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 بسمه تعالی                                                                  

 

  

 اقتصاد رو به افول شمال                              

 

درصد کاال 98آمارهای وزارت صنعت و تجارت افغانستان بیانگر آن است که در سال گذشته، افغانستان  

ورها صادرات درصد به این کش 2ران و ترکمنستان وارد و در مقابل های مورد نیاز خود را از چین، ای

 رد شده وین واچاز  الر کاالته به ارزش بیش از یک میلیارد داست، به عبارت دقیق تر در سال گذش داشته

آمار گمرک  ) بر اساس 97سال به این کشور صادر شده است. به همین ترتیب، در  کاال دالرمیلیون  28

ا در قابل تنهمت که در اس از ایران وارد کرده کاال دالر)، افغانستان به ارزش بیش از یک میلیارد افغانستان 

ون میلی 380ز است ، در همین سال، به ارزش بیش ا به این کشور صادر کرده کاال دالرمیلیون  25حدود 

ون میلی 1د ته حدوها توانساست، در حالیکه افغانستان تن ترکمنستان به افغانستان وارد شده از دالر کاال

ش ه به ارزگذشت به این کشور صادر کند. طبق آمارهای رسمی مقامات افغان، افغانستان در سال دالر کاال

از بیرون  دالر کاال میلیارد 7است، اما در مقابل بیش از  به خارج صادر کرده دالر کاالمیلیون  800بیش از 

ی استانها ن میانرین مراکز اقتصادی افغانستان هستند که در ایاست. هرات، کابل و بلخ مهمت وارد نموده

لخ و آقینه بگذرگاه گمرکی شیرخان بندر در قندوز، حیرتان در  3 شمالی با محوریت بلخ و دسترسی به

لی های شماثباتی در استان جنگ و بی. اقتصادی افغانستان دارند التدر فاریاب نقش بارزی در معاد

 و ترکیه زبکستاناها از شمال افغانستان به  ها و فرار سرمایه ی اخیر کاهش کارخانهافغانستان طی سالها

ستان رکز ارا تسریع کرده است. در پارک صنعتی امیرعلی شیرنوایی در حومه شرقی شهر مزار شریف، م

و مواد  کارخانه تولید مواد غذایی، پوشاک 300به نزدیک   2014 خ در شمال افغانستان تا سالبل

نهای شمال درصد نیاز استا 25 ها تا آماراتاق بلخ این کارخانهختمانی فعالیت داشتند. براساس سا

نعتی ارک صپافغانستان را تولید میکردند، اما با گذشت زمان اکنون تعداد کثیری از مراکز تولیدی 

 033ز امیرعلی شیرنوایی مسدود شده است. آرش یونسی، رئیس اتاق تجارت و صنایع بلخ میگوید ا

ا بکه آنها نیز کارخانه مشغول به فعالیت می باشد، 70 در پارکهای صنعتی مزار شریف فقط کارخانه فعال

 233به یونسی نزدیکمتعددی از جمله تامین مواد اولیه مواجه هستند. طبق اظهارات آقای  مشکالت

   .اند دادههای خود را از افغانستان به کشور ازبکستان انتقال  سرمایه 1397شرکت سال 

 

  : الحظاتم

سال گذشته در استانهای شمال افغانستان کسب و کار تجاری و سرمایه گذاریها را  2 تاثیر ناآرامیها طی- 

لیل نگرانی انتحاری مهمترین د حمالتبا رکود روبرو کرده است. بیم ازسرقتهای مسلحانه،آدمربایی و 

بازرگانان مجبورند برای ادامه فعالیتهای تجاری  گذاران داخلی خارجی در شمال است. اکثر تجارو سرمایه
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 .گذاران می گردد خود به طالبان و زورمندان محلی باج بدهند، امری که باعث ناامیدی در بین سرمایه

ا امنی برای تجارت شهر مزارشریف به عنوان مرکز استان بلخ ، همچنان پناهگاه نسبت مشکالتعلیرغم این 

به ،الزم  دان و هزاران آواره داخلی محسوب می شود، که از جنگهای داخلی در استانهای شمالی فرار کرده

ارقام اقتصادی درافغانستان از سوی مراجع ذیربط دقیق به نظر نمی  و ذکر می باشد ،ارایه هر نوع آمار

الزم در ساختار افغانستان باشد ، اختالف آمار  رسد، این امر می تواند ناشی ازعدم وجود زیرساخت های

ر ) که از سالیان الدد میلیار 1کشورمان به افغانستان (گمرک ایران و افغانستان درموردمیزان صادرات 

ازمواردی است که بحث بر انگیز و مورد تامل می باشد. این مساله در چارچوب فساد  گذشته وجود داشته،

مختلف اداری و ناتوانی دولت مرکزی در برخورد با زورمندان محلی نیز گسترده در بخش ها و سطوح 

 .قابل ارزیابی است

یی از ون سمن هاتا کن ناامنی گسترده درافغانستان ووجود فساد در دستگاه های مختلف ، علیرغم وجود- 

وکشور  انده کشور های ترکیه، آلمان،آمریکا،ژاپن و سوئد در مناطق شمالی فعالیت های اقتصادی داشت

ی ان هاهای ازبکستان ، ترکمنستان و تاجیکستان به توسعه و گسترش مروادت اقتصادی خود با است

جه ابل توعلی رغم وجود امکانات وتوانایی بیشتر از سوی کشورمان فعالیت ق شمالی پرداخته اند ،

 .اقتصادی و یا تجاری در مناطق شمالی صورت نگرفته است

 ایی اقتصادیدرحوزه های اقتصادی مانند انرژی و سوخت، توان ن عنوان شده،پیش ازای که همانطور- 

می  حظهالسب، دارای مزیت رقابتی و قابل مکشورمان درمقایسه با همسایگان و رقبای منطقه ای منا

 باشد

ی رگزاربر اساس تماس ها و مالقات های صورت گرفته طی چند روزگذشته کلیه مقامات محل منتظرب-

ل ه از کابمایشگانکنندگان  ایرانی در مزار شریف می باشند. این درحالی است که برگزار االهایکنمایشگاه 

دگی نماین ا اینیا برگزاری نمایشگاه ب و هیچگونه هماهنگی درخصوص لغو و اند نموده را اخذ الزم مجوز

 .صورت نگرفته است

ال به ویژه شم مناطق مختلف فعلی نیازهای ایرانی درشرایط کاالبرگزاری نمایشگاه  به نظرمی رسد،-  

ار داد برگزین رویمی گردد با تاخیر دو هفته ای در نیمه ی سوم آبان ماه ا افغانستان می باشد، پیشنهاد

 گردد

نتایج  اعالم شرایط امنیتی و سیاسی فعال مناسب ارزیابی میگردد، هر چند احتمال تغییرآن به دلیل- 

 .باشد ذهن نمی از انتخابات دور
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