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  حمایت از تولید ملی خود کفایی اقتصادی بر پایھ
رت از کیفیت کاالھا و وضع تعرفھ ھای گمرکی سازمان گمرک در تمام کشور ھا از پایھ ھای مھم در زمینھ ھای صادرات و واردات اقالم تجارتی و کاال ھای اقتصادی می باشد عالوه بر نظا

کھ شامل الزامات ملی و بین المللی در حوزه ھای حفاظت از جامعھ در مقابل کاال ھا و مواد بی کیفیت ، حفظ آثار . استوظایف گوناگونی  دارایدر زمینھ ھای اقالم وارداتی ، این سازمان 
مبارزه با پول شویی ، و توسعھ تجارت با سایر  تاریخی و فرھنگی ، زیست محیطی ، قاچاق اموال و کاال ھا ، ایجاد زمینھ ھای تجارت قانونمند ، انجام فعالیت ھای قانون مدار اقتصادی ،

  .واحد ھای سیاسی از جملھ وظایف خطیر سازمان گمرکات را تشکیل میدھد

دولت هاي که در حال رشد و توسعه اند براي اینکه بتوانند 

تولیدات ملی را حمایت کنند و به رشد اقتصادي برسند باید اداره 

و سازمان گمرکات  را حمایت کرده و آنرا تخصصی بسازند 

خوشبختانه وزارت مالیه افغانستان این امر مهم را در دستور کار 

است تا اداره گمرکات  خویش قرار داده و به شدت در تالش

مبدل سازد که  مفیدافغانستان را از هر حیث به یک اداره کارآ و 

نصب سیستم ها و سافت ویر هاي پیشرفته و ایجاد اکادمی ملی 

بررسی سیستم هاي .  گمرکات در این راستا قابل ارزیابی می باشد

 جداگانهالکترونیک و نقش اکادمی ملی گمرکات طی مقاله هاي 

ره هاي نهم و یازدهم هفته نامه وزارت مالیه مورد کنکاش در شما

و بحث قرار گرفت در مقاله حاضر سعی می گردد تا نقش تعرفه 

از صنایع داخلی و  افزایش رشد اقتصادي  تگمرکی در حمای

  .بررسی شود

که براي رشد   افغانستان از جمله کشور هاي در حال توسعه است

ک دهه گذشته به حمایت و اقتصادي خود طی اضافه تر از ی

کمک هاي کشور هاي منطقه و بین المللی اتکا داشته است اگر 

چه دولت افغانستان در این مدت موفق شد تا کمک هاي وسیع و 

همه جانبه را جذب کند ،این کمک ها با آنکه در اغلب زمینه ها 

براي رشد اقتصادي افغانستان مهم و کارگشا بوده است ولی 

  .انستان را از اتکا به منابع خارجی بی نیاز بسازدنتوانسته افغ

براي رشد و توسعه اقتصادي باید بر محصوالت و صنایع داخلی 

تکیه گردد از این رهگذر دولت هاي در حال توسعه باید زمینه 

هاي رشد تولید داخلی و کاال هاي محلی را باال ببرند ؛ تولیدات 

ملی زمانی در یک کشور بلند رفته و به رشد می رسد که نه تنها 

  مورد توسط قوانین و مقررات داخلی 

حمایت و تشویق قرار بگیرند بلکه از لحاظ مصرفی و فرهنگی در 

  .جامعه مورد حمایت واقع شوند

براي اینکه کاال ها و اقالم تولیدي در کشور بتوانند با محصوالت 

وارداتی در کشور رقابت نماید ، ضمن انکه از کیفیت مرغوب 

قیمت آن برخوردار باشد باید توسط ابزارها و شیوه هاي قانونی 

نسبت به اجناس وارداتی بالمثل به کمترین قیمت ممکن براي 

مشتري عرضه گردد یکی از ابزار هاي بسیار مهم جهت نیل به 

با تعیین . هدف مذکور وضع تعرفه هاي گمرکی مناسب است

تعرفه هاي گمرکی مناسب می توان از تولیدات داخلی حمایت 

وارداتی از پشتوانه اي  کرده تا آنها در برابر کاال ها و اقالم

تعرفه هاي گمرکی مناسب می تواند . اقتصادي برخودار گردد

نتایج حاصله . ورود اجناس و محصوالت را کنترول و تنظیم نماید

از وضع تعرفه هاي گمرکی مناسب و متناسب با اموال و کاال هاي 

وارداتی ، رشد اقتصادي و حمایت از تولیدات ملی است که این 

جر به ایجاد ثبات و پایداري مالی شده و از فرار سرمایه از مسئله من

  .کشور جلوگیري به عمل می آورد

افزون بر آن حمایت از تولیدات و کاال هاي داخلی ، کیفیت و 

استاندرد هاي محصوالت را افزایش داده و باعث رفع مشکل 

با باال رفتن کیفیت کاال . بیکاري و کاریابی در کشور می گردد

لی ، اعتماد مردم به اجناس داخلی افزایش یافته و کشور ما هاي م

می تواند گام هاي بزرگی را در راستاي خود کفایی اقتصادي 

  .بردارد

زمانیکه دولت وحدت ملی شکل گرفت یکی از تعهدات اساسی 

این دولت به جامعه جهانی رشد و توسعه اقتصادي با تکیه به منابع 

و خود کفایی با نگاهی به درون داخلی و ایجاد ثبات اقتصادي 

     .بود

                                                                                          

وزارت مالیه افغانستان که یکی از ارکان هاي مهم 

دولت وحدت ملی را تشکیل میدهد در صدد شد تا 

ضمن جذب کمک هاي بیرونی و سرمایه گذاري 

جی، مسیر هاي توسعه اقتصادي  و خود کفایی را با خار

به . تکیه به منابع داخلی  و خود اتکایی داخلی بپیماید

همین منظور تالش شد تا قوانین و مقررات مربوط به 

بخش هاي عواید و گمرکات مورد بازنگري مجدد قرار 

بگیرد که برخی از تعدیالت و حذف در پاره یی از 

مالیه  "وضع مالیه جدیدي بنام مواد قانون گمرکات و 

در این راستا قابل ارزیابی می باشد "بر ارزش افزوده 

که برایند و خروجی آن براي افغانستان جمع آوري 

عواید به شکل بی سابقه ، جلوگیري از کتمان مالیاتی ، 

دریافت منابع جدید مالیاتی و بالخره تکیه بر منابع 

اقتصادي از داخلی براي رسیدن به رشد و توسعه 

دستاورد هاي عمده این بازنگري ها و یا فرامین تقنینی 

  .جدید رییس جمهوري می باشد

وزارت مالیه افغانستان براي اینکه تولید ملی رشد و توسعه بیابد 

ضمن تکیه بر منابع داخلی ، تعرفه گمرکی باالي اقالم تجارتی 

می شود  باالمثل را بلند برد که شامل اضافه تر از صد قلم جنس

که این مسئله قیمت تمام شد کاال هاي تجارتی را براي افغانستان 

به نازل ترین حد ممکن آورده و تجار و سرمایه گذاران داخلی را 

قادر می سازد که با فراورده هاي مشابه خارجی به رقابت پرداخته 

. و در داخل افغانستان بدون کدام نگرانی سرمایه گذاري نمایند

یه گذاري داخلی در میان مدت و دراز مدت که این سرما

افغانستان را در تولیدات بسیاري از کاال ها خودکفا ساخته و آرام 

  .آرام افغانستان را به یک کشور صادر کنند مبدل می سازد

  
  
  
  
  




