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 چکیده

 پیشینه تاریخی می باشد.  افغانستان بنابر موقعیت آن در مسیر جاده تاریخی ابریشم مانند سایر نقاط جهان دارای تجارت در

های احتمالی دیگر برای انجام مبادله و  شوند، باید به روش در دنیای امروزه که مبادالت بر پایه نقدینگی در دسترس انجام می

رود. در گذشته، استفاده از  ها برای مبادله کاالها و خدمات به شمار میمیتودبارتر یکی از تجارت کسب ارزش نیز توجه کرد. 

و   گسترده بارتر را در سطح تجارت وجود دارند که های های مختلف، سازمان ، در کشورحال این ست. باتر بوده ا بارتر رایجتجارت 

بارتر رسمیت تجارت ها عموماً  . در این کشورکردند را تسهیل می ار و به نوعی آنهای گوناگون برقر ها و نهاد تر بین شرکت کالن

 شود. های مالیاتی ارائه می به سازمانها ثبت و گزارش آن  حساب  بیشتری دارد و در صورت

سایر نیاز  خود را با کاال یا خدمات مورد  شدۀ کاالهای تولید که دهد این امکان را می و دولت ها به افراد تبادله تجارت بارتر

دیگر  طرف از شود. ایجاد رابطه عمیق روانی بین دو مبادله کرده و وجه نقد در سیستم برای خدمات مالی حفظ میاشخاص 

با ارزش مساوی به برابری عرضه و تقاضا و در نتیجه به تعادل اقتصادی  همچنین مبادله کاال و خدمات، .مزایای این طرح است

ها به دالیل مختلفی ازجمله کمبود نقدینگی در سازمان، کاال و خدمات مورد  شرکت، تصدی ها و دولت ها .خواهد شد منجر

شوند و  به یکدیگر می قروضسطح بین الملل، کشورها دچار  در شرایطی که در نجام میدهند.ا بطورتجارت بارتر نیاز خود را

خود را کاهش  قروضمیزان  تجارت بارتره کاال زده و با استفاده از امکان دریافت بودجه بیشتر را ندارند، دست به مبادل

وبرو شد. در پی کاهش فروش، مشاغل کوچکتر در عصر حاضر با محبوبیت ر بارتر ۲۰۰۸پس از بحران مالی سال  .دهند می

دهد که با استفاده از موجودی کاالیی یا  بطور چشمگیری به مبادله کاالیی پرداختند. این روش به مشاغل این امکان را می

ان جدید د نیاز بهره مند شوند همچنین بدون الزام به استفاده از وجه نقد برای بازاریابی، مشتریرخدمات خود از محصوالت مو

 است. میلیارد دالر تخمین زده شدسه در طی این بحران  بارترتجارت جذب نمایند. گردش مالی اقتصاد 
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 مقدمه

تبادله کاال با کاال بدون دخالت پول یکی از قدیمی ترین شیوه های تجارت داخلی و خارجی بوده است. قبل از این که پول به 

تنها طریق تجارت تلقی می شد و درنتیجه حجم مبادالت تجارتی بسیار  الکاالی با کامفهوم امروزی به وجود آید، معاوضه 

و قرارداد های که در زمینه تجارت متقابل  ئی را نیازد داشت که دیگری عرضه می کرد.باید همان کاال فزیرا هر طر ناچیز بود.

قرارداد بیع متقابل )بای بک(، قراردادهای افست، قرارداد شامل معامالت  بارتر ساده، معامالت خرید متقابل، بوجود آمد که آن 

 (، قرارداد معاوضه دیون میSWAPپیش، قرارداد های تسویه بارتری، قرارداد واگذاری بارتری، قرارداد تعویض) های خرید از

از قراردادهای فوق توان باالی هر یک  باشد، که در صورت ضرورت می باشد که اکنون موضوع مورد بحث فقط تجارت بارتر می

 الذکر بحث جداگانه انجام داد.

که در این بین  در معامالت بارتر کاالها وخدمات که تقریباٌ از لحاظ ارزش برابر هستند با یکدیگر مبادله می شوند، بدون این

االئی را تقاضا کند معامالت بارتر ساده وقتی واقع می شود که هر کدام از طرفین تجارتی همان جنس و ک پول رد و بدل شود.

خارج از  که طرف دیگر برای عرضه در اختیار دارد. معامالت بارتری ساده از قدیمی ترین معامالتی است که انسان در داخل و

مرز ها انجام داده است و اجرای قرارداد در مدت زمان کوتاه، و ارزش کم کاالها و خدمات مبادله شده از ویژگی های اصلی 

 ساده  هستند. معامالت بارتری

در مقایسه با روش های دیگر تجارت متقابل که در فوق از آن یادآوری گردیده است، معامالت بارتری ساده پیچیدگی کمتری 

که  دارند و ماهیتاً ساده می باشند. مقداری کاال یا خدمات با مقداری دیگری از کاال یا خدمات مبادله می شوند، بدون این

 برای تسهیل معامله موسسات اعتباری و مالی دخالت کنند. ضرورتی داشته باشد که

جانبه تجارتی و مالی است که بین دو دولت منعقد می شود و براساس آن  واقع قراردادهای دو رقرارداد های تسویه بارتری د

این که دراین بین طرفین توافق می کنند تا مبالغ معینی کاال یا خدمات را در یک دوره زمانی مشخص تبادله کنند، بدون 

 [1]پولی رد و بدل کنند.  عمالً

د توانن  این مقاله راجع به بارتر و چگونگی انجام آن در شرایط کنونی به رشته تحریر درآورده شده است، که خواننده گان می

 دهند.  و بدسترس عالقمندان قرار پیشنهادات خویش را با آن افزود نمودهغرض غنامندی مقاله هذا نظریات و 
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 تجارت بارترمفهوم 

 در مقابل کاال، کاال در به صورت مستقیم به تبادل کاال دهنده ای است که طرفین انجام سیستم مبادله (Barter ) بارترتجارت 

شود.  استفاده نمیقطعاً ای مانند پول  از وسیله مبادله معاملهپردازند. در این نوع از  می مقابل خدمت و خدمت در مقابل خدمت

ند. شود اما ممکن است چندین شخصیت حقوقی یا حقیقی در آن شرکت کن عموماً به صورت دو طرفه انجام می مبادله بارتر

های اقتصادی ی تصد ی پولی پیشرفته قرار دارد.ها به صورت محدودی در موازات با سیستم بارتر، پیشرفتههای  در اغلب کشور

بر  ) ثبات شدن واحد پولی های مالی مانند زمان بی از بارتر به عنوان جایگزینی به جای پول و وسیله مبادله در زمان بحران

تورم به شود. البته  استفاده می توان بحث معلوماتی در مورد تورم نیز داشته باشیم. که در ذیل می زدایی( و مارپیچ تورمتورمی 

های کاالها و خدمات در یک کشور در طی یک دوره زمانی به  تورم مثبت سطح قیمت شود. مثبت و منفی تقسیم میبخش  دو

توان کاالها و خدمات کمتری را  یابد با هر واحد پولی می ها افزایش می صورت طبیعی، یکسال است. زمانی که سطح کلی قیمت

هایی در قرن   رود. دوره خالف نوع مثبت خود خیلی رایج به شمار نمیتورم منفی یکی از انواع تورم است که بر تهیه کرد.

 گرفته نظر در مشکل  – منفی و مثبت تورم –تورم  .ها کاهش پیدا کردند نوزدهم میالدی وجود داشتند که اغلب قیمت

ها در تهیه  ممکن است آندهد و  تورم مثبت، قدرت خرید افراد را کاهش می .نیستند شهروندان مطلوب معموالً زیرا شوند می

های اولیه خود نیز دچار مشکل شوند. از طرفی دیگر، تورم به معنی کاهش ارزش پول یک کشور است که این خود  نیاز

که معامالت تبادله اموال تجارتی بارتر  .تواند تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی غیرقابل جبرانی را به همراه داشته باشد می

این در حالی که در بعضی از قسمت های افغانستان نظر به  شکل را بشکل اساسی و بهتر آن مرفوع نماید.تواند این م می

شرایط محیطی و عدم موجودیت سیستم فراگیر بانکی و رواج پول، کمبود و نبود بانکنوت، تجارت هنوز هم قسماً به شیوه 

صورت می گیرد. این موضوع به این معنی است که می توان تبادله جنس به جنس )بارتر( که قدیمی ترین شیوه تجارت بوده 

 [2] در تجارت افغانستان شیوه های قدیمی را در کنار مدرن ترین شیوه تجارت که تجارت الکترونیکی و انترنت سراغ نمود.

 چیست؟ بارتر تجارت کاربرد

شود. زمانی که  میهای عرضه اندک پول استفاده  در زمانی به پرداخت پول ندارد، مستقیم نیاز  Barter بارترتجارت  مبادله 

ی موجود است، یا تاعتباری شرکای تجار بی ثباتی ارز داخلی و ارزشپول یک طرف معامله،  اطالعات اندکی در رابطه با ارزش

 [3] .رود مفید به شمار می Barterبارتر تجارت ، شتهبین طرفین وجود دا اندک اعتماد
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توانند منبع مالی اندک خود را به  رود که نمی مطلوب برای افرادی به شمار می ۀهمچنین گزین Barterبارتر تجارت مبادله 

یا  تجارت بارتر اقتصادیابد. در  نگهداری کنند. مخصوصا در شرایط ابرتورمی که ارزش پول به سرعت کاهش می نقدی صورت

 Medium of ) وسیله مبادلهت مورد نیاز قبل از ظهور پول یا پای به عنوان روشی برای کسب کاالها و خدما یا مبادله پا

Exchange   ) اشاره شده است. 

کشیده می شود.  می گیرد و به ندرت اجرای آن به دفعات بعدیاجرای معامالت بارتر معموالْ به صورت یکجا و یک دفعه انجام 

ان ــدت زمــک مــعموالً در یــعات مــن دفـیرد، ایــجام گـعات انـات به دفــعاملــاگر به طور استثنائی الزم باشد که م

 [4] د اکثر یک سال انجام خواهد شد.ـــوتاه حــک

 شود؟ به چند روش انجام می Barterبارتر تجارت 

 .روش زیر انجام شود ۳تر ممکن است به بارکنیم.  ورد مبادله شده توجه میهای انجام تهاتر از دیدگاه م به روش در اینجا

 کاال با کاالبارتر 

 خدمت با کاال بارتر 

 خدمت با خدمت بارتر 

شوند. با این حال، ممکن است  شود و کاالها و خدمات با یکدیگر مبادله می از پول استفاده نمی  Barterبارتر تجارتدر  عموماً

زۀ حو .ای، یکی از طرفین، پیشنهاد عرضه پول را نیز ارائه کند در صورت وجود تفاوت قابل مالحظه در ارزش کاالهای مبادله

 [5] ند، بلغاریا و غیره کشور ها صورت می گرفت.بارتر افغانستان قبال در ممالک سوسیالستی مانند روسیه، پول

رسمی و بین افرادی که از قبل با یکدیگر آشنا  بارتر عموماً در فضایی غیرتجارت شود؟   بارتر استفاده میتجارت چه زمانی از 

بارتر به تجارت شود. با این حال، ممکن است بعضی افراد برای انجام  انجام می و یا هم بارتر تسویه که بین دو دولت هستند،

یا هم دولت ها ازطریق وزارت های تجارت شان این معامله را  رجوع کنند تجارت بارتر های ای مبادالت یا شبکه فهمراکز حر

بارتری تجارت انجام دهند. این مراکز  یا هم دولت ها تر، با شرکت تر و کالن تا این عمل را در سطحی گسترده ند انجام ده

 منازعاتبارتر برای حل کردن تجارت عموماً مانند اقتصادهایی هستند که واحد پولی مخصوص خود را داشته باشند. بکارگیری 

است برای جبران  های صورت گرفته خارج از دادگاه، مدعی علیه ممکن  رود. برای مثال، در توافق قانونی نیز رایج به شمار می

های  توانند در کشور بارتر می و مقررات  قوانین. همچنان خسارات وارده، بجای پرداخت پول به ارائه کاالها و خدمات بپردازد

به منزله قرارداد قانونی و الزامی بارتر در نظر گرفته شود. در  بارترنامه  شند. امکان دارد توافقمختلف با یکدیگر تفاوت داشته با
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 مانند ایجاب و قبول  (Binding Contract) آور قرارداد الزام های قانونی نیاز دارای پیش بارتری نامه لب اوقات، یک توافقاغ

(Offer and Acceptance)، عوض (Consideration)  (ذمه) نامه توافق این که صورتی در. است …و (Obligation)  

جهت عقد قرارداد عموماً الزم است  .شده صحت بیشتری خواهد داشت مورد بیانیا وظایف قانونی برای طرفین بوجود بیاورد، 

 دارای ارزش را به دیگری تسلیم کنند. ،که هرکدام از طرفین در مبادله کاالیی

ترکیه، ایران، تاجکستان، ازبکستان، چنانچه قبال موافقتنامه های مختلف با کشور های روسیه، هند، چین، پاکستان، 

در  [6] عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قزاقستان منجانب دولت وقت افغانستان به امضاء رسیده است. ترکمنستان،

در صورتی که طرفین  نامه شفاهی دست پیدا کند؛ البته تواند به توافق می محکمهای کتبی موجود نباشد،  نامه که توافق صورتی

بارتر مکتوب شوند و در صورتی که در تجارت های  نامه به صورت شفاهی، به توافق دست یافته باشند. به همین دلیل باید توافق

  .خودداری کنید بارترتجارت نوع رید، بهتر است از انجام این شک دا کاالها یا غیرقانونی بودن خدمات مورد مسروقه بودن

، مبادله بارترتجارت این نوع از  شود. میــنتقل نــولی مــیچ پــه دمات(ــاالها و خــستقیم )کــم ارترـــبجارت ـتدر 

برای هر دو طرف،  بارترتجارت  رود. این نوع از به شمار میشود و تقریباً غیرقابل ردیابی  نامیده می (Direct Trade) مستقیم

به عنوان درآمد گزارش و بر  معاملهتمال اینکه این سازی دشوار خواهد بود. اح منفعت به همراه دارد اما امکان ردیابی و کمی

بین  معامالت هستند تا مانده حساب وپایه اعتبارات  عموماً بر بارتر تجارت انواع دیگر .وضع شود، اندک استمالیات  آن

کنندگان با امکان ردیابی  ابی باشد. این مورد، امکان، مبادله به صورت مداوم را میان تعداد نامحدود شرکتطرفین قابل ردی

بعضی از دانشمندان معامالت تجارت بارتر را در عصر کنونی بسیار مشکل دانسته و طرفدار  .دائین و مدیون خواهد بودتر  ساده

 [7]. همچنین معامالت نیستند

ز مبادله طرف سوم شود. این مرک های کوچک انجام می کار  و  ای تجاری بین کسب از طریق مرکز مبادله تجارت بارتراین نوع از 

ق اعتبار جهت بکارگرفتن اعضای جدید یخلتپردازد. وظیفه این مرکز، تخصیص و  میمعامالت است و به ثبت معامالت این نوع 

هایی با دفاتر  وقت یا مجموعه  هایی کوچک با نیروی کاری پاره شبکه است. این مراکز ممکن است شبکه و مدیریت وضعیت کل

های بزرگ  به صورت کلی به معنی تهاتر انجام شده توسط شرکتدر بارتر های مشترک   .های متعددی باشند بزرگ در کشور

های مبادالتی  کالن اجرا شده توسط سیستم معامالتام شود. این عبارت، به تواند به صورت مستقیم یا اعتباری انج است و می

 [8] کند. در ازای تبادل کاالها و خدمات، اشاره میکار مزد کننده  دریافت کی از عواملهای متعدد و ی و معامله بین شرکت



 

 
6 
 

 بارترشرایط 

ائی مورد توجه قرار می یک روش تجارت متعارف امروزی محسوب نمی شوند و به طور استثن به عنوان   معامالت بارتر اصوالٌ

گیرند. این معامالت بیشتر در شرایط خاصی مثل جنگ، انزوای سیاسی و وجود انحصارات و تحریم های اقتصادی استفاده 

 ولوژیکی یا سیاسی خاص انجام می گیرند.میشوند و عمدتاً بین کشور های همسایه یا کشور های متعلق به یک طرز فکر ایدی

[9] 

اطالعات کامل توان خط  بارتر تجارت محصوالت یا خدمات خود را مشخص کنید. در جلسات .منابع خود را شناسایی کنید

گذاری  منابع خود را ارزش .تولید و یا برنامه کاری ارائه خدمات، ارزش نقدی محصول و حجم قابل ارائه خود را احتیاج دارید

توافق موفقیت آمیز باید موجب رضایت طرفین شود. این تنها در صورتی اتفاق می افتد که اقالم مبادله شده واقعاً  .کنید

ند. اگر موردی دارید که مایل به مبادله آن هستید ، ارزیابی دقیق را بدست آورید. برای ارزش گذاری یک خدمت، ارزیابی شو

 گذاری قیمت رقابتی صورت به را خود های توانایی توانید می چقدر بفهمید تا بگیرید تماس محلی متخصصان با  میتوانید

 .بگیرید نظر در را تجارت بارتر به مربوط های هزینه و باشید صادق خود های مهارت مورد در که باشید داشته یاد به. کنید

در مورد آنچه در مبادله به دنبال آن هستید خوب فکر کنید. نیاز های خود را به صورت شفاف  .نیازهای خود را شناسایی کنید

 .را پوشش دهید تجارت بارتربا اطالعات کامل چگونگی دریافت کاال یا خدمت مستند کنید تا در قرار داد بتوانید همه جوانب 

ز شفاف سازی آنچه که در توافق ارائه می دهد و آنچه که پس ا .ارائه دهنده ی کاالها یا خدمات مورد نیاز خود را بیابید

 بازرگانی اتاق آنالین های مزایده و مبادله بازارهای توانید می. کنید پیدا خودتان برای مبادله شریک یک باید  درخواست دارید،

از یافتن شریک مبادله، توافق پس  .توافق نامه تنظیم کنید .کنید بررسی هستند، های تهاتر  پیشنهاد دارای که را خود محل

نامه را کتباً دریافت کنید. از درج تمامی شرایط تهاتر اعم از نوع خدمت یا کاال، تاریخ مبادله و یا هر جزئیات دیگری در قرار 

 .داد اطمینان حاصل کنید

 بارترتجارت مزایای 

نیاز مبادله کرده و وجه  خود را با کاال یا خدمات مورد  شدۀ کاالهای تولید که دهد به افراد این امکان را می تبادله تجارت بارتر

 .شود. ایجاد رابطه عمیق روانی بین دوطرف از دیگر مزایای این طرح است نقد در سیستم برای خدمات مالی حفظ می

نفر  دو .شود ر میبا ارزش مساوی به برابری عرضه و تقاضا و در نتیجه به تعادل اقتصادی منج همچنین مبادله کاال و خدمات،

کاالهای مورد نیاز یکدیگر و یا بازار آماده برای فروش آن را داشته باشند با هم مذاکره و توافق کرده و مقادیر مشخصی از 

جمله کمبود نقدینگی در سازمان، کاال و خدمات مورد نیاز  ها به دالیل مختلفی از شرکت .نمایند محصوالتشان را مبادله می

در نهادهای  .عصر حاضر مبادله زمان و مکان تبلیغات است بارتر در تجارت از متداول ترین  .کنند می ارتربطور ب خود را
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است، به همین دلیل در بخش تبلیغات  سرمایه در بخش تهیه مواد اولیه و تولید تاٌین دارند، عمدئکوچک که گردش مالی پا

تواند باعث باال رفتن فروش محصول، افزایش نقدینگی  ت با تبلیغات میمحصوال بارترشوند. در این زمان  دچار کمبود بودجه می

شوند و امکان  به یکدیگر می قروضسطح بین الملل، کشورها دچار  در شرایطی که در .گردد و در نهایت رشد سازمان می

پس  .دهند بدهی خود را کاهش میتر میزان تجارت باردله کاال زده و با استفاده از دریافت بودجه بیشتر را ندارند، دست به مبا

در عصر حاضر با محبوبیت روبرو شد. در پی کاهش فروش، مشاغل کوچکتر بطور چشمگیری  بارتر ۲۰۰۸از بحران مالی سال 

دهد که با استفاده از موجودی کاالیی یا خدمات خود از  به مبادله کاالیی پرداختند. این روش به مشاغل این امکان را می

ب نمایند. د نیاز بهره مند شوند همچنین بدون الزام به استفاده از وجه نقد برای بازاریابی، مشتریان جدید جذرمحصوالت مو

 .ه بودمیلیارد دالر تخمین زده شدسه در طی این بحران  بارترگردش مالی اقتصاد 

 چیست؟ بارتر های محدودیت

آن در ذیل ناکارآمد  علتادله در مقایسه با پول است. های آن در تسهیل مب به علت ناکارآمدی بارترتجارت های  محدودیت

 .میباشد

 به این مورد نیاز است و باید هر یک از طرفین به  بارتربرای رخ دادن  :ها رخ دهد باید همزمانی یا تصادف خواسته

 .کاالی طرف مقابل احتیاج داشته باشد

 در اقتصاد پولی، پول نقش معیار سنجش ارزش کاالها را بر عهده دارد.  :وجود ندارد معیار یکسانی برای سنجش

 .این مورد وجود نخواهد داشت تجارت بارترتوان ارزش کاالها را نسبت به یکدیگر سنجید. در اقتصاد  در نتیجه، می

 دیگر را داشته باشد، ممکن اگر شخصی تمایل به خرید مقدار معینی از کاالی فردی  :ناپذیری کاالهای معین بخش

 .است نتواند به میزان دلخواه و با ارزشی برابر، به ارائه کاال و خدمات به آن فرد بپردازد

 آید. البته  این مورد به علت کمبود معیار رایج سنجش ارزش بوجود می :کمبود معیار استاندارد برای خرید قسطی

بندی شده تخصیص داده شده باشد و در نهایت به صورت کاال پرداخت شود، این  در واحدهای قسمت قرضاگر 

 .مورد مشکل در نظر گرفته نخواهد شد

 آوری ثروت در  ای به صورت انحصاری بر کاالهای فاسدشدنی تکیه کند، جمع اگر جامعه :آوری ثروت دشواری جمع

های بارتری از کاالهای ماندگارتری مانند رئوس  چه، بعضی از اقتصادآینده امری محال به شمار خواهد رفت. اگر

 .کنند گوسفند و گاو برای این هدف استفاده می
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 سخن پایانی

های احتمالی دیگر برای انجام مبادله و  شوند، باید به روش در دنیای امروزه که مبادالت بر پایه نقدینگی در دسترس انجام می

رود. در گذشته، استفاده از بارتر  های برای مبادله کاالها و خدمات به شمار می بارتر یکی از روشکسب ارزش نیز توجه کرد. 

تر بین  و کالن  هایی وجود دارند که بارتر را در سطحی گسترده های مختلف، سازمان حال، در کشور تر بوده است. بااین رایج

ها عموماً بارتر رسمیت بیشتری دارد و در  کنند. در این کشور هیل میرا تس های گوناگون برقرار و به نوعی آن ها و نهاد شرکت

ها باید در صورت کسب سود و درآمد از  شود. بنابراین، شرکت های مالیاتی ارائه می ها ثبت و گزارش آن به سازمان حساب صورت

اقالم صادراتی و وارداتی که در جداول   .ازندبپردمالیات   های مالیاتی ثبت کنند و را نیز در اظهارنامه انجام معامله بارتری آن

ذیل از آن بطور مختصر معلومات جمع آوری گردیده است که میتوان اموال صادراتی و وارداتی عمده کشور را بشکل بارتر 

ی با کشور انجام بدهیم چون قبال با کشور های مختلف تبادله اموال تجارتی را داشته بودیم و عمالٌ تجربه تبادله اموال تجارت

  های که در جدول سوم اسمای شان تذکر گردیده است داشته ایم.
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مالحظاتارزشمقدارواحداسم کاالشماره

4672191تنمنسوجات کتان۱

14710669تنتیل پطرول ۲

۳
mk.w/h14000064ورادات برق

مبلغ 64 میلیون دالر برق وارد گردیده 

است

47547250تنآرد گندم۴

ن آالت۵ 4273548تنپرزه جات موتر و ماشی 

8432145تنتیل دیزل۶

12274745تنگاز مایع۷

6744844تنبرنج سیله ۸

ن رفتار۹ 96718142حلقهتایر موتر تی 

7787438تن تیل دیز نوع ۱۰62

2171605536

جدول ده قلم کایل عمده وارداتی افغانستان یط رب  ع سال ۱۴۰۰ ارزش به میلیون دالر

مجموع واردات و مبلغ 

چارت ده قلم کاالی وارداتی کشور رب  ع چهارم سال 1400
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م عمده وارداتی و صادراتی کشور توازن قابل مالحظه نداشته که باید دولت روی آن طوریکه در جدول فوق دیده میشود اقال

و فعالیت نموده تا توازن واردات و صادرات حفظ شود. چنانچه جدول ده قلم کاالی وارداتی مشاهده میگردد اقالم عمده آن  کار

ضروریات اولیه زنده گی مردم افغانستان بوده که هر کشور میتواند نسبت به اقالم صادراتی ما آنرا برای مردم افغانستان تولید و 

نستان باید تالش نماید تا نظر به شرایط کنونی کشور پالیسی تجارت را به اساس قواعد بارتر تنظیم صادر نماید. بناء دولت افغا

 [10] نموده یا حداقل جایگاه برای تجارت بارتر در وضعیت کنونی را تدوین نموده و از آن استفاده نماید.

اینکه پاکستان، هندوستان، امارات متحده ر جدول ذیل نشان داده شده است: همچنان ده قلم کاالی عمده صادراتی کشور د

عربی، ترکیه، ازبکستان، ایران، عراق، چین، تاجکستان، ترکمنستان از جمله شرکای عمده صادراتی افغانستان طی ربع چهارم 
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میلیون دالر  14ایر کشور ها میلیون دالر صادرات و مجموع س 395ه ش میباشد، که از جمله ده کشور عمده  1400سال 

 رات معلومات ارائه گردیده است.میلیون دالر صاد 409صادرات میشود که در مجموع 

مالحظاتارزش به میلیون دالرمقدارواحد به تناسم کاالشماره

1
00تنذغال سنگ

مبلغ 82 میلیون دالر 

صادرات بوده است

317963782تنپنبه محلوچ2

26834تنهنگ وتخم هنگ3

1327333تنکشمش4

290028تنجلغوزه سیاه5

1488418تنبادام6

ن7 1007215تنزیره سی 

1798314تنماش8

223710تنانجی  خشک9

26769تنمغز بادام10

96089280

چارت ده قلم اجناس صادراتی کشور که به کشور های مختلف صادر میگردد.

ده قلم اجناس صادراتی کشور در رب  ع چهارم سال 1400

مجموع صادرات و مبلغ آن
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دهد که هر  رسد که صادرات کشور بطور مطلق مواد خام بویژه محصوالت زراعتی و معدن تشکیل می همچنان به نظر می

 غرض خرید محصوالت متذکره را داشته باشد. که دراین زمینه دولت و سکتور خصوصی میتواند تقاضای خاص  کشور می

چنانچه در بخش پیشنهادات از آن دهد.  مستهلکین قرار ستواند محصوالت وارداتی را از کشور های مطلوب خریداری و بدستر

ل خوب بین اقالم صادراتی و وارداتی یا احد اقل نیز یادآوری گردیده است باید صادرات کشور افزایش داده شود و توازن یا تعاد

 تعادل نسبی در ارقام آن وجود داشته باشد.
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مالحظاتمبلغ وارداتمقدار وارداتنام کشور شماره 

346 ایران 1

202پاکستان2

192امارت متحده عرت 3

ن4 170چی 

91ازبکستان5

103ترکمنستان6

67قزاقستان7

53هندوستان8

یا9 ن 21مالی 

19تاجکستان10

107سایر کشورها11

1371مجموع واردات از کشورهای مختلف

چارت واردات عمده از ده کشور جهان به افغانستان در رب  ع چهارم سال 1400

واردات افغانستان از ده کشور در رب  ع چهارم سال 1400
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گردد اکثر کشور های که افغانستان با آنها مراودات عمده وارداتی و صادراتی دارد، در این  چنانچه در جدول فوق مشاهده می

تواند به شکل بسیار سهل از تجارت  نزدیک دارد و افغانستان میشرایط افغانستان با کشور های متذکره روابط بسیار خوب و 

باشند و  ق ابراز دوستی و روابط خوب با افغانستان میبارتر به نفع خود استفاده کند چون اکثر کشور های درج در جدول فو

 تند.همیشه تالش نموده اند تا روابط نیک و سیاست مبتنی بر منافع را با مردم و دولت افغانستان داش
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 پیشنهادات

در مقابل  دهنده به صورت مستقیم به تبادل کاال ای است که طرفین انجام مبادله یا میتود سیستم (Barter ) بارترتجارت 

قطعاً ای مانند پول  از وسیله مبادله معاملهدر این نوع از که  پردازن می کاال، کاال در مقابل خدمت و خدمت در مقابل خدمت

شود اما ممکن است چندین شخصیت حقوقی یا حقیقی در  عموماً به صورت دو طرفه انجام می مبادله بارترشود.  استفاده نمی

های پولی پیشرفته قرار  به صورت محدودی در موازات با سیستم بارتر تجارت ،پیشرفتههای  آن شرکت کنند. در اغلب کشور

های مالی مانند زمان  مبادله در زمان بحران های اقتصادی از بارتر به عنوان جایگزینی به جای پول و وسیلهتصدی  دارد.

به رشته تحریر در امروزی پیشنهادات ذیل را  در شرایط تجارت جهتد. که در ذیل ننمای استفاده می ثبات شدن واحد پولی بی

 م آورد.خواه

اسعار، کاهش بیکاری،  تواند ثبات پولی، کاهش تقاضا به در شرایط کنونی تجارت بارتر بیشتر به سود کشور بوده که میالف: 

 .داشت خواهدرا در پی کمک به کاهش فقر و رشد اقتصادی 

تواند سیاست مالی را به شکل بهتر آن تطبیق نموده و غرض تطبیق قوانین نافذه  ب :  در شرایط کنونی تجارت بارتر می

 تجارتی به مردم افغانستان تسهیالت الزم را فراهم خواهد ساخت.

کنونی تجارت بارتر باعث روابط خوب بین المللی گردیده و زمینه سازی خوب جهت به رسمیت شناختن د :  در شرایط 

 سیاست خارجی کشور خواهد شد.

ج : در شرایط کنونی تجارت بارتر اعتبار دهی خوب به سرمایگذاری خارجی بوده و سرمایگذاران خارجی عالقمند سرمایگذاری 

 در افغانستان خواهد گردید.

 ر شرایط کنونی تجارت بارتر بازاریابی خوب برای محصوالت تولید شده افغانی در سایر کشور ها خواهد شد.ح : د

 ر : در شرایط کنونی تجارت بارتر وابستگی اقتصادی و تجارتی را کاهش خواهد داد 

شاف داده باعث رفاه و آسایش صنعت و معدن را انکتواند تولیدات مختلف بخش زراعت،  ز  :  در شرایط کنونی تجارت بارتر می

 مردم و جامعه شود.

     هـ : در شرایط کنونی تجارت بارتر باعث افزایش صادرات و افزایش تولیدات داخلی خواهد گردید.
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