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 افغانستان در اقتصادی و بشری وضعیت
 

بحران شدید اقتصاد ملی افغانستان را تقریبا  فلج کرده است و در آستانۀ    ،های متمادی خشونت، فساد اداری و عدم ثباتسال

نفوس کشور کند. به عبارت دیگر این بخش  یعنی در فقر مطلق زندگی می  فقر  % نفوس کشور تحت خط  ۴۷،۳دارد.    قرار

ها . سهم این کمکوابسته استهای خارجی  کمککشور به    را در دسترس دارد.  دالر  ۱،۹ر از  برای معیشت روزانه کمت

به اساس ارقام بانک  د نسبی اقتصاد ملی کشور کمتر شده و  در محصوالت ناخالص ملی از سبب رش  های اخیردر سال

%  ۱۰که بیشتر از  ی  این در حالیست که یک کشور  (.۲۰۲۱  -  بی بی سی)  بود  %۴۰  میالدی  ۲۰۱۸سال  در  ،  جهانی

ها پنداشته  های خارجی استوار باشد، به عنوان کشور وابسته به این کمکبر اساس کمک  ملی اش  محصوالت ناخالص

میلیارد   ۱۱در حدود    )ارقام موثق فقط تا به این سال در دسترس اند(  میالدی  ۲۰۱۸سال    مصارف دولتی کشور تا  شود.می

مصارف امنیتی قسمت    شد.های خارجی تمویل میاز طریق کمک  (میلیارد دالر  ۸،۶% آن )در حدود  ۸۰تقریبا   دالر بوده و  

  ۳،۸% )۴۴در حالیکه در ساحات ملکی و بشری صرف    ،(دالرمیالرد    ۴،۸% )۵۶  -را تشکیل میداد  ها  این کمکاعظم  

میلیارد دالر مصارف دولتی از طریق عواید داخلی   ۲،۶میالدی    ۲۰۱۸تا به سال  رسید.  به مصرف میآن  (  دالرمیلیارد  

 . (۲۰۲۱ - ت. حقی، ن، رابرتس) شدندتمویل می

  سیستمدالیل مهم برای سطح پائین عواید دولتی، فساد اداری، فرار از مالیات، عدم توانمندی حکومت در جهت ایجاد یک 

ه  های اقتصادی در بخش اقتصاد غیررسمی است که ن% فعالیت۹۰هم جانبۀ مالیات بر ارزش افزوده و انجام در حدود  

شود. به این  های اقتصادی غیرقانونی میشته و باعث تقویت فعالیتپردازد و نه هم تحت نظارت دولت قرار دامالیات می

 شوند. عموما  صرف به عواید گمرکی و مالیات بر عایدات محدود می  دولتیعواید داخلی ترتیب منابع 

ها عواید شانرا ازین سکتور بدست  % خانوار۶۰درحدود  نیروی کار در سکتور زراعت مشغول به کار بوده و    ۴۴%

آرند. فعالیت در سکتور زراعت در افغانستان تا حد زیاد به شکل عنعنوی صورت گرفته و به این ترتیب بیشتر از هر می

خشک در جریان سال جاری بنابر  مؤلدیت کار در آن خیلی پائین است.  سطح  دیگر به وضعیت اقلیمی وابسته بوده و    کشور

در مقایسه با های دیگر اقتصادی نیز های اقتصادی در سکتور. فعالیتین خواهد بودئسطح تولیدات درین سکتور پا ،سالی

های گذشته سکتور خصوصی تاحدی رشد زیاد رشد نکرده است. باوجود آنکه در سالهای مالی خارجی به کشور  کمک

ند، اما از سبب عدم موجودیت ثبات سیاسی در کشور،  فساد وسیع های ساختمانی و خدماتی رونق یافت لیتانموده و فع

قابل مالحضه    خصوصیسکتور    رشدفعالیت متشبثین،    برای های ضعیف اقتصادی و سایر شرایط دشوار  اداری، زیربنا

 .  نبود

های صنایع و خدمات در  سکتورفعالیت متشبثین خصوصی در کشور در آینده، بنابر دالیل مختلف تقلیل زیاد خواهد یافت.  

سکتور صنایع تا حد   رشد  % بود.۴،۸-% و  ۴،۲-عدم ثبات سیاسی و امنیتی  ،  ع ویروس کوروناوبنابر شی  ۲۰۲۰سال  

ها وابسته آن به انکشافات درین عرصه  ۀهای داخلی وابسته است که رشد آینداریگذ  های خارجی و هم سرمایهزیاد به کمک

های آینده منفی بوده و روند قهقرائی را خواهد داشت. یک توان گفت سالها و هم میماتی در ماهسکتور خدخواهد بود.  

نیرو این سکتور  تقاضا کنندگان  نیروها و سازمانقسمت زیاد  این  یا هم کارمندان  فعال در کشور و  و  های خارجی  ها 

ها نیز بیکار شده ها و سازمانکارمندان محلی این نیرو  ها از کشورها و سازمانبودند. با بیرون رفتن این نیرو  هاسازمان

و دیگر عایدی برای تقاضا برای خدمات عرضه شده را نخواهند داشت. به این ترتیب تقاضا به محصوالت سکتور خدماتی  
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نخواهد داشت های خارجی منحیث تقاضا کنندگان خدمات عرضه شده وجود  ها و سازماناز یک طرف با بیرون رفتن نیرو

دیگران  که سطح عاید شان در مقایسه با  ها  ها و سازمانو از جانب دیگر از سبب بیکار شدن کارمندان محلی این نیرو

 تا حد زیاد تقلیل خواهد یافت. بود،  بصورت نسبی بلند

مهم محصوالت    گانتقاضا کنندیکی از  نیز  حکومت  ر ضمن  د.  کندعین نکته در مورد سکتور ساختمانی نیز صدق می

بوده و پروژه  اشرا  سکتور ساختمانی  انکشافی زیربنائی  این سکتور عملی میهای مهم  احکرد.  از طریق  و    ایوزارت 

 یخصوص  یهااز شرکت  یبا شمار  یپروژه انکشاف  ۹۴قرار داد    یامضا  در اواخر ماه اپریل سال جاری ازانکشاف دهات  

در صورتیکه   .(۲۰۲۱  -  دویچی ویلی)  دخبر دا  یافغان  ونیلیو چهل و پنج م  اردیلیم   کیبه ارزش    یانکشاف  یو شورا ها

ی ساختمانی یک مشتری مهم محصوالت شانرا از دست خواهند هاهای مالی خارجی به کشور متوقف شوند، شرککمک

 .  داد

 کلیبحران  با  گرسنگی و از جانب دیگر  فقر و  از یکطرف با خطر شدید  افغانستان بعد از به قدرت رسیدن مجدد طالبان  

ن خواهد شد، مگر اینکه طالبان یک  آدن فقر و کمبودی مواد عذائی ناشی از  شاد ملی مواجه است که باعث بیشتر  اقتص

  ر ی دراخبر اساس ارقام نشر شده    های کمک کننده را در پیش گیرند.سیاست داخلی و خارجی معتدل قابل قبول برای کشور

  با گرسنگی و دو میلیون کودک بایک ثلث نفوس افغانستان    ،(WFP)  برنامۀ جهانی غذا  از طرفجاری  ماه آگست سال  

تعداد کثیر مردم به مواد اولیۀ عذائی روز تا ورز  به این ترتیب دسترسی  (.  UN News  -  ۲۰۲۱مقابل اند )  یسوء تغذ

 ود.شمی دشوارتر

بعد از به قدرت   ،ق وجهی بین المللیوبه شمول بانک جهانی و صندافغانستان،  کمک دهنده به    هایو سازمان  هاکشور

اعالم کرد که کمک    یالملل  نیب  یق وجهوصند.  به تأخیر انداختندرا به افغانستان  انکشافی شان  هایکمک  ،رسیدن طالبان

آلمان    هم  حکومت  واست    شدهمتوقف  شد،  که باید به حکومت افغانستان تحویل داده میرا    دالرمیلیون    ۴۵۰مالی به ارزش  

  .(۲۰۲۱ - صدای امریکا) شودیداده نم لیشده تحو  یزیکمک برنامه ر  دالر ونیلیم ۳۰۰اعالم کرد که 

ر نتیجۀ مازاد  . ذخایر اسعاری ددشده انمنجمد  نیز  از کشور از جانب دیگر ذخایر اسعاری بانک ملی افغانستان در خارج 

ملی و  اقتصاد    ی الملل  نیب  قابلیت پرداخت  تأمین  یتواند از آن برا یم  یبانک مرکزبیالنس تأدیات یک کشور ایجاد شده و  

به عبارت   .(Wirtschaftslexikon 24-  ۲۰۲۱)  کنداستفاده    اسعارمداخله خود در بازار   استیاز س  یبه عنوان بخش  ای

از یک قسمت   های خارجی بدست آورده و اریذدر نتیجۀ صادرات به خارج وسرمایه گاسعار خارجی را  ها دیگر کشور

اما افغانستان .  واندتموجود بوده می  و هم ذخایر طال پولی    ل واردات استفاده کرده و بقیۀ آن به شکلاین اسعار جهت تموی

توان گفت که منبع اساسی ذخایر یک کشور وارداتی بوده و کسر قابل مالحضۀ بیالنس تجارت را دارد. به این ترتیب می

این ذخایر یک منبع مهم برای سیاست    ،اما به هر ترتیب  بودند.های خارجی  اری بانک مرکزی افغانستان نیز کمکعاس

 د.نباشپولی و تجارت خارجی کشور می

اشکال میلیارد دالر ذخایر اسعاری د افغانستان بانک، هفت میلیارد آن به شکل پول نقدی، طال و اسناد بهادار و  ۹ازجمله 

بانک  گذاریسرمایه  دیگر نزد  در  قرار    (Federal Reserve Bank of New York)  نیویارک   منطقویمرکزی  ها 

سیستم بانک مرکزی ایاالت  دیگر  بانک مرکزی منطقوی    ۱۱. این بانک یک بانک مرکزی منطقوی بوده و همراه با  دارند

در حسابات بین المللی، بطور مثال در   ذخایر اسعاری د افغاننستان بانک ۀدهد. قسمت زیاد بقیمتحدۀ امریکا را تشکیل می

د افغانستان  د. به گفتۀ رئیس اسبق  نقرار دار  (Bank for International Settlements)مللی  ک تسویۀ حسابات بین النبا

دسترسی    در عین زمان(.  Tagesschau    -  ۲۰۲۱% این ذخایر در دسترس طالبان قرار دارد )۰،۲بانک حداکثر صرف  

به این ترتیب حجم پول نقدی در جریان اقتصادی کم شده است که  محدود شده است.  هایشان  اندازبه پسها  و تصدیمردم  

بحران مواجه تواند. این اختالالت سیستم بانکی کشور را نیز با  باعث ایجاد اختالالت جدی در عرضه و تقاضا شده می

ها  قسمت اعظم مأمورین دولتی و هم پرداختمزد و معاش  در حال حاضر توان پرداختطالبان  حکومتتواند. ساخته می

،  با عاید کمتر ایکه در دست دارند ،تقاضای مستهلکین .دننداردر بدل خدمات ارائه شدۀ شان  را  خصوصیهای به تصدی

های تولیدی و خدماتی محصوالت تولید شدۀ شانرا در بازار به ترتیب تصدی  به محصوالت و خدمات محدود شده و به این

د. از طرف دیگر در صورتیکه نید شانرا محدود و یا هم متوفق سازلشوند که توتوانند و مجبور میفروش رسانیده نمی
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جهت خرید عوامل تولید هم یل مالی کافی را  اوس  ،نداشته باشند  دسترسی کاملها  در بانک  به وجوه مالی شانها  تصدی

دمات عرضه شده در  خ. این کار باعث ازدیاد بیکاری، کاهش سطح عاید و تقاضای مردم به محصوالت و نخواهند داشت

کند، زیراکه سیالیت  شود. باید خاطر نشان ساخت که این موضوع در ارتباط با مواد اولیۀ خوراکی صدق نمیبازار می

غیرارتجاغی است، به عبارت دیگر با بلند رفتن سطح قیم مواد خوراکی در تقاضا به این  تقاضا در برابر قیم این مواد  

  شود.مواد تغیر قابل مالحضه رونما نمی

ر سطح قیم % ازدیاد یافته است. یکی از دالیل این صعود د۷۵% تا  ۵۰های گذشته از  سطح قیم مواد خوراکی در هفته

است. همه تالش دارند که پول دست مواد خوراکی و از جانب دیگر کم شدن تقاضا به افغانی در بازار    قیماحتکار در  

اشرا از دست داده و با پائین آمدن ارزش افغانی    جی تبیدل کنند که به این ترتیب افغانی ارزشرداستۀ شانرا به ارز خا

او بلند رفتن  قیمت محصوالت، به خصوص مواد  برابر  در  تقاضا  که سیالیت  موادقیم  سطح  لیۀ خوراکی،  این  غیر    به 

یابد. ازدیاد تقاضا به اسعار خارجی از یک سو از سبب ترس مردم از نزول بیشتر ارزش ارتجاعی است، افزایش می

 های همسایه.افغانی است و از جانب دیگر قاچاق دالر به کشور

های خصوصی با معامالت  ها و افراد است. بانکها و امانات تصدیندازاهای خصوصی پسقسمت اعظم وجوه مالی بانک

شود.  یاد می  (Book Money)پول در حسابات  کنند که به نام  فی را نیز در اقتصاد ملی ایجاد میاپول نقدی اض  شانبانکی  

ها در اقتصاد ملی نقش مهم  بانکها درج بوده و مشتریان در زمان نیاز به آن دسترسی دارند.  این پول در حسابات بانک

های مردم را جمع آوری کرده آنرا در اختیار واحدهای اقتصادی دیگر جهت تولید، رشد تولید و اندازرا  بازی کرده، پس

ۀ  را جهت انجام معامالت روزمر شانراها فقط یک قسمت کم دارایی بانک د.ندههای درازمدت قرار میارضای نیازمندی

د. این بخش پول که ندهها و مستهلکین قرار میبه شکل قروض در اختیار تصدی  شانرابقیۀ دارای پولی    نگهداشته،  شان

شود. یکی  های سیال بانک یاد میدهد به نام سیالیت بانک و یا دارایبانک برای معامالت روزمره مورد استفاده قرار می

نشان  که  است  (  Liquidity Coverage Ratio)  سیالیتپوشش    نسبت  هاهای مهم برای سنجش سیالیت بانکاز شاخص

مداوم آنها در انجام تعهدات کوتاه مدت    ییتواناتأمین    در جهت  یسسات مالؤ م  دارندۀ سیالیت بلند  یهایینسبت دارا  دهندۀ  

کافی   ۀیسرما  یسسات مالؤکه مشود  باعث میو  بوده  بازار    در سراسرشوک ها    ینیب  شی پ  این نسبت  . هدفباشدمیشان  

در دست    شده بتوانند،بازار    باعث اختالل در  که  سیالیت  ه درممکنت کوتاه مدت  هرگونه اختالالرا جهت جلوگیری از  

   .(Investopedia  -  ۲۰۲۱)  داشته باشند

که از یک    های جدی مواجه ساخته است، زیراهای خصوصی را با چالشکنافغانستان سیالیت با اقتصادی کنونی    وضعیت

شوند که  انداز را نداشته و حتی مجبور میهای اقتصادی بنابر معضالت ناشی از بحران اقتصادی دیگر توان پسواحد

های محدود شان استفاده کنند و از سوی دیگر از سبب فعالیت محدود  از پس انداز  نهای روزمرۀ شابرای رفع نیازمنی

پرداخت کنند. به این  هایی را که از مؤسسات مالی بدست آورده اند پساقتصادی دیگر توان آنرا نخواهند داشت که قرضه

اماناندازپس  جلب هایشان و هم عدم  ها هم از سبب عدم حصول قرضهترتیب سیالیت بانک اقتصادی  واحدات  ها و  های 

برای را  ها یک وسیلۀ مهم  با ورشکست شدن بانکاقتصاد ملی  شوند.  کاهش نموده و با خطر ورشکست شدن مقابل می

 شود.تر میاز دست داده و در نتیجه بحران اقتصادی شدید های اقتصادی به وسایل مالیدسترسی واحد

، به خصوص  اجمالی به شرایط دشوار اقتصادی و بشری در افغانستان، کشور هرچه زودتر به کمکنظر    توجه بهبا  

های زمستان فقر و گرسنگی مردم در کشور بشری از جانب جامعۀ جهانی نیاز دارد، در غیر آن با رسیدن ماه  هایکمک

اه سپتامبر سال جاری در  دهنده در نیمۀ اول مهای کمککشورشدت بیشتر یافته و به یک فاجعۀ بشری مبدل خواهد شد.  

های بشری را به افغانستان کردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان  کمک دالرکنفرانس جینوا تعهد بیشتر از یک میلیارد 

های فوری در  میلیارد دالر را برای رفع نیازمندی  ۶۶۰ملل متحد در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که سازمان ملل متحد  

فقر و گرسنگی در   . باوجودیکه (۲۰۲۱ - نن اسی ا" )کرده است که "بطور کامل" برآورده شده است کشور درخواست  

   ز به کشور نرسیده اند. هنوی بشری هااین کمکاما متأسفانه  شودکشور روز تا روز بیشتر می

 :منابع

 . ۲۰۲۱، بحران اقتصادی افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان -نیوزبی بی سی  -۱
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 4تر 4 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ رابولي.  په دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته نپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

  بی بی سی  :جا ببینیددرین ٬(در خط) 

 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰: تاریخ دسترسی) 

 

 . ۲۰۲۱، به کمکافغانستان  هاینیازمندی -ت. حقی، ن. رابرتس -۲

 ت. حقی، ن، رابرتس   :جا ببینیددرین ٬(در خط) 

 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰: تاریخ دسترسی) 

 

 .  ۲۰۲۱، در افغانستان  یپروژه انکشاف ۹۴قرارداد  یامضا -دویچی ویلی -۳

 دویچی ویلی   :ببینیدجا درین ٬(در خط) 

 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰: تاریخ دسترسی) 

 

  .۲۰۲۱، بینی در مورد آیندۀ افغانستان در عین آشفتگی، آوارگی و رکود اقتصادی، "بسیار دشوار است"پیش -نیوزیو این  -۴

 UN Newsجا ببینید:  درین (، )در خط 

 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰)تاریخ دسترسی:  

 

  .۲۰۲۱بحران اقتصادی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان رو به افزایش است،  - صدای امریکا - ۵

 صدای امریکا جا ببینید:  درین (، )در خط 

 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰)تاریخ دسترسی:  

 

۶ - Wirtschaftslexikon 24- ۲۰۲۱، ذخایر اسعاری.  

 Wirtschaftslexikon 24جا ببینید:  درین (، )در خط 

 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰)تاریخ دسترسی:  

 

۷ - Tagesschau-  ۲۰۲۱، ذخایر اسعاریطالبان بدون دسترسی به.  

   Tagesschauجا ببینید:  درین (، )در خط 
 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰)تاریخ دسترسی:  

 

۸ - Investopedia-  ۲۰۲۱، نسبت پوشش سیالیت.  

   Investopediaجا ببینید:  درین (، )در خط 
 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰)تاریخ دسترسی:  

 

  .۲۰۲۱، ساعت" روبروست نیکشور با "خطرناک تر نیا  رایافغانستان وعده داده شده است ز  یدالر کمک برا اردیلیم کیاز  شیب -نن اسی ا -۹

 سی این اینجا ببینید:  درین (، )در خط 

 ( ۲۵/۰۹/۲۰۲۰)تاریخ دسترسی:  

 

 پایان

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.bbc.com/news/world-asia-58328246
https://www.bbc.com/news/world-asia-58328246
https://www.bbc.com/news/world-asia-58328246
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS4aKH_q3zAhUL_rsIHQ4lAmEQFnoECA8QAQ&url=https%3A%2F%2Fl4p.odi.org%2Fassets%2Fimages%2FODI-L4P-Afghanistan-aid-requirements-Haque-and-Roberts-2020.pdf&usg=AOvVaw1gaY3xjcVxiImkrqgVM8AY
https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-57285188
https://news.un.org/en/story/2021/08/1098462
https://www.voanews.com/a/us-afghanistan-troop-withdrawal_economic-crisis-looms-afghanistan-under-taliban-rule/6209805.html
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/w%C3%A4hrungsreserve/w%C3%A4hrungsreserve.htm
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/taliban-zentralbank-devisenreserven-afghanistan-usa-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/taliban-zentralbank-devisenreserven-afghanistan-usa-101.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/taliban-zentralbank-devisenreserven-afghanistan-usa-101.html
https://www.investopedia.com/terms/l/liquidity-coverage-ratio.asp
https://edition.cnn.com/2021/09/14/asia/afghanistan-1-billion-aid-un-intl-hnk/index.html

