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      ЭмОмалӣ раҳмОн:  
нБо "роғун" – иншооТи 
Тақдирсоз

           ТоҶикисТон дар 
Ҷаласаи солонаи ХБа ва 
Бонки Ҷаҳонӣ

мо чунин мешуморем, ки ҳар 
як кишвар метавонад ягон чизе 
пешниҳод кунад ва тадбирҳоеро 
роҳандозӣ кунад, ки ба рушди 
иқтисодиёти ҷаҳон мусоидат на-
моянд.

          ҳамкории Бонкҳо ва 
занони соҳиБкор вусъаТ 
меёБад 

Тибқи маълумоти оморӣ дар соли 
2015 аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ 
ба занони соҳибкор 1,3 миллиард 
сомонӣ қарзҳои хурд дода шудааст.
Дар 5 соли охир, ҳиссаи қарзҳои 
хурди ба занҳо додашуда афзо-
иш ёфта, 20 - 25% ҳаҷми умумии 
қарзҳоро ташкил медиҳад”.

         шариф раҳимзода: 
сиёсаТи  молиявӣ  ва  
муаммоҳои  имрӯзаи  
пешБурди он

Сиёсати молиявӣ ин ҷамъи 
чорабиниҳо оид ба ташак-
кул ва истифодаи захираҳои 
молиявӣ барои таъмини иҷрои 
вазифаҳои давлат мебошад.

        LAFIZOV N., JURAEV B.:
ROLE OF NATIONAL BANK OF 
TAJIKISTAN IN STRENGTHENING 
THE BANKING SYSTEM OF 
TAJIKISTAN

At this stage, the major role was 
played by external economic prob-
lems which led to economic slow-
down of our strategic partners 
(Russia, Kazakhstan). In addition a 
reduction in the level of purchasing 
power of population. 

         19 сТран с самым высо-
ким уровнем государсТвен-
ного долга

мы живем в мире с очень низкими 
ставками, пишет лианна Бриндед 
на портале Business Insider. Это 
означает, что и государствам, и 
отдельным людям обслуживание 
задолженности обходится дешевле. 

         низоми Бонкӣ дар 25 
соли исТиқлолияТ

Дар муддати 10 соли охир рушди 
ҳақиқии ммД ба ҳисоби миёнасо-
лона 6,8 фоизро ташкил намуд, ки 
ин аз қабули барномаҳои дурусти 
иқтисодӣ ва татбиқи амалии . . .

дар ин шумора
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         виорел гуцу: поможем 
превраТиТь денежные пере-
воды в инвесТиции
наш проект направлен на то, чтобы 
помочь тем семьям и тем мигран-
там, которые хотят инвестировать 
в сельское хозяйство и в развитие 
инфраструктуры . . . 

        сиёсаТи   
молиявӣ  ва  
муаммоҳои  
имрӯзаи   
пешБурди он
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          ҳамкории Бонкҳо ва занони 
соҳиБкор вусъаТ меёБад 

       н.лафизов, Б.джураев: 
роль национального Банка 
ТаджикисТана в укрепление 
БанковскоЙ сисТемы сТраны 

По оценкам национального банка 
Таджикистана, в настоящее время 
нет никаких объективных данных 
об уменьшении сберегательной 
активности, несмотря на то, что в 
течение прошлого года . . .

         Тарҳҳои ғаЙриТавозунӣ 
мушкилоТи сангин Ба Бор 
меоранд

Ташкилкунандагони чунин тарҳҳои 
қаллобиро бояд ба маҳкама кашид. 
Онҳо, бидуни шубҳа, номи тамоми 
бонкҳоро – хурду миёна ва бузург-
ро доғдор менамоянд.

        ScHwEIZERIScHE 
NATIONALBANK – асоси  
пешравии он дар чисТ?

Соли ҷорӣ Бонки миллии Швейтса-
рия ба андозаи зиёда аз 20 млрд. 
франки швейтсарӣ фоида ба даст 
овард. Қисмати зиёди фоида 13 
млрд. франк дар натиҷаи гузарони-
дани амалиётҳои . . .
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           чаро уоррен БаффеТ  
Тасмим гирифТ миллиардҳои 
Худро ХаЙр кунад?
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО  
БАНКА ТАДЖИКИСТАНА  

В УКРЕПЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ  
СИСТЕМЫ СТРАНЫ 
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Ҳамватанони азиз!
Меҳмонони арҷманд ва  
сохтмончиёни гиромӣ!
Ин лаҳзаҳо мо ба хотири оғози 
корҳои бунёди сарбанди нерӯ
гоҳи барқи обии «Роғун», ки яке 
аз марҳалаҳои муҳими сохт
мони ин иншооти бузург ба шу
мор меравад, ҷамъ омадаем.

Расидан ба ин рӯзи некро 
тамоми сокинони Тоҷикистон 
солҳо интизор буданд ва фар
зандони бонангу номуси Ватан 
 мутахассисону сохтмончиёни 
баландихтисос барои наздик 

овардани чунин рӯзи таърихӣ 
шабонарӯз заҳмат кашиданд.

Яъне имрӯз рӯзи равшаниву 
нур ва бунёди пойдевори асосӣ 
барои расидан ба ормонҳои 
миллӣ ва фардои дурахшони 
Тоҷикистони азизамон мебо
шад.

Бинобар ин, ман бо камоли 
ифтихор кулли мардуми шари
фи кишвар, хусусан шумо, бун
ёдкорони нерӯгоҳи барқи обии 
«Роғун», лоиҳакашону биноко
рон, кормандони муҳандисиву 
техникии ин ҷабҳаи барои Ва

тани маҳбубамон тақдирсоз, 
инчунин роҳбарону мутахас
сисони ҳамаи ширкатҳои ва
таниву хориҷӣ ва махсусан, 
пудратчии асосии бунёди сар
банд – ширкати «Салини Им
пре  ҷило»  ро ба муносибати 
ин рӯйдоди таърихӣ сидқан 
таб рик мегӯям.

Ояндаи наздик ҳар як сокини 
мамлакат аз самараи заҳмати 
шумо баҳравар хоҳад гашт, 
зеро хонаҳои ҳамватанони мо 
бо нуре таъмин мегардад, ки бо 
заҳмати бунёдкоронаи шумо 
дар ҳамин нерӯгоҳ истеҳсол 
хоҳад шуд.

Бинобар ин, итминони ко
мил дорам, ки дар ин лаҳзаҳо 
ҳамаи сокинони мамлакатро 
рӯҳияи баланди миннатдорӣ ва 
ифтихор аз ғайрати созандаи 
шумо, сохтмончиёни баҳодур 
фаро гирифтааст.

Басо рамзист, ки ин рӯйдоди 
воқеан таърихӣ дар соли 
таҷлили ҷашни муқаддаси 25 
 солагии истиқлолияти дав
латии Ватани маҳбубамон ба 
вуқӯъ мепайвандад ва дасто
варди беҳтарини мардуми ша
рифи кишварамон дар ин сол 
мебошад.

Тавре ки медонед, таърихи 
биступанҷсолаи кишварамон 
пур аз тазоду мушкилот, бурду 
бохт ва пастиву баландиҳо буд.

Бо вуҷуди ҳама мушкилиҳо, 
мо тавонистем, ки ба шаро
фати дастгирии самимона 
ва кӯшишу заҳмати мардуми 
ватандӯсту қавииродаи кишва
рамон рушди бомарому устуво
ри иқтисодиву иҷтимоии мам
лакатамонро таъмин намоем.

НБО "Роғун" –  
иншооти тақдирсоз
Суханронӣ дар маросими иваз кардани маҷрои дарёи Вахш

ПрезидентнБО "рОғун" – инШООТи ТаҚДирСОз
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Вале дар роҳи рушди иқтисоди 
миллӣ ва ҷомеаи мо ҳанӯз як қатор 
мушкилоте боқӣ мондаанд, ки 
ҳаллу фасли онҳо барои рушди оян
даи кишвари азизамон ва беҳтар 
гардидани сатҳу сифати зиндагии 
мардум хеле муҳим мебошад ва 
мо вазифадорем, ки барои ин кор 
дастаҷамъона талош варзем.

Яке аз ин масъалаҳо нарасидани 
нерӯи барқ дар мавсими тирамоҳу 
зимистон мебошад.

Чунонки ба ҳама маълум аст, дар 
Тоҷикистон манбаъҳои нафту газ 
ва истихроҷу коркарди сӯзишворӣ 
ба қадри кофӣ нестанд, вале 
захираҳои гидроэнергетикии киш
варамон хеле бузурганд, ки онҳо 
боигарии миллии мо мебошанд ва 
истифодаи оқилонаи онҳо мета
вонад имкониятҳои моро доир ба 
таъмин намудани рушди устувори 
иқтисодӣ ва тақвияти иқтидори со
диротии кишвар бамаротиб афзун 
гардонад.

Бо вуҷуди чунин иқтидори бузург 
дар давоми солҳои зиёд кишвари 
мо дар фаслҳои тирамоҳу зимистон 
ба норасоии шадиди нерӯи барқ рӯ 
ба рӯ мешавад, ки ин боиси муш
килоти зиёди иқтисодиву иҷтимоӣ 
мегардад.

Солҳое буданд, ки мардуми киш
вар дар хунуктарин давраи сол 
ҳамагӣ як  ду соат барқ мегириф
танд ва баъзе рӯзҳо умуман бебарқ 
мемонданд.

Муассисаҳои барои мардум ҳаё
тан муҳим  мактабҳо, беморхонаҳо 
ва корхонаҳои саноатӣ кор наме
карданд. Ҳамаи ин, албатта, ба 
шароит ва сифати зиндагии мар
дум, рушди иқтисод ва ҳаллу фас
ли масъалаҳои иҷтимоӣ таъсири 
манфӣ мерасонид.

Вобаста ба ин, Ҳукумати мамла
кат таъмини истиқлолияти энер
гетикиро яке аз ҳадафҳои стра
тегии кишвар қарор дода, барои 
расидан ба он тамоми захираву 
имкониятҳоро сафарбар намудааст.

Ҷиҳати таъмини минбаъдаи 
кишвар бо қувваи барқу гармӣ 
тавассути барқарор намудани 
нерӯгоҳҳои мавҷуда ва ба кор ан
дохтани иқтидорҳои нав, бунёди 
хатҳои интиқоли барқ, кам карда
ни талафоти техникии он, исти
фодаи сарфакоронаи нерӯи барқ 
ва технологияи каммасраф ва аз 
ҷониби дигар, ба танзими оқилонаи 
захираҳои обӣ дар минтақа диққати 
аввалиндараҷа дода мешавад.

Татбиқи чандин лоиҳаи муҳим 
дар самти рушди соҳаи энергетика 
нишонаи заҳмату талошҳои пайвас
таи Ҳукумати кишвар мебошад, ки 
дар натиҷа имрӯз шиддати нора
соии нерӯи барқ хеле коҳиш ёфта, 
сатҳи зиндагии мардум бамаротиб 
беҳтар гардид.

Умуман, дар зарфи бисту панҷ 
соли истиқлолият дар кишварамон 
зиёда аз 1300 мегаватт иқтидорҳои 
нави энергетикӣ ба истифода дода 
шуданд.

Дар давраи соҳибистиқлолӣ бо 
мақсади рушди соҳаи энергети
ка ва дар сатҳи зарурӣ нигоҳ до
штани иқтидорҳо ва инфрасох
тори энергетикӣ аз ҳисоби ҳамаи 

имрӯз рӯзи равшаниву 
нур ва бунёди пойдево-
ри асосӣ барои раси-
дан ба ормонҳои миллӣ 
ва фардои дурахшони 
Тоҷикистони азизамон 
мебошад.

Президент нБО "рОғун" – инШООТи ТаҚДирСОз
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сарчашмаҳо 26 миллиард сомонӣ 
(зиёда аз се миллиард доллари 
амрикоӣ) равона гардидааст.

Аз ҷумла, барои ба кор даровар
дани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ 
8,6 миллиард сомонӣ (баробар ба 
як миллиарду 225 миллион долла
ри амрикоӣ), бунёди инфрасохтори 
нави энергетикӣ, хатҳои интиқоли 

барқ ва зеристгоҳҳо сеюним милли
ард сомонӣ (500 миллион доллари 
амрикоӣ) ва барои таҷдиду азнавсо
зии таҷҳизоту шабакаҳои мавҷуда, 
бартараф намудани ҳолатҳои 
фавқулода ва баҳисобгирии нерӯи 
барқ қариб якуним миллиард 
сомонӣ (беш аз 200 миллион долла
ри амрикоӣ) сарф шудааст.

Айни замон, дар баробари кор
ҳои аз ҳисоби маблағҳои дохилӣ 
иҷро шудаистода, татбиқи 6 лоиҳаи 
давлатии сармоягузорӣ ба маблағи 
умумии 4,8 миллиард сомонӣ, аз 
ҷумла барои бунёди иқтидорҳои 
нави истеҳсолӣ 2,7 миллиард 
сомонӣ, инфрасохтори нав як мил
лиард сомонӣ ва барои таҷдиду 

азнавсозии таҷҳизоту шабакаҳои 
мавҷуда 900 миллион сомонӣ идо
ма дорад.

Барои корҳои барқарорсозӣ ва 
сохтмони нерӯгоҳи «Роғун» дар дав
раи истиқлолият зиёда аз 12,5 мил
лиард сомонӣ маблағ азхуд карда 
шудааст.

Ҷиҳати анҷом додани корҳои 

таҷдиди нерӯгоҳи барқи обии «Но
рак» (иваз кардани ду чархаи корӣ 
ва таъмиру таҷдиди инфрасохтори 
он) то имрӯз беш аз 650 миллион 
сомонӣ хароҷот гардидааст.

Илова ба ин, ҷиҳати расидан ба 
истиқлолияти энергетикӣ аз ҳисоби 
маблағҳои буҷетӣ ва сармояи 
хориҷӣ 36 миллиард сомонӣ (беш 

аз чор миллиард доллари амрикоӣ) 
равона мешавад.

Аз ҷумла, соли ҷорӣ таҷдиди 
нерӯгоҳи «Сарбанд» ба маблағи 
1,1 миллиард сомонӣ оғоз шуда, 
соли оянда марҳалаи дуюми 
барқарорсозии нерӯгоҳҳои «Норак» 
ба маблағи се миллиард сомонӣ ва 
«Қайроққум» ба маблағи 600 мил

ПрезидентнБО "рОғун" – инШООТи ТаҚДирСОз
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лион сомонӣ шурӯъ мегардад.
Рӯзҳои наздик навбати дую

ми Маркази барқу гармидиҳии 
«Душанбе2» бо иқтидори 300 ме
гаватт ба кор оғоз хоҳад кард, ки 
дар баробари истеҳсоли нерӯи барқ, 
инчунин, хонаҳои сокинони пой
тахти кишварро бо гармӣ таъмин 
мекунад.

Албатта, ин боз як қадами ҷиддӣ 
ба сӯи истиқлолияти энергети
кии кишвар хоҳад буд. Вале тав
ре ки борҳо гуфтаам, бе сохтмони 
нерӯгоҳи барқи обии «Роғун» ноил 
шудан ба истиқлолияти комили 
энергетикӣ ғайриимкон аст.

Сарбанди нерӯгоҳи «Роғун» бо ба
ландии 335 метр баландтарин сад

ди заминӣ (гиливу сангӣ) дар ҷаҳон 
ба ҳисоб рафта, бо иқтидори 3600 
мегаватт (беш аз 17 миллиард ки
ловатт – соат) калонтарин нерӯгоҳи 
барқи обӣ дар минтақа хоҳад буд, 
ки ин рақам нисбат ба иқтидори 
истеҳсолии нерӯгоҳи барқи обии 
«Норак» якуним баробар зиёд ме
бошад.

Сохтмони чунин як иншооти 
бузургу беназир, яъне нерӯгоҳи 
«Роғун» ки барои Тоҷикистон тақ
дирсоз аст, аз лиҳози техникиву 
муҳандисӣ ва молиявӣ тартибу усу
ли махсусро талаб менамояд.

Бинобар ин, таъкид месозам, ки 
бунёди нерӯгоҳи «Роғун» кори саҳлу 
осон ва яксолаву дусола нест.

Аз таҷрибаи сохтмони нерӯгоҳи 
барқи обии «Норак», ки 18 сол да
вом кард, мо медонем, ки бунёди 
чунин иншооти бузург муҳлати му
айянро талаб мекунад, ки он ҳам 
аз талаботи технологияи сохтмони 
сарбанд ва ҳам аз муддати марҳала 
ба марҳала пур кардани обанбор 
бармеояд.

Қобили зикр аст, ки лоиҳаи 
нерӯгоҳи “Роғун” ба талошҳои 
имрӯзаи ҷомеаи ҷаҳонӣ барои 
гузаштан ба “иқтисоди сабз”, ки 
асоси онро истифодаи сарчаш
маи энергияи барқароршаванда 
ташкил медиҳад, мувофиқ буда, 
татбиқи он имконият медиҳад, 
ки партофти садҳо ҳазор тонна 
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газҳои карбон ба ҳавои атмосфера 
кам карда шавад.

Бо дарназардошти ин, мо тас
мим гирифтаем, ки ин иншооти 
ҳаётан муҳимро бо истифода аз 
технологияҳои беҳтарину навтарин 
ва мутобиқ ба талаботи стандартҳои 
байналмилалии сифату бехатарӣ 
бунёд намоем.

Маҳз ба ин хотир, баъди анҷом 
ёфтани марҳалаи арзёбии асоснок
кунии техникиву иқтисодӣ ва таъ
сири иҷтимоиву экологии лоиҳа, мо 
тавассути эълон намудани тендери 
байналмилалӣ ширкатҳои бону
фузи ҷаҳониро барои иштирок дар 
сохтмони нерӯгоҳ даъват кардем 
ва ширкати пирӯз – “Салини Им
пре  ҷило”и Италия, ки дар соҳаи 
сохтмони иншооти гидротехникӣ 
дар арсаи байналмилалӣ яке аз 
ширкатҳои соҳибтаҷриба ба шу
мор меравад, аллакай, фаъолиятро 
барои сохтмони сарбанди нерӯгоҳ 
оғоз намудааст.

Яъне сарбанди нерӯгоҳи барқи 
обии “Роғун”  ро маҳз ҳамин шир
кат месозад.

Иҷрои корҳо оид ба назорати  
раванди сохтмон ва намояндагии 
фармоишгар ба дӯши ширкати бо
нуфузи дигар – “Трактебел инҷи 
 ниринг”и Франсия, ки дар самти 
корҳои машваратӣ ва муҳандисӣ 
таҷрибаи зиёд дорад, гузошта шуда
анд.

Бо истифода аз фурсати муносиб, 
ман ба ҳамаи ширкатҳои ватани
ву хориҷӣ, ки дар бунёди нерӯгоҳ 
заҳмат кашида истодаанд, барори 
кор орзу менамоям.

Айни замон дар ин иншооти 
муҳими аср қариб 15 ҳазор нафар 
мутахассисону коргарон машғули 
кор буда, зиёда аз 2100 адад техни

ка ва мошину механизмҳо сафарбар 
карда шудаанд.

Чунонки зикр кардам, дар ҷара
ёни сохтмон ба сифати кор, масолеҳ 
ва таъмини стандартҳои байнал
милалии бехатарӣ аҳамияти ав
валиндараҷа дода мешавад.

Бинобар ин, ба иншоот беҳтарин 
ва навтарин таҷҳизоти санҷиши си
фат ва назорати корҳои сохтмон ва 
фаъолияти минбаъдаи нерӯгоҳ во
рид карда шуда, мавриди истифода 
қарор доранд.

Навбати аввали нерӯгоҳ, яъне 
агрегати якум охири соли 2018 ва 
агрегати дуюм моҳи апрели соли 
2019 ба истифода дода шуда, нерӯи 
барқи истеҳсолшуда ба системаи 
энергетикии кишвар интиқол дода 
хоҳад шуд.

Яъне моҳи декабри соли 2018 
нерӯгоҳи Роғун ба истеҳсоли нерӯи 
барқ оғоз мекунад ва нури Роғун 
дастраси ҳар як хонадони мардуми 
Тоҷикистон гашта, барои расидан ба 
истиқлолияти энергетикӣ қадами 
ниҳоӣ гузошта мешавад.

Дӯстони азиз!
Масъалаи дигаре, ки таваҷҷуҳи 

хосаро тақозо менамояд, аҳамияти 
минтақавӣ доштани лоиҳаи мазкур 
аст. Иншооти “Роғун” бо иқтидори 
3600 мегаватт ва ғунҷоиши 13,3 ки
лометри мукааб об дар обанбори он, 
дар ҳақиқат метавонад барои ҳаллу 
фасли масъалаҳои обу энергети
ка дар минтақа нақши арзишманд 
дош та бошад.

Бунёди иншооти энергетикӣ 
дар дарёҳои Тоҷикистон, пеш аз 
ҳама, ба таъмини тавозун байни 
масъалаҳои обӣ ва энергетикӣ ра
вона шуда, дар ояндаи наздик ба 
ягона роҳи паст кардани зарар ва 
камобиву обхезиҳои эҳтимолӣ дар 

ҷараёни миёна ва поёноби Амударё 
табдил хоҳад ёфт.

Иншооти мазкур имкон меди ҳад, 
ки дар кишварҳои поёноб обёрии 
заминҳои дар истифода қарордошта 
ва азхудкунии замин ҳои нав таъ
мин карда шавад.

Ташхисҳои аз ҷониби корши
носони Бонки Ҷаҳонӣ ва олимону 
коршиносони машҳури ҷаҳонӣ ама
лигардида далели гуфтаҳои боло 
мебошанд.

Зимнан, ҷиҳати ҳаматарафа ба 
инобат гирифтани манфиатҳои 
киш варҳои минтақа мо соли 2007 
ба Бонки Ҷаҳонӣ барои гузаро
нидани ташхиси байналмилалии 
лоиҳа муроҷиат намудем ва аз он 
вақт ҳафт солро сарфи гуфтушунид 
ва омӯзишу таҳқиқоти ин лоиҳаи 
муҳим намудем.

Беҳтарин коршиносони ҷаҳонӣ 
тавассути ду ширкати мушовир ва ду 
гурӯҳи мутахассисони мустақил ба  
ин раванд ҷалб гардида буданд, ки 
тавассути машварату пажӯҳишҳо 
ва ташкили ҷаласаҳои махсус бо 
кишварҳои минтақа ҷанбаҳои гуно
гуни лоиҳаро ҳамаҷониба баррасӣ 
карда, хулосаҳо пешниҳод намуданд.

Дар натиҷа соли 2014 арзёбии 
асосноккунии техникиву иқтисодӣ 
ва таъсири иҷтимоиву экологии 
лоиҳа имконпазирии сохтмони 
нерӯгоҳи Роғунро тасдиқ намуд.

Ҳоло, дар шароите, ки ба мин
тақаи мо тағйирёбии иқлим ва 
оқибатҳои харобиовари он ба 
муҳити зист, инчунин, нарасидани 
об зарари торафт калон мерасо
нанд, сохтмони нерӯгоҳҳои барқи 
обӣ иқдоми оқилонаву самаранок 
ва фоидаовару безарари истифодаи 
захираҳои обу энергетикӣ ба шумор 
меравад.
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Дар хотир бояд дошт, ки маҳз 
сохтмони нерӯгоҳҳои нави хурду 
бузурги барқи обӣ имкон фароҳам 
меорад, ки на танҳо норасоии нерӯи 
барқ бартараф карда шавад, бал
ки дар давраҳои хушксолӣ ҳамаи 
кишварҳои поёноби минтақа бо об 
таъмин гарданд.

Аз ин лиҳоз, мо мехоҳем тавассу
ти роҳандозии барномаҳо дар соҳаи 
энергетика захираву имкониятҳои 
худро ба хизмати тамоми сокинони 
минтақаи Осиёи Марказӣ гузорем, 
зеро содироти нерӯи барқ тавассути 
шабакаҳои байнидавлатӣ ва таъ
миноти мунтазами об ба манфиати 
ҳамаи кишварҳои минтақа мебо
шад.

Тоҷикистон дар сиёсати худ аз 
солҳои аввали соҳибистиқлолӣ 
ҳамкориҳои минтақавиро, бахусус, 
бо кишварҳои ҳамсояи худ ҳамеша 
дар мадди аввал мегузорад ва чу
нин муносибатро ягона роҳи ҳалли 
ҳама гуна мушкилот мешуморад.

Дар робита ба ин, мо борҳо 
иброз намудаем ва мехостам так
роран таъкид намоям, ки мо та
рафдори ҳамкориҳои самарабахшу 
мутақобилан судманд бо давлатҳои 
минтақа дар самти амалӣ сохтани 
нақшаҳо доир ба обу энергетика 
мебошем.

Зеро чунин муносибат тақозои 
ҳаёт буда, ба зиммаи ҳамаи мо дар 
назди наслҳои ояндаамон масъу
лияти бузургро мегузорад.

Вобаста ба ин, ба халқҳои барода
ри Осиёи Марказӣ муроҷиат карда, 
изҳор менамоям, ки халқи тоҷик дар 
давоми асрҳои зиёд бо ҳамсояҳои 
худ дар фазои оромиву осоиш ва 
ҳамдигарфаҳмиву ҳамкорӣ зиндагӣ 
кардааст.

Бо масъулияти тамом иброз ме
дорам, ки мо ба идомаи ин анъанаи 
неки ниёгонамон ҳамсояҳои худро 
ҳеҷ гоҳ ва ба ҳеҷ ваҷҳ бе об намегу
зорем.

Илова бар ин, такроран иброз 
медорам, ки мо омодаем бо ҷалби 
сармояи ватаниву хориҷӣ лоиҳаи 
бо оби нӯшокии аълосифати кӯли 
Сарез таъмин намудани кулли мар
думи кишварҳои Осиёи Маркази
ро амалӣ созем, ки барои мардуми 
минтақа абадан басанда аст.

Мо имрӯз бо кишварҳои мин
тақа, аз ҷумла бо Ӯзбекистони дӯс  
ту бародар дар самтҳои мутақоби
лан судманд, бахусус, обу энер
гетика, нақлиёт ва соҳаҳои дигар 
ҳамкориҳои неки ҳамсоягиро ба  
роҳ мондаем ва эътимоди комил до
рем, ки тамоми масъалаҳои муҳими 
муносибатҳои дуҷониба дар рӯҳияи 
ҳусни тафоҳум ва ба манфиати 
халқҳоямон ҳалли худро пайдо 
хоҳанд кард.

Ҳамватанони азиз!
Тоҷикистон имрӯз дар марҳалаи 

татбиқи ҳадафҳои созандаву обод
гарона, бахусус бунёди иншоо
ти хурду бузурги гироэнергетикӣ 
қарор дорад.

Мақсади асосии мо аз татбиқи 
ин ҳадафи созанда, дар навбати ав
вал, таъмин кардани истиқлолияти 
энергетикии кишварамон буда, 
ҳамзамон бо ин, ният дорем, ки ра
ванди саноатикунонии мамлакат
ро густариш бахшем ва бо ин роҳ 
ҳазорҳо ҷойҳои корӣ таъсис диҳем, 
иқтидори истеҳсолӣ ва содиро
тии Тоҷикистонро афзун карда, 
масъалаҳои иҷтимоиро ҳаллу фасл 
намоем.

Ва ин амри табиист, зеро бинои 
давлати соҳибистиқлоли тоҷикон 

дар олами тағйирёбандаи оғози 
ҳазорсолаи сеюм бояд тарҳу симои 
хосаи худро соҳиб гардад ва мар
думи Тоҷикистон масъулияти худ
ро дар назди таърихи гузаштаву 
тақдири ояндаи миллат сарбалан
дона иҷро намоянд.

Дар хотима мехоҳам иброз намо
ям, ки ҳамаи дастовардҳои мо дар 
самти рушди соҳаи энергетика ва 
умуман, дар ҳама соҳаҳои ҳаёт маҳз 
самараи истиқлолият мебошанд ва 
миллати тоҷик дар фазои ваҳдату 
ягонагӣ ва оромиву субот ҳар рӯз 
дар самти расидан ба истиқлолияти 
комили энергетикӣ қадамҳои усту
вор мегузорад.

Итминони комил дорам, ки 
халқи мо барои ноил гардидан ба 
дастовардҳои аз ин ҳам бештар 
қодир аст ва ба хотири рушди дав
лат, ободии Ватан ва зиндагии оро
му осудаи ҳар як хонадони кишвар 
минбаъд низ содиқонаву аҳлона 
заҳмат хоҳад кашид.

Бо ибрози ҳамин ниятҳои нек 
бори дигар кулли мардуми ша
рифи Тоҷикистон ва ҳамаи шумо 
ҳозирини арҷманд, инчунин, 
ширкатҳои ҳамкор ва сохтмончиён
ро ба муносибати рӯйдоди таърихии 
имрӯза самимона табрик гуфта, ба 
ҳар фарди Ватан хушбахтӣ, иқболи 
нек ва ба Тоҷикистони азизамон 
ободиву пешрафти боз ҳам бештар
ро орзу менамоям.

Ба шумо, бунёдкорони баҳодури 
нерӯгоҳи барқи обии “Роғун”, ки 
иншооти тақдирсоз ва рамзи нан
гу номуси миллии мо мебошад, 
саломатӣ, барору комёбиҳои тоза 
ва фатҳу кушоиши рӯзафзун орзу
мандам.

Ҳамеша саломату сарбаланд бо
шед, ҳамватанони азиз!
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Бо Фармони Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 8 нояб
ри соли равон Машрабзода 
Ҳамидулло Маҳмадулло муо
вини Раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон таъин карда шуд. 

Машрабзода Ҳамидулло 
Маҳмадулло баъд аз хат
ми Университети давлатии 
Тоҷикистон бо ихтисоси ин
форматикаи иқтисодӣ ва ав
томатикунонии системаҳои 
идоракунӣ фаъолияти 
худ ро соли 1995 ба сифа
ти муҳандис барномасози 
дараҷаи 1и шуъбаи таҳия 
ва татбиқи барномаҳои му
дирияти ҳисоббаробаркунии 
Бонки миллии Тоҷикистон 
оғоз намудааст. 

Қайд кардан бамаврид 
аст, ки номбурда аз иб
тидои фаъ олияти худ то 
имрӯз, яъне 21 сол дар Бон
ки миллии Тоҷикистон 
дар зинаҳои гу ногун кор 
кардааст. Дар ин муддат 
дар вазифаҳои муҳандиси 
пешбари шуъбаи барнома
резии системавии Муди
рияти ҳисоббаробаркунӣ, 
сар   дори шуъбаи барномаре
зии системавии Мудирияти 
ҳисоб баробаркунӣ, сардори 
шуъбаи барномарезии систе
мавии Идораи технология
ҳои иттилоотӣ ва системаҳои 
пардохтӣ, сардори Идораи 
техно логияҳои иттилоотӣ 
ва системаҳои пардохтӣ, ди
ректори Департаменти низо
ми пардохт ва директори Де
партаменти технологияҳои 
иттилоотии Бонки миллии 

Тоҷикистон фаъолият намуда, 
дар пешрафти фаъолияти низо
ми бонкии мамлакат саҳми ар
зандаи худро гузоштааст. 

Ҳамидулло Машрабзода 
зимни фаъолияти худ дар Бон
ки миллии Тоҷикистон дар 
семинарҳои байналмилалӣ оид 
ба технологияҳои иттилоотӣ, 
низомҳои пардохт ва ҳифзи ит
тилоот дар шаҳрҳои Вена, Жене
ва, Минск ва Варшава иштирок 
намудааст.  

Курси такмили ихтисосро 
дар Донишкадаи такмили их
тисоси хизматчиёни давла
тии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
рӯи барномаи “Идоракунии 
давлатӣ”, инчунин курсҳои 
“Маъ мурии AIX” ва “Таъми
ни амнияти иттилоот дар 
шабака ҳои компютерӣ”ро дар 
марказҳои таълимии IBM ва 
Microsoft гузаштааст. 

Ҳамзамон Роҳбари гурӯҳи ис
тифодабарандагони SWIFT дар 
Тоҷикистон мебошад. 

Хабарнигори “БТҶ” 

ТағйироТи 
кадрӣ дар 

БМТ

машрабзода Ҳамидулло 
маҳмадулло

таъйинотТағйирОТи каДрӣ Дар БмТ
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◙ Қонун «Дар бораи 
хизмаТрасониҲои 
парДохТӣ ва низо-
ми парДохТ» Қабул 
гарДиД

26 октябри соли равон 
маҷлиси намояндагони 
маҷлиси олии Ҷумҳу
рии тоҷикистон лоиҳаи 
Қонун «дар бораи хизмат
расониҳои пардохтӣ ва 
низоми пардохт»ро баъди 
баррасиву муҳокима қабул 
намуд. 

Лоиҳаи қонуни маз
кур бо мақсади фароҳам 
овардани шароити мусоид 
барои рушди низомҳои 
пардохт, ба танзим даро
вардани хизматрасониҳои 
пар дохтӣ, мутобиқ на
мудани заминаи меъё
рии ҳуқуқӣ ба таҷрибаи 
муо сири байналмилалӣ, 
ҳимояи манфиатҳои истеъ
молкунандагони хизмат
расо ниҳои пардохтӣ ва 
ҷиҳати иҷрои стратегияи 
рушди низоми пардохти 
Ҷум ҳурии тоҷикистон 
барои солҳои 20152025 
аз ҷониби Бонки миллии 
тоҷи кистон пешниҳод гар
дида буд. 

Қайд кардан бамаврид 
аст, ки низоми пардохти 
Ҷумҳурии тоҷикистон яке 
аз ҷузъҳои асосии инфра
сохтори молиявӣ буда, дар 
баробари татбиқи сиёсати 
пулию қарзӣ ва буҷетӣ 
тавассути гузаронидани 
пардохтҳо, барои руш
ди иҷтимоию иқтисодии 
Ҷумҳурии тоҷикистон 
мусоидат менамояд. 
Қариб ҳар як амалиёти 
молиявӣ бо иҷро гардида
ни пардохтҳо ва истифода 
шудани низомҳои пардохт 
анҷом меёбад. таҷрибаи 
байналмилалӣ нишон 
медиҳад, ки баробари руш

ди бозорҳои молиявӣ, зи
ёдшавии ҳаҷми пардохтҳо, 
амалиёт дар бозори асъор 
ва хариду фурӯши коғазҳои 
қиматнок аҳамиятнокии 
низомҳои пардохт ва на
зорати хавфҳои бо онҳо 
вобастабуда, рӯз аз рӯз 
меафзояд. 

дар шароити муосир 
пайдоиш ва татбиқи техно
логияҳои нави иттилоотию 
коммуникатсионӣ дар 
бозори хизматрасониҳои 
пардохтӣ зарурати аз нав 
дида баромадани тартиби 
танзимро дар низоми пар
дохт ба вуҷуд овардааст. 

рушди минбаъдаи 
иқтисодиёти миллӣ за
рурати афзоиши самара
нокии гардиши маблағҳо 
ва зиёд намудани ҳиссаи 
ҳисоббаробаркуниҳои 
ғайринақдиро дар ҳаҷми 
умумии муомилоти пулӣ 
талаб намуда, мавҷудияти 
заминаи ҳуқуқӣ кафолати 
фаъолияти мунтазам ва бо
эътимоди низоми пардохт 
мебошад. 

Барои рушди низоми 
пардохт таъмини заминаи 
ҳуқуқии навовариҳо, ки 
пайдоиши онҳо ба рушди 
технологӣ алоқаманд аст 
(маблағҳои электронӣ, 
интернетпардохтҳо, 

пардохтҳои мобилӣ), инчу
нин, шартҳои умумии исти
фодаи воситаҳои электро
нии пардохт ва коркарди 
электронии иттилооти 
пардохт аҳамияти ниҳоят 
калон дорад. Бинобар ин, 
ба ҳисоб гирифтани хусуси
яти технологӣ ва зикри он 
дар санадҳои қонунгузории 
соҳаи хизматрасониҳои 
пардохтӣ ва низоми пар
дохт аз ҳар ҷиҳат муҳим ва 
зарур мебошад. 

Қонун «дар бораи 
хизматрасониҳои пардохтӣ 
ва низоми пардохтӣ» 
фаъолияти таш килотҳо 
 таҳвилгарони хизмат
расониҳои пардохтӣ, 
аз ҷумла ташкилотҳои 
интиқолдиҳандаи маблағ
ҳои электронӣ, агентҳо 
ва субагентҳои бонкии 
пардохт, танзимгарони 
низомҳои пардохт, танзим
гарони хизматрасониҳои 
инфрасохтори пардохт, 
муайян намудани талабот 
барои ташкил ва фаъо
лияти низомҳои пардохт ва 
тартиби назорати низо
ми пардохти Ҷумҳурии 
тоҷикистонро муайян 
намуда, барои мутобиқ 
намудани заминаи меъё
рии ҳуқуқӣ ба таҷрибаи 
муосири байналмилалӣ, 

ҳимояи манфиатҳои 
истеъмолкунандагони 
хизматрасониҳои пардохт, 
беҳтар намудани фаъо
лияти низоми пардохт ва 
сифати хизматрасонӣ дар 
Ҷумҳурии тоҷикистон ра
вона шудааст. 

Шуъбаи матбуоти БМТ 

◙ ТавзеҲоТи бмТ ба 
маҚолаи “ТаДжи-
кисТан по рекомен-
Дации ФаТФ усилиТ 
меры конТроля на 
рынке ценных бумаг”

Бонки миллии тоҷикистон 
дар робита ба мақолаи 
сомонаи “азияПлюс аз 10 
октябри соли равон, дар 
хусуси аз ҷониби вазо
рати молияи Ҷумҳурии 
тоҷикистон пешниҳоди 
маълумот ба мақомоти 
ҳифзи ҳуқуқ, нисбат ба 
амалиёти шубҳанок дар 
бозори коғазҳои қиматнок, 
маблағҳои нақдӣ ва 
ғайринақдии зиёда аз 500 
000 сомонӣ, қайд мена
мояд, ки ин маълумот ба 
воқеият мутобиқат наме
кунад. 

сараввал қайд кардан 
бамаврид аст, ки Ҷумҳурии 
тоҷикистон ҳамчун узви 
ҷомеаи байналмилалӣ дар 
асоси Қатъномаи смм 
№1617, иҷрои талаботи 
тавсияҳои Гурӯҳи татбиқи 
чораҳои молиявӣ (ФатФ)
ро ба зимма гирифтааст. 

дар робита ба ин, Ҷум 
 ҳурии тоҷикистон дар 
асоси тавсияҳои зикршу
да Қонуни Ҷумҳурии 
то ҷикистон “дар бораи 
муқовимат ба қонуни
гардонии (расмикунонии) 
даромадҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда ва 
маб лағ гузории терроризм” 

рӯйдодҲои муҲимтарин
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(Қонуни мҚд/мт) ро 
қабул намудааст. 

Бинобар ин, зарурияти 
ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба Қонуни Ҷум
ҳурии тоҷикистон “дар 
бораи бозори коғазҳои 
қиматнок” маҳз бо мақ
сади мутобиқ намудани 
талаботҳои он ба тала
боти Қонуни мҚд/мт ва 
тавсияҳои ФатФ равона 
карда шудааст. 

Ба якдигар мутобиқ
намоии қонунгузории 
амалкунандаи ҷумҳурӣ 
ҷараёни муқаррарӣ буда, 
бо мақсади бартараф кар
дани бархурди манфиатҳо, 
ҷой надоштани ҳолатҳои 
коррупсионӣ ҳангоми дар 
амал татбиқ намудани он, 
дуруст ба роҳ мондани 
низоми танзим ва назорат, 
муайян намудани уҳда
дориҳои мақомоти давлатӣ 
ва бахши хусусӣ ва ғайраҳо 
амалӣ карда мешавад. 

Қабул ва иҷрои тала
боти Қонуни мҚд/мт 
пеш аз ҳама ба ҳадафҳои 
таъмини бехатарии ам
нияти миллӣ ва устувории 
низоми молиявӣ равона 
гардида, ҷиҳати пешгирии 
таҳдидҳои истифодаба
рии низоми молиявӣ бо 
мақсади маблағгузории 
терроризм ва расмикуно
нии маблағҳои бо роҳи 
ҷиноят бадастоварда му
соидат хоҳад кард. 

Бо назардошти он ки 
бозори коғазҳои қиматноки 
ҷумҳурӣ дар марҳилаи 
инкишофёбӣ қарор дорад, 
таваҷҷуҳи хонандаро ба чу
нин маълумотҳои беасос, ки 
аз сарчашмаҳои номуътамад 
ба нашр мерасанд ва пеш аз 
ҳама оқи батҳои манфиро ба 
пеш равии бозори коғазҳои 
қиматнок эҷод менамоянд, 

ғайри мақсаднок арзёбӣ 
менамоем. 

Бонки миллии тоҷи
кистон аз васоити ахбори 
омма хоҳиш мекунад, ки 
пеш аз нашри ҳар гуна 
маълумот онро ҳамаҷони
ба таҳлил намуда, ба 
муъ тамадии сарчашмаҳои 
он та ваҷ ҷуҳи хос зоҳир 
намоянд.

Департаменти мони-
торинги молиявии БМТ 

◙ ФаъолияТи ҷсп “ма-
ДаДгори масТчоҲ” 
ҚаТъ гарДиД

Бо қарори навбатии раё
сати Бонки миллии тоҷи
кистон аз 9 ноябри соли 
2016 дар асоси моддаи 
26 Қонуни Ҷум ҳурии 
тоҷикистон “дар бораи 
ташкилотҳои маблағ
гузории хурд” ва моддаи 
11 Қонуни Ҷумҳу рии 
тоҷикистон “дар бораи 
барҳамдиҳии ташки
лотҳои қарзӣ” бо сабабҳои 
муфлисшавӣ фаъолияти 
ҶсП тҚХ “мададгори 
мастчоҳ” қатъ карда шуд. 

мутобиқи қарори зикр
шуда иҷозатномаи ташки
лоти қарзии номбурда, ки 
аз ҷониби Бонки миллии 
тоҷикистон 4 феврали 
соли 2013, таҳти №9 барои 
анҷом додани амалиётҳои 
бонкӣ дода шудааст, аз эъ
тибор соқит дониста шуд. 

Ҷанбаҳои дигари 
фаъолияти ташкило
ти мазкур дар асоси 
қарори қабулгардида аз 
ҷониби масъулини Бон
ки миллии тоҷикистон 
баррасӣ ва тибқи тартиби 
муқарраргардида ба суд 
пешниҳод карда мешавад. 

◙ ТамДиДи маъму-
рияТи муваҚҚаТӣ

Бо мақсади солимгар
донӣ ва барқарорсозии 
пурраи фаъолияти ҶсП 
“Бст тист “тоҷпромбонк” 
раёсати Бонки миллии 
тоҷикистон мутобиқи мод
даи 49и Қонуни Ҷумҳурии 
тоҷикистон «дар бораи 
Бонки миллии тоҷикистон», 
бо қарори навбатии худ 
аз 3 ноябри соли равон, 
муҳлати ваколати маъму
рияти муваққатиро дар 
бонки мазкур то 3 майи 
соли 2017 тамдид намуд.

Ба маъмурияти мувақ
қатӣ дастур дода шуда
аст, ки фаъолияти худро 
дар асоси қонунгузории 
ҷумҳурӣ ба роҳ монда, бо 
мақсади беҳтар кардани 
вазъи молиявии ташкилоти 
қарзии номбурда иҷрои 
нақшаи солимгардонии 
тасдиқшудаи бонкро таъ
мин намояд.

◙ бмТ - баранДаи 
ҷойи аввал ва ҷоми 
мусобиҚа 

дастаи футболбозони 
Бонки миллии тоҷикистон 
дар мусобиқаи футболи 
хурди силсилаи “а”, ки дар 
ду давр – аз моҳи март то 
моҳи ноябри соли равон 
миёни дастаҳои нимакасбӣ 
баргузор гардид,  иштирок 
намуда, барандаи ҷойи 
аввал ва сазовори ҷоми 
мусобиқа гашт.

Қобили қайд аст, ки 
даври ниҳоии мусобиқа, 
ки дар майдони варзишии 
Кумитаи андоз баргузор 
гардид, хеле тезутунд ва 
шавқовар гузашт. Фут
болбозони Бонки миллии 
тоҷикистон барои сазовор 

шудан ба ҷойи аввали 
мусобиқа  бо дастаи  “сохт
мони кишвар” муқовимат 
намуда, маҳорати хуб ни
шон доданд ва бо ҳисоби 
бузург 63 пирӯз шуда, дар 
байни 9 даста ҷойи аввал
ро ишғол намуданд. 

дар робита ба 
дастовардҳои дастаи маз
кур хотиррасон менамоем, 
ки варзишгарони Бонки 
миллии тоҷикистон бори 
сеюм аст, ки маҳорати хуби 
бозии футболро нишон 
дода, барандаи ҷойи аввал 
ва соҳиби ҷоми мусобиқа 
мешаванд. ду дафъаи 
пешин футболбозони Бмт 
солҳои 2013 ва 2014 низ бо 
нишон додани бозии хуби 
футбол барандаи ин ҷом 
гашта буданд. 

 Шуъбаи матбуоти
 БМТ

◙ Турецкая лира упа-
ла До исТорического 
минимума
 турецкая лира на торгах 
13 октября упала на 0,8 
процента до историческо
го минимума к доллару 
сша — до 3,1112 лиры 
за доллар. это произо
шло на фоне ожиданий, 
что американская Фрс 
повысит ставку, сообщает 
Bloomberg. Предыдущий 
рекорд был установлен 
в июле после неудачной 
попытки военного перево
рота в стране.

рӯйдодҲои муҲимтарин
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Кроме слухов о повыше
нии ставок, на лиру отрица
тельно повлияли вышедшие 
12 сентября данные по 
турецкой экономике. они, 
в частности, показали рост 
платежного и бюджетного 
дефицитов, а также замед
ление темпов роста ввП.

вместе с валютой упали 
также котировки нацио
нального рынка акций и го
сударственных облигаций. 
основной индекс стам
бульской биржи потерял 
один процент и снижается 
четвертый день подряд.

в целом с начала года 
валюта турции опусти
лась на 6,2 процента, став 
третьей худшей среди всех 
денежных единиц разви
вающихся рынков после 
аргентинского и мексикан
ского песо.

в начале августа со
общалось, что попытка 
путча в турции обошлась 
ее экономике примерно в 
100 миллиардов долларов. 
ввП страны в 2015 году 
составлял 718 миллиардов 
долларов.

◙ крупнейшие банки, 
коТорые рабоТаюТ в 
великобриТании, мо-
гуТ скоро покинуТь 
сТрану

 
Банкиры говорят о рисках 
в связи с намерением 
Британии выйти из состава 
евросоюза. 

многие финансовые 
организации Британии 
готовятся к переезду в 
другую страну евросоюза. 
небольшие банки начнут 
это делать ещё до рож
дества, крупные покинут 
страну в первом квартале 
следующего года. об этом 
сообщил изданию Guardian 
исполнительный директор 
ассоциации британских 
банкиров энтони Браун. 
По его мнению, в случае 
запуска процедуры выхода 
Британии из состава ес мо
жет возникнуть ситуация, 
когда большая часть тор
говли между Лондоном и 
евросоюзом в финансовом 
секторе цитата «в худшем 
случае станет незаконной, 
поскольку банки потеряют 

разрешение регуляторов 
предоставлять услуги». 

издание Observer от
мечает: офисы и предста
вительства многих банков 
мира находясь в Лондоне 
доступны для всего евро
пейского рынка. они могут 
обслуживать клиентов из 
28ми государств евросою
за, не открывая дополни
тельных филиалов в других 
странах. но изза намере
ния Британии выйти из ес 
банкиры обеспокоены, что 
не смогут скоро полноцен
но работать из Лондона со 
всей территорией союза. 

источники Bloomberg 
в числе тех, кто планирует 
переезд, ранее называли 
Goldman Sachs, Deutsche 
Bank, Morgan Stanley и ряд 
других. Перенести свою 
штабквартиру из Лондона 
планирует и российский 
банк втБ. 

Большинство жителей 
великобритании в июне 
поддержало выход страны 
из ес. Процедура будет 
запущена до марта сле
дующего года, недавно 
пообещала новый пре
мьер страны тереза мэй. 
решение выйти из состава 
ес привело к обвалу фунта. 
многие крупные компании 
решили перенести бизнес 
из Британии. 

◙ банк россии До-
пусТил ввеДение в 
обороТ пласТиковых 
купюр

 Банк россии не исклю
чает возможности введе
ния пластиковых банкнот 
в обращение. об этом во 
вторник, 18 октября, со

общил первый заместитель 
председателя ЦБ Георгий 
Лунтовский, передает тасс.

«такая возможность у 
"Гознака" существует, мы 
планируем выпустить памят
ную банкноту — 100 рублей, 
посвященную первенству 
мира по футболу», — сказал 
Лунтовский. он сообщил, 
что в ЦБ намерены оценить, 
как эта банкнота будет вести 
себя в обращении. Купюра 
появится «за горизонтом 
этого года», добавил первый 
зампред регулятора.

При этом Банк россии 
видит опасность ухудшения 
качества наличных денег и 
намерен уделять внимание 
сортировке банкнот кре
дитными организациями, 
отметил Лунтовский.

он обратил внимание на 
опыт великобритании, где 
качество денег в обраще
нии снизилось, поскольку 
коммерческие банки не 
очень заинтересованы в 
правильной сортировке 
наличных денег. «для этого 
и существует регулятор, 
который должен со своей 
стороны принимать все 
меры, чтобы коммерче
ские банки обеспечивали 
качественную сортировку 
денег», — подчеркнул он.

в россии пока такой 
проблемы нет, считает 
чиновник. «но мы посто
янно мониторим качество 
наличных денег в обраще
нии», — добавил Лунтов
ский.

рӯйдодҲои муҲимтарин
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Аз 7-ум то 9-уми октябри соли 2016 дар Вашингтон Ҷаласаи умумии солонаи Ха-
зинаи байналмилалии асъор ва Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ баргузор гардид, ки дар он 
ҳайати расмии Тоҷикистон бо роҳбарии раиси Бонки миллии Тоҷикистон Ҷамшед 
Нурмаҳмадзода ва вазири молияи Тоҷикистон Абдусалом Қурбониён ширкат варзида, 
кишварамонро намояндагӣ карданд. 

ТоҶикисТон дар 
Ҷаласаи солонаи ХБа 
ва Бонки Ҷаҳонӣ

Т
ибқи тартиби му
қар раршуда, дар 
Ҷаласаи уму мии 
солонаи Хазинаи 
байналмилалии 
асъор ва Гурӯҳи 
Бонки ҷаҳонӣ 

раи сони бонкҳои марказӣ, ва
зирони молия, роҳбарони бах
ши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ 
ва олимони соҳаи иқтисоди 
дунё ҷамъ омада, масъалаҳои 
муҳими иқтисоди ҷаҳон, аз 
ҷумла дурнамои иқтисодиёти 
олам, масоили устувории 
молиявии ҷаҳонӣ, рушди 
иқтисодӣ, аз байн бурдани 
камбизоатӣ ва фароҳам сохта
ни ҷойҳои кориро муҳокима 
намуданд.

 Дурнамои нави Бонки 
ҷаҳонӣ

Президенти Гурӯҳи Бонки 
ҷаҳонӣ Ҷим Ён Ким ва Дирек
тори Хазинаи байналмилалии 

асъор Кристин Лагард дар 
назди иштирокдорони ҷаласа 
перомуни масъалаҳои муҳим 
ва ҳалталаби иқтисодиёти 
ҷаҳон суханронӣ намуданд. 
Онҳо, аз ҷумла дар бораи 
дурнамои иқтисодиёти ҷаҳон, 
раванди паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ, рушди иқтисодиёт 
ва самтҳои босамар истифода 
бурдани кӯмакҳои молиявӣ 
андешаҳои худро баён сохта, 
барои беҳтар намудани вазъи 
иқтисоди ҷаҳон тавсияҳои 
худро ироа карданд. 

Ҷим Ён Ким, Президенти 
Бонки ҷаҳонӣ зимни сухан
ронии худ дар ҷаласаи соло
на, пеш аз ҳама ба зарурати 
диққати асосиро равона 
сохтан ба паст кардани сатҳи 
камбизоатӣ ва ноил шудан 
ба ҳадафҳои рушди фаро
гир таъкид намуд. Номбурда 
иброз дошт, ки барои ба даст 
овардани ҳадафҳои назаррас 
Бонки ҷаҳонӣ стратегияи 15 

соли ояндаро таҳия кардааст, 
ки қабули он фаъолияти чусту 
чолок ва ҷавобгӯ ба дархосту 
хоҳишҳои муштариёнро талаб 
мекунад.

 Даъвати хонум кристин 
ЛагарД

Тавре аз гузориши охири 
Хазинаи байналмилалии асъор 
дар бораи дурнамои иқтисодӣ 
бармеояд, рушди иқтисоди 
ҷаҳон дар соли 2016 3,1% ва 
дар соли 2017 3,4% пешбинӣ 
мешавад. Кристин Лагард ин 
суръати рушди иқтисодиро 
ғайриқаноатбахш ҳисобида, 
гуфт: “рушди иқтисоди дунё 
муддати дароз аст, ки беҳад 
суст шудааст.”

Бинобар ин, ба таъкиди ӯ, 
кишварҳои узви Хазинаи бай
налмилалии асъор барои ноил 
шудан ба рушди иқтисодӣ бояд 
фишангҳои фискалиро исти
фода баранд, ислоҳоти сохто
риро татбиқ намоянд, илм ва 
тадқиқотро дастгирӣ кунанд 
ва лоиҳаҳои инфрасохториро 
маблағгузорӣ намоянд.

Кристин Лагард зимни 
суханронии худ гуфт, ки ҳар 
як кишвари сайёра метаво
над ба рушди иқтисоди ҷаҳон 
мусоидат кунад. Бинобар ин, 
вай даъват кард, ки вазирони 
молия ва роҳбарони бонкҳои 
марказӣ имкониятҳои 
кишварҳои худро барои 
мусоидат намудан ба руш
ди иқтисоди ҷаҳон мавриди 
омӯзиш қарор диҳанд. 

Вай аз ҳамаи давлатҳо 
даъват кард, ки барои ҳавас

ҲамКориҲои БайнаЛмиЛаЛӣТОҶикиСТОн Дар ҶалаСаи СОлОнаи хБа Ва БОнки ҶаҳОнӣ
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мандгардонии рушди 
иқтисодӣ дар солҳои наздик 
тадбирҳои ҷиддӣ рӯи даст ги
ранд: " Мо чунин мешуморем, 
ки ҳар як кишвар метавонад 
ягон чизе пешниҳод кунад ва 
тадбирҳоеро роҳандозӣ кунад, 
ки ба рушди иқтисодиёти 
ҷаҳон мусоидат намоянд.”

 ҷаҳонишавӣ БояД Ба 
манфиати ҳама кор кунаД

Мавриди зикр аст, ки Ҷаласаи 
умумии солонаи Хазинаи бай
налмилалии асъор ва Гурӯҳи 
Бонки ҷаҳонӣ ҳар тирамоҳ дар 
шаҳри Вашингтон баргузор ме
шавад ва дар он дои раи васеъи 
масъалаҳои марбут ба паст кар
дани сатҳи кам бизоатӣ, рушди 
иқтисодии бай нал милалӣ ва 
фаъолияти мо лиявӣ мавриди 
баҳс қарор мегиранд.

Ҷаласаи солона ҳамчун 
майдончаи вохӯрии роҳбарони 
бонкҳои марказӣ ва вазиро
ни молияи кишварҳо барои 
ҳамкориҳои байналмилалӣ 
хизмат мекунад.

Роҳбари Хазинаи байнал
милалии асъор дар ин ҷаласа 
ҳамчунин ба тарафдории 
баланд бардоштани сатҳи 
ҳамкориҳои байналмилалӣ 
баромад кард. Вай, аз ҷумла 
гуфт: "мо чунин мешуморем, 
ки ҳамкорӣ ва ҷаҳонишавӣ ба
рои ҳама кор мекунанд. Ҳанӯз 
вақти сухан рондан бар зидди 
ҷаҳонишавӣ фаро нарасидааст. 
Алҳол зарур аст, диққатамонро 
ба он равона кунем, ки донем, 
кӣ чӣ кор карда истодааст. 
Ҷаҳонишавӣ бояд ба манфиати 
ҳама кор кунад”.

Хазинаи байналмилалии 
асъор ҳамчунин эълон кард, ки 

омодааст ба кишварҳои рушд
кунанда барои мубориза бо 
таконҳои имконпазир кӯмак 
расонад, то он ки онҳо ба 
қарзҳои ба қадри кофӣ гарон 
дар бозори байналмилалӣ ё ба 
қарзҳои дуҷониба ниёзманд 
шаванд.

Кристин Лагард таъкид 
намуд, ки “Ман бо хушнудӣ 
эълон мекунам, ки ба қарибӣ 
Хазинаи байналмилалии 
асъор меъёри бефоиз (сифр)
ро то соли 2018 барои ҳамаи 
механизмҳои имтиёзноки 

Мо чунин мешуморем, ки ҳар як кишвар 
метавонад ягон чизе пешниҳод кунад ва 
тадбирҳоеро роҳандозӣ кунад, ки ба рушди 
иқтисодиёти ҷаҳон мусоидат намоянд.

ҲамКориҲои БайнаЛмиЛаЛӣ ТОҶикиСТОн Дар ҶалаСаи СОлОнаи хБа Ва БОнки ҶаҳОнӣ
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хазина тасдиқ намуд”. Вай зикр 
кард, ки шартномаҳои нави маб
лағгузорӣ, ки дар ояндаи наздик 
имзо мешаванд, ба сифати оми
ли ҳимоякунандаи иловагӣ аз 
зарбаҳои эҳтимолии буҳрон хизмат 
хоҳанд кард.

Ӯ гуфт, агар мо ба зарбаҳои нави 
ҷаҳонӣ дучор шавем, дар дасти мо 
асбобҳои дастраси зиёд барои амал 
кардан намемонанд. Дар он ҳолат 
рушди иқтисодӣ, албатта яке аз ин 
асбобҳо хоҳад шуд”.

 муЛоқотҳои суДманДи 
ҳайати тоҷикистон

Дар ҳошияи ҷаласаи солонаи 
Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ ва Хазинаи 
байналмилалии асъор чандин 
брифингҳои минтақавӣ, нишастҳои 

мат буотӣ ва вохӯ риҳои роҳ ба рони 
бонкҳои мар казӣ ва ва зирони 
молияи киш варҳои олам бо ҳам
дигар баргузор шуд, ки бино ба 
гузо ришҳои расмӣ ҳамаи онҳо 
фарогири масъалаҳои марбут ба 
иқ тисодиёти ҷаҳон, рушди муно
сибатҳои байналмилалӣ ва низоми 
ҷаҳонии молиявӣ буданд. 

Дар рафти ин ҷаласаҳо, ҳайати 
намояндагии расмии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар як қатор семи
нару машваратҳои минтақавӣ, 
нишастҳои матбуотӣ оид ба 
вазъи иқтисодиёти ҷаҳон, рушди 
байналмилалӣ, бозор ҳои молиявии 
ҷаҳонӣ ва хизматрасониҳои молия
вии исломӣ ширкат варзиданд. 

Метавон гуфт, ки ҳамаи ин 
вохӯриҳо барои Тоҷикистон 
манфиатовар буданд. Аз он 

ҷумла, ҳайати расмии Ҷум ҳурии 
Тоҷикистон бо муовини Прези
денти Бонки ҷаҳонӣ Сирил Мюл
лер, Директори Департаменти 
кишварҳои Шарқ ва Осиёи Марка
зии ХБА, муди рони иҷроия ва му
дирони алтер нативии ХБА ва Бон
ки ҷаҳонӣ дар бораи масъалаҳои 
марбут ба сиёсати монетарию 
фискалӣ ва ислоҳоти сохторӣ, 
инчунин оид ба татбиқи Бар номаи 
Бонки ҷаҳонӣ ва Барно маи нави 
ХБА мулоқотҳо анҷом дод.

Лозим ба ёдоварист, ки Муди
рони иҷроияи Хазинаи байнал
милалии асъор Даниел Ҳеллер ва 
Бонки ҷаҳонӣ Йорг Фриден во
баста ба итмом расидани муҳлати 
ваколатҳояшон, салоҳияти худро 
ба мудири нави иҷроияи ХБА 
Мирослав Панек ва мудири нави 

ҲамКориҲои БайнаЛмиЛаЛӣТОҶикиСТОн Дар ҶалаСаи СОлОнаи хБа Ва БОнки ҶаҳОнӣ
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иҷроияи Бонки ҷаҳонӣ Варнер 
Грубер супурданд.

Мудирони нави иҷроияи ХБА 
ва Бонки ҷаҳонӣ дар мулоқот бо 
ҳайати Тоҷикистон ваъда доданд, 
ки ҳамкориҳоро бо Тоҷикистон 
ҷоннок намуда, кӯшиш ба харҷ 
хоҳанд дод, то ки муносибатҳои 
хуби миёни Тоҷикистону 
ташкилотҳои молиявии бонуфузи 
ҷаҳонӣ боз ҳам тақвият ёбанд.

 вохӯрӣ Бо раисони Бонкҳои 
марказӣ

Ҳамчунин раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон ва вазири молияи 
кишвар дар чорабиниҳои раисо
ни бонкҳои марказӣ ва вазирони 
молияи давлатҳои Осиёи Марказӣ 
ва Қафқоз оид ба дасгирии рушди 
устувор тариқи барқарорсозии бах
ши молиявӣ ва устувории фискалӣ 
низ иштирок намуданд.

Дар чорабинии мазкур таҳти 
роҳбарии Директори ХБА Кристин 
Лагард барои мудирони ХБА ва Ку
митаи ХБА вохӯрии ҷамъбастӣ бар
гузор гардид, ки дар он маърӯзаҳои 
мудирони ХБА дар давлатҳои мин
тақаи Амрикои Лотинӣ, ИМА, Бри
танияи кабир, Ҷумҳурии мардумии 
Чин ва Фаронса оид ба таъсири 
хавфҳои беруна ба иқтисодиёти 
кишварҳояшон ва натиҷаҳои ба
дастомадаи онҳо мутобиқи нақшаи 
чорабиниҳои зиддибуҳронии онҳо 
пешниҳод карда шуд.

Ҳамчунин Ҳайати намоянда
гии расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо назардошти вазъи молиявии 
ҷории низоми бонкии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, бо Сума Чакрабар
ти, Президенти Бонки Аврупоии 
таҷдид ва рушд ба хотири анде

шидани чораҳои таъҷилӣ оид ба 
дастгирии низоми бонкии кишвар 
мулоқот баргузор намуд.

 таъсиси шӯрои тиҷоратии 
има – тоҷикистон

Дар ҳошияи ҷаласаи солонаи 
Хазинаи байналмилалии асъор 
ва Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ рӯзи 7 
октябри соли 2016 ҷаласаи нахус
тини Шӯрои тиҷоратии Иёлоти 
Муттаҳидаи Амрико – Тоҷикистон 
баргузор гардид. Дар он ҳайати 
расмии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 Ҷамшед Нурмаҳмадзода, Раи
си Бонки миллии Тоҷикистон, 
Абдусалом Қурбониён  Вазири 
молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Умед Латифов – ҷонишини вази
ри молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Фарҳод Салим – сафири Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар ИМА ва Илҳом 
Раҷабов – намояндаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Бонки ҷаҳонӣ ва 
Хазинаи байналмилалии асъор 
иштирок намуданд.

Аз тарафи Иёлоти Муттаҳидаи 
Амрико дар ин вохӯрӣ Директори 
бахши робита бо ҷомеа ва рушди 
тиҷорати байналхалқии ширкати 
AGCO, Роҳбари Шӯро Филлип Де 
Леон, ёвари намояндаи тиҷоратии 
ИМА дар Осиёи Ҷанубӣ Майкл 
Делани, мудири калони тиҷорати 
байналхалқӣ ва сармоягузории 
ширкати “Ҷенерал Электрикс”, нои
би Президенти Шӯро Орит Френкел 
ва инчунин намояндагони Депар
таменти давлатии ИМА, Вазорати 
савдо, Департаменти кишоварзӣ ва 
ширкатҳои тиҷоратии ИМА ширкат 
варзиданд. 

Дар ин ҷаласа ҳайати расмии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба намо

яндагони доираҳои тиҷоратии 
ИМА оид ба талошҳои Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти 
муҳайё сохтани шароити мусоиди 
сармоягузорӣ, кафолат ва имтиёзҳо 
ба сармоягузорони хориҷӣ ва 
бахшҳои муҳиму афзалиятноки 
иқтисодиёти кишвар маълумоти 
муфассал пешниҳод намуданд. 

Ҳарду ҷониб дар ин ҷаласа аз 
таъсиси Шӯрои тиҷоратии ИМА 
– Тоҷикистон, ки ба рушди ҳамко
риҳои дуҷонибаи тиҷоратӣ равона 
шудааст, изҳори қаноатмандӣ на
муда, барои густариши фаъолияти 
Шӯрои тиҷоратӣ дар оянда омодагии 
худро баён намуданд.

 натиҷаҳо Босамар  
хоҳанД БуД

Бешубҳа, иштироки фаъолонаи 
ҳайати расмии Ҷумҳурии Тоҷи
кистон дар ҷаласаи умумии солонаи 
Хазинаи байналмилалии асъор 
ва Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ барои 
тақ вияти ҳамкориҳои молиявию 
бон кии кишварамон бо созмонҳои 
муҳими байналмиллалӣ мусоидат 
хоҳад кард. Ҳайати намояндагони 
Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш ба 
харҷ доданд, ки бо назардошти 
манфиатҳои миллии кишвар вохӯ
риҳову мулоқотҳо самаранок анҷом 
дода шаванд. Дар навбати худ 
ташкилотҳою ширкатҳои номбурда 
аз омодагии хеш нисбати ба роҳ 
мондани ҳамкориҳои мутақобилан 
судманд бо Ҷумҳурии Тоҷикистон 
изҳори андеша намуданд.

Таҳияи 
аслам Мӯминов

“БТҶ”

ҲамКориҲои БайнаЛмиЛаЛӣ ТОҶикиСТОн Дар ҶалаСаи СОлОнаи хБа Ва БОнки ҶаҳОнӣ
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Бо дастгирии 
Бонки миллии 
Тоҷикистон ва 
дар ҳамкорӣ бо 

Ассосиатсияи миллии 
занони соҳибкори “Кад
бону”, Кумитаи давлатии 
сармоягузорӣ ва идо
раи амволи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Кумитаи кор бо занон ва 
оилаи назди Ҳукумати 
Ҷум ҳурии Тоҷикистон, 
дигар ташкилотҳои мо
лиявӣ 10 ноябри соли 

равон дар маҷлисгоҳи БМТ 
бо иш ти роки зиёда аз 70 
нафар занони соҳибкор ва 
кор ман дони низоми бонкӣ 
аз тамоми гӯшаву кано
ри ҷум ҳурӣ дар мавзӯи 
“Нақши бонкҳо дар самти 
маблағ гузорӣ ба занони 
соҳиб кор” мизи мудаввар 
баргузор гардид. 

Дар оғоз муовини раиси 
Бонки миллии Тоҷикистон 
Лола Салимова иштирок
дорони мизи мудавварро 
барои ширкат дар чора

бинии мазкур шодбошӣ 
намуд. 

Муовини раиси Бон
ки миллии Тоҷикистон, 
қабл аз ҳама аз аҳамияти 
дастгирӣ ва ташаббуси 
Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон дар ин 
самт суханронӣ намуда, 
чунин изҳор дошт: “Бешак, 
ташкили шароити муноси
би молиявӣ, ки ба рушди 
соҳибкории хурду миёна, 
бахусус барои занон му
соидат мекунад, дар боло 
бурдани сатҳи зиндагии 
мардуми кишвар нақши 
муҳим дорад. Ҳукумати 
ҷумҳурӣ, бахусус Асосгузо
ри сулҳу ваҳдати миллӣ – 

Пешвои миллат, Президен
ти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
ба ин масъала аҳамияти 
ҷиддӣ медиҳад. Пешвои 
миллат зимни суханронии 
худ 2 марти соли 2015 аз 
афзоиши шумораи за
ноне, ки ба соҳибкории 
хусусӣ машғуланд, изҳори 
қаноатмандӣ карда, нақши 
низоми бонкиро дар 
маблағгузории онҳо муҳим 
арзёбӣ намуд. 

Қайд кардан бамаврид 
аст, ки тибқи маълумоти 
оморӣ дар соли 2015 аз 
ҷониби ташкилотҳои қарзӣ 
ба занони соҳибкор 1,3 
миллиард сомонӣ қарзҳои 
хурд дода шудааст. Дар 5 
соли охир, ҳиссаи қарзҳои 
хурди ба занҳо додашуда 

Ҳамкории бонкҲо 
ва занони соҲибкор 
вусъаТ меёбаД

мизи мудавварҳамкОрии БОнкҳО Ва занОни СОҳиБкОр ВуСъаТ меёБаД
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афзоиш ёфта, 20  25% 
ҳаҷми умумии қарзҳоро 
ташкил медиҳад”, таъкид 
намуд Лола Салимова. 

Сипас, раиси Ассоси
атсияи миллии занони 
соҳибкори “Кадбону” 
Сабоҳат Раҳимзода дар 
назди иштирокдорони 
мизи мудаввар сухан 
ронда, дар робита ба 
фаъолияти ташкилоти 
номбурда чунин гуфт: 
“Ассосиатсияи миллии за
нони соҳибкори “Кадбону” 
барои рушди имкониятҳои 
иқтисодии занон корҳои 
зиёдеро ба роҳ монда, дар 

сути барномаҳои омӯзишӣ, 
ҳимояи ҳуқуқи занҳо, пур
зур намудани ҳамкориҳои 
минтақавӣ миёни занони 
соҳибкор мусоидат мена

мояд. Дар давоми фаъо
лияти худ, Ассосиатсияи 
мо бештар аз 2300 нафар 
занро ба соҳибкорӣ ҷалб 
намуда, ба 2680 нафар дар

си асосҳои тиҷорат гузаро
нида, ба 840 нафар касбу 
ҳунар омӯзонидааст. Дар 
ин муддат ташкилоти маз
кур ба 1400 нафар қарзҳои 
хурд дода, 800 ҷойи кори 
нав ташкил карда, ба 2500 
нафар хизматрасониҳои 
гуногун пешниҳод на
мудааст. Дар маҷмӯъ, бо 
назардошти рақамҳои дар 
боло зикршуда ва таҳияи 
20 барнома барои мураб
биён дар самтҳои гуно
гуни иқтисоди кишвар ва 
баргузории 163 чорабинӣ 
Ассосиатсияи миллии за
нони соҳибкори “Кадбону” 
дар пешрафти зиндагии 
беш аз 36000 нафар занон 
ва аҳли оилаи онҳо саҳм 
гузоштааст”,  изҳор дошт 
Сабоҳат Раҳимзода.

Иштирокдорони мизи 
мудавварро ҳамчунин 

ҳалли масъалаҳои гендерӣ, 
дастгирии ташаббусҳои 
занони соҳибкор, баланд 
бардоштани маърифати 
молиявии аъзои худ тавас

мизи мудаввар ҳамкОрии БОнкҳО Ва занОни СОҳиБкОр ВуСъаТ меёБаД
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раиси Кумитаи кор бо 
занон ва оилаи назди 
Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон Идигул 
Қосимзода ва муовини 
раиси Кумитаи давлатӣ 
оид ба сармоягузорӣ ва 
идораи амволи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Нигина Анварӣ шодбош 
гуфта, ба кори онҳо комёбӣ 
орзу карданд.

Дар идомаи чорабинӣ 
зимни суханронӣ ва му
аррифии барномаҳои худ 
иштирокдорони мизи му
даввар низ дар масъалаҳои 
дастгирии соҳибкорон, 
аз ҷумла занон, нақши 
ташкилотҳои қарзӣ дар 
маблағгузории соҳибкории 
занон суханронӣ наму
да, дархост, пешниҳод 
ва андешаҳои худро 
барои рушди минбаъдаи 
маблағгузории соҳибкории 

занон манзур намуданд.
Мизи мудавварро бо 

сухани хотимавӣ муови
ни раиси Бонки миллии 
Тоҷикистон Л. Салимова 
ҷамъбаст карда, аз ишти

роки фаъолонаи ширкат
кунандагони он изҳори 
хушнудӣ намуд.

Дар фуроварди чора
бинии мазкур тавсияҳои 
мизи мудаввар ба иттилои 

иштирокдорон расонида 
шуданд.

Ҳадаф аз баргузории 
чорабинии мазкур, тавре 
аз рафти мизи мудав
вар маълум гардид, ба 
роҳ мондани мубодилаи 
таҷрибаи пешқадам, 
ҷоннок намудани фа
ъолияти заноне, ки дар 
муассисаҳои бонкӣ кор ме
кунанд, занони соҳибкор 
ва инчунин роҳандозии 
ҳамкорӣ дар байни 
онҳо, таҳияи тавсияҳо 
роҷеъ ба беҳбудсозии 
маблағгузории занони 
соҳибкор ва зиёд наму

дани шумораи занони 
соҳибмаълумоти балан
дихтисос дар бонкҳо 
мебошад.

Хабарнигори
“БТҶ”

мизи мудавварҳамкОрии БОнкҳО Ва занОни СОҳиБкОр ВуСъаТ меёБаД
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Рӯзҳои 7-11 ноябри соли ҷорӣ дар 
ш. Ню-Дели (Ҷумҳу рии Ҳиндустон) 
ҳафтаи пленарии ҷаласаҳои Гурӯҳи 
Авросиё (ГАО) оид ба муқовимат 
ба қонунигардонии даромадҳои 
бо роҳи ҷиноят бадастоварда ва 
маблағгузории терроризм (МҚД/
МТ) баргузор шуд. 

Дар ҷаласаҳои гурӯҳҳои корӣ ва 25
умин ҷаласаи Пленарии ГАО ҳайати 
Ҷумҳурии Тоҷикистонро Ёрдамчии 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ Ватанзода 
М.М, Директори Агентии назорати 
маводи нашъаовари назди Прези
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шер
хон Салимзода, Сафири Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Ҳиндустон 

Ҷалолов М. А., Директори Департа
менти мониторинги молиявӣ дар 
назди Бонки миллии Тоҷикистон Би
лолов Ф.И ва дигар кормандони Де
партамент муаррифӣ намуданд.

Дар ҷараёни ҷаласаи маз
кур масъалаҳои муқовимат ба 
маблағгузории терроризм, мубо
дилаи иттилоот ва ҳамкориҳои 
дуҷониба дар самти МҚД/МТ бай
ни мақомотҳои дахлдор, ҷанбаҳои 
молиявии Котиботи ГАО ва ғайра 
баррасӣ шуданд. 

Илова бар ин, 8 ноябри соли ҷорӣ 
дар доираи Ҷаласаи Пленарии мазкур 
озмун дар самти таҷрибаи беҳтарини 
ҳамкории мутақобилаи мақомоти 
кашшофӣ баргузор гардид. Дар ин 
озмун  давлатҳои аъзо, аз он ҷумла 

Тоҷикистон сазовори  
ҷоизаи гурӯҳи авросиё оид 
ба мҚД/мТ гардид

Ҷумҳурии Тоҷикистон ширкат варзи
данд. Аз ҷониби Комиссияи озмун се 
таҷрибаи беҳтарин дар самти МҚД/
МТ интихоб шуда ба давлатҳои аъзо 
барои баҳогузорӣ пешниҳод карда 
шуд. 

Қобили зикр аст, ки таҷрибаи 
аз ҷониби Департаменти монито
ринги молиявӣ дар назди Бонки 
миллии Тоҷикистон таҳти унвони 
“Ҳамкории байниидоравӣ дар вақти 
гузаронидани тафтиши ҳолатҳои 
ба маблағгузории терроризм ало
қаманд” пешниҳодгардида низ, ба 
ҷумлаи таҷрибаҳои беҳтарин шомил 
гардид. Дар натиҷаи овоздиҳии на
мояндагони давлатҳои аъзои Гурӯҳи 
Авросиё дар байни нуҳ давлати аъзо 
ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойи дуюм 
сазовор дониста шуд.

Ҳамчунин қайд кардан зарур аст, 
ки дар озмуни мазкур Ҷумҳурии 
Қазоқистон ҷойи 1ум ва Ҷумҳурии 
Халқии Хитой ҷойи 3юмро сазовор 
гаштанд. 

Сазовор гаштани Ҷумҳурии Тоҷи
кистон ба чунин як ҷоизаи пурар
зиш дар самти таҷрибаи беҳта рини 
ҳамкории мутақобилаи байни идо
равӣ дар самти муқовимат ба тер
роризм  ин нишони бо тадриҷ зиёд 
гардидани иқтидори низоми мил
лии МҚД/МТ ҷумҳурӣ буда, натиҷаи 
иродаи қавии сиёсати пешгирифтаи 
Роҳбарияти Ҳукумати ҷумҳурӣ дар 
татбиқи тавсияҳои Гурӯҳи ФАТФ ба 
шумор меравад.

департаменти мониторинги молиявӣ 
дар назди Бонки миллии Тоҷикистон 

Ҷоиза ТОҶикиСТОн СазОВОри ҶОизаи гурӯҳи аВрОСиё ОиД Ба мҚД/мТ
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СиёСаТи  Молиявӣ  ва  
МуаММоҳои  иМрӯзаи  

пеШБурди он

Шариф раҳиМзода, 
Раиси Кумитаи Маҷлиси Намояндагони 
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
оид ба иқтисод ва молия, профессор
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авре маълум аст, ак сарияти 
кишварҳо бо ҳам алоқаи зичи 
иқтисодию тиҷоратӣ доранду 
вазъи иқтисодии яке аз вазъи 
иқтисодии мам ла катҳои дигар 
вобастагии зиёд дорад. Ин 
алоқаю вобаста гиҳо аз якдигар 
дар раванди ҷаҳо нишавӣ ва 
во риди киш варҳо ба низоми 
яго наи хоҷа гидории ҷаҳонӣ боз 
ҳам аф зоиш хоҳанд ёфт. 

Қонунҳои объективии иқ
ти содӣ рушди номуназзами 
иқти содиётро пешбинӣ карда
анд. Яъне иқтисодиёт доимо 
боло нарафта, бо гузашти 
чанд соле ба вазъи ногу вор ё 
буҳ ронӣ ворид шуда, суръати 
рушдаш суст мешавад ё поён 
меравад, вале баъдан бо тат
биқи чора биниҳои муайян 

иқтисо диёт боз  рушд меку
над. Тавре таҷрибаҳо нишон 
медиҳанд, дар баъзе ҳолатҳо 
мавҷуд будани ин ё он  мушки
лот дар муносибатҳои сиёсии 
байни давлатӣ низ метаво
над боиси ногувории вазъи 
иқтисодии як кишвар ё гурӯҳи 
кишварҳо гардад. Масалан, 
мавқеъ ва тасмимгириҳои  
Федератсияи Россия дар роҳи  
ҳалли мушки лиҳои байнал  
милалӣ ва таҳримҳои ҷори
шуда нис бати он боиси вазъи 
ногу вори иқтисодии ин 
киш вар ва кишварҳои шарики 
тиҷо ратиаш, аз ҷумла Тоҷи
кис тони мо гардиданд.  

Ба андешаи мо, вазифаи 
ниҳодҳои давлатӣ дар чунин 
шароит кам кардани таъси
ри манфии вазъи ногувор ё 
буҳронӣ ба иқтисодиёти мам
лакат мебошад. Дар ин самт 
ниҳодҳои дахлдори ҳукуматӣ 
сиёсати муносиби иқтисодиро, 
ки сиёсати молиявӣ қисми тар
кибии он аст, пеша мекунанд. 

Сиёсати иқтисодӣ ин маҷ
мӯи чорабиниҳои давлатӣ бо 
мақсади таъмини иҷрои вази
фаҳои қаблан муайяншуда дар 
соҳаи иқтисодиёт мебошад. 

Ҳукумат ҳамасола дурнамои 
нишондиҳандаҳои макроиқти
содии худро барои соли оянда  
қабул карда, дар асоси он нақ    
шаи фаъолияти соҳаҳо ва 
буҷет ҳои ҷумҳуриявию маҳал
лиро омода месозад. Соли 
оянда бошад, сиёсати иқ ти 
со  ди ро тарзе бояд пеш бурд,  
ки  нишон ди ҳандаҳои қабул 
шуда иҷро шаванд, зеро иҷрои 
онҳо дар навбати худ иҷрои 

Т

устувор нигоҳ доштани 
сатҳи таваррум ва 
қобилияти харидории 
пули миллӣ вазифаи 
умумии сохторҳои 
иқтисодии мамлакат 
мебошад. 

уҳдадо риҳои ҳукуматро таъмин 
менамояд. Тавре маълум аст, 
ҳукумат дар назди мардум 
уҳдадо риҳои зиёд дорад, ки 
додани музди меҳнат, нафақа, 
харо ҷоти иҷтимоӣ ва ғайра 
аз ҷумлаи онҳо ба шумор 
мераванд. Иҷро нашудани 
нишонди ҳандаҳои макроиқ
тисодӣ, аз қабили рушди Маҷ
мӯи маҳсулоти дохилӣ, сатҳи 
таваррум  ва ғайра, боиси иҷро 
нашудани қисми даромади 
буҷет ва мутаносибан қисми 
харо ҷоти он мегардад.

Аз ин рӯ, пешбурди сиё
сати иқтисодии муносиб ба 
шароити мавҷуда ва таъмини 
иҷрои нишондиҳандаҳою 
уҳдадориҳо яке аз вазифаҳои 
асосӣ мебошад.

Мақсади давлат ва вази
фаҳои асосии сиёсати иқ
ти содии он таъмин ё ба 
даст овардани мутавозу
нии пешрафти иқтисодиёт, 
ҳавас мандгардонии рушди 
иқтисодӣ, таъмини сатҳи 
баланди шуғли аҳолӣ, нигоҳ 
доштани сатҳи барномавии 
таваррум, таъмини устувории 
қобилияти харидории пули 
миллӣ, танзими фаъолияти 
берунииқтисодӣ, таъмини 
амнияти иқтисодӣ ва самара
нокии фаъолияти иқтисодӣ 
мебошанд.

Барои иҷрои ин вазифаҳо 
ниҳодҳои дахлдор олотҳои 
зеринро истифода мекунанд: 
фискалӣ (танзими даромаду 
хароҷотҳои буҷет вобаста ба 
зарурати ҳавасмандгардонии 
рушди иқтисодиёт ва муъта
дил нигоҳ доштани нархҳо),  
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монетарӣ (тағйир додани ҳаҷми пул 
дар муомилот вобаста ба зарура
ти таъмини муътадилии нархҳо) 
ва ҳуқуқӣ (такмили қонунгузорӣ 
вобаста ба зарурати муҳайё сох
тани асосҳои ҳуқуқии фаъолияти 
иқтисодӣ).

Тавре ки мебинем, яке аз олотҳои 
пешбурди сиёсати иқти содӣ сиёсати 
фискалӣ (андозию буҷетӣ) мебошад, 
ки пушбурди дурусти он дар якҷоягӣ 
бо сиёсати  пулию қарзӣ, гумрукӣ, 
иҷтимоӣ ва инвеститсионӣ гарави 
пешрафти иқтисодиёт ва иҷрои 
барномаҳои молиявии ҳукумат ба 
ҳисоб меравад. 

Сиёсати молиявӣ ин ҷамъи 
чорабиниҳо оид ба ташаккул ва ис
тифодаи захираҳои молиявӣ барои 
таъмини иҷрои вазифаҳои дав
лат мебошад. Агар ба тарзи дигар 
гӯем, амалҳои ба танзиму тартиб 
дароварандаи ҳукумат дар самти 
ташкили муносибатҳои иқтисодӣ 
оид ба ташаккул, тақсим ва истифо
даи самараноки маблағҳои давлатӣ 
сиёсати молиявӣ мебошад.   

Ҳар як кишвар вобаста ба сатҳи 
ташкил ва қобилияти ниҳодҳои 
дахлдори худ сиёсати молиявиашро 
пеш мебарад.

Вазифаҳои давлат ва сиёсати 
молиявии он ташкили шароит 
барои ташаккули ҳарчи зиёдтари 
захираҳои молиявӣ, кам  кардани 
вазнинии андоз, батанзимдаро
рии уҳдадориҳои давлатӣ, исти
фодаи захираҳои молиявӣ барои 
ҳалли вазифаҳои афзалиятнок, кам 
кардани вобастагии даромадҳои 
буҷет аз тағйирёбии қурби пул ва 
нархҳо дар бозори ҷаҳонӣ, ташкили 
низоми самараноки муносибатҳои 
байнибуҷетӣ ва идораи маблағҳои 
молиявии давлат ба шумор меравад.  

Таъмини саривақтии иҷрои 
ин вазифаҳо имкон медиҳад, ки 
ниҳодҳои дахлдор ба мақ садҳои 
муайянгардида, ки аз ташаккул, 
тақсим ва истифодаи дурусти 
маблағҳои буҷетӣ, назорати ис
тифодаи самараноки онҳо, дуруст 
муайян кардани объектҳои андоз
бандишаванда ва меъёри андозҳо, 
ташкили фаъолияти самараноки 
низоми суғуртавӣ ва назорати 
муассисаҳои он, фаъолияти самара
ноки низоми аудитории мамлакат 
иборат мебошанд, ноил гарданд.

Таъмини шароит барои ташак
кули ҳарчи зиёдтари захи раҳои 
молиявӣ, ки вазифаи аввалин
дараҷаи давлату сиёсати молия
вии он мебошад, талаб мекунад, 
ки  низоми дурусти ҳисобдорӣ 
(баҳисобгирии муҳосибӣ) ташкил 
ва ба роҳ монда шавад. Танҳо бо 
ин роҳ метавон ҳамаи манбаъҳои 
андозбандӣ ва ташаккули буҷетро 
дуруст ба ҳисоб гирифта, маблағҳои 
зарурӣ ба буҷет равона карда шаванд. 

Мутаассифона, новобаста 
аз қабули Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи баҳи
собгирии муҳосибӣ ва ҳисо боти 
молиявӣ” ва омодасозии дастуру 
санадҳои дигари дахл дор аз ҷониби 

Вазорати молия то ҳол ҳисобдорӣ 
ба таври зарурӣ ба роҳ монда на
шудааст. Он то ҳол барои ҳамаи 
соҳибкорону шахсони воқеъӣ 
ҳамчун дастур ё талаботи умумӣ 
ва ҳатмӣ нагардидааст. Ин аст, ки 
соҳибкорони ҳалолкору поквиҷдон 
низ наме тавонанд, ҳисобдориро 
дар корхонаҳои худ ба таври зарурӣ 
ташкил намоянд, зеро доштани 
ҳисобдорӣ бо бақайдгирии ҳамаи 
амалиётҳо ва аз рӯи он супори
дани андозу пардохтҳо арзиши 
аслии моли онҳоро боло бурда, 
рақобатнокии молҳояшонро дар 
бозор суст мекунад. Ин бошад, ба 
муфлисшавии ин қабил соҳибкорон 
оварда мерасонад.

Дар асл, ҳамаи соҳибкорон 
амалиётҳои худро ба қайд гирифта, 
ҳисобу китоби даромаду хароҷоти 
худро бо роҳи муайян пеш меба
ранд. Танҳо зарур аст, ки ин ҳисобу 
китоб ба низоми муайян дароварда 
шуда, ба сохторҳои андоз пешниҳод 
гардад. Барои ин зарур нест, ки 
ҳамаи соҳибкорон барои пешбур
ди фаъолияти худ муҳосиб дошта 
бошанд. Баробари зиёд шудани 
талабот ба муҳосибон дар маҳалҳо 
марказҳои муҳосибӣ ташкил хоҳанд 
шуд, ки дар онҳо ҳар муҳосиб мета
вонад ба чандин соҳибкор ё шахсо
ни ҳуқуқӣ хизмат расонад. Баъдан, 
вобаста ба ин, сохторҳои аудиторӣ 
пайдо мешаванд, ки мувофиқи 
қонун бояд ҳамасола дурустии 
инъикоси амалиётҳо дар тавозуни 
хоҷагӣ, ширкату корхонаро тасдиқ 
намоянд.

Бинобар ин, зарур аст, ки 
соҳибкорон фаъолияти худро дар 
шакли шахси ҳуқуқӣ ташкил на
муда, ҳамаи амалиёт ҳояшонро ба 
қайд гиранд, молу мулк, дороиҳо ва 

Сиёсати молиявӣ ин ҷамъи 
чорабиниҳо оид ба ташаккул ва 
истифодаи захираҳои молиявӣ 
барои таъмини иҷрои вазифаҳои 
давлат мебошад. 
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уҳдадо ри ҳояшонро ба ҳисоб ги
рифта, ба сохторҳои дахлдор пай
васта ҳисобот пешниҳод намоянд. 
Ҳамчунин дар бонкҳою ташкилотҳои 
дигари қарзӣ суратҳисоб кушода, бо 
воситаи онҳо амалиётҳои молияви
ашонро анҷом диҳанд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки дар 
чунин ҳолат соҳибкор ба рақобати 
солим ворид шуда, барои исти
фодаи техникаю технологияи нав 
ҳавасманд мегардад. Илова бар 
ин, ӯ андозу пардохтҳоро саривақт 
месупорад.

Ҳисобдорӣ имкон медиҳад, ки 
мо аз низоми истифодаи патенту 
шаҳодатнома, ки хоси давраи ҷангӣ 
мебошанд, даст кашида, ба низоми 
дурусту қонеъкунандаи андозбандӣ 
гузарем. Ҳамин тариқ, фарҳанги 
андозсупорӣ пайдо мешавад, ки 
барои ҷомеаи пешраванда бисёр 
муҳим аст.

Аз ҷониби дигар, соҳиб корон аз 
ин баъд имкон нахоҳанд дод, ки 
сохторҳои гуногун ба фаъолияти 
онҳо дахолат кунанд. Дар навбати 
худ, ин амал боиси кам шудани 
амалҳои коррупсионӣ мегардад. 

Пешбурди сиёсати андоз, дуруст 
муайян кардани объект ҳои андоз
бандишаванда ва меъёрҳои андозӣ, 
сари вақт тағйир додани меъёрҳои 
андозӣ вобаста ба зарурати даст
гирии соҳаҳои алоҳида, пешгирӣ 
кардани дахолати беасос ва фишор
о варии кормандони сох торҳои зиёд 
ба соҳибкорону истеҳ солкунандагон 
вазифаи дигари сохтори ваколатдор 
ва сиёсати молиявӣ мебошад.

Мутаассифона, бо сабабҳои 
маълум, низоми суғуртавии мамла
кат то ҳол дар сатҳи зарурӣ ташкил 
нашудааст. Муас сисаҳои суғуртавии 
мамлакат хеле заиф буда, имко нияти 

пӯшонидани зарари мизоҷонро на
доранд. Гузашта аз ин, онҳо ҳанӯз 
ба бова рии мардум сазовор нашу
даанд ва аз ин рӯ, шумораи мизо
ҷонашон хеле кам аст. Қабули  қонун 
дар бораи фаъолияти суғуртавӣ 
ба рушди ин соҳа мусоидат хоҳад 
кард. Дар кишварҳои пешрафта ин 
соҳа маблағҳои зиёдро дар ихтиёр 
дорад ва манбаи асосии пулҳои 
дарозмуҳлат мебошад, ки истифодаи 
онҳо барои рушди иқтисодиёт бисёр 
зарур аст.

Ҳисобдорӣ ташкил ва рушди 
соҳаи аудитории мамлакатро талаб 
мекунад, зеро мувофиқи қонун 
ҳар як шахси ҳуқуқӣ ҳамасола 
бояд ҳисоботи молиявии худро 
аз санҷиши аудиторӣ гузаронад 
ва хулосаи ширкати аудитори
ро дошта бошад. Аудиторон на 
танҳо санҷишгар, балки ёрдамчии 
соҳибкорон дар ташкили ҳисобдории 
дуруст мебошанд.

Пешбурди сиёсати самарано
ки молиявӣ ҳамоҳангӣ бо сиёсати 
пулию қарзиро тақозо менамояд. 
Устувор нигоҳ доштани сатҳи тавар
рум ва қобилияти харидории пули 
миллӣ вазифаи умумии сохторҳои 
иқтисодии мамлакат мебошад. 
Бинобар ин, зарур аст, ки сохторҳои 
фискалию пулӣ бо ҳам ҳамкории зич 
дошта бошанд. 

Хулоса, вобаста ба зарурати таъ
мини пешрафти иқтисодиёт, ҳимояи 
манфиатҳои кишвар дар раванди 
ҷаҳонишавӣ, ташаккул ва истифодаи 
дурусти маблағҳои буҷетӣ ва баланд 
бардоштани фарҳанги андозсупории 
мардум татбиқи пешниҳодҳои зерин 
ба мақсад мувофиқ аст: 

 ҳатмӣ намудани ҳисобдорӣ  
(баҳисобгирии муҳосибӣ) барои 

шахсони ҳуқуқӣ ва пешниҳоди 
саривақтии ҳисоботҳои молиявӣ ба 
сохторҳои андоз; 

 табдил додани хоҷагию 
корхонаҳо ва соҳибкорони 
инфиродӣ  ба шахсони ҳуқуқӣ;

 кушодани суратҳисобҳо 
аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ 
дар ташкилотҳои қарзӣ ва 
ҳисоббаробаркунӣ бо воситаи онҳо;

 истифодаи васеъи воситаҳои 
электронӣ барои пешниҳоди 
ҳисоботҳои молиявӣ;

 истифодаи мошинаҳои 
кассавӣ дар ҳамаи нуқтаҳои сав
до, корхонаю ташкилотҳо  фу
рушандагони маҳсулоти худ,  
бақайдгирии амалиётҳо ва дар 
асоси нишондиҳандаҳои тавозуни 
шахси ҳуқуқӣ супоридани андозу 
пардохтҳо; 

 баҳисобгирии дурусти молу маҳ
сулоти содироту воридотшаванда; 

  омодагӣ барои ташкили 
марказҳои муҳосибӣ дар маҳалҳо; 

 содда кардани низоми 
андозбандӣ ва додани сабукиҳо ба 
андозсупорандагони поквиҷдон;

 фаъол кунонидани низоми 
аудиторӣ ва ҳатмӣ намудани  аудити 
ҳарсолаи тавозуни шахсони ҳуқуқӣ;

 ҷоннок кардани фаъолияти 
суғуртавӣ дар кишвар ва бо ин роҳ 
ташаккул додани захираҳои молия
вии дарозмуҳлат; 

 таъмини ҳамоҳангӣ дар пешбур
ди сиёсати молиявӣ ва пулию қарзӣ, 
ҳамкории зич байни сохторҳои 
фискалӣ ва монетарӣ. 

Татбиқи ин пешниҳодҳо бовар 
дорам ба самаранокии сиёсати 
молиявӣ ва натиҷабахшии он таъси
ри мусбат хоҳад расонид.
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переводы в инвеСТиции

Виорел гуцу: 
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— Ваша организация плани
рует осуществить очень важ
ный и нужный проект, ко
торый призван освободить 
таджикских семей от зави
симости денежных пере
водов трудовых мигрантов 
или привязанности к ним. 
Насколько нам известно, 
это делается для того что
бы направить, полученные 
средства от денежных пере
водов на развитие бизнеса 
и предпринимательства в 
аграрном секторе. Каким 
образом будет осуществлен 
данный проект?

— Да, вы правы. Наша органи
зация намерена претворить в 
жизнь данный проект. В прин
ципе эта идея не новая. Мы 
понимаем, что те средства, ко
торые поступают от трудовых 
мигрантов в Таджикистан, яв
ляются достаточно серьезны
ми суммами денег. И мы также 
видим, что основная их часть 
идет на простое потребление. 
Люди за эти деньги покупают 
продовольствие, приобретают 
одежду, квартиры и машины. 
Все это, конечно, не плохо. Но, 
в то же самое время, появля
ется зависимость семей и до
мохозяйств от денежных пере
водов. Изучая этот вопрос, мы 
поставили перед собой задачу 
направить эти денежные сред
ства в инвестиции. 

Конечно, возникает вопрос, 
каким образом это можно сде
лать? В такой ситуации необхо
димо было найти какойнибудь 
стимулирующий механизм. На 
данный момент, самым эф

П
родовольственная и сельскохозяй

ственная программа оон в таджики
стане (FAO) в 2017 году приступит к 

реализации проекта по снижению за
висимости таджикских семей от денеж

ных переводов трудовых мигрантов. в 
связи с этим, виорел гуцу, Представи
тель Продовольственной и сельскохо

зяйственной программы оон в таджи
кистане любезно согласился ответить 
на вопросы корреспондента журнала 

«бонк дорӣ Тараққиёт ҷаҳонишавӣ».

фективным стимулирующим 
механизмом, на наш взгляд, 
являются гранты. Да, именно 
гранты. Мы стараемся привлечь 
трудовых мигрантов и членов 
их семьей, чтобы они начали 
инвестировать свои средства в 
те или иные проекты. Именно 
с этой целью мы разработа
ли данный проект. Надеемся, 
что он начнёт работать в 2017 
году. В принципе мы его уже 
подготовили. Наш проект нап
равлен на то, чтобы помочь 
тем семьям и тем мигрантам, 
которые хотят инвестировать 
в сельское хозяйство и в разви
тие инфраструктуры сельской 
местности. Для осуществления 
данной задачи дополнительно 
им будут выделены стимули
рующие гранты. 

— Будут ли выдаваться 
кредиты семьям трудовых 
мигрантов в рамках данного 
проекта? 

— Мы не ставим вопрос о кре
дитах в данном проекте. Наша 
цель другая и она направлена 
на то, чтобы использовать эти 
денежные переводы в инве
стиции в различные отрасли 
экономики. В качестве при
мера можно привести следую
щее: семья трудового мигранта 
хочет инвестировать в какое
нибудь маленькое производ
ство  переработку молока, 
которое стоит около 10 тысяч 
долларов. Если конкретная се
мья мигранта выделит для это
го 5 тысяч долларов, тогда из 
проекта семье предложат ещё 
5 тысяч.
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Но если для создания дан
ного или другого предприятия 
потребуется 20 тысяч долларов, 
а у мигранта всего лишь 5 или 
10 тысяч долларов, у нас будет 
лимит на 5 тысяч долларов на 
грант, семья, конечно, может 
обратиться в банк и взять в 
кредит недостающую сумму.

Наша цель, как было сказано 
выше, заключается в том, что
бы именно денежные средства 
трудовых мигрантов были на
правлены на развитие какого
либо производства или бизнеса 
в сельском хозяйстве и сельской 
местности. Поэтому в данном 
примере прямой связи с кре
дитами нет, но в любом случае, 
денежные средства будут на
правлены на инвестиции.

— Значит в рамках данного 
проекта вы не будете сотруд
ничать с коммерческими 
банками нашей республики? 

— Банки и кредитные органи
зации на данный момент не 
являются прямыми партнё
рами данного проекта. Но, я 
думаю, что отношения с ними 
будут развиваться по мере раз
вития проекта. В начальном 
этапе этого ещё не видно, как 
только проект начнёт работать 
и будут выделяться гранты, я 
уверен, что обязательно поя
вятся отношения между проек
том, бенефициарами проекта 
и банковскими структурами. 
Это один аспект. Существует и 
второй аспект, который, также 
немаловажен. Пока не принято 
окончательного решения от
носительно того, через какую 

организацию и каким образом 
будут выделяться эти гранты. 
Существует такая возможность, 
правда теоретическая, чтобы 
они выдавались через банков
ские структуры. 

Хочу особо отметить, что 
весь механизм предоставления 
грантов с учетом необходимых 
требований будет открытым, 
прозрачным и честным. Преж
де всего, трудовой мигрант 
или члены его семьи должны 
иметь свой счёт в банке, по

средством которого в дальней
шем будут осуществлены де
нежные операции. Также важ
ным моментом является тот 
факт, что мигрант или семья 
мигранта, которые хотят ин
вестировать и стать получате
лями гранта в рамках проекта, 
должны будут подтвердить, что 
деньги, вопервых, заработаны 
за рубежом и, вовторых, они 
официальным путем переве
дены в Таджикистан. Поэтому 
естественно банковские струк
туры, которые занимаются де
нежными переводами, будут 
задействованы в реализации 
данного проекта.

˃ ˃ ˃ ГРаНты пРедНаЗ
НачеНы сеМьяМ 
тРудОВых МиГРаНтОВ

— а что стало причиной 
того, что Ваша организация 
приняла решение прийти на 
помощь семьям трудовых 
мигрантов?

— Вы знаете, есть две причи
ны. Вопервых, это связано с 
поступающими денежными 
переводами трудовых мигран
тов, которые не инвестируют
ся в сельскую местность. Наша 
организация, которая занима
ется и продвигает различные 
инициативы, является одной 
из глобальных организаций в 
области сельского хозяйства, и 
соответственно, мы поддержи
ваем развитие этой отрасли. В 
данном случае, наш интерес в 
Таджикистане заключается в 
том, чтобы больше инвести
ций поступали в сельское хо
зяйство вашей страны. Кроме 
того, в этом же контексте Про
довольственная и сельскохо
зяйственная программа ООН в 
Таджикистане (FAO) продвига
ет многие другие инициативы, 
связанные с семейным фер
мерством, поддержкой малого 
фермерства, потому что они 
являются самой уязвимой ча
стью населения. Мы будем ста
раться поддерживать их, чтобы 
в дальнейшем они могли осво
бодиться от социальной зави
симости от бюджета, и соци
альной помощи правительства, 
что очень важно для всех нас. 

Сельское хозяйство являет

наш проект направлен на то, чтобы по-
мочь тем семьям и тем мигрантам, которые 
хотят инвестировать в сельское хозяйство 
и в развитие инфраструктуры сельской 
местности. 
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ся тем бизнесом, тем механиз
мом, который может помочь 
развитию этих семьей. С дру
гой стороны, хотел бы отметить 
эффективный опыт, которым 
владеет FAO. Конечно, с трудо
выми мигрантами работают и 
другие международные орга
низации, тем не менее, я хотел 
бы сообщить, что в этом деле у

меня есть свой персональный 
опыт работы, который я нако
пил еще до приезда в Таджики
стан. До приезда в вашу страну 
по линии FAO, я работал в Мол
давии. Именно в этой стране 
наша команда экспериментиро
вала такую же схему поддержки 
трудовых мигрантов и инвести
ций денежных переводов в ре
альный бизнес. Этот опыт был 
насколько успешен, что очень 
хочется его использовать уже 
в Таджикистане и помочь этим 
инвестициям развиваться.

— Каковы будут размеры 
вашей помощи?

— На данный момент я ничего 
конкретного сказать не могу, 

потому что размеры помощи 
еще не определены полностью. 
Но могу уже сейчас сообщить, 
что будут предложены два вида 
грантов: малый до 2000 долла
ров для небольших предприя
тий и средний, до 5000 или до 
10000 долларов для среднего 
предпринимательства. Это мы 
должны определить в зависи
мости от наличия ресурсов, ко
торые будут выделены в рамках 
данного проекта. Ресурсы в на
чале деятельности проекта бу
дут лимитированы, однако мы 
надеемся, и построим такую 
систему, которая сможет при
влечь дополнительные ресур
сы, включая и государственную 
поддержку.

— сколько целевых групп 
будут созданы в данном 
проекте? и сколько семьей с 
помощью данного проекта 
освободятся от зависимости 
от средств денежных пере
водов? 

— Если говорить о начальном 
этапе проекта, то в зависимо
сти от наличия наших ресурсов 
можно говорить о нескольких 
сотнях семьей, то есть, о не
скольких сотнях маленьких ин
вестиционных проектов, кото
рые будут поддержаны такими 
грантами. Все же, повторюсь, 
что это в принципе начальный 
этап проекта, и мы надеемся 
на мобилизацию дополнитель
ных ресурсов, которые помогут 
нам более шире развить этот 
проект и помочь трудовым ми
грантам. Очень важным аспек

том данного проекта являются 
не только гранты, мы уверены, 
что одним из основных ком
понентов успеха должен быть 
необходимый уровень знаний 
получателей грантов. И мы бу
дем инвестировать не только в 
сам грант, но и в знания семьей 
мигрантов, которые намерены 
направить эти деньги на раз
витие экономики. Мы хотим 
быть уверены в том, что день
ги, которые они инвестируют 
и гранты, которыми мы помо
жем инвестициям, будут под
держаны хорошими знаниями 
в бизнесе, в технологическом и 
в юридическом плане. То есть, 
мигрант или члены его семьи, 
которые будут управлять этим 
бизнесом, будут иметь доста
точные знания и навыки и по
строят успешный бизнес.

— Осуществляла ли продо
вольственная и аграрная 
программа ООН подобные 
проекты в других странах?

— У FAO есть большой опыт 
работы с мигрантами, но в 
большинстве случаев наша ор
ганизация работала с другими 
типами мигрантов, которые 
становятся мигрантами изза 
различных конфликтов, изза 
различных природных ката
клизмов и природных усло
вий. В данном контексте мы 
говорим о Таджикистане, мы 
говорим о трудовых мигран
тах, которые имеют какието 
средства, и которые могли бы 
их инвестировать. Поэтому, это 
немного другой тип мигранта. 

наша цель, как было сказано выше, за-
ключается в том, чтобы именно денежные 
средства трудовых мигрантов были на-
правлены на развитие какого-либо произ-
водства или бизнеса в сельском хозяйстве и 
сельской местности. 
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Самый большой опыт, кото
рый существует у FAO, связан 
с передачей знаний и с обуче
нием мигрантов тому, как луч
ше организовать бизнес и ве
сти свои дела, это, вопервых. 
Вовторых, здесь приняли во 
внимание мой опыт работы в 
аналогичном проекте в Молда
вии, который считается очень 
успешным проектом, так как до 
сих пор уже много лет внедря
ется при помощи различных 
доноров. А в первую очередь, 
это конечно, государственная 
поддержка. Практически имен
но этот опыт будет использо
ван в Таджикистане. Мы пыта
емся перенять хороший опыт и 
внед рить его в вашей стране.

— судя по Вашему рассказу, 
подобный проект дал хоро
ший результат в Молдавии.

— Да, получили очень хороший 
результат и практически там, 
где мы работали и поддержи
вали эти проекты в Молдавии, у 
нас был 100 процентный успех. 
Могу с уверенностью сказать, 
что у нас никто не обанкротил
ся. Может быть, у когото были 
проблемы в начале работы с 
тем, как внедрять проект и с 
тем как инвестировать, но все 
практически успешно органи
зовали свои инвестиции. 

— по Вашему мнению, могут 
ли участники целевых групп 
данного проекта достичь 
хороших результатов без со
ответствующего обучения в 

планировании бизнеса ?
— Я уверен, что без соответству
ющего уровня знаний реализо
вать на должном уровне проект 
практически невозможно. Как я 
уже говорил, одна из основных 
составляющих данного проек
та, эта передача необходимых 
знаний будущим получателям 
грантов. Мы будем уделять до
статочное количество времени 
для подготовки мигрантов и их 
семей, которые будут инвести
ровать в то или иное производ
ство с тем, чтобы они успешно 
инвестировали свои деньги 
и развивали свой бизнес, без 
этого нельзя достичь опреде
ленного успеха. И это одно из 
обязательных условий данного 
проекта.

— Когда начнется практиче
ская реализация проекта?

— Мы планируем приступить 
к этой ответственной работе в 
2017 году. Сейчас мы проходим 
финальный этап подготовки 
проектных документаций, за
тем начнется координация 
действий. После этого пройдёт 
официальная консультация с 
правительством и в итоге сос
тоится подписание проекта 
между FAO и правительством 
Таджикистана. 

Необходимо отметить, что 
данный проект финансируется 
Правительством Российской 
Феде рации. А также следует 
подчеркнуть, что данный про
ект охватывает более широкий 
спектр вопросов, чем просто 

помощь мигрантам. Он на
правлен на обеспечение про
довольственной безопасности, 
и будет внедряться в трёх стра
нах  Армении, Киргизстане и 
Таджикистане. В рамках дан
ного проекта будут проводить
ся мероприятия по разработке 
различных политик в области 
продовольственной безопас
ности, в области питания и его 
качества, как в школах, так и в 
семьях. То есть, мы будем ра

ботать над такими элементами 
продовольственной безопасно
сти, которые связаны с питани
ем. В Таджикистане мы начнем 
работу с выделением грантов 
для мигрантов, и у меня боль
шие надежды, на то что нам 
удастся получить хорошие ре
зультаты. 

— Можете ли Вы сказать, 
кроме России, какие между
народные организации уча
ствуют в финансировании 
данного проекта?

— Данный проект финансиру
ется Российской Федерацией. 
Продовольственная и сельско
хозяйственная программа ООН 

Хочу особо отметить, что весь механизм 
предоставления грантов с учетом необходи-
мых требований будет открытым, прозрач-
ным и честным.
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в Таджикистане сотрудничает прак
тически со всеми партнёрами по 
развитию. Также мы работаем с та
кими международными финансовы
ми организациями, как Всемирный 
банк, Международный фонд разви
тия сельского хозяйства, Азиатский 
банк развития, Исламский банк раз
вития. Кроме этого, мы работаем с 
различными донорами, такими как 
с Правительствами Турции, Австрии, 
Германии, конечно же, с Евросоюзом, 
который является одним из основных 
доноров для Таджикистана.

 
— после успешного завершения 
проекта, есть ли у Вашей про
граммы намерение или конкрет
ный план продолжить начатое 
дело в этом направлении?

— Да, я надеюсь, что данный проект 
не остановится на этой фазе. Наша 
задача в принципе  построить сис
тему поддержки мигрантов, выдача 
грантов и продолжение обучения, 
также подготовка кадров, которые 
будут работать в этом направлении. 
Это необходимо для того, чтобы мы 
могли предлагать ресурсы из раз
личных источников  государствен
ных или донорских, с тем, чтобы 
система развивалась в дальнейшем. 
Я, также надеюсь, что придёт время 
когда, мы просто сможем передать 
эту систему правительству, чтобы 
она работала практически в авто
номном режиме.

 
Беседу вел:

аслам Муминов, 
БТЧ

досье БТЧ
Виорел Гуцу назначен главой офиса Продо-
вольственной и сельскохозяйственной про-
граммы ООН (FAO) в Таджикистане в 2014 
году.

Гуцу занимал должность заместителя мини-
стра сельского хозяйства и пищевой промыш-
ленности Республики Молдова. На этом посту 
он отвечал за координацию, мониторинг и 
разработку стратегических направлений по-
литики в области сельского хозяйства и раз-
вития сельских территорий. Гуцу иницииро-
вал серьезные реформы в целях повышения 
эффективности деятельности министерства 
и его структурных подразделений. Он также 
участвовал в переговорах с ЕС и другими до-
норами, которые были направлены на разви-
тие сельского хозяйства в Молдавии.

Гуцу имеет большой опыт работы в междуна-
родной сфере. Ранее он был специалистом 
по экономическим вопросам во Временной 
администрации Организации Объединенных 
Наций в Восточном Тиморе, где занимался 
миротворческими операциями, борьбой с 
бедностью и предотвращением чрезвычай-
ных ситуаций. В течение 10 лет он участво-
вал в реализациях международных проектов 
Европейского Союза, ФАО, USAID (Агентство 
по международному развитию США), JICA 
(Японское агентство по международному со-
трудничеству) и IFAD (Международный фонд 
сельскохозяйственного сотрудничества), а 
позднее курировал вопросы донорской под-
держки сельскому хозяйству в Министерстве 
сельского хозяйства и пищевой промышлен-
ности Молдавии. 

Имеет ученую степень доктора экономики.
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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО  
БАНКА ТАДЖИКИСТАНА  

В УКРЕПЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ  
СИСТЕМЫ СТРАНЫ 

лафизов нуриддин,  
Директор Департамента управления международными резервами  
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По оценкам национально-
го банка Таджикистана, в 
настоящее время нет ника-
ких объективных данных 
об уменьшении сберега-
тельной активности, не-
смотря на то, что в течение 
прошлого года наблюдал-
ся некоторое кратковре-
менное снижение объема 
вкладов.

овременное состояние миро
вой и региональной эконо
мики оказывает влияние, как 
на таджикскую экономику 
в целом, так и на ее банков
скую систему, которая в своем 
развитии при их негативном 
воздействии нередко оказыва
лась шаткой и слабой, не будь 
эффективной поддержки со 
стороны регулятора – Нацио
нального банка Таджикистана. 
Именно с этой поддержкой 
связано преодоление отече
ственным банковским секто
ром таких знаковых событий, 
как финансовый кризис 2008 
года и региональный экономи
ческий кризис, начавшийся в 
2014 году и продолжающийся 
до сегодняшнего дня.

В связи с этим следует от
метить, что снижение темпов 
экономического роста в 2015 
году (6% напротив 6,7% в 
2014 году), и последовавшая 
стремительная девальвация 
национальной валюты  сомо
ни в 2014 и 2015 годах имели 
отрицательные последствия 
для финансовой системы 
Таджикистана. В современных 
условиях решающую роль сы
грали внешнеэкономические 
проблемы, в виде снижения 
темпов роста экономики на
ших стратегических партне
ров (Российская Федерация, 
Республика Казахстан), что и 
повлекло за собой снижению 
уровня покупательной способ
ности населения. Неустойчи
вость платежного баланса и во
латильность валютного курса 

в период 20142015 гг. привели 
к росту курса иностранной 
валюты по отношение к сомо
ни, а внешняя экономическая 
ситуация стало лишь толчком 
к возникновению валютного 
кризиса.

В связи с чем, таджикская 
банковская система во второй 
раз за последнее десятилетие 
вынуждена была противо
стоять внешним шокам. И, 
несмотря на то, что существует 
различие между сущностью 
кризисной ситуации 20082009 
гг. и 20142016 гг., положение, 
в котором оказалась отече
ственная банковская система, 
весьма схожие.

Несмотря на то, что по
нижение номинального курса 
национальной валюты – со
мони в течение последних 
двух лет (20142015гг.) соста
вило совокупно порядка 67%, 
эффективный реальный курс 
сомони показывает значи
тельно меньший уровень 
девальвации национальной 
валюты. В то же время, уско
рение темпов обесценения 
национальной валюты Таджи
кистана  сомони в прошлом 
году происходило вследствие 
прямого воздействия совокуп
ности предшествующих тому 
внешних – экономических и 
политических – событий.

Вопервых, произошло 
значительное понижение не
фтяных котировок на мировых 
рынках, что повлекло за собой 
резкое понижение положи
тельного сальдо текущего 

аннотация
В статье рассмотрены теоретические и 
практические аспекты функциониро-

вания банковской системы Республики 
Таджикистан в условиях неопределенно-
сти состояния мировой экономики. Вы-

явлены внутренние и внешние факторы, 
воздействующие на банковскую систему 

страны. Предложены пути совершен-
ствования деятельности Национального 

банка Таджикистана в укрепление 
устойчивости банковской системы.
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платежного баланса нашего 
стратегического партнера 
Российской Федерации, что 
непосредственно повлиял на 
снижение уровня доходов тад
жикских трудовых мигрантов, 
работающих в России. Сниже
ние уровня доходов трудовых 
мигрантов Таджикистана в 
России, прямым образом по
влияло на снижение уровня 
покупательной способности 
населения республики. Парал
лельно со снижением уровня 
цен на нефть, также на миро
вых рынках наблюдалась тен
денция снижения уровня цен 
на сырьевые ресурсы, в том 
числе на хлопоксырец и пер
вичный алюминий, что стало 
причиной снижения объёма 
валютной выручки страны. 

Вовторых, изза снижения 
покупательной способности 
национальной валюты наблю
дались процессы выведения 
капитала из страны. Одновре
менно, снизились темпы роста 
импорта и экспорта товаров и 
услуг, что, в конечном счете, 
повлиял на экономическую 
ситуацию в стране.

Втретьих, в период с 2014 
года до сегодняшнего дня 
почти на 50% снизился объем 
денежных переводов трудо
вых мигрантов из РФ в нашу 
республику. В 2013 году общий 
объем денежных переводов в 
республику составляло почти 
50% к ВВП страны.

Следует отметить, что дей
ствия Национального банка 
Таджикистана в период регио
нального кризиса в основном 

были направлены на стаби
лизацию валютного рынка. К 
примеру, увеличение ключе
вой ставки до 11%, переход к 
регулируемому плавающему 
валютному курсу, закрытие 
частных пунктов обмен валют 
создали необходимые осно
вания для предотвращения 
спекулятивных валютных 
операций, что привело, в 
дальнейшем, к стабилизации 
валютного курса.

Сегодня, на волне финан
совоэкономических труднос

тей неминуемо поднимается 
вопрос о будущем экономичес
ком курсе.

Для отечественной банков
ской системы курс на самоизо
ляцию является неприем
лемым, так как неминуемо 
приведет ее к разрушению. В 
настоящих условиях, основной 
задачей становится налажи
вания тесного сотрудничества 
с внешними контрагентами 
(Российскими, Китайскими и 
Казахскими компаниями, а так
же с международными финан
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совыми институтами (Между
народный валютный фонд, 
Всемирный банк, Европейский 
банк реконструкция и разви
тия, Азиатский банк развития 
и т.д.)). При этом, ведущим 
предметом обсуждения, касаю
щимся банковской системы 
Таджикистана, должны стать 
условия доступа отечественных 
банков к мировым финансо
вым рынкам.

Одновременно, Националь
ный банк Таджикистана как 
регулятор, продолжает внедре
ние международных стандар
тов в деятельности отечествен
ной финансовой системы. 
В связи с этим, необходимо 
отметить, что в течение пост
кризисного периода, миро
вое финансовое сообщество 
прилагало активные усилия, 
чтобы согласовать глобальные 
всеобщие правила и стандарты 
функционирования мирового 
финансового рынка.

Знаковым событием за пос
ледние годы стало установле
ние принципов регулирования 
банковской деятельности в 
Таджикистане в соответствии 
с международными требо
ваниями при заключении 
договора о присоединении Ре
спублики Таджикистан к ВТО 
и принятие нашей страной 
обязательств по использова
нию Базельских стандартов 
пруденциального надзора и 
регулирования (в соответствии 
с соглашениями Базель1 и 
Базель2). На данный момент 
стандарты Базель1 в отече
ственной банковской системе 

применяются. Начался процесс 
внедрение элементов Базеля2, 
однако лишь наиболее ста
бильные банки постепенно 
переходят на эти стандарты. 
На наш взгляд, основные и 
решающие мероприятия в 
данном направлении необхо
димо провести заблаговремен
но. Таким образом, реальное 
присоединение банковского 

сектора Таджикистана к миро
вым стандартам имеет боль
шое значение и продвижение в 
этом направлении необходимо 
продолжать.

В предстоящие годы отече
ственная банковская система 
будет продолжать свое раз
витие в достаточно непростых 
условиях, связанных с повы
шением рисков в деятельно
сти банковских учреждений, 
что неминуемо приведет к 
соответствующему повыше
нию требований регулятора 
относительно достаточно
сти капитала и банковских 
резервов. Одним из наиболее 
приемлемых решений может 

быть привлечение зарубежных 
финансовых ресурсов. Но для 
этого, прежде всего нашим 
банкам необходимо обеспе
чить необходимый уровень 
ликвидности в соответствии с 
международными требования
ми. Иными словами, нашим 
кредитным организациям 
нужно получить междуна
родный кредитный рейтинг 
международных рейтинговых 
агентств, с тем, чтобы доказать 
свою надежность для дальней
шего инвестирования.

Что же касается внутренних 
факторов, которые влияют на 
эффективность функциони
рования банковской системы 
Таджикистана, то следует от
метить следующее.

По оценкам Националь
ного банка Таджикистана, 
несмотря на то, что в течение 
прошлого года наблюдался 
некоторое кратковременное 
снижение объема вкладов, на 
сегоднящный день ситуация 
улучшается. Ведущим факто
ром определенного изменения 
темпа роста вложений в сторо
ну снижения является внут
ренний фактор, связанный 
со снижением темпов роста 
реальных доходов населения 
за счет обесценения покупа
тельной способности нацио
нальной валюты и снижения 
объемов денежных переводов 
из зарубежных стран. 

Однако, конкуренция в бан
ковском секторе должна быть 
честной, а вклады населения 
должны храниться в надеж
ных банках в национальной 

В современных условиях решающую 
роль сыграли внешнеэкономические 
проблемы, в виде снижения темпов 
роста экономики наших стратегических 
партнеров (российская Федерация,  
республика казахстан), что и повлекло 
за собой снижению уровня покупатель-
ной способности населения. 
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валюте. В связи с чем решения 
по оказанию мер воздействия 
на банковские учреждения 
принимаются регулятором 
(Национальным банком) толь
ко в результате максимально 
полного анализа их финансо
вого состояния.

Практика зарубежных стран 
показывает, что принципиаль
но важным считается реали
зация мер по конкурсному 
отбору инвесторов на участие 
в финансовом оздоровлении 
банков. Следует понимать, что 
все решения по финансовому 
оздоровлению достаточно 
сложные и иногда их прини
мать действительно непросто: 
учитывается и экономическая 
целесообразность финансового 
оздоровления, и понимание 
того, что мы действуем одина
ково в сопоставимых условиях. 

Таким образом, следует 
предположить, что поддерж
ка государства и инвесторов 
может стать в ближайшем 
будущем основным фактором 
стабильной жизнедеятельно
сти отечественной банковской 
системы Таджикистана.

В связи с этим, уже пред
приняты определенные шаги, 
направленные на повышение 
эффективности и стабиль
ности банковской системы 
страны.

Среди них решение Нацио
нального банка Таджикистана, 
подкрепленное уже приняты
ми законами и соответствую

щими правительственными 
актами о повышение суммы 
страховой выплаты депозитов 
физических лиц до 14 тыс. со
мони, что должно предотвра
тить отток средств с депозит
ных счетов. Также вступил в 
силу, разработанный закон «Об 
исламской банковской дея
тельности». 

В управленческой структуре 
НБТ была проведена реформа, 
в результате сформирована 
новая управленческая ко
манда, которая разработала 
и приняла комплексную 
стратегию реструктуриза
ции Национального банка и 
финансового сектора в целом. 
С целью улучшения качества 
обслуживания потребителей 
финансовых услуг в структуре 
НБТ был создан отдел по за
щите прав потребителей услуг 
банковской системы. Кроме 
того, также с целью обеспе
чения более эффективной 
работы Национального банка 
былы созданы управление фи
нансовой стабильности и отдел 
анализа рисков.

Несмотря на неустойчивое 
состояние мировой экономики 
Национальному банку Тад
жикистана за последный год 
удалось увеличить валовые 
международные резервы более 
чем на 50% и на сегодняшний 
день показатели международ
ных резервов Таджикистана 
достигли исторически высоко
го уровня (покрывают более 

чем 2,66 месяцев импорта 
страны).

За последный год увеличено 
требование к собственному 
капиталу кредитных органи
заций, что способствовало 
консолидации сектора. В 
результате общее количество 
кредитных организаций со
кратилось до 112 (в 2014 году 
было 140). 

Применение политики 
выдачи денежных платежей 
посредством системы денеж
ных переводов в националь
ной валюте способствовало 
уменьшению высокого уровня 
долларизации экономики и по
вышению эффективности реа
лизации денежнокредитной 
политики регулятора.

Национальным банком 
был создан эффективный 
межбанковский валютный 
рынок на базе новой торго
вой платформы компании 
Thomson Reuters, что в конеч
ном результате способствова
ло развитию межбанковской 
инфраструктуры.
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slowdown of our strategic part
ners (Russia, Kazakhstan). In ad
dition a reduction in the level of 
purchasing power of population. 
Instability of the balance of pay
ments and exchange rate volatili
ty during 20142015 triggered 
exchange rate to rise whereas ex
ternal economic situation added 
extra pressure and currency crisis 
was occurred as a result.

Thus, Tajik banking system 
had to combat external shocks 
twice over the last decade.  De
spite the fact that there is a dif
ference between the crisis of 
20082009 and 20142016, the 
position of the banking system in 
both cases was similar.

In spite of 67% decrease in a 
nominal rate of national currency 
within the last two years (2014
2015), the effective real rate of 
somoni shows considerably lower 
level of devaluation. Taking into 
account a decrease in internal in
flation in 20142015 it was pos
sible to determine growth of ef
fective real rate of somoni. At the 
same time, accelerated deprecia
tion of national currency  somo
ni during last year occurred due 
to the direct influence of external 
economic and political factors.

First of all, oil prices have been 
dropping continuously in inter
national markets that caused 
sharp decline in positive current 
balance of payments of our stra
tegic partner  Russian Federa
tion. It negatively impacted the 
level of income of Tajik migrants 
who are working in Russia and 
eventually population of Tajikis
tan. Furthermore, drop in the 

Abstract
This article evaluates theoretical 
and practical aspects of banking 
system functioning of the Republic 
of Tajikistan inunstable conditions 
of the world economy. Internal 
and external factors affecting the 
country's banking system are 
identified. Moreover, the report 
determines suggested ways of 
improving activities of the National 
Bank of Tajikistan in strengthening 
the banking system of the country.

Key words
Banking system, National Bank of 
Tajikistan, currency rate, financial 
recovery.

The current state of the 
global and regional econo
my is causing a negative 

impact both on Tajikistan’s bank
ing system and its economy as a 
whole. As the banking system is 
one of the most pressured sec
tors, domestic banks would face 
severe consequences if there was 
no effective support from the 
regulator – National Bank of Ta
jikistan. Undoubtedly, with this 
support local banking sector was 

able to overcome negatively ef
fective events such as 2008 finan
cial crisis and regional economic 
crisis that began in 2014 and con
tinues to this day.

With this regard, it should be 
mentioned that decline in eco
nomic growth in 2015 (6% against 
6.7% in 2014) and the subsequent 
rapid devaluation of the national 
currency  Somoni in 2014 and 
2015 caused adverse effects on 
the financial system of Tajikis
tan. At this stage, the major role 
was played by external economic 
problems which led to economic 

nBt AnD BAnkinG SySteM RolE of NATIoNAl BANK of TAjIKIsTAN . . . 



   Октябр-Декабр 2016   Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   37

prices of raw material resources, 
including cotton and aluminum, 
became the reason of reduced 
foreign currency revenue of the 
country.

Secondly, due to lower pur
chasing power of the national 
currency, capital outflow was ob
served in the country.

Third, from 2014 to this day, 
the volume of remittances from 
Russia to our country has been 
reduced by nearly 50%. The World 
Bank estimates the total amount 
of remittances to Tajikistan 
equals almost half of its GDP.

Actions taken by National 
Bank of Tajikistan during the re
gional crisis to stabilize the for
eign exchange market have been 
effective. Increasing the key rate 
up to 11% and transition to a 
managed floating exchange rate 
were among the crucial measures 
taken. Also, closing downprivate 
currency exchange offices have 
created a support in order to pre
vent speculative currency trans
actions, which led to the stabili
zation of the somoni.

For the domestic banking 
system the course towards self
isolation is unacceptable and will 
inevitably lead it to destruction. 
In this condition, close coopera
tion with external counterparties 
(Russian, Chinese and Kazakh 
companies) and also with inter
national financial institutions 
(International Monetary Fund, 
World Bank, European Bank of 
Reconstruction and Develop
ment, Asian Development Bank) 
becomes the main objective. At 
the moment, anaccess for do

mestic banks to international fi
nancial markets has to become a 
major subject of discussion con
cerning the banking system of 
Tajikistan.

In the meanwhile, National 
Bank of Tajikistan as a regulator 
continues to implement inter
national standards in domestic 
financial system activities. In 
connection with this, it should be 
noted that during postcrisis pe
riod, the international financial 
community made active efforts 
to apply global standards and 

general rules for the function
ing of global financial markets.

An important event was es
tablishment of banking regula
tion principles in Tajikistan in 
accordance with international 
requirements when becoming a 
member of WTO and adoption 
of Basel standards of prudential 
supervision and regulation in ac
cordance with Basel 1 and Basel 
2 agreements. Currently Basel 1 
is being applied in the domestic 
banking system. Implementation 
of elements of Basel2 already 
has started, but only several huge 

banks are moving to these stan
dards. In this regard, the most im
portant decision was to increase 
the requirements regarding the 
quality and sufficient amount of 
banking capital that creates an 
adequate margin of safety. Thus, 
banking sector connection with 
international standards already 
has a substantial foundation and 
progress in this direction should 
be continued.

In upcoming years the domes
tic banking system will continue 
its development in difficult con
ditions connected with increased 
banking activity risks that will 
lead to additional requirements 
of the regulator concerning capi
tal adequacy and bank reserves. 
One of the most appropriate de
cisions is the attraction of for
eign financial resources. But for 
this matter, first of all our banks 
need to provide necessary liquid
ity level in accordance to the in
ternational requirements. That 
means, it is necessary for domes
tic credit institutions to receive 
international credit ratings from 
the international rating agencies 
which can determine the reli
ability of credit institutions for 
investment in them.

As for the internal factors af
fecting the efficiency of the bank
ing system of Tajikistan, the fol
lowing should be noted.

According to the National 
Bank of Tajikistan, currently 
there are no objective data on 
the reduction of savings activity, 
despite the fact that over the past 
year there was a decline in short
term deposits.

At this stage, the major role was played 
by external economic problems which 
led to economic slowdown of our 
strategic partners (Russia, Kazakhstan). 
In addition a reduction in the level of 
purchasing power of population. 
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The primary factor in deter
mining the declined amount of 
deposits is the internal factor 
that is associated with decreased 
real income of population due to 
the diminished purchasing power 
of national currencies and re
duced the volume of remittances 
from the foreign countries.

However, in the banking sector 
competition should be fair, and 
the deposits of the population 
should be kept in reliable banks 
in national currency. In connec
tion with this, decisions to take 
actions to influence banking in
stitutions are accepted by the 
regulator only afterfull analysis 
of their financial condition.

The most important mea
sure is selection of investors to 
contri bute in financial recovery 
of banks. It should be understood 
that all decisions regarding finan
cial recovery is quite complicated 
and sometimes not easy to take. 
Economic expediency of financial 
recovery and understanding that 
we act the same way in similar 
conditions are taken into account.

It is necessary to mention that 
support from the state can become 
a major factor of stable activity 
of the domestic banking system 
of Tajikistan in the future.In this 
regard, certain measures are di
rected to increase efficiency and 
stability of the banking system of 
Tajikistan are already taken.

These measures include the 
decision of the National Bank of 
Tajikistan supported by already 
adopted laws and relevant govern
ment acts to increase the amount 
of insurance payment of indivi

dual depositors up to 14 thousand 
somoni. This should prevent the 
outflow of funds from deposit 
accounts. Moreover, the law “On 
Islamic Banking Activity” has 
develo ped and entered into force.

The management structure 
of NBT was reformed which re
sulted in the formation of a new
management team, which has de
veloped and adopted a compre
hensive strategy for the restruc

gross international reserves by 
more than 50%. Today indicators 
of international reserves of Ta
jikistan have reached historically 
high level (cover more than 2,66 
months of import of the country).

Increased capital require
ments of credit institutions and 
their consolidation resulted in 
the decrease of the total number 
of credit institutions to 112 com
pared to 140 in 2014.

turing of the National Bank and 
the financial sector as a whole. In 
order to improve the quality of 
financial services, Banking Sys
tem Services Consumers Rights 
Protection Division, Financial 
Stability Management and Risk 
Analysis Division were created in 
the structure of NBT.

Despite the instability of the 
global economy, National Bank 
of Tajikistan for the last year suc
cessfully managed to increase the 

Payments through money 
transfer systems in national cur
rency promoted reduction of 
high level of dollarization of the 
econo my and efficiency of the 
implementation of monetary 
policy.

On the basis of the interbank
foreign exchange market under 
NBT, a new trading platform 
(Thomson Reuters) was created, 
which contributed to the develop
ment of interbank infrastructure.
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Аз ин кор муҳлати зиёд на
гузаштааст, зеро тавре дар 
моҳи август маълум гардид, 
“Арксбанк”, ки аз ҷониби Бон
ки марказӣ барои вайрон кар
дани талаботи қонунгузорӣ 
иҷозатномааш бозхонд шуда 
буд, дербоз маблағҳои амо
натгузоронро ба ҳисобҳои 
ғайритавозунӣ ҷойгир мекар

дааст. Баъди анҷоми як санҷиш 
Бонки марказӣ ба ҷойи чор 
миллиард рубли русии дар 
ҳисо боти расмӣ овардашуда, 39 
миллиард рублро ошкор намуд. 
Аламовараш он аст, ки амо
натгузорони бонк аз суғуртаи 
барояшон муқарраршудаи 
Оҷон сии суғуртаи амонатҳо 
маҳрум шуданд. Коршиносон 

таъкид менамоянд, ки ин яку
мин ҳиллаю найранги тарҳҳои 
ғайри тавозунӣ нест ва дар 
ояндаи наздик эҳтимоли ди
гар кашма кашҳои бонкӣ вуҷуд 
дорад. Дар баробари ин, мута
хассисон тахмин мекунанд, ки 
ин гуна амалҳои нопок ангушт
шуморанд ва Оҷонсии суғуртаи 
амонатҳо ва Бонки марказии 
Русия аз уҳдаи ором кардани 
вазъият мебароянд, вале ҷалбу 
ба роҳ андохтани васоити ило
вагии назорат барояшон аз 
фои да холӣ нахоҳад буд. 

    
◙ хаВфи НуҲуфта

Бонки марказии Русия боз
хонди иҷозатномаҳои бонкҳои 
кишварро фаъолона идома 
дода истодааст. Роҳбари бонки 
танзимгар Элвира Набиуллина 
дар моҳи июли соли равон бори 
дигар изҳор карда буд, ки ин 
амал на ба хотири кам кардани 
шумораи ташкилотҳои қарзӣ 
аст, балки бо мақсади ҳимояи 
манфиатҳои амонатгузорон ва 
қарз диҳандагон анҷом дода 
мешавад. Бонки марказӣ бо ба 
роҳ мондани “сиёсати покко
рии бахши бонкӣ, аз як тараф 
бонкҳои заиф ва аз тарафи ди
гар бонкҳои қавию беинсофро 
аз бозор берун мекунад”, иброз 
дошт ӯ. Ҳамчунин номбурда 
илова кард, ки низоми бонкии 
солим ва бо сармояи хуб барои 
рушди иқтисодиёти оянда за
рур аст. 

Тавре таҷрибаи солҳои охир 
нишон медиҳад, ба амалҳое 
чун бозхонди иҷозатномаҳо ба
рои гузаронидани амалиётҳои 

Тарҳҳои ғайриТавозунӣ  
МУШКилОТи САНГиН  
БА БОР МеОРАНД
дар ин замина оҷонсии суғуртаи амонатҳо ва Бонки марказии русия 
бо тарҳи нави қаллобии бонкӣ рӯ ба рӯ шуданд.
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бонкӣ аллакай одат кардаанд, 
вале баъзан ҷангҷолу кашма
кашҳо ба миён меоянд. Барои 
мисол, дар моҳи июли соли 
ҷорӣ Бонки марказӣ иҷозат
номаи бонки на барои ҳама 
маълуми Арксбанкро бозхонд 
кард. Қайд гардида буд, ки дар 
фаъолияти ташкилоти қарзӣ 
ҳолатҳои вайрон кардани та
лаботи ҳам қонунҳои федералӣ 
ва ҳам санадҳои меъёрии Бон
ки марказӣ ошкор карда шу
данд, ба ғайр аз ин, нисбати 
бонки мазкур якчанд маротиба 
чораҳои интизомӣ татбиқ шуда 
буданд. Бино ба баҳои бонки 
танзимгар вазъи мавҷуда дар 
ин муассисаи молиявӣ ме
тавонист барои ман фиатҳои 
қарздиҳандагон ва амонатгузо
рон хавфи воқеӣ ба миён орад. 

Андозаи ҳақиқии хавф баъ
ди ду ҳафта маълум шуд. Тавре 
маълум гардид, маъмурияти 
Арксбанк ба Бонки марказӣ 
оид ба пасандозҳои аҳолӣ маъ
лумоти нодуруст пешниҳод 
мекардааст. Чунончӣ аз шарҳи 
Оҷонсии суғуртаи амонатҳо 
(ОСА) бармеояд, “Маъмурияти 
муваққатӣ оид ба идораи бонк 
дар ҷараёни фаъолияти худ ба 
ғайр аз Низоми автоматикуно
нидашудаи бонкии (НАБ) асосӣ, 
ки дар он ҳисобу китоби рас
мии ҳисобдорӣ ва ҳисобот та
шаккул дода мешуд, ҳамчунин 
қисмҳои пойгоҳи иловагии 
маълумотҳоро ошкор намуд”. 
Бозёфти охир аз он шаҳодат 
медиҳад, ки роҳбарияти пе
шинаи бонк дар бахши ҷалби 
маблағҳои пулӣ ҳисоби ғайри
системавиро ташкил кардааст. 

Рӯйхати уҳдадориҳои бонк, 
ки тибқи он пардохтҳо амалӣ 
карда мешаванд, аз рӯи маъ
лумотҳои расмии ҳисобу китоб 
тартиб дода шудааст. 

Тибқи маълумотҳое, ки таш
килоти қарзӣ пешниҳод кард, 
уҳдадориҳои вай ба ҳолати 1 
июли соли равон 3,9 млрд руб
лро ташкил додаанд, ҳол он ки 
уҳдадориҳои воқеии он дар 
назди амонатгузорон ба 39 
млрд. рубл баробар аст.
   
◙ пасаНдОЗҲОи 
НОпадидГашта

Арксбанк чун аксари бонкҳои 
Русия узви низоми суғуртаи 
амонатҳо ба ҳисоб меравад, 
яъне ба ҳамаи муштариёне, ки 
аз амалҳои қаллобӣ зарар ди
даанд, бояд маблағҳои онҳо 
баргардонида шаванд, вале дар 
маҷмуъ на зиёдтар аз 1,4 млн. 
рубл. Аммо бинобар амалҳои 
ҷинояткорона ва ҳиллаю най
ранги баъзе аз роҳбарони 
бонк ҳазорҳо амо натгузорон 
дар нимароҳ монданд, зеро 
аз рӯи ҳуҷ ҷатҳое, ки дар таш
килоти қарзии аз иҷозатнома 
маҳрумшуда мавҷуданд, ҳисоб
ҳои онҳо ё кам нишон дода шу
даанд, ё умуман вуҷуд надоранд. 
Дар ҷунин ҳолатҳо ОСА товони 

маблағҳои танҳо ҳамон амонат
гузорон ва танҳо аз рӯи ҳамон 
маблағҳое, ки расман қайд шу
даанд, пардохт мекунад. 

Дар робита ба ин аҳли ҷомеа 
шӯру ғавғо бардоштанд ва амо   
нат гузорони фиребхӯрда гир
ди  ҳамоӣ гузарониданд. Баъд 
аз ин намоян дагони ОСА изҳор 
намуданд, ки амонат ҳоро аз 
рӯи ҳуҷҷатҳо барқарор кар
да, маблағи суғуртаро пардохт 
хоҳанд кард. Ҳамчунин дар ин 
замина директори Департа
менти суғур таи амонатҳои ОСА 
Алексей Абрамов қайд кард, ки 
бо чунин шакли қаллобӣ вай то 
ин ҳодиса рӯ ба рӯ нашуда буд. 
“Арксбанк ин як навъи нави 
тарҳҳои молиявӣ аст. Акнун мо 
инро медонем ва болои он кор 
бурда истодаем, гуфт зимни 
суҳбат бо нашрияи “Банкир.ру” 
Алексей Абрамов. 

Ҳамзамон Воситаҳои ахбори 
омма хабар доданд, ки тарҳи 
қаллобӣ дар Арксбанк тахми
нан такрори ҳамон тарҳест, ки 
чанд моҳ пеш дар Мособлбанк 
ошкор шуда буд. Дар ин ҳолат 
берун аз тавозун 76 млрд. рубли 
350 ҳазор амонатгузор қарор 
гирифтанд. Бонки зикршуда 
бе маҳдудият маблағҳоро ҷалб 
мекард ва баъд аз тариқи аз 
ҳисоб баровардан ба ҳисобҳои 
ширкатҳои худ мегузаронд. 

Дар Арксбанк бошад, тавре 
нашрияи “Ведомости” бо ис
тинод ба сарчашмаҳои худ ха
бар медиҳад, амали соддатаре 
анҷом медоданд – маблағи 
воқеии амонатро якчанд ма
ротиба кам карда, ба амонатгу
зор нусхаи ҳуҷҷатро бо рақами 

Сиёсати поккории бахши бонкӣ, аз 
як тараф бонкҳои заиф ва аз тарафи 
дигар бонкҳои қавию беинсофро аз 
бозор берун мекунад.
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дуруст медоданд, дар санадҳои 
худ рақами тамоман дигарро 
нишон медоданд. Агар қаллобӣ 
дар Мособлбанк тасодуфан би
нобар сабаби он, ки яке аз амо
натгузорон корманди Бонки 
марказии Русия будааст, ошкор 
карда шуд, қаллобӣ дар Аркс
банк бошад, умуман баъди аз 
ҷониби Бонки марказӣ бозхонд 
шудани иҷозатномаи он фош 
гардид. 

Бинобар ин, ба пиндори 
коршиносон ин фошсозиҳои 
пурсадои қаллобиҳо дар таш
килотҳои қарзӣ охирин нахо
ҳад буд. “Эҳтимол меравад, ки 
то охири сол мо якчанд чунин 
ҷанҷолу кашмакашҳоро хоҳем 
дид”, гуфт номзади илмҳои 
иқтисодӣ, директори Маркази 
таълимию машваратии «Учеб
ная Корпорация»и Донишгоҳи 
иқтисодии Русия ба номи Г.В. 
Плеханов Ярослас Кобаков. 

◙ Рӯ Ба Рӯ БО 
МушКилОти аҷОиБ
Проблемаи амонатҳои ғайри
тавозунӣ аз ҷумлаи масоили 
ҷиддӣ ба ҳисоб меравад,  гуфт 
дар суҳбати “Лента.ру” муови
ни раиси Раёсати Локобанк 
Андрей Люшин. “Бори аввал 
чунин ҳодисаҳо соли 2014 ба 
қайд гирифта шуданд, баъд 
дар якчанд бонкҳои минтақавӣ 
ҳамчунин ҳазорҳо ҳисобҳои 
ғайритавозунӣ ошкор шуданд 
ва дар ин ҳолат суғуртаи ОСА ба 
онҳо дода намешавад”, иброз 
дошт коршинос. 

Намояндаи ОСА Алексей 
Абрамов бо амонатгузорони 

Аркс банк мулоқот гузаронида, 
ба онҳо иттилоъ дод, ки Бонки 
марказӣ аллакай кӯшиши худ
ро ба он равона кардааст, то 
ки назоратро аз болои рӯйхати 
амонат ҳои бонкӣ беҳтар намо
яд. Мутаа с сифона, механизм
ҳои воқеӣ барои анҷом додани 
назорати ҳаматарафа ҳанӯз 
таҳия нашудаанд. “Дар чор
чӯбаи қонунгузории имрӯза, 
дар он шакле, ки алҳол амал ме
кунад, ягон воситаи ҳимоя кар
дан аз чунин амалҳои бонкҳо 
вуҷуд надорад, зеро шаҳрванд 
ба ҳеҷ ваҷҳ наметавонад 
санҷад, ки оё бонк амонати 
воридкардаро дар ҳисоботи 
худ дарҷ кард ё не”,  изҳор 
намуд директори кулли таш
килоти брокерӣ “Открытие” 
Сергей Хестанов. Ба андешаи 
ӯ, бо вуҷуди кам буданашон 
ҳам одамон бо чунин амалҳо 
дар зиндагӣ вомехӯранд. “Дар 
маҷмуъ барои низоми бонкӣ 
чунин қаллобиҳо ҳодисаи ан
гуштшуморанд, нофаҳмиҳо 
дар ҳолатҳои истисноӣ рух 
медиҳанд ва онҳо камтар аз як 
фоизи тамоми амонатҳоеро, ки 
дар ОСА суғурта карда шуда
анд, ташкил медиҳанд”. Бино

бар ин, аз як тараф мушкилот 
мавҷуд аст, аз ҷониби дигар он 
хосияти аҷибу ғариб дорад”,  
таъкид менамояд С. Хестанов. 

“Мутаасифона, ягона во
ситаи ошкор намудани чунин 
қонунвайронкунӣ ин санҷиши 
ногаҳонӣ аз ҷониби мақомоти 
танзимгар ба шумор меравад”, 
мегӯяд Андрей Люшин, муови
ни раиси Раёсати ЛокоБанк.

ОСА ва Бонки марказӣ на
метавонанд дар ҳар бонк якна
фарӣ назоратчӣ гузоранд”, 
– иброз дошт раиси Шӯрои 
парасторони “Опоры России”  
Сергей Борисов. Ӯ ҳамчунин 
таъкид дошт, ки мақомоти 
назоратӣ қодиранд аз рӯи 
нишонаҳои ғайримустақим 
бонкҳои беэътимоду шубҳа
нокро муайян намоянд. Вай 
мегӯяд, ки: “Бонки марказӣ ва 
ОСА бо касбияти баланд амал 
менамоянд”.

Ҳамзамон, С. Борисов бар ин 
назар аст, ки метавон қатъию 
сахттар амал намуд: “Ташкил
кунандагони чунин тарҳҳои 
қаллобиро бояд ба маҳкама ка
шид. Онҳо, бидуни шубҳа, номи 
тамоми бонкҳоро – хурду миёна 
ва бузургро доғдор менамоянд. 
Бе ин ҳам кайфияти одамон, 
амонатгузорон ва соҳибкорон 
дар давраи буҳрон хуб нест, ин 
амал бошад, боз як торсакие ба 
соҳибкори ҳалолкор мебошад”.

Таҳияи 
абдуғаффор Қурбонов, 

БТҶ 

Ташкилкунандагони чунин тарҳҳои 
қаллобиро бояд ба маҳкама кашид. 
Онҳо, бидуни шубҳа, номи тамоми 
бонкҳоро – хурду миёна ва бузург-
ро доғдор менамоянд.

амаЛҲои ҚаЛЛоБӣ дар БонКҲоТарҳҳОи ғайриТаВОзунӣ муШкилОТи Сангин Ба БОр. . .
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ҳиСОБОТи БОНКҳО БАРОи яНВАР-СеНТяБРи СОли 2016 ◙  ДороиҲо

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонК» 2 761 765 686 2 274 975 744 486 789 942 21,4

ҶсП «авваЛин БонКи моЛиявии 
Хурд» 533 560 624 462 852 143 70 708 481 15,3

ҶсП «аКсесБонК тоҶиКистон» 186 891 647 313 890 537 126 998 890 40,5

ҶсК «БонКи эсХата» 1 703 011 160 1 543 339 824 159 671 336 10,3

ҶсП «КазКоммертсБонК 
тоҶиКистон» 598 253 420 203 796 352 394 457 068 193,6

ҶсП Бс «Конт» 106 899 592 114 016 050 7 116 458 6,2

ҶсП «ориёнБонК» 2 608 396 436 2 414 604 733 193 791 703 8,0

ҶсК «соҲиБКорБонК» 148 687 283 160 118 152 11 430 869 7,1

ҶсП «сПитамен БонК» 759 803 385 596 084 172 163 719 213 27,5

ҶсП «КаФоЛатБонК» 223 912 026 152 294 580 71 617 446 47,0

ҶсК «ФононБонК» 121 019 087 251 704 657 130 685 570 51,9

ФиЛиаЛи БонКи «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 310 316 974 173 696 731 136 620 243 78,7

ҲисоБоти БонКҲо
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ҳиСОБОТи БОНКҳО БАРОи яНВАР-СеНТяБРи СОли 2016 ◙  ҚарзҲо

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонК» 1 169 324 034 998 524 105 170 799 929 17,1

ҶсП «авваЛин БонКи моЛиявии 
Хурд» 244 663 929 285 389 909 40 725 980 14,3

ҶсП «аКсесБонК тоҶиКистон» 121 067 485 212 064 983 90 997 498 42,9

ҶсК «БонКи эсХата» 1 019 042 169 974 607 643 44 434 526 4,6

ҶсП «КазКоммертсБонК 
тоҶиКистон» 35 531 002 25 604 846 9 926 156 38,8

ҶсП Бс «Конт» 36 440 509 38 069 401 1 628 892 4,3

ҶсП «ориёнБонК» 2 071 573 183 1 879 648 552 191 924 631 10,2

ҶсК «соҲиБКорБонК» 51 337 402 65 899 379 14 561 977 22,1

ҶсП «сПитамен БонК» 194 220 943 170 097 686 24 123 257 14,2

ҶсП «КаФоЛатБонК» 32 829 959 40 046 568 7 216 609 18,0

ҶсК «ФононБонК» 128 349 579 166 761 836 38 412 257 23,0

ФиЛиаЛи БонКи «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 16 698 581 14 330 785 2 367 796 16,5

ҲисоБоти БонКҲо
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ҳиСОБОТи БОНКҳО БАРОи яНВАР-СеНТяБРи СОли 2016 ◙ уҲДаДориҲо

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонК» 2 522 653 173 2 028 503 726 494 149 447 24,4

ҶсП «авваЛин БонКи моЛиявии 
Хурд» 467 405 380 389 142 368 78 263 012 20,1

ҶсП «аКсесБонК тоҶиКистон» 159 451 291 272 491 280 113 039 989 41,5

ҶсК «БонКи эсХата» 1 399 802 491 1 240 399 129 159 403 362 12,9

ҶсП «КазКоммертсБонК 
тоҶиКистон» 523 786 128 133 274 433 390 511 695 293,0

ҶсП Бс «Конт» 4 562 577 6 916 266 2 353 689 34,0

ҶсП «ориёнБонК» 2 039 994 310 1 865 238 178 174 756 132 9,4

ҶсК «соҲиБКорБонК» 74 719 745 103 633 039 28 913 294 27,9

ҶсП «сПитамен БонК» 682 516 518 533 517 239 148 999 279 27,9

ҶсП «КаФоЛатБонК» 163 987 923 94 648 082 69 339 841 73,3

ҶсК «ФононБонК» 202 989 865 223 398 292 20 408 427 9,1

ФиЛиаЛи БонКи «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 246 034 818 117 166 138 128 868 680 110,0

ҲисоБоти БонКҲо
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ҳиСОБОТи БОНКҳО БАРОи яНВАР-СеНТяБРи СОли 2016 ◙  пасанДозҲо

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонК» 2 038 719 421 1 615 314 122 423 405 299 26,2

ҶсП «авваЛин БонКи моЛиявии 
Хурд» 378 875 586 230 062 514 148 813 072 64,7

ҶсП «аКсесБонК тоҶиКистон» 29 181 484 35 275 256 6 093 772 17,3

ҶсК «БонКи эсХата» 756 833 857 502 014 743 254 819 114 50,8

ҶсП «КазКоммертсБонК 
тоҶиКистон» 425 269 536 60 432 409 364 837 127 603,7

ҶсП Бс «Конт» 985 537 1 686 115 700 578 41,5

ҶсП «ориёнБонК» 1 095 521 290 1 441 530 145 346 008 855 24,0

ҶсК «соҲиБКорБонК» 45 940 446 79 540 036 33 599 590 42,2

ҶсП «сПитамен БонК» 382 089 294 151 640 221 230 449 073 152,0

ҶсП «КаФоЛатБонК» 20 339 915 31 218 801 10 878 886 34,8

ҶсК «ФононБонК» 146 503 067 167 808 838 21 305 771 12,7

ФиЛиаЛи БонКи «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 3 044 045 3 532 598 488 553 13,8

ҲисоБоти БонКҲо
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ҳиСОБОТи БОНКҳО БАРОи яНВАР-СеНТяБРи СОли 2016 ◙  сармоя

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонК» 239 112 513 246 472 018 7 359 505 3,0

ҶсП «авваЛин БонКи моЛиявии 
Хурд» 66 155 244 73 709 775 7 554 531 10,2

ҶсП «аКсесБонК тоҶиКистон» 27 440 356 41 399 257 13 958 901 33,7

ҶсК «БонКи эсХата» 303 208 669 302 940 695 267 974 0,1

ҶсП «КазКоммертсБонК 
тоҶиКистон» 74 467 292 70 521 919 3 945 373 5,6

ҶсП Бс «Конт» 102 337 015 107 099 784 4 762 769 4,4

ҶсП «ориёнБонК» 568 402 126 549 366 555 19 035 571 3,5

ҶсК «соҲиБКорБонК» 73 967 538 56 485 113 17 482 425 31,0

ҶсП «сПитамен БонК» 77 286 867 62 566 933 14 719 934 23,5

ҶсП «КаФоЛатБонК» 59 924 103 57 646 498 2 277 605 4,0

ҶсК «ФононБонК» 81 970 778 28 306 365 53 664 413 189,6

ФиЛиаЛи БонКи «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 64 282 156 56 530 593 7 751 563 13,7

ҲисоБоти БонКҲо
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ҳиСОБОТи БОНКҳО БАРОи яНВАР-СеНТяБРи СОли 2016 ◙  ФоиДа

номгӯи бонкҳо соли 2016 соли 2015 тағйирот 
(сомонӣ)

тағйирот 
(бо фоиз)

Бда Ҷт «амонатБонК» 10 150 684 27 144 912 37 295 596 137,4

ҶсП «авваЛин БонКи моЛиявии 
Хурд» 12 069 712 648 555 12 718 267 1961,0

ҶсП «аКсесБонК тоҶиКистон» 22 866 067 16 481 012 6 385 055 38,7

ҶсК «БонКи эсХата» 20 478 319 42 099 545 21 621 226 51,4

ҶсП «КазКоммертсБонК 
тоҶиКистон» 11 171 478 14 422 991 3 251 513 22,5

ҶсП Бс «Конт» 400 727 4 397 874 4 798 601 109,1

ҶсП «ориёнБонК» 102 206 465 130 640 359 28 433 894 21,8

ҶсК «соҲиБКорБонК» 5 698 257 6 634 427 936 170 14,1

ҶсП «сПитамен БонК» 583 662 11 582 549 12 166 211 105,0

ҶсП «КаФоЛатБонК» 5 727 959 4 883 882 844 077 17,3

ҶсК «ФононБонК» 1 421 965 2 083 333 661 368 31,7

ФиЛиаЛи БонКи «тиҶорат»  
Ҷиэ дар ш. душанБе 6 295 483 5 812 736 482 747 8,3

ҲисоБоти БонКҲо
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К
ак говорится 
в публика
ции Business 
Insider, рей
тинг стран в 
зависимости 
от уровня их 

государственного долга — один 
из наиболее интересных разделов 
этого доклада. В качестве крите
рия авторы исследования взяли, 
естественно, не абсолютные 
цифры, а процентное отношение 
долговых обязательств к размеру 
ВВП. Именно эта пропорция поз

воляет прогнозировать, сможет ли 
данное государство обслуживать 
долг, не залезая в новые заим
ствования. Примечательно, что 
на нижних строчках рейтинга, 
по разным причинам, оказались 
как наиболее процветающие, так 
и некоторые беднейшие страны 
мира.

Из приведенного ниже списка 
видно, что за точку отсечения для 
выявления главных должников 
автор публикации взяла соот
ношение, при котором государ
ственный долг превышает 90% от 

19 стран с самым высоким 
уровнем госуДарственного ДоЛга

Мы живем в мире с очень 
низкими ставками, пишет 
лианна Бриндед на пор-
тале Business Insider. Это 
означает, что и государ-
ствам, и отдельным людям 
обслуживание задолжен-
ности обходится дешевле. 
и тех, и других дешевые 
кредиты побуждают больше 
тратить. Международный 
экономический форум 
(ВЭФ) выпустил очередной 
«Глобальный обзор конку-
рентоспособности» (Global 
Competitiveness Report), в 
котором оцениваются эко-
номическое здоровье 138 
государств и их финансовые 
риски, включая долговую 
нагрузку.

рейтинГ стран мира 19 СТран С Самым ВыСОким урОВнем . . .



   Октябр-Декабр 2016   Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   49

объема ВВП. Business Insider раз
местил эти государства в обрат
ном порядке. На первых местах 
оказались страны с наихудшим 
соотношением госдолг  ВВП.

На момент составления рей
тинга были зафиксированы следу
ющие результаты:

♦ 19. канада — 91,5%

Хотя Канада осталась позади 
США в общем рейтинге конку
рентоспособности, отношение 
ее государственного долга к ВВП 
значительно лучше. Она также 
опережает южного соседа в таких 
сферах, как качество институ
тов, макроэкономическая среда, 
здравоохранение и начальное 
образование.

♦ 18. ГаМБия — 91,6%

В обзоре указывается не только на 
высокий уровень государствен
ного долга Гамбии. Затруднен
ный доступ к финансированию 
и кабальные условия валютного 
регулирования делают ведение 
бизнеса в этой африканской стра
не весьма проблематичным.

♦ 17. иордания — 91,7%

«Решение макроэкономических 
проблем станет ключом к выс
вобождению государственного 
финансирования для инвестиций, 
способных повысить конкурен
тоспособность»,— говорится 

в докладе ВЭФ о ситуации в 
Иордании. В документе также 
указывается на геополитическую 
уязвимость королевства изза 
географической близости к Сирии 
и Ираку.

♦ 16. ирландия — 95,2%

Ирландии удалось снизить соот
ношение государственного долга 
к ВВП до нынешнего уровня с от
метки 122,8%, зафиксированной 
годом ранее. Страна продолжает 
предпринимать успешные шаги 
по рефинансированию огромной 
задолженности перед банками.

♦ 15. франция — 96,8%

Соотношение государственного 
долга к ВВП выросло в этом году 
изза низкой производительности 
и высокого уровня оплаты труда. 
В общем рейтинге конкуренто
способности Франции принад
лежат довольно высокие места 
в таких категориях, как степень 
развития инфраструктуры и раз
меры рынка.

♦ 14. СинГапур — 98,2%

Сингапур остается одной из 
самых богатых стран в мире. Ему 
удалось сократить уровень госу
дарственного долга с прошлогод
них 103,8%. В то же самое время 
государство ищет новые возмож
ности для экономического роста и 
повышения производительности.

♦ 13. иСпания — 99%

Подобно большинству государств 
еврозоны Испания прилагает 
усилия для роста производитель
ности с целью оживления эконо
мики. Позитивным переменам 
могут поспособствовать разви
тая инфраструктура и размеры 
рынка, удостоившиеся в рейтинге 
общей конкурентоспособности 
ВЭФ очень приличных оценок.

♦ 12. БарБадоС — 103%

Этот налоговый «рай» считает
ся наиболее богатой и разви
той страной в восточной части 
Карибс кого бассейна. Однако пер
спективы экономического роста 
выглядят слабыми изза вынуж
денных мер экономии для борьбы 
с последствиями финансового 
кризиса восьмилетней давности.

♦ 11. СШа — 105,8%

Многое может измениться после 
того, как Барака Обаму сменят в 
Белом доме Хиллари Клинтон или 
Дональд Трамп. Ожидается также, 
что в ближайшее время Федераль
ный резерв поднимет ставку. США 
— лидер рейтинга общей конку
рентоспособности в категориях, 
связанных с эффективностью и 
инновациями.

♦ 10. БельГия — 106,3%

Благодаря своей столице Брюс
селю и расположенным там 

рейтинГ стран мира19 СТран С Самым ВыСОким урОВнем . . .
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штабквартирам международных 
альянсов Бельгия служит местом 
жительства для многих наиболее 
влиятельных людей в мире. Одна
ко страна находится под бременем 
огромного государственного долга 
изза запретительного трудового 
и налогового законодательства, 
говорится в докладе ВЭФ.

♦ 9. кипр — 108,7%

Кипру удалось снизить долговую 
нагрузку со 112% по отношению к 
ВВП, которая была зафиксирована 
в прошлом году. Страна продолжа
ет приходить в себя от экономиче
ских проблем, вызванных силь
ной зависимостью от ситуации, 
которая складывалась в последние 
годы в Греции.

♦ 8. БуТан — 115,7%

Крохотное государство тесно 
связано с Индией и полностью за
висит от финансовой помощи с ее 
стороны, а также от иностранной 
рабочей силы для поддержания 
инфраструктуры.

♦ 7. каБо-верде — 119,3%

Экономика островного государства 
ориентирована на сферу услуг и 
страдает от нехватки природных 
ресурсов. КабоВерде вынуждена 
импортировать 82% продоволь
ствия, и находится в огромной 

зависимости от колебаний на 
мировых рынках.

♦ 6. яМайка — 124,3%

80% ВВП Ямайки формируется за 
счет сферы услуг. Однако экономи
ческому росту сильно препятству
ют высокая преступность, корруп
ция и массовая безработица.

♦ 5. порТуГалия — 128,8%

Португалия вышла из программы 
финансового оздоровления в сере
дине 2014 года и пытается восста
новить экономику.

♦ 4. иТалия — 132,6%

По соотношению государственно
го долга к ВВП Италия находит
ся на втором месте в еврозоне. 
Страна стоит перед очередным 
критическим моментом своей 
современной истории в связи с 
предстоящим референдумом по 
конституционной реформе. По 
другим критериям конкурентоспо
собности, которые оценивает ВЭФ, 
она — твердый «середнячок» на 
фоне других европейских госу
дарств.

♦ 3. ливан — 139,1% 

Ливан всегда считался одним из 
наиболее привлекательных тури
стических направлений. Однако 

война в соседней Сирии и нап
ряженная внутриполитическая 
ситуация не могли не вызвать 
экономических потрясений.

♦ 2. Греция — 178,4%

Греция попрежнему испытывает 
последствия долгового кризиса 
2010 года. Она продолжает ощу
щать трудности в связи с выпла
тами задолженности международ
ным кредиторам. Остаются в силе 
жесткие меры экономии.

♦ 1. япония — 248,1%

По отношению к ВВП государ
ственный долг Японии просто 
огромен. Финансовое состояние 
внушает тревогу. Экономика рас
тет очень медленно, и Централь
ный банк продолжает вынужденно 
придерживаться политики отрица
тельных ставок.

Остается добавить, что Россия 
замыкает десятку наиболее благо
получных государств в данном 
рейтинге. В обзоре ВЭФ говорится, 
что соотношение государственного 
долга и ВВП составляет у нее 17,7%. 
Наиболее благоприятная ситуа
ция с государственным долгом 
в Гонконге (всего 0,1% от ВВП). 
Далее следуют Бруней, Саудовская 
Аравия, Алжир, Эстония, Кувейт, 
Нигерия, Чили и Иран.

 по материалам интернета

рейтинГ стран мира 19 СТран С Самым ВыСОким урОВнем . . .
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чаро 
уоррен баФФеТ 
тасмим ГириФт 
миЛЛиардҲои
Худро Хайр 
Кунад?

Дар олами сармоя, бахусус дар 
оилаҳои сарватманду сармоя дори 
дунё иқдомҳои наҷиб, ташаббус
ҳои инсондӯстона ва ҳодисаҳои 
аҷоиберо вохӯрдан мумкин аст, 
ки дар назари аввал на ҳар кас 
ба онҳо бовар карда метавонад. 
Махсусан дар асри ХХI, дар асре, 
ки дастовардҳои илму техника 
ва технологияҳои навин ба арши 
аълои худ расидаанду рақобат дар 
ҳама соҳаҳо ниҳоят зиёд аст. Ва 
дар ин давра ҷамъоварӣ намуда
ни сарват ва ғанӣ гардонидани 
боигарӣ барои сарватмандону 
сармоядорон рӯз то рӯз душвор 

мегардад, чун рақобат дар ин 
бахш баробари рушди ҷомеа 
ҳамоно дучанд мегардад. 

Вале аҷоибии кор дар он аст, 
ки ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, 
имрӯзҳо дар олами сармоя гурӯҳи 
ашхоси сармоядори саховатпе
шае пайдо шуда истодаанд, ки 
сарвату маблағҳои хеле зиёд ва бо 
машаққатҳо андӯхтаи худро ба
рои рушди ҷомеа, беҳтар кардани 
соҳаи тандурустӣ, баланд бардош
тани сатҳи зиндагии мардуми 
камбизоат, ки гирифтори мушки
лоти зиёд дар зиндагӣ мебошанд, 
равона месозанд. Ба ибораи дигар 

гӯем, ин зумра одамон боигарии 
худро, ки даҳсолаҳо ҷамъ наму
даанд, дар роҳи хайру саховат ва 
инсондӯстӣ ҳадя мекунанд. Бояд 
иқрор шавем, ки ба ин иқдом, ба 
ин кор на ҳар кас қодир аст. Ва 
ин кори ҳар кас ҳам нест. Фақат 
таманнои онро мекунем, ки шу
мораи ин гуна мардум дар ҷаҳон, 
аз ҷумла дар кишвари мо зиёдтар 
шавад, то ки кӯмаки онҳо дар 
лаҳзаҳои зарурӣ ба аҳли ҷомеа 
бирасад. 

 Сармоягузори машҳур ва 
роҳбари ширкати Berkshire 
Hathaway, ки аз ҷумлаи сарват
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мандони бузурги ҷаҳон 
аст, дар ин рӯзҳо рӯйхати 
ҳамкоронмиллиардерҳоро 
варақгардон намуда, ба ҳар 
якеашон занг мезанад ва 
онҳоро барои ҳамроҳ шу
дан ба ташаббуси “Қасами 
ҳадя кардан” (Giving Pledge) 
ташвиқу тарғиб менамояд. 
Ҳар касе, ки зери ин “Қасам” 
имзо кардааст, уҳдадор 
мешавад, қисмати асосии 
дороиҳои худро ба мақсадҳои 
хайру эҳсонкорӣ равона 
созад. Дар бораи мақсади 
қарори қабулкарда ва оид ба 
сабабҳои фаъолнокии ниҳоят 
зиёди худ миллиардер дар 
саммити Concordia 2016, ки 
рӯзҳои наздик дар НюЙорк 
баргузор гардида буд, нақл 
намуд.

Бояд қайд намуд, ки дар 
сароғози ин ташаббус, ки 
ба бойтарин одамони дунё 
нигаронида шудааст, худи 
Уоррен Баффет ва дӯстони 
ӯ Билл ва Мелинда Гейтс 
қарор доштанд. Имрӯз дар 
рӯйхати имзокардагон ному 
насаби 156 нафар, аз ҷумла 
номҳои соҳибони бузург
тарин ширкатҳои молиявӣ 
ва технологиро вохӯрдан 
мумкин аст. Кифоя аст, ки 
танҳо якчанд нафари онҳоро 
номбар кунем. 

Дар қатори дигарҳо ташаб
буси Баффет ва Гейтсҳоро 
роҳбари ширкати сармоягу
зории Bridgewater Associates 
Рэй Далио, асосгузори фонди 
хеҷӣ Pershing Square Capital 
Management Билл Акман, 
соҳибкор ва ихтироъкор Элон 

Маск, молики империяи 
иттилоотӣ Майкл Блумберг, 
асосгузори Facebook Марк 
Цукерберг пайравӣ наму
данд. Аз қатори сершумори 
миллиардерҳои русиягӣ 
ташаббуси мазкурро Юрий 
Мильнер ва Владимир По
танин дастгирӣ карданд. 

Bill & Melinda Gates 
Foundation ба бузургтарин 
Фонди эҳсонкорӣ дар ҷаҳон 
мубаддал гардид. 

Дар робита ба ин, но
гуфта намонад, ки баъзе аз 
иштирокдорони ҳаракати 
миллиардерҳоэҳсонкорон 
алакай дар қайди ҳаёт не
станд, вале уҳдадориҳои 
қаблан ба худ гирифта
ашонро бо сарбаландӣ иҷро 
карданд. Дигарон, ки дар 
айни замон сиҳату саломат 
ва дар авҷи ҷӯшу хурӯши 
эҷоду фаъолият мебошанд, 
қарор додаанд, ки ҳамзамон 
ба накӯкорӣ машғул шаванд. 
Барои мисол, Билл Гейтс 
баъди хайрухуш кардан бо 
мансаби асосӣ дар Microsoft, 

қисмати бештари нерӯ, вақт 
ва пули худро ба эҳсонкорӣ 
сарф мекунад. Пӯшида нест, 
зеро ҳама медонанд, ки 
имрӯз Bill & Melinda Gates 
Foundation ба бузургтарин 
Фонди эҳсонкорӣ дар ҷаҳон 
мубаддал гардидааст. 

Дар баробари дигарон 
Марк Сукерберг ва ҳамсари 
ӯ Пристсилла Чан низ дар 
ин самт кори худро ҷоннок 
карданд. Чанде пеш маълум 
гардид, онҳо қарор до
даанд, ки дар давоми даҳ 
соли наздик барои рушди 
илми тиб ва дастгоҳҳои 
муолиҷавӣ 3 млрд. доллари 
ИМА сармоягузорӣ намоянд. 
Тавре нашрияи Bloomberg 
хабар дод, Сукерберг ва Чан 
дар дил нақшаҳои бузургро 
мепарваранд. Онҳо мехоҳанд 
ба ин кори хеле муҳим кумак 
кунанд, то ки инсоният ал
лакай дар ин садсола таво
над на танҳо табобат кунад, 
балки қодир бошад тамоми 
бемориҳоро пешгирӣ на
мояд. 

Яқинем, ки эҳсонкорӣ ва 
накӯкорӣ ба ҳар кас муяс
сар намешавад. На ба ҳар 
соҳиби дороиҳои бузурги 
молиявӣ қарор дар хусуси бе 
қисмати асосии молу амво
ли андӯхташуда монондани 
ворисони худ дар як муҳлати 
кӯтоҳ ва бо осонӣ ба даст 
омадааст. Масалан, як шари
ки Баффет бо як рӯҳбаландии 
хос ин ташаббусро дастгирӣ 
кард. Аммо ин амали хайр
хонаи шавҳари инсондӯст 
ба муқобилияти хонуми 

“Ман одами сафедпӯстам, ки дар иМа 
таваллуд шудаам ва дар тақдирам 
чунин омадааст, ки дар олами сармоя 
комёбиҳо ба даст орам... вале ин на-
бояд ба набераҳои ман имкон диҳад, ки 
дар оянда коре накарда, ба вақтхушию 
сархушӣ дода шаванд”.

Хайри оЛами сармоя чарО уОррен БаФФеТ ТаСмим гириФТ милларДҳОи . . .
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миллиардер рӯ ба рӯ шуд. Дар 
ниҳояти кор бо талаби фарзан
дон зану шавҳар ба ин иқдом 
ҳамроҳ шуданд,  иброз дошт 
Уоррен Баффет зимни суханро
нии худ дар саммити Concordia 
дар шаҳри НюЙорк.

Мавриди зикр аст, ки дар 
кори ин форуми бонуфуз 
аз рӯи анъана роҳбарони 
бизнесҳои калон, сиёсатма
дорони намоён бо мақсади 
баррасии проблемаҳои 
муҳими ҳаёти имрӯза ширкат 
меварзанд. Маҳз дар ҳамин 
ҷо бузургтарин шахсони 
эҳсонкору инсондӯст барои 
фаъолияти ояндаи хайрхо
наи худ баъзе идеяҳоро пай
до мекунанд. Дар рӯзномаи 
форуми феълӣ масъалаҳои 
зерин, аз қабили норасоии 
оби босифати нӯшиданӣ дар 
камбизоаттарин кишварҳо, 
бемориҳои онкологӣ дар 
Африка, рухсатиҳо барои 
нигоҳубини кӯдакон дар 
Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, 
фасод дар Амрикои Лотинӣ ва 
ояндаи Аврупои ягона маври
ди баррасӣ қарор дода шуда 
буданд. 

Дар бораи қарори худ оид 
ба тасмими хеш дар робита 
ба нисор кардани дороиҳои 
ворисони худ ба эҳсонкорӣ, 
Уоррен Баффет изҳор намуд, 
ки дар ин зиндагӣ аз дига
рон дида ба ӯ бештар омад 
кардааст. “Дунё саросар пур 
аз нобаробариҳост”. Ман як 
одами сафедпӯстам, ки дар 
ИМА таваллуд шудаам ва дар 
тақдирам чунин омадааст, ки 
дар олами сармоя комёбиҳо ба 
даст орам... Вале ин набояд ба 
набераҳои ман имкон диҳад, 
ки дар оянда коре накарда, 
ба вақтхушию сархушӣ дода 
шаванд”.

“Ман дар хазинаи худ 
пулҳои зиёд дорам, ки онҳо 
бароям суди воқеӣ намеоранд. 
Ин ҳама маблағ на барои ман 
ва на барои аъзои оилаи ман 
ягон кореро анҷом дода на
метавонанд. Вале онҳо мета
вонанд ба миллионҳо одамон 
дар тамоми ҷаҳон манфиати 
ниҳоят калон расонанд, мах
сусан дар соҳаҳои маориф, 
тандурустӣ ва тадқиқотҳои 
илмӣ. Онҳо метавонанд ҳаёти 
дигар одамонро дигар кунанд, 

вале на ҳаёти маро. Ман ҳамаи 
он чизҳоеро, ки метавонам бо 
воситаи пул харидорӣ намоям, 
дар ихтиёри худ дорам”,  гуфт 
Баффет. 

Аҳли нишасти толори форум 
аз Баффет пурсиданд, ки оё 
ӯ бо ин пешниҳоди худ ба 
Ҳиллари Клинтон ва Доналд 
Трамп муроҷиат кардааст. 

“Ман фикр намекунам, ки 
оилаи Клинтонҳо ба рӯйхати 
сарватмандони Forbes шомил 
шуда бошад,  ҷавоб дод ӯ. – 
Трамп дар он рӯйхат буд, вале 
ба гумонам алҳол вай асоси 
қотеъ дорад, ки дар куҷо бояд 
қарор дошта бошад.Ӯ дар бай
ни он касоне, ки барояшон занг 
зада будам, нест. Ва ҳамчунин 
он қадар бовар надорам, ки ба 
ӯ Билл Гейтс занг зада бошад. 
Мо ба одамони зиёд занг зада 
будем, вале, шояд, мо алҳол то 
ҳарфи Т нарасидаем”, навиш
тааст нашрияи Business Insider 
бо истинод ба ҷавоби Уоррен 
Баффет. 

Таҳияи 
абдуғаффор Қурбонов,

БТҶ
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The European Bank for Reconstruc
tion and Development (EBRD) and the 
European Union (EU) have launched 
a new €42 million (US$ 46.5 million) 
program to support farmers in Tajiki
stan.

According to the EBRD resident Of
fice in Dushanbe, the first tranche has 
been provided to a leading microfinance 
deposittaking organization, Arvand.  

In Tajikistan, agriculture accounts 
for the majority of employment but 
suffers from very low productivity.  
The new Enhanced Competitiveness of 
Tajik Agribusiness Program (ECTAP) 
is designed to boost it.

The EBRD will lend up to €20 mil
lion in total, and the EU will provide 
€9 million in investment grants and 
a risksharing facility, with a further 

€800,000 in technical assistance.  An
other development bank is expected 
to join the EBRD in the near future in 
financing and implementing the prog
ram, and will contribute the balance of 
the financing.

The first stage of the program in
cludes €15 million of funds from the 
EBRD for onlending and €3 million of 
investment grants from the EU.  This 
stage will focus on helping micro, 
small and mediumsized enterprises 
(MSMEs) in primary agriculture to 
upgrade and replace machinery and 
equipment that are either unproduc
tive or obsolete (most agricultural 
equipment in the country dates back 
to the Soviet era).

The funds will be provided to se
lected microfinance institutions and 

commercial banks in Tajikistan for 
onlending to micro, small and medi
umsized enterprises (MSMEs) in the 
agribusiness sector across the country, 
with 80 per cent of financing distribu
ted outside of the capital, Dushanbe.

Director and Head of EBRD op
erations in Tajikistan, Richard Jones, 
said: “With the right investments 
in processing, packaging and quali
ty standards, Tajikistan’s agricultural 
production has significant potential 
to expand, securing livelihoods and 
boosting exports.  The new financing 
program is the latest instrument the 
EBRD is deploying to support this po
tential, following on from a previous 
lending program via local financial 
partners, business advisory services 
and direct financing to local entrepre
neurs.”

Agriculture employs over 50 per
cent of the workforce in Tajikistan, 
but accounts for only a quarter of GDP.  
The sector depends heavily on just a 
few crops – wheat, barley, onions and 
garlic.  The new program will also 
aim to help diversify agriculture in 
the country to include other fruit and 
vegetables, honey production, and the 
expansion of animal husbandry and 
dairy farming.  Specific subsectors 
have been identified by the project 
consultants, Frankfurt School for Fi
nance and Management, contracted 
by the EU under the ECTAP program.

The first microfinance institution 
to receive a tranche under the new 
program is Arvand.  It will receive the 

EBRD and EU launch US$ 46.5 million 
program for farmers in Tajikistan

prOGrAM tO SuppOrt FArMerS EBRd ANd Eu IAuNch us$ 46.5 MIllIoN
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equivalent of US$ 2 million in the lo
cal currency, Tajik somoni.  At present, 
farmers borrow almost exclusively in 
foreign currency, even though their 
income is in local currency, because 
affordable mediumterm local cur
rency financing is seldom available in 
the market.

Arvand, which has a large national 
network of dozens of branches and 
service outlets with a focus on the 
northern regions, is already focusing 
on agribusiness MSEs, which consti
tute over a third of their portfolio.  Ms. 
Shoira Sodiqova, Arvand’s General Di
rector, said: “In Arvand, we strongly 
believe that even in difficult times 
for our country’s economy we should 
continue to disburse loans and focus 
on agriculture to support its postcri
sis development. Arvand has been the 
first to participate in many new initia
tives in the sector.  This program will 
be another chance for us to address our 
clients’ needs with a new approach.  I 
am sure that our experience and our 
strong, longterm partnerships with 
clients, as well as the fact that 60 per 
cent of our offices are in rural areas, 
will be key to the successful imple
mentation of this program.”

ECTAP is the latest in a series of 
projects supporting agribusiness in 
Tajikistan.

The EBRD has successfully imple
mented a Tajik Agriculture Financing 

Framework, where US$ 72 million was 
channeled to farmers via local part
ner financial institutions, with donor 
funds from the US, the EU, Luxem
bourg, and the EBRD’s Early Transi
tion Countries Fund.

A large percentage of EBRD credit 
lines aimed at SME lending in Tajikis
tan also goes to companies in the agri
business sector.  

In addition, the EBRD’s Advice for 
Agribusiness team provides consul
tants and business advice for agri
business companies, and works on 
developing value chains. In one recent 
example the EBRD became a minori
ty shareholder in Auchan Tajikistan, 
which has just opened the first hyper
market of the country and has identi
fied over 200 local suppliers who are 
now beginning to work with the hy
permarket.

EBRD invested EUR 8.9 billion 
(USD 10.1 billion) in 377 projects in 34 
countries during 2014, and as of De
cember of that year it reported total 
members’ equity of EUR 14.2 billion 
(USD 16.1 billion).

Arvand is a Microcredit Deposit
Taking Organization (MDO) that was 
established in Tajikistan in 2002 by 
the Agricultural Cooperative Develop
ment International/Volunteers in 
Overseas Cooperative Assistance 
(ACDI/VOCA), a USbased nonprofit 
that promotes economic opportunity 

through cooperatives, enterprises 
and communities. Arvand was set up 
to provide microcredit to lowincome 
individuals in Tajikistan. As of 2016, it 
also Arvand provides deposit and mic
roleasing services. 

To date, the EBRD has invested 
over US$ 670 million in various sec
tors of Tajikistan’s economy. The Eu
ropean Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) is a multilateral 
institution headquartered in London, 
England. The bank began operations 
in 1991 upon the agreement of 40 
countries, and is owned by 64 coun
tries as well as the European Invest
ment Bank and the European Union as 
of 2014. It aims to finance operations 
that are both commercially viable and 
assist development in Eastern Europe, 
Central Asia and North Africa. It does 
this by providing loans, debt securi
ties, equity investments, guarantees 
and technical assistance to micro 
and small businesses via commercial 
banks and nonbank microfinance in
stitutions (MFIs). EBRD invested EUR 
8.9 billion (USD 10.1 billion) in 377 
projects in 34 countries during 2014, 
and as of December of that year it re
ported total members’ equity of EUR 
14.2 billion (USD 16.1 billion).

By Kevin van den Brink,  
Research Associate
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асоси пешравии он 
дар чист?

Бонки миллии Швейтсария яке аз бонкҳои 
муваф фақи ҷаҳон ба ҳисоб рафта, бо 
обрӯю эътибор ва эътимоднокии худ дар 
тамоми дунё машҳур гаштааст ва барои 

аксари бонкҳои марказии олам намунаи ибрат до-
ниста мешавад. Захираҳои тиллоию асъории он дар 
оғози соли 2016 маб лағи 649,2 млрд. доллари ам-
рикоиро ташкил доданд, ки дар муқоиса ба охири 
моҳи августи соли 2014 қариб 150 млрд. доллари 
иМА зиёд аст. Бонки миллии Швейт сария аз ҳисоби 
даромад ҳои худ ба қадри кифоя захираҳои асъорӣ 
ташкил медиҳад, ки як қисмати онҳо дар шакли 
тилло нигоҳ дошта мешаванд. Бешубҳа, ин аз 
комёбиҳои беназири бонк ба ҳисоб меравад. Аслан 
сирри муваффақияти он дар чист?

оғози фаъолияТ — иБТидои 
аСри ХХ

Бонки номбурда, ки дар бора
аш сухан меравад, бонки мил
лии мустақил ба шумор рафта, 
дар асоси қонуни асосии киш
вар ва бо ҳадафи пешниҳоди 
хизматрасонии беҳтарин 
барои рушд ва манфиати дав
лат фаъолият мекунад. Бонки 
миллии Швейтсария 110 сол 
пеш дар соли 1906 бар асоси 

Schweizerische 
Nationalbank – 
Schweizerische 
Nationalbank – 
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қонуни федералии Швейтса
рия дар бораи Бонки марказӣ 
таъсис дода шудааст. Ҳанӯз 20 
марти соли 1903 мушовири 
миллӣ Шерер  Фуллер лоиҳаи 
қонун дар бораи ташкили 
бонки марказиро пешниҳод 
намуда буд. Баъди якуним сол, 
яъне октябри соли 1905 қонуни 
Федералӣ оид ба Бонки мил
лии Швейтсария қабул гардид. 
Ва ниҳоят, 20 июни соли 1907 
Бонки миллии Швейтсария 

фаъолияти худро дар Базел, 
Берн, Женева, СанктГаллен ва 
Сюрих оғоз намуд. Минбаъд 
дар дигар шаҳрҳои Швейтса
рия филиалҳои бонк кушо
да шуданд. Худи ҳамин сол 
Бонки миллии Швейтсария ба 
чопи пулҳои коғазии франки 
швейтсарӣ шуруъ намуд. 

Тибқи қонуни Федералӣ 
оид ба Бонки миллии Швейт
сария бонки зикршуда 
ҷамъияти саҳҳомии дорои 

мақоми махсус ба шумор 
меравад ва фаъолияти он 
бо низомномаҳои махсуси 
қонуни федералӣ танзим карда 
мешавад. Теъдоди саҳмияҳои 
он ба 100 ҳазор адад саҳмия 
баробар аст. Аз ин шумора 55 
фоизи саҳмияҳои бонк марбу
ти муасисаҳои давлатӣ буда, 
45 фоизи боқимондаи он дар 
бозори фондӣ хариду фурӯш 
мешаванд ва моли шахсони 
воқеӣ мебошанд. 

Бонки миллии Швейтса
рия ба ҳайси ширкати саҳомӣ 
ба саҳомони худ суд пардохт 
мекунад, аммо ҳаҷми умумии 
пардохт ба саҳмдорон набояд 
аз 6 фоизи фоидаи иёлоти аъ
зои Конфедератсияи Швейтса
рия бештар бошад.

Мустақилияти Бонки мил
лии Швейтсария ҳамчун бахши 
муҳими давлат дар қонуни 
асосӣ ва дар эъломияи таъсиси 
Бонки миллии Швейтсария 
таъкид шудааст. Қонуни асосии 
ин кишвар бонки марказиро аз 
фишорҳои гуногун муҳофизат 
менамояд ва аз пайравии бон

саридораи бонк дар Берн

Соли ҷорӣ Бонки миллии Швейтсария 
ба андозаи зиёда аз 20 млрд. франки 
швейтсарӣ фоида ба даст овард. Қисмати 
зиёди фоида 13 млрд. франк дар натиҷаи 
гузаронидани амалиётҳои бобарори 
трансак сионӣ бо асъори хориҷӣ ва 7,6 
млрд. франк аз ҳисоби баланд шудани 
нархи тилло ба даст оварда шуданд.
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ки марказӣ ба давлат, аз ҷумла, 
аз тобеият ба аъзои Шӯрои 
федералӣ ҷилавгирӣ мекунад. 
Қонуни асосии Швейтсария 
ҳамчунин монеъи додани қарз 
ба давлат аз тарафи Бонки 
миллии ин кишвар мешавад. 

Бонки Миллӣ, вале на 
ТанзиМГар

Назар ба амалияи бисёр мам
лакатҳо, ки дар онҳо бонки 
марказӣ барои низоми миллии 
бонкӣ мақоми танзимгар ба 
ҳисоб меравад, Бонки миллии 
Швейтсария вазифаи танзим
гарро анҷом намедиҳад, зеро 
ин кор ба уҳдаи Комиссияи 
федералии бонкӣ гузошта 
шудааст. 

Ба хотири ҳифзи аъзои 
шӯ рои бонк, онҳо ба мудда
ти муайян дар Бонки мил
лии Швейт сария фаъолият 
хоҳанд кард. Онҳо ба истиснои 
ҳолатҳои қонун шиканиҳои 

ҷиддӣ аз вазифаи худ барка
нор нахоҳанд шуд. Ба ибораи 
дигар, давлат наметавонад, ҳеҷ 
яке аз ин аъзоро бо сабаби он, 
ки вай ба дар хости давлат амал 
накардаааст, аз вазифаашон 
барканор кунад. 

Аммо ин ҳама иқдомот 
дар бахши мустақилии бонки 
марказӣ маънои ҷавобгӯ 
ё масъул набудани Бонки 
миллии Швейтсария дар 
назди давлатро надорад. 
Бонки миллии Швейтсария 
вазифа дор аст, ки бо инти
шори гузо ришҳои муназзам, 

вазъияти иқтисодии кишвар
ро ба Шӯрои федералӣ шарҳ 
диҳад. Бонки мазкур гузори
ши солонаро низ ба Маҷ  лиси 
федералӣ пешниҳод ме кунад 
ва дар он дар бораи сиёсати 
пулӣ ва пешрафт дар иҷрои 
мақсадҳои иқтисодӣ маълумот 
медиҳад.

Маъмурияти Бонки мил
лии Швейтсария аз иҷрои 
ҳадаф ҳои иқтисодии давлат, 
ба мисли назорати нархҳо, 
таъмини муътадилии онҳо, 
барориши пул, интиқоли пул 
байни бонкҳо, таъмини пул, 
таъмини пардохтпазирии 
франки швейтсарӣ, мусоидат 
ва таъмини фаъолияти низоми 
пардохти ғайринақдӣ, идораи 
захираҳои асъорӣ, сармоя
гузории захираҳо, назорати 
гардиши пул ва пешбурди 
сиёсати пулии давлат иборат 
аст. Яке аз вазифаҳои асосии 
Бонки миллии Швейтсария 
интишори пулҳои коғазӣ ва 
сикка задани тангаҳо ба шумор 
меравад. Воҳиди пули Швейт
сария франк аст. 

Бонки миллии Швейтсария 
масъули ҳифзи захираҳои 
миллӣ ба монанди тилло, ас
ъор ва дигар намудҳои пардох
ти байналмилалӣ мебошад. 

Илова бар маъмурияти хос 
ва мақсадҳои номбаршуда, 
бонк масъулияти бисёр муҳим 
 таъмини суботи низоми мо
лиявии Швейтсарияро низ бар 
уҳда дорад. Тавре дар эъломи
яи таъсисии он низ зикр шуда
аст, Бонки миллии Швейтсария 
вазифадор аст, бо роҳҳое амал 
кунад, ки бо муайян намудани 

захираҳои тиллоию асъории он дар оғози 
соли 2016 маб лағи 649,2 млрд. доллари 
амрикоиро ташкил доданд, ки дар муқоиса 
ба охири моҳи августи соли 2014 қариб 
150 млрд. доллари иМа зиёд аст. 

саридораи бонк дар сюрих
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нархҳо ба унвони беҳтарин 
равиши дастёбӣ ба мақсадҳои 
худ ба беҳтарин шакл дар 
хидмати манофеъи кишвар 
бошад. Он ба хотири дастёбӣ 
ба суботи нархҳо бо Комиссияи 
федералии бонкдории Швейт
сария (SFBC) ҳамкорӣ мекунад. 

Бонки марказии Швейтса
рия аз ду саридора, ки яке 
дар Берн ва дигаре дар Сюрих 
ҷойгир мебошанд, иборат аст. 
Идо раҳои марбути бонк оид ба 
тақ симоти пули нақд дар Сю
рих ва Женева қарор доранд 
ва идо раҳои маҳаллӣ бошанд, 
дар шаҳрҳои Базел ва Санкт
Голлен ҷойгир шудаанд.

Мақоми идоракунандаи 
Бон ки миллии Швейтсария аз 
Шӯрои бонк ва Шӯрои мудирон 
иборат аст. Шӯрои бонк аз бо
лои фаъолияти Бонки миллии 
Швейт сария назорат мебарад. 
Муҳ лати ваколати аъзои Шӯро 
чор солро ташкил медиҳад ва 
муҳлати пурраи фаъолияти 
онҳо набояд аз 12 сол зиёдтар 
бошад. Шӯрои бонкӣ аз 11 
аъзо иборат буда, шаш нафари 
он, аз он ҷумла президент ва 
ноиби он аз ҷониби Шӯрои 
федералӣ таъин мешаванд. 
Панҷ узви дигари он дар 
ҷаласаи солонаи саҳомон ин
тихоб мешаванд.

Вазифаи Раёсат ва мақоми 
иҷроияро дар Бонки миллии 
Швейтсария Шӯрои мудирон 
иҷро менамояд. Раёсат барои 
татбиқи сиёсати умумии 
пулию қарзӣ ва стратегияи 
идораи дороиҳои бонк мас
ъул мебошад. Аъзои Шӯрои 
мудирони Бонки миллӣ, ки се 

нафарро ташкил медиҳанд, 
тавассути Шӯрои федералӣ ба 
муддати шаш сол таъин меша
ванд ва имкон дорад, ки дар 
интиҳои муддати хидмати худ 
дубора давраи хидмати онҳо 
тамдид карда шавад.

Дар айни замон вазифаи 
раисии Шӯрои мудирони 
Бонки миллии Швейтсарияро, 
ки аз ҷониби Шӯрои федералӣ 
таъин карда мешавад, ҷаноби 
Томас Ҷордан иҷро менамояд. 

Идораи амалиётии Бонки 
миллии Швейтсария ба се 
бахши дигар тақсим мешавад. 
Бахши якум ва бахши сеюм 
дар Сюрих ва бахши дуюм дар 
Берн воқеъ шуданд ва ҳар яке 
аз онҳо вазифаҳои худро до
ранд, азҷумла:

бахши якум умури бай• 
нал миллалӣ, иқтисодӣ , 
ҳуқуқӣ, манобеи инсонӣ 
ва робитаҳоро ба зимма 
дорад;
бахши дуюм корҳои во• 
баста ба хазинаи пул ва 
умури молӣ, назорати 
суботи молӣ ва амниятро 
ба уҳда дорад;
бахши сеюм вазифаҳои • 
марбут ба бозори пул 
ва бозори асъор, муди
рияти дороӣ, мудирияти 
хавфҳо, амалиёти молӣ ва 
фанноварии иттилоотиро 
ба зимма дорад.

ШвейТСария — киШвари 
Бонкҳо

Дар ибтидо бояд бигӯем, ки 
низоми бонкии Швейтсария 
дорои хусусиятҳои ба худ хос 

мебошад. Воқеан ҳам, ин дав
лат кишвари бонкҳо ба шумор 
меравад, зеро ба ҳар якуним 
ҳазор нафар сокини он 1 бонк 
рост меояд. Дар қаламрави 
Швейтсария 140 адад 
филиалҳои бонкҳои бузарги 
хориҷӣ фаъолият менамоянд. 

Бонкҳои Швейтсария аз рӯи 
анъана ба се гурӯҳҳои асосӣ 
тақсим мешаванд: 

бузургтарин бонкҳои 1. 
миллӣ (се адад);
бонкҳои маҳаллӣ ва 2. 
амонатгузорӣ, тавассути 
шуъбаҳои худ бо амо
натгузорони дохилӣ кор 
мекунад; 
бонкҳои хусусӣ, ки 3. 
маблағҳои маҷмӯии 
инвеститсиониро идора 
мекунанд. 

Илова бар ин, ба низоми 
қарзӣ ҳамчунин Ширкатҳои 
молиявӣ дохил мешаванд, ки:

амонат қабул мекунанд • 
ва фаъолияти онҳо 
ҷавобгӯи талаботи 
қонунгузории бонкӣ 
мебошад;
амонат қабул наме• 
кунанд, вале дигар 
амалиётҳои бонки
ро иҷро менамоянд. 
Қонунгузории бонкӣ ба 
онҳо танҳо қисман дахл 
дорад. 

Низоми бонкии Швейтсария 
бо назорати қатъии фаъо
лияти бонкҳо ва ширкатҳои 
инвеститсионӣ фарқ мекунад. 
Маҳз натиҷаи ҳамин тарзи кор 
аст, ки баъди ҷанги дуюми ҷаҳон 
дар Швейтсария ягон ҳодисаи 
муфлисшавии бонкҳо ба қайд 
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гирифта нашудааст. Назорат дар ин 
ҷо бо сохтори сезинагӣ: Комиссияи 
федералии бонкӣ – Бонки миллӣ – 
Ассосиатсияи бонкии Швейтсария 
фарқ мекунад. Иҷозатнома барои 
анҷом додани амалиёти бонкӣ танҳо 
ҳамон вақте дода мешавад, ки бонк 
ба тамоми талаботи қонун ҷавобгӯ 
бошад, дар сурати вайрон кардани 
талаботи он эҳтимолияти ба таври 
фаврӣ бозхонд кардани иҷозатнома 
вуҷуд дорад. 

Дар робита ба ин, бояд қайд 
кард, ки рейтинги баланди бонкҳои 
ин кишвар ҳам чунин бо ҳифз 
шудани сирри амонатҳо аз тариқи 
муқар рароти қонунҳои ҳуқуқи 
граж данӣ ва ҳуқуқи ҷиноятӣ му
айян карда мешавад. Агар бонке, 
ки маълумотҳои махфии мушта
риёни худро эмин нигоҳ наме
дорад, метавонад аз иҷозатнома 
маҳрум гардад. Дар баробари ин, 
кормандоне, ки ин маълумот ҳоро 
ифшо кардаанд, имкон дорад ба 
муҳлати то ним сол ба зиндон 
фиристода шаванд ё ба андозаи 50 
ҳазор франки швейтсарӣ ҷарима 
баста шаванд. Маълумот дар бораи 
ҳисобҳои муштариён аз ҷониби 
мақомоти ҳукуматӣ танҳо дар 
ҳолате ифшо карда мешаванд, ки 
нисбати ин ё он муштарӣ далелҳои 
аниқ оид ба шарик будани он дар 
амалҳои ҷиноятӣ мавҷуданд. Вале 
тибқи қонунгузории Швейтса
рия саркашӣ аз пардохти андоз ё 
вайрон кардани талаботи танзими 
асъори дигар давлатҳо ба ин гуна 
ҷиноятҳо дохил намешавад. 

Дар Швейтсария як мақоми 
мустақиле бо номи Кумитаи бонкӣ 
амал менамояд, ки на ба ҳукумат ва 
на ба Бонки миллӣ итоат намекунад. 
Кумитаи мазкур аз болои риоякунии 
талаботи Қонун дар бораи фаъолия
ти бонкӣ ва қоидаву меъёрҳои ҷорӣ 

аз ҷониби бонкҳо назорат мебарад. 
Дар ин замина, вазифаи асосии он 
ҳимояи манфиатҳои саҳомон ба 
шумор меравад. Ҳангоми иҷрои 
вазифаҳои худ кумита ба хулосаҳои 
аудиторони мустақиле, ки берун аз 
бонк қарор доранд ва ба аудиторо
ни дохилии бонкҳо такя мекунад. 
Муҳимтар аз ҳама, ҳини таъин ба 
вазифаҳои роҳбарикунандаи бонкӣ 
пешниҳодоти кумита ба инобат 
гирифта мешаванд ва қарорҳои 
Кумитаи бонкӣ барои иҷро ҳатмӣ 
мебошанд. 

фоидаи зиёда аз 20 Млрд. 
франки БМШ

Вазифаи асосии фаъолияти бонки 
марказӣ ин амалӣ намудани сиёса
ти пулию қарзӣ ба шумор меравад. 
Бонки миллии Швейтсария ҳамчун 
бонки мустақил ин вазифаи муҳим 
ва барои ҷомеаву давлат зарурро 
дар сатҳи ҷавобгӯи талаботи замон 
иҷро менамояд. 

Маҳз натиҷаи дар сатҳи зарурӣ 
ба роҳ мондани кор аст, ки дар 
нимсолаи аввали соли ҷорӣ Бонки 
миллии Швейтсария ба андозаи зи
ёда аз 20 млрд. франки швейтсарӣ 

фоида ба даст овард. Қисмати 
зиёди фоида  13 млрд. франк дар 
натиҷаи гузаронидани амалиётҳои 
бобарори трансак сионӣ бо асъо
ри хориҷӣ ва 7,6 млрд. франк аз 
ҳисоби баланд шудани нархи тилло 
ба даст оварда шуданд. Тибқи 
маълумотҳои мавҷуда, дар охири 
моҳи июни соли ҷорӣ арзиши як 
килограмм тилло ба 41408 франки 
швейтсарӣ баробар шуда буд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки 
нишон диҳандаи мазкурро ме
тавон бидуни истиҳола назар ба 
нишондиҳандаҳои ҳамин давраи 
соли гузаштаи бонк комёбии на
заррас унвон кард. 

Фаъолияти муназзами Бонки 
миллии Швейтсария ва дастёбӣ 
ба ҳадафҳояш ин бонкро ба яке аз 
бонкҳои муътабари ҷаҳон таб
дил додааст. Ин аст, ки франки 
швейтсарӣ ба ҳайси яке аз пулҳои 
устувори бозори байналмилалӣ 
эътироф шудааст. 

Таҳияи 
абдуғаффор Қурбонов,

аслам Мӯминов, 
БТҶ
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◙ ниШондиҳандаҳои 
МакроиҚТиСодӣ

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  
(ММд). ММД яке аз нишон ди
ҳандаҳои асосӣ ва муҳими рушди 
иқтисоди кишвар ба шумор раф  
та, дар давоми 25 соли Истиқло
лияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷи
кистон дар ин самт натиҷаҳои 
назаррас ба даст омаданд. Тав
ре маълу мотҳои расмии оморӣ 
шаҳодат медиҳанд, суръати паст

равии рушди ҳақиқии ММД ба ан
дозаи 1,7 фоиз мушоҳида гардид.

Дар муддати 10 соли охир руш
ди ҳақиқии ММД ба ҳисоби миё
насолона 6,8 фоизро ташкил на
муд, ки ин аз қабули барномаҳои 
дурусти иқтисодӣ ва татбиқи 
амалии онҳо шаҳодат медиҳад 
(Ҷадвали 1).
таваррум. Бо ташкил ва татбиқи 
сиёсати дурусти пулию қарзӣ ва 
асъории кишвар сатҳи таваррум 
мунтазам ба танзим даровар
да шуда, болоравии бемайлони 
намояи нархҳо дар бозори до
хилии кишвар пешгирӣ гардид. 
Мувофиқи маълумотҳои расмии 
оморӣ сатҳи таваррум аз андозаи 
1 420,0 фоизи солона дар соли 
1992 ва 7 430,0 фоизи солона дар 
соли 1993 то ба 5,1 фоизи солона 
дар соли 2015 паст карда шуд.

Маълумотҳои мазкур аз он 
шаҳодат медиҳанд, ки бо гузаш
ти солҳо истеҳсолоти дохилӣ 
рушд ёфта, талаботи бозориро 
то андозае таъмин намуда ис
тодааст. Гарчанде дар давоми 
солҳои 20142015 буҳронҳои пай 
дар пайи молиявию иқтисодии 
ҷаҳонӣ ба гардиши иқтисоди до
хилии кишвар бетаъсир намонда 
бошад ҳам, бо ташкил ва татбиқи 
сиёсати дурусти пулию қарзӣ ва 
асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
хусусан тағйир додани самти он 
аз моҳҳои майиюни соли 2015 
сатҳи таваррум муътадил нигоҳ 
дошта шуд.

Қобили зикр аст, ки амалӣ 
наму дани Нақшаи стратегии 
солим гардонии Бонки миллии 
Тоҷикистон аз моҳи майи соли 
2015 то инҷониб ва дар сатҳи 
зарурӣ ташкил намудани фаъо

Низоми бонкӣ
дар 25 соли истиқлолият

Ҷадвали 1. Тағйирёбии ммД ва сатҳи таваррум дар солҳои 1992-2015
Солҳо Тағйирёбии ММД Таваррум 

Соли 1991=100% Сол ба сол (бо %) (бо %)
1992 67,7 -32,3 1420,0
1993 56,5 -11,2 7430,0
1994 44,5 -12,0 101,1
1995 38,9 -5,6 983,6
1996 32,4 -6,5 40,6
1997 33,0 0,6 159,6
1998 34,7 1,7 2,7
1999 36,0 1,3 30,1
2000 39,0 3,0 60,6
2001 43,5 4,5 12,1
2002 31,6 -11,9 14,7
2003 41,1 9,5 13,7
2004 29,5 -11,6 5,7
2005 16,8 -12,7 7,1
2006 7,0 -9,8 12,5
2007 7,8 0,8 19,7
2008 7,9 0,1 11,8
2009 3,9 -4,0 5,0
2010 6,5 2,6 9,8
2011 7,4 0,9 9,3
2012 7,5 0,1 6,4
2013 7,4 -0,1 3,7
2014 6,7 -0,7 7,4
2015 6,0 -0,7 5,1

равии ММД то охири соли 1996 
идома ёф тааст. Дар солҳои аввали 
Истиқ лолияти давлатӣ пастра
вии сатҳи истеҳсолот азҷумла, 
дар соли 1992 32,3 фоизро дар 
бар гирифта, охири соли 1996 ин 
нишон диҳанда ба 16,7 фоиз ба
робар шуд. Дар ин давра бо тало
шу кӯшиши Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, махсусан заҳматҳои 
Пешвои миллат суръати пастра
вии сатҳи истеҳсолот боз дошта 
шуд ва аз аввали соли 1997 боло

нишондиҲандаҲои ҶашнӣнизОми БОнкӣ Дар 25 СОли иСТиҚлОлияТ
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лияти Бонки миллии Тоҷикис  
тон ва низоми бонкии мамлакат 
таъсири омилҳои беруна ва ҳо  
лат ҳои ногувори (шокҳои) бо
зори молия вии кишвар то ан
дозае пешгирӣ карда шуданд. 
Аз ҷумла, дар ин давра дар сам
ти ворид намудани тағйиру 
иловаҳо ба санадҳои меъёрии 
ҳуқуқии танзимкунандаи фа
ъолияти ташкилотҳои қарзии 
кишвар натиҷаҳои назаррас дар 
танзими қурби пули миллӣ нис
бат ба асъорҳои хориҷӣ ба назар 
мерасад. Ҳамзамон бо такмил 
додани сохтори Бонки миллии 
Тоҷикистон самаранокии фаъо
лият дар низоми Бонки миллӣ 
таъмин гардида, натиҷаи он ба 
фаъолияти ташкилотҳои қарзии 
кишвар дар давраҳои дарозмуд
дат таъсири мусбат хоҳад расонд 
(Диаграммаи 1.).

◙ ниШондиҳандаҳои аСоСии 
низоМи Бонкӣ

Меъёри бозтамвил. Меъёри 
боз там вил яке аз фишангҳои 
муҳими сиёсати пулию қарзӣ ба 
шумор рафта, фоизи камтарини 
ама лиёти қарзиро дар низоми 
бонкӣ ифода менамояд. Дар дав
раи солҳои аввали Истиқлолияти 
дав латии кишвар бо мақсади 
пеш гирӣ намудани қарздиҳии 
барзиёд аз ҷониби ташкилотҳои 
қарзӣ, ин меъёр дар соли 1995 аз 
100 фоизи солона оғоз ёфта, пай 
дар пай то охири сол ба 250 фои
зи солона зиёд карда шуд. Бо гу
зашти якчанд сол, вақте ки сатҳи 
бештари нишондиҳандаҳои мо
лиявию иқтисодӣ ба эътидол 
омад, меъёри бозтамвил тад

риҷан аз аввали соли 2000 то ан
дозаи 20,6 фоизи солона ва дар 
соли 2005 ба 9,0 фоизи солона 
паст карда шуд (Ҷадвали 2).

Бори аввал дар таърихи бонк
дории кишвар меъёри бозтамвил 
соли 2013 ба андозаи 5,5 фоизи 
солона паст гардид. Қайд кардан 
бамаврид аст, ки бо оғоз ёфтани 
буҳронҳои молиявию иқтисодии 
пай дар пайи ҷаҳонӣ ин меъёр 
дар солҳои 20142015 мутаноси
бан ба 5,8 фоиз ва 8,0 фоизи со
лона боло бурда шуд (Диаграм-
маи 2.).

Барориши пули нақд. Дар 
даврони Истиқлолияти кишвар 
ду маротиба ислоҳоти пулӣ гуза
ронида шуд, ки давраи охирини 
ислоҳоти пулии гузаронидашу
да ба 30 октябри соли 2000ум 
рост меояд. Қобили зикр аст, ки 
анҷоми ҷанги дохилӣ ва барқарор 
шудани сулҳу оромӣ дар соли 
2000ум вазъияти сиёсии киш
вар беҳтар шуда, барои дар амал 
татбиқ намудани барномаҳо 
доир ба ислоҳоти иқтисодӣ ша
роити мусоид фароҳам омад.

Ҳадафи асосии ин барномаҳо 
дар заминаи такя ба бахши хусусӣ 
ва механизмҳои бозорӣ таъмини 
рушди иқтисодиёт ва кам кар
дани сатҳи камбизоатӣ ба ҳисоб 
мерафт. Ҳамзамон ҳадафи асо
сии татбиқи амалии барномаҳои 
мазкур устувор намудани вазъи 
макроиқтисодии ҷумҳурӣ маҳсуб 
меёфт, ки аз ҷониби Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷи  кистон қабул ва 
назорат карда мешуд. Барномаҳои 
зикргардида барои фароҳам овар
дани шароити мусоид ҷиҳати 
ноил шудан ба нишондиҳандаҳои 
мазкур, аз қабили: боздоштани 

Диаграммаи 1. Тағйирёбии рушди ҳақиқии ммД ва 
сатҳи таваррум дар солҳои 1996-2015 (бо фоиз)

Диаграммаи 2. Тағйирёбии меъёри бозтамвил дар  
давраи солҳои 1995-2015 (бо фоиз)

ҷадвали 2. меъёри бозтамвил дар солҳои 1995-2015  
(бо фоизи солона)
Солҳо Меъёри бозтамвил 

Охири давра Миёнасолона 

1995 250,0 188,4

1996 72,0 138,1

1997 75,7 72,3

1998 38,7 46,8

1999 14,5 17,0

2000 20,6 20,5

2001 20,0 20,2

2002 20,0 20,0

2003 15,0 17,7

2004 10,0 10,8

2005 9,0 9,1

2006 10,0 9,0

2007 13,0 12,9

2008 13,5 14,5

2009 8,0 9,7

2010 8,2 8,1

2011 9,8 9,1

2012 6,5 7,6

2013 5,5 6,2

2014 8,0 5,8

2015 8,0 8,0

нишондиҲандаҲои Ҷашнӣ низОми БОнкӣ Дар 25 СОли иСТиҚлОлияТ
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пастравии сатҳи истеҳсолот дар 
кишвар, ғайридавлатӣ карда
ни муассисаҳои хурду миёнаи 
давлатӣ, рушди бозори молиявӣ 
ва тақвият ёфтани он, такмили 
механизмҳои фаъолияти мунта
зами бозори молиявӣ дар кишвар, 
таҳкими қобилияти харидории 
пули миллӣ ва инкишоф дода
ни фаъолияти иқтисоди берунии 
кишвар, равона шуда буданд.

Мувофиқи маълумоти расмӣ 
аз рӯзи аввали барориши пули 
миллӣ то охири соли 2015 дар 
муомилот маблағи умумии 5,3 
млрд. сомонӣ пули нақд дар 
гардиш қарор дошт, ки аз он 5,2 
млрд. сомониро пулҳои коғазӣ 
ва 0,1 млрд. сомониро тангаҳои 
филизӣ ташкил медиҳанд.

Агар ба маълумоти таърихӣ 
назар афканем, соли 2006 ба муо
милот маблағи 484,3 млн. сомонӣ 
пули нақд бароварда шуд, ки аз  
он 478,8 млн. сомонӣ пулҳои 
коғазӣ ва 5,5 млн. тангаҳои 
филизӣ мебошанд.

Бо афзоиши суръати гардиши 
иқтисодиёт талабот ба пули нақд 
низ мунтазам зиёд шудан ги
рифт. Бинобар ин, дар охири соли 
2015 маблағи пули нақди ба муо
милот баровардаи Бонки миллии 
Тоҷикистон 2 086,6 млн. сомони
ро ташкил намуд, ки аз он 2 085,3 
млн. сомонӣ пулҳои коғазӣ ва 1,3 
млн. сомонӣ тангаҳои филизӣ 
мебошанд. Барориши пули нақд 
ба муомилот дар охири соли 2015 
нисбат ба охири соли 2006 ба 
андозаи 4,3 маротиба афзуд. Ин 
афзоиш аз баланд шудани суръа
ти гардиши иқтисоди кишвар 
шаҳодат дода, талаботи бозориро 
инъикос менамояд (Ҷадвали 3.).

◙ заХираҳои ҳаТМӣ

Захираҳои ҳатмии ташкилотҳои 
қарзӣ дар Бонки миллии Тоҷи
кистон аз ҷумлаи фишангҳои 
сиёсати пулию қарзӣ ба ҳисоб 
рафта, аз ҷониби дигар ҳамчун 
заминаи ҳимоявӣ барои ҳимояи 
манфиатҳои пасандоздорону 
амонатдорон дар ташкилотҳои 
қарзии кишвар баромад мекунад. 
Дар солҳои аввали Истиқлолияти 
давлатии кишвар меъёри за
хираҳои ҳатмӣ баланд буд ва 

мувофиқ ба талаботи ҳамон дав
ра муайян мегардид. Бо беҳтар 
шудани вазъи иқтисодиёти киш
вар ва ҳолати молиявии таш
килотҳои қарзӣ ин меъёр мун
тазам паст карда шуд. Агар ба 
маълумоти чанд соли пеш назар 
андозем, соли 2006 ин меъёр 12,0 
фоизро ташкил медод. Бо амалӣ 
гардидани Нақшаи стратегии 
солимгардонии фаъолияти Бон
ки миллии Тоҷикистон ва ворид 
намудани тағйиру иловаҳо ба 
санадҳои меъёрии танзимку

ҷадвали 3. Барориши пули нақди коғазӣ ва тангаҳои филизӣ ба муомилот дар давраи  
солҳои 2006-2015 (млн. сомонӣ)

Нишондиҳандаҳои пулӣ с. 2006 с. 2007 с. 2008 с. 2009 с. 2010
1. Ҳамагӣ: барориш 484,3 629,8 743,7 825,6 832,4

Аз ҷумла:
- пулҳои коғазӣ
- тангаҳои филизӣ

478,8
5,5

626,4
3,4

740,4
3,3

823,8
1,8

830,1
2,3

2. Ҳамагӣ: гирифта шуд 244,8 376,0 362,1 385,4 439,1
Аз ҷумла:
- пулҳои коршоям
- пулҳои фарсуда
- тангаҳои филизӣ

75,5
168,8

0,5

129,8
245,7

0,5

51,3
310,6

0,2

75,0
309,8

0,6

107,5
331,2

0,4
Нишондиҳандаҳои пулӣ с. 2011 с. 2012 с. 2013 с. 2014 с. 2015

1. Ҳамагӣ: барориш 1 213,3 1 406,5 2 028,8 2 428,0 2 086,6
аз ҷумла:
- пулҳои коғазӣ
- тангаҳои филизӣ

1 211,0
2,3

1 403,3
3,2

2 025,6
3,2

2 425,6
2,4

2 085,3
1,3

2. Ҳамагӣ: гирифта шуд 611,4 758,3 1 202,0 2 143,4 1 588,3
аз ҷумла:
- пулҳои коршоям
- пулҳои фарсуда
- тангаҳои филизӣ

145,8
465,1

0,5

185,7
572,4

0,2

351,3
850,5

0,2

848,3
1 294,7

0,4

541,2
1 046,3

0,8

ҷадвали 4. маблағ ва меъёри захираҳои ҳатмӣ дар солҳои 2006-2015  
(млн. сомонӣ/бо фоиз)

Нишондиҳанда
Солҳо

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Маблағи умумии захираҳои 
ҳатмӣ 79,5 140,0 160,1 181,4 234,8 337,7 297,0 331,8 417,1 499,8

 аз ҷумла:
 бо пули миллӣ 49,1 73,1 89,5 93,4 127,6 180,8 151,4 176,1 230,8 193,9

 бо асъори хориҷӣ 30,4 66,9 70,5 88,0 107,2 156,9 145,6 155,7 186,3 305,9
Меъёри захираҳои ҳатмӣ ба 
ҳисоби миёна (бо фоиз) 12,0 12,0 10,0 8,0 8,0 8,0 6,0 6,0 6,0 4,25

 аз ҷумла:
 бо пули миллӣ
 бо асъори хориҷӣ

12,0
12,0

12,0
12,0

9,0
11,0

7,0
9,0

7,0
9,0

7,0
9,0

5,0
7,0

5,0
7,0

5,0
7,0

1,5
7,0

нишондиҲандаҲои ҶашнӣнизОми БОнкӣ Дар 25 СОли иСТиҚлОлияТ



Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   Октябр-Декабр 2016   64

нандаи фаъолияти ташкилотҳои 
қарзӣ меъёри мазкур ба ҳисоби 
миёна ба 4,25 фоиз, аз ҷумла 
захираҳои ҳатмӣ бо пули миллӣ 
1,5 фоиз ва бо асъори хориҷӣ 7,0 
муқаррар карда шуд. Паст кар
дани меъёри мазкур аз ҷониби 
Бонки миллии Тоҷикистон ба
рои ташкилотҳои қарзии киш
вар шароит фароҳам овард, ки 
маблағҳои озоди ҷалбнамудаи 
худро бештар барои қарздиҳӣ ба 
соҳаҳои иқтисоди кишвар равона 
созанд (Ҷадвали 4).

Бозори коғазҳои қиматнок. 
Фаъолияти бозори аввалияи 
коғазҳои қиманок дар кишвар 
соли 1998 оғоз гардид. Механизми 
барориш, муомилот ва пардохти 
векселҳои давлатии хазинадорӣ 
дар Низомномаи махсус, ки бо 
ин мақсад таҳия гашта, бо қарори 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 3 
сентябри соли 1998, №358 тасдиқ 
шуда буд, муайян гардид. Вазора
ти молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҳамчун эмитент баромад наму
да, барои маблағгузории касри 
буҷети давлатӣ маблағҳои пулии 
озодро ҷалб менамуд. Хизматра
сонии музоядаҳо, нигоҳдории 
сабти соҳибияти векселҳои давла
тии хазинадорӣ ва анҷом додани 
ҳисоббаробариҳоро Бонки миллии 
Тоҷикистон амалӣ менамояд. Ба 
муомилот баровардани векселҳои 
давлатии хазинадорӣ дар оғози 
фаъолияти бозори коғазҳои 
қиматнок нақши калон бозида, 
барои гузаронидани амалиёт бо 
дороиҳои худ ва диверсификат
сия кардани онҳо ба ташкилотҳои 
қарзии кишвар шароити мусоид 
фароҳам овард (Ҷадвали 5).

Бо мақсади татбиқи амалии 
сиёсати пулию қарзӣ ва асъории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин 
тақвият бахшидани фаъолияти 
бозори коғазҳои қиматнок аз 
оғози соли 2001 сар карда, ба
рориши вомҳои Бонки мил
лии Тоҷикистон ба роҳ монда 
шуд. Дар даврони Истиқлолият 
Бонки миллии Тоҷикистон та
вонист бо воситаи барориши 
вомҳои худ маблағи заруриро аз 
муомилот ҷалб намуда, идораи 
кӯтоҳмуддати пешниҳоди пулро 

таъмин намояд. Вомҳои мазкур 
ба муҳлати кӯтоҳ ба муомилот ба
роварда шуда, давомнокии онҳо 
14 рӯз, 28 рӯз ва 56 рӯзро дар бар 
мегиранд. Фоизи даромаднокии 
миёнавазни ин гуна коғазҳо дар 
давраҳои аввали фаъолияти бо
зори коғазҳои қиматнок аз саба
би зиёд будани талаботи буҷети 
ҷумҳурӣ ба маблағҳои озод хеле 
баланд мушоҳида мегардид. Ху
сусан, дар солҳои 1998 то 2005 
ба ҳисоби миёнасолона ин фоиз 
ба ҳисоби миёна дар 8соли ав

ҷадвали 5. ҳаҷми барориш ва фурӯши векселҳои давлатии хазинадорӣ ва 
вомҳои Бонки миллии Тоҷикистон дар солҳои 1998-2015 (млн. сомонӣ)

Сол Намуди коғазҳои 
қиматнок

Шумораи 
музоядаҳои 

баргузор
гардида

Ҳаҷми 
фурӯш 
(млн.
сом.)

Даромад нокии 
миёнавазни 
солона ( %)

2002 Вомҳои БМТ 93 82,2 17,5
ВДХ Вазорати молия 0 0 0

2003 Вомҳои БМТ 115 173,6 14,5
ВДХ Вазорати молия 0 0 0

2004 Вомҳои БМТ 81 84,2 5,7
ВДХ Вазорати молия 0 0 0

2005 Вомҳои БМТ 102 134,8 6,5
ВДХ Вазорати молия 0 0 0

2006 Вомҳои БМТ 93 121,5 7,27
ВДХ Вазорати молия 0 0 0

2007 Вомҳои БМТ 64 70,4 7,49
ВДХ Вазорати молия 0 0 0

2008 Вомҳои БМТ 63 239 12,3
ВДХ Вазорати молия 0 0 0

2009 Вомҳои БМТ 41 170 6,49
ВДХ Вазорати молия 1 10 7

2010 Вомҳои БМТ 37 159,3 6,51
ВДХ Вазорати молия 11 52,7 6,76

2011 Коғазҳои қиматноки БМТ 123 324,1 8,93
ВДХ Вазорати молия 8 72,9 7,16

2012 Коғазҳои қиматноки БМТ 132 1 581,5 3,21
ВДХ Вазорати молия 5 76,1 3,8

2013 Коғазҳои қиматноки БМТ 165 863,8 2,9
ВДХ Вазорати молия 5 124,7 1

2014 Коғазҳои қиматноки БМТ 143 968,3 3,22
ВДХ Вазорати молия 5 154,8 0,4

2015 Коғазҳои қиматноки БМТ 83 1 805,2 4,34
ВДХ Вазорати молия 5 199,6 0,71
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вал андозаи 68,5 фоизи солонаро 
ташкил медод.

Қобили қайд аст, ки бо ба
рориши вомҳои Бонки миллии 
Тоҷикистон ва тақвият ёфтани 

фаъолияти соҳаҳои иқтисоди 
кишвар, инчунин беҳтар гарди 
дани гардиши пул дар иқтисо
диёти мамлакат даромаднокии 
миёнасолонаи коғазҳои қи

матнок, аз ҷумла вомҳои Бонки 
миллии Тоҷикистон дар солҳои 
20022015 ба ҳисоби миёнасо
лона ба 7,63 фоизи солона ба
робар шуд. Даромаднокии миё
насолонаи Векселҳои давлатии 
хазинадории Вазорати молияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, 
дар ин давра 3,83 фоизи солона
ро ташкил намуданд (Диаграм-
маи 3).

Қурби асъор. Сиёсати асъор 
яке аз қисмҳои ҷудонашавандаи 
сиёсати пулию қарзии мамла
кат ба ҳисоб меравад. Аз давраи 
ба муомилот баровардани пули 
миллӣ (рубли тоҷикӣ, 10 майи 
соли 1995) тартиби амалиётҳо  
дар бозори асъори хориҷӣ тад
риҷан вусъат ёфта, бо мақсади 
истифодаи пурраи фишангҳои 
бозорӣ баҳри таъмини татбиқи 
сиёсати пулию қарзӣ ва асъорӣ 
мунтазам ҳаҷми амалиётҳо дар 
ин бозор афзун гардонида шуд. 
Дар заминаи биржаи фурӯши 
асъори хориҷӣ аз оғози соли 2000 
ин механизм васеътар шуда, бо
зори байнибонкии асъор ташкил 
дода шуд, ки дар низоми бонк
дории мамлакат қадами хеле 
муҳим ба ҳисоб мерафт.

Бонки миллии Тоҷикистон 
тайи ин солҳо реҷаи танзимша
вандаи шинокунандаи қурби 
мубо  дилавиро истифода бурда, 
аз мудохила ба бозори асъор ба 
истиснои ҳолатҳои тағйирёбии 
зиёд, худдорӣ намуд.

Ҷиҳати фаъолияти озоди таш
килотҳои қарзӣ дар ама лиётҳои 
бозори байнибонкии фурӯши 
асъори хориҷӣ дар давраҳои гу
ногуни таърихии бонкдории 
кишвар реҷаи (режими) “шино

ҷадвали 6. Қурби расмии рубли тоҷикӣ нисбат ба долл. има дар  
солҳои 1995-2000 (1 долл. има бо рубли тоҷикӣ ва бо сомонӣ)

Солҳо Қурб Тағйирёбӣ  

Нисбат ба соли 

гузашта,%

Тағйирёбии мутлақ нисбат ба 

соли гузашта, сомонӣ

1995 138,0 100% -

1996 293,0 2,1 мар. +155,0

1997 562,0 1,9 мар. +269,0

1998 778,0 1,4 мар. +216,0

1999 1 237,3 1,6 мар. +459,3

2000 1,8307 1,5 мар. +593,4

2001 2,3722 29,6 +0,5415

2002 2,7638 16,5 +0,3916

2003 3,0614 10,8 +0,2976

2004 2,9705 -3,0 -0,0909

2005 3,1166 4,9 +0,1461

2006 3,2984 5,8 +0,1818

2007 3,4425 4,4 +0,1441

2008 3,4289 -0,4 +0,0064

2009 4,1427 20,3 +0,7138

2010 4,3790 5,7 +0,2363

2011 4,6102 5,3 +0,2312

2012 4,7627 3,3 +0,1525

2013 4,7735 0,2 +0,0108

2014 5,9348 24,3 +1,1613

2015 6,8558 15,5 +0,9210

Диаграммаи 3. Даромаднокии миёнасолонаи векселҳои давлатии 
хазинадорӣ ва вомҳои Бонки миллии Тоҷикистон дар давраи солҳои 1998-
2015 (бо фоиз)
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кунанда” интихоб шуда буд. Яке 
аз сабабҳои асосии интихоби 
чунин реҷа ба мавқеи иқтисоди 
хориҷии кишвар, ки он бо кас
ри бақияи тавозуни савдо ифо
да меёфт вобаста буд ва қурби 
пули миллӣ нисбат ба долл. 
ИМА дар тӯли солҳои 19952014 
мунтазам тамоюли пастрави
ро касб кард. Реҷаи амалкунан
даи мазкур муайян намудани 
қурбро танҳо дар асоси талабот 
ва пешниҳоди бозор амалӣ наму
да, дахолати мақомоти танзими 
пулию қарзиро, ба таври истисно, 
дар ҳолатҳои тағйирёбии ҷиддии  
қурб пешбинӣ мекард (Ҷадвали 6).

Бо тағйир додани самти сиё
сати пулию қарзӣ ва асъории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи 
майиюни соли 2015 сар карда, 
фаъолияти нуқтаҳои мубодилаи 
асъор таҳти назорати қатъӣ ги
рифта шуданд ва нуқтаҳои му
бодилаи асъори ба ташкилотҳои 
қарзӣ тааллуқдошта ва берун аз 
қароргоҳҳои онҳо ҷойгирбуда, то 
охири соли 2015 баста шуданд.

Дар ин давра новобаста аз 
таъсири омилҳои берунӣ, дохилӣ 
ва мавсимӣ суръати пастра
вии қурби пули миллӣ нисбат 
ба асъорҳои хориҷӣ дар охири 
соли 2015 ва аввалҳои соли 2016 
пешгирӣ карда шуд (Диаграммаи 
4).

тавозуни пардохт. Тавозуни 
пардохти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар солҳои Истиқлолияти мам
лакат бо бақияи манфӣ ҷамъбаст 
гардида, дар ин замина ноусту
вории ҳисоби амалиёти ҷорӣ 
мушоҳида мегардад.

Мувофиқи маълумоти расмии 
оморӣ касри тавозуни савдо сол 

Диаграммаи 5. ҳаҷми содирот ва воридот дар солҳои 2000-2015 
(млн. долл. има)

ҷадвали 7. Тавозуни савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои  
2000 – 2015, (млн. долл. има)

Солҳо Содирот
(ФОБ)

Воридот
(ФОБ) Тавозуни савдо

2000 838,9 920,5 -81,6
2001 651,7 765,7 -114,0
2002 699,1 822,9 -123,8
2003 906,2 1025,7 -119,5
2004 1096,9 1232,8 -135,9
2005 1108,1 1430,4 -322,3
2006 1 455,4 2 130,0 -674,6
2007 1 556,9 3 115,0 -1 558,1
2008 1 504,9 3 629,0 -2 124,1
2009 1 038,5 2 770,4 -1 732,8
2010 1 195,3 2 657,8 -1 462,5
2011 1 257,3 3 206,0 -1 948,7
2012 1 359,4 3 778,4 -2 418,8
2013 943,4 4 045,4 -3 102,0
2014 977,3 4 297,4 -3 320,1
2015 876,9 3 435,3 -2 558,4

Диаграммаи 4. Тағйирёбии қурби пули миллӣ нисбати доллари има дар 
солҳои 1995-2015 (бо фоиз)

*аз 10 майи соли 1995 то 30 октябри соли 2000 рубли тоҷикӣ нисбат ба долл. ИМА;
** аз 30 октябри соли 2000 то ин ҷониб сомонӣ нисбат ба долл. ИМА.
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аз сол афзоиш ёфта, асосан ба 
зиёд будани ҳаҷми воридот нис
бат ба ҳаҷми содирот вобаста ме
бошад. (Ҷадвали 7)

Мувофиқи маълумоти ном
бурда дар солҳои Истиқлолияти 
кишвар бинобар сабаби рӯз то 
рӯз зиёд шудани талаботи бозор 
ҳаҷми воридоти мол ба кишвар 
афзоиш ёфта, ҳаҷми содирот дар 
солҳои охир бо иллати паст шу
дани нархи ҷаҳонӣ ба молҳои 
содиротии кишвар, аз ҷумла 
нахи пахта ва алюминий коҳиш 
ёфт. Дар робита ба ин, аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барномаҳои рушди соҳавӣ омо
да шудаанд, ки барои ташкили 
корхонаҳои истеҳсолӣ, хусу
сан истеҳсоли молҳои воридот
ивазкунанда равона гардидааст. 
Бонки миллии Тоҷикистон ва ни
зоми бонкии кишвар низ мунта
зам барои дастгирии соҳибкорӣ, 
аз ҷумла соҳибкории истеҳсолӣ 
маблағҳои озодро равона карда 
истодааст, ки дар ояндаи наздик 
ба сатҳи истеҳсолоти дохилии 
кишвар таъсири мусбат мерасо
над. Ҳаҷми воридот ба мамлакат 
ва ҳаҷми содирот аз мамлакат дар 
давраи солҳои 20002015 чунин 
тасвир меёбад (Диаграммаи 5).

Низоми бонкӣ. Сохтори ни
зоми бонкиро дар давраи солҳои 
19922015 метавонем ба таври 
зерин шарҳ диҳем. Дар даво
ми 25 соли Истиқлолияти дав
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барномаҳои муайян ва чора
биниҳои гуногун амалӣ карда 
шуданд, ки мақсади асосии онҳо, 
пеш аз ҳама муҳайё сохтани ша
роити мусоид барои фаъолияти 
озод, шаффоф ва рақобатноки 

ҷадвали 8. Сохтори низоми бонкӣ дар солҳои 1992-2015

Сол Ҳамагӣ
(адад)

Бонкҳо
(адад)

Ташкилотҳои маблағгузории 
хурд (адад)

1992 10 8 2
1993 15 13 2
1994 18 16 2
1995 22 19 3
1996 23 20 3
1997 28 25 3
1998 20 18 2
1999 19 17 2
2000 17 14 3
2001 17 13 2
2002 17 12 3
2003 19 13 4
2004 24 10 12
2005 44 10 35
2006 75 10 65
2007 89 11 78
2008 112 12 100
2009 136 13 123
2010 138 14 124
2011 137 15 122
2012 141 16 125
2013 136 16 120
2014 137 17 120
2015 123 17 106

ҷадвали 9. Сохтори тавозуни ҷамъбастии ташкилотҳои қарзӣ дар давраи 
солҳои 1997-2015 (млн. сомонӣ, охири давра)

Сол Дороиҳо
Нисбат ба 

ММД (бо%)
Уҳдадориҳо Сармоя

Нисбат ба 

ММД (бо%)
1997 43,0 8,3 37,0 6,0 1,2
1998 103,0 10,0 91,0 12,0 1,2
1999 164,0 12,2 150,0 14,0 1,0
2000 311,0 17,2 273,0 38,0 2,1
2001 467,0 18,5 414,0 54,0 2,1
2002 594,0 17,7 506,0 89,0 2,6
2003 748,0 15,7 615,0 132,0 2,8
2004 1 221,0 19,8 1 055,0 167,0 2,7
2005 1 602,0 22,2 1 325,0 277,0 3,2
2006 2 394,0 25,8 2 013,0 381,0 4,2
2007 5 665,0 44,3 5 005,0 660,0 5,2
2008 6 169,0 35,0 5 082,0 1 087,0 6,2
2009 4 956,0 24,0 3 368,0 1 088,0 3,4
2010 6 241,0 25,5 5 061,0 1 180,0 4,3
2011 9 056,0 30,1 7 178,0 1 878,0 6,2
2012 10 528,0 29,1 8 231,0 2 297,0 6,3
2013 12 653,0 31,2 10 063,0 2 590,0 6,4
2014 14 854,0 32,6 12 508,0 2 346,0 5,1
2015 18 639,0 38,5 16 222,0 2 417,0 5,0
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бонкҳо ба шумор меравад.
Дар ин давра таркиби сохтори 

низоми бонкии мамлакат так
мил ёфта, бонкҳои гуногуншакл 
ва ташкилотҳои маблағгузории 
хурд бо сармояи гуногун фаъоли
яти пурсамарро анҷом доданд.

Гузариш аз шакли ягонаи 
бонкдорӣ, ки дар кишвар аз 
собиқ Ҷумҳурии Шӯравии Сот
сиалистии Тоҷикистон ҳамчун 
мерос омада буд, дар солҳои ав
вали Истиқлолияти кишвар ба
рои ташаккули низоми бонкии 
мамлакат як қатор мушкилотро 
ба миён овард. Вале бо дастги
рии бевоситаи Пешвои миллат, 
Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон хусусан тавсияҳои до
дашуда, дар як муддати кӯтоҳи 
таърихӣ низоми бонкии кишвар 
таҷдид карда шуд ва сохтори 
мустақили бонкдорӣ дар киш
вар ба фаъолият шурӯъ намуд. 
Ҳамзамон барномаҳои давлатӣ 
ҷиҳати рушди иқтисодии киш
вар қабул гардида, аз ҷониби 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
барои фаъолияти босамари ни
зоми бонкии кишвар шароити 
мусоид фароҳам оварда шуд.

Дар ин замина низоми бон
кии мамлакат ташкил карда шуд 
ва сохтори амалкунандаи он дар 
замони Истиқлолият ба таври зе
рин тасвир ёфтааст (Ҷадвали 8).

Нишондиҳандаҳои тавозу
нии ташкилотҳои қарзӣ. Дар 
давоми 25 соли Истиқлолият 
ҳолати тавозуни ташкилотҳои 
қарзӣ мунтазам беҳтар гарди
да, нишондиҳандаҳои асосии 
та возунии онҳо, хусусан сатҳи 
дороиҳо ва сармоя аз ҳисоби 
маблағгузории дохилӣ ва хориҷӣ 
афзоиш ёфта истодааст. Дорои
ҳои низоми бонкӣ дар соли 1997 

ҳамагӣ маблағи 43 млн. сомонӣ 
ва нисбат ба ММД 8,3 фоизро 
ташкил медод. Ин нишондиҳанда 
дар охири соли 2015 ба 18,6 млрд. 
сомонӣ баробар шуда, 38,5 фои
зи ММДро ташкил дод. Афзои
ши нишондиҳандаи мазкур аз 
беҳтар шудани ҳолати молиявии 
ташкилотҳои қарзии кишвар 
шаҳодат медиҳад.

Ҳаҷми сармояи ташкилотҳои 
қарзӣ дар соли 1997 ҳамагӣ ба 
маблағи 6,0 млн. сомонӣ баробар 
шуда, нисбат ба ММД 1,2 фоизро 
ташкил медод. Ин нишондиҳанда 
дар охири соли 2015 маблағи 2,4 
млрд. сомониро ташкил намуда, 
ба 5,0 фоизи ММД баробар шуд.

Уҳдадориҳои ташкилотҳои 
қарзӣ дар соли 1997 маблағи 37,0 
млн. сомониро ташкил намуда буд. 
Ни шон диҳандаи мазкур дар охи
ри соли 2015 ба 16,2 млрд. сомонӣ 
баробар гардид (Ҷадвали 9).

пасандоз ва амонатҳо. Дар 
ин давра дар низоми бонкии  
кишвар ҳаҷми пасандозу амо
натҳо мунтазам афзоиш ёфт. 

Дар ибтидои фаъолияти низоми 
бонкии кишвар ҳаҷми пасандоз 
(амонат)ҳо дар ташкилотҳои 
қарзӣ саҳми назаррас надошт. 
Масалан, дар соли 2001 ҳаҷми 
пасандоз (амонат)ҳо дар ни
зоми бонкии кишвар ҳамагӣ 
маблағи 102,3 млн. сомонӣ, ё 
ҳамагӣ 4,0 фоизи ММДро таш
кил медод. Дар натиҷаи пешбур
ди сиёсати дурусти иқтисодии 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ва ҳамзамон фаъолияти босама
ри ташкилотҳои қарзӣ дар охи
ри соли 2015 маблағи пасандоз 
(амонат)ҳо дар низоми бон
кии кишвар ба 8,2 млрд. сомонӣ 
баробар шуд. Дар ин давра ин 
нишондиҳанда нисбат ба ММД ба 
андозаи 16,9 фоиз баробар шуд. 
Афзоиши мазкур баланд шуда
ни эътимоди аҳолиро ба низоми 
бонкии кишвар нишон медиҳад 
(Ҷадвали 10).

Мувофиқи маълумоти рас
мии оморӣ ҳаҷми пасандоз 
(амонат)ҳои шахсони воқеӣ 
дар таркиби бақияи умумии 

ҷадвали 10. Бақияи пасандоз (амонат)-ҳо дар давраи солҳои  
1995-2015 (млн. сомонӣ)

Сол
Бақияи 

пасандозҳо
(млн. сомонӣ)

Аз ҷумла:
Шахсони 
ҳуқуқӣ

Шахсони 
воқеӣ

Бо 
сомонӣ

Бо асъори 
хориҷӣ

2001 102,3 91,9 10,3 50,0 52,1
2002 147,4 129,1 18,3 73,6 73,8
2003 242,5 166,7 75,8 117,7 124,7
2004 291,6 183,0 108,6 124,8 166,8
2005 539,1 381,4 157,7 183,6 355,5
2006 1 108,1 827,9 281,1 273,1 835,9
2007 2 397,5 1 830,1 570,6 518,7 1 882,0
2008 1 923,3 1 197,8 725,6 703,7 1 219,7
2009 2 614,3 1 531,5 1 109,2 963,7 1 677,1
2010 3 221,8 1 770,9 1 498,7 1 380,3 1 889,3
2011 4 354,0 2 125,2 2 298,2 1 625,7 2 797,7
2012 4 816,9 1 989,9 2 937,3 1 610,6 3 316,6
2013 5 296,1 1 861,5 3 660,1 1 747,9 3 773,7
2014 6 446,4 2 437,3 4 253,3 2 308,4 4 382,1
2015 8 167,2 3 055,6 5 111,6 2 503,0 5 664,2
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пасандоз (амонат)ҳо сол то 
сол афзоиш ёфта истодааст. Ин 
нишондиҳанда, агар дар соли 
2001 ҳамагӣ 10,3 млн. сомониро 
ташкил дода бошад, пас дар охи
ри соли 2015 ба 5,1 млрд. сомонӣ 
баробар шуда, 469,3 маротиба 
афзоиш ёфт, ки ин шаҳодати зиёд 
шудани боварии аҳолӣ ба низоми 
бонкии кишвар мебошад.

Дар охири соли 2015 дар тар
киби бақияи пасандоз (амонат)
ҳо ҳаҷми пасандоз (амонат)ҳо 
бо сомонӣ 30,6 фоиз ва ҳаҷми 
пасандоз (амонат)ҳо бо асъо
ри хориҷӣ ба 69,4 фоиз баро
бар буданд. Ин нишондиҳанда 
аз он шаҳодат медиҳад, ки то 
ҳол аҳолии кишвар ба асъори 
хориҷӣ майли бештар дорад ва 
аз таъсири буҳронҳои молиявии 
ҷаҳонӣ дороиҳои худро бо ин роҳ 
мехоҳад муҳофизат намояд. Яке 
аз сабабҳои дигари зиёд будани 
ҳаҷми пасандоз (амонат)ҳо бо 
асъори хориҷӣ дар он аст, ки то 
моҳи майи соли 2015 дар муоми
лот асъорҳои гуногуни хориҷӣ ба 
таври озод гардиш мекарданд ва 
моддаи 64и Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи Бонки 
миллии Тоҷикистон” дар амал 
пурра татбиқи худро наёфта буд. 

Аз ин лиҳоз қобилияти харидо
рии пули миллӣ нисбатан мунта
зам коҳиш меёфт.

Бо амалӣ кардани нишон
додҳои Нақшаи стратегии со
лимгардонии фаъолияти Бонки 
миллии Тоҷикистон ҷиҳати во
рид намудани тағйиру иловаҳо 
ба санадҳои меъёрию ҳуқуқии 
Бонки миллии Тоҷикистон ва ни
зоми бонкии кишвар, ҳамзамон 
ташкили гурӯҳҳои корӣ ва фаъо
лияти мунтазами онҳо дар байни 
аҳолӣ муқаррароти моддаи 64и 
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
“Дар бораи Бонки миллии 
Тоҷикистон”, яъне: “Пули мил
лии аз ҷониби Бонки миллии 
Тоҷикистон баровардашуда ва 
дар гардиш қарордошта воситаи 
ягона ва истисноии пардохти 
ҳар гуна уҳдадориҳои пулӣ ва 
ҳисоббаробаркуниҳо буда, қабули 
он бо арзиши номиналиаш дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 
тамоми пардохтҳои пулӣ ҳатмӣ 
мебошад”, амалӣ гашта истода
аст. Ҳамзамон ворид намудани 
тағйирот дар Кодекси ҷиноятӣ 
ва Кодекси ҳуқуқвайронкунии 
маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
ҷиҳати пурзӯр намудани 
ҷавобгарии ҷиноятӣ ва маъмурӣ 

барои муомилоти ғайриқонунӣ 
бо асъори хориҷӣ дар қаламрави 
кишвар дар амалӣ намудани 
моддаи 64и Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи Бонки 
миллии Тоҷикистон” таъсири 
мусбат расонд, ки дар оянда эъ
тимоди аҳолӣ ба пули миллӣ 
афзоиш ёфта, ҳаҷми пасандоз 
(амонат)ҳо бо пули миллӣ дар 
низоми бонкии кишвар меафзо
яд (Диаграммаи 6).

Маблағгузории қарзӣ ба 
иқти содиёт. Дар солҳои ав
вали Истиқлолияти давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар 
сабаби он, ки бонкҳои тиҷоратӣ 
хеле заиф буданд ва Бонки мил
лии Тоҷикистон ҳамчун мақоми 
охирини маблағгузор муайян 
гардида буд, маблағгузориҳоро ба 
соҳаҳои иқтисоди кишвар равона 
мекард. Бо ин восита тавонист 
дар замони Истиқлолият як муд
дати муайян талаботи иқтисоди 
кишварро бо воситаҳои пулӣ таъ
мин намояд. Бояд зикр намуд, ки 
иқтисодиёти кишвар баъди паси 
сар намудани буҳронҳои шадиди 
сиёсию иҷтимоӣ, хусусан баъди 
паси сар шудани ҷанги шаҳрвандӣ 
ба маблағҳои озоди қарзӣ талабо
ти калон дошт ва ҳаҷми умумии 
маблағгузории қарзӣ аз ҷониби 
низоми бонкӣ ба иқтисодиёти 
ҷумҳурӣ бо суръати баланд афзо
иш меёфт ва то як дараҷа ин тала
ботро Бонки миллии Тоҷикистон 
низ қонеъ мегардонид.

(Идома дорад)

пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотӣ 
ва бозомӯзии кормандони БМТ

Диаграммаи 6. гурӯҳбандии таркиби ҳаҷми бақияи пасандоз (амонат)-ҳо дар 
давраи солҳои 2001-2015 (млн. сомонӣ)

нишондиҲандаҲои ҶашнӣнизОми БОнкӣ Дар 25 СОли иСТиҚлОлияТ



Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   Октябр-Декабр 2016   70

на первый взгляд €1,7 млрд 
вроде бы капля в море, 
если сравнивать с лиде
рами финансового рын

ка. Однако, как свидетельствует 
Business Insider, еще в апреле в 
депозитном портфеле Raisin был 
всего миллиард. Сильно уступая 
в абсолютных цифрах, немецкий 
стартап опережает традицион

ные банки динамикой роста. При
чем прироста удалось добиться не 
только за счет новых клиентов, но 
и благодаря вкладчикам со стажем, 
нарастившим свои депозиты. Биз
нес Raisin растет настолько быстро, 
что за ним не поспевает обновле
ние статистики на корпоративном 
сайте. Там пока говорится только о 
45 тыс. клиентов.

Успех немецкого стартапа Raisin

немецкая сберегательная платформа 
набирает поклонников по всей европе

Общая сумма депозитов на балансе немецкого стартапа Raisin достигла €1,7 млрд. А количество вкладчи-
ков в европейских странах превысило 50 тыс. человек, говорится в публикации Оскара Уильямса-Грата на 
портале Business Insider. Росту популярности сберегательной платформы, помимо простоты в обращении, 
сильно способствуют инновационная бизнес-модель и сравнительно высокие проценты. Большинство бан-
ков в основных странах европы не в состоянии предложить вкладчикам ничего похожего.

То, что делаем мы,— про-
должает она,— позволяет 
потребителям пользовать-
ся предложениями банков, 
минуя государственные 
границы.
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Фирма была основана в 2013 году 
и базируется в Берлине. Первона
чально она называлась WeltSparen 
и создавалась в расчете главным 
образом на граждан ФРГ. Немцы и 
сейчас составляют основную часть 
клиентуры. Однако в последнее 
время к ним все охотнее присоеди
няются жители других европей
ских государств. Прежде всего, их 
привлекают высокие проценты, 
которые заметно превосходят мик
роскопические ставки в традици
онном банковском секторе боль
шинства европейских государств.

Молодая финансовая компания 
не держит деньги клиентов у себя, 
не раздает кредитов и уже тем бо
лее не вкладывает чужие сбереже
ния в ценные бумаги. Она заводит 
на каждого вкладчика персональ
ный счет и открывает корреспон
дентские счета в банкахпартнерах 
из «периферийных» стран единой 
Европы. В тех, где проценты суще
ственно выше. В числе наиболее 
привлекательных адресов — кре
дитные учреждения Болгарии, 
Португалии, Хорватии. Однако для 
диверсификации вложений часть 
средств может размещаться, в част
ности, в немецких и шведских бан
ках, готовых предложить наиболее 
выгодные условия.

Business Insider широко цитирует 
Катарину Лют, директора европей
ских операций. По ее словам, Raisin 
использует ситуацию, которая сло
жилась в банковской сфере единой 
Европы. По идее, финансовый ры

нок давно интегрирован. Но если 
отследить маршруты денежных по
токов и, в частности, сберегатель
ных продуктов, которые остаются 
наиболее важными для 80% евро
пейцев, то стоит говорить о сильно 
локализованных рынках.

На практике это означает, что 
потребители не могут извлечь вы
году из разницы банковских ставок 
в различных государствах. «Если бы 
я захотела открыть сберегательный 
счет, к примеру, в Польше, то это 
оказалось бы весьма проблематич
но»,— сказала Лют в интервью для 
Business Insider.

Однажды открыв депозит в 
Raisin, клиент приобретает доступ 
к сберегательным продуктам всего 
ЕС. К тому же он получит возмож
ность переходить из банка в банк, 
в зависимости от ситуации. По 
сути, такие депозиты становятся 
не прос то сберегательными вкла
дами, а инвестициями, которые 
обеспечивают неплохой доход. По 
европейским меркам, естественно. 
Клиенты Raisin могут выбирать из 
80 с лишним предложений от бан
ков, говорится на сайте компании.

К платформе присоединились  
20 европейских банков

Услуги стартапа пока доступны 
на трех языках: немецком, англий
ском и французском. Возможно, 
однажды он станет настоящим по
лиглотом. К платформе уже присо
единились 20 европейских банков. 
На днях список партнеров по
полнился португальским Haitong, 
местным подразделением китай
ского банка Haitong Securities. Как 
объясняет Катарина Лют, традици
онные кредитные учреждения тоже 
заинтересованы в диверсифика
ции. В данном случае — источников 
фондирования. Особенно это акту
ально для банков, которые сами ве
дут операции на довольно ограни
ченном рыночном пространстве. 
Кроме того, Raisin берет на себя 
основную долю процессинга, что 
также становится жирным плюсом 
в глазах европейских банкиров.

Для финансирования своей дея
тельности на этапе расширения 
операций немецкий стартап в авгу
сте прошлого года сумел привлечь 
€20 млн. Основными инвестора
ми стали две известные венчур
ные фирмы: американская Ribbit 
Capital из Кремниевой долины и 
лондонская Index Ventures, пишет 
Business Insider.

по метериалам интернета

компания заводит на каждого 
вкладчика персональный счет 
и открывает корреспондент-
ские счета в банках-партнерах 
из «периферийных» стран 
единой европы.
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Массовыми увольнениями и 
огромным штрафом закончил
ся скандал в самом большом 
по рыночной капитализации 
банке сша. Wells Fargo подвела 
система поощрений. Оценка 
эффективности сотрудников, их 
премии и повышение зарплаты 
зависели от вновь выпущенных 
кредитных карт. подводя итоги 
истории, которая тянулась с 
2013 года и вполне могла про
должиться в суде, джош Барро 
на портале Business Insider на
зывает ее поучительной. Непро
думанные стимулы не работа
ют на прибыль и причиняют 
только вред.

Wells Fargo уволил тысячи сотрудников  
за проявленную инициативу

Кому из банковских клиентов 
не звонят периодически, предла
гая кредитные карты? Сотрудники 
Wells Fargo проявили инициативу и 
стали обходиться без звонков.

Они использовали схему, кото
рую нельзя назвать особо хитро
умной, и уж тем более законной. Ее 

шаг за шагом описала в публикации 
на эту же тему The New York Times.

За спиной клиентов на их имя 
открывали новые счета и выпу
скали кредитные карты. Затем на 
каждый новый счет с уже суще
ствующего счета переводилась 
незначительная сумма. На бумаге 
получалось, что благодаря усилиям 
сотрудников клиент обзавелся но
вым банковским продуктом и на
мерен пользоваться им.

Многие клиенты узнавали, 
что стали владельцами очеред
ной кредитной карты, получив из 
банка стандартное письмо с поз
дравительным текстом. Дескать, 
поздравляем, вам одобрена новая 

за спиной клиентов на их 
имя открывали новые счета 
и выпускали кредитные 
карты.

гонка руководства за 

количественными пока-

зателями любой ценой 

и ответная инициатива 

изобретательных со-

трудников обошлись 

wells fargo в $185 млн

незаКонные Кредитные Карты wElls fARgo уВОлили ТыСячи . . .
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кредитная карта. В банк регулярно 
поступали жалобы, на которые там 
до поры до времени не обращали 
должного внимания.

Если человек проявлял излиш
нюю настойчивость, то ему при
носили извинения и объясняли 
происшедшее либо сбоем компью
терной программы, либо досадным 
недоразумением. Например, такую 
кредитную карту заказал клиент с 
похожей фамилией. О столь неза
мысловатом способе ухода от отве
та бывший персональный менед
жер одного из отделений поведал 
репортерам The Los Angeles Times. 
Именно эта газета три года назад 
первой сделала достоянием глас
ности махинации с выпуском кре
дитных карт.

Однако большинство клиентов 
до конца оставались в неведении. 
Через какоето время липовый 
счет без лишнего шума закрыва
ли. Переведенные на него деньги 
так же незаметно возвращались на 
прежний счет. Пользовался человек 
кредитной картой или нет, уже не 
имело значения. Главное, она была 
открыта, что находило отражение 
в бухгалтерской отчетности и шло 
в зачет как отличившемуся сотруд
нику, так и руководству отделений. 
Печальнее всего, что эта кипучая 
деятельность, за которую разда
вались похвалы и выплачивались 
бонусы, не приносила банку при
были, пишет Business Insider. Боль
ше того, она была убыточной. И это 
несмотря на то, что у клиентов за 
открытие липовых счетов и выпуск 
никому не нужных карт списыва
лись некоторые суммы.

Отработанная схема оказалась 
настолько заразительной, что впо
ру было говорить о настоящей эпи
демии, охватившей снизу довер
ху весь карточный бизнес банка. 
Как позже обнаружило следствие, 
проведенное прокурорами Лос
Анджелеса, на протяжении не
скольких лет без согласия клиентов 
были открыты в общей сложности 
больше 2 млн. депозитов и карточ
ных счетов. В ходе расследования, 
установившего масштабы злоупо
треблений, следователи опросили 
28 бывших и семь действующих 
работников банка из Калифорнии 
и восьми других штатов США.

Business Insider пишет о тыся
чах уволенных. The New York Times, 
ссылаясь на официального пред
ставителя Wells Fargo, называет 
точную цифру: 5300 человек. Уволь
нения проводились на протяжении 
нескольких лет. По последним дан
ным, в офисах банка занято около 
100 тыс. сотрудников. За каждым 
не уследишь.

Помимо рядовых работников 
в скандал оказались замешаны 
менеджеры офисов. Именно они 
прос вещали подчиненных, как ис
кусственно улучшить картину про

даж, чтобы противостоять каждод
невному давлению вышестоящего 
начальства. И как обычно случает
ся в ситуациях подобного рода, ни
чего не говорится о наказаниях для 
топменеджеров банка.

Гонка руководства за количест
венными показателями любой це
ной и ответная инициатива изобре
тательных сотрудников обошлись 
Wells Fargo в $185 млн, сообщает 
Reuters. Штрафы на такую сумму 
банку придется выплатить в резуль
тате сделки с прокуратурой Лос
Анджелеса и федеральными регу
ляторами. Кроме того, по решению 
Бюро финансовой защиты потреби
телей (Consumer Financial Protection 
Bureau) банк должен выплатить $5 
млн в качестве компенсации убыт
ков, понесенных пост радавшими 
клиентами. Не обош лось и без пуб
личных извинений. «Мы выражаем 
сожаление и берем на себя ответ
ственность за все случаи, когда кли
енты получали продукт, который 
они не просили»,— говорится в за
явлении Wells Fargo по итогам сдел
ки со следствием.

Через сутки после появления 
этой публикации на сайте Bankir.
ru агентство Reuters передало оче
редное сообщение на данную тему. 
В Wells Fargo решили отказаться от 
целевых уровней продаж в рознич
ном банкинге. Решение руковод
ства банка вступит в силу с начала 
будущего года. Перед этим группа 
законодателей обратилась к пред
седателю банковского комитета в 
Сенате США с призывом провести 
собственное расследование.

по метериалам интернета

на протяжении нескольких 
лет без согласия клиентов 
были открыты в общей 
сложности больше 2 млн 
депозитов и карточных 
счетов.
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— аз қабули қонун дар бораи 
фаъолияти бонкии исломӣ ду сол 
мегузарад. чаро то имрӯз ягон 
бонк ва ё ташкилоти қарзӣ ба фа
ъолияти бонкдории исломӣ оғоз 
накардааст?

— Қабл аз ҳама қайд намудан за
рур аст, ки бонкдории исломӣ низо
ми нисбатан нави бонкдорӣ ба шу
мор рафта, аз бонкдории анъанавӣ 
куллан фарқ дорад. Ҳанӯз соли 2010 
пеш аз қабули  Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон “Дар бораи фаъолия
ти бонкии исломӣ” Бонки миллии 
Тоҷикистон чун нозир ба узвияти 
Шӯрои хизматрасонии молиявии 
исломӣ (IFCB) пазируфта шуд. Пас 
аз он, ки 26 июли соли 2014 Қонуни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 
фаъолияти бонкии исломӣ” қабул 
гардид, Бонки миллии Тоҷикистон 
ҷиҳати ҷорӣ намудани низоми бонк
дории исломӣ таҷрибаи Ҷумҳуриҳои 
Қазоқистон, Қирғизистон, Малайзия 
ва Индонезияро мавриди омӯзиш 
қарор дод. 

Бо мақсади тезонидани ҷараёни 
ҷорӣ намудани бонкдории исломӣ як 
зумра мутахассисони Бонки миллии 
Тоҷикистон дар кишварҳои хориҷӣ 
ба омӯзиш фаро гирифта шуданд. 
Илова бар ин, бо ташаббуси Бонки 
миллии Тоҷикистон барои корман
дони Бонки миллии Тоҷикистон ва 
ташкилотҳои қарзӣ аз ҷониби кор
шиносони Шӯрои хизматрасонии 
молиявии исломӣ (IFSB) ду маротиба 
семинар дар мавзӯи асосҳои бонкдо
рии исломӣ ва стандартҳои асосии  
IFSB гузаронида шуданд.

Дар назди Бонки миллии Тоҷи
кистон Гурӯҳи корӣ оид ба омода 
намудани лоиҳаҳои санадҳои меъё
рии ҳуқуқӣ барои фаъолияти бон

кии исломӣ ташкил дода шуд, ки ба 
он мутахассисони Бонки миллии 
Тоҷикистон, вазорату муассисаҳои 
давлатии дахлдор, ассотсиатсияҳои 
бонкҳо ва ТМХ, бонкҳо ва ташкилот
ҳои маблағгузории хурд аъзо мебо
шанд.

Дар ин давраи на чандон тӯлонӣ аз 
ҷониби гурӯҳи кории мазкур як зум
ра санадҳои меъёрии ҳуқуқии Бонки 
миллии Тоҷикистон ҷиҳати танзим 
ва назорати ташкилотҳои қарзии 
исломӣ таҳия карда шуданд, аммо 
барои мувофиқ намудани онҳо ба 
принсипҳои маблағгузории исломӣ 

низоми 
Бонкдории 
исломӣ –  

нигоҳи 
Ҷадид   

Ба олами  
молия

посух ба саволҳои хабарнигори 
ҳафтаномаи “нигоҳ”

ва стандартҳои фаъолияти бонкии 
исломӣ ва стандартҳои Шӯрои хиз
матрасонии молиявии исломӣ (IFSB) 
кӯмаку тавсияҳои коршиносони соҳа 
ва мушовирони байналмилалӣ зарур 
мебошанд. 

Дар баробари таҳияи санадҳои 
зарурӣ Бонки миллии Тоҷикистон 
дар доираи як барномаи муштарак бо 
Бонки исломии рушд ҳамкории зичро 
идома дода истодааст ва дар назар аст, 
ки то охири соли ҷорӣ коршиносону 
мушовирони ҷалбшуда ҳамкориро бо 
БМТ дар навбати аввал аз мутобиқат 
кунонидан ба стандартҳои Шӯрои 
хизматрасонии молиявии исломӣ 
(IFSB) оғоз намоянд. 

— агар дар ин масъала пешравиҳо 
бошанд, чаро то ҳол бонкҳои ис
ломӣ кушода намешаванд? 

  
— Тавре пештар қайд кардем, бе 

заминаи меъёрӣҳуқуқӣ ташкилотҳои 
қарзии исломӣ наметавонанд фаъо
лияти хешро оғоз намоянд. Бонки 
миллии Тоҷикистон метавонад дар 
асоси муқаррароти қонун ҷараёни 
баррасии дархост барои гирифта
ни Иҷозатнома барои гузаронидани 
амалиётҳои бонкии исломиро оғоз 
намояд, аммо бе санадҳои асосии 
танзим ва назорат фаъолияти таш
килоти қарзии исломӣ душвор меша
вад. Айни ҳол, лоиҳаи санадҳои асосӣ 
барои оғози фаъолияти бонкҳои 
исломӣ таҳия шудаанд ва мо инти
зори мушовирон коршиносони бай
налмилалие, ки дар доираи барномаи 
муштарак бо Бонки исломии рушд ба 
БМТ бояд ташриф биёранд, ҳастем, 
то мутобиқати санадҳои таҳиягашта 
ба стандартҳои байналхалқӣ тасдиқ 
гардад.

Дар ин самт мо дар доираи лоиҳаи 
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грантии Бонки исломии рушд оид ба 
кӯмаки техникӣ корро аз аввали сол 
оғоз кардем. Тамоми муқаррароти 
озмун дар мувофиқа бо Кумитаи дав
латии сармоягузорӣ ва идораи ам  
воли давлатии ҷумҳурӣ ва Бон
ки исломии рушд анҷом дода шу
данд. Дар озмун ширкатҳои маш
варатии байналмилалии дорои 
таҷрибаи пешқадам дар рушди ни
зоми маблағгузории исломӣ шир
кат намуданд ва дар натиҷа шир
кати International Shari’ah Research 
Academy for Islamic Finance (ISRA)и 
Малайзия ғолиб дониста шуд. Айни 
замон, Бонки миллии Тоҷикистон 
лоиҳаи шартномаи ҳамкориро бо ин 
ширкати машваратии байналмилалӣ 
таҳия намуда истодааст. Пас аз ба 
имзо расидани созишнома, раванди 
татбиқи лоиҳаи мазкур ҷиҳати ҷорӣ 
намудани низоми бонкдории исломӣ 
дар кишвар дар ҳамкорӣ бо ширкати 
мазкур тақвият меёбад. 

— тавре аз рафти сӯҳбат маълум 
гардид, набудани мутахассисони 
соҳа дар кишвар мушкили асосӣ 
ба ҳисоб меравад. Бигӯед, ки Бон
ки миллӣ баъд аз қабули қонун 
“дар бораи фаъолияти бонкии 
исломӣ” барои омода кардани 
мутахассисони соҳа чӣ корҳоро 
анҷом дод?

— Бонки миллии Тоҷикистон  ҳам
чун яке аз муассисаҳои давлатӣ 

махзани мутахассисони беҳтарин 
аст, вале азбаски низоми бонкдории 
исломӣ барои кишварҳои пасошӯ
равӣ таҷрибаи нав аст, мо танҳо му
тахассисони соҳаи бонкдории исло
миро надорем. БМТ бо кумаки IFCB 
як гурӯҳи мутахассисонро ба омӯзиш 
фаро гирифтааст, аммо бе таҷриба ва 
амалияи ҳамарӯза мутахассис тайёр 
намешавад. Низоми бонкдорӣ бисёр 
масъалаҳои нозуке дорад, ки бо онҳо 
танҳо дар ҷараёни фаъолияти бонкӣ 
рӯ ба рӯ шудан мумкин аст. Бо на
зардошти гуфтаҳои боло ва ҳамарӯза 
аз пайи ислоҳи хатоҳо нашудан, мо 
қарор кардем, ки дар ин масъала ба 
шитобкорӣ роҳ надиҳем. 

— Ба андешаи шумо, роҳандозии 
бонкдории исломӣ ба ҷалби 
маблағҳо аз кишварҳои исломӣ 
кӯмак мекунад?

— Мо ҳамаҷониба кӯшиш ба харҷ  
дода истодаем, ки  тариқи ҷорӣ кар
дани низоми бонкдории исломӣ 
сармояи дохилӣ ва хориҷиро ҷалб 
намоем. Бовар дорем, ки бонкдории 
исломӣ ба баланд шудани эътимо
ди мардум ба низоми бонкӣ кӯмак 
хоҳад расонид. Аҳолии ҷумҳурии 
мо 99 дарсад мусалмон мебошанд, 
молиядории вижаи исломӣ бошад, 
бо тамоми паҳлуҳояш (аз ҷумла, 
мамнуъ будани рибо (фоиз) ва ҷоиз 
будани тиҷорат) яке аз умдатарин 
арзишҳои эътиқодии мусалмонон ба 

шумор меравад. Аз ин лиҳоз, дар ба
робари низоми иқтисодии анъанавӣ 
ҷорӣ намудани низоми алтернати
вии иқтисодӣ, яъне низоми молии 
исломӣ дар шароити имрӯза айни 
муддао хоҳад буд. 

Низоми бонкдории исломӣ ҷал
би захираҳои озодро аз шахсони 
воқеӣ ва бонкҳои исломӣ, инчунин 
роҳи воқеии кам кардани андозаи 
изофапулӣ барои қарз ва амонатро 
дар ҷумҳурӣ таъмин менамояд. Дар 
натиҷа меъёрҳои эътиқодиву ахло 
қии он шаҳрвандоне, ки истифодаи 
фоизро қабул надоранд, вайрон карда 
намешаванд, зеро ҳамаи амалиётҳои 
вобаста ба маҳсулоти бонкӣ муво
фиқи шариат қатъиян риоя мегар
данд. Ба ин васила, маблағҳои озоде, 
ки аз гардиши бонкӣ дур мондаанд, 
дубора вориди низоми бонкӣ гарди
да, ба иқтисодиёти кишвар такони 
мусбат хоҳанд дод.

Татбиқи низоми бонкдории 
исломӣ дар Тоҷикистонро метавон 
нигоҳи ҷадид ба олами молия но
мид. Ташкили ин кор барои ҷалби 
ҳарчи бештари сармоя аз давлатҳои 
аъзои Бонки исломии рушд (БИР) 
мусоидат хоҳад кард, зеро теъдоди 
хоҳишмандони сармоягузорӣ бар 
кишварҳое, ки рӯ ба молияи исломӣ 
овардаанд, нисбатан зиёд мебошад.

Шуъбаи матбуоти 
БМТ
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Коҳиш додани ҳаҷми муомилоти 
пули нақд ва зиёд кардани ҳиссаи 
ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ 
бо истифодаи воситаҳои муосири 
пардохти электронӣ ҳангоми амалӣ 
намудани пардохтҳои чакана яке аз 
ҳадафҳои афзалиятноки бонкҳои 
марказӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин 
рӯ, бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ 
зарурияти зиёд намудани ҳиссаи 
муомилоти пулии ғайринақдӣ ва 
ташкили муомилоти пулии муосир 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон са
наи 31.12.2014, таҳти №815 Қарор 
“Оид ба тадбирҳои вусъат додани 
ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ та
вассути кортҳои пардохтии бонкӣ”–
ро қабул кард. 

Тибқи Қарори мазкур муассиса
ҳои савдою хизматрасонӣ ва ди
гар муассисаҳои дахлдор уҳдадор 
карда мешаванд, ки барои пардох
ти арзиши молу хизматрасониҳо, 
хизматрасониҳои коммуналӣ, андоз 
ва дигар пардохтҳои ҳатмии ба он ба
робар қабули кортҳои пардохтии бон
киро аз шаҳрвандон таъмин намоянд. 
Барои иҷрои ин амал, муассисаҳои 
зикргардида бояд ба таври ҳатмӣ бо 
дастгоҳҳои (терминалҳои) электро
нии қабули корт ҷиҳозонида шаванд. 

Шоистаи зикр аст, ки терминалҳои 
электронӣ дар марказҳои савдо ва 
хизматрасонӣ дар асоси шартнома 
аз ҷониби ташкилотҳои қарзӣ насб 
карда мешаванд. Шахсони ҳуқуқӣ 
ва соҳибкорони инфиродӣ бошад, 
барои насб намудани онҳо бояд ба 
ташкилотҳои қарзие, ки барориш ва 
хизматрасонии кортҳои пардохтии 
бонкиро анҷом медиҳанд, муроҷиат 
намоянд. 

Мутаассифона раванди насби 
тер миналҳои электронӣ дар муасси
саҳои савдою хизматрасонӣ суст ба 

роҳ монда шудааст, ки сабаби асосии 
он ҳавасманд набудани соҳиб корон 
барои шаффоф гаштани амалиётҳои 
онҳо ва савияи пасти дониши мо
лиявии аҳолӣ мебошад. Новобаста 
аз афзоиши назарраси шумораи 
кортҳои пардохтии бонкӣ, мутаас
сифона истифодаи онҳо барои пар
дохти арзиши молу маҳсулот ва кору 
хизматрасониҳо ночиз боқӣ монда
аст, зеро онҳоро аксарияти доранда
гони кортҳои пардохтӣ дар нав бати 
аввал ҳамчун воситаи гирифта
ни пули нақд истифода мебаранд. 
Ҳолати мазкур зери таъсири омилҳои 
гуногуни объектививу субъективӣ 
ва инфрасохториву меъёрӣ ба вуқуъ 
омадааст. 

Айни замон, дар Ҷумҳурии Тоҷи
кистон 17 ташкилоти қарзӣ барориш 
ва хизматрасонии кортҳои пардох
тии бонкиро ба роҳ монда, бо Низо
ми пардохти миллии “Корти миллӣ”, 

низомҳои пардохтии бай налмилалии 
VISA, MasterCard, UnionPay ва бо ди
гар низомҳо ҳамкорӣ намуда истода
анд. Ба санаи 1 октябри соли ҷорӣ 
ташкилотҳои қарзии ҷумҳурӣ дар 
маҷмӯъ 1 миллиону 607 ҳазор кор
ти пардохти бонкиро ба муомилот 
бароварданд, ки ин нишондиҳанда 
нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 
21,2 фоиз зиёд мебошад. Ҳамчунин, 
ба санаи 1 октябри соли ҷорӣ шумо
раи умумии терминалҳои электро
нии насбгардида дар кишвар ба 2 
320 адад расид, ки аз ин миқдор 627 
адад терминалҳои электронӣ дар 
муассисаҳои савдою хизматрасонӣ 
ва 1 693 адад терминалҳои электронӣ 
дар нуқтаҳои пешниҳоди пули нақд 
мебошанд. Ҳаҷми амалиётҳо бо ис
тифодаи кортҳои пардохтӣ зиёда аз 5 
млрд. сомониро ташкил дод, ки нис
бат ба ҳамин давраи соли гузашта 13 
фоиз афзоиш ёфтааст. 

Ҷиҳати иҷрои қарори зикргар
дида, аз ҷониби Вазорати адлияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи 
андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон лоиҳаи тағйиру иловаҳо 
ба Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъ
мурии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия 
шуда, тибқи тағйиру иловаҳо ба 
моддаи 615 КҲМ ҶТ, барои саркашӣ 
намудан аз иҷрои уҳдадории таъ
мини дастгоҳҳои (терминалҳои) 
элект ронии қабули кортҳои пардох
тии бонкӣ аз шаҳрвандон, нис бат ба 
муассисаҳои савдою хиз мат  расонӣ 
муҷозот муқаррар гардидааст. Аз 
ҷумла, «Барои саркашӣ намудан аз 
насби терминалҳои электронӣ ё рад 
кардани истифодабарии кортҳои 
пардохтии бонкӣ дар ҳисоббаро
баркуниҳо, ба шахсони мансабдор 
ба андозаи аз сад то яксаду шаст, ба 
соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси 

ҳаҶми пул дар 
муомилоТ  

ҳамеша ТаҳТи 
назораТ асТ

вокуниш ба мақолаи “Масъулони 
муҷмал ва қарорҳои мансух”-и 

ҳафтаномаи “СССр”, №42 (423) аз 
20.10.2016
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шаҳодатнома фаъолият менамоянд, 
аз яксаду шаст то яксаду ҳаштод ва ба 
шахсони ҳуқуқӣ аз яксаду ҳаштод то 
дусад нишондиҳанда барои ҳисобҳо 
ҷарима таъйин карда мешавад” (КҲМ 
ҶТ моддаи 615). Муқаррароти мазкур 
аз 1уми январи соли 2017 мавриди 
амал қарор дода мешавад.

Қайд намудан зарур аст, ки иҷрои 
қарори мазкур аз мақомоти давлатӣ, 
аз ҷумла Кумитаи андоз пурзӯр на
мудани назоратро вобаста ба насб 
кардани терминалҳои электронӣ дар 
муассисаҳои савдою хизматрасонӣ 
талаб менамояд.

Бонки миллии Тоҷикистон бо 
мақ сади иҷрои қарори мазкур 
бо ташкилотҳои қарзӣ мунтазам 
ҷаласаҳои корӣ баргузор намуда, 
раванди насб кардани терминалҳои 
электро ниро аз ҷониби ташкилотҳои 
қарзӣ дар муассисаҳои савдою 
хизмат расонӣ назорат менамояд. 

Тибқи иттилои ташкилотҳои қар
зӣ ҷиҳати иҷрои қарори зикргар  
дида, айни замон, барои насб на
мудан дар муассисаҳои савдою 
хизматрасонӣ дар анборҳои ташки
лот ҳои қарзӣ зиёда аз 1100 адад 
терминалҳои электронӣ (ПОСтер
минал) омода мебошад. Аммо бо 
сабаби набудани дархост аз тарафи 
муас сисаҳои савдою хизматрасонӣ 
таҷҳизоти мазкур таҳти истифода 
қарор надоранд. 

Бонки миллии Тоҷикистон фаъо
лияти мунтазами Низоми пардохти 
миллии “Корти миллӣ”ро таъмин 
намуда, барои иштирокчӣ гардидан 
ба низоми мазкур ва роҳандозӣ наму
дани фаъолият дар самти барориш ва 
хизматрасониҳои кортҳои пардохтӣ 
ба ташкилотҳои қарзӣ шароити му
соид фароҳам овардааст. Танҳо дар 
давоми соли 2016 ду ташкилоти 

қарзӣ (ҶСП “Бонки байналмилалии 
Тоҷикистон” ва ҶДММ ТАҚХ “Фардо”) 
иштирокчии низоми мазкур гардида, 
барориш ва хизматрасонии кортҳои 
пардохтиро роҳандозӣ намуданд. Ин
чунин, дархости ду ташкилоти қарзӣ 
оид ба иштирокчии низоми пардохт 
гардидан дар равандӣ баррасӣ қарор 
дорад.  

Моҳи декабри соли гузашта, бо 
мақсади вусъат бахшидани ҳисоб
баробаркуниҳо бо пули миллӣ ва 
бартараф кардани амалиёти ило
вагии мубодилаи асъор ҳангоми 
ҳисоббаробаркунӣ бо истифодаи 
кортҳои пардохтии низоми пардох
тии Visa International, Бонки миллии 
Тоҷикистон Созишномаи ҳамкориро 
бо ширкати байналхалқии “Visa 
International Service Association” 
ба имзо расонид. Алҳол, тамоми 
амалиётҳои ҳисоббаробаркунӣ бо 
истифодаи кортҳои пардохтии ни
зоми пардохтии “Visa International” 
дар ҷумҳурӣ танҳо бо пули миллӣ – 
сомонӣ, яъне бе гузаронидани ама
лиёти иловагии мубодилаи ас ъор 
иҷро гардида истодаанд. Бастани 
чунин созишнома бо низоми пардох
тии Mastercard низ амалӣ шуда ис
тодааст.

◙ оиД Ба эроДи “БонкДорӣ 20 
соЛ қафо партофта шуД” 

Пеш аз ҳама бояд қайд намуд, 
ки буҳрони иқтисодию молиявии 
ҷаҳонӣ, ки тӯли дусе соли охир во
баста ба таконҳои берунӣ, аз ҷумла 
пастравии нархи нафт, лапишҳои 
қурбӣ ва номуътадилии бахши 
молиявӣ ҳукмфармо буд, воқеан ба 
нишондиҳандаҳои устувории молия
вии низоми бонкӣ таъсири манфии 
худро расонид. 

Ҳолати мазкур дар афзудани 
хавфҳои асъорӣ ва қарзӣ зоҳир ёфта, 
ба имконияти қарзадокунии муш
тариён, зиёд шудани сатҳи қарзҳои 
барнагаштаю беэътимод дар бонкҳо 
ва саривақт аз ҷониби онҳо иҷро 
нагардидани уҳдадориҳо дар назди 
амонатгузорон гардида, дар натиҷа 
ба раванди фаъолияти қарздиҳии 
онҳо таъсири манфӣ расонид. Зикр 
намудан ба маврид аст, ки исти
фодаи хизматрасониҳои бонкӣ аз 
вазъияти иқтисодию молиявии киш
вар ва аҳолӣ вобастагии зиёд дошта, 
беҳтар шудани вазъи иқтисодию 
молиявӣ таваҷҷуҳи мардумро ба ни
зоми бонкии кишвар зиёд менамояд. 
Дар ҳамин ҳол, вазъияти имрӯза ва 
мушкилиҳо дар иқтисодиёти ҷаҳон 
аз бисёр ҷиҳат пандомез буда, ҷиҳати 
устувор намудан ва ба талаботҳои 
рушди ҷомеаву иқтисод ҷавобгӯ 
гардонидани низоми бонкию мо
лиявии кишварамон моро зарур аст, 
тадбирҳое андешем, ки дар оянда чу
нин ҳолатҳои ногувор сар назананд. 

Аз дигар ҷониб, новобаста аз 
мушкилиҳои молиявию пардохтпа
зирии дар низоми бонкӣ ҷойдошта, 
бемуболиға гуфтан мумкин аст, ки 
маҳз фаъолияти зараровари дохилии 
худи бонкҳо, аз ҷумла сиёсати бе
масъулият ва хавфноки қарзӣ, идора
кунии заифи дороиҳову уҳдадориҳо 
ва сатҳи пасти саводнокии молиявӣ 
сабаби асосии ҳолати қарордошта 
арзёбӣ мегардад. Аз ҷумла, таҳлилҳо 
нишон медиҳанд, ки сандуқи қарзии 
баъзе аз бонкҳо асосан аз қарзҳои бе 
гарави ба шахсони вобаста додашуда 
ташкил ёфта, ҳолатҳои бисёри омехта 
намудани тиҷорати шахсӣ бо фаъо
лияти бонкӣ ҷой доранд. Ва эродҳоро 
оид ба “бемасъулиятии масъулон” ва 
“7080% ба таври сунъӣ ва аз ҷониби 

Пурсишу ПосуХҳаҶми Пул Дар муОмилОТ . . .



Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   Октябр-Декабр 2016   78

афроди манфиатдор рӯи кор омада
аст” ба самъи роҳбарияти ин бонкҳо 
тааллуқ дорад, гӯем, хато намекунем. 

Айни замон, аз ҷониби Бонки 
миллии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо 
дигар вазорату идораҳои дахлдо
ри давлатӣ бо ҷалби ташкилотҳои 
байналмилалии молиявӣ раванди 
таҳияи механизми комил ва татбиқи 
чораҳое, ки имконияти пешгирӣ ва 
бартараф кардани такроршавии таъ
сири буҳронҳои глобалиро фароҳам 
меорад, идома дорад.  

Бо мақсади солимгардонии 
вазъи низоми бонкӣ бо супориши 
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
ҷумлаи вазорату идораҳои дахлдор 
ва Бонки миллии Тоҷикистон Гурӯҳи 
корӣ таъсис дода шудааст. Айни 
ҳол, аз ҷониби Гурӯҳи кории мазкур 
лоиҳаи Нақшаи чорабиниҳои му
шаххас таҳия гардида, барои баррасӣ 
ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
пешниҳод карда шудааст. Инчунин, 
Бонки миллии Тоҷикистон мунтазам 
бо ташкилотҳои қарзӣ ҳамкорӣ наму
да, ҷиҳати барқарор сохтани фаъоли
яти молиявии онҳо аз рӯи нақшаҳои 
алоҳидаи таҳрезишуда чораҳои таъ
хирнопазир андешида истодааст.

Саъю кӯшишҳо пайваста барои 
гузаронидани ислоҳоти сохторӣ, 
коҳиш додани осебпазирии низо
ми молиявию бонкӣ аз таконҳои 
берунӣ ва баланд бардоштани сатҳи 
боварии аҳолӣ ба низоми бонкӣ дар 
самти шаффоф, устувор ва босифат 
намудани фаъолияти бонкҳо, инки
шофи рақобати солим, пурзӯр наму
дани зерсохторҳои молиявӣ, такмили 
заминаҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва тан
зиму назорати бонкӣ равона гарди
даанд. Албатта иҷроиши пурраи ин 

тадбирҳо, ки ба ҳам алоқаманданд 
вақти муайянро тақозо намуда, барои 
гузариши низоми бонкии ҷумҳурӣ ба 
сатҳ ва марҳилаи сифатан нав бево
сита мусоидат менамоянд.

◙ оиД Ба эроДи “сомонӣ 
«Деревянный» мешаваД” 

Пеш аз ҳама қайд кардан зарур 
аст, ки дар дилхоҳ мақола инъикоси 
дурусти воқеъият, бахусус рақамҳо аз 
этика ва кордонии муаллиф гувоҳӣ 
медиҳад. Мутаассифона, муаллифи 
мақолаи мазкур ба хато роҳ дода, 
аз рӯи факту рақамҳои нодуруст 
хулосабарорӣ менамояд.  

Аз ҷумла, дар мавриди гуфтаҳои 
муаллиф, ки гӯё сармояи чор бонки 
низомсози кишвар 96 фоизи сар
мояи бонкҳоро ташкил медиҳанд, 
иттилоъ медиҳем, ки омори дуруст 
нисфи рақами овардашударо ташкил 
намедиҳад. 

Инчунин, маълумот дар хусуси гӯё 
дар ду соли охир “ҳаҷми пули нақди 
ба муомилот баровардаи БМТ зиё
да аз 100% афзоиш ёфта, ба ҳолати 
имрӯза 9,2 млрд. сомониро ташкил 
медиҳад” куллан нодуруст мебошад. 
Дар асл, тавре рақамҳои омори расмӣ 
шаҳодат медиҳанд  (http://nbt.tj/tj/
statistics/monetary_sector.php), тайи 
ду соли охир афзоиши ҳаҷми пули 
нақд дар муомилот 66,2 фоизро, аз 4 
842,3 млн. сомонӣ ба ҳолати 1 октяб
ри соли 2014 то 8 047,8 млн. сомонӣ 
ба ҳолати 1 октябри соли 2016, таш
кил додааст. Яъне, ба ҳолати имрӯза 
ба 8,0 млрд. сомонӣ (на ин ки 9,2 
млрд.) расидааст ва агар онро ба ҳар 
як сари аҳолӣ тақсим намоем 931,4 
сомонӣ рост меояд. Зиёда аз ин, дар 

мисоли ИМА низ нишондоди мазкур 
фарқи зиёд дошта 4321 долл. ИМА 
(1,4 триллион долл. ИМА пули нақд 
ва 324 млн. нафар шумораи умумии 
аҳолӣ)ро ташкил медиҳад. 

Умуман, ҳаҷми пули миллӣ вобас
та ба талаботи иқтисодиёт, рушди он 
ва омилҳои сохторие, ки дар натиҷаи 
он дедолларикунонии иқтисодиёт, 
яъне коҳиши гардиши асъори хориҷӣ 
дар муомилоти пулии дохилӣ ба 
вуҷуд меояд, метавонад афзоиш 
ёбад. Ҳаҷми пул дар асоси таносуби 
байни молу пул муайян мегардад ва 
дар ҳолати нодуруст муайян гардида
ни он, яъне кам будани он ба кам шу
дани сатҳи монетизатсия (таъмин
нокии иқтисодиёт бо пули миллӣ) ва 
зиёд будани он таваррумро ба вуҷуд 
меорад.  

Ягон бонки марказӣ ҳамчун ма
қоми танзимкунанда дидаю дониста 
ба барориши бемавриди пул даст 
намезанад. Ҳамаи ин равандҳо ба 
иқтисодиёти мо низ хос буда, таҳти 
идораи бевоситаи Бонки миллии 
Тоҷикистон қарор дорад ва ҳар соату 
ҳар дақиқа аз болои ҳаҷми пул дар 
муомилот назорат бурда мешавад. 

Агар дуруст таҳлил карда бароем, 
пули миллӣ қобилияти харидории 
худро, ки онро метавон танҳо бо 
тағйирёбии сатҳи нархҳо қиёс кард, 
гум накардааст. Таваррум, ки сатҳи 
умумии нархҳоро дар иқтисодиёт 
нишон медиҳад, дар давоми ду соли 
охир ба ҳисоби миёна дар доираи 6 
фоизи солона муътадил нигоҳ дошта 
шудааст. 

www.nbt.tj

Пурсишу ПосуХ ҳаҶми Пул Дар муОмилОТ . . .
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◙ «БиЗНес с Нуля» 
Автор: Эрик Рис 

Книга популярного блогера, 
основателя компаний IMVU и 
Catalyst Recruiting Эрика Риса 
давно стала библией для старт
аперов, но на русском языке 
вышла только в 2014 году. «Биз
нес с нуля» посвящён концеп
ции так называемого береж
ливого производства, которую 
Рис позаимствовал у разработ
чиков Toyota. По мнению Риса, 
ни один стартап не похож на 
большой бизнес, потому что у 
его создателей нет достаточ
ных знаний о своем клиенте 
и его желаниях. Поэтому Рис 
призывает не бояться экспе
риментировать и выдавать не
совершенный продукт: только 
методом проб и ошибок можно 
понять, что хочет потребитель. 
«Построй – Оцени – Научись» 

Стартовый капитал: 
9 книг для бизнесменов

– с таким девизом успешного 
стартапа выступает Рис.

  
◙ «МалеНьКая КРасНая 
КНиГа О пРОдажах. 12,5 
ВелиКих пРиНципОВ 
тОРГОВли»
Автор: Джеффри Гитомер

Каждый предприниматель дол
жен уметь продавать –– имен
но этой аксиоме посвящен 
мировой бестселлер от гуру 
продаж и автора знаменитого 
«Люди не любят, когда им про
дают, зато обожают покупать». 
В «Маленькой красной книге» 
Гитомер разрушил стереоти
пы и предложил двенадцать с 
половиной новых принципов 
отношений между продавцом 
и покупателем. В результате 
получилась настольная книга 
любого сейлсменеджера вне 
зависимости от сферы бизнеса.

◙ «саМ сеБе MBA. 
саМООБРаЗОВаНие На 
100%»
Автор: Джош Кауфман 

В этой книге Кауфман рас
сказывает собственную исто
рию. Обычный менеджер 
Procter&Gamble, он не накопил 
на дорогое бизнесобразование 
и решил постичь теорию са
мостоятельно. Будущий ав
тор бестселлера все свободное 
время искал книги для само
образования. Он начал вести 
блоги вскоре понял, что темой 
бизнесобразования интересу
ются очень многие. Кауфман 
бросил работу и стал извест
ным писателем, а его первая 
книга стала бестселлером.

 
◙ «ОтКуда БеРутся 
ГеНиальНые идеи? 10 
МифОВ ОБ иННОВации»
Автор: Скотт Беркун 

«Инновации» – одно из клю
чевых слов в арсенале старта
пера. Причем речь может идти 
как о новейших технических 
разработках, так и о переос
мыслении давно забытого. В 
своей новой книге Скотт Бер
кун, автор бестселлера 2008 
года «Искусство управления 
ITпроектами», доказывает на 
примерах из истории техно
логий и ITбизнеса, что новые 
идеи – это гарант прибыли. 
Книга богата советами о том, 
как реализовать инновацион
ные идеи и, тем самым, как до
бавляет романтик Беркун, из
менить мир к лучшему.

чтиво9 книг Для БизнеСменОВ



Бонкдорӣ ТараққиёТ Ҷаҳонишавӣ   Октябр-Декабр 2016   80

◙ «КаК РаБОтать пО 4 
часа В Неделю и пРи 
этОМ Не тОРчать В Офисе 
«От ЗВОНКа дО ЗВОНКа», 
жить Где уГОдНО и 
БОГатеть»
Автор: Тимоти Феррис 

Книга, название которой от
ражает ее содержание и мечту 
любого офисного работника, 
породила целый легион даун
шифтеров. Вслед за автором чи
татели успешно меняли белые 
воротнички Сити на кайт и сер
финг на берегу океана. Мани
фест «новых богатых», которые 
ценят «здесь и сейчас» превыше 
всего и не страдают «синдро
мом отложенной жизни» вы
шел как нельзя кстати –– и стал 
символом отказа от ценностей 
среднего класса. Впрочем, по
мимо фантастических историй 
успеха книга хороша еще и тем, 
что все же рассказывает о неко
торых жертвах, на которые при
дется пойти ради мобильного 
богатства.

 
◙ «стаРтап. 11 
МастеРКлассОВ От 
эКсеВаНГелиста 
AppLE и саМОГО 
деРЗКОГО ВеНчуРНОГО 
Капиталиста 
КРеМНиеВОй дОлиНы»
Автор: Гай Кавасаки 

В этой книге немало нравоуче
ний и чересчур американского: 
если сотрудник Apple, то экс
евангелист, если капиталист, 
то самый дерзкий. Несмотря на 
это книга читается легче, чем 
ее название. Хотя и в тексте то 
и дело встречаются романти
ческие строки о том, что «пред
приниматель не профессия, а 

состояние души человека», что 
«ваша цель — изменить мир, а 
не изучить его». Однако про
бравшись через заказную ро
мантику Кавасаки, можно по
лучить много ценных советов 
для развития стартапа. С чего 
начать? Как представиться ин
вестору, нанять сотрудников и 
создать свой бренд? Ответы на 
эти и другие вопросы дает Ка
васаки.

 
◙ «пРеЗеНтация В 
стиле дЗеН. диЗайН, 
РаЗРаБОтКа, пРОВедеНие 
и пРиМеРы»
Автор: Гарр Рейнольдс 

Эта книга для тех, кто не дру
жит с Microsoft PowerPoint, но 
вынужден делать презентации. 
Долгое время живший в Япо
нии Гарр Рейнольдс учит отно
ситься к презентации спокойно 
и последовательно. Автор ис
ходит из того, что презентация 
должна принести инвестиции 
– для этого в нее должны пове
рить cамому.

 
◙ «сНачала НаРушьте 
Все пРаВила. чтО 
лучшие В МиРе 
МеНеджеРы делают пО
дРуГОМу»
Авторы: Маркус Бакингем, 
Курт Коффман

Бакингем и Коффман сделали 
скрупулезную подборку фак
тов, которые и так известны 
лучшим менеджерам. Но в от
личие от аналогичных трудов 
эта книга подкупает на удив
ление подробными и точными 
советами. Почему при отборе 
персонала талант важнее, чем 
опыт и целеустремленность? 

Как восполнить недостаток 
уважения и как уволить и не ис
портить отношений? «Сначала 
нарушьте все правила» раскры
вает суть менеджерской рабо
ты и предлагает сценарии для 
выхода практически из любой 
непредвиденной ситуации.

  
◙ «КапиталиЗМ и 
сВОБОда»
Автор: Милтон Фридман 

Пожалуй, многим появление 
этой книги, впервые увидев
шей свет в 1962 году, в подбор
ке литературы для стартаперов 
может показаться странным. 
Однако для тех, кто стремится 
получить действительно цен
ное самообразование на уров
не Гарварда или Лондонской 
школы экономики, эта книга 
– mustread. Самый известный 
труд лауреата Нобелевской 
премии по экономике 1976 года 
и одного из самых талантливых 
экономистов послевоенной 
эпохи «Капитализм и свобода» 
Милтона Фридмана, будучи 
классикой политэкономики ХХ 
века, безусловно, не устарела и 
в ХХI веке. Ведь по сути сама 
возможность развития малого 
бизнеса в Европе и Америке се
годня объяснена и предсказана 
именно в этой книге. К тому 
же, для многих современных 
бизнесавторов и выдающихся 
предпринимателей цель дея
тельности не столько в нако
пительстве и прибыли, сколько 
в той свободе, которую можно 
получить (и подарить) в ре
зультате своей работы. Фрид
ман впервые объяснил, чего 
стоит такая свобода.

http://asus.style.rbc.ru

чтиво 9 книг Для БизнеСменОВ






