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 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  

 
                ۲۵/۰۱/۲۰۱۷ ئمحمدآجان مرز ډاکټر

 

 بانک د سود د نرخ اغېز ياقتصاد د مرکز يپر مل
 سريزه

اوس مهال په ځانګړې توګه په پرمختللو هېوادونو کې د مرکزي بانک د سوه نرخ ډېر ټیټ دی. د دې کار المل په 

د ژغورنې لپاره دې ته اړ کړل چې څخه کلونو کې مالي بحران و چې هېوادونه ئې له اقتصادي وېجاړتیا  ۲۰۰۸/۲۰۰۹

له ډېرې مودې راپدې خوا د کې ا د ټولنې د یورو په زون د مرکزي بانکونو د سود کچه تر ډېره حده ټیټه کړي. د اروپ

مرکزي بانک د سود نرخ نه یوازې دا چې لوړ شوی ندی بلکه د ټیټیدو په حال کې دی. اوس مهال په دې زون کې د 

کال په لومړۍ نیمائي کې د دې  ۲۰۱۶مرکزي بانک د سود نرخ په سلو کې صفر دی. د امریکا په متحده ایالتونو کې د 

تر منځ ده. په نورو پرمختللو هېوادونو  ٪ ۰،۷۵او  ۰،۵۰لوړه شوه خو تر اوسه هم ډېره ټیته او د  ٪ ۰،۲۵سود کچه 

( کې هم د ٪0.35(، سویدن )/٪۰،۱۲۵منفی  – ۰،۲۵(، سویس )منفی٪۰۲۵(، بریتانیې )٪ ۰،۱۰ – ۰،۰۰لکه جاپان )

 ( finanzen.net - 2016مرکزي بانک د سود نرخ ټیټ دی. )

، د پرمختللو او هم مخ زه به په خپله دې لیکنه کې زیار وباسم چې د مرکزي بانک د سود د نرخ د ټیټي کچې الملونه

  .کړم ېڅرګند پرودې هېوادونو پر ملي اقتصاد د هغې اغېزې 

 لنډيز

ترالسه خه پور څبانک د مرکزي بانک د سود نرخ هعه نرخ دی چې سوداګریز بانکونه د هغه پر بنسټ له مرکزي 

دونو کې د پېسو د سیاست یوه بنسټیزه وسیله ده او د هغې په وسیله په ملي اقتصاد کې د پېسو پر کوي. دا نرخ په هېوا

په پرمختللو هېوادونو کې د سود د نرخ ټیټه کچه په منځمهاله او اوږدمهاله توګه هم د دې . ېدالی شياندازه اغېز غورځ

اقتصادي ستونزې رامنځته کوالی شي. دې او نورو وروسته پاتې هېوادونو لپاره هېوادونو او هم د درشلیزو، مخ پرو

سره له دې چې د ټیټ سود ځینې پاېلې په لنډمهاله توګه مثبتې دي، لکه د دولت د پورونو د سود د لګښتونو کمښت، د 

دا خبره په عین وخت کې ټیټ سود له امله د ملي سکې د ارزښت د کمېدو له امله د مجموعی پورونو نسبي کمښت، خو 

لرالی شي، لکه له سپماوو د کمې ګټې ترالسه کول، د تقاعد او د ژوند د بېمو د ارزښت  همپر مستهلکینو ناوړه اغېزې 

 کمېدل او داسې نور.

 

دواړو خواوو ته وګورو، له یوه  موضوعباېد د  ،کله چې د ټیټ سود د اقتصادي پاېلو په هکله بحث کوو ،له همدې امله

 د پرمختللو هېوادونو په شان پهکړو.  د ملي اقتصاد لپاره نتیجې ترینه استنباطاو بل سره یې پرتله کاندو او په پای کې 

. دا هېوادونه له یوې د دوس د نرخ د ټیټې بېې دوې خواوې کتالی شيدرشلیزو او نورو مخ پرودې هېوادونو کې هم 

نرخ د ټیټې کچې په مرسته پانګو ته په ارزانه بېه السرسی پېدا کوي او له بلې خوا د دې ګواښ هم موجود خوا د سود د 

 دی چې دا هېوادونه له خپل توان زیات پورونه ترالسه کړي چې وروسته به یې د بېرته اداکولو توان ونلري. 

 

 د مرکزي بانکونو د سود د ټيټ نرخ الملونه 

نړېوال مالي بحران څخه وروسته ډېرو بانکونو او مالي بنسټونو او په دې توګه تولیدي  لهې کلونو ک ۲۰۰۸/۲۰۰۹په 

اقتصاد د راپرځېدو په درشل کې و. د تولید نړېوال تصدیو او هم وګړو خپلې سپماوې او مالي وسیلې له السه ورکړي. 

کچه ټیټه شوله، بېکاري زیاته شوه او په دې توګه په ملي اقتصادونو کې مجموعي تقاضا کمه شوله. په پاېله کې د 

. په دې حالت کې وو د دېفالسیون پر لور روانه ونهاقتصادملي هېوادونو د ملي اقتصادونو د ودې کچه راوغوځېده او 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

پر لور ګامونه ترسره  رغونېد دولتي بودجې له الرې د اقتصاد د له ټولو د مخه هېوادونه دې ته اړ شول چې  پرمختللي

 کاندي. 

 

په لومړي سر کې پر بانکونو  په دې هېوادونو کېڅه کړي وای؟ په دې حالت کې باېد پوښتنه دا ده چې دې هېوادونو 

. دا شول راوستلادارې الندې  د حکومت تربانکونه تر یوې مودې  کېاو په ځینې هېوادونو شول لګول وځینې بندیزونه 

او مالي سوداګریز بانکونه ګه څد نورو ترکال د اقتصادي نړیوال بحران اصلي عاملین  ۲۰۰۸/۲۰۰۹ځکه چې د 

سیاستونو په وو. له بلې خوا باید هېوادونو د کورنۍ تقاضا یا غوښتنې د لوړولو پر لور د خپلو مالي او د پېسو شرکتونه 

 چوکاټ کې ګامونه ترسره کړي وای. 

 

کچه  د نرخ د پېسو سیاست د مرکزي بانکونو له خوا طرح کېږي. دې بانکونو په لومړي سر کې د مرکزي بانک د سود

ه ټیټه کړه. په دې توګه سوداګریزو بانکونو ته دا شونتیا برابره شوه چې د خپلو مالي معاملو لپاره له مرکزي بانک څخه پ

 ټیټه بېه پور ترالسه کړي. 

 

د سود نرخ په واقعیت کې د یوې معینې مودې لپاره د پېسو د ترالسه کولو بیه ده. بانکونه دا پېسې تصدیو او وکړو ته د 

پور په توګه ورکوي او په دې توګه د یوې ټاکلې مودې لپاره له دې پېسو په خپله کار نشي اخستالی. له بلې خوا د دې 

افغانیو حقیقي ارزښت یو یا دوه کاله وروسته د انفالسیون  د سلوبېلګې په توګه  د ،موجوده ده چې د پورورکونکيشونتیا 

کم وي. په دې اړه یو بل عامل د پور ورکوونکي له خوا د ګواښ منل دي. سره له دې چې پورورکونکي د  سلوله امله له 

تیا تر حد مالومات ترالسه کوي خو بیا هم دا شونتیا موجوده ده چې پور ورکولو پر مهال د پور اخستونکي په هکله د شون

پور اخستونکي  لهد دې ټولو عواملو په بدل کې پورورکونکی ادا کاندي.  رپوخپل پور اخستونکی ونشي کوالی چې 

خدمتونو په شان تر . دا سود هم په پانګوال نظام کې د نورو ټولو توکو او څخه د خپل پور په بدل کې سود ترالسه کوي

 (.۲۰۱۶، کایزرزیاته حده په بازار کې د عرضې او تقاضا پر بنسټ ټاکل کېږي. )

 

کله چې د مرکزي بانک د سود کچه ټیټه شوله او د سوداګریزو بانکونو لګښت له دې امله کم شو  ،دې توګه ویالی شو په

ته  لګښتونواضافي تصدۍ او مستهکلین ې توګه نو په ملي اقتصاد کې پور اخستل ارزانیېږي او کېدای شي چې په د

هم په استهالکي او هم  په نورو څانګو کې د پېسو لګولو  د سود د نرخ د ټیټې کچې په حالت کېتشویق شي. مستهلکین 

په دې اړه د آلمان حکومت  .او داسې نورو پېرودل ود استهالکي شیانو لکه موټر د بېلګې په توګهته راپارېدالی شي، 

چې د زړو موټرو د پاداش په نامه  ،خلکو ته د نوو موټرو په پېرودونه کې یو ډول غیرمستقیمه مالي مرسته ترسره کړه

تر یوه غوښتنه مجموعي کې  پاېله کې په ملي اقتصاد او په ته تشویق شول وګړي د موټرو رانیولو له دې الرې  له. یادېد

نګو هم خپل اغېز غورزوي. د پرمختللو څاپر نورو د ملي اقتصاد په یوه برخه کې د غوښتنې زیاتېدل . شولهزیاته حده 

. په بل عبارت هېوادونو په ترسره کړېهېوادونو حکومتونو تولیدي تصدیو ته هم د خپلو بودجو په چوکاټ کې مرستې 

خیست یعنې دا چې خپل بودجوي لګښتونه ئې انبساطي سیاست کار وا مالي لهدې توګه د ملي اقتصاد د رغونې لپاره 

 زیات کړل.

 

د پورونو اندازه بانکونه تصدیو او وګړو ته  چېد مرکزي بانک د ټیټ سود کچه په اتوماتیکه توګه د دې المل نه ګرځي 

او یا برعکس تصدی او وګړي دې ته تشویق شي چې د خپل پور اندازه لوړه کاندي. د اقتصادي وېجاړتیا  هم زیاته کړي

سه او بحران پر مهال تصدۍ او مستهلکین په مستقیمه او یا هم غیرمستقیمه توګه د خپلو عواېدو یوه زیاته برخه له ال

د بیا ترالسه کول یوې مودې ته اړتیا لري. دا چې دا ېږي. د دې باور مورکوي، پر اقتصاد او اقتصادي پرمختګ باور ک

رامنځته شوو  لهموده څومره دوام کوي د هېوادونو مالي او د پېسو د سیاستونو پیاوړتیا او هم د بحران په نتیجه کې 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ستونزو سره اړیکه لري.  د تیورۍ له مخې د سود ټیټه کچه د دې المل ګرځي چې په ملي اقتصاد کې د پېسو دوران

عرضې د زیاتېدو له امله پېسې د د تولید شوو کالیو په پرتله زیاته شي. په دې حالت کې  حجمزیات او په دې توګه ئې 

 ،د انفالسیون کچه لوړېږي او ملي اقتصاد له دیفالسیوني حالت څخهاو په دې توګه خپل ارزښت له السه ورکوي، بېې 

 ل کېږي.ژغور ،چې د اقتصادي وېجاړتیا المل ګرځېدالی شي

 

ټیټې کچې په نتیجه کې د هېوادنو ناخالص کورني محصوالت هم په اسمي توګه لوړیږي. د نرخ د د مرکزي بانک د سود 

و محصوالت وناخالص وکورنید د دې کار المل د انفالسیون له امله د نرخونو لوړیېدل دي. کله چې نرخونه لوړ شول نو 

ناخالصو کورنیو محصوالتو سره په تناسب  لههم په اسمي توګه لوړېږي. په دې توګه د دولت د پور کچه هم  ارزښت

ه وخت غکمېږي. له بلې خوا د انفالسیون له امله لوړي بېې د دولت مالیاتي عواېد هم په اسمي توګه لوړوي. دا کار ه

. دولت باید پر دې وتوانیږي ې غوښتنه ونکړيکچ د لوړې عملي کېدای شي چې پانګه اچونکي د خپلو پانګو لپاره د سود

سود لرونکو پورونو ته راوپاروي. له دې پرته به د مرکزي بانک د سود ټیټه کچه د ملي  ټیټچې پانګه اچوونکي 

 (.۲۰۱۷اقتصاد پر رغونه زیات اغېز ونلري. )هیندلز بلت، 

 

د ټیټې کچې په د نرخ نو راپدې خوا زیار باسي چې د سود د یورو زون په چوکاټ کې له څو کلود اروپا مرکزي بانک 

لوړه کاندي. د دې کار تر یوه معین حد پورې د انفالسیون کچه  او يرمرسته د دې ټولنې اقتصاد له بحران څخه وژغو

 کچه هم له څو کلونود نرخ سود  لپاره هره میاشت په میلیاردونو یورو بازار ته عرضه کېږي او د مرکزي بانک د

نتیجې ړو هېوادونو کې د اقتصادي رغونې په اړه غاو په زیاتو  لوړېدو د انفالسیون د  خو له دې امله راپدې خوا ټیټوي.

 .ديزیاتې مثبتې نه 

  

اوس مهال د اروپا د مرکزي بانک د سود نرخ صفر پر سلو کې دی. په دې توګه په لومړي سر کې د یورو زون  

کچه په  ونود پور د دې هېوادونو له ټولو د مخه له دې امله. دابیرو ګټه ترالسه کويکمزوري ملي اقتصادونه له دې ت

یې هېوادونو کې د کار د مؤلدیت کچه ټیټه ده او په نړیوالو بازارونو کې  د اروپا د هېوادونو په ځینې .نسبي توګه کمېږي

 . د سیالۍ کولو وړتیا کمه دهد پرمختللو هېوادونو له محصوالتو 

 

پرمختللو  پهزون د د مرکزي بانک د سود د ټیټ نرخ پر مهال د یورو د تبادلې ارزښت هم کمېږي. په دې توګه د یورو 

. د دې کار په نتیجه کې صدرات زیاتېږي چې د تولید، او هم په کمه وده لرونکو هېوادونو کې د صادراتو بېه کمېږي

د صادراتو د بېو ټیټېدل په نړیوالو بازارونو کې د هغو  مصرف او د ملي اقتصاد پر وده مستقیم اغېز غورځوي.

 یادونه وشوههېوادونو د محصوالتو د سیالۍ پیاوړتیا زیاتوي په کومو کې چې د کار مؤلدیت کم دي. څرنګه چې مخکې 

په په دې توګه د دې هېوادونو اسمي کورني ناخالص محصوالت، اسمي مالیاتي عاېدات زیاتېږي او د پورونو کچه ئې 

 نسبي توګه ټیټیږي.

 

 د مرکزي بانک د سود د ټيټ نرخ ناوړه پاېلې

د کې دی. هغوی په دې حالت  کمېدلپاېله د سپماکوونکو د پېسو د ارزښت ناوړه  مهمهد سود د نرخ د ټیټې کچې یوه 

له بانکونو څخه کم سود ترالسه کوي. له بلې خوا د تقاعد بېمه او یا د ژوند بیمه د سود د ټیټ سپماوو په بدل کې  وخپل

نرخ پر مهال خپل ارزښت له السه ورکوي. په دې توګه وګړي نور نشي کوالی چې د خپل تقاعد او بوډاتوب لپاره په 

ۍ سره مخ کېږی او دا اړیکه په پای کې پر پوره اندازه پېسې سپما کاندي، د پېرودنې پیاوړتیا ئې کمېږي، له بېوزل

 وي. ځاغېز غورمنفي اقتصادی مجموعی غوښتنه او یا تقاضا هم 
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د اوږدمهاله سپماوو لپاره له سپماکوونکو سره د سود ثابتو اوږدمهاله نرخونه په زیات شمېر بانکونو او د بیمو شرکتونو 

نو  يسود د نرخ ټیټه کچه د یوې زیاتې مودې لپاره دوام وکړ هکله قراردادونه السلیک کړي دي. که په دې حالت کې د

د یوې برخې  وې د وګړو د سپماویي چې پاېله به مربوطه بانکونه او د بیمو شرکتونه د افالس له ګواښ سره مخ کېدای ش

وړاندې بازار ته له منځته تلل او له تقاعد وروسته بېوزلي وي. د بانکونو او بیمو افالس چې د ژوند او د تقاعد بیمې 

مهال به د یوه نوي مالي بحران ر کوي په مالي سیستم کې د اختالالتو المل هم گرځي. د سود د نرخ د ټیټي کچې پ

ډول بحرانونو څخه د ژغورنې  رامنځته کېدل ډېرې ناوړه پاېلې ولري، ځکه چې په دې حالت کې به حکومتونه له دا

 د سود نرخ د کچې ټیټول دي نور په الس کې ونلري.لپاره یوه مهمه وسیله چې د مرکزي بانک 

 

پیاوړی دی، لکه آلمان، د دولت په بودجه کې د لګښتونو د  ېد سود د نرخ ټیټه کچه په هغو هېوادونو کې چې اقتصاد ی

سندونو کې بندوي  وکچې د کمېدو المل ګرځي. له مالي بحران وروسته وګړی خپلې سپماووې په داسې ارزښت لرونکی

ناشرین یا مالکین یې د دې سندونو یا پورونو د بیاورکولو پیاوړتیا ولري. دا ډول سندونه په عمومی توګه د دولتي چې 

پورونو سندونه دي، چې د دولتونو له خوا مالي بازارونو ته وړاندې کېږي. په تېرو کلونو کې د آلمان دولتي پورونو 

ې ده ځکه چې د دې هېواد پر اقتصادي توان د پانګه اچوونکو باور سندونو ته غوښتنه په مالي بازارونو کې زیاته شو

 . زیات دی

 

هرڅومره چې د دې سندونو د بېرته ورکولو پیاوړتیا زیاته وي په هماعه اندازه یې د سود کچه ټیټه ده. د آلمان حکومت 

چې د پورونو د سود لګښتونه یې تر په تېرو کلونو کې په دې توګه په ارزانه توګه پورونه ترالسه کړل، په بله وینا دا 

 ،میلیارده یورو اټکل کړی و ۵۲ګښت کال د سود ل ۲۰۱۳کال کې د  ۲۰۰۹ډېرې اندازې کم شول. د آلمان حکومت په 

سره له میلیارده یورو وه  ۳۱په دې کال کې د دولتي پورونو د سود له امله د لګښت اندازه یوازې چې په داسې حال کې 

مجله،  Wirtschaftsdienstچې په دې کلونو کې د دولتي پورونو کچه په محسوسه توګه لوړه شوې وه. )د  دې

۲۰۱۴.) 

 

وې خوا د په عین وخت کې د ملي اقتصاد ودې او پرمختګ ته کواښونه هم رامنځته کوي. له ید سود د نرخ ټیټه کچه خو 

وګه د وګړو ې له امله د دولت بودجوي لګښتونه کمېږي او په دې تآلمان په شان په یوه هېواد کې د سود د نرخ د ټیټې کچ

 هم د پټولو المل حقیقي عاېدات هم په غېرمستقیمه توګه لوړېږي او له بلې خوا د بنسټیزو او ساختاري اقتصادي ستوبزو

رخو کې صادي بکرځي. ترڅو چې د روانو لګښتونو کچه د سود د نرخ د مساعدې کچې له امله ټیټه وي نو په نورو اقت

اقتصادي  ستونزو او کمښتونو ته پاملرنه کمېږي او یا دا چې هیڅ دول پاملرنه نه ورته کېږي. که په داسې حالت کې د

نځه الر غوښتنو له امله د سود د نرخ کچه لوړه شوله نو له یوې خوا به له دې امله د دولتي پورونو د کم سود امتیاز له م

ري اقتصادي ستونزې هم احتماالً له پخوا زیاتې راڅرګندې شي.شي او له بلې خوا به ساختا  

. په آلمان کې د د مرکزي بانکونو د سود ټیټه کچه په ځانکړې توګه په مالي سیستم کې د اختالالتو المل ګرځیدالی شي

المل یو  ې کارد د سود د نرخ د ټیټې کچې له امله د غیرمنقولو شتمنیو بیه په ځانکړې توګه د کورونو بېه لوړه شوې ده.

په آلمان  ترالسه کول دي. د اروپا د ټولنې له نورو هېوادونو څخه همارزانه د کورونو د رانیولو لپاره د پورونو  تهوکړو 

ل زیاته کې د کورونو د رانیولو لپاره غوښتنه زیاته شوې ده. په دې توګه ځمکې او کورونو ته غوښتنه په عمومي ډو

موجود  د حقیقي او نني ارزښت ترمنځ زیات توپیر نوپه دې آند دي چې په نتیجه کې د کوروشوې ده او ځینې پوهان 

ت کړی دی. دي، دا توپیر د زیاتېدو په حال کې دی، چې په دې سکتور کې یې د یو ډول حباب د رامنځته کولو ګواښ زیا

 تهکې د حباب له چاودېدو وروس او هم په مالي سکتورکال کې ولیدل چې د کورونو په سکتور  ۲۰۰۸/۲۰۰۹موږ په 

بې له  ه وخت چې بیېې ولوېدې او پوراخستونکو د پورونو )چې زیاته اندازه یېغ، هشو رامنځته بحران مالي نړېوال

 ضمانت پورونه وو( د بېرته اداکولو پیاوړتیا له السه ورکړه.
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 پاېله

، سره له دې هېوادونو کې تر یوې مودې همداسې پاتې شيزما په آند د مرکزي بانکونو د سود تیټه کچه به په پرمختللو 

ام کې لري چې د امریکا د متحدو ایالتونو مرکزي بانک په تېرو میاشتو کې د سود د نرخ کچه څو ځلې لوړه کړه او په پ

ونتیا ش خو د امریکې د نوي ولسمشر ټرامپ د ویناوو له مخې د دې ،چې په راتلونکي کال کې به یې نوره هم لوړه کړي

 ، سره له دې چې داو اوږد مهاله توګه له جدي ستونزو سره مخ شي منځمهالهموجوده ده چې د دې هېواد ملي اقتصاد په 

ودې المل  دولتي لګښتونو د زیاتېدو او د دې ترڅنګه د مالیاتو کمول به په لنډ مهاله توګه د دې هېواد د ملي اقتصاد د

په امریکې  په خپله یوه بله لیکنه کې وڅېړم. په دې ځای کې باېد وویل شي چې . زه به زیار وباسم چې دا خبرهوګرځي

ود د وړه شوله. په بل عبارت د مرکزي بانکونو د سلچه د ملي اقتصاد له ودې سره سمه کې د مرکزي بانک د سود ک

 نرخ د لوړولو لپاره باېد په لومړي سر کې اقتصادي وده په روښانه توګه محسوسه وي.

 کچه په مطلوبه توګه لوړه نه ده. د اروپا په ټولنه کېانفالسیون د  کچه ال تراوسه هم ټیټه ده،عمومي پا کې د ودې په ارو

. دا په دې معنی ده چې په ملي اقتصاد کې هشو هد نفتو د بېې د ټیټیدو له امله زیات له ټولو د مخهتېر کال د انفالسیون کچه 

کال د دسمبر په میاشت کې د اروپا په ټولنه کې د  ۲۰۱۵مجموعی غوښتنه په متناسبه توګه لوړه شوې نه ده. د 

توپیرونه زیات وه. د دې ټولنې د هېوادونو ترمنځ  ٪۱،۲کال په همدې میاشت کې  ۲۰۱۶وه او د  ٪۰،۲انفالسیون کچه 

ترمنځ  ٪۲،۴او  ۰،۶-کال د دسمبر په میاشت کې د  ۲۰۱۶لنې د منفردو هېوادونو د انفالسیون کچه د موجود دی. د ټو

( ٪۰،۷( او نیدرلند )٪۰،۸(، فرانسه )٪۰،۵وه. په ځانکړې توګه د دې ټولنې په ځینو پیاوړو اقتصادونو کې لکه ایتالیا )

 (. Statista ،۲۰۱۷الهم زیاته ټیټه ده ) د سود د نرخ کچه کې

د  له دې هېوادونو څخه و یوه برخهپانګد په پرمختللو هېوادونو کې د سود د نرخ ټیټه کچه د دې المل ګرځي چې 

ې کچې له امله درشلیزو هېوادونو په لور وخوځیږی. په تېرو کلونو کې په امریکا او لوېدیځه اروپا کې د سود د نرخ د ټیټ

خ کچه په وادونو ته انتقال کړه ځکه چې په دې هېوادونو کې د سود د نرپانګوالو خپله زیاته اندازه پانګه درشلیزو هې

ي اقتصادونو نسبي توګه لوړه وه. ځینې اقتصاد پوهان په دې آند دي چې د دې کار په پاېله کې د درشلیزو هېوادونو په مل

نرخ  دامریکې مرکزي بانک د سود  د ې وروسته چېغ. له هشوې دهرامنځته  اقتصادي تړاو یا وابستګيکې یو ډول 

ه ورکړ. په ت یې تر زیاته حده له السښد درشلیزو هېوادونو ملي سکې تر فشار الندې راغلې او خپل ارز ،کچه لوړه کړه

ه له درشلیزو دې توګه وېالی شو چې په لوېدیځه نړۍ کې د مرکزي بانکونو د سود د نرخ د کچې په لوړېدو سره به پانګ

ه هغو هېوادونو ته جریان ومومي په کومو کې چې د سود کچه لوړه ده. له دې امله به درشلیز هېوادونه پ هېوادونو څخه

 راتلونکې کې له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ شي.

ونو د د مرکزي بانکونو د سود د ټیټې کچې له امله په ځانګړې توګه په درشلیزو او مخ پرودې هېوادونو کې د پور

ه امله د خپلو تیا لنم رامنځته کېږي. په تېرو کلونو کې زیات شمېر مخ پرودو هېوادونو د پورونو د ارزازیاتېدو ګواښ ه

ملي اقتصاد  شي نو د هېواد دوکارول . که دا پورونه په اقتصادي برخو کې په ښه توګه ې دهبهرنیو پورونو کچه زیاته ک

اداري  دونو تجربې ښکاره کوي چې په دې هېوادونو کې دودې او پرمختګ ته به ګټه ورسوي. خو د مخ پروړاندې هېوا

 امله لهې ونډ نابرابره د دې هېوادونو داو هم په نړیوالو سوداګریزو اړیکو کې  فساد، فني او مسلکي کادرونو د نشتوالي

به ې امله . له همدکار نه اخستل کېږياقتصادونو د رغونې لپاره په سمه او اقتصادي توګه  له محدودو مالي وسیلو څخه د

ګران  ،تهپورونو بېرته اداکول، په خاصه توګه د سود د نرخ د کچې له لوړېدو وروس اخستل شووپه دغو هېوادونو کې د 

اتې کار وي او د هغوی اقتصادي او ټولنیزې ستونزې به ال نورې هم زیاتې کاندي. همدا اوس هم یو شمېر وروسته پ

ګواښ سره مخ دي. هېوادونه د دولتي افالس له جدي   

 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 

 6تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 :منابع

 (Aktueller Leitzins) ۲۰۱۶ ، د مرکزي بانک اوسنی سود، finanznet.deفینانس نیت دې یې  -۱

 /http://www.finanzen.net/leitzins اینجا ببینید: ٬)در خط(

 (۲۰۱۷/۰۱/۱۵)تاریخ دسترسی: 

 

 (Wie Zinsen die Welt verändern) ۲۰۱۶ ، سود نړۍ ته په څه ډول بدلون ورکوي،Spiegel onlineشتیفان کایزر، شپیګل آن الین  -۲

wirtschaft-die-ezb-und-fed-wie-http://www.spiegel.de/wirtschaft/zinsen- اینجا ببینید: ٬)در خط(

1067806.html#sponfakt=1-a-beeinflussen 
  (۲۰۱۷/۰۱/۱۵)تاریخ دسترسی: 

 

 (Inflation und niedrige Zinsen) ۲۰۱۷ ، انفالسیون او تیټ سود، Handelsblattهیندلز بلت  -۳

und-inflation-rettung-http://www.handelsblatt.com/politik/konjunktur/euro- ببینید:اینجا  ٬)در خط(

2.html-zinsen/8013194-niedrige 

(۷۲۰۱/۱۰/۱۵)تاریخ دسترسی:   

 ،۲۰۱۴ ، ټیټ سود، د هغه اقتصادي الملونه او پاېلې، Wirtschaftsdienstویرتشافتس دینست مجله  -۴

(Niedrige Zinsen – gesamtwirtschaftliche Ursachen und Folgen) 

zinsen-http://archiv.wirtschaftsdienst.eu/jahr/2014/9/niedrige- اینجا ببینید: ٬)در خط(

folgen/#res1-und-ursachen-gesamtwirtschaftliche 

(۷۲۰۱/۱۰/۱۵)تاریخ دسترسی:   

  ۲۰۱۶ کال د دسمبر په میاشت کې د تېر کال په پرتله د انفالسیون کچه ، ۲۰۱۶، د اروپا د ټولنې په غړو هېوادونو کې د  Statistaشتاتیستا   -۵

Europäische Union: Inflationsraten in den Mitgliedsstaaten im Dezember 2016 (gegenüber dem Vorjahresmonat)) 
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