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 بررسی وضعیت کنونی و پیش بینی آینده سکتور بانکی افغانستان 

 مقدمه

سققو  مههوریت  به ننوان یکی از تحوالت برر  سیاسی اغاانتتان  تبعات زیادی را برای کشور به ههراه 

ت که به شد یصقدمه باقی ااند  در ای  میان یکی از ساااتدر کشقور بیکتقی از اثرات آن هیچ ه و داشقت

بطور ناگهانی میلیاردها دالر کهک های خارمی قطع  کهطوری  باشدمینظام اقتصادی کشور  هدید آسیب

فر صدها هرار ن آن در نتیجه  در اثر آن هراران پروژه انکشاغی به االت تعلیق درآمد یا هم غتخ گردید؛ شقد

ی هم قلت دالر که ی  از سودر کشور گردیداندازها پسو  هاکه بانث کاهش درآمد ندکار خود را از دست داد

تا آخر جه آن در نتیو شد بیشرت و بیشرت گردید ی گذشته پنداشته میدههپشتوانه ارزش پول اغاانی طی دو 

ردم م  یاغتو به تعقیب آن قیهت امناس هم روز به روز اغرایش  سیر نرولی داشتارزش اغاانی  0202سقال 

جوم بردند ولی از آنجا که بانک در مدت کوتاه توان هها بانکهای خود به سقققهردهخاطر دسقققرتسقققی به ه ب

ها را به مشققرتیان نداشققت  سققکتور بانکی با مشققکیت مدی سققیالیت روبه رو گردید  سققهردهپرداخت متام 

وضقع شقده باالی سقکتور بانکی و اقتصقادی و به رسقهیت شقناخته نشقدن دولت دامنه مشکیت و تعریرات 

 از اغاانتتان گردید  ت  اغرایش غقر و مهامرات صدها هرار  را بیشرت اود و بانث نهق آن

 و در اثر بحران اقتصقققادیهای اقتصقققادی کشقققور  غعالیت محرکبه ننوان  کیبقانسقققکتور در ای  میقان 

با قاچاقچیان و  که اگرای   به گونهپاشقققی پیش رغتغروبصقققورت مدی صقققدمه دیده و تا مرز انتامدی بی

وضققع نظارت و سققیاسققت هوشققهندانه  ؛رسپرسققت مبارزه صققورت ای گرغت ارز از سققوی اکومت تکری مح

های کهکههرمان  و شقققد؛انجام ایها از طرف بانک مرکری بانکهای سقققهرده از برداشقققتبر محدودیت 

 ان ازبانکی اغاانتت اقتصادی و به ااتامل زیاد نظام رسقید ایی سقازمان ملل متحد دوسقتانه نقدی بشق

 .پاشیدمیهم 

وضعیت  بیان و م0202بر وضقعیت سقکتور بانکی قبل از تحوالت سقیاسقی سقال  یرور کوتاهتحلیل با م ای 

راه ر در اخیو  پرداختهسقققناریوهای ااتاملی آینده به بررسقققی و تحلیل بقانکی اغاانتقققتان سقققکتور غعلی 

 .ارائه اوده استهای کشور برای بهبود وضعیت غعلی بانک هاییال
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 0202قبل از تحوالت سیاسی  سکتور بانکی

از طریق  م 0222پس از سال    صنعت بانکداریهق ش تاسیس شد 2328بانک مرکری اغاانتتان در سال 

های خارمی در بانکها بانک و اایندگی دهکه طوری  اودگیری های خصوصی رشد چشمگذاریرسمایه

شده از طرف اتحادیه بانکی اغاانتتان در ربع دوم سال  اساس ارقام ارائه بر کشور رشوع به غعالیت اود 

 اایندگی بانک 0بانک خصوصی و  7بانک دولتی   3به شهول  بودهبانک در کشور غعال  20تعداد  0202

مقدار مجهونی  اایندگی در رستارس کشور داشته اند  423ها بصورت مجهونی ای  بانک خارمی  های

  مقدار میلیارد اغاانی 3 0.9 ها بالغ برسهردهمیلیارد اغاانی  مقدار  4 323بالغ بر  رسمایه سکتور بانکی

ها در اخیر ربع بانکمیلیارد اغاانی بوده است  ههچنان تعداد مجهونی اتابات  0 37انتبارات امرا شده 

 است  میلیون بوده 623 4 م 0202دوم سال 

تامرب در سه گذشته با اما و اگر های غراوان ههراه بوده است با ای  ومود غعالیت سکتور بانکی طی دو دهه 

تری  و مشهورتری  بانک خصوصی اغاانتتان در آن زمان  در االی بانک به ننوان برر  کابل 0222سال 

که در پهلوی  .رسیدمیلیون دالر امریکایی می 2279های بانک مذکور به ورشکتت گردید که مجهوع بدهی

های اقتصادی  رقابت ها  دخالت ماغیاهای سیاسیها از مهله امریکاییدرازی خارمیدست   سایر نوامل

   بیرون کشیدنهای اقتصادی نادرست بانکهای خصوصی  منگ و ناامنی  سیاستناسامل میان بانک

 داران به شکل غیر قانونی و ندم مدیریت سامل بانکهای بانکی مردم از سوی سهامها دالر سهردهمیلیون

 بانث سقو  کابل بانک گردید که از مهله نوامل مههی دانتت  توانمرکری اغاانتتان را 

ر امر های سیاسی دای  موارد بر نیوه ضعف غرهنگ بانکداری  وضعیت ناپایدار سیاسی و امنیتی و دخالت

 قرار داشته است    هایی بوده است که غرار راه صنعت بانکداری در کشوربانکداری ههواره چالش

 تا اکنون 0202سکتور بانکی بعد از تحوالت سیاسی سال وضعیت 

داری در کنقار بی ثباتی و ترلرل قبلی  در پی تحول سقققیاسقققی که در غو  از آن تذکر رغت  صقققنعت بانک

 :شوداغاانتتان از نواای و زوایای گوناگون آسیب دید که در ای  ما به اختصار به آن پرداخته می

غاانتقتان در زمان مههوریت  ساالنه در ادود چهار میلیارد دالر امریکایی  از طرف مامعه مهانی  کهک ا

 .رسیددر کشور به مرصف می نیر از طریق موستات خارمی مبلغکرد و نردیک به ههی  دریاغت می

د  قطع گردی های مذکور به اغاانتقتان از سوی کشورهای کهک کنندهپس از تتقل  امارت اسقیمی  کهک

گرغت بانث گردید که های اغاانتققتان صققورت میتر موارد از طریق بانککه در بیش مذکورهای قطع کهک

 .گی موامه اایدهای کشور را به کهبود نقدینهبانک
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 . 9 ها به اغاانتقققتان بتقققنده نکرد و به دنبال آن در ادودمقامعقه مهقانی از مهله امریکا  به قطع کهک

ه های اقتصققادی نلیاز اشققکال تحریم یو به شققکلکرد  ذخایر ارزی اغاانتققتان را نیر متققدود  میلیارد دالر

  ای  کار از یک طرف کل اقتصاد کشور را تحت ع گردیدهای مهانی نیر وضهای محلی از سقوی بانکبانک

شان و ذخیرویهای های دولتی و خصوصی را به پولغشقار مدی قرار داد و از مانب دیرر دسقرتسقی بانک

گی در سقققبب کاهش مدی نقدینهنیر تعقامقل بقا دیرر نهقادهقای مالی مهانی قطع کرد که ای  موضقققوع 

 .گردید أغاانتتانهای بانک

؛ ندداشت های کشور سهردهها از ناایه کتقانی صقورت گرغت که در بانکهای مدی به بانکیکی از آسقیب

از ترس  وگی ها پول داشتند  به یک بارهکه در بانکسققو  نظام مههوریت  تقریبا متام کتانی زمان با هم

های بانکی شان بیرون های شان را از اتابپولتا  آن شدنددر پی های آن ضایع گردد  ییاینکه مبادا دارا

ااید  ای  موضقوع به ادی مدی بود و هتت که بانک مرکری اغاانتتان را واداشت تا سیاست قیودات بر 

 های بانکی از سوی بانک مرکرینکی را وضع ااید  با ومود وضع قیودات بر برداشتهای بابرداشت سهرده

   سهرده های خود را از بانک ها خارج اایند تیش دارند تا چنانهم مشرتیاناغاانتتان  

ه کشقققود ایدیرر کتقققی اا  ها  بانکبه و کاهش انتامد  اخیرتحوالت بنقا بر دالیقل ملتلف از مهله 

ر گی دی مر کاهش نقدینهاای  موضقققوع نیر نتیجه  دارد های اغاانتقققتان نرهرا در بانک خودهای رسمایه

های های ملی انتبار و انتامد خویش را نرد بانک  در کنار ای  بانکه اسقققتهقای کشقققور نقداشقققتقبقانقک

ای مذکور اتی در صقورت هبانک شقودآنطور که معلوم میو   نده ااز دسقت دادزیادی تا اد نیر املللی بی 

 .های اغاانتتان معامیت بانکی را انجام دهندبا بانک  نلواهند شد تابه رااتی اا   نیر هالاو تحریم

ند  اایمصارف و مفاد خود را تامی  می  گذاری و خلق انتباردهی  رسمایهها از طریق کهیش   قرضهبانک

های شققود  سققبب شققده اسققت که بانکها ناشققی میانتباری بانکبیگی که از اثر تحریم و کاهش نقدینه

در اال اا  اتی آنجا که تا  دنهای نایداتی خویش را تا اد زیادی از دسقققت بدهاغاانتقققتان چشقققهه

های بانکی دال بر ای  موضوع د که بتقته شقدن بع قی از شقعبهند مصقارف خویش را تامی  ااینتوانای

 .است

و ه کار نررغتدقت کاغی از ها گذاریی گذشته در قتهت سبد رسمایهدر طول دو دهه های اغاانتتانبانک

شققان را در خارج از کشققور انجام داده گذاریرسمایهاز زیادی   از یک طرف قتققهت اندنکردهنهل متققلکی 

دیرر در طرغی هققای بققانکی  دسقققرتسقققی بققه آنهققا نققامهک  گردیققد و از بودنققد کققه بعققد از وضقققع تحریم

ته در نظر گرغ آینده نرری و ااتامل سقناریوهای ملتلف سقیاسی کهرتهای داخلی شقان نیر گذاریرسمایه

تر تجارت و اسناد بهادار در االی تومه بیش  گذاری روی امیکها در رسمایهمثال بانکبه ننوان شده بود  

از نظر شان ومود داشقت اما انت چون معادن و زر  یمهههای زمینه در گذاریزمینه رسمایه بودند که اوده
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کور به مشققکل مدی موامه ذ های مبانک  دور مانده بود  با اغت قیهت امیک و کتققاد بازار خانه و اپارمتان

چنانچه آمار و ارقام اتحادیه بانکی  .کرد موامهگی به چالش ها را از نظر نقدینهگردید  ای  موضوع نیر بانک

میلیارد  0 37 سکتور بانکی مجهوع قروض امرا شدهنشان میدهد که  0202تا آخر ربع دوم سال  اغاانتقتان

به ترتیب اغاانی میلیارد  3 22میلیارد   24میلیقارد   96 0میلیقارد   2 4  میلیقارد 99 0اغاقانی بوده بشقققهول 

 خدمات میباشد  سکتور های ساختامن سازی  تولیدات و صنایع  پروژه های نهرانی  تجارت و مربو 

را به رسققهیت نشققناخته اسققت  در کنار  تا اکنون هیچ یک از کشققورهای مهان  امارت اسققیمی اغاانتققتان

مشقکیت سیاسی  ای  موضوع بانث گردیده است که اغاانتتان در داد و ستد اقتصادی با کشورهای دیرر 

ها نیر شکیت اقتصادی بانکهای اقتصقادی کشور  سبب ایجاد مدسقت باز نداشقته باشقد  کاهش غعالیت

گردد و از ها انتقال میهقای معقامیت تجارتی از طریق بانکگردد  چون در اکرث موارد از یقک طرف پولمی

نوبه  شود که ای  بهمانب دیرر معامیت تجارتی با کشقورهای دیرر بانث بهرت شقدن وضعیت اقتصادی می

های اضاغی شان را در که در االت نادی  مردم پول گردد  طبیعی استانداز میخویش سبب اغرایش پس

 .گرددها میگی بانکد که ای  بانث اغرایش نقدینهناایها نرهداری میبانک

های اغاانتققتان وضققعیت خوبی متاسققفانه در اال اا  نیر بانکهای ذکر شققده چالشبا در نظر داشققت 

ای اغاانتقققتان به نشققق همرکری و یا هم اتحادیه بانکاگر چه بعد از تحوالت آماری از سقققوی بانک  ندارند

ها در وضققعیت خوبی قرار ندارند  بانکتوان گفت نرسققیده اسققت ولی با بررسققی صققورت اتققابات بانکی می

به کاهش بوده اگر چه سقیر نرولی آن نتبت به شش ماه اول  ها اکرثا روهای بانکداراییها و سقهردهمیران 

 ها قادر به مهعبانک  هم نظر به مشکیت اقتصادی یباشقد  ولی از سویمی کهرت اکومت امارت اسقیمی

آوری و تصققفیه قروض خود از نرد مشققرتیان نبوده و هامنطور که تذکر یاغت نواید آنها در مقایتققه با گذشققته 

های توسققق  ترریق پولی کهک اسقققت  اقتصقققاد اغاانتقققتان بلصقققوی سقققکتور بانکییاغته بتققیار کاهش 

های دولت در اامیت از سکتور بانکی  کاهش نتبی تعریرات بانکی و پالیتقی  سقازمان ملل بشقدوسقتانه

وبه غعالیت های ای  سکتور ر شده و  تسقکتور بانکی روز به روز تقوی  اغرایش مراودات با اکومت رسپرسقت

اکنون  تارسققد و میلیون دالری هر هفته به اغاانتققتان می 42های کهک نقدی   بتققتهرودنادی شققدن می

ها وارد گردیده دالر امریکایی از ای  آدرس به چرخه اقتصقققادی کشقققور از طریق بانک میلیارد 7 2بیشقققرت از 

 .است

ای  از خبه طور های کهک نقدی از یک طرف اقتصاد کشور را در کل و نظام بانکی اغاانتتان را ای  بتته

قیهت اغاانی گردیده اسققت و ههچنان غروپاشققی نجات داده اسققت و از مانب دیرر سققبب کنرتل نتققبی 

 .های اقتصادی کهک اوده استاغاانتتان را در راستای غعالیت
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  سکتور بانکی آینده

گی به چرونری رواب  مهان با امارت اسیمی اغاانتتان دارد  در داری اغاانتتان بتتهآینده وضعیت بانک

 :شود سه سناریو را پیش بینی کردای  مورد می

طوری پیش برود که منجر به رسهیت شناخته شدن اکومت غعلی گردد و یا اد اقل تعامل  اگر وضعیت

یابد  چون از یک طرف داری نیر بهبود میتر شود  در آن صورت وضعیت بانکمهانی با اغاانتتان آزادانه

د و از مانب ر های بانکی اثر مثبت داشود که ای  به نوبه خود باالی غعالیتوضعیت اقتصادی در کل خوب می

د و نکنهای خویش در نرد بانک مرکری اغاانتتان دسرتسی پیدا میگذاریها به ذخایر و رسمایهدیرر بانک

 .شودها در نرد مردم در طوالنی مدت اایا مینیر انتبار بانک

اغاانتتان به االت  هایادامه یابد بانکرواب  مامعه بی  امللل به ههی  شکل اگر وضعیت اکومت و 

  .دهندهای شان در صورت تامی  مصارف خویش ادامه میمان به غعالیتنیهه

امل   در آن صورت به ااتبرودتر بیشوخامت گی و در االت سوم  اگر رواب  اغاانتتان با دنیا به سهت تیره

ادی غشار اقتص  امارت اسیمی های موثر به دست مامعه مهانی برای تحت غشار قرار دادنزیاد یکی از گرینه

داری اثر منفی خواهد داشت و ای  بانث صنعت بانکبر خواهد بود  هر نوع غشار اقتصادی بر اغاانتتان 

تواند سبب غروپاشی کامل نظام بانکی تر ت عیف گردد و اتی میداری بیششود که صنعت بانکمی

 .اغاانتتان گردد

 

 پیشنهادات:

اد ذیل پیشقققنه هایالراهال تذکر یاغت برای رغع مشقققکیت سقققکتور بانکی کشقققور بقا تومه به آنچه در با

 گردد  می

های کهک نقدی های اغاانتققتان در اال اا  هامن بتققتهتری  سققیتققتم تاذیه برای بانکمهم  2

؛ روی ای  ملحوظ  امارت اسیمی تیش ااید تا نیوه بر ادامه بشدوستانه سازمان ملل متحد است

 ها باشد های مومود  در اغرایش آن و متتجوی منابع مدید ای  چنی  کهکای  کهک

اقتصقققاد   اغاانتقققتان در اال اا  در انروای مهانی قرار دارد  بهبود رواب  اغاانتقققتان با مهان  0

 دهد  بنا بر ای خای تحت تاثیر مثبت قرار میبه طور های اغاانتقققتان را کشقققور را در کل و بانک

های مدی را با در نظرداشققت امارت اسققیمی اغاانتققتان در ای  نرصققه تیش نیاز مدی اسققت که

  دهد جمناسب به خر دپلوماسی انعطاف و 
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ها در نرد مردم های نلهی  دقیق  مامع و واقعی را برای اایای انتبار بانکاکومقت بقایقد برنقامقه   3

 .ی نهل بهوشاندمامههای امی  و متلصص های مذکور را به دست انتانروی دست گیرد و برنامه

   دارد مریانسیتتم بانکی اغاانتتان به سیتتم اسیمی ها در تاییر تیشبلصوی اینکه 

هقای برر  اقتصقققادی  ملب انتامد مردم بقه دولقت  تقامی  امنیقت کقامقل  طرب و تطبیق برنقامقه  4

گردد های داخلی و خارمی و امثالهم سقبب چرخش اقتصادی کشور میها در بلشگذاریرسمایه

گذارد  نیاز اسقققت که امارت داری اغاانتقققتان اثر مثبت میصقققنعت بانکبر کقه ای  بقه نوبه خود 

 .های غو  روی دست گیردرا در زمینه یاسیمی راهکارهای مناسب

ها را به شققکل آوری قروض که میعاد آن به رس رسققیده اسققت بانکامارت اسققیمی  در قتققهت مهع  .

 .تر نهل اایدگیرانهاستا در صورت امکان سلتمدی ههکاری اوده و در ای  ر 

ع ذخایر ارزی متققدود شققده اغاانتققتان با و جهمدهد که از  جاکومت به شققکل مدی تیش به خر   6

 .های غیر دولتی اغاانتتان را آزاد اایدهای بانکاستفاده از مجراهای اقو  بشی  مقدار رسمایه

 گیری نتیجه

از مشکیت اساسی صنعت  ردمها در نرد مانتباری بانکگی و بینقدینهرسمایه  در اال اا  کاهش 

باشد  در صورت بهرت شدن رواب  اغاانتتان با مهان از مهله امریکا امکان دارد که داری اغاانتتان میبانک

ترمیم ابل گی قها در نرد مردم به سادههای محلی بهرت گردد ولی اایای انتبار بانکگی بانکوضعیت نقدینه

 .نیتت و به زمان زیادی نیاز دارد

های اغاانتتان های مدی بانکگی در کوتاه مدت از چالشدر ای  شکی ومود ندارد که کاهش نقدینه

های مالی  نتبت به کاهش ها در نرد مردم و دیرر نهادباشد ولی در دراز مدت چالش کاهش انتبار بانکمی

هاست که چرخه ها و داد و ستد مردم از طریق بانکای  سهرده  زیرا که باشدبررگرت میگی نقدینه

 .آوردهای بانکی را به ارکت در میغعالیت

ر مد و چه دآ گی و در های اغاانتتان بدون اامیت مهانی  چه در نرصه اغرایش نقدینهخیصه ای  که بانک

نیاز است که امارت اسیمی توانند  به ای  دلیل میدان اایای انتبار  کار در خور تومهی کرده ای

تقویت رواب  با مامعه مهانی به  های اقتصادی بهها و دیرر غعالیتاغاانتتان  برای ال مشکیت بانک

 ای تومه بیشرت مببذول دارد ننوان یک ق یه ریشه
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   منابع

 ۸ ۰۰۳۳میران  ۰۳ها  صبح  نراه گذرا به وضعیت بانک  

   ۷  "کابل؛ "محدودیت در توزیع پول مشقرتکی  وضقع شده استها در باز شقدن بانکرادیو آزادی 

  ۰۰۳۳سنبله 

  ۲۲۱۰۰۱۲۳۲۲های بش دوستانه به کابل رسید  ملیون دالری کهک ۰۳اناتولی  بتته  

 ۰۰۳۳مدی  ۷شود؟ چه می غاانتتاناهای خصوصی در دویچه وله  آینده بانک  

  ۰۰۳۳قوس  ۰کند  برای آن راهکار داریم  ایسقو   غاانتتاناطلوع نیوز  مجاهد: نظام بانکی  

 های بانکی در اغاانتتان به االت بانک مرکری تحت کنرتل طالبان: غعالیتانرتنشنل   غاانتقتانا

  ۰۰۳۰نقرب  ۲  نادی بازگشته است

 وب سایت اتحادیه بانکی اغاانتتان 

 وب سایت د اغاانتتان بانک 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

خورشیدی در  ۸۸۱۱باشد که در سال مرکز مطالعات اسرتاتژیک و منطقوی یک نهاد مطالعاتی غیردولتی و غیرانتفاعی می

طرفانۀ خویش به منظور ارزیابی و غنامندی های دقیق و بیشهر کابل بنیان نهاده شده است. این مرکز از طریق پژوهش

 کند.ها در افغانستان ومنطقه فعالیت میپالیسی

 ارتباط با ما:

 info@csrskabul.com   csrskabul@gmail.com    :ایمیل

 www.csrskabul.com -  www.csrskabul.net وب سایت:

 + ۷۳۹۹۰۹۹۷۰۷۷      متاس:
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