ш. Душанбе, х.Р?дак? 38/1
тел: +992(44)600-32-49
e-mail: majalla@nbt.tj

ДАР ИН ШУМОРА:
ПРЕЗИДЕНТ
ПАЁМИ ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН,
ПЕШВОИ МИЛЛАТ МУҲТАРАМ
ЭМОМАЛӢ РАҲМОН «ДАР
БОРАИ САМТҲОИ АСОСИИ СИЁСАТИ ДОХИЛӢ ВА ХОРИҶИИ
ҶУМҲУРӢ»
Бунёди миллат аз маориф оғоз
меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба
маориф ояндаи ободи давлат
ва Ватан мебошад

ВОХӮРИИ РОҲБАРИЯТИ БМТ БО
МУДИРИ ИҶРОИЯИ ХБА

НАВИДИ НИЗОМИ БОНКӢ

САНАДИ МУҲИМ

КОРМАНДОНИ БМТ БО МЕДАЛИ 20-СОЛАГИИ СҲШ ҚАДРДОНӢ ШУДАНД

ПУЛҲОИ КОҒАЗИИ НАМУНАИ
СОЛИ 2021 БА МУОМИЛОТ БАРОВАРДА ШУДАНД

Боиси ифтихор ва шарафмандист, ки 20-умин нишасти ҷашнии сарони Шӯрои давлатҳои
узви Созмони ҳамкориҳои
Шанхай, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ...

16 ноябри соли 2021 бо
қарори навбатии Раёсати
Бонки миллии Тоҷикистон
таҳти №166 дар асоси Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон”
бо мақсади таъмин ...

ДУРНАМОИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ
ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2022 ВА
ДАВРАИ МИЁНАМУҲЛАТ

МУКОФОТ МУБОРАК!

СОЛИ МУЗАФФАРИЯТҲО
ВА КОМЁБИҲОИ НАВИН
САФАРЗОДА РУКМИНА САФАР,
МУОВИНИ ВАЗИРИ МОЛИЯИ ҶТ
Одатан ҳар як соли рафтаро
аз рӯйи бурду бохт, комёбию
пешравиҳо дар соҳаҳои
гуногуни иқтисодиёти кишвар,
сатҳи некӯаҳволии мардум,
осудагию оромӣ ва сулҳи ...

Дурнамои сиёсати пулию
қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон
мутобиқи моддаҳои 4 ва 14
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи Бонки миллии
Тоҷикистон” таҳия гардида,
самтҳои асосии сиёсати пулию
қарзиро барои соли 2022 ва
давраи миёнамуҳлат муайян
менамояд.

DIGITAL
TRANSFORMATION

6 DIGITAL BANKING
TRANSFORMATION TRENDS
FOR 2022
In 2021, six in ten institutions
surveyed indicated that digital
transformation efforts were only
partially deployed, with less than
half indicating measurable ...
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:
Маҷаллаи таҳлилии бонкӣ
4 (95) ОКТЯБР-ДЕКАБР, 2021

ХАБАР

МУЛОҚОТИ ҶАМОЛИДДИН НУРАЛИЕВ
БО ҲАЙАТИ БОНКИ ҶАҲОНӢ

МУСОҲИБАИ МУҲИМ
СОЛЕҲЗОДА АШУРБОЙ:
ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИ
«САБЗ» БАРОИ ДАСТРАСИИ
БЕНАЗИРИ ЭКОЛОГӢ, ҲАҶМИ
БУЗУРГИ ЗАХИРАҲОИ
ГИДРОЭНЕРГЕТИКӢ ВА ОБИ
ТОЗА, ГУНОГУНИИ САРВАТҲОИ
ЗЕРИЗАМИНӢ, РУШДИ ...

КӮШИШ МЕКУНЕМ,
МАҲСУЛОТИ МО АЗ
ҶИҲАТИ ДАСТРАСӢ
ОСОН, ШАФФОФ ВА
БОЭЪТИМОД БОШАД
Мусоҳиба бо
Искандар Раҷабов, раиси
ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон”
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Тел: +992 (44) 600- 31- 24
Факс: +992 (44) 600- 32- 49
НИШОНИИ МАҶАЛЛА:
734025, ш. Душанбе, х. Рӯдакӣ 38/1
E-mail: majalla@nbt. tj
РАИСИ ШӮРОИ МАШВАРАТӢ:
Ҳ. Холиқзода
Аъзои Шӯрои машваратӣ:
Н. Ҳикматуллозода, Ҷ. Нуралиев,
М. Накҳатзода, А. Миралиев,
Т. Ҳақназаров, А. Қурбонов
ҲАЙАТИ МАҶАЛЛА:
Сармуҳаррир: А. Қурбонов
Мутахассиси пешбар: А. Мӯминов
Мутахассиси дараҷаи II: М . Умадулоева
Ороишгар: Ҳ. Муҷебуллоев
Маҷаллаи "Бонкдорӣ Тараққиёт
Ҷаҳонишавӣ" дар Вазорати фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд
гирифта шудааст.
Шаҳодатномаи қайд: №114/МҶ - 97,
аз 20 июни 2019 с.
Маҷалла ба хотири гуногунандешӣ
маводҳои муаллифонеро низ ба
табъ мерасонад, ки фикри шахсии
онҳоро инъикос мекунад. Ҳангоми
истифодаи маводи маҷалла истинод
ба асл ҳатмист.
Теъдоди нашр: 510 нусха.
Дар матбааи
ҶДММ «Орбита»
чоп шудааст.
ш. Душанбе, кӯчаи Чехов 1/1, 17.
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Бунёди миллат аз маориф оғоз меёбад ва
ғамхорӣ нисбат ба маориф ояндаи ободи давлат
ва Ватан мебошад
Аз Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
«Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ»
21 декабри соли 2021 дар толори калони “Кохи Сомон”-и Бӯстонсаройи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи самтҳои асосии сиёсати
дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон” ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ироа
гардид.
Дар толор раёсат ва аъзои Маҷлиси миллӣ
ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Сарвазир ва аъзои
Ҳукумати мамлакат, Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти
вазорату кумитаҳои давлатӣ, идораҳои назди
Президент ва Ҳукумат, мақомоти марказии
судӣ ва дигар ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқу тартибот,
Академияи миллии илмҳо, муассисаҳои олии
таълимӣ, раисони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо,
роҳбарони марказҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, як гуруҳ собиқ вакилони Иҷлосияи XVI
Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аъзои Шӯрои

ҷамъиятӣ, Ҳаракати Ваҳдати миллӣ ва эҳёи
Тоҷикистон, вакилони як қатор иттиҳодияҳои
ҷамъиятӣ, сиёсӣ ва эҷодӣ, роҳбарияти корхонаю
муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, бонкҳо, доираи тоҷирону соҳибкорон ва ҷавонони ташаббускор, намояндагони ҳайати дипломатӣ ва воситаҳои ахбори
умум иштирок доштанд.
Дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон иброз доштанд, ки баъди чанд рӯзи дигар
соли 2021, ки барои мардуми шарифи Тоҷикистон
яке аз солҳои воқеан таърихӣ ва фаромӯшнашаванда – сисолагии истиқлолияту озодии
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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ПРЕЗИДЕНТ
БУНЁДИ МИЛЛАТ АЗ МАОРИФ ОҒОЗ МЕЁБАД ...
Ватани маҳбубамон мебошад, сипарӣ мешавад
ва кишвари азизи мо ба марҳалаи нави рушду
тараққиёти худ ворид мегардад.
Мову шумо хуб дар ёд дорем, ки даҳ соли
аввали истиқлолият барои мардуми Тоҷикистон
марҳалаи озмоиши бисёр сахту сангини таърихӣ
буд. Аз ин лиҳоз, хотирнишон месозам, ки ин
рӯзҳои орому осуда ба мардуми мо ба осонӣ
муяссар нашудаанд. Дар оғози солҳои навадуми асри гузашта – замоне, ки давлати соҳибистиқлоли мо аввалин қадамҳои худро мегузошт, Тоҷикистон бо фитнаву дасисаи нерӯҳои
ифротгарои дохилӣ ва хоҷагони хориҷии онҳо ба
гирдоби мухолифати шадиди сиёсӣ ва баъдан ба
оташи ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ кашида шуд,
ки он боиси қурбониҳои зиёди ҷонӣ ва хисороти
бузурги моддиву маънавӣ гардид. Дар он айём,
дар фурсати бисёр кӯтоҳ аркони давлатдорӣ ва
сохтору мақомоти давлатӣ фалаҷ гардида, дар
кишвар беқонунӣ ва беҳокимиятӣ ҳукмфармо
шуд.
Дар чунин шароити ниҳоят мураккабу
душвори ҷамъиятиву сиёсӣ, яъне дар вазъияте,
ки дар пойтахти кишвар ташкил ва баргузор
намудани ягон чорабинии сиёсӣ ғайриимкон
буд, Иҷлосияи тақдирсози 16-уми Шӯрои Олии
Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Хуҷанд баргузор
гардид, ки дар ҷараёни он нахустин қарорҳо
ҷиҳати қатъи ҷангу хунрезӣ, таъмин намудани
суботу оромӣ, сарҷамъ сохтани миллати тоҷик ва
барқарорсозии сохти конститутсионӣ қабул карда
шуданд. Сохти ояндаи давлатдории тоҷикон
аввалин маротиба дар ҳамин иҷлосияи таърихӣ
пешниҳод гардид, яъне ман ҳанӯз дар рӯзҳои
аввали иҷлосия иброз дошта будам, ки ҷонибдори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ
ҳастам.
Бо дастгириву пуштибонии мардуми кишвар
ва тадбирҳои андешидаи Ҳукумати навинтихобшудаи мамлакат мо тавонистем, ки дар як
муддати кӯтоҳ ба иҷрои ҳадафҳои фаврии дар
наздамон қарордошта ноил гардем. Ба Ватан
баргардонидани беш аз як миллион нафар гурезаҳо, ки бо мақсади аз парокандагӣ наҷот додани
миллати тоҷик дар як муддати кӯтоҳ амалӣ
гардид, иқдоми муҳимтарини таърихӣ дар он
давраи мураккабу вазнин ба ҳисоб меравад.
Шашуми ноябри соли 1994 аввалин маротиба дар таърихи Тоҷикистони соҳибихтиёр
Конститутсия, яъне санади сарнавиштсоз бо
роҳи райъпурсии умумихалқӣ қабул гардид ва
минбаъд дар асоси он мо ба ислоҳоти конститутсионӣ оғоз кардем. Дар моддаи якуми ин
ҳуҷҷати тақдирсоз сохти давлатдории навини
тоҷикон муайян карда шуд ва Тоҷикистон бо
4
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иродаи мардум давлати соҳибихтиёр, демократӣ,
ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона эълон гардид. Дар
асоси Конститутсия парламенти касбии дупалатагӣ, Қувваҳои Мусаллаҳ, дигар сохторҳои
низомӣ, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои
ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ таъсис
дода шуданд, Нишони давлатӣ ва Суруди миллӣ
ҳамчун рамзҳои давлатдорӣ тасдиқ гардиданд.
Ҳукумати мамлакат ҳадафҳои стратегии
миллӣ, яъне таъмин намудани истиқлолияти
энергетикӣ, баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани мамлакат ба кишвари
транзитӣ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии
аҳолӣ ба ғизои хушсифат, саноатикунонии
босуръати мамлакат ва васеъ намудани шуғли
пурмаҳсулро тадриҷан амалӣ карда истодааст.
Дар бист соли охир рушди миёнасолонаи
иқтисодиёт дар сатҳи 7,5 фоиз таъмин гардида,
маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат аз 1,8
миллиард сомонии соли 2000-ум то 95 миллиард
сомонӣ дар соли 2021 ва даромади буҷети
давлатӣ аз 252 миллион сомонӣ ба 28 миллиард
сомонӣ расонида шуд. Яъне маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ қариб 53 баробар ва буҷети давлатӣ 111
баробар зиёд гардида, ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ беш аз 30 баробар
афзоиш ёфт.
Қайд гардид, ки ҳанӯз дар солҳои оғози
истиқлолият, яъне дар солҳои бисёр вазнини
1992–1998 Ҳукумати мамлакат бо мақсади
таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти озуқа
ва пешгирӣ кардани гуруснагӣ 75 ҳазор
гектар заминро ҳамчун заминҳои президентӣ тақсим намуд. Илова бар ин, дар
бист соли охир 138 ҳазор гектар замин, аз
ҷумла 52 ҳазор гектар аз ҳисоби заминҳои
обӣ ба 1 миллиону 400 ҳазор оила барои
бунёди манзили истиқоматӣ ҷудо карда
дода шуд.
Дар натиҷа дар замони истиқлолият маданияти истифодабарии замин куллан беҳтар
гардида, аз як қитъаи замини обӣ гирифтани
2–3 ҳосил ба ҳукми анъана даромад, ки барои
бамаротиб зиёд шудани истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзӣ мусоидат карда истодааст. Бо ҳамин
роҳ афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъмин гардида, аз 11 миллиарди соли
1992 ба 40 миллиард сомонӣ дар соли 2021
расонида шуд, яъне қариб 4 баробар афзоиш
ёфт. Имрӯзҳо зиёда аз 90 фоизи истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ ба бахши хусусӣ рост
меояд.
Барои раҳоӣ бахшидани мамлакат аз бунбасти
коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ
табдил додани он 59 лоиҳаи сармоягузории
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давлатӣ ба маблағи 24 миллиард сомонӣ амалӣ
гардида, 2400 километр роҳ, 326 пул, 6 нақби
мошингузар ва 219 километр роҳи оҳан сохта,
ба истифода дода шуд. Ҳамчунин, бо мақсади
расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ дар даврони
соҳибистиқлолӣ 287 нерӯгоҳи барқи обии хурду
бузург, 1,5 ҳазор километр хатҳои интиқоли
барқи баландшиддат, 50 зеристгоҳи баландшиддати барқӣ бунёду таҷдид ва дар маҷмӯъ,
75 фоизи инфрасохтори энергетикии кишвар
аз навсозӣ гардид. Дар натиҷа соли 2011 дар
таърихи навини Тоҷикистон системаи ягонаи
энергетикӣ ба вуҷуд оварда шуд ва устувории
фаъолияти соҳа таъмин гардид.
Дар бист соли охир ба кишвар беш аз 150
миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 59
миллиард сомонӣ сармояи мустақим ҷалб карда
шуд. Танҳо барои рушди соҳаи саноати кишвар
беш аз 35 миллиард сомонӣ сармояи мустақими
хориҷӣ ҷалб гардид.
Дар 30 соли истиқлолияти давлатӣ 3240
муассисаи нави таълимӣ барои 1 миллиону 400
ҳазор хонанда сохта, ба истифода дода шуд. Ҳоло
шумораи умумии хонандагони муассисаҳои
таҳсилоти миёнаи умумии кишвар ба 2 миллиону
200 ҳазор нафар расидааст. Дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи ҷавонони боистеъдоде,
ки барои таҳсил ба хориҷи кишвар фиристода
мешаванд, сол ба сол афзоиш ёфта, дар соли
таҳсили 2021 ба беш аз 42 ҳазор нафар дар 25
давлати хориҷӣ расидааст. Ҳар сол беш аз 5 ҳазор
нафар ҷавонони боистеъдоди мо барои таҳсил
ба мактабҳои олии хориҷи кишвар фиристода
мешаванд.

Тавре Президенти кишвар дар Паёми худ ба
Маҷлиси олӣ зикр намуданд, ҳадафи олии давлат
ва Ҳукумати мамлакат беҳтар кардани шароити
зист ва баланд бардоштани сатҳу сифати
зиндагии мардуми азизамон мебошад. Дар бист
соли охир 3 ҳуҷҷати стратегии паст кардани сатҳи
камбизоатӣ, 2 барномаи баланд бардоштани
сатҳи некӯаҳволии мардум ва стратегияи дарозмуддати рушди кишвар қабул ва амалӣ гардида,
ҳоло татбиқи Стратегияи миллии рушд барои
давраи то соли 2030 ва 176 барномаи давлатӣ
идома дорад. Барои татбиқи стратегияву барномаҳои мазкур дар бист соли охир аз ҳисоби ҳамаи
сарчашмаҳои маблағгузорӣ 174 миллиард сомонӣ
равона карда шуд.
Дар натиҷаи корҳои анҷомдодашуда ва амалисозии стратегияву барномаҳои зикргардида дар
зарфи солҳои истиқлолият дар мамлакат беш аз
3,3 миллион ҷойҳои кории доимӣ ва мавсимӣ
таъсис дода шуда, шароити зиндагии сокинони
мамлакат тадриҷан беҳтар гардида истодааст.
Аз ҷумла дар ин давра музди миёнаи меҳнат
87 баробар, андозаи нафақа 80 баробар ва даромади пулии аҳолӣ 75 баробар афзоиш ёфт. Сатҳи
камбизоатӣ аз 83 фоизи соли 1999 ба 26,3 фоиз
дар соли 2019 коҳиш дода шуд, ки аз ҷумлаи
муҳимтарин дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ба ҳисоб меравад.
Бо вуҷуди корҳои анҷомдодашуда Ҳукумати
мамлакат вазифадор аст дар панҷ соли минбаъда
рушди миёнасолонаи иқтисодиётро дар сатҳи
на кам аз 7 фоиз ва ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ, бо дарназардошти
то 11 миллион нафар афзоиш ёфтани шумораи
сокинони кишвар, бояд то 2 баробар зиёд намояд.
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ

5

ПРЕЗИДЕНТ
БУНЁДИ МИЛЛАТ АЗ МАОРИФ ОҒОЗ МЕЁБАД ...
Инчунин, бояд зиёда аз 870 корхонаи саноатӣ
таъсис дода, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ
ба 95 миллиард сомонӣ расонида, содироти он ду
баробар афзоиш дода шавад. Ҳиссаи саноат дар
маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 26 фоиз
расонида, дар ин раванд гуногунсамтии истеҳсолоти саноатӣ таъмин карда шавад.
Бинобар аҳаммияти бузурги соҳаи саноат дар
рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои
иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои
ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди
саноатикунонии босуръати кишвар Президенти
ҷумҳурӣ пешниҳод намуд, ки солҳои 2022–
2026, яъне то ҷашни 35-солагии истиқлолияти
давлатии Тоҷикистон «Солҳои рушди саноат»
эълон карда шаванд. Дар ин давра бояд беш аз
500 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар зиёд гардад
ва ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45 фоиз расонида, дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15 фоиз
коҳиш дода шавад.
Қайд карда шуд, ки Ҳукумати мамлакат ба
рушди соҳаи маориф ва таълиму тарбияи насли
наврас ҳамеша аҳаммияти аввалиндараҷа
медиҳад. Бо ин мақсад дар панҷ соли минбаъда
бояд беш аз 1000 иншооти соҳаи маориф дар
ҳамаи зинаҳои таҳсилот сохта, ба истифода супорида шавад.
Ҳалли саривақтии масъалаҳои иҷтимоии
аҳолӣ ва фароҳам овардани шароит ҷиҳати
зиндагии арзандаи мардум, аз ҷумла бо роҳи
мунтазам таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, зиёд
намудани ҳаҷми даромади аҳолӣ, баланд бардоштани музди меҳнати кормандон, нафақа ва
стипендияҳо аз ҷумлаи масъалаҳои муҳимтарин
дар ин давра мебошанд. Бо дарназардошти ин
ва бо мақсади тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи
иҷтимоии аҳолӣ пешниҳод менамоям:
– аз 1-уми январи соли 2022 музди
меҳнати амалкунандаи хизматчиёни
ҳарбӣ, кормандони мақомоти ҳифзи
ҳуқуқ 25 фоиз ва дигар кормандони ин
мақомот 20 фоиз зиёд карда шавад;
– аз 1-уми июли соли 2022 музди меҳнати
кормандони мақомоти ҳокимият ва
идоракунии давлатӣ, муассисаҳои
маориф, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ,
муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ ва
дигар ташкилоту муассисаҳои соҳаи
ҳифзи иҷтимоӣ ва дигар ташкилоту муассисаҳои буҷетӣ, инчунин, стипендияи
донишҷӯён ва дигар намудҳои стипендия
20 фоиз зиёд карда шавад.
– аз 1-уми июли соли 2022 андозаи
нафақаи амалкунандаи нафақагирони
6
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ятими кулл ва нимятимон бинобар
маҳрум шудан аз саробон ба андозаи 25
фоиз аз андозаи ҳадди ақалли нафақаи
аз рӯи синну сол муқарраргардида зиёд
карда шавад.
Ҳадди ақалли музди меҳнат аз 1-уми июли
соли 2022-юм 50 фоиз зиёд карда, андозаи он
дар ҳаҷми 600 сомонӣ муқаррар карда шавад.
Таъкид шуд, ки ба шароити мураккаби иқтисодӣ ва геосиёсии ҷаҳон, дигар омилҳои манфии
ба иқтисоди миллӣ таъсиргузор Ҳукумати
мамлакат тамоми чораҳои пешгирикунандаро
андешид, ки дар натиҷа соли 2021 суръати рушди
иқтисодӣ ба беш аз 9 фоиз баробар гардид. Соли
ҷорӣ қисми даромади буҷети давлатӣ иҷро шуда,
даромади пулии аҳолӣ нисбат ба нишондиҳандаи
соли 2020-ум 15 фоиз афзоиш ёфт ва ба зиёда аз
75 миллиард сомонӣ баробар гардид.
Дар идомаи ин раванд, соли 2022 даромади
буҷети давлатӣ дар ҳаҷми 33 миллиард сомонӣ
пешбинӣ гардидааст, ки нисбат ба соли 2021-ум
19,4 фоиз зиёд мебошад. Ҳамчунин, хароҷот ба
соҳаҳои иҷтимоӣ сол ба сол зиёд шуда, соли 2022
ҳиссаи он дар ҳаҷми умумии хароҷоти буҷети
давлатӣ ба 43,8 фоиз баробар мегардад.
Дар даврони соҳибистиқлолӣ шумораи ташкилотҳои қарзӣ дар кишвар ба 63 ва воҳидҳои
сохтории онҳо ба 1850 расонида шуд. Сармояи
низоми бонкии кишвар нисбат ба соли 2000-ум
130 баробар афзоиш ёфт. Ҳаҷми пасандозҳо
қариб 100 баробар зиёд шуда, ҳоло бақияи
онҳо 10 миллиард сомониро ташкил медиҳад.
Ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда дар давоми
солҳои соҳибистиқлолӣ 117 миллиард сомониро ташкил карда, аз ҷумла дар соли 2021-ум
13 миллиард сомонӣ қарз дода шудааст, ки
37 фоизи он ба соҳибкории истеҳсолӣ равона
гардидааст.
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи суханронии худ
иброз доштанд, ки рушди соҳаҳои воқеии
иқтисодиёт, фаъолнокии бахши хусусӣ ва
гардиши савдои хориҷӣ аз низоми бонкӣ
вобаста мебошад, вале то ҳанӯз дар самти
татбиқи сиёсати пулию қарзӣ, солимгардонии
низоми бонкӣ ва пешниҳоди қарзҳои дастрасу
дарозмуддат мушкилоти зиёди ҳалталаб боқӣ
мемонад. Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки ҷиҳати зиёд
намудани қарзҳои имтиёзноки дарозмуҳлат,
хусусан, барои соҳибкории истеҳсолӣ, пешниҳоди
хизматрасониҳои босифат бо истифода аз технологияҳои рақамӣ ва гузариши пурра ба ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ, инчунин, ҳарчи
бештар ҷалб кардани сармояи дохиливу хориҷӣ
ба низоми бонкӣ тадбирҳои қатъӣ андешида
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шаванд. Ҳамзамон бо ин, бояд доир ба зиёд
кардани шумораи бонкҳо, тақвият бахшидани
низоми идоракунии хавфҳо ва баланд бардоштани ҳаҷми сармояи ойинномавии ташкилотҳои
қарзӣ чораҷӯӣ карда шавад.
Ба Бонки миллӣ, Бонки давлатии амонатгузории «Амонатбонк» ва дигар ташкилотҳои
қарзӣ супориш дода мешавад, ки дар давраи
миёнамуҳлат, яъне дар панҷ соли оянда
ҷиҳати ҳамасола афзоиш додани ҳаҷми
қарзҳо ва дар соли 2026 ба 30 миллиард
сомонӣ расонидани ҳаҷми қарздиҳӣ
тадбирҳои мушаххас андешанд.
Дар замони соҳибистиқлолӣ шумораи корхонаҳои саноатӣ ба 2360 расонида шуд. Танҳо соли
2021-ум 256 коргоҳу корхонаи нав бо 2500 ҷойи
корӣ ба фаъолият оғоз намуд. Дар давоми панҷ
соли оянда, яъне дар доираи «Солҳои рушди
саноат» тавассути таъсиси корхонаҳои нав,
барқарорсозии иқтидорҳои мавҷуда, афзоиш
додани ҳаҷми истихроҷи канданиҳои фоиданок
ва коркарди маъдан ба фаъолият оғоз кардани
боз якчанд корхонаи бузурги соҳаи маъдан оид
ба коркарди ниҳоии ашёи хом бо таъсиси ҳазорҳо
ҷойи нави корӣ имконпазир мебошад.
Ҷиҳати рушди соҳаи пиллапарварӣ ва шоҳиву
атласу адрасбофӣ, ки барои таъсиси ҳазорҳо
ҷойи нави корӣ, бахусус, барои занону бонувон
имконият медиҳад, сохтору мақомоти дахлдорро
зарур аст, ки истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷударо таъмин намоянд. Дар робита
ба ин, пешниҳод гардид, ки замини тутзорҳо ба
муддати 10 сол аз пардохти андози ягонаи замин,
инчунин, шахсони ҳуқуқие, ки ба коркарди
пилла ва истеҳсоли матоъҳои шоҳӣ, атласу адрас
ва дигар маснуоти бофандагии дастӣ машғуланд, аз пардохти андозҳо пурра озод карда
шаванд.
Имрӯз дар кишвари мо 98 фоизи нерӯи барқ
аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия, яъне
асосан бо истифода аз нерӯи об истеҳсол гардида,
Тоҷикистон аз рӯи фоизи истеҳсоли «энергияи
сабз» шашум кишвари пешсафи сайёра мебошад.
Дар ин самт, ҳоло дар Тоҷикистон лоиҳаҳои
бузурги бунёди нерӯгоҳҳои барқи обӣ амалӣ
гардида истодаанд ва дар 7 соли оянда аз ҳисоби
бунёди нерӯгоҳи «Роғун» ва таҷдиди нерӯгоҳҳои
барқи обии «Норак», «Сарбанд» ва «Қайроққум»
иқтидори энергетикии мамлакат иловатан ба 4
ҳазор мегаватт афзоиш дода мешавад.
Ҳукумати мамлакат бо истифода аз тамоми
имкониятҳо ҷиҳати ҳалли масъалаҳои бунёду
азнавсозии роҳҳо мунтазам чораҷӯӣ карда
истодааст. Имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт татбиқи
13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи

умумии зиёда аз 11 миллиард сомонӣ идома
дорад, ки барои ба кишвари дорои шароити
муосири транзитӣ табдил ёфтани Тоҷикистон
мусоидат мекунад. Дар давоми солҳои 2022–2026
зиёда аз 1000 километр роҳҳои мошингард, 53
пул, 7 нақб ва 5 долони зидди тарма бунёд карда
мешаванд, ки қисми зиёди онҳо дорои сатҳи
байналмилалӣ мебошанд.
Ҳукумати мамлакат дар солҳои соҳибистиқлолӣ, дар баробари амалисозии ислоҳоти
соҳаи кишоварзӣ, ҷиҳати дастгириву пешрафти
бахшҳои мухталифи соҳа як қатор барномаҳоро
қабул ва амалӣ намуд. Барои рушди соҳа дар
ин давра аз ҳамаи манбаъҳои маблағгузории
давлатӣ беш аз 18 миллиард сомонӣ, аз ҷумла
дар доираи татбиқи 29 лоиҳаи сармоягузории
давлатӣ 9,4 миллиард сомонӣ равона карда
шуд. Дар натиҷа фаровонии бозори истеъмолии
кишвар бо молу маҳсулоти асосии ниёзи мардум
таъмин карда шуд.
Тавре дар идомаи Паём таъкид гардид, дар
даврони соҳибистиқлолӣ мо бунёди маорифи
миллӣ ва ворид гардидан ба фазои таҳсилоти
байналмилалиро ҳадафи муҳимтарин ва самти
афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва
Ҳукумати мамлакат қарор додем. Зеро мо чунин
мешуморем, ки бунёди миллат аз маориф
оғоз меёбад ва ғамхорӣ нисбат ба маориф –
сармоягузорӣ барои рушди нерӯи инсонӣ ва
ояндаи ободи давлат ва Ватан мебошад.
Бо вуҷуди он ки раванди таҳсил дар муассисаҳои таълимӣ ба низоми муайян даромадааст,
зарур аст, ки барои боз ҳам баланд бардоштани
сатҳу сифати таҳсилот, омода кардани кадрҳои
баландихтисос, омӯхтани забони давлатӣ,
таъриху фарҳанги бостонии халқи тоҷик, боло
бурдани завқу рағбати хонандагон ба омӯзиши
фанҳои риёзӣ, дақиқ, табиӣ, технологияҳои
иттилоотӣ ва аз худ кардани забонҳои хориҷӣ,
махсусан, забонҳои русиву англисӣ таваҷҷуҳи
аввалиндараҷа зоҳир карда шавад.
Фарҳанг ҳамчун омили асосии тарбияи
маънавию ахлоқии ҷомеа ва муаррифгари таърих
ҳамеша таҳти таваҷҷуҳи Ҳукумати мамлакат
қарор дорад. Бояд тазаккур дод, ки аз ҷониби
Ҳукумати Тоҷикистон вобаста ба таъриху фарҳанг
ва тамаддуни миллати куҳанбунёди тоҷик дар
дохили кишвар ва дар арсаи байналмилалӣ иқдомоти зиёде амалӣ гардида истодаанд.
Ифтитоҳи бинои нави Китобхонаи миллӣ
барои 10 миллион нусха китоб дар пойтахти
мамлакат–шаҳри Душанбе, баргузории намоишгоҳҳои байналмилалии китоб, озмунҳои
гуногун, махсусан, озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи
субҳи доноӣ китоб аст», нашри силсилакитоби
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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«Ахтарони адаб» иборат аз панҷоҳ ҷилд, ба ҳар
як оилаи кишвар ба таври ройгон дастрас гардидани шоҳасари «Тоҷикон»-и Бобоҷон Ғафуров,
таҷлили Рӯзи китоб, бунёди даҳҳо театр, қасрҳои
фарҳанг, китобхонаҳо, боғҳои фарҳангу фароғат
аз муҳимтарин дастовардҳои даврони истиқлолияти давлатӣ дар соҳаи фарҳанги миллӣ ба
шумор мераванд.
Қайд карда шуд, ки рушди соҳаи тандурустӣ
ва ҳифзи солимии аҳолӣ, ки яке аз бахшҳои
муҳим мебошад, минбаъд низ ҳамчун самти
афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ва
Ҳукумати Тоҷикистон боқӣ мемонад. Соли
1990 дар Тоҷикистон 2860 муассисаи тиббӣ бо
52800 нафар корманд фаъолият дошт. Ҳоло дар
кишвар 4700 муассисаи тиббӣ бо 78 800 корманд
фаъолият дорад. Дар давоми сӣ соли истиқлолият барои соҳаи тандурустӣ 187 000 нафар
табиб ва корманди миёнаи тиббӣ тайёр карда
шудааст.
Президенти кишвар махсус қайд карданд,
ки нақши бонувону занон дар эъмори ҷомеаи
демократӣ ва дунявӣ хеле бузург мебошад.
Тибқи маълумоти оморӣ занон 49,3 фоизи
аҳолии кишварро ташкил медиҳанд. Имрӯз
дар кишвар соҳае нест, ки занону бонувони
тоҷик дар он фаъолияти пурсамар надошта
бошанд. Ҳоло қариб 68 фоизи кормандони соҳаи
тандурустӣ, беш аз 73 фоизи кормандони соҳаи
маориф, 27 фоизи кормандони илм ва зиёда аз 23
фоизи онҳое, ки дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият
доранд, занону бонувон мебошанд. Бо дарназардошти ин ва бо мақсади амалӣ намудани
ҳадафҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷиҳати то
30 фоиз расонидани хизматчиёни давлатӣ ва то
25 фоиз расонидани кадрҳои роҳбарикунанда аз
ҳисоби занону бонувони лаёқатманд дар муҳлати
се моҳ «Барномаи давлатии тарбия, интихоб
ва ҷобаҷогузории кадрҳои роҳбарикунанда аз
ҳисоби занону бонувони болаёқат барои солҳои
2023–2030» таҳия ва ба Ҳукумати мамлакат
пешниҳод карда шавад.
Мизони асосии усули «дарҳои кушода», ки мо
дар сиёсати хориҷии худ пеш гирифтаем, роҳандозӣ кардан ва пешбурди муносибатҳои дӯстона,
ҳамсоягии нек, шарикӣ, ҳамкории судманд бо
кишварҳои хориҷӣ, созмонҳои байналмилаливу
минтақавӣ ва ниҳодҳои байналмилалии молиявӣ
мебошад. Дар ин росто, метавон тазаккур дод,
ки имрӯз Тоҷикистон бо 180 давлати дунё
муносибатҳои дипломатӣ барқарор карда,
узви комилҳуқуқ ва фаъоли Созмони Милали
Муттаҳид, Созмони ҳамкории Шанхай, Созмони
Аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ, Созмони амният
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ва ҳамкорӣ дар Аврупо, Созмони ҳамкории
исломӣ ва дигар сохторҳои бонуфузи глобалӣ ва
минтақавӣ мебошад. Дар сиёсати хориҷӣ мо ба
рушди минбаъдаи муносибатҳо бо кишварҳои
Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, шарикони стратегӣ – Федератсияи Россия, Чин ва дигар шарикони худ, аз қабили Иттиҳоди Аврупо, Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико, кишварҳои Осиё, Ховари
Миёна ва давлатҳои дигар минтақаҳои олам
ҳамеша аҳаммияти хосса медиҳем.
Кишвари мо ҳоло дар ҳалли мушкилоти
ҷаҳон ва минтақа, аз ҷумла дар масъалаҳои
вобаста ба об ва тағйирёбии иқлим, мубориза бо терроризму ифротгароӣ, қочоқи
маводди мухаддир ва ҷинояткории муташаккили фаромиллӣ саҳми арзишманд дорад.
Махсусан, силсилаи ташаббусҳои Тоҷикистон
дар бобати ҳалли мушкилоти об дар ҷаҳон,
ки дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун «Раванди
оби Душанбе» пазируфта шудааст, кишвари
моро дар арсаи ҷаҳонӣ ба таври хос муаррифӣ
кардааст.
Ҳоло иқдоми чоруми Тоҷикистон – Даҳсолаи
байналмилалии амал «Об барои рушди устувор»
барои солҳои 2018-2028 дар сатҳи милливу
минтақавӣ ва ҷаҳонӣ амалӣ шуда истодааст.
Мо ҳамеша ҷонибдори рушди ҳамкориҳои
созанда бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар асоси
усули дӯстиву ҳамкорӣ, ҳусни ҳамҷаворӣ ва эҳтирому эътимоди тарафайн дар минтақа мебошем.
Чунонки мушоҳида мекунем, вазъият дар ин
кишвари ҳамсояи наздики мо ҳамоно печида
ва мураккаб боқӣ мемонад. Зиёда аз бист сол
мешавад, ки Тоҷикистон аз минбари созмонҳои
бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ диққати
ҷомеаи ҷаҳониро ба қазияи Афғонистон ҷалб
менамояд.
Бори дигар такрор мекунам, ки ҳолати фоҷиабори дар ин кишвар баамаломада гуноҳи
мардуми дорои тамаддун ва таъриху фарҳанги
бисёр қадимии Афғонистон нест, балки натиҷаи
дахолати хориҷӣ ба корҳои дохилии он мебошад,
ки беш аз 43 сол инҷониб идома дорад. Мо
ҳамеша ҷонибдори он ҳастем, ки дар кишварҳои
ҳамсояи мо сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ ҳукмфармо бошад ва мо тавонем, ки бо онҳо дар
фазои ҳамсоягии нек ва ҳамкории созанда
зиндагӣ кунем.
Маҳз бо ҳамин сабаб Тоҷикистон ҳамчун
ҳамсояи наздиктарини Афғонистон ба тақдири
мардуми азияткашидаи ин кишвар бетафовут
буда наметавонад. Яъне сохти давлатдорӣ ва
тарзи идораи давлат бо майлу ирода ва раъйи
худи мардуми ин кишвар муайян ва муқаррар
карда шавад.

ПРЕЗИДЕНТ
БУНЁДИ МИЛЛАТ АЗ МАОРИФ ОҒОЗ МЕЁБАД ...
Имрӯз Афғонистон, мутаассифона,
гирифтори буҳрони амиқи сиёсӣ ва гуманитарӣ мебошад, ки метавонад оқибатҳои
ҷиддии дарозмуддатро ба бор оварад. Дар
робита ба ин, аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ ба
мардуми азияткашидаи Афғонистон расонидани кумакҳои башарии мақсаднокро
амри зарурӣ медонем. Дар ин раванд, ба
Ҳукумати мамлакат супориш дода мешавад,
ки дар доираи имкон барои расонидани
кумаки башардӯстона ба мардуми бародари
Афғонистон чораҷӯӣ намояд.
Роҳи тайкардаи кишвари соҳибистиқлоли мо
дар давоми сӣ соли гузашта, инчунин, дастовардҳое, ки мо дар ин муддат ба онҳо ноил
гардидем, як нуктаи бисёр муҳимро возеҳу
равшан собит сохтанд: мардуми шарафманди
тоҷик метавонанд дар шароити мураккабу
буҳронии ҷаҳони муосир бо нангу номуси ватандорӣ, ҳисси баланди миллӣ ва иродаи қавӣ
Ватани муқаддаси худро ҳифз кунанд, онро боз
ҳам обод намоянд ва нуфузу обрӯи Тоҷикистони
озоду соҳибихтиёрро дар арсаи байналмилалӣ
баланд бардоранд. Дар ин давра маҳз ба шарофати заҳмати содиқонаи халқи азизи Тоҷикистон
ва дастгириву пуштибонии хурду бузурги кишвар
аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату
Ҳукумат мо мушкилоти зиёди иқтисодиву иҷтимоиро бартараф сохта, як кишвари орому босубот
ва рӯ ба тараққиро бунёд намудем.
Мо барои ояндаи неки мардумамон, ба
хотири тақвияти иқтидори иқтисодии давлатамон, ободии Ватанамон ва муҳимтар аз
ҳама, мунтазам беҳтар намудани сатҳу сифати
зиндагии халқамон пойдевори мустаҳкам гузоштем.
Нақшаҳои созандаи мо дар доираи чор ҳадафи
стратегии миллӣ ва барномаҳои муҳим тарҳрезӣ
гардидаанд. Мо то имрӯз дар ҷодаи амалӣ намудани онҳо хеле корҳоро анҷом додем.
Бовар дорам, ки вакилони парламент, аъзои
Ҳукумат, хизматчиёни давлатӣ ва умуман
мардуми шарифи кишвар тамоми саъю талоши
ватандӯстонаи худро ба хотири амалӣ намудани нақшаву барномаҳои қабулшуда, аз ҷумла
татбиқи нақшаҳои саноатикунонӣ, ободиву
созандагии Ватан ва бо дастовардҳои боз ҳам
бештар истиқбол гирифтани ҷашни 35–солагии
истиқлоли давлатии Тоҷикистон сафарбар месозанд.
Ба Ҳукумати мамлакат, вазорату идораҳо ва
мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ
супориш дода мешавад, ки дар муддати шаш моҳ
нақшаи чорабиниҳоро барои истиқболи сазовори 35-солагии истиқлолияти давлатӣ ва солҳои

рушди саноат таҳия карда, ҷиҳати баррасӣ ва
тасдиқ ба Роҳбари давлат пешниҳод намоянд.
Мо бояд дар панҷ соли оянда тамоми захираву
имкониятҳо ва саъю талоши худро ба хотири
рушду тараққиёти давлати соҳибистиқлоламон, ободии Ватани маҳбубамон ва истиқболи
арзандаи ин ҷашни мубораку муқаддаси миллӣ
сафарбар намоем.
Ҳамватанони азизи мо, иброз доштанд
Президенти кишвар, хуб мушоҳида мекунанд,
ки бо гузашти солҳо вазъи ҷаҳон мураккабу
печида ва таҳдиду хатарҳои муосир боз ҳам
ошкору шадид гардида истодаанд. Аз ин рӯ, мо
бояд аз соҳибдавлату соҳибватан буданамон
доим шукрона кунем, ҳамеша ҳушёру зирак
ва сарҷамъу муттаҳид бошем. Мо бояд ҳамеша
босабру таҳаммул бошем, ҳамдигарро ҳамеша
дастгирӣ кунем, ба ятимону маъюбон ва оилаҳои
камбизоат ғамхорӣ намоем, Ватанамонро сидқан
дӯст дорем, фарзандонамонро дар ҳамин рӯҳия
тарбия кунем, ба Ватан, миллат ва давлати худ
ҳаргиз хиёнат накунем, зеро хиёнатро на Худо
мебахшад ва на бандаҳои Худо. Мо хуб медонем,
ки дар зиндагии мардумамон ҳанӯз мушкилоти
зиёд вуҷуд доранд.
Вале эътимоди комил дорем, ки тамоми
мушкилоту камбудиҳоро худамон ва бо заҳмати
аҳлонаву содиқонаи мардуми сарбаландамон дар
солҳои наздиктарин бартараф месозем. Таъкид
месозам, ки танҳо азму иродаи қавӣ, эътимод ба
фардои нек, заҳмати софдилона ба нафъи Ватан
ва давлат метавонад моро ба ҳадафҳои олиамон
расонад.
Ба ҳамватанони азизам муроҷиат карда,
як нуктаи муҳимро хотирнишон месозам:
модоме ки мо ҳама якҷо як кишвари дар
дами ҳалокат қарордоштаро ба қаламрави
сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, ваҳдати миллӣ
ва шукуфоиву ободӣ табдил додем, қодир
ҳастем, ки ҳамаи мушкилоти дигарро
низ бартараф карда, дар ояндаи наздик
Тоҷикистони маҳбубамонро бо заҳмати
сарҷамъонаву ватандӯстона боз ҳам ободу
пешрафта гардонем ва обрӯи онро дар арсаи
байналмилалӣ баланд бардорем.
Дар қисмати хотимавии Паёми худ
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфтанд: “Ба ҳамаи шумо
– ҳозирини гиромӣ ва тамоми мардуми шарифи
Тоҷикистони азиз саломативу сарбаландӣ ва
комёбиҳои рӯзафзун орзумандам!”

“БТҶ”.
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Вохӯрии роҳбарияти БМТ бо Мудири
иҷроияи ХБА
Мулоқоти кории роҳбарияти Бонки миллии
Тоҷикистон бо Мудири иҷроияи Хазинаи байналмилалии асъор (ХБА) ҷаноби Пётр Трабински,
ки бо сафари корӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
қарор дошт, 4 октябри соли 2021 сурат гирифт.
Вохӯрии номбурда таҳти раёсати раиси Бонки
миллии Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода ва ширкати
муовини якуми раиси Бонки миллии Тоҷикистон
Ҷамолиддин Нуралиев, намояндаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар Бонки ҷаҳонӣ ва ХБА Илҳом
Раҷабов, намояндаи Вазорати корҳои хориҷии ҶТ
ва роҳбарони сохторҳои калидии БМТ баргузор
гардид.
Нахуст Ҳоким Холиқзода аз ҳамкории самарабахши ХБА ва дастгирии ин ниҳоди бонуфузи
байналмилалии молиявӣ аз рушди иқтисодиёти
Тоҷикистон изҳори қаноатмандӣ карда, ба Мудири
иҷроияи ХБА ҷаноби Пётр Трабински, ки роҳбарии
Гурӯҳи кишварҳои узви электоратро ба уҳда дошта,
манфиат ва ташаббусҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро
дар ХБА муаррифӣ мекунад, арзи сипос намуд.
Таъкид гардид, ки паҳншавии бемории сироятии COVID-19 дар ҷаҳон ва суст шудани суръати
рушди соҳаҳои иқтисодиёт дар бисёр мамолики олам, аз он ҷумла шарикони асосии рушди
Тоҷикистон, ба нишондиҳандаҳои иқтисодии
кишвар бетаъсир намонд. Дар робита ба ин,
дастгирии буҷети кишвар дар доираи Механизми
фаврии қарздиҳӣ ва бахшидани қарз аз ҷониби
ХБА, яке аз тадбирҳои назаррас барои коҳиш
додани таъсири пандемияи COVID-19 ба иқтисодиёти кишвар, бахусус бахши молиявӣ арзёбӣ
мегардад.
Номбурда қайд кард, ки Бонки миллӣ ҳамчун

мақоми танзимкунандаи бахши молиявию бонкӣ
татбиқи сиёсати пулию қарзӣ ва асъориро ҷиҳати
мусоидат ба рушди иқтисодиёт, устувории низоми
бонкӣ ва нигоҳдории сатҳи муътадили нархҳои
дохилӣ равона намуда, новобаста аз маҳдудиятҳои
бо пандемияи COVID-19 алоқаманд ва афзоиши
фишорҳои берунӣ, низоми бонкии кишвар дар
соли 2020 фаъолияти худро бо нишондиҳандаҳои
мусбат ҷамъбаст намуд. Ҳоким Холиқзода барои
идома бахшидани ҳамкорӣ бо ХБА изҳори омодагӣ
намуда, барои мусоидати ХБА ҷиҳати тасдиқи
барномаи нави ислоҳоти иқтисодӣ ба Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва татбиқи лоиҳаҳои кумакҳои техникӣ
дар самти суботи молиявӣ, сиёсати пулию қарзӣ
ҷиҳати гузариш ба ҳадафгирии таваррум, сиёсати
асъорӣ, ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ изҳори
ҳавасмандӣ кард.

Мудири иҷроияи Хазинаи байналмилалии
асъор (ХБА) ҷаноби Пётр Трабински, ки бори
нахуст ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардааст,
аз пазироии самимӣ ва пешниҳоди маълумоти
мушаххас ба роҳбарияти БМТ изҳори сипос намуда,
барои густариш додани ҳамкориҳо бо Ҷумҳурии
Тоҷикистон омодагии хешро баён намуд. Ҷаноби
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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Пётр Трабински аз татбиқи як қатор ислоҳотҳои
Бонки миллии Тоҷикистон дар самти сиёсати
пулию қарзӣ, аз ҷумла дар роҳи гузариш ба реҷаи
ҳадафгирии таваррум, суботи молиявӣ ва самтҳои
дигари низоми бонкӣ изҳори хушнудӣ карда,
зикр намуд, ки ҳамкориҳои минбаъда метавонанд
ба рушди низоми бонкӣ, бахусус бахши молия
як қатор имкониятҳои мусоид муҳайё созанд.
Ҳамзамон Мудири иҷроияи ХБА барои муҳокима
ва тавсеа бахшидани ҳамкориҳо дар самтҳои
гуногуни сиёсати пулию қарзӣ ва низоми бонкӣ
ҷиҳати иштирок дар ҷаласаҳои солонаи ХБА ва
Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ, ки дар доираи он имкони
фазои мусоиди мулоқотҳо бо институтҳои байналмилалии молиявӣ фароҳам хоҳад шуд, аз роҳбарияти Бонки миллии Тоҷикистон даъват ба амал
овард.

МУЛОҚОТИ ҶАМОЛИД ДИН НУРАЛИЕВ
БО ҲАЙАТИ БОНКИ ҶАҲОНӢ

5 октябри соли 2021 муовини якуми раиси
Бонки миллии Тоҷикистон Ҷамолиддин Нуралиев
бо ҳайати Бонки ҷаҳонӣ, аз ҷумла Менеҷери
макроиқтисодӣ, савдо ва сармоягузорӣ ҷаноби
Сандип Махаҷан ва коршиноси калони иқтисодии
бонки мазкур Ивайло Изворский мулоқот анҷом
дод.
Дар вохӯрӣ ҳамчунин, муовини раиси Бонки
миллии Тоҷикистон Накҳатзода Моҳбону, намояндаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Бонки ҷаҳонӣ
ва Хазинаи байналмилалии асъор Илҳом Раҷабов
ва роҳбарони сохторҳои калидии БМТ ҳузур
доштанд.
Дар оғози мулоқот Ҷамолиддин Нуралиев
аз ҳамкориҳои самарабахшу судманди Бонки
миллии Тоҷикистон ва Бонки ҷаҳонӣ дар самти
татбиқи лоиҳаҳои гуногун, ки ба рушди иқтисодии
Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудаанд, изҳори
қаноатмандӣ карда, оид ба нишондиҳандаҳои
низоми бонкии кишвар, амалигардонии як қатор
ислоҳот ҷиҳати татбиқи босамари сиёсати пулию
қарзӣ ва гузариши батадриҷ ба реҷаи ҳадафгирии таваррум маълумоти мухтасар пешниҳод
намуд.
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Номбурда таъкид намуд, ки тадбирҳои андешидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
Бонки миллии Тоҷикистон дар самти коҳиш
додани таъсири манфии пандемияи COVID-19
ба иқтисодиёти кишвар, аз ҷумла низоми бонкӣ
ва бо ин мақсад, пешниҳоди як қатор имтиёзҳо ба ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ
имкон фароҳам оварданд, ки соли молиявии сипаригардида мусбат ҷамъбаст карда
шавад.
Ҳамчунин, дар қиёс бо вазъи нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ дар кишварҳои минтақа,
Ҷамолиддин Нуралиев изҳор намуд, ки Бонки
миллии Тоҷикистон бо пешбурди сиёсати
мутавозуни пулию қарзӣ ва истифодаи босамари фишангҳои монетарӣ тавонист дар чунин
шароити печида сатҳи таваррумро муътадил
нигоҳ дорад. Пешбурди сиёсати самараноки қурбӣ
ва тасҳеҳи саривақтии қимати қурби расмии
доллари ИМА имкон дод, ки қурби пули миллӣ
нисбат ба асъори хориҷӣ муътадил нигоҳ дошта
шавад.
Менеҷери макроиқтисодӣ, савдо ва сармоягузории Бонки ҷаҳонӣ ҷаноби Сандип Махаҷан
дар навбати худ оид ба саҳми низоми бонкӣ дар
рушди иқтисодии кишвар ва тадбирҳои андешидашуда ҷиҳати бартараф намудани пайомадҳои
пандемияи COVID-19 андешаронӣ намуда, дар ин
самт ислоҳоти роҳандозинамудаи Бонки миллии
Тоҷикистонро самараовар ва муассир баҳогузорӣ
кард. Ҷаноби Сандип Махаҷан таъкид намуд, ки
ислоҳоти низоми бонкӣ дар Тоҷикистон устуворона
ва ҳадафмандона татбиқ гардида, натиҷаҳои мусбат
медиҳанд ва инро институтҳои молиявии байналмилалӣ эътироф менамоянд.

Дар ҷараёни мулоқот, муовини раиси Бонки
миллии Тоҷикистон Моҳбону Накҳатзода доир
ба лоиҳаи “Стратегияи миллии фарогирии молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 20212025”, ки дар раванди баррасии ниҳодҳои дахлдор
қарор дорад, маълумоти муфассалро манзури
ҳозирин гардонида, дар ин самт тақвият бахшидани ҳамкориҳои судмандро бо Бонки ҷаҳонӣ
ҷиҳати татбиқи минбаъдаи он муҳим арзёбӣ
намуд.

РӮЙДОД ҲОИ МУ ҲИМ
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Ҳамчунин, дар мулоқот масъалаи дастгирии
самтҳои гуногуни иқтисоди миллӣ аз ҷониби
Бонки ҷаҳонӣ, вусъат додани ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд дар бахшҳои дигари низоми бонкӣ
ва роҳҳои таҳким бахшидани шарикии минбаъда
мавриди баррасӣ қарор гирифтанд.

СУҲБАТИ ТОЛИБЗОДА ФИРДАВС
БО ҲАЙАТИ БОНКИ ОСИЁГИИ РУШД
Мулоқоти фосилавии муовини раиси Бонки
миллии Тоҷикистон Фирдавс Толибзода бо ҳайати
коршиносони Бонки Осиёгии Рушд (БОР )18
октябри соли 2021 баргузор гардид.
Нахуст муовини раиси Бонки миллии
Тоҷикистон Фирдавс Толибзода ба ҳайати БОР
барои дастгирӣ ҷиҳати пешниҳоди кумаки техникӣ
дар доираи барномаи Такмили бахши молиявӣ
ва идоракунии фискалӣ арзи сипос намуд. Ӯ зикр
кард, ки кумаки техникии мазкур бахшҳои назорати бонкӣ, рушди бозори суғурта, ҳимояи ҳуқуқи
истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ,
танзим ва назорати бонкдории исломиро фаро
гирифта, барои татбиқи муваффақонаи чораҳои
индикативии барнома мусоидат хоҳад кард.

Дар идомаи мулоқот мутахассис оид ба идоракунии давлатии БОР Юҷи Мияки аз сатҳи ҳамкориҳои судманди ҷонибҳо изҳори қаноатмандӣ
намуда, бо таваҷҷуҳ ба ислоҳоти татбиқшуда дар
низоми бонкии Тоҷикистон қайд намуд, ки БОР
афзалиятҳои рушди Ҷумҳурии Тоҷикистонро
ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд.
Дар робита ба ин, бо назардошти дархости
Бонки миллии Тоҷикистон БОР чаҳор нафар
мушовирони сатҳи байналмилалиро ҷалб намуд,
ки зимни мулоқоти фосилавӣ аз ҷониби намояндаи БОР Юҷи Мияки муаррифӣ карда шуданд.
Мушовирони байналмилалӣ, аз ҷумла мутахассиси
бахши назорати бонкӣ Отар Надарая, мутахассиси
бахши назорати суғуртавӣ Родолфо Верхан, мутахассиси бахши ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ Артур Димас ва
мутахассиси бахши молиявии исломӣ Аида Осман
зимни муаррифӣ омодагии хешро барои ҳамкорӣ
бо масъулини Бонки миллии Тоҷикистон иброз
доштанд.

Муовини раиси БМТ Толибзода Фирдавс ва
намояндаи БОР Юҷи Мияки изҳори умед карданд,
ки машваратчиёни дорои таҷрибаи байналмилалӣ
дар ҳамкорӣ бо мутахассисони Бонки миллии
Тоҷикистон дар татбиқи лоиҳаҳои муштарак ва
роҳандозӣ намудани ислоҳоти минбаъда муваффақ
шуда, ба ин васила дар рушди низоми бонкии
Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда мегузоранд.

Дар идомаи вохӯрӣ ҷонибҳо дар доираи
кумаки техникӣ инчунин масъалаҳои бознигарии заминаи меъёрию ҳуқуқии ҷорӣ оид ба
танзим ва назорати бахши бонкӣ, таҳия ва дар
амал татбиқ намудани дастурамалҳои нав, гузаронидани тренингҳо ва семинарҳо оид ба зиёд
кардани зарфияти кормандон, бахусус дар самти
бонкдории исломӣ, тақвият бахшидани низоми
суғурта, таҳияи шаклҳои нави ҳисоботи молиявӣ
тибқи меъёрҳои байналмилалӣ ва рақамикунонии
онҳо, таҳияи санадҳои меъёрӣ оид ба ҳисоббаробарориҳои актуарӣ, раванди истифодаи индикаторҳои муайянкунии устувории молиявии бозори
суғурта, гузаронидани машваратҳо барои ташкилотҳои суғуртавӣ дар самти ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, ташкили институти Омбудсмени
молиявӣ дар Тоҷикистон ва таҳияи санади стратегиро мавриди баррасӣ қарор доданд.

МУЛОҚОТИ МОҲБОНУ НАКҲАТЗОДА БО
МУДИРИ БАТР ХОНУМ БАРБАРА РАМБУСЕК

Муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон
Моҳбону Накҳатзода 18 ноябри соли 2021 бо
мудири Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР)
оид ба масъалаҳои гендерӣ ва фарогирии молиявӣ
хонум Барбара Рамбусек ва ҳамроҳони ӯ мулоқоти
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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корӣ анҷом дод.
“Бонки миллии Тоҷикистон ба фароҳам овардани имкониятҳои иқтисодӣ ба шахсони воқеӣ ва
соҳибкорон, дастгирии рушди иқтисодӣ ва таъмини
дастрасӣ ба хизматрасониҳои молиявӣ таваҷҷуҳи
махсус зоҳир намуда, ҷиҳати таҳияи Стратегияи
миллии фарогирии молиявии Ҷумҳурии
Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ меандешад.
Итминон дорем, ки стратегияи мазкур бомуваффақият таҳия ва татбиқ карда мешавад”, - иброз
дошт Моҳбону Накҳатзода.
Хонум Барбара Рамбусек ҷамъоварӣ ва коркарди
маълумот оид ба сатҳи фарогирии молиявии занон
дар кишвар ва дастгирии соҳибкории бонувонро
дар самтҳои афзалиятноки ҳамкории дуҷониба
маънидод намуда, қайд кард, ки БАТР омодааст
барои омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ дар татбиқи
сиёсати фарогирии молиявӣ кумак ва дастгирии
худро пешниҳод намояд.
Дар идомаи суҳбат изҳор карда шуд, ки БАТР дар
ҳамкорӣ бо БМТ барои ташкилотҳои қарзии молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаи омӯзишии
“Иктишофи гендерӣ” (“Gender Intellingence”)-ро
роҳандозӣ хоҳад кард.

БАРОИ КУШОДАШАВИИ НАМОЯНДАГИИ
ҶСММ “БОНКИ КИШОВАРЗИИ ЧИН”
РОЗИГӢ ДОДА ШУД
Бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз
12 октябри соли 2021, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” барои
кушодани намояндагии Ҷамъияти саҳомии масъулияти маҳдуди “Бонки кишоварзии Чин” дар шаҳри
Душанбе розигӣ дода шуд.
Тибқи қарори мазкур Департаменти назорати
бонкӣ вазифадор карда шуд, ки дар Феҳристи
бақайдгирии намояндагиҳои бонкҳои хориҷӣ сабти
дахлдорро ворид намояд.
ИҶОЗАТНОМАИ ҶСП “КАФОЛАТБОНК”
БОЗХОНД КАРДА ШУД
Бо қарори навбатии Раёсати Бонки миллии
Тоҷикистон аз 27 октябри соли 2021, таҳти №160
дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи
Бонки миллии Тоҷикистон”, Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи фаъолияти бонкӣ” ва
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ” бо сабабҳои асоснок
Иҷозатномаи Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи
“Кафолатбонк” бозхонд карда шуд.
Тибқи қарори зикршуда гузаронидани ҳамаи
амалиётҳои хароҷоти нақдӣ ва ғайринақдӣ,
интиқоли маблағҳо аз як суратҳисоб ба дигар
суратҳисоб, интиқол ва бегонакунии дороӣ ва
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молу мулки дар ҶСП “Кафолатбонк” мавҷудбуда то
таъини барҳамдиҳанда манъ карда шуд.

ЦЕНТРОБАНК ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ
ВЛОЖЕНИЯМИ РОССИЯН В КРИПТОВАЛЮТЫ
Банк России заинтересовался инвестициями
россиян в криптовалюты. Центробанк начал
изучать объем вложений, чтобы разработать
стратегию защиты вкладчиков. По мнению регулятора, такие инвестиции являются «потенциально
очень значимой проблемой», так как «многие
ищут легкого заработка, не понимая огромные
риски». Об этом сообщила директор департамента
финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова
в интервью Reuters, частично опубликованном
на сайте банка.

Для оценки заинтересованности жителей России
в покупке криптоактивов ЦБ проведет опрос участников рынка. «Прозрачность этого рынка очень
низкая и у нас, и в других странах. Нужно работать
и над данными, и над повышением уровня осведомленности граждан о рисках таких вложений —
ничем не обеспеченных», — пояснила Данилова.
Меры защиты от рисков разработать сложно,
так как криптовалютный рынок является международным, и россияне могут инвестировать в
него через иностранных посредников. «На некоторых крупных иностранных биржах торгуются
деривативы на криптовалюту, которые несут
огромные риски», — сказала Данилова, комментируя возможный запрет покупки криптовалют.
Представитель ЦБ напомнила, что биткоин и
другие валюты очень волатильны, что, с одной
стороны, привлекает инвесторов из-за возможности быстро заработать, а с другой, угрожает
большими потерями.
В ЦБ сообщили, что намерены ограничить
покупки криптовалюты. Первый зампред регулятора Сергей Швецов заявил, что рынок криптовалют «как высокотехнологичная финансовая
пирамида может развалиться в ноль». По его
словам, Банк России ведет работу с банковской
системой, чтобы она начала блокировать платежи
в пользу обменных пунктов и криптобирж, ограни-
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чивая возможности для «эмоциональных покупок»
токенов.
Сейчас в России криптовалюты нельзя использовать в качестве платежного средства. Однако
президент России Владимир Путин недавно допустил возможность того, что цифровые деньги
переквалифицируют в средство расчета и накопления. Тем не менее, глава государства считает,
что сейчас об этом говорить «рановато».

ВОХӮРИИ МУОВИНИ РАИСИ БМТ
МИРҲАЁТ ЁҚУБЗОДА БО РОҲБАРИЯТИ
КОРХОНАИ СИККАЗАНИИ БОНКИ МИЛЛИИ
ҚАЗОҚИСТОН

16 ноябри соли 2021 мулоқоти муовини раиси
Бонки миллии Тоҷикистон бо директори генералии
Корхонаи сикказании Бонки миллии Қазоқистон
Александр Транов ва муовини директори генералии ширкати мазкур доир ба масъалаҳои тиҷоратӣ Азия Ибраева баргузор гардид.
Мирҳаёт Ёқубзода аз ҳамкории мутақобилан
судманди ҷонибҳо ёдовар шуда, таъкид намуд, ки
аз соли 2011 инҷониб барои сикказании тангаҳои
гардишӣ ва тангаҳои ҷашнии хотиравӣ 17 шартномаи ҳамкорӣ ба имзо расониданд ва ҳамаи
фармоишоти БМТ аз тарафи ширкати мазкур бо
сифати баланд иҷро карда шудаанд.
Мавсуф ба роҳбарият ва кормандони ширкат,
ки новобаста аз мушкилоти пандемияи COVID-19
тангаҳои ҷашнии хотиравии “30-солагии
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон”
ва “20-солагии Созмони Ҳамкориҳои Шанхай”-ро
саривақт омода ва дастрас карданд, изҳори сипос
намуд.

Директори генералии Корхонаи сикказании
Бонки миллии Қазоқистон Александр Транов бо
қаноатмандӣ аз муносибатҳои дуҷонибаи судманд
изҳор дошт, ки омодаанд, ҳамкориро бо Бонки
миллии Тоҷикистон дар сатҳи сифатан нав ба роҳ
монанд.
Дар ҷараёни мулоқот, инчунин масоили дигари
мавриди назар баррасӣ гардиданд ва ҷонибҳо
омодагии хешро ҷиҳати тақвияти ҳамкории
минбаъда иброз доштанд.

Ҷ ДММ ТАҚХ “ПАЙВАНД ГУРУҲ” СОҲИБИ
ИҶОЗАТНОМА ШУД
Бо қарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон аз
12 октябри соли 2021, таҳти №149 дар асоси Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии
Тоҷикистон” ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд” барои ба
Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ташкилоти
амонатии қарзии хурди “Пайванд Гуруҳ” додани
Иҷозатнома розигӣ дода шуд.
Мутобиқи қарори мазкур Департаменти назорати бонкӣ ва Идораи низоми пардохт барои ворид
намудани сабти дахлдор дар Феҳристи ташкилотҳои маблағгузории хурд ва Маълумотномаи
“Рамзҳои мушаххаси бонкии ташкилотҳои қарзии
молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон” вазифадор карда
шуданд.
ДАР БОРАИ МАСТЕРКАРД ЕВРОПА СА
( MASTERCARD EUROPE SA )
Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон бо қарори
навбатии худ аз 12 октябри соли 2021, дар асоси
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ»
ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият»
Иҷозатномаи фаъолияти Мастеркард Европа СА
(Mastercard Europe SA)-ро барои фаъолияти оператори низоми пардохтии «Mastercard» ба муҳлати 5
(панҷ) сол тамдид намуд.
Мутобиқи қарори мазкур Иҷозатномаи
Мастеркард Европа СА (Mastercard Europe SA)
барои фаъолияти оператори низоми пардохтӣ аз 12
апрели соли 2018, аз эътибор соқит гардида, Идораи
низоми пардохт вазифадор карда шуд, ки сабти
дахлдорро дар Феҳристи операторони низоми
пардохтӣ ворид намояд.

Шуъбаи матбуот ва
маҷаллаи “БТҶ”-и БМТ.
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МУКОФОТ МУБОРАК!
КОРМАНДОНИ БМТ БО МЕДАЛИ 20-СОЛАГИИ СҲШ ...

Кормандони БМТ бо медали 20-солагии СҲШ
қадрдонӣ шуданд
Боиси ифтихор ва
шарафмандист, ки 20-умин
нишасти ҷашнии сарони
Шӯрои давлатҳои узви
Созмони ҳамкориҳои
Шанхай, ки Ҷумҳурии
Тоҷикистон ин навбат
раисии Раёсати СҲШ-ро
ба уҳда дошт, таҳти
роҳбарии Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон ва иштироки
сарони давлатҳои аъзои
СҲШ 17 сентябри соли
2021 дар кишвари
мо дар сатҳи баланд
ташкил ва гузаронида
шуд.
Дар доираи чорабинии
номбурда роҳбарон ва
кормандони як қатор
вазорату идораҳо бо
пешниҳоди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
бо қарори Котиботи генералии Созмони ҳамкории
Шанхай барои дар сатҳи
баланди ташкилӣ доир
шудани нишасти бонуфуз
ва саҳм гузоштан дар
рушди СҲШ бо медали
20-солагии Созмони
ҳамкориҳои Шанхай
мукофотонида шуданд.
Раиси Бонки миллии
Тоҷикистон Ҳоким
Холиқзода дар ҷаласаи
тантанавӣ, ки 16 ноябри
соли равон дар Бонки
16
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МУКОФОТ МУБОРАК!
КОРМАНДОНИ БМТ БО МЕДАЛИ 20-СОЛАГИИ СҲШ

миллии Тоҷикистон
баргузор гардид, ба як
зумра кормандони бонк
барои саҳми шоиста
гузоштан дар раванди

рушди СҲШ медали ҷашнӣ
бахшида ба 20-солагии
Созмони ҳамкориҳои
Шанхайро супорид.
Аз ҷумла, муовини раиси

Бонки миллии Тоҷикистон
Фирдавс Толибзода, директори Департаменти муомилоти пулӣ ва амалиёти хазинадорӣ Алиҷон Салимов,
сардори Идораи муносибатҳои байналмилалӣ Зуҳро
Ҳалимова, сардори Шуъбаи
матбуот Мавҷуда Ҳасанова
ва сардори Хадамоти ташрифоти Дастгоҳи роҳбарияти
БМТ Дилшод Ҳавлоев дар
вазъи тантанавӣ бо медали
ҷашнӣ сарфароз гардонида
шуданд.

“БТҶ”.
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НАВИДИ НИЗОМИ БОНКӢ
ПУЛҲОИ КОҒАЗИИ НАМУНАИ СОЛИ 2021

СИЁС АТИ ПУЛИВУ Қ АРЗӢ БАРОИ НОИЛ ШУД АН БА РУШДИ УСТ УВОРИ ИҚТИСОДӢ Д АР С АМТИ ТАЪМИНИ
УСТ УВОРИИ ҚУРБИ ПУЛИ МИЛЛӢ, БА ЛАНД БАРДОШТАНИ ПАРДОХ ТПА ЗИРӢ ВА ЭЪТИМОДНОКИИ НИЗОМИ
БОНКӢ, ТАЪМИНИ ФАЪОЛИЯТИ С АМАРАНОК ВА БЕХ АТАРИИ НИЗОМИ ПАРДОХ ТҲО РАВОНА К АРД А
МЕШАВА Д.

18
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НАВИДИ НИЗОМИ БОНКӢ
ПУЛҲОИ КОҒАЗИИ НАМУНАИ СОЛИ 2021

Пулҳои коғазии намунаи соли 2021 ба
муомилот бароварда шуданд
16 ноябри соли 2021 бо қарори навбатии Раёсати Бонки миллии Тоҷикистон таҳти №166 дар асоси
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” бо мақсади таъмин намудани
иқтисодиёт бо нишонаҳои пулӣ, Бонки миллии Тоҷикистон пулҳои коғазии намуна ва барориши соли
2021-ро бо арзишҳои номиналии 10, 20, 50, 100, 200 ва 500 сомонӣ ба муомилот бароварда шуданд.

Мутобиқи қарори
зикршуда муқаррар
карда шудааст, ки пулҳои
коғазии намуна ва
барориши соли 2021 бо
арзишҳои номиналии
10, 20, 50, 100, 200 ва 500
сомонӣ дар қатори пулҳои
коғазии намуна ва барориши солҳои 1999, 2010,
2017 ва 2018 бо арзишҳои
номиналии 10, 20, 50, 100,
200 ва 500 сомонӣ, ки дар
муомилот қарор доранд,
баробар гардиш менамоянд.
Ҳамчунин дар қарор
омадааст, ки Бонки
миллии Тоҷикистон
барои ҳамлу нақл, баҳисобгирӣ ва ташкил намудани шароит ҷиҳати ба
муомилот баровардани
пулҳои коғазии намуна
ва барориши соли 2021
бо арзишҳои номиналии
10, 20, 50, 100, 200 ва 500
сомонӣ, тибқи тартиби
муқарраршуда чораҳои
зарурӣ меандешад.
Таҳияи
маҷаллаи “БТҶ”.
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

◙ ДОРОИҲО

30.09.2021

30.09.2020

Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК"

4 570 623 564

4 988 532 998

-417 909 434

-8,4%

ҶСК "ОРИЁНБОНК"

3 939 671 605

3 402 704 985

536 966 620

15,8%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА"

2 992 940 721

2 293 769 866

699 170 855

30,5%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК"

1 214 873 106

839 361 227

375 511 879

44,7%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ
МОЛИЯВИИ ХУРД"

1 110 768 003

947 108 729

163 659 274

17,3%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД"

791 489 289

580 767 547

210 721 742

36,3%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ТОҶИКИСТОН"

839 563 573

436 037 214

403 526 359

92,5%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК
ТОҶИКИСТОН"

380 559 707

530 381 360

-149 821 653

-28,2%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ
ТОҶИКИСТОН"

562 626 184

335 924 147

226 702 037

67,5%

ФИЛИАЛИ БОНКИ "ТИҶОРАТ"-И
ҶИЭ

424 940 006

371 123 726

53 816 280

14,5%

ҶСК "АЛИФ БОНК"

511 256 311

196 137 050

315 119 261

160,7%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК"

181 529 574

167 752 130

13 777 444

8,2%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК"

182 672 283

207 537 270

-24 864 987

-12,0%

ҶСП "БОНКИ РУШДИ
ТОҶИКИСТОН"

28 527 254

79 876 292

-51 349 038

-64,3%

НОМГӮИ БОНКҲО
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ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

◙ ӮҲДАДОРИҲО

30.09.2021

30.09.2020

Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК"

3 950 849 810

4 540 906 990

-590 057 180

-13,0%

ҶСК "ОРИЁНБОНК"

2 924 030 923

2 519 861 646

404 169 277

16,0%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА"

2 494 995 519

1 844 212 960

650 782 559

35,3%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК"

1 060 650 519

728 740 228

331 910 291

45,5%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ
МОЛИЯВИИ ХУРД"

952 426 500

806 509 160

145 917 340

18,1%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД"

677 950 766

476 105 662

201 845 104

42,4%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ТОҶИКИСТОН"

714 024 901

318 377 205

395 647 696

124,3%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК
ТОҶИКИСТОН"

270 797 065

419 510 684

-148 713 619

-35,4%

ФИЛИАЛИ БОНКИ "ТИҶОРАТ"-И
ҶИЭ

367 800 851

313 617 990

54 182 861

17,3%

ҶСК "АЛИФ БОНК"

417 755 165

139 205 001

278 550 164

200,1%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ
ТОҶИКИСТОН"

350 140 628

187 136 290

163 004 338

87,1%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК"

117 850 223

128 396 010

-10 545 787

-8,2%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК"

91 984 439

78 497 688

13 486 751

17,2%

ҶСП "БОНКИ РУШДИ
ТОҶИКИСТОН"

18 150 979

24 159 768

-6 008 789

-24,9%

НОМГӮИ БОНКҲО
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ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

◙ САРМОЯ

30.09.2021

30.09.2020

Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

1 015 640 682

882 843 339

132 797 343

15,0%

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК"

619 773 754

447 626 008

172 147 746

38,5%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА"

497 945 202

449 556 906

48 388 296

10,8%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ
ТОҶИКИСТОН"

212 485 556

148 787 857

63 697 699

42,8%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК"

154 222 587

110 620 999

43 601 588

39,4%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ
МОЛИЯВИИ ХУРД"

158 341 503

140 599 569

17 741 934

12,6%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ТОҶИКИСТОН"

125 538 672

117 660 009

7 878 663

6,7%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД"

113 538 523

104 661 885

8 876 638

8,5%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК
ТОҶИКИСТОН"

109 762 642

110 870 676

-1 108 034

-1,0%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК"

89 545 135

89 254 442

290 693

0,3%

ҶСК "АЛИФ БОНК"

93 501 146

56 932 049

36 569 097

64,2%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК"

64 822 060

79 141 260

-14 319 200

-18,1%

ФИЛИАЛИ БОНКИ "ТИҶОРАТ"-И
ҶИЭ

57 139 155

57 505 736

-366 581

-0,6%

ҶСП "БОНКИ РУШДИ
ТОҶИКИСТОН"

10 376 275

55 716 524

-45 340 249

-81,4%

НОМГӮИ БОНКҲО
ҶСК "ОРИЁНБОНК"
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ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

◙ ҚАРЗҲО

30.09.2021

30.09.2020

Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

ҶСК "ОРИЁНБОНК"

3 371 630 446

3 193 006 378

178 624 068

5,6%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА"

1 898 377 018

1 463 835 760

434 541 258

29,7%

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК"

984 609 846

784 665 704

199 944 142

25,5%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД"

589 033 765

398 089 688

190 944 077

48,0%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК"

562 942 025

385 211 314

177 730 711

46,1%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ
МОЛИЯВИИ ХУРД"

496 893 183

371 747 469

125 145 714

33,7%

ҶСК "АЛИФ БОНК"

307 149 893

131 777 489

175 372 404

133,1%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ
ТОҶИКИСТОН"

261 454 353

150 369 967

111 084 386

73,9%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ТОҶИКИСТОН"

251 335 837

133 934 334

117 401 503

87,7%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК
ТОҶИКИСТОН"

23 090 961

85 615 951

-62 524 990

-73,0%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК"

50 302 720

62 436 876

-12 134 156

-19,4%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК"

23 435 670

6 805 699

16 629 971

244,4%

ФИЛИАЛИ БОНКИ "ТИҶОРАТ"-И
ҶИЭ

17 856 778

19 596 167

-1 739 389

-8,9%

ҶСП "БОНКИ РУШДИ
ТОҶИКИСТОН"

16 682 951

18 834 442

-2 151 491

-11,4%

НОМГӮИ БОНКҲО
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ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

◙ ПАСАНДОЗҲО

30.09.2021

30.09.2020

Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК"

3 107 341 442

3 875 336 933

-767 995 491

-19,8%

ҶСК "ОРИЁНБОНК"

1 498 862 027

1 806 383 718

-307 521 691

-17,0%

ҶСК "БОНКИ ЭСХАТА"

1 307 483 852

1 128 084 969

179 398 883

15,9%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ
МОЛИЯВИИ ХУРД"

854 117 638

710 154 402

143 963 236

20,3%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК"

542 315 453

339 125 611

203 189 842

59,9%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ТОҶИКИСТОН"

527 472 567

287 478 451

239 994 116

83,5%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК
ТОҶИКИСТОН"

172 615 648

301 519 649

-128 904 001

-42,8%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ
ТОҶИКИСТОН"

272 694 394

130 699 028

141 995 366

108,6%

ҶСК "АЛИФ БОНК"

244 867 091

75 236 879

169 630 212

225,5%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД"

156 143 218

127 611 633

28 531 585

22,4%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК"

73 589 314

60 726 568

12 862 746

21,2%

ФИЛИАЛИ БОНКИ "ТИҶОРАТ"-И
ҶИЭ

15 030 385

10 370 861

4 659 524

44,9%

ҶСП "БОНКИ РУШДИ
ТОҶИКИСТОН"

8 572 495

11 895 017

-3 322 522

-27,9%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК"

7 117 682

19 460 208

-12 342 526

-63,4%

НОМГӮИ БОНКҲО
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ҲИСОБОТИ БОНК ҲО
БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ БОНКҲО БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

◙ ФОИДА

30.09.2021

30.09.2020

Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

ҶСК «ОРИЁНБОНК»

115223 756

121051 358

-5827 602

-4,8%

ҶСК «БОНКИ ЭСХАТА»

89 843 152

68 063 872

21 779 280

32,0%

БДА ҶТ "АМОНАТБОНК"

56 560 453

40 961 890

15 598 563

38,1%

ҶСП "БОНКИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
ТОҶИКИСТОН"

17 110 379

9 239 285

7 871 094

85,2%

ҶСП "АВВАЛИН БОНКИ
МОЛИЯВИИ ХУРД"

17 651 273

6 991 119

10 660 154

152,5%

ҶСП "СПИТАМЕН БОНК"

5 118 114

5 839 054

-720 940

-12,3%

ҶСК "ТАВҲИДБОНК"

4 769 397

4 019 612

749 785

18,7%

ҶСК "КОММЕРСБОНКИ
ТОҶИКИСТОН"

6 102 816

5 374 364

728 452

13,6%

ҶСП БОНКИ "АРВАНД"

6 204 566

2 612 691

3 591 875

137,5%

ҶСП "ХАЛИҚ БОНК
ТОҶИКИСТОН"

1 955 161

4 162 089

-2 206 928

-53,0%

ҶСК "АЛИФ БОНК"

-8 390 843

4 463 172

-12 854 015

-288,0%

ФИЛИАЛИ БОНКИ "ТИҶОРАТ"-И
ҶИЭ

-2 474 317

4 078 147

-6 552 464

-160,7%

ҶСП "КАФОЛАТБОНК"

-9 865 775

8 119 648

-17 985 423

-221,5%

ҶСП «БОНКИ РУШДИ
ТОҶИКИСТОН»

-46 018 679

-361 290

-45 657 389

-12637,3%

НОМГӮИ БОНКҲО
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Бо Қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти № 588, аз 8 декабри соли
2021 “Дурнамои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат”
қабул шуд.

Дурнамои сиёсати
пулию қарзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли 2022
ва давраи миёнамуҳлат
Дурнамои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаҳои 4 ва 14 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи Бонки миллии Тоҷикистон” таҳия гардида, самтҳои асосии сиёсати
пулию қарзиро барои соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат муайян менамояд.
Дурнамои мазкур пеш аз ҳама барои ноил шудан ба мақсади асосии Бонки миллии Тоҷикистон
– нигоҳдории сатҳи муътадили нархҳои дохилӣ дар давраи дарозмуҳлат тавассути механизму воситаҳои татбиқшавандаи сиёсати пулию қарзӣ равона мегардад.

◙ САРСУХАН
Дар давоми соли 2021 бинобар нисбатан
муътадил шудани вазъи эпидемиологӣ дар ҷаҳон,
ки маҳз зери таъсири он буҳрони шадиди молиявӣ-иқтисодӣ тайи солҳои охир ба вуқўъ пайваста
буд, тамоюли барқароршавии босуръати рушди
иқтисодиёти ҷаҳон, аз ҷумла, раванди пастшавии
сатҳи бекорӣ, рушди тиҷорати байналхалқӣ ва
идомаёбии пешбурди сиёсати пулию қарзии
(loose monetary policy) кишварҳои тараққикарда
ҷиҳати дастгирии иқтисодиёти хеш боиси номувозинатии маҷмўи талабот ва пешниҳоди ҷаҳонӣ
гардид.
Омилҳои мазкур боиси болоравии нархи маҳсулоти нафт, норасоии молу маҳсулот дар бозорҳои
ҷаҳонии хӯрокворӣ, ашёи хом ва болоравии нархи
онҳо, қимат шудани нархи хизматрасонии ҳамлу
нақли молҳо ва афзоиши назарраси интизориҳои
таваррумӣ дар аксари кишварҳои ҷаҳон, бахусус
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гардида, ба зиёдшавии
фишорҳои таваррумӣ мусоидат намуданд.
Аз омилҳои дохилӣ бошад, ба ноустувории сатҳи
нархҳо дар кишвар номувозинатии пешниҳод
нисбат ба талабот, афзоиши даромаднокӣ ва талаботи маҷмўии аҳолӣ, зиёд шудани суръат ва ҳаҷми
қарздиҳӣ, аз ҷумла, қарзҳои истеъмолӣ, инчунин
омилҳои мавсимӣ ва номусоид омадани вазъи боду
ҳаво таъсир расониданд.
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Дар ин давра фаъолияти Бонки миллии
Тоҷикистон дар самти сиёсати пулию қарзӣ баҳри
нигоҳдории сатҳи муътадили нархҳо, таъмини
рушди боэътидоли ҳаҷми пул, коҳиш додани
фишорҳои қурбӣ-таваррумӣ ва таъмини сатҳи
мувофиқи пардохтпазирӣ дар низоми бонкӣ равона
карда шуд.
Мутобиқи таҳлил ва интизориҳо, то интиҳои сол
эҳтимол меравад, ки бинобар идома ёфтани болоравии сатҳи нархҳои ҷаҳонӣ, бахусус қиматшавии
нархҳои хӯрокворӣ, маводи сӯзишворӣ ва таъсири
хавфҳои дигари эҳтимолӣ, сатҳи таваррум дар
ҳудуди болоии нишондиҳандаи мақсаднок ҷамъбаст
хоҳад гардид.
Дурнамои сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат самтҳои асосии ташкили механизми самараноки таҳия ва татбиқи сиёсати пулию қарзӣ,
гузариши ботадриҷ ба реҷаи нав - ҳадафгирии
таваррум бо назардошти коҳишдиҳии хавфҳои
ҷойдоштаро дар бар гирифта, баҳри ноил шудан
ба нишондиҳандаи мақсаднок равона мегардад.

◙ I. ВАЗЪИ ИҚТИСОДИ БЕРУНӢ ВА ДОХИЛИИ КИШВАР
ДАР СОЛИ 2021
Вазъи иқтисоди берунӣ. Тайи ду соли охир
иқтисодиёти ҷаҳон зери таъсири манфии омилҳои

С АНА ДИ МУ ҲИМ
ДУРНАМОИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ...
пандемияи коронавирус (COVID-19) қарор дошта,
тамоюли идомаёбии номуайяниҳо дар иқтисодиёти
ҷаҳон ва вазъи ноустувории нархҳои молу маҳсулот
дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва минтақа ба назар мерасад.
Болоравии нархи нуриҳои минералии соҳаи
кишоварзӣ, арзиши хизматрасониҳои логистикӣ ва
нархи маводи истеъмолию сӯзишворӣ (бензин ва
гази табиӣ) аз ҷумлаи он номуайяниҳое мебошанд,
ки ба мувозинатии талаботу таклифот ва истеҳсолу
интиқоли молу маҳсулот таъсири манфӣ расонида,
боиси болоравии сатҳи нархҳои ҷаҳонӣ шудаанд.
Дар баробари ин, коҳишёбии истеҳсол ва
дурнамои манфии баъзе аз маҳсулоти асосии хӯрокворӣ, аз қабили гандум, равғани растанӣ ва шакар,
дар кишварҳои асосии истеҳсол ва содиркунандаи
он низ ба болоравии нархи маҳсулоти мазкур дар
бозорҳои ҷаҳонӣ замина гузоштааст. Тибқи маълумоти Созмони Озуқаворӣ ва Кишоварзӣ (ФАО)
намояи нархҳои миёнаи маҳсулоти хӯрокворӣ дар
ҷаҳон тамоюли афзоишёбии нисбӣ дошта, дар моҳи
сентябри соли 2021 130,0 фоизро ташкил медиҳад,
ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли қаблӣ 32,8
банди фоизӣ зиёд мебошад.
Дар ин давра дар сохтори болоравии намояи
нархҳои миёнаи маҳсулоти хӯрокворӣ бештар афзоишёбии нархи равғани растанӣ 61,2 фоиз, шакар
53,5 фоиз ва ғалладона 27,3 фоиз ба қайд гирифта
шудааст.
Тадбирҳое, ки қаблан аз ҷониби кишварҳои ҷаҳон
бо мақсади бартараф намудани таъсири манфии
коронавирус (COVID-19) андешида шуда буданд,
то андозае имкон фароҳам оварданд, ки иқтисодиёти ҷаҳон марҳилаи душвору вазнини зуҳуроти
мазкурро сабук паси сар намояд. Дар натиҷа рушди
иқтисодиёти ҷаҳон тадриҷан рӯ ба беҳтаршавӣ
ниҳода, суръати баланди барқароршавиро ба худ
касб намудааст.
Вобаста ба ин, тибқи ҳисоботи навбатии Хазинаи
Байналмилалии Асъор (моҳи октябри соли ҷорӣ)
рушди иқтисодиёти ҷаҳон барои соли 2021 дар
сатҳи 5,9 фоиз пешгӯӣ мегардад, ки нишондиҳандаи
мазкур нисбат ба соли гузашта 9,0 банди фоизӣ зиёд
мебошад. Мавриди зикр аст, ки нишондиҳандаи
мазкур давоми 80 соли охир пас аз давраи коҳишёбии иқтисодӣ (ретсессия) баландтарин ба ҳисоб
меравад.
Ҳамзамон, тибқи баҳодиҳии Хазинаи
Байналмилалии Асъор дар соли 2021 рушди иқтисодиёти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико (ИМА) 6,0
фоиз, Чин 8,0 фоиз, Ҷопон 2,4 фоиз, Туркия 9,0
фоиз, Минтақаи Аврупо 5,0 фоиз, Россия 4,7
фоиз, Қазоқистон 3,3 фоиз, Ӯзбекистон 6,1 фоиз,
Қирғизистон 2,1 фоиз, Арманистон 6,5 фоиз,
Гурҷистон 7,7 фоиз ва Ҷумҳурии Тоҷикистон 5,0
фоиз пешгӯӣ мегардад.

Бинобар барқарор шудани рушди иқтисодиёти ҷаҳон ва минтақа тибқи баҳодиҳии Созмони
Умумиҷаҳонии Савдо тиҷорати байналмилалии
ҷаҳонӣ низ тамоюли болоравии муътадил дошта,
дар соли 2021 интизор меравад, ки афзоишёбии он
10,8 фоизро ташкил хоҳад дод (дар соли 2020 нишондиҳандаи мазкур -5,3 фоиз коҳишёбӣ дошт).
Вазъи макроиқтисодии кишвар. Вобаста ба
тадриҷан барқарор шудани рушди иқтисодиёти
кишварҳои ҷаҳон ва минтақа пас аз давраи зуҳуроти
пандемияи коронавирус COVID-19), зиёд шудани
даромаднокии аҳолӣ, афзоиш ёфтани талабот ба
молу маҳсулоти ватанӣ ва воридотӣ, инчунин васеъ
шудани доираи истеҳсоли маҳсулоти дохилӣ иқтисодиёти ҷумҳурӣ тамоюли рушди босуръатро касб
намуд.
Дар моҳҳои январ-сентябри соли ҷорӣ рушди
воқеии Маҷмўи маҳсулоти дохилии кишвар 8,9
фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта 4,7 банди фоизӣ зиёд мебошад.
Рушди иқтисодиёт дар ин давра бештар аз ҳисоби
вусъатёбии соҳаи сохтмон 29,6 фоиз, истеҳсоли
маҳсулоти саноатӣ 22,6 фоиз, соҳаи хизматрасонӣ
12,0 фоиз, гардиши савдои чакана 12,8 фоиз ва кишоварзӣ 6,3 фоиз ҷараён гирифт.
Ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ дар моҳҳои
январ-сентябри соли равон 4 553,4 млн. долл. ИМА-ро
ташкил намуда, афзоиши он нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта ба 33,1 фоиз баробар гардид.
Дар ин давра ҳаҷми содироти молҳо ба 1 553,6
млн. долл. ИМА ва воридоти онҳо 2 999,8 млн. долл.
ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли
гузашта мутаносибан 30,7 фоиз ва 34,4 фоиз зиёд
мебошад.
Касри тавозуни савдо дар муқоиса ба ҳамин
давраи соли гузашта 38,8 фоиз зиёд гардида, ба
1 446,2 млн. долл. ИМА баробар гардид.
Сатҳи таваррум дар моҳҳои январ-сентябри соли
ҷорӣ 5,3 фоизро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин
давраи соли гузашта 0,2 банди фоизӣ зиёд мебошад.
Нишондиҳандаи мазкур асосан аз ҳисоби болоравии нархи маҳсулоти хӯрокворӣ 3,8 фоиз, молҳои
ғайрихӯрокворӣ 5,8 фоиз ва хизматрасониҳои пулӣ
ба аҳолӣ 9,0 фоиз ба амал омад.
Маврид ба зикр аст, ки болоравии нисбии сатҳи
нархҳо асосан дар моҳҳои феврал ва март ба қайд
гирифта шуда буд (дар маҷмӯъ 2,4 фоиз). Дар ин
давра асосан афзоиши нархи маҳсулоти ниёзи
аввалия, аз ҷумла гӯшти гов ва гӯсфанд, равғани
пахта ва офтобпараст, шакар, картошка, сабзӣ,
бензин ва гази моеъ ба қайд гирифта шуд.
Шурӯъ аз моҳи майи соли ҷорӣ сатҳи таварруми
моҳона раванди муътадил дошта, дар моҳи июн
бинобар ҷамъоварии ҳосили фаровони маҳсулоти
кишоварзӣ сатҳи он бо нишондиҳандаи манфӣ
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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(-0,5 фоиз) ҷамъбаст гардида буд. Дар моҳҳои июн августи соли ҷорӣ мувозинати талабот ва пешниҳоди
маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои дохилии кишвар
то андозае нигоҳ дошта шуд. Аз ҷумла дар семоҳаи
сеюм вобаста ба ҷамъоварии ҳосили хуб ва афзоиши
пешниҳоди он нархи маҳсулоти хӯрокворӣ раванди
муътадил дошт.
Таварруми солона (дар 12 моҳи охир) бошад,
дар моҳи сентябри соли ҷорӣ ба 9,6 фоиз баробар
гардид, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи соли қаблӣ
3,0 банди фоизӣ зиёд мебошад. Қайд намудан зарур
аст, ки раванди тағйирёбии сатҳи нархҳо бештар дар
натиҷаи таъсири омилҳои мавсимӣ, таклифотӣ ва
фишорҳои берунӣ ба вуқўъ пайваст.
Тибқи “Дурнамои сиёсати пулию қарзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 ва давраи
миёнамуҳлат” нишондиҳандаи мақсадноки сатҳи
таваррум дар доираи 6,0 (+/-2 банди фоизӣ) фоиз
муайян гардидааст. Бо дарназардошти вазъи ҷорӣ
пешбинӣ мегардад, ки дар соли 2021 сатҳи таваррум
бо муътадил гардидани вазъи нархҳои молу маҳсулот
дар минтақа ва ҷаҳон аз рӯи сенарияи оптимистӣ
наздик ба ҳудуди болоии нишондиҳандаи мақсаднок
ҷамъбаст хоҳад шуд.

◙ II. ПЕШБУРДИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗӢ ВА ИҶРОИ
ДУРНАМОИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСӢ БАРОИ СОЛИ
2021
Сиёсати пулию қарзӣ ва асъорӣ. Бонки миллии
Тоҷикистон бо мақсади нигоҳ доштани сатҳи муътадили нархҳо ва раванди танзими ҳаҷми пул сиёсати
мутавозини пулию қарзиро тавассути механизму
фишангҳои худ ҷиҳати маҳдуд сохтани таъсири
омилҳои монетарӣ ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ амалӣ намуда истодааст.
Баҳри танзим намудани ҳаҷми пул дар муомилот,
идоракунии самараноки сатҳи пардохтпазирии
бонкҳо, коҳиш додани фишорҳои таваррумӣ ва
қурбӣ, рушди низоми молиявӣ ва бозори аввалияи
коғазҳои қиматнок дар моҳҳои январ-сентябри соли
2021 аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳаҷми
194,2 млрд. сомонӣ амонатҳои шабонарӯзии ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҷалб гардид (дар ҳамин
давраи соли қаблӣ 219,6 млрд. сомонӣ). Инчунин
дар ин давра 56 музоядаи фурӯши коғазҳои қиматноки Бонки миллии Тоҷикистон дар ҳаҷми 5,3 млрд.
сомонӣ баргузор гардид, ки даромаднокии миёнавазни солонаи онҳо 11,12%-ро ташкил дод (дар нуҳ
моҳи соли 2020 -87 музояда ба маблағи 10,4 млрд.
сомонӣ).
Ҳамзамон Бонки миллии Тоҷикистон 7 музоядаи
Векселҳои давлатии хазинадории Вазорати молияи
Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба маблағи 319,2 млн.
сомонӣ бо муҳлати гардиши 91 рӯз ва бо меъёри
фоизи даромаднокии миёнавазни 0,99% баргузор
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намуд (дар нуҳ моҳи соли 2020 – 8 музояда ба
маблағи 448,9 млн. сомонӣ).
Меъёри бозтамвил ҳамчун механизми асосии
пешбурди сиёсати фоизӣ (дар татбиқи реҷаи ҳадафгирии таваррум) барои анҷом додани амалиётҳои
монетарӣ дар асоси дурнамои таъсири хавфҳои
эҳтимолӣ ба иқтисодиёт бо назардошти афзоиши
фишорҳо, интизориҳои таваррумӣ дар ин давра
тадриҷан 2,25 банди фоизӣ (санаи 5 феврал ба
андозаи 0,25 банди фоизӣ, 27 апрел 1,0 банди фоизӣ
ва 2 август иловатан ба андозаи 1,0 банди фоизӣ)
зиёд карда шуда, дар сатҳи 13,0 фоизи солона
муқаррар гардид.
Вобаста ба идомаёбии пандемияи коронавирус
(COVID-19) ва таъсири пайомадҳои он, номуайяниҳо
дар сатҳи иқтисодиёти ҷаҳон, бо мақсади дастгирии
пардохтпазирии ташкилотҳои қарзии молиявӣ,
беҳтар намудани вазъи молиявии низоми бонкӣ ва
баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ ба он аз ҷониби
Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии
Тоҷикистон (28 январи с.2021, №23) қарор қабул
гардид, ки иҷрои меъёри захираҳои ҳатмӣ аз рӯи
пасандозҳо ва уҳдадориҳои дигари ба онҳо монанд
(бо пули миллӣ 3 фоиз ва бо асъори хориҷӣ 9 фоиз)
аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар семоҳаи
якуми соли 2021 (моҳҳои январ – март) қисм ба қисм
амалӣ карда шавад.
Дар моҳҳои январ-сентябри соли 2021 бо мақсади
таъмини гардиши пул вобаста ба талаботи иқтисодиёт 5,2 млрд. сомонӣ пули нақд ба муомилот бароварда шуда, ҳамзамон 2,9 млрд. сомонӣ пули нақд, аз
он 1,9 млрд. сомонӣ пулҳои коғазии коршоям ва 967,4
млн. сомонӣ пулҳои коғазии фарсуда аз муомилот
гирифта шуд.
Дар раванди гузариш ба реҷаи ҳадафгирии
таваррум дар баробари истифодаи меъёри бозтамвил
истифодаи пулҳои захиравӣ ҳамчун нишондиҳандаи
амалиётӣ дар татбиқи сиёсати пулию қарзӣ баҳри
кам намудани таъсири омилҳои монетарӣ ба сатҳи
нархҳо идома дода мешавад.
Ба санаи 30 сентябри соли 2021 ҳаҷми пулҳои
захиравӣ 23,9 млрд. сомонӣ ва ҳаҷми пули нақд дар
муомилот 21,2 млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбат
ба аввали сол мутаносибан 6,0 фоиз ва 11,1 фоиз зиёд
мебошад.
Ҳиссаи пули нақди дар муомилотбуда ба санаи 30
сентябри соли ҷорӣ 88,7 фоизи ҳаҷми пулҳои захиравиро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда аз хусусияти
ба таври нақдӣ фаъолият намудани иқтисодиёти
кишвар шаҳодат медиҳад (ба санаи 30 сентябри соли
2020 ин нишондиҳанда 87,6 фоизи ҳаҷми пулҳои
захиравиро ташкил медод).
Бо мақсади зиёд намудани ҳиссаи ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ дар муомилоти пулии кишвар
аз ҷониби ташкилотҳои қарзии молиявии ватанӣ
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дар асоси технологияҳои муосир як қатор хизматрасониҳои пардохтӣ бо истифода аз воситаҳои
электронии пардохтӣ, аз қабили кортҳои пардохти
бонкӣ, пардохтҳо тавассути QR-рамз ва маблағҳои
электронӣ ҷорӣ шуда истодаанд, ки ба аҳолӣ имконияти осону мусоид ва ба таври ғайринақдӣ пардохт
намудани молу хизматрасониҳо (аз ҷумла, хизматрасониҳои давлатӣ)-ро фароҳам меоранд.
Ба санаи 30 сентябри соли 2021 шумораи кортҳои
пардохтии бонкӣ, ки аз ҷониби ташкилотҳои қарзии
молиявӣ ба муомилот бароварда шудаанд, 3,7 млн.
ададро ташкил намуд, ки нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта 25,0 фоиз зиёд мебошад.
Интиқоли маблағҳои электронӣ яке аз хизматрасониҳои пардохтии нав дар низоми бонкии ватанӣ
ба ҳисоб рафта, операторҳои алоқаи мобилӣ низ дар
доираи қонунгузории амалкунанда дар якҷоягӣ бо
ташкилотҳои қарзии молиявӣ ба муштариёни худ
имконияти пардохти як қатор хизматрасониҳоро
тавассути ҳамёнҳои электронӣ бо истифода аз телефонҳои мобилӣ (смартфонҳо) роҳандозӣ намуда
истодаанд.
Теъдоди умумии ҳамёнҳои электронӣ ба санаи
30 сентябри соли ҷорӣ 2,9 млн. ададро ташкил дода,
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 2,1 маротиба
зиёд мебошад.
Дар моҳҳои январ – сентябри соли ҳисоботӣ
ҳиссаи амалиётҳое, ки тариқи ҳисоббаробаркуниҳои
ғайринақдӣ бо истифода аз воситаҳои электронии
пардохтӣ (кортҳои пардохтӣ, ҳамёнҳои электронӣ)
анҷом дода шуданд, 9,8 фоизро ташкил дода, нисбат
ба ҳамин давраи соли гузашта 1,7 банди фоизӣ
зиёд шудааст (дар ҳамин давраи соли 2020 таносуби амалиётҳои гирифтани пули нақд ва пардохти
ғайринақдӣ бо истифода аз воситаҳои электронии
пардохтӣ мутаносибан 91,9 ва 8,1 фоизро ташкил
медод).
Бонки миллии Тоҷикистон тибқи таҷрибаи
кишварҳои пешқадам баҳри такмил ва пешбурди
сиёсати воқеан самараноки пулию қарзӣ ва иҷрои
муқаррароти “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” гузариши марҳила ба марҳиларо ба реҷаи ҳадафгирии
таваррум ба нақша гирифтааст.
Дар робита ба ин, бо қарори Раёсати Бонки
миллии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2020, №175
“Стратегияи сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” ба тасвиб расид,
ки дар доираи он татбиқи ислоҳоти институтсионалӣ, таҳкими фишангҳо ва тақвияти таъсирбахшии
онҳо, фароҳам овардани фазои мусоид ва заминаи
устувор барои гузариши ботадриҷ ба реҷаи ҳадафгирии таваррум дар назар дошта шудааст.
Қурби пули миллӣ. Бонки миллии Тоҷикистон
дар соли 2021 татбиқи сиёсати қурбии ба реҷаи

“шинокунандаи танзимшаванда” асосёфтаро идома
дода истодааст. Дар моҳҳои январ-сентябри соли
2021 тағйирёбии қурби расмии сомонӣ нисбат ба
доллари ИМА муътадил арзёбӣ гардид ва дар натиҷа
қурби расмии сомонӣ ҳамагӣ 0,1 фоиз (аз 11,3000
сомонӣ дар санаи 31.12.2020 то ба 11,3095 сомонӣ
дар санаи 30.09.2021) коҳиш ёфт, ки нисбат ба
ҳамин давраи соли гузашта 6,6 банди фоизӣ камтар
мебошад.
Ба санаи 30 сентябри соли 2021 фарқияти байни
қурби расмӣ ва қурби фурӯши доллари нақди ИМА
дар бозори ғайрибонкӣ ба 0,4 фоиз баробар шуд (дар
санаи 30.09.2020 ин фарқият ба 6,7 фоиз баробар
буд).
Бояд зикр намуд, ки бо назардошти вазъи иқтисоди ҷаҳонӣ, дар ин давра қурби расмии асъори
миллии аксари кишварҳои шарикони асосии
тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла қурби
тангаи Қазоқистон – 1,1 фоиз, сӯми Ӯзбекистон –
2,0 фоиз, соми Қирғизистон – 1,5 фоиз ва лираи
Туркия – 16,5 фоиз нисбат ба доллари ИМА коҳиш
ёфтааст.
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади кам намудани фишорҳои қурбӣ, таъсири хавфҳои асъории
ҷойдошта, таъмини риояи меъёри фарқияти байни
қурби расмӣ ва аз байн бурдани фарқият дар бозори
ғайрибонкӣ, инчунин ҷиҳати таъмини бозори истеъмолии дохилии кишвар бо маҳсулоти ниёзи аввалияи мардум ва қонеъгардонии талаботи шахсони
ҳуқуқию воқеӣ дар моҳҳои апрел ва майи соли ҷорӣ
дар бозори байнибонкӣ ба ташкилотҳои қарзии
молиявӣ 137,9 млн. доллари ИМА фурӯхтааст.
Ба ҳолати 30 сентябри соли 2021 захираҳои софи
байналмилалии (NIR) Бонки миллии Тоҷикистон 7,05
моҳи воридотӣ ва захираҳои умумии байналмилалӣ
(GIR) 7,42 моҳи воридотиро таъмин намуд.
Қарзҳо ва пасандозҳо. Маблағгузории қарзӣ
ҳамчун воситаи асосии таъмини рушди устувори
иқтисодиёт, вусъат додани истеҳсолоти ватанӣ,
устувор намудани иқтидори содиротӣ ва ташкили
ҷойҳои нави корӣ дар кишвар ба ҳисоб меравад.
Ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда дар моҳҳои
январ-сентябри соли 2021 маблағи 9 977,0 млн. сомониро ташкил дод, ки дар муқоиса ба ҳамин давраи
соли гузашта 51,3 фоиз зиёд мебошад. Теъдоди
қарзҳои додашуда низ дар давраи баррасишаванда
2,4 маротиба раванди зиёдшавӣ дошта, ба 1,7 млн.
адад баробар гардидааст.
Аз ҳаҷми умумии қарзҳои додашуда 67,7 фоиз ба
қарзҳои хурд рост меояд, ки маблағи онҳо 6 758,2
млн. сомониро ташкил дода, нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта 58,6 фоиз зиёд гардидааст. Теъдоди
қарзҳои хурди додашуда дар давраи баррасишаванда
2,4 маротиба афзоиш ёфта, ба 1 643,9 ҳазор адад
баробар шуд.
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ

29

С АНА ДИ МУ ҲИМ
ДУРНАМОИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ...
Бақияи умумии пасандозҳо ба ҳолати 30 сентябри
соли ҷорӣ 9 847,4 млн. сомониро ташкил дод, ки
дар муқоиса ба ҳамин санаи соли гузашта 9,1 фоиз
кам мебошад. Коҳишёбии пасандозҳо дар натиҷаи
бозхонди иҷозатномаҳои ҶСК “Агроинвестбонк” ва
ҶСК “Тоҷиксодиротбонк” ба амал омад, ки бе назардошти ин ду бонк нишондиҳандаи мазкур нисбат
ба ҳамин давраи соли гузашта ба маблағи 96,1 млн.
сомонӣ раванди зиёдшавӣ дорад.
Аз ҳаҷми умумии бақияи пасандозҳо ҳиссаи
пасандозҳо бо пули миллӣ 53,9 фоиз ва бо асъори
хориҷӣ 46,1 фоизро ташкил медиҳад, ки нисбат ба
ҳамин давраи соли гузашта мувофиқан 0,9 банди
фоизӣ зиёд ва 0,9 банди фоизӣ кам мебошад.
Дар таркиби бақияи умумии пасандозҳо 4 990,9
млн. сомонӣ ё 50,7 фоиз ба пасандозҳои шахсони
ҳуқуқӣ ва 4 856,5 млн. сомонӣ ё 49,3 фоиз ба пасандозҳои шахсони воқеӣ рост меояд.
Иқтидори таҳлилӣ ва тадқиқотӣ. Яке аз
шартҳои муҳими гузариш ба реҷаи ҳадафгирии
таваррум ин татбиқ намудани сиёсати пешбинишавандаи пулию қарзӣ тавассути такмили иқтидори
таҳлилию тадқиқотӣ барои баҳодиҳии вазъи кунунӣ,
муайян намудани равандҳои ояндаи макроиқтисодӣ
ва тасмимгирии ҳадафнок ба шумор меравад.
Дар ин раванд, БМТ моделҳои гуногуни сохтории
макроиқтисодиро дар раванди таҳлилу тадқиқот
ва таҳияи дурнамои нишондиҳандаҳои мақсаднок
истифода намуда, мавқеи худро вобаста ба пешбурди
самараноки сиёсати пулию қарзӣ мунтазам муайян
намуда истодааст.
Аммо, тавассути истифодаи моделҳои сохтории
мазкур дурнамои нишондиҳандаҳо асосан барои
давраи зиёда аз се моҳ таҳия ва пешниҳод карда
мешавад. Тавре ки аз таҷрибаи кишварҳои
пешқадам бармеояд, дар пешбурди реҷаи ҳадафгирии таваррумии сиёсати пулию қарзӣ истифодаи
моделҳои кӯтоҳмуддати эконометрикӣ барои гузаронидани таҳлилҳои эмпирикӣ ва таҳияи дурнамои
моҳонаи нишондиҳандаҳо мувофиқи мақсад
мебошад.
Дар ин раванд, Бонки миллии Тоҷикистон
такмил, таҳия ва ҷорӣ намудани моделҳои муосири
кӯтоҳмуддати эконометрикиро дар доираи татбиқи
“Стратегияи сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025” ба нақша
гирифтааст.
Айни замон бошад, моделҳои макроиқтисодии
сохторӣ, модели макрофискалӣ ва дурнамои пардохтпазирӣ таҳия гардида, мунтазам дар пешбурди
сиёсати пулию қарзӣ мавриди истифода қарор дода
мешаванд.
Тибқи таҷрибаи бонкҳои марказии кишварҳои
рушдёфта истифодаи омили интизории таваррум
ҳамчун воситаи муҳими пешбурди реҷаи ҳадаф-
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гирии таваррум арзёбӣ мегардад.
Вобаста ба ин, аз ҷониби БМТ ҷиҳати муайян
намудани интизории таваррум дар байни аҳолӣ
мунтазам назарсанҷӣ (ҳар семоҳа) гузаронида
мешавад.
Мақсад аз гузаронидани назарсанҷӣ баланд
бардоштани эътимоди аҳолӣ ба сиёсати пулию
қарзии БМТ, ба роҳ мондани равобит бо аҳли ҷомеа,
боло бурдани маърифати иқтисодӣ-молиявии аҳолӣ,
дастрас намудани маълумот оид ба интизории аҳолӣ
нисбат ба тағйирёбии сатҳи нархҳо дар кишвар
ва дархосту пешниҳоди онҳо ба ҳисоб меравад.
Ҳамзамон, натиҷаи назарсанҷӣ дар таҳлилҳои эмпирикӣ, дурнамои нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ ва татбиқи босамари сиёсати пулию қарзӣ
истифода бурда мешавад.
Сиёсати коммуникатсионӣ. Вобаста ба татбиқи
“Cтратегияи коммуникатсионии Бонки миллии
Тоҷикистон дар самти сиёсати пулию қарзӣ барои
солҳои 2019-2021” бояд қайд намуд, ки дар сомонаи
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади таъмини
шаффофият маълумот оид ба мақсаду вазифаҳо ва
фишангҳои сиёсати пулию қарзӣ, шарҳи мухтасари
қарори ҷаласаҳои Кумитаи сиёсати пулию қарзӣ,
стратегияҳои амалкунанда, дурнамои сиёсати пулию
қарзӣ барои солҳои наздиктарин ва дигар интишороти даврӣ ҷой дода шудаанд.
Ҳамзамон, дар давраи баррасишаванда мунтазам
ба диққати омма расонидани ахбор оид ба сиёсати
пулию қарзӣ ва асъорӣ, густариши ислоҳоти институтсионалӣ, вусъатдиҳии бозори пул ва дигар масъалаҳои марбут ба сиёсати пулию қарзӣ ва воҳидҳои
сохтории Бонки миллии Тоҷикистон тавассути
воситаҳои ахбори умум ба роҳ монда шуд.
Таҳким ва пурзӯр намудани ҳамоҳангӣ дар
татбиқи сиёсати монетарию фискалӣ. Таҳкими
ҳамоҳангии сиёсати пулию қарзӣ бо сиёсати
фискалии кишвар яке аз рукнҳо ва талаботи асосии
татбиқи самараноки сиёсати пулию қарзӣ, бахусус
реҷаи ҳадафгирии таваррум дар таъмини муътадилии ҳаҷми пул дар муомилот ва суботи нархҳо
маҳсуб меёбад.
Аз рӯи назария ва амалияи иқтисодӣ ҳамоҳангии
сиёсати пулию қарзӣ бо фискалӣ барои таъмини
вазъи муътадили макроиқтисодӣ муҳим арзёбӣ
мегардад. Мувозинати сиёсати фискалӣ ва хароҷоти
буҷетии ба иқтидори воқеии иқтисодиёт муносиб
на танҳо барои нигоҳ доштани устувории молияи
давлатӣ, балки барои татбиқи босамари сиёсати
пулию қарзӣ ва нигоҳ доштани сатҳи муътадили
нархҳои дохилӣ мусоидат менамояд. Барзиёдии
касри буҷет бошад, ба ноустувории макроиқтисодӣ,
афзуншавии талабот ба пул ва фишорҳои таваррумӣ
оварда мерасонад.
Дар ин асно, ҷиҳати ҳамоҳангии татбиқи сиёсати
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макроиқтисодӣ дар самтҳои буҷету андоз, пулию
қарзӣ, бахши воқеӣ ва тавозуни пардохт Бонки
миллии Тоҷикистон фаъолияти мунтазами низоми
пардохти электрониро таъмин намуда, ҳисоббаробаркуниҳои байнибонкӣ ва ба буҷети давлатӣ
гузаронидани маблағҳои андоз, пардохтҳои ҳатмии
буҷетӣ ва дигар пардохтҳои субъектҳои хоҷагидориро тавассути суратҳисобҳои муросилотии ташкилотҳои қарзӣ саривақт ба анҷом расонида истодааст.
Инчунин бо мақсади тақвияти ҳамоҳангии
сиёсати фискалию монетарӣ, ки яке аз принсипҳои
ҳадафгирии таваррум ба ҳисоб меравад, аз ҷониби
ХБА дар доираи кумаки техникӣ оид ба Дурнамои
пардохтпазирӣ ва додани қарз дар ҳолатҳои фавқулода ҷиҳати баимзорасонии Ёддошти тафоҳум
ё Созишномаи табодули маълумот байни Бонки
миллии Тоҷикистон ва Вазорати молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон тавсияҳо пешниҳод гардиданд.
Вобаста ба ин, аз ҷониби Бонки миллии
Тоҷикистон лоиҳаи Созишнома оид ба табодули
маълумот таҳия гардида, ба Вазорати молия барои
мувофиқа ирсол карда шуд.

◙ III. ТАТБИҚИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗӢ
ДАР СОЛИ 2022 ВА ДАВРАИ МИЁНАМУҲ ЛАТ
Тибқи таҳлил ва арзёбии созмонҳои бонуфузи
байналмилалии молиявию иқтисодӣ дар соли 2022
низ имкони идома ёфтани пайомадҳои манфии
пандемияи коронавирус (COVID-19) бинобар таҳдиди
зуҳуроти намудҳои (штаммҳои) нави он аз эҳтимол
дур нест. Илова бар ин номуайяниҳо ва ноустувориҳо
дар бозорҳои молиявӣ ва фазои иқтисодиёти ҷаҳон,
афзоиши хароҷотҳо ва қарзҳои давлатӣ, болоравии
сатҳи нархи маҳсулоти хӯрокворӣ вобаста ба номувозинатии таносуби талаботу таклифот, номуайянӣ
дар вазъи геосиёсии минтақа ва таҳримҳои иқтисодӣ дар кишварҳои шарикони тиҷоратии Ҷумҳурии
Тоҷикистон боқӣ хоҳанд монд.
Аз ҷумла тибқи ақидаи намояндагони
Созмони Ҷаҳонии Тандурустӣ ва арзёбии Хазинаи
Байналмилалии Асъор идома ёфтани таҳдиди
штаммҳо ва мавҷҳои нави пандемияи коронавирус
(COVID-19) то нимсолаи якуми соли 2022 имконпазир
мебошад. Зеро аз рӯи маълумотҳо ҳоло низ дастрасии
ваксинаҳои ин беморӣ ба ҳамаи кишварҳои ҷаҳон
дар сатҳи зарурӣ таъмин нагардидааст. Тибқи
маълумоти Созмони Ҷаҳонии Тандурустӣ ба ҳолати
25 сентябри соли 2021 шумораи аҳолии иммунизатсияшудаи (ваксинакардашудаи) кишварҳои ҷаҳон ба
ҳисоби миёна 33,0 фоиз ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
бошад зиёда аз 41,0 фоизро1 ташкил медиҳад.
Нишондоди мазкур эҳтимолияти боз ҳам пайдо ва
1
Сомонаи расмии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.

авҷ гирифтани штаммҳои нави вируси мазкурро дар
ҷаҳон боқӣ мегузорад.
Дар баробари ин, тибқи баҳодиҳии Хазинаи
Байналмилалии Асъор то охири соли 2022 аз ҳисоби
кумакҳои молиявии дохилию хориҷӣ ваксинаи коронавирус (COVID-19) ба бештари аҳолии кишварҳои
ҷаҳон дастрас гардида, ба эҳтимолияти хуруҷи
такрории пандемия хотима хоҳад бахшид. Тибқи
баҳодиҳии Бонки Ҷаҳонӣ бошад, идома ёфтани
таъсири манфии пандемияи коронавирус (COVID-19)
ба иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон то даҳ соли оянда
дар назар дошта шудааст.
Бо дарназардошти омилҳо ва хавфҳои мазкур
тибқи маълумоти Хазинаи Байналмилалии Асъор ва
Бонки Ҷаҳонӣ рушди иқтисодиёти ҷаҳон дар соли
2022 мувофиқан дар доираи 4,9 фоиз ва 4,3 фоиз
арзёбӣ гардидааст. Созмонҳои мазкур кумакҳои
зиёди молиявӣ, пешбурди сиёсати ҳавасмандгардонии бахши фискалӣ ва сиёсати дастгирии иқтисодии бонкҳои марказии (миллии) кишварҳои
тараққикардаро дар соли 2021 омили асосии рушди
иқтисодиёти ҷаҳон меҳисобанд.
Тавре ки интизор мерафт, дар давоми соли 2021
барқароршавии босуръати рушди иқтисодиёти
ҷаҳон, тамоюли пастшавии сатҳи бекорӣ, рушди
тиҷорати байналхалқӣ ва идомаёбии пешбурди
сиёсати дастгирии иқтисодии пулию қарзӣ аз ҷониби
кишварҳои тараққикарда ба ҳолати мувозинати
маҷмўи талабот ва таклифоти ҷаҳонӣ таъсири зиёд
расонида, боиси афзоиш ёфтани омилҳои таваррумӣ,
аз ҷумла нокифоятии молу маҳсулот дар бозорҳои
ҷаҳонии хӯрокворӣ, ашёи хом ва болоравии нархи
онҳо, қимат шудани нархи хизматрасонии ҳамлу
нақли молҳо ва халалдор шудани занҷираи таъминот,
инчунин афзоиши назарраси интизориҳои таваррумӣ дар аксари кишварҳои ҷаҳон гардид. Мутобиқи
маълумоти ширкати байналмилалии иттилоотии
Блумберг (Bloomberg) дар соли 2021 болоравии
нархҳои ҷаҳонии маҳсулоти хӯрокворӣ дар 60 соли
охир баландтарин ба ҳисоб меравад.
Мавриди зикр аст, ки авҷгирии пандемияи
коронавирус (COVID-19) дар соли 2020 ва таназзули
соҳаҳои сайёҳӣ, хизматрасониҳои маишӣ ва нақлиёт,
аз фаъолият бозмондани бештари корхонаҳои истеҳсолӣ ва маҳдудият дар ҳамлу нақли молу маҳсулот
сохтори иқтисодиёти ҷаҳонро куллан дигар намуда,
мувозинати талаботу таклифотро дар ҷаҳон тағйир
дод. Аз ин лиҳоз, дар соли 2022 низ мисли соли 2021
идомаёбии барқароршавии иқтисодиёти ҷаҳон, аз
ҷумла тадриҷан боз гардидани марзҳои кишварҳо,
рушд ёфтани соҳаи сайёҳӣ, хизматрасонӣ ва нақлиёт
маҷмўи талаботро босуръат зиёд намуда, ба номувозинатии тамоми соҳаҳо, бахусус маҷмўи талаботу
таклифот таъсири манфӣ хоҳад расонид. Барзиёдии
маҷмўи талабот нисбат ба таклифот дар навбати худ
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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сатҳи нархҳои ҷаҳонӣ, бахусус нархи маҳсулоти хӯроквориро дар давраи кӯтоҳмуддат зиёд менамояд.
Вобаста ба ин, дар соли 2022, бахусус дар
нимсолаи якум, тибқи баҳодиҳӣ ва интизориҳои
созмонҳои молиявии байналмилалӣ фишорҳои
таваррумӣ дар бештари кишварҳо боқӣ хоҳанд монд.
Тибқи арзёбии Хазинаи Байналмилалии Асъор
зиёд гардидани кумакҳои молиявӣ ва пешбурди
сиёсати дастгирии назарраси иқтисодӣ дар
кишварҳои тараққикарда боиси афзоиши маҷмўи
пасандозҳои аҳолии ин кишварҳо гардид. Инчунин
нисбатан коҳиш ёфтани паҳншавии бемории сироятии коронавирус ва барқарор шудани рушди соҳаи
сайёҳӣ ва хизматрасонӣ боиси якбора зиёд гардидани хароҷот гардида, ба афзоиши фишорҳои таваррумӣ мусоидат менамоянд.
Афзоиши нархи нафт ва маводи сӯзишворӣ, аз
ҷумла бензин ва газ, яке аз омилҳои асосии болоравии сатҳи таваррум дар соли 2021 маҳсуб ёфта,
тибқи ақидаи созмонҳо ва коршиносони байналмилалӣ дар ибтидои соли 2022 вобаста ба рушди
босуръати иқтисодиёти ҷаҳон ва зиёд гардидани
маҷмўи талабот, бахусус дар фасли зимистон, эҳтимолияти болоравии нархи 1 баррел нафти навъи
Брент то 100 доллари ИМА вуҷуд дорад. Раванди
мазкур аз як тараф бевосита нархи молу маҳсулот
ва хизматрасониро афзоиш дода, аз тарафи дигар
бошад, тавассути беҳтар шудани вазъи иқтисодиёти
Федератсияи Россия ва дар ин замина зиёд шудани
даромаднокии аҳолии кишвар (афзоиши интиқолҳои
пулӣ) ба болоравии сатҳи нархҳои дохилии кишвар
сабаб мегардад.
Иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи
ҷудонашавандаи иқтисоди ҷаҳонӣ ба тағйирёбии
вазъи иқтисодиёти берунӣ алоқаманд буда, аз тағйирёбии сиёсати кишварҳои хориҷа, аз ҷумла сиёсати
монетарии бонкҳои марказӣ ва сатҳи нархҳои
ҷаҳонӣ, осебпазир боқӣ хоҳад монд.
Тибқи маълумоти омории бонкҳои марказии
(миллии) аксари кишварҳои ҷаҳон айни замон
афзоиши назарраси сатҳи нархҳо мушоҳида гардида,
интизор меравад, ки тамоюли болоравии онҳо то
охири соли 2022 идома меёбад. Дар робита ба ин, аз
ҷониби бештари бонкҳои марказӣ (миллӣ) пешбурди
сиёсати зиддитаваррумии монетарӣ роҳандозӣ шуда
истодааст.
Хавфҳои асосие, ки пайдоиши онҳо дар соли 2022
пешбинӣ мегардад, ин пешбурди сиёсати қатъии
монетарӣ аз ҷониби Бонки марказии ИМА мебошад.
Зеро дар мавриди баланд бардоштани меъёри
фоизӣ аз ҷониби Бонки марказии ИМА эҳтимолияти афзоиш ёфтани фишорҳои қурбию таваррумӣ
дар минтақа, бахусус дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,
имконпазир мебошад.
Аз ин лиҳоз дар соли 2022 омилҳое, ки бештар ба
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болоравии сатҳи таваррум дар дохили кишвар таъсир
мерасонанд, асосан хусусияти ғайримонетарӣ дошта,
аз ҳисоби таконҳои берунӣ – болоравии нархҳои
ҷаҳонии молҳои хӯрокворӣ ва сӯзишворӣ ба вуҷуд
меоянд. Зеро дар бозорҳои ватанӣ ҳиссаи зиёди молу
маҳсулот аз хориҷи кишвар ворид карда мешавад
(дар сабади истеъмолӣ молу маҳсулоти воридотӣ
қариб 60,0 фоизро ташкил медиҳад).
Илова бар ин вазъи ноустувори сиёсӣ дар
кишварҳои ҳамсоя ва минтақа метавонад ба суръати
рушди иқтисодиёти кишвар таъсири манфӣ расонида, то андозае ба фишорҳои иловагии қурбию
таваррумӣ замина гузорад.
Бинобар ин, дар соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат
Бонки миллии Тоҷикистон бо дарназардошти хавфҳо
ва фишорҳои эҳтимолии таваррумӣ дар доираи
ваколатҳои хеш тамоми имкониятҳоро ҷиҳати ноил
шудан ба мақсади асосии худ, яъне нигоҳ доштани
сатҳи муътадили нархҳои дохилӣ дар давраи дарозмуҳлат бо истифода аз механизму фишангҳои
сиёсати пулию қарзӣ роҳандозӣ менамояд. Меъёри
бозтамвили воқеӣ бошад, дар соли 2022 ва давраи
миёнамуҳлат бо дарназардошти интизориҳои таваррумӣ дар сатҳи мусбат нигоҳ дошта мешавад.
Дар соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат сиёсати
қурбӣ ба реҷаи “шинокунандаи танзимшаванда, бе
муайян ва эълон кардани ҳудудҳои тағйирёбии қурб”
асос ёфта, қурби расмии сомонӣ нисбат ба асъори
хориҷӣ дар асоси талабот ва пешниҳод дар бозори
дохилии асъор муқаррар карда мешавад. Бонки
миллии Тоҷикистон тибқи реҷаи мазкур танҳо дар
ҳолатҳои истисноӣ метавонад ба бозори дохилии
асъор дахолат намояд.
Бо мақсади таъмини фаъолияти муътадили
бозори дохилии асъор ва маҳдуд сохтани лаппишҳои
аз эътидол беруни қурби пули миллӣ тафовути байни
қурби расмӣ ва қурби бозории доллари ИМА дар
ҳудуди то 2 фоиз нигоҳ дошта мешавад.
Дар соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат (солҳои
2023 ва 2024) ҳадафи таваррум дар доираи 6,0
фоиз (±2 банди фоизӣ) пешбинӣ карда мешавад.
Сатҳи таварруми солона ва ҳадафи он дар давраи
миёнамуҳлат

С АНА ДИ МУ ҲИМ
ДУРНАМОИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ...
Ба раванди болоравии сатҳи нархҳо дар давраи
миёнамуҳлат омилҳои мухталиф, ба монанди
омилҳои фундаменталию сохторӣ, омилҳои берунии
болозикр вобаста ба эҳтимолияти идома ёфтани
вазъи ноустувори иқтисодӣ-молиявӣ дар ҷаҳон
ва пандемияи коронавирус (COVID-19), омилҳои
мавсимӣ ва маъмурӣ (тағйироти нархҳои хизматрасонии пулӣ ба аҳолӣ), ки маъмулан берун аз доираи
таъсири сиёсати пулию қарзӣ мебошанд, метавонанд таъсир расонанд.
Дар баробари ин, тибқи тадқиқотҳо (аз рӯи
натиҷаи назарсанҷии дар семоҳаи сеюм гузаронидашуда) интизории аҳолӣ оид ба тағйирёбии
сатҳи умумии нархҳо дар 12 моҳи оянда ба нишондиҳандаи дурақама баҳодиҳӣ карда шудааст, ки
метавонад ба болоравии сатҳи нархҳо фишорҳои
иловагиро ба миён оварад.
Мавриди зикр аст, ки сиёсати пешбинишавандаи
пулию қарзӣ, бахусус дурнамои сатҳи таваррум ва
мавқеи сиёсати пулию қарзӣ, ки дар асоси таҳлилу
тадқиқотҳои эмпирикӣ аз рӯи моделҳои макроиқтисодӣ баҳодиҳӣ ва ояндабинӣ мегардад, ба Кумитаи
сиёсати пулию қарзӣ барои қабули қарорҳои
дахлдор пешниҳод карда мешавад. Иқдоми мазкур
барои зиёд намудани эътимоди аҳолӣ ва субъектҳои иқтисодӣ ба фаъолияти босамари Бонки
миллии Тоҷикистон, рафтори минбаъдаи истеъмолкунандагону пасандозгузорон ва қабул шудани
қарорҳои марбутаи сармоягузорон таъсири мусбат
мерасонад.
Бо назардошти таъсири хавфҳои эҳтимолии ҷойдошта ва бетағйир мондани дигар
омилҳо дурнамои сатҳи таваррум барои соли
2022 аз рӯи сенарияҳои оптимистӣ ва базавӣ
дар доираи ҳадафи муқарраршуда пешбинӣ
мегардад.
Дурнамои сатҳи таваррум дар асоси таҳлили
сенарияҳои тағйирёбии эҳтимолии вазъи иқтисоди дохилию берунӣ, таъсири омилҳои мавсимӣ,
маъмурӣ ва интизориҳо пайваста ҳар семоҳа дар
ҷаласаҳои Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки
миллии Тоҷикистон баҳогузорӣ карда шуда, метавонад тағйир ёбад. Нақшаи баргузории ҷаласаҳои
Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии
Тоҷикистон барои соли 2022 замима мегардад
(Замимаи 1).
Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади амалисозии гузариш ба реҷаи ҳадафгирии таваррум дар
соли 2022 ва давраи миёнамуҳлат таъмини устувории пардохтпазирии кӯтоҳмуддати низоми бонкӣ,
муътадилии қурби пули миллӣ, рушди боэътидоли
ҳаҷми пул ва нигоҳдории сатҳи муътадили нархҳои
дохилиро пайгирӣ менамояд.
Дар реҷаи ҳадафгирии таваррум мавҷудияти
механизми муосири трансмиссионии сиёсати

пулию қарзӣ ба воситаи пешбурди сиёсати фоизӣ
муҳим арзёбӣ мегардад. Яке аз ҳадафҳои фосилавии
татбиқи сиёсати пулию қарзӣ дар Бонки миллии
Тоҷикистон маҳз тақвият додани самаранокии
механизми мазкур маҳсуб меёбад. Бо мақсади
пурзӯр намудани механизми таъсирбахшии сиёсати
фоизӣ ва бартараф намудани мушкилиҳои дар он
ҷойдошта, дар соли 2022 андешидани чораҳои зерин
ба нақша гирифта шудааст:
Ҷорӣ намудани механизми возеҳ ва муосири
амалиётӣ ҷиҳати баланд бардоштани эътимоди
аҳолӣ ва дигар субъектҳо ба он;
Мақсад аз амалӣ намудани чорабинии мазкур ба
таври возеҳ ва оммафаҳм маълум намудани мақсаду
вазифаҳои асосии Бонки миллии Тоҷикистон ва зиёд
намудани эътимоди аҳолӣ ва дигар субъектҳо ба
фаъолияти он мебошад, ки дар татбиқи реҷаи ҳадафгирии таваррум нақши муҳим дорад. Дар ин раванд
ҷиҳати боз ҳам зиёд намудани таъсирбахшии канали
фоизии механизми трансмиссионии сиёсати пулию
қарзӣ ва нигоҳ доштани муътадилии сатҳи таваррум
чораҳои зарурӣ андешида мешаванд.
Ҷоннок намудани бозори байнибонкии
пул тавассути бунёди низоми (платформаи)
махсуси амалиётӣ, зиёд намудани фаъолнокии
ташкилотҳои қарзӣ ва таъмини шаффофият
дар он;
Яке аз сабабҳои асосии маҳдуд будани таъсирбахшии усули фоизии механизми трансмиссионӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин дар сатҳи кофӣ рушд
наёфтан ва шаффоф набудани фаъолияти бозори
байнибонкии пул мебошад. Ғайрифаъол будани
бонкҳо дар бозори байнибонкии пул ва ҳаҷми ками
амалиётҳои дар он гузаронидашаванда самаранокии усули фоизиро коҳиш медиҳанд. Бо мақсади
баланд бардоштани фаъолнокии ташкилотҳои қарзӣ
дар қарздиҳии байнибонкӣ ва мусоидат ба рушди
бозори байнибонкии пул, таъмини шаффофият дар
фаъолияти бозор ва тақвияти самаранокии сиёсати
монетарии Бонки миллии Тоҷикистон бунёди
платформаи махсуси амалиётӣ бо ҷалби кумаки
техникӣ дар назар дошта шудааст. Ҷорӣ намудани
платформаи мазкур имкон фароҳам меорад, ки
меъёри фоизи кӯтоҳмуддати байнибонкӣ, ки яке аз
ҳадафҳои амалиётии реҷаи ҳадафгирии таваррумии
сиёсати пулию қарзӣ мебошад, ба таври автоматӣ
ҳар рӯз муайян карда шавад.
Ҳамзамон дар соли 2022 бо вуҷуди дар раванди
гузариш ба реҷаи ҳадафгирии таваррум қарор
доштан, дар баробари меъёри фоизи кӯтоҳмуддати байнибонкӣ истифодаи пулҳои захиравӣ низ
ҳамчун нишондиҳандаи амалиётӣ дар татбиқи
сиёсати пулию қарзӣ баҳри кам намудани таъсири
омилҳои монетарӣ ба сатҳи нархҳо идома дода
мешавад.
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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С АНА ДИ МУ ҲИМ
ДУРНАМОИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ...
Идома додани гузаронидани назарсанҷӣ дар
байни аҳолӣ вобаста ба интизории таваррум ва
ҷорӣ намудани назарсанҷии корхонаҳои истеҳсолӣ бо мақсади таҳияи ҳисоботи фаъолнокии
иқтисодӣ;
Тибқи таҷрибаи бонкҳои марказии кишварҳои
рушдёфта истифодаи омили интизории таваррум
ҳамчун воситаи муҳими пешбурди реҷаи ҳадафгирии таваррум арзёбӣ мегардад. Вобаста ба ин,
баҳри баланд бардоштани маърифати молиявӣ-иқтисодии аҳолии кишвар ва истифодаи босамари интизории онҳо дар раванди таҳлилҳои эмпирикӣ ҷиҳати баҳодиҳӣ ва дурнамои сатҳи таваррум,
дар давоми соли 2022 гузаронидани назарсанҷӣ дар
байни аҳолӣ вобаста ба интизории таваррум идома
дода мешавад.
Аз таҷрибаи дигар бонкҳои марказӣ (миллӣ)
бармеояд, ки ҷорӣ намудани ҳисоботи фаъолнокии
иқтисодиёти кишвар низ дар пешбурди сиёсати
пулию қарзӣ нақши муҳим дошта, тавассути он
вазъи кунунӣ ва ояндаи иқтисодиёт ба таври воқеӣ
баҳогузорӣ карда мешавад.
Таҳким ва истифодаи самараноки механизми
дурнамои пардохтпазирии ташкилотҳои қарзӣ.
Ҷорӣ намудани механизми миёнакунии захираҳои ҳатмӣ;
Чораи мазкур барои муайян намудани вазъи
пардохтпазирии низоми бонкии кишвар, таъмини
пешниҳоди боэътидоли ҳаҷми пул, афзоиши таъсирбахшии сиёсати фоизии пулию қарзӣ ва пешгирии
омилҳои монетарии таваррум муҳим арзёбӣ
мегардад.
Такмили моделҳои кутоҳмуддати эмпирикӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои молиявии
байналмилалӣ барои таҳкими раванди таҳлилу
тадқиқот ва баҳодиҳии нишондиҳандаҳои асосӣ;
Маврид ба зикр аст, ки яке аз рукнҳои асосии
татбиқи реҷаи ҳадафгирии таваррум роҳандозӣ
намудани сиёсати пешбинишавандаи пулию
қарзӣ тавассути вусъатдиҳии иқтидори таҳлилию
тадқиқотӣ, баҳодиҳии равандҳои кунунӣ ва ояндаи
вазъи макроиқтисодӣ ба шумор меравад. Дар
робита ба ин, дар соли 2022 боз ҳам такмил додани
моделҳои кутоҳмуддати эмпирикӣ, тақвият додани
иқтидори таҳлилу тадқиқотӣ ва таҳияи дурнамои
нишондиҳандаҳои мақсаднок дар ҳамкорӣ бо
ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ дар назар
дошта шудааст.
Идома додани ислоҳоти низоми бонкӣ,
такмил ва таҳкими идоракунии босамари
дороиҳо ва уҳдадориҳо дар ташкилотҳои қарзии
молиявӣ, вусъат додани миёнаравии молиявӣ ва
таъмини шаффофият дар фаъолияти онҳо;
Татбиқи босамари реҷаи ҳадафгирии таваррум бе
таъмини фаъолияти солими низоми бонкӣ имкон-
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нопазир мебошад. Ташкилотҳои қарзию молиявӣ
дар амалигардонии механизми трансмиссионии
сиёсати пулию қарзӣ дар тамоми кишварҳо нақши
муҳим доранд.
Идома додани раванди пешниҳоди ахборот ба
омма;
Дар реҷаи ҳадафгирии таваррум таъмини
шаффофият ва тақвияти раванди пешниҳоди
ахборот ба омма нақши муҳим дошта, барои баланд
бардоштани эътимод ба қарорҳои қабулнамудаи
Бонки миллии Тоҷикистон дар самти сиёсати пулию
қарзӣ ва пешгирии интизориҳои беасоси таваррумии аҳолӣ мусоидат менамоянд. Дар ин раванд
дастрасии саривақтии маълумотҳои муфассал
барои афзун намудани эътимоди аҳолӣ ба татбиқи
сиёсати пулию қарзӣ, аз байн бурдани номуайянӣ
дар бозорҳои молиявӣ, инчунин баланд бардоштани
маърифати молиявӣ-иқтисодӣ ва дарки ҳадафгирии
таваррум аз ҷониби ҷомеа муҳим дониста мешавад.
Такмили санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ.
Дар ин самт мутобиқ гардонидани санадҳои
меъёрии ҳуқуқии амалкунанда ба реҷаи нав - ҳадафгирии таваррум бо назардошти таъмини шаффофият
ва мутобиқат ба стандартҳои байналмилалӣ дар
назар дошта мешавад.
Дар баробари чорабиниҳои асосии болозикр,
инчунин нигоҳ доштани сатҳи мақбули захираҳои
байналмилалӣ барои таъмини хизматрасонии
уҳдадориҳои давлат ва муътадилии бозори дохилии
асъор, таъмини ҳамоҳангӣ дар татбиқи сиёсати
монетарию фискалӣ, вусъат бахшидани ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ ҷиҳати коҳиш додани
ҳиссаи пули нақд дар муомилот ба нақша гирифта
шудаанд.
Замимаи 1
НАҚШАИ БАРГУЗОРИИ ҶАЛАСАҲОИ КУМИТАИ
СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗИИ БОНКИ МИЛЛИИ
ТОҶИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2022

Дар соли 2022 тибқи нақшаи тасдиқшудаи
ҷаласаи Кумитаи сиёсати пулию қарзӣ, аз 22
октябри соли 2021, ҷаласаҳои Кумита барои
муайян намудани меъёри бозтамвил 4 маротиба
(бе назардошти ҷаласаҳои ғайринақшавӣ) гузаронда мешаванд:
11 феврал
13 май
19 август
25 октябр
Қарорҳои дар Кумита қабулгардида дар
сомонаи Бонки миллии Тоҷикистон то соати 17:00
(рӯзи баргузории ҷаласа) нашр карда мешаванд.
Қарорҳои қабулгардида ба натиҷаҳои дурнамои
нишондиҳандаҳои асосӣ, ки дар доираи таҳлилҳои
эмпирикӣ муайян гардидаанд, асос меёбанд.

ЧОРАБИНИИ МУ ҲИМ
ФАРОГИРИИ МОЛИЯВӢ РУШДИ УСТУВОРРО ...

Фарогирии молиявӣ рушди устуворро
таъмин менамояд
Масъалаҳои муҳими соҳаи
иқтисод, аз қабили андешидани
тадбирҳо дар бахши фарогирии
молиявӣ, ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ва дастрасӣ ба
маблағгузорӣ, баланд бардоштани сатҳи иттилоотикунонии
қувваҳои пешбарандаи экосистемаҳо, рақамикунонии
хизматрасониҳои молиявӣ
ва рушди воситаҳои интиқол,
гузариш ба ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ, беҳтар
намудани муносибатҳои
шарикӣ ва дастрасии молиявӣ
дар конфронси “Таъмини
фарогирии молиявӣ ҳамчун
омили рушди устувор дар
Тоҷикистон”, ки 2-3 декабри
соли равон дар шаҳри Душанбе
баргузор гардид, мавриди
баррасии ҳамаҷонибаи иштирокдорони он қарор гирифтанд.
Қобили қайд аст, ки дар кори
он намояндагони вазорату
идораҳо, ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ ва қарзӣ,

донорҳо, ширкатҳои сармоягузорӣ, созмонҳои байналмилалӣ,
ширкатҳои консалтингӣ, ҷомеаҳои тиҷоратӣ ва соҳибкорон
иштирок намуданд.
Конфронси номбурда бо
ташаббуси Ассотсиатсияи
ташкилотҳои маблағгузории
хурд (АМФОТ) ва бо дастгирии Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Бонки миллии
Тоҷикистон, Корпоратсияи
байналмилалии молиявӣ ва
Дафтари Швейтсария оид
ба ҳамкорӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон (SECO) ташкил
карда шуд.
Дар ибтидои чорабинӣ
сардори Раёсати молияи
Дастгоҳи иҷроияи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Аламхон
Наимӣ кори конфронсро
ифтитоҳ намуда, иброз дошт, ки
маҳз бо роҳбарии Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ

Раҳмон бо мақсади барқарор ва
мукаммал гардонидани низоми
идоракунии давлат, дигаргунсозиҳои сохторӣ, ташаккул
додани низоми миллии буҷету
андоз ва низоми пуливу қарзӣ,
таъмини гуногуншаклии
моликият, фароҳам овардани
шароити мусоид барои соҳибкориву сармоягузорӣ, рушди
соҳаҳои воқеии иқтисодиёт
ва инкишофи бахши иҷтимоӣ
тадбирҳои самарабахш андешида шуданд.
Сипас, дар идомаи
бахши ифтитоҳии чорабинӣ
зимни суханрониҳои худ раиси Кумитаи иқтисод ва
молияи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олӣ Машраб
Файзулло, муовини раиси
Бонки миллии Тоҷикистон
Моҳбону Накҳатзода,
муовини вазири молияи
ҷумҳурӣ Рукмина Сафарзода,
роҳбари Ассотсиатсияи
ташкилотҳои молиявии хурд
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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Зебо Фаттидинова, роҳбари
Намояндагии Корпоратсияи
байналмилалии молиявӣ
(IFC) дар Тоҷикистон
Фаррух Султонов, директори
Намояндагии Ҷамъияти олмонӣ
оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ (GIZ) дар Тоҷикистон
хонум Сабина Олтхоф, директори Дафтари Швейтсария
оид ба ҳамкорӣ (SECO) дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон хонум
Саломе Штайб муҳим ва нақши
калидӣ доштани масъалаи
фарогирии молиявиро дар
баланд бардоштани сатҳи
дастрасӣ ба хизматрасониҳои
молиявӣ, фароҳам овардани шароити мусоид барои
муштариёни низоми бонкӣ,
аз он ҷумла рушди фаъолияти соҳибкорӣ иброз намуданд.
Қобили қайд аст, ки бо
мақсади самаранок пеш
бурдани кори конфронс он
дар ду қисмат ҷараён гирифт.
Дар қисмати якум масъалаҳои
фарогирии молиявӣ, аз қабили
тақвият бахшидани хизматрасониҳои молиявии рақамӣ,
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масъалаҳои гендерӣ ва фарогирии молиявӣ, маблағгузории
иқтисоди сабз, маблағгузории
исломӣ ва воситаҳои рушди
фарогирии молиявӣ, дигаргуншавии заминаи маҳаллии он
баррасӣ гардиданд.
Дар қисмати дуюми чорабинӣ иштирокдорони он дар
атрофи ҷолибияти сармоягузории бахши молиявию бонкӣ,
тамоюл ва имкониятҳои он
сухан ронда, роҳҳои беҳтар
намудани фазои сармоягузорӣ дар Тоҷикистон, таҳкими
нақши ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ дар рушди
бахши молиявию бонкӣ, интизориҳои сармоягузорон аз
шарикони ҳамкор, навовариҳо
ва рушди устувори ташкилотҳои
молиявӣ дар самти идоракунии
корпоративӣ муҳокима намуданд.
Дар раванди ҳамоиш
таъкид карда шуд, ки таъмини
пешрафт ва муқовимат ба
мушкилоти глобалӣ ва фароҳам
овардани шароит ҷиҳати рушди
устувор бе таҳкими ҳамкории
баробарҳуқуқ ва созанда байни

ҳамаи иштирокчиён ғайриимкон мебошад ва таҳияи як
санади муҳими ҳамоҳангсоз
дар сатҳи ҷумҳуриявӣ метавонад ба густариши робитаҳои кории гуногунҷабҳа бо
сармоягузорони хориҷӣ ва
барои боз ҳам беҳтар гардидани фазои сармоягузории
кишвар, бартараф намудани
монеаҳои мавҷуда мусоидат
намояд.
– Маҳз бо ҳамин мақсад, –
гуфт дар қисмати ҷамъбастии
чорабинӣ муовини раиси Бонки
миллии Тоҷикистон Моҳбону
Накҳатзода, – бо иқдоми Бонки
миллии Тоҷикистон ва дастгирии Корпоратсияи байналмилалии молиявӣ ва Дафтари
Швейтсария оид ба ҳамкорӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
(SECO) чунин санади муҳим
– лоиҳаи Стратегияи миллӣ
оид ба фарогирии молиявӣ
таҳия гардидааст ва он
дар марҳилаи ниҳоӣ қарор
дорад.
“БТҶ”.
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Солеҳзода Ашурбой:
Гузариш ба иқтисоди «сабз» барои дастрасии беназири экологӣ,
ҳаҷми бузурги захираҳои гидроэнергетикӣ ва оби тоза, гуногунии
сарватҳои зеризаминӣ, рушди сайёҳӣ ва истеҳсоли маҳсулоти ғизоии
аз ҷиҳати экологӣ тоза мусоидат мекунад.
Тайи даҳсолаи охир мавзӯи иқтисодиёти
“сабз”, мавқеъ ва нақши он дар ҷомеаи муосир
дар вохӯрию мулоқотҳои сатҳи байналмилалӣ
аз ҷониби сарони давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон
пайваста мавриди баррасӣ қарор гирифта,
диққати ҷомеаи ҷаҳониро ба худ ҷалб кардааст.
Дар робита ба ин, маҷаллаи “БТҶ” тасмим
гирифт, ки атрофи иқтисодиёти “сабз” ва
зарурати татбиқи он дар ҷумҳурӣ бо муовини
якуми Вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии
Тоҷикистон Солеҳзода Ашурбой суҳбате доир
намояд ва инак, муҳтавои асосии он манзури
хонандагон гардонида мешавад.

 Дар оғози суҳбат аз Шумо хоҳиш менамоям, ки дар бораи мафҳуми иқтисодиёти
«сабз» каме маълумот бидиҳед ва бигӯед,
ки иқтисодиёти «сабз» кадом ҳадафҳоро
пайгирӣ мекунад?
- Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикикстон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз зимни
иштирок ва суханронӣ дар чорабинии якҷояи
ЮНЕСКО ва механизми «СММ-Об» оид ба
масоили соли байналмилалии ҳамкорӣ дар
соҳаи об соли 2012 вобаста ба масъалаи иқтисоди сабз ва рушди устувор таклифҳои судманд
намуда, ташаббусҳои беназирро дар ин самт
барои солҳои минбаъда аз минбарҳои баланд
пешниҳод намуданд [8].
Иқтисоди «сабз» - яке аз назарияҳои нав
мебошад, ки ду даҳсолаи охир пайдо шуда, бо
консепсияи рушди устувор алоқамандии бевосита дорад. Ин консепсия ба ҳам вобастагии
масъалаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологиро дар
назар дорад.
Мафҳуми иқтисоди «сабз» ба истилоҳи илмӣ
соли 1989 ворид гаштааст ва баъдан дар адабиёт
ба таври васеъ истифода шуда, ба қатори
мақсадҳои Ҳадафҳои рушди устувор (ҲРУ) дар
доираи СММ дохил мешавад.
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Дар маводи нашрии ташкилоти байналмилалии Барномаи муҳити зисти СММ
(UNEP), Конфронси СММ оид ба савдо ва
рушд (UNCTAD), Комиссияи рушди устувор
(UNCSD), Коалитсияи иқтисоди «сабз» (GEC),
Институти рушди «сабз»-и глобалӣ (GGGI)
ва дигар ташкилотҳо мафҳумҳои иқтисоди «сабз», рушди иқтисодии «сабз», рушди
«камкарбон», сармоягузории «сабз», андози
«сабз» ва ғайра ба таври васеъ истифода шуда
истодаанд [1].
UNEP соли 2008 «Ташаббуси иқтисоди сабз»
(GEI)-ро пешниҳод кард, ки таҳқиқи глобалӣ ва
кумаки кишвариро дарбар мегирифт. Вобаста ба
ин ташаббус, ба рӯзномаи ҷаласаи Рио + 20 соли

МУСОҲИБАИ МУ ҲИМ
ГУЗАРИШ БА ИҚТИСОДИ «САБЗ» ...
2012 масъалаи «иқтисоди сабз дар доираи рушди
устувор ва барканор намудани камбизоатӣ»
ҳамчун воситаи ноилшавӣ ба рушди устувор
ворид карда шуд.
Ташкилоти UNEP иқтисоди «сабз»-ро дар
сомонаи худ чунин шарҳ медиҳад: «иқтисодиёте, ки некуаҳволии одамонро баланд мебардорад ва адолати иҷтимоиро таъмин менамояд,
ҳамзамон хавфҳои муҳити зистро кам ва аз
харобшавӣ онро эмин медорад».
Ё шарҳи дигари ин ташкилот ба таври
кӯтоҳ чунин оварда мешавад: «Ин иқтисоди
камкарбон, сарфаҷӯикунандаи захираҳо ва
таъминкунандаи баробарии иҷтимоӣ мебошад»
[2].
 Дар иқтисодиёти «сабз», пеш аз ҳама,
ба кадом омилҳо (ё соҳаҳо) афзалият дода
мешавад?
- Омилҳои (ё соҳаҳои) афзалиятноки иқтисодиёти «сабз» ин манбаъҳои барқароршавандаи
энергия, рушди устувори соҳаҳои энергетика,
саноат, нақлиёт, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои
воқеии иқтисодиёт, идоракунии захираҳои
об ва замин, идоракунии партовҳо ва ғайра
мебошанд, ки дар нишондиҳандаҳои шохиси
иқтисоди сабз - GEP Index (13 нишондиҳанда аз
ҷониби UNEP) ворид шудаанд.
Самтҳои асосии фаъолияти кишварҳо ҷиҳати
татбиқи иқтисоди «сабз» чунинанд:
1. Коркарди сиёсати макроиқтисодӣ.
Андешидани тадбирҳо дар сатҳи давлат оид
ба такмили қонунгузорӣ, қабули стратегияҳо
ва барномаҳо дар самти иқтисоди «сабз»,
танзими соҳаҳои ба он алоқаманд ва ба роҳ
мондани ҳамкориҳои минтақавию байналмилалӣ.
2. Ташкили ҷойҳои кории «сабз», ки бо кори
арзанда ва бехатар аз нуқтаи назари экологӣ
ва санитарӣ алоқаманд буда, ҳамаи соҳаҳои
иқтисоди миллиро дар бар мегирад.
3. Баробарӣ ва кам кардани сатҳи камбизоатӣ. Татбиқи сиёсати баробарии иҷтимоӣ,
гендерӣ ва адолати иҷтимоӣ вобаста ба
дастрасӣ ба неъматҳои асосӣ ва хизматрасониҳои базавӣ, ҳамзамон кам кардани камбизоатӣ дар тамоми минтақаҳои кишвар.
4. Пешбурди сиёсати саноати «сабз», ки бо
ҷорӣ намудани технологияҳои каммасраф
ва бепартов алоқаманд буда, ташкили экосистема ва инфрасохтори иҷтимоии мусоидро

дар шаҳру деҳот дар назар дорад.
5. Савдои «сабз», ки яке аз қисмҳои асосии
сиёсати савдои байникишварӣ ва дохилиро
дарбар мегирад. Ин гуна сиёсат бо роҳи
ҷорӣ намудани стандартҳои ягона ва умумӣ
ҷиҳати истеҳсоли молу хизматрасониҳои аз
ҷиҳати экологӣ тозаи пешниҳодшаванда,
амалӣ мегардад.
6. Таълимоти иқтисоди «сабз» дар ҳамаи
зинаҳои таҳсилот, ки мақсади он дарк
намудани ҷиддияти масъалаи экологӣ ва
маҳдуд будани неъматҳои моддӣ аз ҷониби
тамоми қишри аҳолӣ мебошад.
 Дар амал татбиқ шудани иқтисодиёти
«сабз» ба Тоҷикистон кадом имкониятҳоро
метавонад фароҳам орад?
- Дар Барномаи миёнамуҳлати рушди
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025
иқтисоди «сабз» ҳамчун манбаи иловагии рушди
устувори иқтисодӣ пешбинӣ гардида, барои
ҷалби маблағҳо ба сифати сармоягузорӣ ба
соҳаҳои алоҳида, аз ҷумла маблағгузории «сабз»
мусоидат менамояд.
Дар сурати ноил гаштан ба рушди иқтисоди «сабз» дар Тоҷикистон дастрасӣ ба об ва
манбаъҳои энергия (манбаъҳои таҷдидшавандаи
энергия, ба хусус истифодаи гидроэнергетика), идораи маҷмӯии захираҳои обу замин ва
ҳамкории фаромарзӣ беҳтар мегардад.
Аз тарафи дигар гузариш ба иқтисоди «сабз»
ба дастрасии беназири экологӣ, ҳаҷми бузурги
захираҳои гидроэнергетикӣ ва оби тоза, гуногунии сарватҳои зеризаминӣ, рушди сайёҳӣ ва
истеҳсоли маҳсулоти ғизоии аз ҷиҳати экологӣ
тоза мусоидат мекунад.
Дар маҷмӯъ вобаста ба ташкили шароити
арзандаи зиндагии аҳолӣ таъсири ин консепсия
ниҳоят калон буда, назар ба консепсияи рушди
устувор он истифодаи қувваҳои нави ҳаракатдиҳандаи рушд, инкишофи иқтисодиёти аз
ҷиҳати экологӣ устувор, мусоидат ба намудҳои нави фаъолияти иқтисодӣ ва технологияи «сабз», афзоиши сармоягузории хусусию
давлатӣ, ташаккули иқтисодиёти ба тағйирёбии
вазъи ҷаҳон тобоваранда ва ҳифзи гуногуннамудии биологӣ, сарфаҷӯӣ ва ҳамоҳангиро
пешбинӣ менамояд. Таъсири иқтисодӣ ва рушди
«сабз» ба соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фаъолияти ҳифзи муҳити зист дар ҷадвали 1 оварда
шудааст.
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Ҷадвали 1
ТАЪСИРИ ИҚТИСОДӢ ВА РУШДИ «САБЗ» БА
СОҲАҲОИ ИҶТИМОӢ, ИҚТИСОДӢ
ВА ФАЪОЛИЯТИ ҲИФЗИ МУҲИТИ ЗИСТ
Соҳаи
фаъолият

Иқтисод ва рушди «сабз»

Иҷтимоӣ

Баланд бардоштани некуаҳволӣ, иштирок
дар ҷомеа, таъмини дастрасии тамоми
қишри ҷомеа ба маҳсулоти асосӣ ва
неъматҳо (молҳои ғайриозуқа ва ғизоӣ),
хизматҳо (нақлиётӣ, сохтмонӣ, хоҷагию
манзилӣ)

Иқтисодӣ

Такя ба сифати рушди иқтисодӣ, на ба
нишондиҳандаи миқдории ММД; рушди
технологияҳо (аз ҷумла «сабз») ва навовариҳо, инкишофи иқтисодии аз ҷиҳати
экологӣ устувор, қувваҳои нави ҳаракатдиҳандаи рушд; ташкили ҷойҳои нави
корӣ, афзоиши сармоягузории хусусӣ ва
давлатӣ

Муҳити
зист

Нигоҳ доштани сармояи табиӣ ва кам
шудани хавфҳои офатҳои табиӣ; баланд
шудани сифати хизматрасониҳои экологӣ;
таъмин ба неъматҳо ва хизматрасониҳои босифат; майлкунӣ ба инкишофи
камкарбон; кам кардани ихроҷи карбон
(СО2); афзоиши истеҳсоли энергия
ва сарфаҷӯӣ; кам шудани истифодаи
миқдории захираҳои табиӣ; мусоидат ба
устувории иқлим ва экологӣ, самаранокии
истифодаи нерӯ, устуворӣ ба офатҳои
табиӣ; ҳамоҳангии иқтисодиёт ва муҳити
зист; баланд шудани масъулияти экологӣ;

 Имрӯз саҳми СММ ва ташкилотҳои
байналхалқиро дар самти рушди иқтисоди
“сабз” чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
- Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои
миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паём
ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли
2014 қайд намуданд, ки «кишвари мо ҷонибдори самимии иқдому ташаббусҳои ташкилоту
созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, аз ҷумла
Созмони Милали Муттаҳид ва дигар давлатҳои
пешрафта доир ба рушди манбаъҳои барқароршаванда ва аз лиҳози экологӣ тозаи нерӯ ҳамчун
зербинои иқтисоди «сабз» мебошад» [5].
Соли 2015 дар ҷаласаи Асамблеяи Генералии
Созмони Милали Муттаҳид, ки дар шаҳри
Нью-Йорки ИМА баргузор гардид, Созмони Милали
Муттаҳид «Ҳадафҳои рушди устувор» (17 ҳадаф)-ро
таҳия ва пешниҳод намуд, ки аз тарафи 193
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давлатҳои аъзои СММ қабул гардидаанд.
Бояд дар назар дошт, ки баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти энергетикӣ на танҳо кафолати ба даст овардани ҲРУ7 – таъмини дастрасӣ ба
неруи арзон, боэътимод, устувор ва сарчашмаҳои
замонавии энергия барои ҳама, балки ҳамчунин
ҲРУ – ҳо, ба монанди: ҲРУ 1 ва 2 - барҳам додани
қашшоқӣ ва гуруснагӣ; ҲРУ 8 – кори арзанда ва
афзоиши иқтисодӣ; ҲРУ 9 - саноатикунонӣ, инноватсия ва инфрасохторҳо; ҲРУ 12 - истеъмоли
масъулиятнок ва истеҳсол; ҲРУ 13 - мубориза бо
тағйирёбии иқлим; ҲРУ 11 - устувории шаҳрҳо ва
нуқтаҳои аҳолинишин; ҲРУ 15 - нигоҳ доштани
экосистемаҳо ба ҳисоб мераванд.
Дар доираи амалишавии консепсияи иқтисоди
«сабз» мавқеи муҳимро принсипҳои татбиқи он
ишғол менамоянд, ки аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ коркард карда шудаанд.
Имрӯз ҳамаи зерсохторҳои СММ ва комиссияҳову конфоронсҳои он, ҳамзамон дигар ташкилотҳо, аз ҷумла Созмони Ҳамкории Иқтисодӣ ва
Рушд дар самти на танҳо мониторинги татбиқи
ин ҳадафҳо, балки ҷалби сарчашмаҳои маблағгузории сабз барои татбиқи лоиҳаҳо, баргузории
мубоҳисаҳо ва ташаккули майдони муколама дар
самти татбиқи иқтисоди сабз дар ҷаҳон тамоми
созмонҳои бонуфуз ва кишварҳоро муттаҳид
намуда истодаанд.
Ҷанбаҳои экологӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии
иқтисоди «сабз» дар ҳамгироӣ ба коҳиш додани
таъсири манфии истифодаи ғайриоқилонаи
захираҳои табиии барқарорнашаванда ба иқлим,
роҳандозии рушди иқтисодии захирасарфакунанда
ва кампартов дар асоси истифодаи фишангҳои
фискалӣ ва мусоидат ба сармоягузориҳои «сабз»
ба технологияҳо, экотуризм, маориф ва илм барои
таъмини даромади баланд, ҳифзи муҳити зист
ва баланд бардоштани самаранокии истифодаи
энергия ва захираҳои табиӣ равона карда мешаванд, ки сармояи табиии ҷаҳонро барқарор ва
афзоиш медиҳад.
Бояд қайд намуд, ки вазифаҳои асосии таъмини
рушди устувори иқтисодӣ ва милликунонии
Ҳадафҳои рушди устувор (ҲРУ) дар Стратегияи
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи
то соли 2030 (СМР-2030) дарҷ гардида, аз ҷониби
созмонҳои байналмилалӣ баҳои баланд гирифтааст.
Тибқи ин ҳуҷҷати стратегӣ ҳадафи олии рушди
дарозмуҳлати Тоҷикистон баланд бардоштани
сатҳи зиндагии мардуми кишвар бар пояи таъмини
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рушди устувори иқтисодӣ маҳсуб меёбад [3, 6].
 Кадом омилҳо ба ташаккули иқтисодиёти
«сабз» дар Тоҷикистон метавонанд мусоидат
кунанд ва дурнамои онро чӣ гуна мебинед?
- Ҷумҳурии Тоҷикистон новобаста аз доштани
экосистемаи мураккаб дорои захираҳои кофӣ
барои рушди иқтисоди «сабз» буда, дар ҳудуди
Тоҷикистон беш аз 60 фоизи захираҳои обии Осиёи
Марказӣ ташаккул ёфта, 98 фоизи нерӯи барқ дар
кишвар аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия
истеҳсол карда мешаванд. Тоҷикистон дорои иқтидори истеҳсоли 527 млрд квт/соат нерӯи барқ дар як
сол буда, айни замон ҳамагӣ 6 фоизи ин иқтидорҳо
аз худ карда шудаанд [4].
Иқлими Тоҷикистон бо мавҷудияти 280-330 рӯзи
офтобӣ барои истифодаи нерӯи офтобӣ ҳамчун
сарчашмаи аз рӯи аҳамият дуюмдараҷаи энергияи
барқароршаванда хеле мусоид мебошад. Тибқи
ҳисобҳои коршиносон иқтидори нерӯи офтобии
Тоҷикистон қариб 25,16 млрд кВт/соат дар як солро
ташкил дода, дар ҳолати азхудкуниии пурраи он
10-20 фоизи талаботи хоҷагии миллиро қонеъ
гардонида метавонад.
Қобили зикр аст, ки корҳо дар самти ҷорӣ
намудани манбаъҳои барқароршавандаи энергия
ва истеҳсоли энергияи сабз дар кишвар аллакай
оғоз гардида, дар моҳҳои январ-августи соли 2021
дар нерӯгоҳҳои офтобии ҶСК «Помир-Энерҷӣ»-и
ноҳияи Мурғоби ВМКБ 0,5 млн. кВт/соат нерӯи барқ
истеҳсол шудааст.
Бояд қайд кард, ки тибқи Стратегияи миллии
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то
соли 2030 рушди соҳаи электроэнергетика аз рӯи
консепсияи 10/10/10/10 таъмин карда мешавад, аз
ҷумла:
• иқтидори лоиҳавии низоми электроэнергетикаи
кишвар ба 10 гВт расонида мешавад;
• содироти солонаи неруи барқи сабз ба
кишварҳои минтақа ба 10 млрд. кВт. соат расонида мешавад;
• диверсификатсияи иқтидорҳои низоми электроэнергетикаи ҷумҳурӣ тавассути зиёд кардани
иқтидори дигар манбаъҳои энергия, аз ҷумла
манбаъҳои барқароршавандаи энергия, дар
ҳаҷми на камтар аз 10 фоиз таъмин карда
мешавад;
• талафоти неруи барқ дар ҷумҳурӣ то 10 фоиз
паст карда мешавад [6].
Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи раддабандии рақобатпазирии байналмилалии Форуми ҷаҳонии иқти-

содӣ соли 2019 дар арзёбии дастрасӣ ба қувваи барқ
мавқеи 2-юмро дар байни кишварҳои ҷаҳон ишғол
намуд. Дар ояндаи наздик Тоҷикистон метавонад
бо истифода аз иқтидорҳои тавлиди нерӯи барқ аз
сарчашмаҳои барқароршаванда дар ҷаҳон мавқеи
намоёнро ишғол намояд ва ба содироткунандаи
азими қувваи барқ дар минтақа табдил ёбад.
Дар баробари иқтидори энергетикии кишвар аз
сарчашмаҳои барқароршаванда, Тоҷикистон имконияти васеи татбиқи савдои сабз, инфрасохтори
сабз ва дигар самтҳои ин модели иқтисодиро доро
мебошад. Дар ин самт зарур аст, ки роҳандозии
моделҳои оқилонаи истеъмол ва истеҳсол, «сабзгардонии» корхонаву бозорҳо, рушди инфрасохтори
устувор дар асоси татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории
«сабз», ислоҳоти андозӣ ва буҷавии «сабз», маблағгузорӣ ба сармояи табиӣ ба роҳ монда шаванд.
Самти дигари муҳими татбиқи иқтисоди «сабз»
ин афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва коркарди маҳсулоти
кишоварзии аз ҷиҳати экологӣ тоза (органикӣ) ба
ҳисоб меравад. Чунки Тоҷикистон дорои иқтидори
бузурги кишоварзии органикӣ ва содироти чунин
маҳсулот мебошад.
 Мушкилоти татбиқи иқтисодиёти
«сабз»-ро дар чӣ мебинед ва омилҳои асосии он
кадомҳоянд?
- Яке аз мушкилоти татбиқи иқтисодиёти «сабз»
ин ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ ва ба ин васила
мутобиқ намудани соҳаҳои иқтисоди миллӣ ҷиҳати
рушди соҳаи иқтисодиёти «сабз» арзёбӣ мегардад.
Бо ин мақсад Вазорати рушди иқтисод ва савдо дар
ҳамкорӣ бо созмонҳои байналмилалӣ ва институтҳои молиявӣ ба нақша гирифтааст, ки ҳуҷҷатҳои
стратегию барномавиро оид ба рушди иқтисодиёти
«сабз» таҳия ва татбиқ намуда, ҷиҳати фароҳам
овардани шароити иститутсионалии татбиқи
иқтисодиёти «сабз» дар кишвар чораҳои заруриро
роҳандозӣ намояд.
Метавон гуфт, ки дар сурати таҳия ва тасдиқи
ҳуҷҷатҳои стратегӣ заминаи ҷалби сармоягузорӣ
барои рушди иқтисодиёти «сабз» дар кишвар
фароҳам оварда шуда, рушди босуботи соҳа таъмин
мегардад.
Мушкилии дигар ин ҳамоҳангии соҳаҳои иқтисоди миллӣ дар татбиқи саривақтӣ ва босамари
иқтисодиёти «сабз» дар кишвар ба шумор меравад.
Бо ин мақсад ҷиҳати бартараф намудани мушкилии
зикргардида Вазорат ба нақша гирифтааст, ки дар
низоми худ Маркази ҳамоҳангсоз оид ба татбиқ
ва рушди иқтисоди «сабз»-ро таъсис диҳад, ки дар
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доираи он мониторинг ва арзёбии саҳми соҳаҳои
саноат, энергетика, нақлиёт, кишоварзӣ ва дигар
соҳаҳо ба иқтисодиёти «сабз» пайгирӣ карда шуда,
ҳамоҳангӣ ва мониторинги иҷрои барномаҳои
дахлдори соҳавӣ гузаронида мешаванд.
Дар баробари масъалаҳои овардашуда, ҳамзамон
стратегияи рушди иқтисоди сабз дар Тоҷикистон
дар дурнамои наздик бояд самтҳои зеринро дарбар
гирад:
• татбиқи сиёсати ҳамгироӣ дар идораи захираҳои ҳаётан мухим;
• дарки муҳлатҳо барои ҳамаи наслҳо ва васеъ
татбиқ намудани принсипи пешгирикунанда;
• зарурати гузаронидани таҳлил ва баҳодиҳии
дақиқи вазъ вобаста ба ҳолати нишондиҳандаҳои иқтисоди «сабз»;
• ҳамоҳангии фаъолияти ниҳодҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ ва рушд дар ин самт;
• қабули консепсияҳо ва нақшаҳо дар сатҳи мақомоти маҳаллӣ доир ба рушди иқтисоди «сабз»;
• татбиқи васеи чораҳои ҳавасмандкунии иштироки ҷонибҳои манфиатдор дар самти мазкур;
• дар ҳуҷҷатҳои стратегии миёнамуҳлат муайян
намудани нишондиҳандаҳои пешбинишаванда
ва мақсаду вазифаҳои ноилшавӣ ба онҳо;
• гузаронидани мониторинг ва арзёбии ноилшавӣ
ба вазифаҳои гузошташуда дар сатҳи миллӣ.
 Бонкҳо дар раванди татбиқи иқтисодиёти
«сабз» чӣ нақшеро метавонанд иҷро намоянд?
Дар робита ба ин бигӯед, ки механизми маблағгузорӣ дар ин самт чӣ гуна сурат мегирад?
- Бонкҳо бо пешниҳод намудани қарзҳои имтиёзнок метавонанд дар раванди татбиқи иқтисодиёти «сабз» нақши калидиро иҷро намоянд. Зеро
бо назардошти самти нисбатан дар Тоҷикистон нав
дар баробари ҷалби маблағгузории хориҷӣ эҳтиёҷ
ба маблағгузории дохилӣ низ назаррас мегардад.
Дар робита ба механизми маблағгузории соҳа
бояд қайд кард, ки баъд аз ба тасвиб расонидани
ҳуҷҷати стратегӣ дар кишвар барномаҳои дахлдори
соҳавӣ таҳия ва тасдиқ гардида, дар онҳо ҳамасола маблағгузорӣ ба соҳаи иқтисодиёти «сабз» аз
ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳо (буҷетҳои ҷумҳуриявию
маҳаллӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, саҳми соҳаҳо ва
ғайра) пешбинӣ мегардад, ки ин омил барои рушди
зина ба зинаи соҳаи номбурда мусоидат хоҳад
намуд.
Дар таҷрибаи ташкилотҳои молиявию қарзии
кишварҳои мутараққӣ имрӯзҳо воситаҳои молиявии сабз ба мисли бондҳои сабз, инчунин қарзи
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сабз, депозити сабз, қарзи ипотекии сабз, суғуртаи
сабз паҳн шуда истодаанд. Дар маҷмӯъ ин мафҳумро ҳамчун бонкдории масъулиятнок ифода мекунанд, ки механизми он аз ҷониби қонунгузории як
қатор кишварҳо ба танзим дароварда мешавад.
Барои Тоҷикистон ворид шудан ба бозорҳои
бонди сабз ва бондҳои иқлимӣ бо мақсади ҷалби
маблағҳои сармоягузории сабз аҳамиятнок буда,
дар дурнамои наздик ин гуна сармоя барои дастгирии давлатҳо дар самти ташаккули бастаи
лоиҳаҳои сабз пешниҳод карда мешавад.
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муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Форуми дувуми об
барои кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором
21.06.2012 08:00, Бразилия /маҳзани электронии:
president.tj/
8. Суханрониҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикикстон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: чорабинии
якҷояи ЮНЕСКО ва механизми «СММ-Об» оид ба
масоили соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи
об, 20 июни соли 2012; дар Форуми дувуми об
барои кишварҳои минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором
дар мавзӯи “Амнияти вобаста ба об ва таҳдидҳои
офатҳои табиии марбут бо об” 19.05.2013, Таиланд;
Суханронӣ дар мубоҳисоти умумии Иҷлосияи
70-уми Маҷмаи Умумии Созмони Милали Муттаҳид,
29.09.2015, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико; Суханронӣ
дар Саммити оби Будапешт 28.11.2016, Маҷористон
/маҳзани электронии: president.tj/

Мусоҳиб:
М. Умадуллоева,
хабарнигори “БТҶ”.

КОМЁБӢ МУБОРАК!
КОРМАНДОНИ БМТ БО CЕРТИФИКАТҲОИ БАЙНАЛМИЛАЛӢ ...

Кормандони БМТ бо Cертификатҳои
байналмилалӣ сарфароз гардиданд
Дар доираи таҷлили
Рӯзи Парчами давлатӣ аз
ҷониби раиси Бонки миллии
Тоҷикистон Ҳоким Холиқзода
ба муовини раиси БМТ
Моҳбону Накҳатзода, сардори
Идораи бозори молиявӣ Умеда
Сатторзода, сардори Шуъбаи
таҳлили хавфҳо Муниса
Навҷуанова, сармутахассиси
Идораи ҳимояи ҳуқуқҳои
истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ Зарангез
Умарова ва мутахассиси
пешбари Департаменти идораи
захираҳои байналмилалӣ ва
сиёсати қурби асъор Вероника
Мадалиева, ки дар Барномаи
муштараки Бонки ҷаҳонӣ ва
Донишгоҳи Оксфорд барои
занон – роҳбарони муассисаҳои
танзимгари молиявӣ ва мутахассисони ҷавон, дар мавзӯи
“Сарварӣ ва гуногуншаклии
фаъолияти занон – роҳба-

рони муассисаҳои танзимгари
молиявӣ” муддати шаш моҳ,
тариқи онлайн-сессия таҳсил
намуда, онро бо муваффақият

хатм карданд, сертификати
байналмилалӣ тақдим карда
шуд.
“БТҶ”.
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Кӯшиш мекунем, маҳсулоти мо аз ҷиҳати
дастрасӣ осон, шаффоф ва боэътимод бошад
Мусоҳиба бо
Искандар Раҷабов,
раиси ҶСП “Бонки
байналмилалии
Тоҷикистон”

Барои ҶСП “Бонки
байналмилалии Тоҷикистон”
соли 2021 чӣ гуна сол буд ва
чӣ дастовардҳо дошт? Оё он
ҳама барномаю ҳадафҳое,
ки дар ибтидои сол бонк дар
назди худ гузошта буд, иҷро
шудаанд? Умуман, нишондиҳандаҳои бонк дар соли 2021
шуморо қаноатманд менамоянд?
- ҶСП “Бонки байналмилалии
Тоҷикистон” барои босамар
татбиқ намудани сиёсати пулию
қарзӣ, рушди низоми бонкӣ,
мусоидат намудан ба устувории
иқтисодиёти миллӣ дар соли
2021 як қатор тадбирҳои зарурии
таъхирнопазир андешид. Солҳои
2020-2021 таъсири пандемияи
COVID-19 ба аксарияти бахшҳои
иқтисодиёти ҷаҳон ба мушоҳида
расид. Омилҳои таъсиррасоне,
чун ҷоришавии ҳолати карантинӣ дар баъзе аз давлатҳои
ҳамсоя, маҳдуд гардидани
равобити фаромарзӣ, коҳиш
ёфтани муомилоти тиҷоратӣ
ва амсоли инҳо, то андозае ба
низоми бонкии кишвар асари
манфӣ гузоштанд. Новобаста
аз таъсири ин омилҳо, бо андешидани тадбирҳои саривақтӣ
тавонистем фаъолияти бонкамонро дар сатҳи муътадил нигоҳ
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дорем. Боиси хушнудист, ки бонк
нишондиҳандаҳои асосии молиявии худро дар 10 моҳи соли 2021
бо натиҷаҳои назаррас ҷамъбаст
намуд. Агар ба нишондиҳандаҳои
бонк таваҷҷуҳ намоем, маълум
мегардад, ки дороиҳои бонк дар
давоми сол ба андозаи 111%
афзоиш ёфта, маблағи 762,2 млн.
сомониро ташкил додаанд. Дар
ин давра сармояи бонк ҳам ба
сатҳи 106% афзуда, ба 127,7 млн.
сомонӣ баробар шуд. Ҳамчунин,
сандуқи қарзӣ ба 246,3 млн.
сомонӣ ва амонатҳо ба 453,4 млн.
сомонӣ баробар шуданд, ки ин
нишондиҳандаҳо боиси қаноатмандии саҳмдорон ва шӯрои бонк
гардид.

Дар роҳи дастёбӣ ба ин
нишондиҳандаҳо чӣ гуна
мушкилиҳое буданд, ки шумо
онҳоро ҳал кардед? Оё дар соле,
ки давраи пандемия сипарӣ
мешуд, фаъолият намудан
барои як бонки наву ҷавон
осон буд?
- Муроҷиатҳои зиёд аз ҷониби
мизоҷон ба роҳбарияти бонк
бинобар пайдо шудани мушкилиҳо дар фаъолияти онҳо, барои
боздоштани ҳисобкунии фоизҳо,
тамдид ва таҷдиди қарзҳо,
пешниҳод намудани давраи
имтиёзӣ барои пардохти қарз
ва фоизҳои ҳисобшуда ворид
гаштанд. Бо назардошти вазъият,
ҷиҳати ҳифзи манфиатҳои
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истеъмолкунандагони хизматрасониҳои молиявӣ ва баррасии
саривақтии дархостҳои мизоҷон,
бо қарори махсуси раёсати бонк
ба ҳамаи сохторҳои амалиётии
бонк ҷиҳати пешниҳоди имтиёзҳо, аз ҷумла, таҷдид ва тамдиди
муҳлати қарзҳо, пешниҳоди
давраи имтиёзӣ ва аз эътибор
соқит намудани ҷаримаҳо
ҳангоми таъхир дар бозгардонидани қарзҳо салоҳият дода шуд.
Ҳамзамон, лозим ба ёдоварист, ки дар давраи моҳҳои январ
- июни соли 2021 бо дархости
мизоҷон ва дар натиҷаи таҳлили
алоҳидаи вазъи молиявии онҳо,
аз ҷониби бонк як қатор имтиёзҳо, аз ҷумла, бахшидани қарз,
пешниҳоди давраи боимтиёз,
иваз намудани нақшаи пардохт
ва аз эътибор соқит намудани
фоизу ҷаримаҳои ҳисобшуда
ба муштариён пешниҳод шуд.
Ин тадбир, минбаъд низ идома
хоҳад ёфт. Чораҳои муҳим барои
фароҳам овардани шароити
мусоид ба мизоҷон, ҷиҳати
иҷрои уҳдадории қарзии онҳо
ва дар ин замина нигоҳ доштани
фаъолияти босуботи бонк андешида хоҳанд шуд. Дар замони
зуд тағйир ёфтани технология
ва авҷ гирифтани муомилот бо
маблағҳои электронӣ, хизматрасониҳои фосилавӣ, низомҳои
пардохт ва хизматрасониҳо, рақобатпазир будан барои тамоми
соҳаҳои иқтисодиёт аз ҷумла,
бонкҳо хеле душвор аст. Лекин,
агар коллективи ҷавон, соҳибтахассусу ҳадафманд бошад ва
хизматрасониҳои нави босифат
ва ба талаботи замона ҷавобгӯ
пешниҳод карда шаванд, тамоми
мушкилиҳоро паси сар кардан
мумкин аст.
Афзоиши дастрасии аҳолӣ,

бахусус аҳолии ноҳияҳои
дурдаст ба қарзҳо яке аз масъалаҳои муҳимест, ки ҳоло дар
назди бонкҳои тиҷоратӣ истодааст. Барои саҳм гузоштан
дар ин масъала ҶСП “Бонки
байналмилалии Тоҷикистон”
чӣ гуна тадбирҳо андешид?
- Дар айни замон ҶСП “Бонки
байналмилалии Тоҷикистон”
дорои 21 сохтори амалиётӣ
мебошад ва онҳо дар марказҳои
вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои
кишвар фаъолият намуда истодаанд. Ҷиҳати васеъ намудани доираи хизматрасониҳои
молиявӣ ба аҳолӣ дар соли
2021 ду маркази хизматрасонии бонкии нав кушода шуд.
Бо мақсади татбиқи сиёсати
пешгирифтаи Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати
ташкили ҷойҳои нави корӣ дар
минтақаҳои дурдаст, фарогирии
табақаҳои гуногуни аҳолӣ бо
раванди хизматрасониҳои бонкӣ,
инчунин баҳри ривоҷ додани
қарзҳои кӯтоҳмуддат ва миёнамуддат, ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон” тасмим
гирифтааст, ки дар соли оянда низ
дар ноҳияҳои дурдасти кишвар
филиал ва марказҳои хизматрасониҳои бонкии худро таъсис диҳад.
Коҳиши меъёри фоизи
қарзҳо барои дастрас намудани
қарзҳо ба аҳолӣ ва дастгирии
соҳибкорӣ дар кишвар мусоидат мекунад. Бонки шумо
барои коҳиши меъёри фоизии
қарзҳо дар соли ҳисоботӣ чӣ
корҳоро анҷом дод?
- Дар ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон” сиёсати
ягонаи фоизӣ мавҷуд буда,
корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ
дар байни мизоҷон пайваста
ба роҳ монда мешаванд. Аз рӯи

маълумоти ҷойдошта, меъёри
фоизҳои амалкунанда дар бонки
мо нисбат ба ташкилотҳои
қарзии дигар паст буда, талаботи
пешниҳоди қарз низ мукаммалу
содда гардонида шудааст. Меъёри
фоизи қарзҳои пешниҳодшаванда
бо сомонӣ вобаста ба намуди
маҳсулоти қарзӣ 10%-и солона
ва бо доллари ИМА 12,5%-и
солонаро ташкил медиҳанд.
Ҳамзамон, бонк имконияти паст
кардани арзиши қарз ва дарёфту
ҷалби манбаъҳои нисбатан
арзони захираро омӯхта, корҳои
амалиро дар ин замина ба роҳ
хоҳад монд. Бо мақсади азнавсозии инфрасохтори соҳаи
сайёҳӣ, муаррифии шоистаи
имкониятҳои сайёҳии мамлакат,
эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, дастгирии ҳунармандони кишвар ва
вусъат бахшидан ба корҳои созандагиву бунёдкорӣ дар бонк маҳсулоти қарзии “Рушди ҳунарҳои
мардумӣ” бо меъёри фоизии
- 10% (бо пули миллӣ) роҳандозӣ
гардид. Бояд қайд кард, ки мақсад
аз пешниҳоди маҳсулоти қарзии
мазкур гирифтани фоида набуда,
танҳо дастгирӣ ва саҳм гузоштан дар рушду нумӯи ҳунарҳои
мардумӣ мебошад.
Ҷиҳати расидан ба таъмини
амнияти озуқаворӣ низ қарори
махсуси раёсати бонк оид ба ҷудо
намудани маблағи муайян барои
маблағгузории соҳаи кишоварзӣ (парвариши сабзӣ, пиёз
ва картошка) бо меъёри 10%-и
солона бо асъори миллӣ қабул
гардид. Ҳамчунин, дар бонки мо
дар ҷараёни хизматрасониҳои
бонкӣ ба ширкатҳои сайёҳӣ
барои рушди соҳаи зикршуда як
қатор имтиёзҳо дода мешавад.
Аз ҷумла, ба ин хотир, ба таври
ройгон кушодани суратҳисоб ва
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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пешбурди амалиётҳо бо пули
миллӣ пешниҳод карда шуд. Дар
иртибот ба ҳадафи чоруми миллӣ
– саноатикунонии босуръати
кишвар ҳам, дар бонк фонди
махсус таъсис гардида, аз он
барои дастгирии соҳибкории
истеҳсолӣ қарзҳо бо меъёри
фоизии 19%-и солона пешниҳод
мешаванд. Инчунин, бо мақсади
ҷалби бештари захираҳои арзон,
бонк бо ширкатҳои хориҷӣ
ҳамкорӣ намуда истодааст, ки ин
ҳамкориҳо барои коҳиши меъёри
фоизӣ мусоидат хоҳанд кард.
Ҳамкории шумо бо
фонди қарзии хурди "Фонди
бозтамвил" дар кадом сатҳ
аст ва аз ин ҳамкориҳо чӣ
натиҷаҳо ба даст омадаанд?
- Ҳамкории бонк бо “Фонди
бозтамвил” дар сатҳи бисёр хуб
ба роҳ монда шудааст. Моҳи майи
соли ҷорӣ шартномаи қарзии
тарафҳо ба маблағи умумии
20 млн. сомонӣ ба имзо расонида шуд. Захираҳои ҷалбшуда
пурра барои соҳибкории хурду
миёна, хусусан, соҳаи кишоварзӣ
пешниҳод карда мешаванд, ки
то андозае барои дастгирии
соҳаҳои мазкур мусоидат хоҳад
кард. Минбаъд низ бонк кӯшиш
ба харҷ медиҳад, ки ҳамкории
судманди тарафайнро бо “Фонди
бозтамвил”идома дода, ҷиҳати
рушди соҳаҳои соҳибкории хурд
ва кишоварзӣ саҳмгузор бошад.
Ҷиҳати ҷалб ва афзоиши
амонатҳо ва пасандозҳои аҳолӣ
кадом корҳоро анҷом додаед
ва барои ин кор бо кадом
роҳҳо муштариёнро ҳавасманд
мегардонед?
- Бонки мо тавсияҳои Бонки
миллии Тоҷикистон ҷиҳати
рушди қарздиҳӣ, ҷалби амонату
пасандозҳо, баланд бардошта46
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ни сифати хизматрасонӣ ва
пешниҳоди хизматрасониҳои
муосир, ҳисоббаробаркуниҳои
ғайринақдӣ, интиқоли маблағ
ва ҷалби бонувону ҷавонон
ба низоми бонкиро мавриди
баррасӣ қарор дода, барои дар
амал татбиқ гаштани онҳо якчанд
тартибу усулҳоро роҳандозӣ
намуда истодааст. Ҷалби амонату
пасандозҳо дар ҶСП “Бонки
Байналмилалии Тоҷикистон”
хуб ба роҳ монда шуда, ҳамаи
маълумотҳои зарурӣ оид ба
шартҳои амонату пасандозҳо ба
таври шаффоф дар сомонаи бонк
ҷойгир карда шудаанд. Айни ҳол,
дар бонк чор намуди пасандозҳои муҳлатнок вуҷуд доранд.
Фоизи солонаи пасандозҳо
вобаста ба маблағ ва муҳлати
онҳо бо пули миллӣ аз 5% то
14% ва бо асъори хориҷӣ аз 1%
то 7% муқаррар карда шудааст.
Барои ҷалби бештари мизоҷон
ва баланд бардоштани боварии
аҳолии кишвар ба низоми бонкӣ
маводҳои рекламавӣ дар ВАО
дар муҳлатҳои муайян ба нашр
мерасанд. Бо мақсади ҷалби
бештари муштариён ба истифодаи кортҳои пардохтии бонкӣ
аз оғози соли 2021 ба бақияи
маблағи онҳо аз рӯи меъёри 4%
солона фоиз ҳисобшуда, ҳармоҳа
пардохт мегардад. Қобили зикр
аст, ки бонки мо аввалин шуда,
дар муҳлати 15 дақиқа барориши
корти байналмилалии VISA ва UPI
-ро ба роҳ монд, ки ин кор барои
саривақт ба мизоҷон хизмат расонидан мусоидат менамояд.
Дар замони муосир фаъолияти бонкҳо бидуни ҳамкорӣ
бо ширкатҳои технологияҳои
иттилоотӣ имконнопазир аст.
Дар ин замина, ҶСП “Бонки
байналмилалии Тоҷикистон”

бо кадом ширкатҳои ба
истилоҳ “Fintech” ҳамкорӣ
дорад ва ҷиҳати амалӣ намудани технологияҳои нав чӣ
корҳоро анҷом додааст?
-ҶСП “Бонки байналмилалии
Тоҷикистон” ба мисли бонкҳои
дигар, дар фаъолияти ҳамарӯзаи
худ дар бозори молиявӣ ба
талаботи мухталифи мизоҷон
рӯ ба рӯ мешавад. Албатта,
бонк дар танҳоӣ онҳоро иҷро
карда наметавонад. Баъзан ин
талабот фаъолияте нест, ки ба
бонк хос бошад, аммо бонк
бояд ҳатман чунин талаботи
мизоҷонро қонеъ гардонад.
Дар чунин ҳолатҳо ширкатҳои
“Fintech” ба бонк кумак мерасонанд. Масалан, барои коркарди
кортҳои пардохтӣ, бонки мо
бо се протсессинги маҳаллӣ ва
хориҷӣ ҳамкорӣ дорад. Ҳоло,
барои таҳияи навъҳои гуногуни
барномаҳои бонкӣ бо ширкатҳои
гуногуни технологияҳои иттилоотии дохилӣ ва хориҷӣ аз қабили
Intervale, BSS, Payler, Cardstandard,
A1, IT service, Oracle, Tableau,
Cardsys ва Datacard ҳамкорӣ
дорем.
Дар робита ба ин, имсол
бонк технологияи NFC –ро ҷорӣ
намуд, ки бо ёрии он пардохтҳо
тавассути корти бонкӣ осонтар
мешаванд. Муштариён аз ин
хизматрасонӣ то чӣ андоза
истифода мебаранд ва оё онҳо
барои истифодаи ин хизматрасонӣ омода буданд?
- Мо дар Тоҷикистон аввалин
бонке шудем, ки технологияи
токенизатсия ва пардохти
минбаъда бо токенро бо истифода аз технологияи NFC (Near
field conection) дар платформаи
Android бо истифода аз кортҳои
Union Pay Interantional оғоз
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намудем. Ҳоло ҳар як дорандаи
корти UPI-и мо метавонад корти
худро дар бонкинги мобилии мо
IBT24 токенизатсия кунад ва дар
дилхоҳ нуқтаи савдо ва хизматрасонии ҷаҳон бо истифода аз
смартфони Android хариди худро
пардохт намояд. Технологияи NFC
имконият медиҳад, ки пардохтҳо
дар ПОС-терминалҳо бидуни
тамос амалӣ карда шаванд.
Тавре медонем, соли 2021
ҶСП “Бонки байналмилалии
Тоҷикистон” барои интиқоли
маблағҳо ба муштариён
барномаи мобилии “OSON”-ро
пешниҳод кард. Ин барнома,
тавре аз номаш бармеояд, то
кадом андоза интиқоли пулро
осон намудааст?
- Шиори асосии бонки
мо - ин “ОСОН, ШАФФОФ ва
БОЭЪТИМОД” мебошад. Мо
кӯшиш мекунем, ки ҳар маҳсулоте, ки таҳия мешавад, ба ин
шиор ҷавобгӯ бошад.
Замимаи OSON низ дар асоси
чунин арзишҳо омода шудааст:
1. OSON дорои интерфейси
соддаву фаҳмо мебошад, яъне
ОСОН аст;
2. Ҳама маълумот дар бораи
интиқол, аз ҷумла қурби асъор ва
ҳаққи хизмат ба муштарӣ нишон
дода мешавад, яъне ШАФФОФ
аст;
3. Маблағҳо сари вақт ва
бидуни таъхир ба суратҳисоби
муштарӣ гузаронида мешаванд.
Агар интиқол дар давоми як
дақиқа сурат нагирад, бонк тайёр
аст, ба мизоҷ ҷарима супорад,
яъне БОЭЪТИМОД аст.
Илова бар ин, таъкид карданиам, ки айни замон теъдоди
истифодабарандагони замимаи
ОСОН ба зиёда аз 200 ҳазор нафар
баробар шудааст ва аксари онҳо

дар хориҷи кишвар мебошанд.
Барои муштариёне, ки берун аз
ҷумҳурӣ (дар Федератсияи Русия)
қарор доранд, мо Маркази тамос
дар ин давлат боз кардем ва
ҳамватанони мо дар дилхоҳ вақт
метавонанд бидуни хароҷоти
иловагӣ ба бонк тамос гиранд
ва маълумоти заруриро дастрас
намоянд.
Лутфан бигӯед, ки бонк
дар муқоиса бо соли гузашта
ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдиро то кадом андоза зиёд
кардааст? Ба андешаи шумо,
барои рушди ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ кадом
корҳоро анҷом додан зарур
аст?
- Дар аввали соли ҷорӣ дар
нуқтаҳои савдову хизматрасонӣ
шумораи ПОС-терминалҳои
бонк ба 407 ва шумораи
QR-терминалҳо ба 870 баробар
буд. Ҳозир, ин шумораҳо ба
452 ПОС-терминал ва 1196
QR-терминал расидааст. Қайд
кардан зарур аст, ки тамоюли

афзудани ҳаҷми пардохтҳои
ғайринақдӣ ба мушоҳида мерасад
ва ман боварии комил дорам,
ки бо пайдо шудани воситаҳои
нави пардохт ин рақамҳо афзоиш
хоҳанд ёфт. Ба андешаи мо,
мақомоти дахлдорро зарур аст,
ки нуқтаҳои савдо ва хизматрасониро ҳавасманд намоянд, то ки
молу маҳсулотро зиёдтар тариқи
ғайринақдӣ фурӯшанд. Бонкҳо
бошанд, бояд нуқтаҳои савдо ва
хизматрасониро бо таҳҷизотҳои
муосир таъмин кунанд ва дар
якҷоягӣ лоиҳаҳои ҳавасмандгардонии мизоҷонро пешниҳод
намоянд.
ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон” ба муштариён додани “кешбек”-ро
пешбинӣ намудааст. Ҳадаф
аз он чист ва мизоҷон аз ин
хизматрасонӣ чӣ суд мебаранд?
-Тавре пештар қайд намудем,
яке аз самтҳои афзалиятноки
бонк ин мусоидат намудан ба
рушди ҳисоббаробаркуниҳои
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ғайринақдӣ ва пешниҳоди
хизматрасониҳои рақамии
молиявӣ ба мизоҷони бонк ба
шумор меравад. Айни ҳол, бонк
дар зиёда аз 800 нуқтаҳои савдо
ва марказҳои хизматрасонӣ
пардохти ғайринақдии QR –ро
ҷорӣ намудааст. Дар баъзе аз ин
нуқтаҳои савдо ва марказҳои
ғайринақдӣ барои ҳавасмандии
муштариён аз 5% то 30% “кешбек” муқаррар гардидааст, яъне
дар ҳолати пардохт бо корти
мо ҳиссаи муайян аз маблағи
пардохтшуда ба мизоҷон баргардонида мешавад. Дар оянда низ
бонк кӯшиш ба харҷ медиҳад, ки
терминалҳоро дар нуқтаҳои савдо
ва марказҳои хизматрасонии
шаҳру ноҳияҳои дурдасти кишвар
насб карда, дар рушди ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ саҳм
гузорад.
Оё “Бонки байналмилалии
Тоҷикистон” барои дастгирии
табақаҳои алоҳидаи аҳолӣ ба
мисли занон, соҳибкорони хурд
ва ё маъюбон барнома ва ё
маҳсулоти нави бонкӣ дорад?
- Барои дастгирии занон
ва соҳибкорони хурд дар бонк
маҳсулоти махсус вуҷуд дорад
ва он бо шартҳои имтиёзнок
пешниҳод карда мешавад. Ба ин
монанд, барои дастгирӣ намудани маъюбон ва камбизоатон
дар бонк барномаи алоҳида
амалӣ мегардад. Танҳо дар соли
ҷорӣ ба воситаи ин барнома ба
120 нафар маъюбон ва камбизоатон ба маблағи 278 ҳазор сомонӣ
кумак расонидем. Ин иқдом
солҳои минбаъда низ идома хоҳад
ёфт.
Ташкилоти шумо тибқи
номаш бояд ҳамчун бонки
байналмилалӣ бо бонкҳои
кишварҳои дигар ҳамкории
48
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густурда дошта бошад. Феълан
ҳамкориҳо дар кадом сатҳ
қарор доранд?
- Бале, бо мақсади ба мардуми
кишвар пешкаш намудани хизматрасониҳои босифати муосир
бонк ҳамчун ҶСП “Бонки байналмилалии Тоҷикистон” номгузорӣ
гардидааст. Рушди муносибатҳои
байналмилалӣ бо ташкилотҳои
молиявии хориҷӣ, яке аз самтҳои
афзалиятноки бонк ба ҳисоб
меравад. Дар ин ҷода мо бо бисёр
бонкҳои хориҷӣ ҳамкорӣ дорем.
Айни замон, ташкилоти мо бо
14 бонк ва ташкилотҳои қарзии
хориҷӣ муносибатҳои муросилотиро ба роҳ мондааст: аз қабили
ПАО “Сбербанк“, АО АКБ “Альфа–
Банк”, АО “Россельхозбанк”,
АО АКБ “Новикомбанк”,
ПАО “Транскапиталбанк”,
АО “Тинькофф-банк”,
ПАО “Промсвязь-банк”,
Межгосударственный банк
ПАО “АК-Барс Банк”, РНКО
“Платежный центр”, АО КБ
“Солидарность”, АО “Азияинвест банк”, “Евразийский банк
развития” аз Русия, “Aktif bank”
аз Туркия. Ҳоло бо мақсади дар
оянда ба роҳ мондани муносибатҳои муросилотӣ бо бонкҳои
Олмон, аз қабили “Landesbank
Baden-Wurttemberg” ва “DZ Bank
AG” ва дигар бонкҳои давлатҳои
хориҷа гуфтушунидҳо идома
доранд.
Дар поёни суҳбат бигӯед,
ки дар соли нави 2022 “Бонки
байналмилалии Тоҷикистон”
барои рушди минбаъда чӣ гуна
барномаҳоро амалӣ менамояд?
- Имрӯз низомҳои пардохтии
тамоми кишварҳои рушдкарда
ва рӯ ба инкишофи дунё тамоми
кӯшишҳои худро ба он равона
карда истодаанд, ки аксари

мавридҳои хариди молу амвол,
хизматрасонӣ ва амалиёти
пулии дигарро ба тариқи фосилавӣ анҷом диҳанд. Бо мақсади
кам намудани истифодаи пули
нақд дар муомилот ва тезонидани раванди рушди пардохтҳои
ғайринақдӣ дар ин кишварҳо аз
дастовардҳои илму технологияи
навини пардохтӣ, аз қабили
терминалҳои электронӣ, интернет-бонкинг, мобайл бонкинг ва
ҳисоббаробаркуниҳо бо пулҳои
электронӣ, токенизатсия ва ғайра
ба таври васеъ истифода мебаранд. Дар робита ба ин, бонки мо
низ дар соли 2022 баҳри ба даст
овардани эътимоди мизоҷон,
боварии бонкҳои хориҷӣ ва
шарикон, барномаҳои зеринро
роҳандозӣ хоҳад намуд:
- Рушди инфрасохтори низоми
пардохт барои амалӣ намудани
ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ;
• Роҳандозӣ намудани ҳамкорӣ
бо низомҳои пардохтии
байналмилалӣ ва ватанӣ;
• Таъсис додани сохторҳои нави
бонк дар ноҳияҳои дурдаст ва
таъми ни аҳолии минтақаҳои
дурдасти кишвар ба хизматрасониҳои бонкӣ;
• Ташкил намудани протсессинги кортӣ дар дохили
ҷумҳурӣ;
• Ба роҳ мондани хизматрасонии NFC барои аҳолӣ;
• Автоматикунонии раванди
корӣ.
Бовар дорем, ки амалӣ намудани ин барномаҳо барои боз
ҳам беҳтар хизмат расонидан ба
мизоҷон мусоидат хоҳад кард.
Мусоҳиб:
Аслам Мӯминов
“БТҶ”.
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Масъалаҳои асосии татбиқи қонунгузорӣ оид
ба қонунигардонии маблағҳои шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Қобили қайд аст, ки ҳангоми
татбиқи қонунгузорӣ оид ба
қонунигардонии маблағҳои
шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон мушаххас намудани масъалаҳои зерин муҳим
мебошад:
- соҳаҳои қонунигардонии
маблағҳо;
- шартҳои қонунигардонии
маблағҳо;
- имтиёзҳои андозӣ ҳангоми
қонунигардонии маблағҳо;
- ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурие, ки таҳти
авф қарор мегиранд.

Тавре хонандагони гиромӣ огоҳ ҳастанд, дар асоси вазифаҳое, ки дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 январи соли 2021
ироа гардида буданд, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон” таҳия ва аз 2 июли соли
2021, №1802 қабул гардидааст.
Мақсади асосии қонунигардонии маблағҳо - ҷалби сармояи
шаҳрвандон ба иқтисодиёти
миллӣ, таъмин намудани
шаффофияти манбаи даромад,
коҳиш додани ҳиссаи иқтисодиёти пинҳонӣ, бозгардонии
дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба иқтисодиёти миллии
Тоҷикистон, инчунин фаъол
намудани сармоягузорӣ барои
рушди соҳибкорӣ мебошад.
Таҳти мафҳуми қонуни-

гардонии маблағҳо - тартиби
барасмиятдарории ҳуқуқи
шаҳрвандон ба маблағҳо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки қаблан
дар натиҷаи аз гардиши қонунии
иқтисодӣ бароварда шудани
маблағҳои пулии дар эъломияи
даромад ё ҳамчун объекти
андозбандӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон нишондоданашуда
ба даст оварда шудаанд, тавассути сармоягузории онҳо ба
иқтисодиёти миллии Тоҷикистон
фаҳмида мешавад.

СОҲАҲОИ ҚОНУНИГАРДОНИИ
МАБЛАҒҲО
Шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон маблағҳои худро
тавассути сармоягузорӣ ба
соҳаҳои зерин қонунӣ гардонида
метавонанд:
 дар бонкҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба суратҳисобҳои
пасандози муҳлатноки на кам аз
яксола ва ё амонати исломӣ ба
ҳамин муҳлат ба номи худ ворид
намудани пули миллӣ ва ё асъор
бо роҳи пардохти нақдӣ ва (ё)
ғайринақдӣ (бо роҳи интиқоли
маблағҳо аз суратҳисобҳо дар
ташкилотҳои қарзии молиявӣ)
бо нишон додани мақсади
қонунигардонӣ дар шартнома ва
ҳуҷҷати хазинавии даромад;
 саҳмгузорӣ дар ташаккули
сармояи оинномавии шахсони
ҳуқуқии тиҷоратии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, аз ҷумла дар
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раванди хусусигардонии моликияти давлатӣ бе ҳуқуқи бозпас
гирифтани маблағ аз сармоя дар
давоми се сол;
 харидории ҳиссаҳо ва
саҳмияҳои шахсони ҳуқуқии
тиҷоратии давлатӣ ва хусусии
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 харидории коғазҳои қиматноки давлатӣ ва хусусӣ, ки дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон эмиссия
шудаанд;
 харидории евробондҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 иштирок дар сохтмони
ҳиссагии манзил дар ҳудуди
Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 ташкили хоҷагии деҳқонӣ
ва маблағгузории фаъолияти
онҳо тавассути ворид намудани
маблағ ба суратҳисоби бонкии
онҳо ё саҳмгузорӣ дар фаъолияти хоҷагии деҳқонии амалкунанда;
 сармоягузорӣ ба соҳибкории хурду миёна бо ё бе
таъсиси шахси ҳуқуқӣ;
 пардохти молу маҳсулот,
таҷҳизоти воридотии таъиноти
соҳибкорӣ;
 сармоягузории корхонаҳои
истеҳсолӣ;
 сармоягузорӣ ба рушди
инфрасохтори сайёҳӣ;
 сармоягузорӣ ба
минтақаҳои озоди иқтисодии
кишвар;
 сармоягузорӣ ба сохтмони
молу мулки ғайриманқули ба
фаъолияти соҳибкорӣ вобаста;
 сармоягузорӣ ба соҳаи
пахтакорӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон;
 сармоягузорӣ барои
таъсиси субъектҳои нави фаъолияти соҳибкорӣ бо ҷои корӣ
барои на кам аз 30 корманд;
 сармоягузорӣ барои таъсис
ва ё тавсеаи фаъолияти марбут
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ба технологияҳои иттилоотию
коммуникатсионӣ дар доираи
талаботи қонунгузории амалкунанда;
 сармоягузории такрорӣ
барои рушди соҳаҳои саноат,
аз ҷумла истеҳсолӣ, коркард ва
кишоварзӣ;
 ба бонкҳои ваколатдор
фурӯхтани асъор.
Бояд қайд намуд, ки бидуни
сармоягузорӣ ба соҳаҳои
зикргардида қонунигардонии
маблағҳо ғайриимкон мебошад.
ШАРТҲОИ ҚОНУНИГАРДОНИИ
МАБЛАҒҲО
Ҳангоми қонунигардонии маблағҳо шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд
шартҳои зеринро риоя намоянд:
 интихоб намудани як
ё якчанд бонки ваколатдори Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Рӯйхати бонкҳои ваколатдор бо
қарори Раёсати Бонки миллии
Тоҷикистон аз 6 августи соли
2021, №126 тасдиқ гардидааст,
ки тибқи он, ба бонкҳои ваколатдор инҳо мансуб мебошанд:
ҷамъиятҳои саҳомии кушодаи
«Ориёнбонк», «Бонки Эсхата»,
«Тавҳидбонк», «Коммерсбонки
Тоҷикистон», «Алиф Бонк»,
ҷамъиятҳои саҳомии пӯшидаи
«Аввалин бонки молиявии хурд», «Халиқ Бонк
Тоҷикистон», Бонки «Арванд»,
«Спитамен Бонк», «Бонки

байналмилалии Тоҷикистон»,
Бонки давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Амонатбонк», Корхонаи
воҳиди давлатии бонки саноативу содиротии Тоҷикистон
«Саноатсодиротбонк»;
 дар доираи давраи
(муҳлати) қонунигардонӣ
муроҷиат ба бонки/бонкҳои
ваколатдори Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва кушодани
суратҳисоби дахлдори бонкӣ
дар он/онҳо. Давраи қонунигардонии маблағҳо дувоздаҳ
моҳро дар бар мегирад ва аз
рӯзи мавриди амал қарор гирифтани қонуни зикршуда оғоз
меёбад. Ёдовар мешавем, ки
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои
шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон” санаи 5 июли соли
2021 дар рӯзномаи “Ҷумҳурият”
таҳти №133 (24-240) интишор
шуда, аз ҳамин сана мавриди
амал қарор гирифтааст;
 сармоягузорӣ намудан
ба соҳаҳои муайяннамудаи
қонун, ки дар боло зикр
шуданд. Яке аз шартҳои қонунигардонии маблағҳо – ин сармоягузорӣ кардани маблағҳои қонунигардонишаванда ба соҳаҳое
мебошад, ки дар боло ишора
шудаанд.
 ворид намудани
маблағҳои қонунигардонидашаванда ба суратҳи-

Таҳти мафҳуми қонунигардонии маблағҳо - тартиби барасмиятдарории ҳуқуқи шаҳрвандон ба маблағҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон,
ки қаблан дар натиҷаи аз гардиши қонунии иқтисодӣ бароварда
шудани маблағҳои пулии дар эъломияи даромад ё ҳамчун объекти
андозбандӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нишондоданашуда ба даст
оварда шудаанд
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соби пасандози муҳлатнок
ё дархостшавандаи бонкӣ.
Шарти зарурии қонунигардонии
маблағҳо - ин ба таври нақдӣ
ё ғайринақдӣ ворид намудани
маблағҳои қонунигардонидашаванда ба суратҳисоби пасандози
муҳлатнок (ба муҳлати на кам
аз яксола) ё амонати исломӣ (ба
ҳамин муҳлат) ва ё дар сурати
сармоягузорӣ ба соҳаҳои дар
боло ишорашуда ба суратҳисоби
пасандози дархостшавандаи
бонкӣ мебошад. Бидуни ворид
намудани маблағҳои қонунигардонидашаванда аризаи
шаҳрванд оиди қонунигардонии
маблағҳо баррасӣ карда намешавад;
 пардохт намудани
хароҷоти барасмиятдарории
қонунигардонии маблағҳо, ки
бо қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешбинӣ шудааст.
Шаҳрвандон, ки барои қонунигардонии маблағҳояшон
муроҷиат намудаанд, бояд
хароҷоти бонкҳоро вобаста
ба арзиши аслии варақаҳои
шаҳодатнома ҷуброн намоянд.
Ҳамзамон, қайд кардан зарур
аст, ки дар сурати аз суратҳисоби
пасандози муҳлатнок ё амонати
исломии муҳлатнок пеш аз
муҳлат бозпас гирифтани пули
миллӣ ё асъор, аз ҷониби бонкҳо
5 фоиз аз маблағ ситонида, ба
буҷети давлатӣ пардохт карда
мешавад;
 гирифтани шаҳодатнома дар бораи қонунигардонии маблағҳо. Пас аз
иҷро гардидани шартҳои дар
боло ишорашудаи қонунигардонӣ, ба шаҳрванд шаҳодатнома дода мешавад, ки ҳамчун
ҳуҷҷати тасдиқкунандаи қонунӣ
гардидани маблағҳо баромад
мекунад.

ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗӢ ҲАНГОМИ
ҚОНУНИГАРДОНИИ МАБЛАҒҲО
Қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба авф бинобар
қонунигардонии дороиҳо
ва маблағҳои шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки маблағҳои худро
қонунӣ мегардонанд, имтиёзи
андозӣ муқаррар намудааст.
Имтиёзи андозӣ дар шаклҳои
зерин пешниҳод мегардад:
 дар давраи то амалӣ гардидани қонунигардонӣ ва дар
давоми се соли пас аз мавриди
амал қарор гирифтани Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои
шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон” шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
пардохти андозҳо, дигар пардохтҳои ҳатмӣ ва фоизу ҷаримаҳои ба чунин маблағҳои қонунигардонидашуда дахлдошта,
инчунин ба даромад аз онҳо
озод карда мешаванд ва дар
давраи имтиёзи андоз маблағҳои
қонунигардонидашуда, инчунин
даромад аз онҳо ба даромади
(объекти) андозбандишаванда
дохил карда намешаванд;
 шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ки маблағҳои
қонунигардонидашуда, аз
ҷумла маблағҳо аз фурӯши
дороиҳои қонунигардонида-

шудаи худро дар ташкилотҳои
қарзии молиявӣ ҳамчун пасандози муҳлатнок ва ё амонати
исломии муҳлатнок мегузоранд,
ба даромади (объекти) андозбандишавандаи шаҳрвандон дохил
карда намешаванд. Инчунин
дар давоми панҷ соли пас аз
мавриди амал қарор гирифтани
Қонуни зикршуда ба тариқи
истисно аз пардохти андоз аз
даромади чунин пасандозҳо
озод карда мешаванд.
ҶИНОЯТҲО ВА
ҲУҚУҚВАЙРОНКУНИҲОИ
МАЪМУРИЕ, КИ ТАҲТИ АВФ ҚАРОР
МЕГИРАНД
Қобили зикр аст, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба авф бинобар қонунигардонии маблағҳо як қатор
ҷиноятҳо ва ҳуқуқвайронкуниҳои маъмуриеро пешбинӣ
намудааст, ки ҳангоми содир
гардидани онҳо то оғози давраи
қонунигардонӣ, шаҳрванд ба
ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида
намешавад.
Ба чунин сифат ҷиноятҳои
дар моддаҳои 259, 259(1)- 262
(дар ҳолати қонунигардонии
дороиҳо ва маблағҳое, ки дар
натиҷаи содир намудани дигар
ҷиноятҳои дар ҳамин қисм
пешбинишуда ба даст оварда
шудаанд), 263, 269, 270, 271,
273, 274, 284, 285, 286, 287, 289
қисми 1, 291, 292, 293, 294, 295,

Шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки маблағҳои қонунигардонидашуда, аз ҷумла маблағҳо аз фурӯши дороиҳои қонунигардонидашудаи худро дар ташкилотҳои қарзии молиявӣ ҳамчун пасандози муҳлатнок ва ё амонати исломии муҳлатнок мегузоранд,
ба даромади (объекти) андозбандишавандаи шаҳрвандон дохил
карда намешаванд.
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318, 340(1)-и Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва
ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии
дар моддаҳои 165, 171, 407, 409,
412, 417, 421, 424, 425, 427, 430,
431, 510, 511, 527(1) (дар ҳолати
қонунигардонии дороиҳо ва
маблағҳое, ки дар натиҷаи содир
намудани ҳуқуқвайронкуниҳои
маъмурии дар ҳамин қисм
пешбинишуда ба даст оварда
шудаанд), 537, 538, 541, 542, 543,
545, 553, 554,558,572,577, 578,
588,591,593,594, 597, 599, 601,
603(1), 605, 606, 615, 617, 626,
630, 644-и Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии
Тоҷикистон пешбинишуда, ки
то оғози давраи қонунигардонӣ содир гардидаанд, мансуб
мебошанд.
Ҳамзамон, қонунгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи
авф бинобар қонунигардонии
дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон
имтиёзҳои зеринро муқаррар
кардааст:
 парвандаҳои ҷиноятие, ки
нисбати шаҳрвандон то санаи
мавриди амал қарор гирифтани
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Дар бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои
шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон” аз рӯи ҷиноятҳои
дар боло зикргардида авфшуда
оғоз гардида буданд, инчунин
дар баррасии судӣ қарор доранд,
дар сурати аз ҷониби онҳо
қонунигардонӣ шудани маблағҳо
қатъ карда мешаванд. Бо мавод
аз рӯи ҷиноятҳои авфшаванда,
ки аз рӯи онҳо қарор қабул
карда нашудааст, дар сурати аз
ҷониби шаҳрвандон қонунигардонӣ шудани маблағҳо аз оғози
парвандаи ҷиноятӣ нисбаташон
рад карда мешавад;
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Шаҳрвандон, ки барои қонунигардонии маблағҳояшон муроҷиат
намудаанд, бояд хароҷоти бонкҳоро вобаста ба арзиши аслии
варақаҳои шаҳодатнома ҷуброн намоянд.

 парвандаҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки нисбати
шаҳрвандон то санаи мавриди
амал қарор гирифтани Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар
бораи авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои
шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон” аз рӯи ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурии дар
боло зикргардида авфшуда оғоз
гардида буданд, инчунин дар
баррасии судӣ қарор доранд, дар
сурати аз ҷониби онҳо қонунигардонӣ шудани дороиҳо ва
маблағҳо қатъ карда мешаванд;
 нисбат ба шаҳрвандони
Ҷумҳурии Тоҷикис-тоне, ки
дар давраи қонунигардонӣ
маблағҳои худро мутобиқи
қонуни зикргардида қонунӣ
гардонидаанд, инчунин аз рӯи
маблағҳои қонунигардонидашавандаи онҳо, дар асоси
маълумоти дар рафти қонунигардонӣ ошкоршуда, гузаронидани ҳамагуна санҷиш ва
тафтиши мақомоти давлатӣ,
ҳаракатҳои мурофиавӣ, аз
ҷумла таъқиби ҷиноятӣ, оғози
парвандаи ҷиноятӣ ё маъмурӣ,
татбиқи чораҳои ҷазои маъмурӣ
ё интизомӣ манъ карда
шудааст;
 дороиҳо ва маблағҳои қонунигардонидашудаи шаҳрванди
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми
аз ҷониби ӯ содир гардидани
ҷиноят ё ҳуқуқвайронкунии
маъмурӣ мавриди мусодира
қарор намегирад;

 шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва шахсони ҳуқуқии
таъсисдодаи онҳо аз рӯи
маблағҳое, ки дар натиҷаи дар
эъломияи даромад ва ё ҳамчун
объекти андозбандишаванда
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
нишон надодан ба даст оварда
шудаанд ва то мавриди амал
қарор гирифтани Қонуни зикргардида ба гардиши иқтисодии
қонунӣ (ба пасандоз гузошта
шудаанд, ба сармояи шахси
ҳуқуқӣ ворид карда шудаанд,
коғазҳои қиматнок харида
шудаанд, сохтмони молу мулки
ғайриманқул ва дигарҳо) ворид
карда шудаанд, барои кирдорҳои
дар боло пешбинишуда авфшуда
ҳисобида шуда, ба ҷавобгарии
ҷиноятӣ, маъмурӣ ва интизомӣ
кашида намешаванд.
Дар охир ҳаминро қайд
карданием, ки қонунигардонии маблағҳо танҳо бо риояи
шартҳои дар боло ишорагардида анҷом дода шуда, шахсони
мансабдори бонкҳои ваколатдор
барои назорат ва таъмини
иҷрои талаботи қонунгузорӣ ва
шартҳои зикргардида масъулият
доранд.

Абдураҳмон Сангов,
Мутахассиси дараҷаи I
Идораи ҳуқуқи БМТ.

DIGITAL TR ANSFORMATION
6 DIGITAL BANKING TRANSFORMATION TRENDS FOR 2022

6 Digital Banking Transformation Trends for 2022
In 2021, six in ten institutions surveyed indicated that digital transformation efforts were only partially
deployed, with less than half indicating measurable success with their efforts. With this in mind, we look at the
major digital banking transformation trends that will impact banks and credit unions in 2022.
Playing a game of catch
up, banks and credit unions
have accelerated their digital
banking transformation efforts.
They have invested increasing
amounts of capital and human
resources into data and advanced
analytics, innovation, modern
technologies, back-office
automation, and a reimagined
workforce with a mission to
improve the customer experience
while reducing the cost to serve.
Much of the impetus is
because the fintech and big
tech competitive landscape
continues to expand, offering
simple engagement and
seamless experiences, causing
customers to fragment existing
relationships with their existing
bank and credit union providers.
The good news is that there
are a multitude of options
available to work with thirdparty providers that can deploy
solutions faster than can be
done if developed internally.
Incumbent institutions can
also partner with fintech and
big tech competitors while
modernizing their existing
systems and processes at
the same time. With every
financial institution looking to
become more digitally futureready, it is more important
than ever to understand the
evolving financial industry
landscape. This is why we
are again providing our
perspective on the digital
transformation trends for
the upcoming year. Each
organization will need to
determine which trends and

priorities work within the
parameters of existing and
desired business models.
Whatever path is selected,
there is definitely pressure
on traditional financial
institutions to act quickly and
decisively. Here are the most
important digital banking
trends for 2022.

1. THE PURSUIT OF
QUICK WINS
Banks and credit unions
must continue to invest
heavily in digital banking
transformation. The priorities
of where to invest depend on
the current state of digital
maturity at each institution and
what investments can impact
the customer experience the
most and the fastest.
Research by the Digital

Banking Report found that
financial institutions ranked
themselves lower in digital
transformation maturity this year
than they did in 2020, reflecting
consumer expectations that
are increasing at a pace faster
than most institution’s ability
to deliver. The report also found
that data/analytics maturity and
innovation maturity in banking
also fell in 2021 for the same
reason.
While the essential
components for digital banking
transformation success have
not changed, the strategies and
tactics to achieve success have
shifted, with a great deal of
emphasis on ‘quick wins’ that can
provide a strong foundation for
future advances.
For instance, a great deal
of attention is being placed on
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improving customer acquisition
and retention using data,
analytics, and reimagined backoffice operations supplemented
with process automation. The
goal is to reduce the time of new
digital account opening and
loan application from a dismal
10-12 minutes to a much more
consumer-friendly speed of
under three minutes.
Another area of emphasis
in 2022 will be how to increase
customer engagement across
all channels by introducing
innovative product offerings,
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providing enhanced financial
management tools, expanding
the availability of compelling
and contextual content,
and increasing proactive
recommendations using data
and artificial intelligence (AI).
As consumer and marketing
technology continue to evolve,
the importance of engagement
will supplant basic transactions
as the key determinant of
loyalty.
Digital banking
transformation is a long-term
strategy with many short-term

challenges. According to Gartner,
“The transformation journey
is taking most organizations at
least twice as long and costing
twice as much as originally
anticipated.” In large part this is
due to a lack of cultural readiness
— “53% of the organizations
surveyed remain untested in the
face of digital challenge and their
digital transformation readiness
is therefore uncertain.”
2. DATA AND AI WILL
DIFFERENTIATE
WINNERS FROM
LAGGARDS
As mentioned in previous
articles, data and analytics is
the fuel that powers all other
components of digital banking
transformation. In 2022, it is
expected that the combination
of data and AI will be the
most important differentiator
between winners and losers in
the marketplace. Customers
expect their financial institution
to know them, understand
them and reward them – in
real-time – based on their
daily lives and changes in their
financial profile. Using internal
resources, and partnering with
third-party solution providers,
financial institutions will be
able to replicate the intelligent
experiences they became
accustomed to during the
pandemic with Netlix, Instacart,
Google, Amazon and others.
These experiences will
become even more ubiquitous
as conversational AI makes
many consumer’s basic banking
interactions more proactive and
human-like. Bank of America
has a significant lead in this
capability with their AI-powered
virtual assistant, Erica, while
Wells Fargo just announced the
addition of an AI-powered virtual
assistant next year. Beyond
simple tasks like checking
balances, these interactive
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enhancements can also complete
more involved tasks like a
financial concierge.
The banking industry will also
take the lead from fintech and
big tech organizations deploying
AI to leverage data that will
help make better business
decisions and streamline backoffice operations. As insights
are democratized across the
organization, the innovation
process will improve as more
employees are engaged. The
ability to deploy insights about
product performance, service
levels and customer needs
in close to real time will add
significant value both internally
and externally.
3. SHIFT TO MOBILE FIRST CUSTOMER
FOCUS
Mobile-first digital banking
transformation strategies are
replacing legacy processes
across the majority of
financial institutions. Not to
be confused with a mobileonly perspective, mobile-first
digital transformation means
improving products, delivery
and experiences through a
mobile lens, with other channels
benefiting from this focus. The
impact is to change business
models to reflect changing
consumer and business mobile
banking trends around simplicity,
speed and engagement. This
is not just a UI/UX endeavor,
but a rethinking of everything
(internal and external) that
impacts the customer.
Mobile-First Approach:
Mobile is not an additional
channel to add to your
digital transformation
strategy, instead, it should
be acknowledged as the
catalyst for customer-centric
applications and future
development.

This simple shift to a
mobile-first perspective opens
up the innovation floodgates
around how to deliver insightdriven solutions that can
increase customer acquisition,
customer engagement,
relationship expansion and
loyalty. Beyond this competitive
edge, a mobile-first approach
will help to increase efficiencies
through the integration
of artificial intelligence,
location data, robotic process
automation, biometrics, etc.
These enhancements are not
about the device as much as
about how to leverage the
capabilities the device can
unlock.
Mobile-first digital
banking transformation is an
opportunity to ensure that
your business model is aligned
around the customer and that is
has the ability to support digital
banking products and solutions
into the future. In most cases,
applying the transformation
across both online and physical
channels is comparatively
easy. In some cases, we have
seen financial institutions
bypass legacy branch processes,
deploying digital devices to
staff for improved internal and
external experiences.

data and AI and shifting to a
mobile-first customer focus.
In other words, digital banking
transformation is both additive
and complimentary.
Key Takeaway:
Instead of making existing
back-office processes digital,
financial institutions should
‘start from scratch’ using new
technologies and automation
to increase efficiency and
improve experiences.
By reworking IT architecture,
leveraging data and analytics,
and automating repetitive
processes, financial institutions
can have much smaller units run
value-added tasks, such as deal
origination, know your customer
(KYC) validation, basic collection
and distribution of data, etc.
Robotic process automation
(RPA) provides the benefits
of cost reduction. increased
efficiency, enhanced accuracy,
improved customer experiences,
and seamless flexibility.
Similar to the movement to
cloud computing, and the use
of data and AI, this trend will
continue to gain momentum
because of the influx of external
providers who have leveraged
lessons learned over time to
provide scalable solutions at
a reasonable cost to small and
large organizations.

4. REINVENTING BACKOFFICE PROCESSES
While consumers are
increasingly focused on
experiences that are driven
by digital devices, far too
many financial institutions
are still supporting processes
that rely on people, paper
and severely outdated backoffice processes that inhibit
the deployment of fast, simple
and seamless solutions. If
this sounds repetitive, this
trend is the combination
of the previous two around

5. INCREASED
EMPHASIS ON ESG
AND DEI
The newest digital banking
transformation trend is
an increased emphasis on
environmental and social
issues that are more important
than ever. As the number
of consumers, investors,
and job seekers consider an
organizations’ sustainability
efforts as an important criteria
for doing business, digital
banking must be created with
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ESG and DEI in mind. This
trend of sustainability will
only increase in 2022, creating
new opportunities for financial
institutions to differentiate
themselves and meet the needs
of the community.
Data and analytics will
support these initiatives,
as they will allow financial
institutions to get results from
their ESG projects that can be
reported to the public. This
will keep sustainability in the
forefront of digital banking
transformation. As a bank or
credit union realizes that ESG
is more of an opportunity than
a risk, the emphasis on climate
change, social issues, and other
components of sustainability will
only increase..
Demands for greater
gender and racial diversity at
management and board levels
resulted in many financial
institutions pledging to report
on their diversity, equity and
inclusion (DEI) figures as
well in an effort to increase
transparency. The change in
tone from many governments
also sets the stage for continued
private sector efforts, led by
investors and asset managers, to
call on financial institutions to
expand and enhance their ESG
disclosures and continue efforts
to address DEI challenges.
6. AN EVOLVING
WORKFORCE MODEL
According to Gartner, nearly
three-quarters of jobs had more
than 40% of their required
skills change between 2016 and
2019. While the shift to digital
banking and the use of new
technologies are driving the need
for new skills, many of the new
careers will require soft skills,
not just hard skills. “Financial
institutions need employees who
can collaborate, innovate, adapt,
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and persevere through business
disruption,” Gartner states. At
the same time, close to threequarters of financial service
employees increased their
work-from-home status since
the beginning of 2020, with 60%
of financial service employees
continuing to work in a hybrid
or remote environment. As
indicative of the term “The
Great Resignation”, millions
of workers are abandoning the
traditional work environment in
favor of either a hybrid working
option, becoming part of the gig
economy, or leaving the active
workforce altogether.
As part of the digital banking
transformation evolution,
financial institutions will need
to recognize that more than
two-thirds of employees in all
industries will consider flexible
working arrangements to be a
differentiator when selecting an
employer. For many banks and
credit unions, this will require a
complete rethinking of existing
workforce models.
More of the Same … With
Increased Urgency
If you go back and review our
digital banking transformation
trends over the last few years,
there are definitely some
recurring themes, even if they
are not highlighted in this

year’s edition. The use of data
and AI, the importance of an
improved customer experience
and streamlined back-office
processes, and the changing
dynamics of today’s workforce
are still at the top of most bank
and credit union priorities.
The difference in 2022 is the
urgency to move forward and the
imperative of speed.
As we look back, while some
organizations have kept pace
with the changing marketplace,
many others have fallen further
behind despite taking action on
many of the issues mentioned.
The problem remains that
many organizations continue to
evaluate and deploy solutions
at the pace they have done
traditionally.
This is no longer acceptable.
Annual plans need to be
deployed in a quarter. Monthly
updates need to be done in
days. To remain competitive,
the financial services industry
must embrace digital banking
transformation at digital
speed. Internal and external
modernization provides
banks and credit unions with
advantages that are broader and
respond to defined marketplace
needs.
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ С УҒ УРТАВӢ
БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НУҲ МОҲИ
СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ)
НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ
30.09.2021
30.09.2020
СУҒУРТАВӢ

◙ ДОРОИҲО
Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ
МИЛЛӢ”

228 390,9

158 766,0

69 624,9

43,9%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА”

101 850,4

99 144,7

2 705,7

2,7%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА”

52 250,1

52 982,5

-732,4

-1,4%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР"

32 346,1

33 466,4

-1 120,3

-3,3%

ҶДММ ТС “БИМА”

31 609,6

29 478,1

2 131,5

7,2%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС"

23 416,2

0,0

23 416,2

100,0%

ҶДММ ТС “МУИН”

16 101,9

16 208,0

-106,1

-0,7%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА”

10 644,2

0,0

10 644,2

100,0%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ”

5 061,2

2 171,6

2 889,6

2,3 мар.

ҶДММ ТС “БОВАРӢ”

5 037,6

1 130,0

3 907,6

4,5 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21”

3 908,0

8 618,1

-4 710,1

-54,7%

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА”

3 004,7

6 433,6

-3 428,9

-53,3%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН”

2 868,8

2 078,6

790,2

38,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ”

2 469,9

1 308,8

1 161,1

88,7%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН”

2 466,1

965,0

1 501,1

2,6 мар.

ҶСП ТС “КАФИЛ”

2 156,0

1 797,0

359,0

20,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА
ЧИН”

2 043,8

354,4

1 689,4

5,8 мар.

ҶДММ ТС “СИПАҲР”

1 762,0

538,2

1 223,8

3,3 мар.

ҶДММ “МДСМ”

1 332,8

1 340,9

-8,1

-0,6%

513,0

494,5

18,5

3,7%

529 233,3

417 276,4

111 956,9

26,8%

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ”
Ҳамагӣ
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НУҲ МОҲИ
СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ
НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ
30.09.2021
30.09.2020
СУҒУРТАВӢ

◙ УҲДАДОРИҲО
Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ
МИЛЛӢ”

88 088,5

91 661,0

-3 572,5

-3,9%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА”

45 137,6

45 832,6

-695,0

-1,5%

ҶДММ ТС “БИМА”

23 000,4

30 852,2

-7 851,8

-25,4%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР"

12 441,7

12 920,5

-478,8

-3,7%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС"

9 346,2

0,0

9 346,2

100,0%

ҶДММ ТС “МУИН”

4 507,1

4 893,8

-386,7

-7,9%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА”

3 667,6

4 301,9

-634,3

-14,7%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ”

2 997,4

625,1

2 372,3

4,8 мар.

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ”

1 877,4

1 411,9

465,5

33,0%

ҶДММ “МДСМ”

1 289,7

1 287,2

2,5

0,2%

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА”

755,0

5 197,8

-4 442,8

-85,5%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА”

529,6

0,0

529,6

100,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ”

431,6

652,8

-221,2

-33,9%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН”

411,8

706,1

-294,3

-41,7%

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21”

168,0

40,9

127,1

4,1 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА
ЧИН”

43,8

334,9

-291,1

-86,9%

ҶСП ТС “КАФИЛ”

33,0

588,0

-555,0

-94,4%

ҶДММ ТС “СИПАҲР”

29,7

51,9

-22,2

-42,8%

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ”

5,0

10,7

-5,7

-53,3%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН”

0,0

0,0

0,0

0,0%

194 761,1

201 369,3

-6 608,2

-3,3%

Ҳамагӣ
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НУҲ МОҲИ
СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ
НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ
30.09.2021
30.09.2020
СУҒУРТАВӢ

◙ САРМОЯ
Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА”

90 269,2

87 742,1

2 527,1

2,9%

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ
МИЛЛӢ”

71 349,4

500,0

70 849,4

142,7 мар.

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР"

15 675,0

15 675,0

0,0

0,0%

ҶСП ТС “ПАЙМОН ИНШУРЕНС”

12 000,0

0,0

12 000,0

100,0%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА”

10 000,0

0,0

10 000,0

100,0%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА”

5 200,0

5 200,0

0,0

0,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21”

4 320,0

4 319,8

0,2

0,0%

ҶДММ ТС “МУИН”

3 218,8

2 976,6

242,2

8,1%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН”

2 050,0

500,0

1 550,0

4,1 мар.

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ”

2 000,0

500,0

1 500,0

4,0 мар.

ҶДММ ТС “БИМА”

2 000,0

500,0

1 500,0

4,0 мар.

ҶДММ ТС “ИТМИНОН”

2 000,0

500,0

1 500,0

4,0 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ”

2 000,0

500,0

1 500,0

4,0 мар.

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА”

2 000,0

500,0

1 500,0

4,0 мар.

ҶДММ ТС “СИПАҲР”

2 000,0

1 000,0

1 000,0

4,0 мар.

ҶДММ ТС “БОВАРӢ”

2 000,0

500,0

1 500,0

4,0 мар.

ҶСП ТС “КАФИЛ”

2 000,0

1 000,0

1 000,0

2,0 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА
ЧИН”

2 000,0

500,0

1 500,0

4,0 мар.

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ”

500,0

500,0

0,0

0,0%

ҶДММ “МДСМ”

21,1

21,1

0,0

0,0%

232 603,5

122 934,6

109 668,9

89,2%

Ҳамагӣ
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НУҲ МОҲИ
СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ
НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ
30.09.2021
30.09.2020
СУҒУРТАВӢ

◙ ВОРИДОТИ МУКОФОТ
Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

ҶДММ ТС “БИМА”

91 636,4

63 923,7

27 712,7

43,4%

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ
МИЛЛӢ”

64 880,3

70 641,2

-5 760,9

-8,2%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА”

24 288,3

19 867,2

4 421,1

22,3%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС"

13 121,4

0,0

13 121,4

100,0%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ”

4 685,1

3 073,4

1 611,7

52,4%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ”

3 445,7

35,0

3 410,7

98,4 мар.

ҶДММ ТС “МУИН”

3 035,2

2 351,1

684,1

29,1%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА”

2 842,4

3 133,7

-291,3

-9,3%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР"

2 200,0

3 773,1

-1 573,1

-41,7%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН”

1 097,5

1 156,8

-59,3

-5,1%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН”

924,1

2 816,5

-1 892,4

-67,2%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА”

871,4

0,0

871,4

100,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА
ЧИН”

598,6

815,0

-216,4

-26,6%

ҶДММ “МДСМ”

543,9

354,6

189,3

53,4%

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21”

403,3

6,5

396,8

100,0%

ҶСП ТС “КАФИЛ”

319,0

451,0

-132,0

-29,3%

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА”

313,4

2 868,2

-2 554,8

-89,1%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ”

298,6

46,5

252,1

6,4 мар.

ҶДММ ТС “СИПАҲР”

38,8

5,9

32,9

6,6 мар.

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ”

0,0

9,3

-9,3

-100,0%

215 543,4

175 328,7

40 214,7

22,9%

ҲАМАГӢ
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НУҲ МОҲИ
СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ
НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ
30.09.2021
30.09.2020
СУҒУРТАВӢ

◙ ПАРДОХТ
Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

ҶДММ ТС “БИМА”

7 771,0

5 987,0

1 784,0

29,8%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА”

4 468,7

3 351,9

1 116,8

33,3%

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ
МИЛЛӢ”

1 786,3

1 259,5

526,8

41,8%

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР"

533,3

433,2

100,1

23,1%

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21”

394,2

0,0

394,2

0,0%

ҶДММ ТС “МУИН”

376,8

384,2

-7,4

-1,9%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ”

160,6

778,0

-617,4

-79,4%

ҶДММ ТС “СИПАҲР”

104,0

0,0

104,0

100,0%

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА”

92,0

11,0

81,0

8,4 мар.

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА”

62,2

112,5

-50,3

-44,7%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ”

51,8

0,4

51,4

129,5 мар.

ҶДММ ТС “ИТМИНОН”

46,4

30,8

15,6

50,6%

ҶДММ “ДС СУҒУРТА”

31,0

0,0

0,0

100,0%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС"

9,3

0,0

0,0

100,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА
ЧИН”

1,2

1,5

-0,3

-20,0%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ”

0,0

200,0

-200,0

-100,0%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН”

0,0

0,4

-0,4

-100,0%

ҶСП ТС “КАФИЛ”

0,0

0,0

0,0

0,0%

ҶДММ “МДСМ”

0,0

0,0

0,0

0,0%

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ”

0,0

0,0

0,0

0,0%

15 888,8

12 550,4

3 338,4

26,6%

Ҳамагӣ
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ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ С УҒ УРТАВӢ
БАРОИ НУҲ МОҲИ СОЛИ 2021

ҲИСОБОТИ ТАШКИЛОТҲОИ СУҒУРТАВӢ БАРОИ НУҲ МОҲИ
СОЛИ 2021 (ҲАЗОР СОМОНӢ
НОМГӮИ ТАШКИЛОТҲОИ
30.09.2021
30.09.2020
СУҒУРТАВӢ

◙ ШАРТНОМАҲО
Тағйирот
(сомонӣ)

Тағйирот
(бо фоиз)

ҶСП ТС “СУҒУРТАИ АВВАЛИНИ
МИЛЛӢ”

740 310

725 473

14 837,0

2,0%

КВД “ТОҶИКСУҒУРТА”

400 181

385 808

14 373,0

3,7%

ҶСП ТС "ПАЙМОН ИНШУРЕНС"

145 869

0

145 869,0

100,0%

ҶДММ ТС “МУИН”

27 769

18 369

9 400,0

51,2%

ҶДММ ТС “БИМА”

22 278

21 607

671,0

3,1%

ҶСДММ “СПИТАМЕН СУҒУРТА”

9 903

650

9 253,0

15,2 мар.

ҶДММ “СУҒУРТАИ АСРИ 21”

1 741

2

1 739,0

870,5 мар.

КВДС "ТОҶИКСАРМОЯГУЗОР"

360

2 213

-1 853,0

-83,7%

ҶДММ ТС “ИТМИНОН”

110

86

24,0

27,9%

ҶДММ ТС “МЕҲНАТ”

45

32

13,0

40,6%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ШАРҚ”

25

11

14,0

127,3%

ҶДММ ТС “СИПАҲР”

21

5

16,0

4,2 мар.

ҶДММ “ЭСХАТА СУҒУРТА”

15

11

4,0

36,4%

ҶДММ ТС “БОВАРӢ”

10

1

9,0

10,0 мар.

ҶДММ “ДС СУҒУРТА”

9

0

9,0

100,0%

ҶДММ “СУҒУРТАИ ТОҶИК ВА
ЧИН”

5

3

2,0

66,7%

ҶДММ “МДСМ”

4

17

-13,0

-76,5%

ҶДММ ТС “МЕҲРУБОН”

2

5

-3,0

-60,0%

ҶСП ТС “КАФИЛ”

1

2

-1,0

-50,0%

ҶДММ ТС “ТАКАФФУЛ”

0

5

-5,0

-100,0%

1 348 658

1 154 300

194 358,0

16,84%

Ҳамагӣ
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Равандҳои нави бонкдорӣ дар соли 2021
Ё ЧӢ ТАВР БОНКҲО ДАР ДАВРАИ ПАНДЕМИЯ ТАҒЙИР ЁФТАНД?
Дар соҳаи бонкдорӣ чун дар
дигар соҳаҳои иқтисодиёти
кишвар соли 2021 ҳамчун
соли ваксинакунӣ ва кӯшишу
иқдомот барои баромадан аз
буҳрони бар асари пандемия
бавуҷудомада сипарӣ шуд.
Вале, тавре дида мешавад,
новобаста аз паёмадҳои ин
буҳрон равандҳо ва навгониҳо
дар олами бонкдорӣ ҷорӣ ва
амалӣ гардиданд. Таҳавуллоти
охир дар соҳаи мазкур аз он
шаҳодат медиҳанд, ки бонкҳо
дар саросари олам барои
беҳтар намудани хизматрасониҳои худ талош кардаанд.

ЧАРО БОНКҲО БА БИОМЕТРИЯ
РӮЙ МЕОВАРАНД?
Соли 2021 бонкҳо дар аксари
кишварҳои дунё дар фаъолияти
худ истифодаи маълумоти
биометрии мизоҷонро афзоиш
доданд. Онҳо хазинаи маълу-

моти муштариёни худро, ки аз
иттилооти биометрӣ иборат
аст, ҳамаҷониба васеъ карда,
шароити махсуси хизматрасониро барои мизоҷон фароҳам
меcозанд. Масалан, бархе аз
бонкҳо барои ин гуна мизоҷон
маҳдудияти баландтар барои
гирифтани пули нақд ва меъёри
пасти қарзҳоро пешниҳод намуданд.

Дар ин ҷода, барои таъмини
пешниҳоди саривақтии маълумоти биометрӣ ба бонкҳо
таваҷҷуҳи нокифояи муштариён ва инфрасохтори суст
инкишофёфта аз монеаҳои
асосӣ ба шумор мераванд.

Бинобар ин, бонкҳо бо
мақсади ҳавасманд кардани
мизоҷони худ дар ин самт
талош карданд. Масалан, Бонки
давлатии “Сбербанк” -и Русия
иқдомҳоеро, аз қабили зиёд
кардани ҳаҷми имконпазири
пардохт ва ҳаҷми имконпазири
интиқоли маблағ барои муштариёне, ки маълумоти биометриро пешниҳод кардаанд, рӯи
даст гирифт.
Маълумоти биометрӣ
ба бонкҳо асосан барои он
зарур аст, ки мизоҷони хешро
ба таври комил шиносоӣ
кунанд ва бо барномаҳои худ
ба онҳо хизмат расонанд.
Мисоли равшани истифодаи
биометрия ҷиҳати бехатарии
пардохтҳо стартапи норвегиягии “Zwipe” шуда метавонад,
ки дар ҳамкорӣ бо ширкати
“MasterCard” корти кредитиеро ба муомилот баровард,
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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ки дар он маълумот дар бораи
изи ангуштони мизоҷон сабт
меёбад. Тибқи ин навоварӣ,
барои гирифтани пули нақд аз
корт ё пардохт дар мағозаҳо,
мизоҷро зарур аст, ки ангушти
худро ба болои сканер гузорад.
Ба ин монанд,, ширкати
“Alibaba” низ як усули муҳофизатии навро ҷорӣ кард, ки дар
он ба ҷои ворид кардани рамзи
PIN-и анъанавӣ, истифодабаранда худро селфӣ мекунад.

СУПЕРБАРНОМАҲО ВА АФЗОИШИ
ШУМОРАИ ОНҲО

Дар бисёре аз кишварҳо соли
2021 аз ҷониби бонкҳо барномаҳои бартар ё “superapps”(суперапҳо)-и нав мавриди истифодабарӣ қарор гирифтанд. Ин
барномаҳо ба мизоҷон имкон
медиҳанд, ки ба хидматрасониҳои ғайрибонкӣ низ пайваст
шаванд. Ҳамчунин мизоҷон
тавассути ин барномаҳо метавонанд, бо шарикони филиалҳои бонкҳо муомилот анҷом
диҳанд.
Дар аввал, бонкҳо то ҳадди
имкон шарикони зиёдеро ҷамъ
мекарданд, то ки ба мизоҷони
худ шароити махсус фароҳам
оранд. Ҳоло ин шарикон он
қадар зиёд шудаанд, ки ҳузур
ва шумораи онҳо амалан барои
муштарӣ чандон аҳамият надоранд. Бинобар ин, бархе бонкҳо
танҳо бо шариконе шартнома
мебанданд, ки барои мизоҷон
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аҳамият доранд ва аз хизматрасонии онҳо зиёд истифода
мебаранд.
Дар Тоҷикистон “Алиф Бонк”
чунин низоми муомилот бо
шариконро ташкил намуд, ки
мизоҷон метавонанд бо истифода аз барномаи Алифшоп
бо шарикони бонки мазкур
амалиёт анҷом диҳанд.
Дар Белгия бошад, бонки
“KBC Bank”, ки яке аз бонкҳои
бузурги он кишвар ба ҳисоб
меравад, ба мизоҷони худ
дастрасӣ ба хизматрасонии
ғайрибонкиро дар барномаи
худ пешкаш кард. Бонк ҳатто
ин хизматрасониро барои
онҳое низ пешниҳод намуд, ки
мизоҷи ин бонк нестанд.
Яке аз бонкҳои пешсафи
бозори бонкии Испания –
“Caixa” барои кӯдакон ва
ҷавонон барномаҳои алоҳидаи
смартфонро сохта, ба истифода дод. Бонки мазкур барои
кӯдакони то 11-сола барномаи
“imaginKids”ва барои наврасони аз 12 то 17-сола барномаи
“imaginTeens”-ро пешниҳод
намуд. Барномаи аввал барои
омӯзиши маълумоти молиявӣ
бо ёрии бозиҳо ва барномаи
дуюм барои ба наврасон омӯхтани асосҳои молия пешбинӣ
мешавад. Тавассути ин барномаҳо бонки “Caixa” хизматрасониҳои ғайрибонкиро низ ба
муштариён пешниҳод мекунад.
Дар Русия танҳо ду бонк
– “Сбербанк” ва “Тинкофф”
суперапҳои худро ба кор андохтанд. Ин ҳама далели он аст, ки
ширкатҳои бузурги муваффақ
кӯшиш доранд, ки экосистемаҳои хидматрасонии навро
бунёд кунанд.

БОНКРО АЗ ХОНА МЕТАВОН
ИДОРА КАРД
Тавре маълум аст, то оғози
пандемия бонкҳои дунё чандон
ҷонибдори истифодаи зиёди
воситаҳои мухобиротӣ набуданд. Вале пандемияи коронавируси нав бонкҳоро водор
ба он кард, ки ба кормандони
худ иҷозат диҳанд, то аз хона
истода, вазифаи хешро ба
шакли фосилавӣ анҷом диҳанд.
Соли равон бо вуҷуди ваксинакунии шаҳрвандон пандемия
идома дошт.

Имсол бисьёр муассисаҳои
бузурги молиявӣ ба кормандони худ иҷозат доданд, ки
дар хона истода, корашонро
пеш баранд. Масалан, дар авҷи
карантин тақрибан 70% аз
86000 корманди бонки бритониёии Standard Chartered дар
хона кор мекарданд. Бонки
марказии Олмон – “Deutsche
Bank” танҳо дар давоми ду
ҳафтаи моҳи феврали соли
равон барои нигоҳ доштани
иртибот байни кормандони худ
маҷбур шуд, ки 50000 видеоконфронсҳоро дар саросари ҷаҳон
анҷом диҳад.
Бояд қайд кард, ки ин
ибтидои идоракунии бонк
хориҷ аз он, яъне аз хона аст.
Ба туфайли технологияҳои нав
имрӯз бисёр консепсияҳо ва
равишҳои бунёдии соҳаи бонк-
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дорӣ устувории худро аз даст
медиҳанд. Ин ба тағйирёбии
тарзи рафтори ҳамаи иштирокчиёни равандҳои тиҷоратӣ
ва ҷонибҳои манфиатдор - аз
кормандон ва муштариён то
ширкатҳои шарик ва давлат
вобаста аст. Аз ин рӯ, наметавон
пандемияро аз нуқтаи назари
рушди соҳа ба тамом падидаи
манфӣ номид.

OPEN - BANKING ИМКОНИЯТИ
БОНКҲОРО ЗИЁД МЕКУНАД

Тамоюли дигари бонкҳо дар
соли 2021 ин истифодаи Openbanking аст. Open-banking ё худ
бонкдории кушод консепсияест, ки нармафзорҳоро барои
дар бахши молиявӣ таъмин
намудани ҳамкорӣ байни
барномаҳои гуногун истифода
мебарад.
Бонкдории кушода ба
шарикон имкон медиҳад, ки
хидматҳо ва барномаҳо барои
муассисаҳои молиявӣ эҷод ва
имкониятҳои шаффофияти
молиявиро барои дорандагони суратҳисобҳои муассисаҳои бонкӣ васеъ намоянд.
Инчунин он имкон медиҳад,
ки мубодилаи маълумот дар
бораи муштарӣ бо ризоияти
ӯ сурат гирад ва хизматрасониҳои пешниҳодии шахсӣ
барои вай ташкил карда
шаванд.
Ҳоло бонкҳои аврупоӣ
истифодаи “оpen-banking”-ро

густариш дода истодаанд.
Парлумони Иттиҳоди Аврупо
дар ин маврид дастуреро қабул
кард, ки ҳадафи он ҳарчӣ
бештар паҳн кардани технологияҳои молиявӣ мебошад.
Тибқи ин дастур бонк вазифадор мешавад, ки ба провайдери хидматрасонии пардохт
маълумоти молиявӣ оид ба
муштариро пешниҳод кунад
ва ҳатто бидуни бастани
шартномаи алоҳида, пулро аз
суратҳисоби ӯ хориҷ кунад.
Барои анҷоми ин кор танҳо
фармоиши муштарӣ кифоя
аст.
Илова бар ин, бонкҳо
муваззаф шуданд, ки баъзе
барномаҳои худро барои
ташкилотҳои ҳамкор боз
кунанд.
Ин тамоюл якбора дар
якчанд самт инкишоф меёбад.
Аввалан, муштариёне, ки дар
якчанд бонк суратҳисоб доранд,
имкон пайдо карданд, ки
мустақим аз як инфрасохтор ба
инфрасохтори дигар гузаранд.
Ин хусусият метавонад барои
интиқоли маблағ ва анҷом
додани амалиёти дигар истифода шавад.
Сониян, бар асоси усулҳои
“оpen-banking” ширкатҳои
азим, ба мисли Google, Yandex,
Facebook ба бархе аз маълумоти
бонкӣ дастрасии мустақим
пайдо карданд.
Ба андешаи коршиносон
технологияи рушдёбандаи
оpen-banking метавонад
самтҳои бахши молиявиро
тавсиа бахшида, имкониятҳои
навро барои рушди бонкҳо
фароҳам созад.

ҲАМКОРИҲОИ САМАРОВАРИ
БОНКҲО ВА ШИРКАТҲОИ FINTECH
ГУСТАРИШ МЕЁБАНД

Тавре дида мешавад, солҳои
охир бахусус соли равон
раванди ҳамкории бонкҳо бо
ширкатҳои технологие, ки
онҳоро ба истилоҳ “Fintech”
меноманд, густариш пайдо
кард. Ин ҳамкориҳо барои
пешрафти кори бонкҳо ва
пешниҳод намудани хизматрасониҳои нав мусоидат
мекунанд. Умуман чунин як
муносибат барои ҳарду ҷониб
муфид мебошад. Агар аз як
тараф, бонкҳо ба технологияҳои муосири молиявӣ ниёз
дошта бошанд, аз ҷониби дигар,
ширкатҳои Fintech ба дастрасии
озод ба захираҳои бонкӣ ва
экосистема зарурат доранд.
Тамоюли асосӣ дар ин маврид
ҳалли масъалаҳои гуногун
аз ҷониби ширкатҳо барои
кор бо ҳуҷҷатҳо ва ташкили
ҳамкории босуръат байни бонк
ва муштарӣ мебошад.
Дар баробари ин, ширкатҳои
технологӣ инчунин ба рақамикунонии хидматрасониҳо
машғул мебошанд. Имрӯз
бонкҳо дар ҷустуҷӯи пайдо
кардани мувозинат байни
хизматрасониҳои анъанавӣ
ва технологияҳои муосири
молиявӣ мебошанд.
Самараи ҳамкории бонкҳо
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бо ширкатҳои технологӣ дар
мисоли бонки “Сбербанк”-и
Русия ва ширкатҳои технологӣ
баръало мушоҳида мешавад.
Онҳо хизматрасониеро бо номи
YuKassa ба роҳ мондаанд, ки он
бузургтарин хидматрасонии
эквайринг ба шумор меравад ва
ба соҳибони вебсайт ва мағозаҳои онлайн ва дигар соҳибкорони онлайн барои қабули
пардохтҳо мустақиман дар сайт
кумак мекунад.
Коршиносони соҳа бар
инанд, ки чунин ҳамкории яке
аз бузургтарин бонкҳои Русия
бо як ширкати технологӣ дар
чанд соли пеш тасаввурнашаванда буд. Яқин аст, ки ин
ҳамкориҳо дар оянда идома
хоҳад дошт.

ИСТИФОДАИ БЛОКЧЕЙН ДАР
БОНК ДОРӢ ЧӢ БАРТАРӢ ДОРАД?

Технологияи блокчейн имрӯз
натанҳо барои сохтани пулҳои
рақамӣ, балки имкон дорад,
он дар низомҳои гуногуни
молиявию бонкӣ истифода
шавад. Соли 2021 бисёре аз
бонкҳо истифодаи ин технологияро мавриди омӯзиш
қарор доданд. Баъзе бонкҳои
пешрафта, аллакай истифодаи
блокчейнро дар низомҳои худ
санҷида истодаанд. Бонкҳои
машҳури ҷаҳон, аз қабили JP
Morgan, Barclays Goldman Sachs,
Credit Suisse хабар доданд, ки
ба ҷорӣ кардани блокчейн дар
низомҳои худ наздик шудаанд.
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Бонкҳо бо ин кори худ
мехоҳанд, технологияи блокчейнро ҳамчун пойгоҳи маълумотие, ки тағйир додани он
аз имкон берун аст, истифода
баранд. Зеро яке аз бартариҳои
асосии пойгоҳи маълумотии
дар асоси технологияи блокчейн таҳияшуда ин ғайривоқеӣ
будани рахна кардани он ба
ҳисоб меравад. Иттилоъе, ки
дар ин пойгоҳ сабт мешавад,
якбора дар якчанд компютер
сабт мешавад ва онро тоза
кардан ғайриимкон аст.
Чунин ақида вуҷуд дорад,
ки технологияи блокчейн
таъмини шаффофияти амалиётро кафолат медиҳад. Ва яке аз
хусусиятҳои низоми блокчейн
вуҷуд надоштани миёнарав
мебошад. Эътимоднокии
интиқолҳо аз ҷониби худи
иштирокчиён ва шабакаи блокчейн тасдиқ карда мешавад.
Ба ин тартиб, низоми блокчейн имкон медиҳад, ки мизоҷ
дороиҳои молиявиро ба иштирокчиёни шабака фиристода,
ҳамзамон тағйирнопазирӣ,
ҳақиқӣ ва далели гирифтани
иттилоотро кафолат диҳад. Ин
амал шаффофияти муомиларо
таъмин ва сатҳи эътимодро
зиёд мекунад.
Пешбинӣ мешавад, ки дар
солҳои оянда бо кумаки технологияи блокчейн пардохтҳои
гуногун, аз қабили пардохти
пули барқу об ва ё маблағи
хадамоти дигари маишӣ хеле
осон хоҳанд шуд.

ЧИН ДАР СОХТАНИ ПУЛИ РАҚАМӢ
ПЕШСАФ АСТ
Мавзӯи барориши пулҳои
рақамӣ дар соли 2021 яке

аз масъалаҳои мубрам дар
доираҳои гуногуни молиявӣ ба
шумор мерафт. Дар айни замон
сохтани ин намуд пулҳо дар
маркази таваҷҷуҳи беш аз 60
бонки марказии кишварҳои
олам қарор дорад. Пулҳои
рақамии аз ҷониби бонкҳои
марказӣ баровардашавандаро
бо забони англисӣ CBDC (Central
bank digital currency) меноманд,
ки маънои асъори рақамии
бонки марказиро дорад. Тавре
аз маълумоти Бонки ҳисоббаробаркуниҳои байналмиллалӣ
бармеояд, ҳудуди 80%-и бонкҳои
марказии дунё лоиҳаҳои CBDC
–и худро доранд ва рӯи онҳо
ҳоло кор карда истодаанд.
Бонкҳои марказӣ баъди ба
муомилот баровардани пулҳои
рақамӣ мехоҳанд пулҳои
маъмулии коғазиро иваз кунанд
ва бо ин восита пардохтҳои
фосилавиро бештар равнақ
диҳанд. Бонки марказии Аврупо
эълон кард, ки дар андешаи
сохтани еврои электронӣ аст.
Мақомоти ИМА омӯзиши
масъалаи сохтани доллари
амрикоиро баррасӣ доранд.
Чин аллакай юани рақамиашро сохта, мавриди санҷиш
қарор дод. Он пардохтҳоро бо
юани рақамӣ дар реҷаи офлайн
ба воситаи гузаронидани пул
дар ҳамёнҳои электронӣ ва
смартфонҳо санҷид. Мақомоти
чинӣ талош доранд, ки сатҳи
махфияти амалиётҳо бо юани
рақамиро ба сатҳи баробар ба
пулҳои нақд наздик намоянд.
Дар ҳамин ҳол раванди
сохтани асъори рамзии хусусӣ
аз қабили биткоин ва эфириум
идома дорад. Facebook низ талошҳояшро барои сохтани асъори
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рақамии хусусии худ бо унвони
Libra идома дод. Вай эълон
кард, ки қурби асъори рақамии
худро ба қурби асъори воқеӣ
ба монанди доллари амрикоӣ,
евро ва фунтстерлинг алоқаманд
мекунад, то ки он тадриҷан ба
воситаи пардохт табдил ёбад.
Дар давоми сол арзиши
биткоин болоравии худро идома
дод. Қурби он ба таври бесобиқа
афзуд. Як биткоин то ба 67,5
ҳазор доллар баробар шуда буд.
Бонки марказии Русия низ
аз раванди сохтани рубли
рақамӣ хабар дод. Мақомоти ин
бонк изҳор доштанд, ки рубли
электронӣ барои рушди навовариҳои пардохт ангеза эҷод
мекунад ва хароҷоти истеъмолкунандагонро коҳиш дода,
рақобат байни бонкҳои Русияро
меафзояд. Бино ба маълумоти
мақомоти Русия санҷиши рубли
рақамӣ соли 2022 гузаронида
мешавад.
Лоиҳаҳои бонкҳои марказӣ
дар мавриди пулҳои рақамӣ аз
он дарак медиҳанд, ки солҳои
наздик пулҳои рақамии давлатӣ
вориди бозор хоҳанд шуд.

ТАБЛИҒОТ АЗ ТАРИҚИ
ШАБАКАҲОИ ИҶТИМОӢ АРЗОН
ВА ОСОН АСТ

Бонкҳо дар соли равон ба
таври оммавӣ истифодаи
шабакаҳои иҷтимоиро оғоз
карданд. Шабакаҳои иҷтимоие
ба монанди Facebook, Твитер,

TikTok, Likee ва ғайраҳо ба
минбари таблиғоти бонкҳо
табдил ёфтанд. Дар бисёр
кишварҳои олам имрӯз ҷойгир
намудани таблиғот дар шабакаи
иҷтимоии TikTok аҳамият пайдо
кардааст.
Дар айни замон, бонкҳои
Тоҷикистон бештар аз Facebook
истифода мебаранд. Аксари
бонкҳои кишвар дар ин
шабакаи иҷтимоӣ саҳифаҳои
худро доранд. Дар байни онҳо
БДА ҶТ “Амонатбонк”, ҶСК
“Спитамен Бонк” ва ҶСК “Алиф
Бонк” пешсафанд. “Алиф Бонк”
барои таблиғоти хизматрасониҳои худ аз шабакаҳои дигаре
чун Инстаграм низ истифода
мебарад. Дар назар аст, ки
бонкҳои дигари Тоҷикистон
солҳои минбаъда аз ин шабакаҳо
бештар истифода баранд.
Таблиғот дар шабакаҳои
иҷтимоӣ барои ҷалби бештари
муштариён ба бонкҳо зарур аст.
Зеро ҳар қадар мизоҷ ба бонк
ҷалб шавад, ҳамон қадар даромади бештар ба даст меорад.
Бояд гуфт, ки ҷалб намудани
муштариён аз тариқи шабакаҳои
иҷтимоӣ роҳи нисбатан арзон
ва осони таблиғот шуморида
мешавад.

БАРНОМАҲОИ БОНКИИ
ТЕЛЕФОНҲОИ ҲУШМАНД
Имрӯз бонкҳо натанҳо
миқдори зиёди маълумотро
дар бораи мизоҷон ҷамъоварӣ
мекунанд, балки ба онҳо барои
таҳлили хароҷоташон ва таҳияи
нақшаи буҷети хусусиашон низ
кумак мекунанд.
Чанд сол пеш, танҳо воҳидҳои бонкӣ имкони назорати
тақсимоти хароҷоти мизоҷонро

рӯйи даст доштанд. Ҳоло бошад,
ин раванд низ содда шуд ва
ҳар як корбари бонкдории
мобилӣ акнун ин имкониятро
дорад. Раванди татбиқи барномаҳои бонкии телефонҳои
ҳушманд дар соли 2021 идома
ёфт ва бонкҳо барномаҳоеро ба
мизоҷон пешниҳод карданд, ки
вазифаҳои зиёдеро иҷро мекунанд. Ин барномаҳо барои ба
мизоҷон осону қулай шудани
амалиёти бонкӣ хизмат мекунанд. Масалан, дар соли 2021
барномаҳои мобилие пайдо
шуданд, ки хароҷоти мизоҷонро
дар шакли барномаи Excel
пешниҳод мекунанд ва ҳатто
метавонанд харидҳои онлайн ё
офлайни мизоҷро дар алоҳидагӣ
барояшон нишон диҳанд.
Дар назар аст, ки дар оянда,
имконияти шиносоии қабулкунандаи маблағи интиқолӣ бо
сканер кардани рӯй, пардохти
квитансия аз рӯи акс, тарифи
инфиродӣ барои ҳар як корбар
фароҳам хоҳад шуд.
Коршиносон пешбинӣ мекунанд, ки дар ояндаи наздик
истифодаи садо низ дар барномаҳои бонкӣ имконпазир
мешавад. Пешрафти технологияи овозӣ ба таври худкор
шумораи корбаронеро, ки аз он
истифода мебаранд, афзоиш
медиҳад. Бонкҳо аз тариқи
шиносоии садо анҷом додани
амалиёти бонкиро мавриди
пажӯҳиш қарор медиҳанд.
Тахмин мекунанд, ки самараи
ин навигариҳо дар ду соли оянда
пешкаши хоҳишмандон хоҳад
шуд.
Аслам Мӯминов,
хабарнигори “БТҶ”.
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Ҳ АМОИШИ С АМАРОВАР

Форуми соҳибкорзанон дар Душанбе баргузор гардид
Бо ташаббуси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо Котиботи Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии Бонки аврупоии таҷдид
ва рушд ва дигар шарикони рушд 19 ноябри соли 2021 дар чорчӯбаи чорабиниҳо бахшида ба
30-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба ифтихори Рӯзи байналмилалии
бонувони соҳибкор, дар Душанбе Форуми соҳибкорзанон таҳти унвони “Воситаҳои муосири
рушди соҳибкории занон” баргузор гардид.

Дар кори Форум намояндагони Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, аъзои Гурӯҳи корӣ
оид ба тақвият бахшидани фаъолияти соҳибкорӣ миёни занон,
ҷавонон ва шахсони имконияташон маҳдуд, бахши хусусӣ,
ташкилотҳои қарзии молиявӣ,
Ассотсиатсияҳо ва ташкилотҳои
соҳибкорӣ, шарикони рушд ва
намояндагони васоити ахбори
омма ширкат варзиданд.
Кори Форум дар се бахш “Заминаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва
ҳуқуқии рушди фаъолияти соҳибкории бонувон дар ҶТ”, “Рушди
иқтидори бонувон дар соҳаи
кишоварзӣ тавассути барномаҳои
дастгирӣ, васеъ намудани имкониятҳо дар минтақаҳо” ва “Васеъ
намудани имкониятҳо барои
бонувон ба воситаҳои молиявӣ ва
дигар хизматрасониҳои электронӣ” ҷараён гирифт.
Бахши мавриди таваҷҷуҳи
хоси иштирокдорони Форум ба
мавзӯи “Васеъ намудани имко68
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ниятҳо барои бонувон ба воситаҳои молиявӣ ва дигар хизматрасониҳои электронӣ” бахшида
шуда буд, ки таҳти роҳбарии
муовини раиси Бонки миллии
Тоҷикистон Моҳбону Накҳатзода,
бо иштироки роҳбарон ва намояндагони ташкилотҳои қарзии
молиявӣ, соҳибкорон, сармоягузорон ва намояндагони ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ
баргузор гардид.
Моҳбону Накҳатзода зимни
баромади худ доир ба Стратегияи
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли
2030, Ҳадафҳои рушди устувор,
аз ҷумла баробарии гендерӣ,
кори шоиста ва рушди иқтисодӣ,
саноат, инноватсия ва инфрасохтор, коҳиши нобаробарӣ, ки
дар ҷаласаи 70-уми Ассамблеяи
Генералии СММ моҳи сентябри
соли 2015 тасдиқ шудаанд сухан
ронда, таъкид намуд, ки ноил
гаштан ба ҳадафҳои зикргардида барои баланд бардоштани

мавқеи Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат хоҳад
кард.
Муовини Раиси БМТ дар
суханронии хеш ҳамзамон оид ба
индекси нобаробарии гендерӣ ва
рушди гендерӣ, таносуби мардон
ва занон дар байни қарзгирандагон дар ташкилотҳои қарзӣ
ибрози андеша намуда, аз иштирокдорони бахш даъват ба амал
овард, ки доир ба масъалаҳои
беҳтар намудани дастрасии
молиявӣ, истифодабарии хизматрасониҳои сифатноки молиявӣ,
рушди низоми молиявӣ, рушди
бахши хусусӣ, беҳтар намудани
фазои соҳибкорӣ, ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, рушди сармояи
инсонӣ фикру андеша ва
пешниҳоди худро баён намоянд.
Сипас, дар назди ҳозирини
ин бахши Форум бо рӯнамоӣ
мутахассиси пешбари Идораи
низоми пардохти БМТ Камила
Сайисмонова дар мавзӯи “Саҳми
низоми бонкӣ дар рушди бахши
соҳибкорӣ: пешниҳоди хизматрасонии молиявӣ” ва намояндаи
Фонди хазинаи амонатҳо оид
ба ҳамкориҳои байналмилалии
Олмон дар ҶТ Инна Мазур оид
ба “Лоиҳаҳои Шпаркасса дар
самти дастгирии соҳибкорӣ дар
минтақаҳои дурдасти ҶТ” ва
намояндагони ташкилотҳои
қарзии молиявии ҷумҳурӣ суханронӣ намуданд.

Шуъбаи матбуоти БМТ.

БОНУИ КОМЁБ
ҶИДДУ ҶАҲД ВА ТАЛОШҲОИ ЗИЁД ...

Ҷидду ҷаҳд ва талошҳои зиёд асоси пешравист,
мегӯяд муовини раиси Раёсати Бонки давлатии амонатгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк» Сайфзода Шаҳло Ҷамол.
Ӯро дар шаҳри Нораки
вилояти Хатлон хурду калон
хуб мешиносанд ва эҳтиромаш мекунанд. Зеро вай
зодаи ин шаҳр асту аз синни
хурдсолӣ дар ин ҷо бо ҳамсолони хеш таҳсил намудаю
ба воя расидааст. Соли 1992
мактаби миёнаро дар шаҳри
номбурда бомуваффақият
хатм намуд. Чун падараш
шахси китобдӯсту пурмутолиа буд, як гӯшаи хонаашон китобхонаеро мемонд
ва дар он ҷо адабиёти
илмиву бадеӣ ва дигар
асарҳои соҳаҳои гуногун
нигоҳ дошта мешуданд.
Муҳити оилаи фарҳангӣ ва
таваҷҷуҳи волидайни бомаърифат ба таълиму тарбияи
фарзандон дар инкишофи
ақлу зеҳни Шаҳлои хурд
таъсири амиқ гузошт. Ин
буд, ки аз овони хурдсолӣ
Шаҳло Сайфзода ба мутолиаи китоб майлу рағбати
зиёд пайдо кард. Ҳамеша
кӯшиш мекард, ки лаҳзаҳои
холии худро ба мутолиаи
китобҳои ҷолиб бахшад.
Илова бар ин, падараш дар
таълиму тарбияи фарзандон
серталаб ва бисёр ҷиддӣ буд.
Маҳз чунин як фазои маърифатпарварона дар оилаи
намунавӣ, тарбияи хубу
азбар намудани илму дониш
минбаъд барои муваффақ
шудани ӯ дар зиндагӣ ва
фаъолияти касбӣ заминаи
воқеӣ гузоштанд.

- Ҳар як бону ё хонуми соҳибэҳтиром бояд аз навгониҳои ҷаҳони
пешрафта ва муосир, дигаргуниҳои олами технологияи иттилоотии
ҷадид огаҳ бошад, аз уҳдаи корбурди барномаҳои нав ва истифодаи дастгоҳҳову васоити техникии вобаста ба самти фаъолияташ
ба хубӣ барояд. Зеро ин ҳама дастовардҳо агар аз як ҷониб барои
пеш бурдани фаъолияти касбии зан муҳим бошад, аз тарафи дигар
барои таълиму тарбияи фарзандон дар шароити ҷаҳонишавӣ таъсири мусбат хоҳад дошт, - гуфт зимни суҳбат бо мо Сайфзода Шаҳло
Ҷамол, муовини раиси Раёсати Бонки давлатии амонатгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Амонатбонк».
Хатми мактаби миёна
ба соли 1992, ба оғози
ҳодисаҳо ва нооромиҳо
дар ҷумҳурӣ рост омад,
вазъият рӯз ба рӯз мушкил
мегашт, на ҳама духтарон
баъди хатми мактаб хоҳиши
идомаи таҳсилро доштанд.
Вале Шаҳло бо мақсади

идомаи таҳсил ва соҳибкасб шудан ба вазъияти
мавҷуда нигоҳ накарда, солҳо
талош кард, дониш омӯхту
омодагӣ дид. Чун муддати
тӯлонӣ дар зеҳнаш андешаи
гирифтани маълумоти
олиро мепарварид, аз паси
орзуҳои қалбаш равона буд.
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Мехост бо мурури замон
номбардори падару модар
шавад, дар ҷомеа мавқеъ
пайдо кунад, ободгари
ватан бошад ва дар роҳи
хидмат ба халқу миллат
камари ҳиммат бандад.
Ҳамеша дар ин андеша буд
ва худро бо ин суханон нияти нек, ними комёбӣ
аст - тасаллӣ медод ва боз
ба худ мегуфт, ки барои
ноил шудан ба хостаҳои
қалб кӯшиш ва талоши зиёд
мебояд.

КАСБИ ИҚТИСОДЧӢ ДАР
ДИЛАШ МАЪВО ГИРИФТ
Орзӯю омоли қалбаш нек
ва соф буд, мехост маълумоти олӣ гирифта, мутахассиси хуби соҳаи иқтисод
шавад. Чунин ҳам шуд, бо
амри тақдир ва ҷидду ҷаҳд
ва талошҳояш соли 1996
ба Донишгоҳи давлатии
миллии Тоҷикистон дохил
шуда, соли 2001 онро бо
ихтисоси баҳисобгирии
бухгалтерӣ, назорат ва
таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ хатм кард.
Дар раванди таҳсил ба
омӯхтани фанни математика, ки на ба ҳама писанд
аст ва ҳатто баъзеҳо азбар
намудани ин шохаи илми
дақиқро ниҳоят мушкил
меҳисобанд, ба таври
ҷиддӣ машғул шуд ва дар
ниҳояти кор комёб шуд.
Маҳз ба таври аъло азбар
кардан ва донистани фанни
риёзӣ ба Шаҳло имконият
дод, ки иқтисодчии касбӣ
шавад.
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Пас аз хатми донишгоҳ
ӯ дар филиали Бонки
давлатии амонатгузории
Тоҷикистон «Амонатбонк»
дар ш.Норак ба фаъолият
шурӯъ намуда, то соли
2004 дар ин ҷо ба ҳайси
нозири калон ифои вазифа
кард. Сипас, солҳои 20042008 муовини мудири
шуъбаи №08-и БДА ҶТ
«Амонатбонк» дар шаҳри
Норак, сардори шуъбаи
қарздиҳӣ ва аз соли 20082009 дар вазифаи сармуҳосиби бонки мазкур фаъолият намуд. Як муддат,
яъне солҳои 2009-2012
сармуҳосиби филиали ҶСП
БСТ ТИСТ «Тоҷпромбонк»-и
шаҳри Норак буд. Аз
соли 2012 то 2019 мудири
филиали №08-и БДА ҶТ
«Амонатбонк» дар шаҳри
Норак ва аз моҳи апрели
соли 2019 то имрӯз муовини
раиси Раёсати Бонки
давлатии амонатгузории
Тоҷикистон «Амонатбонк»
мебошад.
Имрӯз метавон гуфт,
ки Сайфзода Шаҳло
Ҷамол яке аз занҳои
муваффақ дар соҳаи
бонкдории кишвар
ба ҳисоб меравад.
Ба андешаи ӯ,
низоми бонкии
Тоҷикистон дар замони
соҳибистиқлолӣ ба рушди
бесобиқа ноил гашт. Дар ин
давра барномаҳои гуногун
ва лоиҳаҳои ҷадид дар ин
соҳа татбиқ гардиданд. Бо
дастгириҳои пайвастаи
давлату ҳукумат имкон
фароҳам оварда шуд, ки

мутахассисони соҳа дар
дохилу хориҷи кишвар аз
давраҳои омӯзишӣ гузашта,
таҷриба ва донишу малакаҳои касбии худро такмил
диҳанд.
Шаҳло, ки дар соҳаи
бонкдорӣ собиқаи кории
зиёд дорад, бо як дилгармӣ
изҳор медорад, ки ҳама
гуна кор агар дар чаҳорчӯбаи муайян роҳандозӣ
гардад, дар анҷом натиҷаҳои
хуб ба бор меорад. Имрӯз
Шаҳло Сайфзода сарпарастии Департаменти қарзӣ,
Департаменти пардохти
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нафақа ва кортҳои бонкӣ,
Департаменти муомилоти
пулӣ, Департаменти рушд ва
омори бонкӣ, Идораи танзим
ва назорати МХБ, Хадамоти
матбуот ва рекламаи Бонки
давлатии амонатгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон
“Амонатбонк”-ро ба ӯҳда
дорад ва бо таваҷҷуҳу назорати вай ба пешравиҳо ноил
гаштаанд.
Номбурда бо қаноатмандӣ
изҳор менамояд, ки дар
давоми фаъолияти бонкиаш
ба кишварҳои Япония,
Сингапур, Федератсияи
Россия ва Туркия сафар
намуда, зимни бозомӯзӣ ва
табодули таҷриба бо раванди
фаъолияти соҳаи бонкдории кишварҳои мазкур аз
наздик шинос шудааст.
Дар ҷараёни сафарҳояш
дониш, малака ва маҳорати
касбии худро баланд намуда,
ҳамеша кӯшиш менамояд, ки афзалияту бартариҳои таҷрибаи давлатҳои

пешрафтаро дар фаъолияти
худ босамар истифода
барад.
Шаҳло Сайфзода имрӯз
аз пайи такмили ихтисос
мебошад. Дар лаҳзаҳои
фориғ аз кор ва машғулиятҳои хона мекӯшад аз
навгониҳои замони муосир
бохабар бошад. Дар айни
замон дар Академияи
менеҷмент ва бизнеси
Қазокистон (MBA) таҳсили
илмро идома дода истодааст ва ба навиштани
рисолаи магистрӣ таҳти
унвони “Идоракунии
дороиҳо” машғул
мебошад.

БОНУИ РОҲБАР,
БОЯД БОНУИ ХОНА ҲАМ
БОШАД
Ба андешаи Шаҳло
Сайфзода, ҳар як бонуи
хона новобаста аз мансабу
ихтисос бояд ба ободӣ
ва хушбахтии оилаи хеш
таваҷҷуҳи пайваста дошта
бошад. Ба пиндори ӯ, дар
таҳким ва пойдории оила
зан нақши асосиро иҷро
мекунад. Зеро зан чароғи
хонавода ва сафобахши
оила аст. Ин зани ҳалиму
нармгуфтор, ифтихор
аз он дорад, ки соҳиби

Шаҳло дер боз ба варзиш меҳру дилбастагии зиёд дорад. Аз байни
навъҳои гуногуни варзиш барояш тенис, баскетбол ва давидан
писанд аст. Барои нигоҳдории саломатӣ, табъи боло ва кайфияти
хуш дар давоми рӯзи корӣ субҳгоҳон ба давидан машғул мешавад.
Варзишу фаъолияти ҷисмониро, ки ба андешаи мутахассисони тиб
асоси дарозумрии одамон дониста мешавад, ба хотири солимӣ ба
дигарҳо ҳам тарғибу ташвиқ мекунад.
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оилаи солим ва модари се
фарзанд аст. Новобаста аз
он ки дар Бонки давлатии
амонатгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Амонатбонк”
масъулияти баландро ба
зимма дорад, ҳамеша
кӯшиш мекунад, ки дар
оила ба таълиму тарбияи
дурусти фарзандон дар
рӯҳияи инсондӯстиву
хештаншиносӣ вақт
пайдо намуда, дар ҳалли
масоили он саҳм гузорад.
Дар баробари ин, Шаҳло
кадбонуи бомаҳорат буда,
дар омода намудани
анвои гуногуни таъому
хуришҳои хушмазза ҳамто
надорад. Ғайр аз маҳорати
баланди кадбонуӣ доштан,
ӯ дӯзандаи чирадасту
моҳир ҳам аст. Чанд рӯз
пеш барои духтарчаи хурдсолаш куртаи чакан духт,
ки хеле шинаму зебо мебошад.
Шаҳло дер боз ба варзиш
меҳру дилбастагии зиёд
дорад. Аз байни навъҳои
гуногуни варзиш барояш
тенис, баскетбол ва давидан
писанд аст. Барои нигоҳдории саломатӣ, табъи
боло ва кайфияти хуш дар
давоми рӯзи корӣ субҳгоҳон ба давидан машғул
мешавад. Варзишу фаъолияти ҷисмониро, ки ба
андешаи мутахассисони
тиб асоси дарозумрии
одамон дониста мешавад,
ба хотири солимӣ ба дигарҳо ҳам тарғибу ташвиқ мекунад.
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Шаҳло Сайфзода имрӯз аз пайи такмили ихтисос мебошад.
Дар лаҳзаҳои фориғ аз кор ва машғулиятҳои хона мекӯшад аз
навгониҳои замони муосир бохабар бошад. Дар айни замон дар
Академияи менеҷмент ва бизнеси Қазокистон (MBA) таҳсили
илмро идома дода истодааст ва ба навиштани рисолаи магистрӣ
таҳти унвони “Идоракунии дороиҳо” машғул мебошад.

Ин хонуми бедордилу фарҳангӣ ба серкориву маҳдудияти вақт
нигоҳ накарда, мекӯшад,
ки ҳар рӯз барои мутолиаи китоб вақт пайдо
намояд ва бо “аниси
кунҷи танҳоӣ”лаҳзае чанд
мулоқот дошта бошад.
Бештар аз ҳама, ӯ хондани
китобҳои таърихиро дӯст
медорад. Дар баробари
мутолиаи осори нависандагони тоҷик, инчунин ба
асарҳои адибони ҷаҳон
низ таваҷҷуҳ дорад. Барои
мисол, ҳоло ба мутолиаи китоби нависандаи
машҳури ҷопонӣ Харуки
Мураками “Слушай песню
ветра” машғул аст. Дар
лаҳзаҳои фориғ аз кори
хонаю рӯзгор филмҳои
ҳуҷҷатӣ ва таърихӣ тамошо
мекунад.

МУЛОҚОТЕ, КИ
ФАРОМӮШ НАХОҲАД ШУД
Моҳи апрели соли 2019,
вақте Сайфзода Шаҳло
Ҷамол ба вазифаи муовини
раиси Раёсати Бонки
давлатии амонатгузории
Ҷумҳурии Тоҷикистон

«Амонатбонк» таъин шуд,
дар мулоқоти Пешвои
миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон бо кадрҳои ҷавони
ба вазифаҳо таъиншуда,
иштирок дошт. Тавре худаш
иброз дошт, ӯ ҳоло ҳам таҳти
таассуроти ҳамон мулоқоти
таърихӣ қарор дорад, зеро
он дар пешрафти фаъолияти
имрӯзаву фардои зиндагиаш
аҳамияти бузург хоҳад дошт.
Шаҳло Сайфзода имрӯз
бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ аз раҳнамоӣ
ва тавсияҳои Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ,
Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
илҳоми тоза гирифта, кӯшиш
ба харҷ хоҳад дод, ки бо нерӯ
ва иродаи устувор ба ватану
миллат хизмат намояд.

М.Умадуллоева,
хабарнигори “БТҶ”.

НАВИДИ ОЛАМИ КИТОБ
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“Танзими асъор ва
назорати асъор”

Чунин ном дорад китоби дарсие, ки бо заҳмати чандинсолаи сардори Шуъбаи назорати асъори Идораи танзим ва
назорати асъори Департаменти идораи захираҳои байналмилалӣ ва сиёсати қурби асъори Бонки миллии Тоҷикистон
Абдулқайси Саидҷаббор эҷод шуда, дар семоҳаи чоруми
соли 2021 нашр ва дастраси хонандагон гардид.

Қабл аз ҳама, бояд қайд
намуд, ки асари номбурда
бо қарори Ҳайати мушовараи Вазорати маориф ва
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз 31.03.с.2021, №4/20
ҳамчун китоби дарсӣ барои
донишҷӯёни муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ
барои нашр тавсия карда
шудааст.
Дар китоби болозикр
маҷмуи масъалаҳои танзим
ва назорати асъор дар

шакли назариявию амалӣ
баррасӣ гардидаанд.
Бахусус асосҳои муносибатҳои асъорӣ, шакл
ва намудҳои муосири он
инъикос гардида, тартибу
қоидаҳои анҷом додани
амалиёти асъорӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва танзиму назорати
онҳо ба таври васеъ ба
риштаи таҳлил кашида
шудаанд. Дар баробари
ин, масъалаҳои нисбатан

муҳими сиёсати асъорӣ ва
танзиму назорати асъор
қайд гардида, тартибу
қоидаҳои истифодаи
асъори хориҷӣ дар соҳаҳои
гуногуни иқтисодиёти
мамлакат шарҳу тавзеҳ дода
шудаанд. Асари зикршуда
барои донишҷӯёну омӯзгорони ихтисосҳои иқтисодӣ, бонкдорон ва иқтисодшиносон тавсия дода
мешавад.
Хусусияти хос ва ё
фарқкунандаи китоб дар он
аст, ки аз фанни дарсӣ таҳти
унвони “Танзими асъор ва
назорати асъор” ин аввалин
китоби бо забони тоҷикӣ
таҳия ва интишоргашта
ба шумор меравад. Илова
бар ин, муаллифи китоб
дар баробари муҳаққиқ ва
омӯзгор будан, тули ҳафт
сол дар низоми бонкӣ кор
намуда, ҳангоми таълиф
ва нашри китоби мазкур
ба ҳайси сардори шуъбаи
назорати асъори идораи
танзим ва назорати асъори
Департаменти идораи
захираҳои байналмилалӣ ва
сиёсати қурби асъори Бонки
миллии Тоҷикистон фаъолият менамояд. Муҳимтар
аз ҳама, олими ҷавон - Абдулқайси Саидҷаббор дар
асари худ донишҳои назариявӣ ва таҷрибаву малакаҳои дар амал омӯхтаи
худро ҷамъоварӣ намуда,
манзури хонандагон
гардонидааст.
Ҷолибияти асар боз
дар он ифода мегардад,
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ки баъд аз ҳар мавзуи
мушаххас барои мустаҳкам
намудани дониши азхудшуда саволҳои санҷишӣ
оварда шудаанд, ки дар
маҷмуъ 80 саволро ташкил
медиҳанд. Дар баробари ин,
маҳз бо мақсади санҷиш
ва мустаҳкам намудани
дониши азхудшуда баъд аз
мутолиаи ҳар боб саволҳои
тестӣ пешниҳод шудаанд,
ки дар маҷмуъ 155 саволу
ҷавоби тестиро дар бар
мегиранд.
Ҳадафи асосии китоби
мазкур аз он иборат аст,
ки хонанда ҳаматарафа ба
амалиёти асъорӣ ва фаъолияти дурусти муассисаҳои
молиявию бонкӣ, бозори
асъор, хусусан бозори
дохилибонкӣ ва нақдии
асъори хориҷӣ, тарзу
усулҳои танзим ва назорати асъор аз ҷиҳати
назариявӣ ва қонунгузории амалкунанда шинос
гардад.
Қобили қайд аст, ки
асари илмӣ дар баробари
донишҷӯёну омӯзгорон ба
мутахассисон ва бонкдорон
низ барои истифода ва
мукаммалсозии донишҳои
аз фанни “Танзими
асъор ва назорати асъор”
ҳосилнамудаашон кумак
мерасонад.
Китоби дарсии “Танзими
асъор ва назорати асъор”
аз панҷ боб иборат буда, 16
мавзуи мантиқан ва аз рӯи
методологӣ пай дар пайро
дар бар мегирад.
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БОБИ 1. АСОСҲОИ МУНОСИБАТҲОИ АСЪОРӢ
Муаллиф дар боби аввал
моҳияти мафҳумҳои "пул"
ва "асъор”, намудҳои асъор,
таснифоти асъор вобаста
ба кишвари эмитент,
дараҷаи истифода дар
бозори байналмилалӣ,
дараҷаи устувории қурб,
намуди амалиёти асъорӣ
ва рамзҳои асъорӣ ба
таври дақиқ баррасӣ
намуда, оид ба муносибатҳои асъорӣ, танзими
муносибатҳои асъорӣ
ва дараҷаи кушодагии
иқтисодиёт маълумот
додааст.
БОБИ 2. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ

МУНОСИБАТҲОИ АСЪОРӢ
Боби навбатӣ ба сиёсати
асъорӣ ва танзими асъор
бахшида шуда, дар он
ҳадафҳои асосии сиёсати
асъорӣ, раванд, усулҳо ва
самтҳои асосии танзими
асъор инъикос ёфтаанд.
Дар ин боб масъалаҳои
низоми назорати асъор,
маҳдудиятҳои асъорӣ ва
ҳадафҳои онҳо ба таври
соддаю равон кушода
шудаанд.

БОБИ 3. НИЗОМИ ТАНЗИМИ
АСЪОР ВА НАЗОРАТИ АСЪОР
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Боби сеюм бошад,
мавзуъҳои ҷолибро дар
бораи ташаккулёбӣ ва
рушди низоми танзим
ва назорати асъор дар
Ҷумҳурии Тоҷикистонро
дар бар мегирад.
Масъалаҳои асосии боби
мазкур мақомоти танзими
асъор дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, принсипҳо
ва механизми танзими
амалиёти асъории резидентҳо ва ғайрирезидентҳо
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
ва ғайра ба шумор мераванд.
БОБИ 4. НАМУДҲОИ

АСОСИИ АМАЛИЁТҲОИ
АСЪОРӢ ВА НАЗОРАТИ ОНҲО
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Масъалаҳои назорати
амалиёти асъорӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар боби чорум мавриди
баррасӣ қарор дода мешаванд. Дар ин қисмат тарзи
назорати асъории савдои
хориҷӣ ва амалиёт бо
асъори нақди хориҷии
иҷозатдодашуда, нишон

Хусусияти хос ва ё фарқкунандаи китоб дар он аст, ки аз фанни
дарсӣ таҳти унвони “Танзими асъор ва назорати асъор” ин аввалин
китоби бо забони тоҷикӣ таҳия интишоргашта ба шумор меравад.
Илова бар ин, муаллифи китоб дар баробари муҳаққиқ ва омӯзгор
будан, тули ҳафт сол дар низоми бонкӣ кор намуда, ҳангоми таълиф
ва нашри китоби мазкур ба ҳайси сардори шуъбаи назорати асъори
идораи танзим ва назорати асъори Департаменти идораи захираҳои
байналмилалӣ ва сиёсати қурби асъори Бонки миллии Тоҷикистон
фаъолият менамояд.

НАВИДИ ОЛАМИ КИТОБ
“ТАНЗИМИ АСЪОР ВА НАЗОРАТИ АСЪОР”

дода шудаанд. Илова
бар ин, дар идомаи боб
инчунин, мавзуъҳои
тартиби ба ҷумҳурӣ ворид
ва аз ҷумҳурӣ содир намудани сарватҳои асъорӣ ва
тартиби огоҳ намудан дар
бораи анҷоми амалиёти
асъории марбут ба ҳаракати
сармоя, ба таври муфассал
баён шудаанд.

БОБИ 5. АСОСҲОИ ҲУҚУҚӢ
ВА ТАШКИЛИИ АМАЛИШАВИИ НАЗОРАТИ АСЪОР
ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Дар боби панҷум, ки
боби ниҳоӣ ба шумор
меравад, масъалаҳои субъектҳои назорати асъор,
шаклҳо, принсипҳо ва
усулҳои онро инъикос
ёфтаанд. Ин қисмати китоб
бо пешниҳоди таҳлили
масъалаи ҷавобгарӣ барои
риоя накардани қонунгузории асъорӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон, аз қабили
ҳуқуқ¬вай¬ронкунии
маъмурӣ вауқуқ¬вай-ронкунии ҷиноӣ барои риоя
накардани қонунгузории
асъорӣ ҷамъбаст мешавад.
Ба ин тартиб, тавре аз
мутолиаи асари дарсии
“Танзими асъор ва назорати асъор” бармеояд,
дар он кӯшиши бонизом
ва мураттаб пешниҳод
намудани ҳам масъалаҳои
танзиму назорати асъор ва
ҳам хусусияти хоси истифодаи онҳо дар шароити
мавҷудаи Тоҷикистон
баръало дида мешавад.

Қобили қайд аст, ки асари илмӣ дар баробари донишҷӯёну омӯзгорон ба мутахассисон ва бонкдорон низ барои истифода ва мукаммалсозии донишҳои аз фанни “Танзими асъор ва назорати асъор”
ҳосилнамудаашон кумакмерасонад.
Муаллифи китоби
мавриди назар Абдулқайси Саидҷаббор,
ки ҳоло олими ҷавону
ояндадор асту дар ин ҷода
нақшаҳои зиёд дар дил
мепарварад, дар бораи
эҷоди асари номбурда ва
мақсади нашр ва доираи
хонандагони он чунин
мегӯяд:
“– Шукргузор аз он
ҳастам, ки баъди 7 соли
фаъолият дар низоми
бонкӣ, аз ташкилоти
қарзӣ то Бонки миллӣ,
аз мутахассиси оддӣ сар
карда, то сардори шуъба,
4 соли фаъолияти омӯзгорӣ дар Донишгоҳи
давлатии Кӯлоб ва як сол
дар Институти иқтисодиёт
ва демографияи АМИТ
ва баъд аз қариб ду соли
заҳмат, бо дастгирӣ ва
кумакҳои зиёди роҳбарони кордону ғамхор,
устодони меҳрубон,
ҳамкорону дӯстони шафиқ
китоби дарсӣ барои
донишҷӯёни макотиби
олӣ аз фанни “Танзими
асъор ва назорати асъор”
ба дасти хонанда расид.
Қобили қайд аст, ки фанни
мазкур чанд соли охир дар
макотиби олӣ дарс дода
мешавад, вале то кунун
ягон китоб аз ин фан бо

забони тоҷикӣ омода ва чоп
нашуда аст. Бинобар ин,
зарур шуморидам, то ҷое
имкон дорад, саҳми худро
дар рушди илм ва таълим
гузорам.”
Дар идомаи суҳбат
Абдулқайси Саидҷаббор
иброз дошт, ки китоби
мазкур бо қарори ҳайати
мушовараи Вазорати
маориф ва илм ҳамчун
китоби дарсӣ барои
донишҷӯёни муассисаҳои
таҳсилоти олии касбӣ
тавсия шудааст. Бо мадади
дӯстон китоб ба ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти олии
касбӣ, ки риштаҳои иқтисодӣ доранд, ройгон тақсим
карда шуданд. Умедворам
ин “барги сабз аз ниҳоли
навбаҳор” ба донишҷӯён,
бонкдорон ва иқтисодшиносон то андозае нафъ
хоҳад овард. Чун ин китоби
аввалини ман аст, яқин аз
каму костӣ ва хатогиҳо орӣ
нест. Бинобар ин, аз эроду
пешниҳодҳои хонандагон ва
дӯстон хушҳолу миннатдор
мешавам ва қавл медиҳам,
ки дар нашри минбаъда
онҳоро ҳатман ба инобат
мегирам.
Таҳияи
Абдуғаффор Қурбонов,
маҷаллаи “БМТ”.
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Соли музаффариятҳо ва комёбиҳои навин
Одатан ҳар як соли рафтаро аз рӯйи бурду бохт, комёбию пешравиҳо дар соҳаҳои гуногуни
иқтисодиёти кишвар, сатҳи некӯаҳволии мардум, осудагию оромӣ ва сулҳи саросарӣ баҳо
медиҳанд. Маҷаллаи “Бонкдорӣ Тараққиёт Ҷаҳонишавӣ” тасмим гирифт, ки дар охири соли
равон ба чанде аз масъулини Парлумон ва Ҳукумати кишвар, вазорату идораҳои давлатӣ бо
саволи “Соли 2021-ро чӣ гуна дарёфтед ва аз соли оянда чӣ интизориҳо доред?” муроҷиат намояд.
Мусоҳибони нашрия бо камоли майл ба пурсиши боло посух доданд, ки инак, онро манзури
хонандагон мегардонем.

Ҳикматуллозода Неъматулло,
ёрдамчии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба масъалаҳои иқтисодӣ.
Дар шароити мураккаби иқтисодӣ ва геосиёсии
ҷаҳон, низоъҳои тиҷоратӣ, афзоиши таҳримҳо,
тағйирёбии иқлим, болоравии нархи маҳсулоти
озуқаворӣ, паҳншавии бемории сироятии коронавирус ва дигар омилҳои манфии ба иқтисоди
миллӣ таъсиррасонанда Ҳукумати мамлакат тамоми
чораҳои пешгирикунандаро андешид, ки дар натиҷа
дар соли 2021 суръати рушди иқтисодӣ ба зиёда
аз 9 фоиз баробар гардид. Тибқи арзёбии ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ рушди иқтисоди
Тоҷикистон дар соли сипаришуда нишондиҳандаи
баландтарин дар минтақа арзёбӣ мегардад.
Рушди иқтисодӣ дар ин давра аз ҳисоби афзоиши
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ 22 фоиз, маҳсулоти кишоварзӣ 6 фоиз, маблағгузорӣ ба сармояи
асосӣ 23 фоиз ва гардиши савдо 13 фоиз таъмин
карда шуд.
Қобили қайд аст, ки ба таъсири бемории сироятии КОВИД-19 нигоҳ накарда, дар соли 2021
ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми
умумии беш аз 6,8 млрд. сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз
ҷумла 2,5 млрд. сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ
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ҷалб карда шуд, ки нисбат ба соли 2020 ҳаҷми
сармоя 42 фоиз ва сармояи мустақими хориҷӣ 39
фоиз зиёд мебошад. Ҳоло дар мамлакат 82 лоиҳаи
сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 42
миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст. Бо мақсади
амалигардонии ҳадафи стратегии саноатикунонии
босуръати кишвар дар соли 2021-ум 256 коргоҳу
корхонаи нав бо 2500 ҷойи корӣ ба фаъолият оғоз
намуданд.
Имрӯзҳо дар соҳаи нақлиёт 13 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии зиёда аз 11
миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст, ки барои ба
кишвари дорои шароити муосири транзитӣ табдил
ёфтани Тоҷикистон мусоидат мекунад.
Бо мақсади дастгирӣ дар шароити тағйирёбии
иқлим ва офатҳои табиӣ, бахусус, хушксолӣ ва
обхезӣ, паҳншавии бемории коронавирус дар ду
соли охир ва пешгирӣ кардани таъсири манфии
онҳо кишоварзони мамлакат дар соли 2021 аз
пардохти андоз аз истеҳсолкунандагони маҳсулоти
кишоварзӣ, яъне андози ягона озод карда шуданд.
Иқдоми мазкур имкон фароҳам овард то истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ дар соли 2021 нисбат ба соли
қаблӣ 6 фоиз афзоиш ёбад, ки ин ба таъмини фаровонии бозори истеъмолии кишвар мусоидат намуд.
Соли ҳисоботӣ қисми даромади буҷети давлатӣ
иҷро шуда, даромади пулии аҳолӣ нисбат ба нишондиҳандаи соли 2020-ум 15 фоиз афзоиш ёфт ва ба
зиёда аз 75 миллиард сомонӣ баробар гардид.
Дар соли 2021 низоми бонкии кишвар бо мақсади
мусоидат ба рушди устувори иқтисодӣ фаъолияти
худро дар самти татбиқи сиёсати пайгирона ва самарабахши пулию қарзӣ ва асъорӣ, таъмини ҳаҷми
муътадили пул дар иқтисодиёт ва суботи молиявӣ
равона намуд. Дар низоми бонкии кишвар соли 2021
дар маҷмуъ 63 адад ташкилоти қарзии молиявӣ, аз
ҷумла 14 бонки анъанавӣ, 1 бонки исломӣ, 17 ташкилоти амонатии қарзии хурд, 4 ташкилоти қарзии
хурд ва 27 адад фонди қарзии хурд фаъолият дошта,
бақияи пасандозҳо 10,1 млрд. сомонӣ ва ҳаҷми
умумии қарзҳои додашуда 13 млрд. сомонӣ, аз

СОЛЕ, КИ СИПАРӢ ШУД
СОЛИ МУЗАФФАРИЯТҲО ВА КОМЁБИҲОИ НАВИН
ҷумла 37 фоиз ба соҳибкории истеҳсолӣ додашударо
ташкил медиҳад.
Ҳамзамон ҷиҳати фароҳам овардани шароити
мусоид барои ҷалби сармояи шаҳрвандон ба иқтисодиёти миллӣ, таъмин намудани шаффофият, коҳиш
додани ҳиссаи иқтисодиёти пинҳонӣ, бозгардонии
дороиҳо ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба иқтисодиёти миллии Тоҷикистон,
бахусус фаъол намудани сармоягузорӣ барои рушди
соҳибкорӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
авф бинобар қонунигардонии дороиҳо ва маблағҳои
шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардида,
мавриди амал қарор дорад.
Бо мақсади беҳтар намудани фазои сармоягузорию соҳибкорӣ дар соли 2021 Кодекси андоз дар
таҳрири нав қабул гардида, шумораи андозҳо то
7 адад кам карда шуд ва меъёри андоз аз арзиши
иловашуда аз 18 то 15 фоиз, андоз аз даромади
шахсони ҳуқуқӣ барои дигар намудҳои фаъолият аз
23 то 18 фоиз кам ва андоз аз истифодабарандагони
воситаҳои нақлиёт пурра бекор карда шуд.
Вазъи ҷаҳони имрӯза ва шарикони тиҷоратии
Тоҷикистон бо назардошти паҳншавии штаммҳои
нави коронавирус, ҷой доштани низоъҳои тиҷоратӣ
ва таҳримҳои иқтисодӣ байни кишварҳо, баландшавии нархҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ, тағйирёбии
иқлим, бахусус хушксолӣ ва танқисии маҳсулоти
хӯрока дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон дар ҳолати
номуайянӣ қарор дорад.
Бо мақсади пешгирии таъсири омилҳои манфии
берунӣ ба иқтисоди миллӣ аз ҷониби мақомоти
дахлдори давлатӣ фаъолият дар самти пешбарии
корҳои зиддибӯҳронӣ ва таъмини суботи молиявӣ
дар соли 2022 низ тақвият дода мешаванд.
Ҳамзамон бо ин, барои самаранок истифода
намудани имконияту иқтидорҳои мавҷуда, ноил
шудан ба нишондиҳандаҳои дурнамои рушди иҷтимоиву иқтисодӣ ва дар сатҳи баланд таъмин намудани суръати рушди иқтисоди миллӣ тадбирҳои
зарурӣ андешида мешаванд. Дар ин ҷода барои
баланд бардоштани гуногунсамтиву рақобатнокии
иқтисоди миллӣ, густариши раванди рақамикунонии иқтисод, татбиқи «иқтисоди сабз», саноатикунонии босуръат, истифодаи технологияҳои инноватсионӣ ва рушди нерӯи инсонӣ афзалият дода
мешавад.
Инчунин, дар маҷмӯъ ба ҳалли масъалаҳои
иҷтимоии аҳолӣ ва фароҳам овардани шароит
ҷиҳати зиндагии арзандаи мардум, аз ҷумла бо роҳи
мунтазам таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, зиёд
намудани ҳаҷми даромади аҳолӣ, баланд бардош-

тани музди меҳнати кормандон, нафақа ва стипендияҳо корҳо идома дода мешаванд.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети
давлатии Ҷумҳурии барои соли 2022 қабул гардид
ва ҳаҷми даромади буҷет дар соли 2022-ум 33 млрд.
сомонӣ пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба соли 2021
ба андозаи 19,4 фоиз зиёд мебошад, ки ин барои
таъмини саривақтии уҳдадориҳои иҷтимоӣ ва
байналмилалии кишвар мусоидат менамояд.

Сафарзода Рукмина Сафар,
муовини вазири молияи ҶТ.
Сарфи назар аз идома доштани таъсири омилҳои
беруна ба соҳаҳои иқтисодиёти мамлакат, аз ҷумла
пайомадҳои манфии бемории COVID-19, суръати
рушди воқеии Маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ
дар сатҳи зарурӣ таъмин гардида, нақшаи қисми
даромади буҷети давлатӣ аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои воридот дар моҳҳои январ-ноябри соли
2021 дар сатҳи 105,3 фоиз таъмин шуда, ба буҷети
давлатӣ 26,2 млрд сомонӣ ворид гардид. Воридот
нисбат ба нақша 1,3 млрд сомонӣ ва дар муқоиса ба
ҳамин давраи соли гузашта 5,4 млрд сомонӣ зиёд
мебошад. Нишондиҳандаҳои мазкур аз он шаҳодат
медиҳанд, ки соли равон иқтисодиёти мамлакат
ба пешрафтҳои назарас ноил гардида, сатҳи некуаҳволии мардум боло хоҳад рафт
Дар баробари ин, бо мақсади озод намудани
кишоварзони мамлакат аз пардохти андози ягона
ва дар ин радиф танзими нақшаи буҷети давлатӣ
ва таъмини мувозинати он Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Оид ба ворид намудани илова ба
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021 аз 7
майи соли 2021, №1782 қабул шуд, ки ҳадафи асосии
он дастгирии давлатии кишоварзони мамлакат ва
ОКТЯБР-ДЕКАБР 2021 ● БТҶ
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таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ мебошад.
Тавре маълум аст, яке аз нишондиҳандаҳои
рушди иқтисодиёти давлат афзоиши даромадҳои
буҷети давлатӣ ба ҳисоб меравад, ки тавассути он
муҳимтарин ҳадафҳои кишвар, аз қабили баланд
бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, ноил гардидан ба истиқлолияти энергетикӣ, ҳамзамон зиёд намудани иқтидорҳои содиротӣ, саноатикунонии босуръат ва коҳиш додани
вобастагии бозори дохилӣ аз молҳои воридотӣ ва
ғайра амалӣ гардонида мешаванд.
Бинобар ин, дар соли 2022 ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 33002,8
млн. сомонӣ ё 31,7 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ
(ММД) пешбинӣ гардидааст, ки ин нишондиҳанда
нисбат ба буҷети соли 2021 ба маблағи 5357,0 млн
сомонӣ ё ба андозаи 19,4 фоиз зиёд мебошад. Ҳаҷми
умумии хароҷот бошад, аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои
маблағгузорӣ 33626,8 млн сомонӣ пешбинӣ шудааст,
ки ба 32,3 фоизи Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар
буда, нисбат ба буҷети соли 2021 ба маблағи 5517,8
млн сомонӣ зиёд мебошад.
Умедворем дар соли 2022 нақшаи даромад ва
хароҷоти буҷети давлатӣ таъмин гардида, ҳадафҳои
зикршуда, ки мақсади асосии онҳо таъмини
зиндагии шоистаи аҳолӣ мебошад, амалӣ хоҳанд
гашт.

Файзулло Машраб Қурбоналӣ,
раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
иқтисод ва молия, доктори илмҳои иқтисодӣ,
профессор.
Соли 2021 пур аз лаҳзаҳои гуворо ва хотироти таърихӣ буда, мардуми тоҷик 30-солагии
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро
ҷашн гирифтанд, ки дар саҳифаи таърихи кишва78
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рамон бо хатти тиллоӣ сабт мегардад. Дар чаҳорчубаи эълон гардидани солҳои 2019-2021 “Солҳои
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” дар
ҷумҳурӣ бо мақсади беҳтар кардани некуаҳволии
мардум як қатор иморату иншоотҳои бузург сохта
ба истифода дода шуданд. Моҳи сентябри соли ҷорӣ
пойтахти кишварамон- шаҳри Душанбе маркази
хамоишҳои байналмилалӣ, ба мисли мулоқоти
сарони давлатҳои узви СҲШ ва СААД гардида, дар
маркази таваҷҷуҳи аҳли олам қарор гирифт ва ин
ҳама ҷаласаҳо ба 20-солагии таъсисёбии СҲШ рост
омад.
Қайд кардан зарур аст, ки рушди иқтисодиёти
миллӣ новобаста аз пайомадҳои пандемия, ки
соли равон ба иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон
таъсир расонид, натиҷаҳои хуб ба бор хоҳад овард.
. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии
хирадмандонаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣПешвои миллат Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин самт корҳои
пурсамарро ба анҷом расонида, соли ҷориро бо
дастовардҳои хотирмон ҷамъбаст карда истодааст.
Бинобар маълумоти расмии оморӣ дар 9 моҳи соли
ҷорӣ ҳаҷми Маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҷумҳурӣ ба
67,1 млрд сомонӣ баробар гардида, суръати рушди
воқеии он 8,9 фоизро ташкил дод.
Тадбирҳои андешидашуда имкон фароҳам оварданд, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар
давраи ҳисоботӣ нисбат ба нуҳ моҳи соли гузашта
22,6 фоиз, гардиши савдои хориҷӣ 33,1 фоиз, ҳаҷми
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 6,3 фоиз, маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ 29,6 фоиз, хизматрасонии
пулакӣ дар ҳамаи соҳаҳои хизматрасонӣ 12,0 фоиз,
мусофиркашонӣ 13,0 фоиз ва гардиши савдо 14,0
фоиз афзоиш ёфтанд. Дар давраи ҳисоботӣ гардиши
савдои хориҷии ҷумҳурӣ ба 4,6 млрд доллари ИМА
баробар гардид, ки нисбат ба соли 2020 ба андозаи
33,1 фоиз зиёд мебошад. Ҳамаи ин комёбиҳо аз
фаъолияти пурсамари Ҳукумати кишвар ва мардуми
шарафманди он дар давраи мушкили коронабуҳрон
гувоҳӣ медиҳанд.
Дар соли 2022 таманнои онро дорам, ки пандемияи коронавирус аз рӯи олам нест ва маҳдудиятҳо
аз байн бурда шаванд, мардуми сайёра ба кишварҳои
ҳамдигар озодона рафтуомад намоянд. Соли 2022
сокинони бунёдкору созандаи Ватани маҳбубамон
30-солагии иҷлосияи таърихии XVI-уми Шӯрои
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 25-солагии имзои
Созишномаи умумии истикрори сулҳ ва ризоияти
миллиро бо дастовардҳои шоиста ҷашн мегиранд.
Дар арафаи Соли нави мелодӣ кормандони
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низоми бонкӣ ва кулли мардуми сарбаланди
Тоҷикистонро табрику таҳният гуфта, барояшон
саломатӣ, умри дароз, дар касбу кор ва хонадонашон файзу баракат ва комёбиҳои беназир орзу
менамоям.

Назирӣ Гулбаҳор Назир,
муовини раиси Кумитаи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба иқтисод ва молия, доктори илмҳои иқтисодӣ,
профессор.
Бо изҳори сарфарозӣ ва қаноатмандӣ метавон
гуфт, ки сарфи назар аз мушкилию мураккабиҳо ва пайомадҳои пандемия ба иқтисодиёти
кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла таъсири манфии он ба
иқтисодиёти кишвар, таҳти роҳбарию роҳнамоӣ
ва сиёсати созандаи Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соли 2021
чун солҳои пешин бо дастовардҳои беназир дар
таъриху сарнавишти мардуми шарифи Тоҷикистон
бо ҳарфҳои заррин сабт гардид. Воқеан, соли 2021
барои халқи сарбаланди мамлакат соли музаффариятҳо ва комёбиҳои бузург буда, 30–солагии
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо шукуҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта шуд ва
дар ин раванд як силсила чорабиниҳои муҳимми
сиёсӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва фарҳангӣ баргузор
гардиданд.
Қобили қайд аст, ки соли ҷорӣ дар шаҳру ноҳияҳои кишвар беш аз 25 ҳазор иншооти иҷтимоиву
истеҳсолӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода
шуданд. Ҳамаи тадбирҳои судманде, ки Ҳукумати
мамлакат амалӣ намуда истодааст, ба рушду нумӯъ,
дастовардҳои беназири миллату давлат буда,
таъмини зиндагии шоистаи мардум ва баланд

бардоштани обрӯю нуфузи Тоҷикистони азиз дар
арсаи байналмилалӣ равона карда шудаанд.
Дар самти қонунгузорӣ вобаста ба рушди иқтисоди миллӣ, афзоиши буҷети давлатӣ, таҳкими
низоми бонкӣ ва инкишофи босуръати сармоягузорӣ, шумораи зиёди санадҳои меъёрии
ҳуқуқӣ қабул гардиданд, ки дар ҳалли масъалаҳои
муҳимми ҷомеа, ба монанди таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ, саноатикунонии босуръат,
ҷорӣ кардани иқтисоди рақамӣ, истифодаи
оқилонаи сарватҳои табиӣ, рушди нерӯи инсонӣ
ва таҳкими соҳаҳои иҷтимоӣ мусоидати ҳамаҷониба намуданд. Аз ҷумла, соли равон Кодекси
андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи Буҷети давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли 2022», тағйиру иловаҳо
ба даҳ қонунҳои амалкунанда, чордаҳ созишномаҳо, Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Барномаи
қарзгирии берунаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои соли 2022 ва дурнамои нишондиҳандаҳои он
барои солҳои 2023-2024, Дурнамои сиёсати пулию
қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва
давраи миёнамуҳлат қабул шуда, амалӣ гардида
истодаанд.
Қайд кардан бамаврид аст, ки дар ин давра
барои таҳкими низоми молиявию иқисодии
мамлакат дар умум 32 санадҳои меъёрии ҳуқуқии
ҳаётан муҳим қабул гардида, ҷиҳати таъмини
рушди иқтисоди миллӣ, ғанӣ гардонидани қисми
даромади буҷети давлатӣ, татбиқи сиёсати самараноки макроиқтисодӣ, фаъолияти мунтазаму
рушди соҳаҳои воқеӣ, инчунин татбиқи лоиҳаҳои
давлатии сармоягузорӣ фазои мусоидро фароҳам
оварданд.
Ҷашнгирии солгарди бузурги миллӣ босуръат
идома дорад ва имрӯзҳо дар саросари кишвар
корҳои созандагию ободонӣ ба ободу зебо гардидани ватанамон нигаронида шудаанд. Мо,
шаҳрвандони Тоҷикистони азиз, имрӯз новобаста аз он, ки дар кадом соҳаҳо кору фаъолият дорем, кушиш менамоем, ки дар ҳамаи
самтҳои фаъолият ба дастоварҳои назаррас ноил
гардем.

Нигориши
М. Умадуллоева, «БТҶ».
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ЛА Ҳ ЗАИ ФАРОҒАТ
ДАЛЕЛҲОИ ҶОЛИБИ ОЛАМИ БОНКДОРӢ

Далелҳои ҷолиби олами бонкдорӣ
ЧӢ ЧИЗ ТИЛЛОРО ЧУНИН
ФИЛИЗИ ҚИМАТБА ҲО МЕКУНА Д?

Шояд тилло дар таърихи
башарият филизи аз ҳама
машҳур ба шумор равад. Назар
ба дигар филизҳо вай занг
намезанад, бо мурури вақт
хароб намешавад, коркарди он
нисбатан осон аст (ҳарорати
гудозиши он каме бештар аз
ҳазор дараҷаро ташкил медиҳад)
ва албатта, он зебо мебошад.
Ҳанӯз дар Мисри қадим
чунин ҳисоб мекарданд, ки пуст
ва ҷисми худоҳо аз тилло иборат
аст, бинобар ин, ниқобҳои
машҳури фиръавнҳо ва мақбараҳои онҳо танҳо аз тиллои
холис сохта мешуданд.

Дар он замон тиллоро одатан
аз тариқи шустани реги дарёҳо
пайдо мекарданд, бинобар ин,
аз як тараф ба даст овардани он
на он қадар мушкил ҳисобида
мешуд, вале ҳамзамон ниҳоят
душвору меҳнатталаб буд.
Бинобар сабаби он ки миқдори
тилло кам ва он ниҳоят зебо буд,
арзиши ниҳоят баланд дошт.
Агар тилло ба мисли мис арзону
дастрас мебуд, нархаш ҳам хеле
паст мешуд.
Дар муддати солҳои тӯлонӣ
тилло танҳо ҳамчун ашё барои
сохтани ороиши заргарӣ истифода мешуд, вале бо пайдо
шудани аввалин тангаҳои
тиллоӣ дар соли 560 то солшумории мо, он ҳамчун воситаи
ҳисоббаробаркунӣ ба зиндагии
мо ворид шуд. Тангаҳои тиллоӣ
умри дароз доранд ва тақал80
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лубӣ кардани онҳо мушкил аст.
Илова бар ин, ба ҳама кӯшишҳои
доимии ба таври сунъӣ истеҳсол
кардани тилло дар шароити
лабораторӣ, на кимёгарони
қадим ва ҳатто на саноати
муосири химиявӣ дастовардҳои
назаррасро ба даст оварда
натавонистанд. Бинобар ин,
тилло ҳамчун филизи камёб ва
ҳамзамон филизи қиматбаҳо дар
даврони мо боқӣ мемонад.
Амалан ба таври фалокатовар
поин рафтани нархи тилло дар
таърихи башарият танҳо як
маротиба дар замони “васвасаи
тилло” ҳангоми азхудкунии
Амрико ба амал омада буд. Он
вақт ба Аврупо тоннаҳои ин
филизи қиматбаҳоро меоварданд ва ин кор ба нархи он
таъсир расонид.
Технологияи муосир имкон
медиҳад, ки аз дигар филизҳо
тилло истеҳсол карда шавад,
вале табиист, ки ин фоидаовар
нест, зеро арзиши чунин тиллои
“сунъӣ” назар ба тиллои “табиӣ”
ҳазор бор зиёдтар аст.
Талабот ба тилло паст шуданӣ
нест, зеро ба ғайр аз истифода
он дар маҳсулоти заргарӣ, ҳоло
онро дар электроника, тиб,
ҳавопаймоӣ ва сохтмон истифода мебаранд. Дар баъзе ҷойҳо
бошад, ҳатто... дар ғизо истифода мебаранд.

Д АР Ҷ А ҲОН ЧАНД НАМУДИ ПУЛ
МАВҶУД АСТ?

Имрӯз дар ҷаҳон 159 намуд
пулҳои расмӣ мавҷуданд, ки

баъзе аз онҳо ҳамчун пули
ягона дар муомилоти якчанд
кишвар гардиш мекунанд.
Аксари кишварҳои зерин, аз
қабили Олмон, Австрия, Белгия,
Гваделупа, Мартиника, Сан Марино ва кишварҳои дигар
евроро ҳамчун воҳиди пулӣ
истифода мебаранд. Аз ин ҷиҳат
доллари Иёлоти Муттаҳидаи
Амрико дар ҷои дуюм қарор
дорад. Франки Иттиҳодияи
молиявии Африқо низ воҳиди
пулии ягонаи якчанд кишвар
мебошад ва дар ҷои сеюм
қарор дорад. Он дар кишварҳои
африқойи Габон, Конго, Сенегал,
Того ва ғайра истифода мешавад.

ТАНА ЗЗУЛИ БУ ЗУРГ БОИСИ
С УҒ УРТА К АРД АНИ ПАС АНДОЗҲО
ШУД

Амонатгузорони муосир
ба суғурта кардани пасандозҳои худ одат кардаанд. Амали
мазкур ба ин хотир анҷом дода
мешавад, ки дар ҳолати ба
миён омадани мушкилот дар
бонк (масалан, ҳангоми бекор
кардани иҷозатнома) як қисми
пул ба мизоҷон баргардонида
мешавад. Суғурта кардани
пасандозҳо дар солҳои 30-юми
асри гузашта пайдо шуд. Соли
1929 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико
буҳрони сахтеро аз сар гузаронид, ки дар таърих бо номи
”Таназзули бузург” машҳур аст.
Он то охири солҳои 1930 давом
кард. Дар ин буҳрон низоми
бонкии ИМА шикаст хӯрд.
Муфлисшавии як қатор бонкҳои

ЛА Ҳ ЗАИ ФАРОҒАТ
ДАЛЕЛҲОИ ҶОЛИБИ ОЛАМИ БОНКДОРӢ

бузурги Амрико боиси ба воҳима
дода шудани мардум ва харобшавии ташкилотҳои қарзии хурд
гардид. Мардум ба таври оммавӣ
маблағҳои худро аз ташкилотҳои
қарзӣ бозпас мегирифтанд ва
табиист, ки маблағҳо барои ҳама
намерасиданд ва ин буҳронро
боз ҳам шиддатноктар мекард.
Мақомоти ИМА барои ба эътидол
овардани вазъи молиявӣ ва
низоми бонкӣ, қонуни ГлассСтиголро, ки суғурта намудани
пасандоз- ҳоро ҳатмӣ мекард,
қабул намуданд. Мутобиқи он
таъсиси Иттиҳодияи суғуртаи
амонатҳои федералӣ пешбинӣ
шуда буд. Дар рӯзҳои аввали
татбиқи қонуни мазкур ҳадди
аксари мукофоти суғурта 2500
долларро ташкил менамуд буд.

пулӣ дертар ба пайдо шудани
пулҳои коғазии ҳақиқӣ замина
гузошт.
Пулҳои ҳақиқии коғазӣ дар
асри 11 боз ҳам дар Чин ба вуҷуд
омаданд. Ҳокимони Чин дар он
давра ба мушкилот дучор шуда
буданд, зеро барои сикка задани
тангаҳо мис намерасид. Камбуди
мис сабаб шуд, ки нахусти
пулҳои коғазӣ ба муомилот
бароварда шаванд. Моҳиятан,
ин пулҳо ваъдаҳои ҳокимонро
ифода мекарданд ва кафолат
медоданд, ки баъдтар бар ивази
онҳо аз ҳокимон танга гирифтан
мумкин аст.

ЧӢ Г УНА НЮТОН Д АР А ҲРОМИ
МОЛИЯВӢ ПУЛҲОЯШРО С Ӯ ЗОНД?

ҳазор фунт фоида ба даст оварад.
Аммо дертар, ӯ дар натиҷаи
коҳиш ёфтани арзиши коғазҳои
қиматнок ва муфлис шудани
ширкати “Баҳрҳои ҷанубӣ”
тақрибан 77% сармояи худро
аз даст дод. Зарари Нютон аз
амалиёт дар бозори коғазҳои
қимматнок 22,6 ҳазор фунт
(имрӯз 3,4 миллион доллари
ИМА) ҳисоб шудааст. Бино ба
ривоятҳо Нютон баъд аз баҳодиҳии талафоти худ гуфтааст:
«Ман метавонам ҳаракати
ҷисмҳои осмониро ҳисоб кунам,
аммо девонагии издиҳомро не.»

Д АР РУСИЯ МУШКИЛОТИ ПУЛӢ
С АБАБИ АСОСИИ ҶУДОШАВИИ
ХОНАВОД А ҲО МЕГАРД А Д

ЗОДГОҲИ ПУЛҲОИ КОҒА ЗӢ
КУ ҶОСТ?

Макони пайдоиши нахустин пулҳои коғазӣ Чин ҳисобида мешавад, зеро аввалин
пулҳои коғазӣ дар асри 7 дар ин
кишвар пайдо шудаанд. Дар асл
бошад, онҳо санадҳои коғазие
буданд, ки муносибатҳои қарзии
одамонро инъикос мекарданд.
Дар он замон дар муомилот
тангаҳои мисӣ гардиш мекарданд. Ва барои анҷом додани
муомилоти калон тоҷиронро
зарур буд, ки бо худ теъдоди
зиёди ин тангаҳо мебурданд,
ки ин хеле душвор буд. Бинобар
ин онҳо тангаҳоро барои нигоҳдорӣ ба анбор месупориданд
ва дар ивазаш санадҳоеро
дарёфт мекарданд, ки дар онҳо
чанд танга дар анбор гузоштанашон нишон дода мешуд. Ин
тарзи истифодаи санадҳои

Соли 1720 Лондон ба буҳрони
молиявӣ дучор шуда буд. Сабаби
он қатъ шудани фаъолияти
ширкати “Баҳрҳои ҷанубӣ” буд,
ки ҳоло аз он чун яке аз аввалин
аҳромҳои молиявӣ дар ҷаҳон
ном мебаранд. Муассисони
он ширкат сармоягузоронро
бовар мекунонданд, ки онҳо бо
ҷалби сармоягузорӣ заминҳои
Амрикои ҷанубиро аз худ
намуда, бо ба даст овардани
ғуломон ва тиллои ин минтақаи
нав сарвати бузург ба даст
меоранд. Саҳмияҳои онҳо бо
нархи баланд фурӯхта мешуданд.
Ҳатто олими машҳур Исаак
Нютон ба ин ваъда бовар карда,
саҳмияҳои онро мехарид.
Ҳамин тариқ, дар оғози соли
1720, Нютон дорои 10000 саҳмияҳои ширкати “Баҳрҳои ҷанубӣ”
буд, ки он замон ба 350 фунт
стерлинг баробар буд. Нютон дар
аввал тавонист, аз ҳисоби хариду
фурӯши коғазҳои қиматнок 20

Соли 2019, Маркази
пажӯҳиши афкори оммаи Русия
пурсиши назарсанҷиро барои
муайян кардани сабаб- ҳои
асосии барҳамхӯрии оилаҳоро
анҷом дод. Ҷойҳои аввалро
камбизоатӣ, бекорӣ ва набудани
пули кофӣ барои таъмини оила
бо маводи хурокворӣ ишғол
карданд. Бино ба таҳқиқоти
гузаронидашуда 46% -и пурсидашудагон барои зиндагӣ кофӣ
набудани пулро сабаби вайроншавии хонаводаҳо номидаанд.
Дар соли 2013 низ чунин як
назарсанҷӣ гузаронида шуда
буд. Дар он вақт танҳо 21%
пурсидашудагон ақида доштанд,
ки надоштани пули кофӣ барои
таъмини хонавода боис ба хонавайронии оила мешавад.

Таҳияи
Аслам Мӯминов,
«БТҶ».
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