
 
Бонки миллии Тоҷикистон мавқеи сиѐсати пулию қарзиро бетағйир нигоҳ дошт 
 

Кумитаи сиёсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон ҷиҳати 

бетағйир нигоҳ доштани мавқеи сиёсати пулию қарзӣ ва дар сатҳи 14,0 фоизи 
солона нигоҳ доштани меъёри бозтамвил қарор қабул кард. Қарори мазкур дар 
асоси тамоюли таваррум ва дурнамои он дар давраи миёнамуҳлат қабул гардид.  

 
 

Дар давоми соли 2018 иқтисодиѐти кишвар новобаста аз фазои начандон 

муътадили берунӣ ба пешравиҳои назаррас комѐб гардид, ки пеш аз ҳама дар 

нисбатан муътадил гардидани вазъи макроиқтисодӣ, сатҳи муътадили 

таваррум, тадриҷан вусъат ѐфтани бахши молиявӣ ва беҳтар гардидани муҳити 

институтсионалию қонунгузорӣ зоҳир ѐфтааст. 

Дар ин раванд, ислоҳоти самарабахш дар самти татбиқи сиѐсати пулию 

қарзӣ, коҳишѐбии фишорҳои таваррумию қурбӣ, боэътидол гардидани бархе аз 

нишондиҳандаҳои низоми бонкӣ дида мешавад. 

Тибқи маълумоти оморӣ сатҳи таваррум дар моҳҳои январ-ноябри  соли 

равон ба 5,1 фоиз баробар шуд, ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 

қаблӣ 1,2 банди фоизӣ (б.ф) кам мебошад. Сатҳи таварруми солона (дар 12 

моҳи охир) ба андозаи 1,2 б. ф. кам гардида, ба 5,5 фоиз расид.  

Раванди мазкур дар натиҷаи ба мувозинат омадани сатҳи талаботу 

пешниҳодот дар бозори истеъмолии кишвар ва татбиқи сиѐсати монетарии 

зиддитаваррумӣ арзёбӣ мегардад, ки дар натиҷа муътадилии сатҳи нархҳои 

дохилӣ нигоҳ дошта шуд. 

Таҳлилҳои ҷорӣ нишон медиҳанд, ки нисбатан болоравии таварруми 

солона бинобар омилҳои мавсимӣ ва берунӣ то охири соли ҷорӣ дар доираи 

дурнамои (ҳадаф)-и муқарраршуда боқӣ мемонад.  

Қобили қайд аст, ки новобаста аз муътадилии нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ хавфҳои берунӣ вобаста ба вазъи шиддатноки геосиѐсӣ ва 

таҳримҳои нави ИМА нисбат ба кишварҳои асосии шарикони савдо, сиѐсати 

қатъии бонки марказии ИМА ва номуайяниҳо дар бозорҳои молиявии ҷаҳонӣ 

то кунун боқӣ мондааст. 

Вобаста ба ин, бо мақсади нигоҳ доштани сатҳи таваррум дар доираи 

нишондиҳандаи мақсаднок, бинобар мавҷудияти хавфҳои эҳтимолӣ, дар бораи 

зарурияти бетағйир нигоҳ доштани меъѐри бозтамвил ва идома додани сиѐсати 

монетарии пешгирифташуда қарор қабул карда шуд.  

Ҷаласаи навбатии Қумитаи сиѐсати пулию қарзии Бонки миллии 

Тоҷикистон тибқи нақша баргузор гардида, қарорҳои қабулшуда дар сомонаи 

расмии Бонки миллии Тоҷикистон нашр мегарданд. 


