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Тарҷумаи  матни  аслии  ҳуҷҷат  аз  ҷониби  БАТР  танҳо  барои  муносиб 

будан  ба  хонанда  пешниҳод  мегардад.  Дар  ҳоле,  ки  тадбирҳои  зарурӣ 

барои  таъмин  намудани  дурустии  тарҷума  андешида  шудаанд,  БАТР 

саҳеҳии  тарҷумаро  на  кафолат  медиҳад  ва  на  тасдиқ  мекунад.  Такя  ба 

чунин  тарҷума  ба  эътимоди  худи  хонанда  ҳавола  карда  мешавад.  Дар 

ягон  ҳолат  БАТР  ва  кормандони  он  дар  назди  хонандагон  барои  ғалат, 

хатогиҳо,  камбудиҳо,  хатзанӣ,  нуқс  ё  тағийрдиҳии  мазмуни  тарҷума, 

новобаста  аз  сабаб  ё  зараре,  ки  аз  он  бармеояд,  ҷавобгариро  бар  дӯши 

худ  намегиранд.  Дар  ҳолати  пайдо  шудани  ягон  номувофиқат  ва 

мухолифат  дар  байни  матни  англисӣ  ва  тарҷумаи  он,  матни  англисӣ 

дорои бартарият мебошад. 
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МАЪЛУМОТИ МУХТАСАР 

 

Дар  ҳоле,  ки  Тоҷикистон  дар  самти  амалӣ  намудани  принсипҳои  Моддаи  1 

Созишномаи  таъсиси  Бонк  батадриҷ  пеш  меравад,  гузариш  ба  демократияи 

бисёрҳизбӣ  ва гуногунақидагии сиёсӣ бо суръати суст пеш рафта истодааст. Бо 

вуҷуди  беҳбудиҳо  нисбат  ба  интихоботи  қаблӣ,  интихоботи  президентии 

охирин ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ набуд. Самтгирии Ҳукумати ҶТ ба 

иқтисоди бозаргонӣ устувор набуд. 

 

Тоҷикистон кишвари дар марҳилаи ибтидоии гузариш (КИГ) ба ҳисоб рафта ба  

ислоҳот  ва  сармоягузорӣ  дар  бахшҳои  молиявӣ,  корпоративӣ,  кишоварзӣ, 

инфрасохтор ва энергетика эҳтиёҷи калон дорад.  Дар қатори кишварҳое ки дар 

онҳо  БАТР  фаъолият  мебарад,  Тоҷикистон  кишвари  қашшоқтаринест,  ки 

дучори  чунин мушкилот  ба монанди  камбизоатӣ,  мавҷуд  будани минтақаҳои 

деҳоти  ақибмондаву  дастнорас  ва  инфрасохтори  фарсуда  мебошад.    Кишвар 

дорои хусусиятҳои зиёди дигар давлатҳои КИГ аз қабили имконияти маҳдуди 

ҷалби қарз, монеаҳои зиёди расмӣ ва ғайрирасмӣ барои фаъолияти соҳибкорӣ 

(бизнес), иқтидори пасти институтсионалӣ ҳам дар бахши давлатӣ ва ҳам дар 

бахши хусусӣ ва коррупсияи ба худ хос мебошад. Сарфи назар аз саъю кӯшиши 

назаррас  ва  дастгирӣ  аз  тарафи  ҷомеаи  байналмилалӣ  мушкилоти  хос  ба 

марҳилаи гузариш қариб дар тамоми соҳаҳо  боқӣ мемонад. 

 

Бӯҳрони  глобалии  молиявӣ  ва  иқтисодии  солхои  2008‐09  ба  Тоҷикистон 

таъсири беандоза  гузошт,  ки он ба кам шудани   интиқоли маблағ,  ки манбаи 

асосии  маблағҳои  пулӣ  ва  даромади  хоҷагиҳо  ба  ҳисоб  меравад,  пастшавии 

нархи пахта, алюминий, ки маҳсулоти асосии содиротӣ буданд, оварда расонд. 

Ғайр  аз  ин,  қурби  асъори  миллӣ  дар  давоми  соли  2009  дучори  беқурбшавӣ 

гардид.  Таъсири бевоситаи он  сустшуавии  суръати умумии афзоиш ва коҳиш 

ёфтани  даромади  оилаҳое,  ки  аз  интиқоли  маблағҳо  вобастагӣ  доштанд,  ба 

ҳисоб меравад. Аз нимаи соли 2010, иқтисодиёти кишвар рӯ ба барқароршавӣ 

ниҳод: ММД аз 3.9 фоиз дар соли 2009 ба 6.5 фоиз дар соли 2010 афзоиш ёфт ва 

чунин  суръати  афзоиш  дар  соли  2011  дар  назар  аст.  Баландшавии  нархи 

ҷаҳонии маҳсулот ба бахшҳои истеҳсоли пахта  ва алюминий мусоидат намуд, 

аммо  боиси  баландшавии  сатҳи  таваррум  то  қариб  15  фоиз  дар  моҳи  июни 

соли  2011  низ  гардид.  Бо  кам шудани  имкониятҳои  рушд  дар  сатҳи  глобалӣ, 

суръати афзоиш ва сатҳи таваррум суст шуд. 

 

Бахши  бонкӣ  на  танҳо  аз  бӯҳрон,  балки  аз  як  қатор  ҳодисаҳои  алоқаманд  бо 

ҷамъшавии  қарзи  пахта  дар  доираи  барномаҳои  давлатии  қарздиҳӣ  ба  вуқӯъ 

омада,   фурӯши иҷбории  саҳмияҳои   НОБ‐и Роғун    ба мардум ва пешниҳоди  

қарзҳо  ба  бахшҳои  афзалиятнок  аз  ҷониби  давлат  равонашуда,  зарари  ҷиддӣ 

дид.   

 

Дар баъзе соҳаҳо, Тоҷикистон дар самти ислоҳот, бахусус дар  ислоҳоти  бахши 

кишоварзӣ  бо  қабули  Қонун  дар  бораи  озодии  фаъолияти  фермерӣ  ва 

ислоҳоти  замин  ба  пешравиҳо  ноил  гашт.  Пешравӣ  инчунин  дар  самти 

тиҷоратикунонии  корхонаҳои  хизматрасонии  коммуналӣ,  кам  намудани 



хароҷот  барои  ташкили  корхонаи  нав,  беҳтар  намудани  шаффофият  дар 

муассисаҳои  давлатӣ  ва  тақвият  додани  идоракунии  бонкҳо  дида  мешавад. 

Аммо  дар  доираи  ислоҳот,  ҳаҷми  мушкилоти  ҳалнашуда  назаррас  мебошад. 

Махсусан  имкониятҳои  инвеститсионӣ  дар  кишвар  дар  муқоиса  бо  минтақа 

хеле маҳдуд  боқӣ мемонанд. Барои содда намудани тартиботи андозсупорӣ ва 

аз байн бурдани монеаҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ ҷиҳати фаъолияти соҳибкорӣ 

(бизнес) талошҳои назаррас бояд кард. 

 

Самтҳои стратегӣ 

 

Бонк  чаҳор  мушкилоти  асосиро,    ки  дар  давоми  татбиқи  стратегияи  навбатӣ 

бояд ҳалли худро ёбанд, муайян кардааст: 

 

 Устувор  намудан  ва  барқарорсозии  боварӣ  ба  бахши  бонкӣ    баҳри 

баланд  бардоштани  иқтидори  молиявии  бахш  ҷиҳати  миёнаравӣ  дар 

маблағгузорӣ ҳамчун воситаи мусоидат ба дастрас шудани маблағгузорӣ ва  

паст  намудани  фоизи  баланд  аз  рӯи  қарзҳо.  Ин  бевосита  вазифаи 

аввалиндараҷа ба ҳисоб меравад. Бо ин мақсад,   барои бартараф намудани 

камбудии  мазкур,  қадами  аввалин  бояд  аз  қатъ  намудани  таҷрибаи 

карздиҳӣ  бо  тавсияи  давлат  иборат  бошад.  Агар  динамикаи  мусбати 

ислоҳот таъмин гардад, Бонк метавонад фаъолияташро дар бахши бонкӣ, аз 

ҷумла  тавассути    сармоягузории    минбаъда  ба  сармояи  саҳомии  бонкҳо, 

ташкилотҳои  қарздиҳии  хурд  (ТҚХ)  ва  аз  ҳисоби  зиёд  намудани  қарздиҳӣ 

бо  асъори  миллӣ,  ки  хавфи асъориро  барои  корхонаҳои  маҳаллӣ  кам 

мекунад, тавсеа диҳад. 

 

 Рушди  соҳибкории хусусӣ  ва  агробизнес. Дар ин  самт  беҳтар намудани 

муҳити  соҳибкорӣ  тавассути  коҳиш  додани  бюрократия  ва  бартараф 

намудани дигар монеаҳои расмӣ ва ғайрирасмӣ барои бурдани фаъолияти 

соҳибкорӣ,  ки  баландтарин  дар  минтақа  ба  ҳисоб  мераванд,  зарур  аст. 

Содда  кардани  сиёсати  андоз  ва  такмилдиҳии  идоракунии  он  ҷиҳати 

ҳавасманд кардани ширкатҳое, ки дар бахши воқеии иқтисодиёт фаъолият 

мебаранд баҳри шаффофияти бештари он дорои аҳамияти  аввалиндараҷа 

мебошад. Пешрафти ислоҳот дар ин самт барои ташкил додани корхонаҳои 

хусусии  даромаднок,  ки  метавонанд  аз  БАТР  ва  маблағгузории  бонкҳои 

тиҷоратии маҳаллӣ баҳра баранд, мусоидат хоҳад кард. Бо дарназардошти 

он ки 70 фоизи аҳолӣ аз ҳисоби соҳаи кишоварзӣ хонаводаи худро таъмин 

мекунанд, рушди корхонаҳои агробизнес барои таъмин намудани афзоиши 

ҳаматарафа дорои аҳамияти махсус мебошад. Ба вуҷуд овардани занҷираи 

арзиш ва тавсеаи таҷрибаи кишти зироатҳои гуногун (диверсификатсия) ва 

маҳсулнокӣ  барои  кам  намудани  осебпазирии  деҳқонон  ба  тағйирёбии 

нархҳо  дар  бозорҳои  ҷаҳонӣ  ва  таъминоти  амнияти  озуқаворӣ  зарур 

мебошанд.  Имкониятҳои  Бонк  барои  таъмин  намудани  сармоягузории 

соҳаи  кишоварзӣ  инчунин  аз  пешравиҳои  дар  ислоҳоти  бахши  бонкӣ  ба 

даст омада сахт вобаста хоҳад буд. 
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 Беҳтар  намудани  дастрасӣ,  эътимоднокӣ  ва  сифати  хизматрасонии 

коммуналӣ  ба  монанди  таъминоти  об,  идоракунии  партовҳои  сахт  ва 

нақлиёти шаҳрӣ яке аз шартҳои муҳим барои тиҷоратикунонии корхонаҳои 

мазкур  ба  ҳисоб  меравад.  Баъди  беҳтар  шудани  сифати  хизматрасонии 

коммуналӣ  хоҳиши  пардохт  намудани  ҳаққи  хизмати  онҳо  низ  зиёд 

мешавад, ки ин дар навбати худ ба афзоиши даромаднокӣ ва беҳтаршавии 

сифати хизматрасонӣ  дар оянда мусоидат мекунад. Аз ин лиҳоз, пешрафт 

дар  самти  тиҷоратикунонӣ  ва  баландшавии  сифати  хизматрасонӣ  дар 

якҷоягӣ  амалӣ  мегардад.  Бо  вуҷуди  ин,  барои  ҳалли  мушкилоти  дастрас 

будани  он  барои  аҳолии  Тоҷикистон  ва  иқтидори  маҳдуди  кишвар  дар 

ҷалби  қарзҳо,  ҳаҷми  калони  маблағгузории  муштараки  грантӣ  зарур 

мебошад. 
 

 Баланд  бардоштани  сифати  таъминоти  нерӯи  барқ,  танзим  ва 

истифодаи  босамари  энергия,  ки  барои    тамоми  бахшҳои  иқтисодӣ  ва 

инчунин  барои  баланд  бардоштани  сатҳи  зиндагии  аҳолии  Тоҷикистон 

ҳаётан  муҳим  мебошад.  Масъалаҳои  аввалиндараҷа  ин  барқароркунии 

инфрасохтори мавҷуда ва таҷдиди ширкати давлатии Барқи Тоҷик ба ҳисоб 

меравад.  Пешравии  ислоҳот  дар  ин  самт,  ба  тиҷоратикунонӣ  ва  ҷалб 

кардани  сармоягузориҳои  хусусӣ    мусоидат  мекунад.  Баланд  бардоштани 

самаранокии истифодаи нерӯи барқ ва кам намудани талафоти он инчунин 

метавонад  ба  таъмин  намудани  амнияти  энергетикӣ  мусоидат  кунад. 

Вобаста аз омодагии Ҳукумат ба пешбурди ислоҳот дар бахши энергетикӣ, 

Бонк  ба  таври  интихобӣ  барқарорсозии  инфрасохтори  энергетикиро 

маблағгузорӣ мекунад  ва  тадбирҳои  алоқаманд  бо  истифодаи  самараноки 

нерӯи барқро дар Барқи Тоҷик дастгирӣ хоҳад кард. 

 

Тибқи  Стратегияи  Бонк,  Тоҷикистон  яке  аз  кишварҳои  афзалиятнок  барои 

баҳрабарӣ  аз  грантҳои маблағгузории муштарак  ва МТ  хоҳад  буд. Маблағҳои 

грантӣ барои баланд бардоштани сатҳи дастрасӣ, махсусан дар деҳот ва тақвият 

додани  иқтидори  институтсионалӣ  баҳри  бартараф  намудани  камбудиҳои 

давраи гузариш ва таъмин намудани татбиқи саривақтии лоиҳаҳои аз ҷониби 

Бонк  маблағгузоришуда,  равона  хоҳанд  шуд.  Бонк  инчунин  ба  ҳайси 

катализатор  барои  ҷалби  маблағгузории  муштарак  аз  тарафи  Бонки 

Инвеститсионии  Аврупо  (БИА),  Фонди  инвеститсионии  ИА  барои  Осиёи 

Марказӣ    (IFCA)  ва  дигар  сарчашмаҳои  тиҷорати  бисёрҷониба  ва  дуҷониба 

хизмат хоҳад кард. 

 

Бо  дарназардошти  пешравии  сусти  ислоҳот,  ки  имкониятҳои  лоиҳаҳои  аз 

ҷиҳати  иқтисодӣ  асосноккардашударо  маҳдуд  месозад,  Бонк    муколамаи 

сиёсии  худро  бо  Ҳукумати  Тоҷикистон  оиди  аҳамияти  ислоҳоти  сохторӣ  ва 

соҳавӣ    барои фароҳам  овардани  имкониятҳои  ҷалби  сармоягузориҳо  равона 

хоҳад  кард.  Масалан,  пешрафти    ислоҳоти  бахши  бонкӣ  на  танҳо  ба 

сармоягузории бонк ба бонкҳои тиҷоратӣ ва ТҚХ дар оянда мусоидат мекунад, 

балки имкониятхои бонкро дар пешниҳод намудани қарз дар соҳаи кишоварзӣ, 

КХМ  ва  самаранокии  истифодаи  барқ  низ  васеъ  хоҳад  кард.  Беҳтар  шудани 

муҳити  фаъолияти  соҳибкорӣ  ва  низоми  андоз  ба  ташкилёбии  теъдоди 
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бештари корхонаҳои хусусии даромадноке, ки метавонистанд аз маблағгузории 

БАТР  ва  бонкҳои  маҳаллӣ  баҳравар  гарданд,  мусоидат  хоҳад  кард.  Ислоҳоти 

инфрасохтор  ва  бахши  нерӯи  барқ  дар  фароҳам  овардани  имкониятҳои 

сармоягузорӣ дар бахшҳои мазкур кӯмак мерасонад. 

 

БАТР  дар  давоми  давраи  нави  стратегия  ҷиҳати  татбиқи  бомуваффақияти 

ислоҳот  дар  бахшҳои  мазкур  бо  Ҳукумати  Тоҷикистон  ва  дигар  донорҳои 

дуҷониба ва бисёрҷониба ҳамкорӣ хоҳад кард. Ин на танҳо ба Бонк, балки   ба 

дигар  сармоягузорони  хориҷӣ  ва  дохилӣ  имконият  медиҳад,  то  ки 

сармоягузориҳои  худро  дар  иқтисодиёти  Тоҷикистон  зиёд  намоянд  ва  ба  ин 

восита ба рушди устувор ва ҳаматарафаи дарозмуддат мусоидат хоҳад кард. 
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1.    ТАҶРИБА ВА ЛОИҲАҲОИ БОНК 

 

1.1.   Шарҳи фаъолияти Бонк то имрӯз  

 

Дар соли 1992 Тоҷикистон узви БАТР гардид. То соли 1996 фаъолияти БАТР бо 

пешниҳоди машваратдиҳии  техникӣ  (МТ)  маҳдуд  буд.  Аз  соли  1996  то  охири 

октябри  2011,  Бонки  мазкур    61  лоиҳаро  барои  ҳаҷми  умумии  фаъолият  ба 

маблағи 221 миллион Евро ба имзо расонид, аз он маблағи умумии қарзҳои дар 

доираи    Барномаи  мусоидат  ба  савдо  (TFP)  ҷудошуда    99  миллион  Евроро 

ташкил медиҳад. 

 

Дар  давраи  амалӣ  намудани    Стратегия  охирини  кишвар,  Бонк  26  лоиҳаро 

барои ҳаҷми умумии фаъолият ба маблағи  62 миллион Евро ба имзо расонид. 

Маблағи ҳар як лоиҳа ба ҳисоби миёна  2.4 миллион Евроро ташкил дод. 

 

Дороиҳои  амалиётӣ  ба  25  фоиз  то  45  миллион  Евро  афзоиш  ёфтанд  ва 

фаъолиятро дар ташкилотҳои молиявӣ (ки 54 фоизи ҳаҷми умумии дороиҳои 

амалиётиро  ташкил  медиҳанд),  саноат,  тиҷорат,  соҳаи  кишоварзӣ  (28%)  ва 

инфрасохтор (18%) дар бар мегиранд. Бахши хусусӣ 75% дороиҳои амалиётиро 

ташкил медиҳад. 

 

Айни  замон,  таносуби  лоиҳаҳои  бахши  хусусӣ  (фоизи  ҳаҷми  умумии 

фаъолият)  81  фоизро  ташкил  медиҳад,  ки  аз  ӯҳдадории  60  фоизаи  Бонк 

бамаротиб зиёд аст. 

 

Чадвал 1: Ташаккулёбии лоиҳаҳодар Ҷумҳурии Точикистон ба 

ҳолати  31 октябри соли 2011 
 
 

БАХШ ҲАҶМИ УМУМИИ ФАЪОЛИЯТ   ШУМОРАИ УМУМИИ ЛОИҲАҲОИ ҶОРӢ  

Маблағ бо миллион Евро  Шумор
аи 

лоиҳаҳ
о 

Арзиши 
умумии 
лоиҳаҳо 

БАТР 
имзо 
карда 

% БАТР аз 

ҳаҷми 
умумӣ 

Шумор
аилоиҳ
аҳо 

Лоиҳаҳ
о 

% и 
лоиҳаҳо 

Дороии 
амалиёт
ӣ 

% 
дороии 
амалиё
тӣ 

Энергия 1 21 7 3% 1 7.3 9% - - 

Захираҳои табиӣ - - - - - - - - - 

Нерӯи барқ 1 21 7 3% 1 7.3 9% - - 

Ташкилотҳои молиявӣ 30 170 154 70% 17 31.2 39% 24.3 54% 

Сармояи бонкӣ  3 14 9 4% 2 8.4 10% 8.4 19% 

Қарзи бонкӣ  2 105 102 47% 1 3.6 5% 1.4 3% 

Маблағгузории бизнеси 

хурд 

25 51 43 19% 14 19.3 24% 14.4 32% 

Саноат, тиҷорат ва 

Агробизнес  

19 55 33 15% 14 19.5 24% 12.7 28% 

Агробизнес   11 41 21 9% 8 12.8 15% 7.2 16% 

Фонди саҳмияҳо  4 1 1 1% 2 0.7 1% 0.1 1% 

Истехсолот ва 

хизматрасонӣ 

2 1 1 1% 2 1.2 1% 0.7 1% 

Моликият ва сайёҳӣ, 

Телекоммуникатсия,  

- - - - - - - - - 

Информатика, ВАО  2 12 10 4% 2 4.7 7% 4.7 10% 

Инфрасохтор 11 59 27 12% 9 21.7 28% 8.3 18% 

Инфрасохтори коммуналӣ   7 43 18 8% 5 17.4 19% 4.1 9% 

Наклиёт  4 17 9 4% 4 4.3 9% 4.3 9% 

ҶАМЪ  61 305 221 100% 41 79.7 100% 45.3 100% 

Эзоҳ: ба шумораи лоиҳаҳо  БМС дохил намешаванд 
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Чадвали  2: : Ташаккулёбии лоиҳаҳо дар Ҷумхурии Тоҷикистон дар  

солҳои 2009 – 2011 

 
Маблағ бо миллион Евро  2008  2009  2010  окт.  

2011 

Пешрафт дар 

солҳои  2009‐11 

(3 сол  инҷониб аз 
стратегияи 

охирин) 

          Охири с 2008 дар 

муқоиса ба октябри 

с. 2011) 

Ҳаҷми умумии фаъолият   158  179  214  221  +40% 

 аз он БМС*:  80  90  101  99  +24% 

Шумораи умумии амалиёт  41  47  55  61  +49% 

Шумораи умумии лоиҳаҳои ҷорӣ  73  70  79  80  +10% 

Шумораи амалиёт  32  35  38  41  +28% 

Дороии амалиётӣ  36  45  50  45  +25% 

 % маблағи ҷалбнашуда  34%  30%  35%  42%   

          (маҷмӯан барои 

солҳои 2009‐11) 

Ҳаҷми фаъолияти солона  35  24  22  16  (тақрибан €32 млн 

ба охири сол = +€78 

млн 

Шумораи амалиёт  11  10  9  7  (тақрибан 11 лоиҳа 

ба охири сол= +30 

лоиҳа) 

Пардохтҳои умумӣ  16  19  11  12  +€42 млн. 

Пардохти солонаи қарз  1  5  1  2  ‐€8 млн. 

Шумораи лоиҳаҳои ҷорӣ  72  94  171  131   

Саҳми бахши хусусӣ (% лоиҳаҳо)  68%  74%  65%  59%   

Номустақил (% лоиҳаҳо)  72%  76%  66%  61%   

 

1.2.  Татбиқи стратегияи пешинаи кишвар 
 

Стратегияи  кишвар,  ки    26  январи  соли  2009  тасдиқ  карда шуд,  дорои  чунин 

афзалиятҳои стратегӣ буд: 

 

 Ҳавасманд  гардонидани  бахши  хусусӣ:  идома  додани  кор  бо  бахши 

хусусӣ,  аз  ҷумла  бо  корхонаҳои  хурд  ва  миёна  бо  диққати  махсус  ба 

маблағгузории  бахшҳои  кишоварзии  аввалиндараҷа  тавассути  Механизми 

маблағгузории соҳаи кишоварзии Тоҷикистон (ММХКТ); таъмин намудани  

дониш  ва  малакаҳо  бо  истифодаи  маблағҳои  барои    ҳамкориҳои  техникӣ  

дар доираи Ташаббуси кишварҳои дар марҳилаи ибтидоии гузариш (КИГ) 

ва  барномаҳои  хизматрасонии  машваратӣ  оиди  бизнес  (БРФК/ХМБ) 

пешбиишуда.  

 Тақвият  додани  бахши    молиявӣ:  Баланд  бардоштани  сатҳи 

сармоягузории  бахши  бонкӣ  ва  тавсеа  додани  имкониятҳои  он  барои 

миёнаравӣ  дар  маблағгузорӣ;  омӯзиши  имкониятҳо  барои  таъмин 

намудани маблағгузорӣ бо асъори миллӣ дар бахши иҷорадиҳӣ (лизинг); ва 

дастгирӣ дар ташкил намудани Бюрои қарзӣ. 

 Дастгирӣ  намудани  инфрасохтори  муҳим:  Таваҷҷӯҳ  ба  инфрасохтори  

мунисипалӣ,  бахши  нақлиёт  ва  энергетикӣ,  сафарбар  намудани 
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 Муколама  оид  ба  сиёсат:  Таваҷҷӯҳ  ба  муҳити  сармоягузорӣ  ва  идома 

додани дастгирии Шӯрои сармоягузорон; ҳамкории зич бо дигар донорҳои 

ТБМ,  доираи  донорон  ва  соҳибкорон  ва  иштирок  дар  таҳияи  Стратегияи 

муштараки ҳамкории кишварӣ (СМҲК) ҳамчун роҳнамои ислоҳоти ояндаи 

кишвар. 

 

Дар  давраи Стратегияи  гузашта    бӯҳрони  иқтисодӣ  ва молиявии  глобалӣ    ба 

Тоҷикистон  таъсири  беандоза  расонид,  зеро  кишвар  аз  камшавии  назарраси 

интиқоли маблағ,  ки  даромади  асосии  пулии  кишвар  ба  ҳисоб меравад  ва  аз 

пастшавии нархи пахта  ва алюминий,  ки молҳои асосии содиротӣ мебошанд, 

зарари  калон  дид.  Бар  замми  ин,    пули  миллӣ  дар  аввали  соли  2009  дучори 

беқурбшавии  назаррас  гардид,  суръати  афзоиш  коҳиш  ёфт  ва  даромад  аз 

ҳисоби интиқоли маблағ кам гашт.  

 

Бо  вуҷуди  чунин  равандҳои  манфӣ,  Бонк  дар  як  қатор  бахш  ба  пешравӣ  дар 

амалӣ намудани афзалиятҳои стратегӣ ноил шуд. Аммо, БАТР маблағгузории 

худро дар сатҳи пеш аз бӯҳрон нигоҳ доштан натавонист.  

 

Ҳавасманд гардонидани бахши хусусӣ: Дастгирии бевоситаи бахши хусусӣ аз 

ҷониби  Бонк  тавассути  Ташабуси  КМГ  амалӣ  гашт.  Бонк  барои  дастгирӣ 

намудани  корхонаҳои  хурди  хусусӣ  дар  Тоҷикистон  имконият  пайдо  кард: 

ҳамаи  қарзҳои  корпоративӣ  тавассути  истифодаи  воситаи  КМГ  пешниҳод 

шуданд.  Дар  доираи  Механизми  қарздиҳии  бевосита  (МҚБ),  Бонк  як  қатор 

қарзгирандагоне,  ки  барояшон  маблағгузории  тиҷоратии  дарозмуддат 

пешбинӣ  нашудааст,  дастгирӣ  намуд.  Дар  соли  2010,  дар  доираи Механизми 

сармоягузории бевосита (МСБ), Бонк бори аввал берун аз бахши молиявӣ  дар 

сармояи  саҳҳомии  корхонаи  хурди  шахсии  машғул  бо  хизматрасонии 

автоматии  пардохти  маблағ  сармоягузорӣ  намуд.  Умуман,  бахши 

корпоративии  (корхонаҳо,  ширкатҳо)  Тоҷикистон  ҳанӯз  ҳам  дар  марҳилаи 

аввалаи  гузариш  ба  СМБ  қарор  дорад,  зеро  иқтидори  баромад  бо  ҳуқуқи 

фурӯши  сармояи  асосӣ  аз  рӯи  нархи  устувор  ва  бозорҳои  тағйирпазир  хеле 

маҳдуд аст, ки барои аз рӯи стандартҳои байналмиллалӣ баҳодиҳии ширкатҳо 

имконият  намедиҳанд.  Маблағгузории  мезонинӣ  бо  хусусиятҳои  саҳҳомӣ  ба 

мақсад бештар мувофиқ аст. 

 

Механизми Маблағгузории Соҳаи Кишоварзии Тоҷикистон    (ММХКТ), ки дар 

давраи стратегияи қаблӣ ҷорӣ  шуда буд ҳанӯз ҳам нақши муҳимро дар таъмин 

намудани механизмҳои алтернативии маблағгузории бахшҳои аввалиндараҷаи 

кишоварзӣ  мебозад.  ММХКТ  ҳамчун  воситае,  ки  тарзи  маблағгузории  соҳаи 

кишоварзиро  дар  Тоҷикистон  аз  нав  муайян  кардааст,    эътироф  шудааст.  

Тавассути  методологияи  ММХКТ,  ҳаҷми  қарзҳои  беэътимоди  ҳоҷагиҳои 

деҳқонӣ  бамаротиб  коҳиш  дода  шуд    ва  ҷойгузини  маблағгузории  давлатӣ 

гашт. Бо дастгирии молиявии гранти Иттиҳоди Аврупо, дуюм марҳилаи васеи 

ММХКТ дар аввали соли 2010 оғоз гардид. Илова бар маблағгузорӣ, ММХКТ II 

дар  вуҷуд  овардани  занҷираи  арзиш  тавассути  мусоидат  ба  ҳамкории  байни 
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деҳқонон ва агробизнес ва машваратдиҳӣ ба деҳқонон оиди баланд бардоштани 

маҳсулнокӣ  ва  истеҳсоли  маҳсулоти  гуногуни  кишоварзӣ,  кӯмак  мерасонад. 

ММХКТ  II  инчунин  дар  пешбурди  ислоҳоти  давлатии  бахши  кишоварзӣ 

тавассути  таҳияи  стратегияи  кишоварзии  сатҳи  кишвар  дастгирӣ  мекунад. 

Аммо,  аз  сабаби маҳдуд будани имкониятҳои молиявии миёнаравии бонкҳои 

иштироккунанда,  ҳаҷми  умумии  қарзҳо  ба  ҳадафи  дар  оғоз  муқарраршуда 

нарасид. 

 

Аз  оғози  барномаи  ХМБ  дар  Тоҷикистон  дар  соли  2007,  ҳамагӣ    206  лоиҳа, 

бахусус дар бахши агробизнес  ва  сохтмон дастгирӣ шуданд. Сараввал аз  се  то 

ҳафт лоиҳаи барномаи БРФК ҳар сол оғоз мешуданд. Якчанд лоиҳаи аз ҷониби 

Бонк маблағгузоришуда тавассути БРФК/ХМБ дастгирӣ шуданд.  

 

Пурзӯр  намудани  ташкилотҳои  молиявӣ:  Дар  давоми  татбиқи    стратегия, 

Бонк  ҳамкории  худро  бо  ҳафт  бонки  кишвар  аз  14‐то  ва  се  ташкилоти 

қарздиҳии хурд идома дод. Бӯҳрони иктисодӣ ба бадшавии назарраси сифати 

дороиҳои бахши бонкӣ ва дигар мушкилот, ки имкониятҳои Бонкро барои зиёд 

намудани ҷалби он дар бахш маҳдуд сохт, оварда расонд. Дар ҷавоб ба дахолати 

устувори  давлат,    Бонк  муколамаи  сиёсии  худро  дар  ҳамкории  зич  бо  СБА, 

дигар ТБМ ва донорҳо то сатҳи баландтарини сиёсӣ бардошт. 

 

Тоҷикистон  яке  аз  кишварҳои  аввалин  буд,  ки  моҳи  феврали  соли  2011  аз 

тавсеаи  Барномаи  рушди  асъори  миллӣ  ва  бозори  дохилии  молиявӣ  дар 

кишварҳои  КИГ  баҳравар  гашт.  Дар  доираи  барномаи  мазкур,  Ҳукумати 

Тоҷикистон  Ёддошти  тафоҳумро  ҷиҳати  фароҳам  овардани шароитҳои  сиёсӣ 

барои  гузариш  ба  истифодаи  асъори  миллӣ  моҳи  апрели  соли  2011  ба  имзо 

расонид. Дар натиҷа,   Бонк метавонад қарзҳои чаҳорсоларо бо фоизи устувор 

бо  пули  Сомонӣ  пешниҳод  намояд.  Аз  сабаби  мавҷуд  набудани  бозори 

дохилии коғазҳои қимматнок ва қарздиҳии бонкҳои тиҷоратӣ ба муддати зиёда 

аз  як  сол,  холигӣ  дар  таҷрибаи  қарздиҳӣ  дар  сатҳи  маҳаллӣ  ҳанӯз  боқӣ 

мемонад.  Бар  замми  ин,  Бонк  барои  ҳафт  корхонаи  нави  хурд  бо  бонкҳои 

ҳамкор ва ташкилотҳои қарздиҳии хурд пешниҳоди қарзро ба тасвиб расонид. 

Се  қарз  бо  асъори миллӣ маблаггузорӣ  карда шуд.  БАТР  дар  сармоягузории 

бонкҳо низ саҳм гузошт: Бонк саҳмияҳои худро дар Агроинвестбонк (AИБ),  яке 

аз  калонтарин  бонки  кишвар  гузошт.  Дар  натиҷа,  БАТР    соҳиби  25  фоиз 

саҳмияи бонки мазкур гашт  ва инчунин сармоягузории АксесБонкро дастгирӣ 

кард. Аммо, дар бахши бонкӣ ҳанӯз мушкилиҳои зиёд ҳалли худро наёфтаанд.  

 

Бо  дастгирии  аввалаи  Бонк,  дар  назди  бонкҳои  маҳаллӣ  бюрои  қарздиҳӣ  ва 

ташкилотҳои  қарздиҳии  хурд  ташкил  карда  шуд.  Айни  замон,  омодагиҳои 

ниҳоии техникӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор доранд ва дар давоми соли 2012 

бюрои қарздиҳӣ фаъолияти худро оғоз менамояд.  

 

Дастгирӣ намудани инфрасохтори муҳим:   Дар асоси дастовардҳои Лоиҳаи 

таъминоти  оби шаҳри  Хуҷанд,  Бонк шумораи  лоиҳаҳои  таъминоти  обро  дар 

шаҳрҳои хурд бо  татбиқи Лоиҳаи барқарорсозии обтаъминкунӣ дар шаҳрҳои 

ҷануб  дар  се  ноҳияи  вилояти  Хатлон  ва  баъдан  Лоиҳаи  шаҳрҳои  шимоли 
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кишвар дар соли 2010 бо фарогирии шаш шаҳри вилояти Суғд ва шаҳри Хоруғ 

дар  Вилояти  Мухтори  Куҳистони  Бадахшон  ва  Лоиҳаи  шаҳрҳои  марказӣ  бо 

фарогирии  чаҳор  шаҳр  зиёд  намуд.    Дар  пешбурди  ислоҳот  Бонк  аз 

муносибати  фарогир  истифода  мебарад.  То  имрӯз,  пешравиҳо  дар  ислоҳоти 

тарифи  об,  мутобиқат  ба  стандартҳои  ҳисобдории  СБҲМ  ва  мусоидат  ба 

самаранокӣ  дар  корхонаҳои  обтаъминкунӣ  ноил  гаштаанд.  Дар  шаҳри 

Душанбе,  Бонк  барқарорсозии  инфрасохтори  троллейбусҳоро,  аз  ҷумла 

такмилдиҳии  базаи  меъёрию  ҳуқуқӣ  барои  нақлиёти  ҷамъиятӣ,  баланд 

бардоштани  нишондиҳандаҳои  молиявӣ  ва  амалиётии  корхона  ва  амалӣ 

намудани лоиҳаи идоракунии  ҷамъоварии партовҳои  сахт  бо мақсади  таҷдид 

ва  тақвият  бахшидани  корхонаҳои  коммуналии  масъул  барои  ҷамъоварӣ  ва 

баровардани  партов  ва  тиҷоратикунонии  корхонаҳоро  дастгирӣ  намуд.  

Инчунин,  Бонк  бо  мақсади  мусоидат  ба  фаъолияти  тиҷоратӣ  дар  бахши 

хизматрасонии  нақлиёти  ҷамъиятӣ  ва  иштироки  бахши  хусусӣ  дар 

хизматрасонии  ҷамъиятӣ  ба  корхонаи  хусусии  автобусҳои  хурд  дар  шаҳри 

Хуҷанд қарз пешниҳод намуд.    

Моҳи  июни  соли  2011  Бонк  қарзи  аввалини  худро  ба  бахши  нерӯи  барқ,  ки 

барои тиҷорат ва ҷамъият дар маҷмӯъ зарур аст, пешниҳод намуд. Лоиҳаи кам 

намудани  талафоти  нерӯи  барқ  ба  коҳиш  додани  талафоти  барқ,  зиёд 

намудани  ҷамъоварии  пардохт  ва  баланд  бардоштани  эътимоднокии 

таъминоти  нерӯи  барқ  дар  шаҳри  Хуҷанд    равона  шудааст.  Барои  лоиҳаи 

мазкур  Бонк  ҳамчун  катализатор  бо  мақсади  ҷалб  намудани    маблағгузории 

аввалини муштараки  БАС  дар Осиёи Марказӣ  ва  аввалин  сармоягузории ИА 

дар доираи Барномаи инвеститсионӣ барои Осиёи Марказӣ, хизмат кард.  

 

Муколамаи  сиёсӣ:  Муколамаи  сиёсии  Бонк  барои  беҳтар  намудани  муҳити 

инвеститсионӣ  ва    такмилдиҳии  бахши  идоракунӣ  ва  бонкӣ  равона  шудааст. 

Бонк  дастгирии  Шӯрои  машваратиро  барои  беҳтар  намудани  муҳити 

сармоягузорӣ  ,  тавассути  маблағгузории  Котиботи  худ  ва  иштирок  дар 

ҷаласаҳои Шӯро идома дод. Ҷаласаҳое, ки бо иштироки Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  мегузаранд  барои  муҳокимаи    масъалаҳои  алоқаманд  бо  муҳити 

соҳибкорӣ  бо  шахсони  аввали  Ҳукумат  ба  бахши  хусусӣ  замина  фароҳам 

меоваранд. Иштирокчиёни раванди мазкур ба баъзе комёбиҳои назаррас ноил 

шуданд. Моҳи июни соли 2009, Ҳукумати ҶТ “200 рӯзи ислоҳот”‐ро бо мақсади 

беҳтар  намудани муҳити  тиҷоратӣ,  эълон  намуд.  Дар  ин  давра,   шумораи  як 

қатор  иҷозатномаҳо  аз  510  то  то  90  кам  карда  шуд;  равзанаи  ягона  барои 

бақайдгирии  фаъолияти  соҳибкорӣ  ҷорӣ  карда  шуд,  ҳуқуқҳои  саҳмдорон 

беҳтар шуданд.  Аммо  масъалаҳое,  ки  дар  доираи  ислоҳот  ҳанӯз  ҳалли  худро 

наёфтаанд, зиёданд. Тавассути барномаи  ММХКТ,  Бонк дар ҳалли ду масъалаи 

муҳим дар ислоҳоти кишоварзӣ саҳми асосии худро  гузошт. Чӣ тавре,  ки дар 

боло  қайд  гардид,    ММХКТ  дар  тағийр  додани  усули  маблағгузории  соҳаи 

кишоварзӣ  нақшӣ  муҳимро  бозид  ва  барои  қабули  Қонун  дар  бораи  озодии 

фаъолияти  фермерӣ  роҳро  кушод  ,  ки  он  дар  навбати  худ  барои  деҳқонон 

имконият  барои  интихоб  намудани  зироати  киштшаванда  ва  тарзи  фурӯши 

маҳсулотро фароҳам овард. 

Моҳи декабри соли  2010, бо мақсади баррасӣ намудани пешравиҳои иқтисодӣ 

ва  муҳокимаи  афзалиятҳои  ислоҳот  дар  Тоҷикистон  бо  донорҳои  асосӣ, 
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Ҳумумати  Ҷумҳурии    Тоҷикистон  Форуми  рушдро  баргузор  намуд.  Дар 

натиҷаи  гузаронидани  Форум,  Нақшаи  чорабиниҳо  оид  ба  рушд  ва 

гузаронидани  ислоҳот  дар  нӯҳ  самт,  аз  ҷумла  дар  бахши  молиявӣ,  муҳити 

соҳибкорӣ, кишоварзӣ ва энергетика ҳамоҳанг карда шуд. Нақшаи чорабиниҳо 

ҳамчун асос барои давом додани муколамаи сиёсӣ байни Ҳукумат ва донорҳо, 

аз  ҷумла  БАТР  хизмат  мекунад.  Аз  замони  гузаронидани  Форуми  рушд, 

пешравиҳои назаррас дар баъзе соҳаҳо ба назар мерасанд (масалан: кишоварзӣ, 

муҳити  соҳибкорӣ  (бизнес)  ва  энергетика),  аммо  баъзе  соҳаҳои  дигар  ақиб 

мондаанд (масалан, нақлиёт).  

 

1.3. Таъсири лоиҳаҳои Бонк дар марҳилаи гузариш  

 

Аз замоне, ки Стратегияи қаблӣ моҳи январи соли 2009 қабул гардид, ба ҳамаи 

лоиҳаҳои  нави  Бонк  дар  Тоҷикистон  баҳои  “Аъло”  (тақрибан  40%)  ё    “Хуб” 

(тақрибан 60%) дода шуд. Ин аз ҳадафи муқарраргардидаи 80 фоизи лоиҳаҳо, 

ки бояд баҳои «Хуб» ва «Аъло» дода шаванд баландтар аст. Ба ягон лоиҳа баҳои 

«қаноатбахш» дода нашуд. 

 

Айни  замон,  15  лоиҳаи  дорои  имкониятҳои  калони  таъсир  ба  марҳилаи 

гузариш дар кишвар амалӣ шуда истодаанд. Аз рӯи таъсири худ ба марҳилаи 

гузариш  тақрибан  ба  40  фоизи  лоиҳаҳои  мазкур  баҳои  «аъло»,  зиёда  аз  50 

фоизи  онҳо  баҳои  «хуб»  ва  ба  як  лоиҳа  баҳои  «қаноатбахш»  дода  шуд.  Бо 

вуҷуди  ин,  бино  ба  шароити  ноустувори  макроиқтисодӣ  ва  осебпазирии 

мавҷудбудаи  иқтисодӣ,  хавфи  таъсири  марҳилаи  гузариш  қариб  барои  90 

фоизи  лоиҳаҳо  ҳамчун  «баланд»  ё  «хеле  баланд»  арзёбӣ  гардид.  Мисоли 

равшани  лоиҳаи  дорои  хавфи  ночизи  таъсири  марҳилаи  гузариш    ‐  Давраи 

дуввуми  лоиҳаи  Беҳтар  намудани  таъминоти  оби  шаҳри  Хуҷанд  ба  ҳисоб 

меравад. 

 

Ба  охири  моҳи  октябри  соли  2011,  тамоми  лоиҳаҳои  дар  Тоҷикистон 

амалишудаистода (яъне, на кам аз 6 моҳ аз замони ба имзорасонӣ ва онҳое, ки 

аз рӯи таъсири худ ба марҳилаи гузариш ҳадди ақал як бор баҳо дода шудаанд), 

тибқи Низоми мониторинги таъсир дар марҳилаи гузариш (НМТГ) баҳои аз 2 

то 8 гузошта шуданд. Ба ҳолати охири моҳи октябри соли 2011, аз рӯи НМТГ ба 

лоиҳаҳои дар Тоҷикистон амалишудаистода баҳои 4.82 дода шуд, ки нисбат ба 

ҳадафи  иборат  аз  4.35,  ки  аз  ҷониби  Бонк  нисбати  таъсири  лоиҳаҳо  дар 

марҳилаи гузариш, муқаррар гардид, пасттар мебошад. Ин хатарҳои зиёдеро, 

ки бо бештари лоиҳаҳо алоқаманданд ва мушкилоти татбиқ намудани онҳоро 

дар муҳити вазнини соҳибкорӣ (бизнес) инъикос мекунад.  

 

Чуноне,  ки  дар  Диаграммаи  1  қайд  мешавад,  ба  вазифаҳои  асосии  лоиҳаҳои 

марҳилаи  гузариш    бунёд  намудани  асос  барои  бозорҳо,  паҳнкунии  малака, 

баланд  бардоштани  стандардҳои  идоракунии  корпоративӣ,  тавсеаи  бозор  ва 

таҷдиди  он  дохил  мешаванд.  Зиёда  аз  нисфи  лоиҳаҳое,  ки  ба  дастгирӣ 

намудани сохторҳои бозор, таҳвили малака ва тақвият бахшидани стандартҳои 

корпоративӣ,  аз  ҷумла  зиёда  аз  30  фоизи  лоиҳаҳо  ба  вусъатдиҳии  бозор  ва 

таҷдиди ширкатҳо равона шудаанд. 
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Диаграммаи 1: Фоизи лоиҳаҳое, ки ба расидани ҳадафҳои марҳилаи 

гузариш равона шудаанд, аз соли 2005  то имрӯз 

 

Диаграммаи 1: Фоизи лоиҳаҳое, ки аз соли 2005  то имрӯз ба расидани 

ҳадафҳои марҳилаи гузариш равона шудаанд.  

 

 
Эзоҳ:  Ба  ҷадвали  мазкур  лоиҳаҳои  дар  чорчӯбаи  барномаи  Кишварҳои 

марҳилаи ибтидоии гузариш (КИГ) амалишуда дохил намешавад  
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2.  МУҲИТИ КОРӢ 

2.1.  Вазъи сиёсӣ 

 

Тоҷикистон  ҷумҳурии  президентӣ  буда  дорои  ҳокимияти  иҷроияи 

пуриқтидор,  ки  бо  ҳокимияти  қонунбарор  ё  судӣ  ба  таври  кофӣ  мувозӣ 

нашудааст. Дар соли 2006, Президент Эмомалӣ Раҳмон боз барои 7 соли дигар 

ба ҳайси роҳбари кишвар бо 79 фоиз овоз интихоб шуд. Мутобиқи тағйироти 

ба  Сарқонун  воридшуда  Президент  Эмомалӣ  Раҳмон  метавонад  дар 

интихоботи навбатӣ баъди ба охир расидани мӯҳлати президентӣ дар соли 2013 

иштирок  варзад.    Гарчанде  ки  дар  интихоботи  охирини  ғайр  аз  ӯ  номзади 

шоистае набуд, интихобот дар фазои ором бе ягон ҳодисаи зӯроварӣ баргузор 

шуд.  Бо  дарназардошти  собиқаи  ҷанги  шаҳрвандии  хонумонсӯзи  кишвар  ва 

марҳилаи  барқарорсозии  баъди  низоъ,  натиҷаҳои  интихобот  хуб  пазируфта 

шуданд. 

 

Баъди  ба  охир  расидани  ҷанги  шаҳвандӣ  дар  соли  1997,  нуфузи  Президент 

Эмомалӣ  Раҳмон,  ки  истиқрори  сулҳу  субот  дар  солҳои  баъди  низоъ  ба  ӯ 

нисбат  дода  мешавад,  сол  аз  сол  афзоиш  ёфт  ва  мавқеи  мухолифин  заиф 
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гардид.  Ба  назар  мерасад,  ки  мухолифин  барои  эҷод  намудани  мушкилоти 

ҷиддӣ  ба  сарвари  кишвар  ва  ҳизби  сиёсии  ҳукмрони  президентӣ,  иқтидор 

надоранд.  Воситаҳои  ахбори  умум  бештар  зери  назорати  давлат  мебошанд,  

аммо  дар  кишвар  якчанд  нашрияҳои  иттилоотии  озод  фаъолият  мебаранд. 

Норасоии  бисёрақидагии  воқеӣ  таъсири  худро  ба  рафти  ислоҳоти  сиёсӣ  ва 

иқтисодӣ дар кишвар мерасонад. Ин мушкилотест,  ки ба имкониятҳои ислоҳот 

ва муҳити корӣ дар кишвар таъсир мерасонад.  Бо дарназардошти камбизоатӣ 

ва  бекории  умумӣ,  аз  ҷумла  болоравии  нархи  маҳсулоти  озуқа    ва  норасоии 

нерӯи  барқ,  сар  задани  нооромиҳои  иҷтимоӣ  аз  эҳтимол  дур  нест.  Вазъи 

ноором дар минтақа, махсусан дар Афғонистон ва имконияти паҳн шудани он 

дар  Тоҷикистон  омили  дигарест,  ки  ба  муҳити  корӣ  дар  Тоҷикистон  таъсир 

мерасонад.  

 

Барои маълумот оиди баҳодиҳии муфассали муҳити сиёсӣ ба  Замимаи  1 

нигаред. 

 

2.2.  Вазъи макроиқтисодӣ 

 

Иқтисодиёти Тоҷикистон аз бӯҳрони зикргардида  баромад , ММД аз 3.9  фоиз 

дар соли 2009  то 6.5 фоиз дар соли 2010  ва ба 7.5 фоиз дар давоми се семоҳаи 

аввалаи соли 2011  афзоиш ёфт. Барқароршавии иқтисодиёт бештар аз ҳисоби 

болоравии  нархҳои  содиротӣ,  шиддатгирии  фаъолияти  иқтисодӣ  дар  байни 

шарикони  тиҷоратии  сатҳи  минтақавӣ  ва  барқароршавии  зуди  интиқоли 

маблағ, ки дар навбати худ ба рушди соҳаи сохтмон ва хизматрасонӣ мусоидат 

намуд, ба амал омад.  Сол аз сол сатҳи таваррум тақрибан ба 5 фоиз дар нимаи 

соли  2010  то  14  фоиз  моҳи  июни  соли  2011  аз  сабаби  баланд  рафтани  нархи 

сӯзишворӣ ва гандум дар бозори ҷаҳонӣ ва болоравии меъёри  боҷи содиротӣ 

ба маҳсулоти нафтии Россия, афзоиш ёфт. Аммо, аз ҳамон вақт инҷониб сатҳи 

таваррум моҳи октябр то 11 фоиз коҳиш ёфт. 

 

Тоҷикистон  дар  қатори  кишварҳое  қарор  дорад,  ки  аз  ҳама  беш  аз  интиқоли 

маблағ  вобастагӣ  дорад.  Манбаи  асосии  чунин  интиқолҳо  даромади  ба 

дастовардаи муҳоҷирони меҳнатии мавсимӣ, ки қисми зиёди онҳо дар Россия 

кор  мекунанд,  ба  ҳисоб  меравад.  Аз  рӯи  ҳисобҳо,  интиқоли  солонаи  маблағ 

тақрибан 40‐50 фоизи ММД‐ро ташкил медиҳад, гарчанде мушоҳидаҳо нишон 

медиҳанд, ки рақами воқеӣ баъди баровардани ҳаҷми маблағи интиқолшудаи 

алоқаманд бо савдо, метавонад тақрибан 30‐40 фоизро ташкил диҳад. 

 

Тавозуни савдо (аз ҷумла грантҳо) дар соли 2010 ба таври назаррас беҳтар гашта 

ба  профитсит  дар  ҳаҷми  тақрибан  то  2.1  фоизи  ММД  ноил  шуд.  Ин  дар 

натиҷаи  коҳиш  ёфтани  воридот    асосан  аз  сабаби  вайрон  шудани  ҷадвали 

транзити молу маҳсулот тавассути роҳи оҳан,  суст шудани пардохтҳои беруна 

барои сармоягузориҳои давлатӣ ва паёмадҳои ба таъхирафтодаи беқурбшавии  

асъор  дар  солҳои  пешин,  ба  амал  омад.  Дар    соли  2011  ташаккули  манфии 

тавозуни савдо бо касри тақрибан то 3.6 фоизи  ММД дар назар аст. Захираҳои 

умумӣ дар сатҳи ниҳоят хавфноки воридоти 1.5 моҳа қарор доранд. Ба қарибӣ 

СБА таҳлили 4‐умро дар доираи Механизми қарздиҳии васеъ  (МҚВ) ба анҷом 
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расонид.  Дар  чорчӯбаи  механизми  мазкур  ҳаҷми  умумии  қарзҳои 

пешниҳодшуда  аз  давраи  тасдиқ  шудани  он  дар  моҳи  апрели  соли  2009 

тақрибан ба 125 миллион доллари ИМА расид. 

 

Дар  доираи  Механизми  муштараки  Бонки  ҷаҳонӣ  ва  СБА  оид  ба  таъмин 

намудани  сатҳи қарздории қобили қабул,  Тоҷикистон  таҳти фишори  сангини 

қарз мемонад. Тибқи СБА,  ҳиссаи қарзи берунаи давлатӣ ва аз ҷониби давлат 

кафолатдодашудаи Тоҷикистон  ба ММД  тақрибан  34  фоизро  дар  охири  соли 

2010  ташкил  дод,  ҳаҷми  қарзи  дохилӣ  бошад ночиз мемонад.  Гарчанде,  ки  аз 

рӯи меъёрҳои байналмиллалӣ, сатҳи қарзи беруна баланд нест ва қарзи дохилӣ 

хурд  бошад  ҳам,  иқтидори  пасти  институтсионалии  Тоҷикистон  ва 

осебпазирии  кишвар  ба  изтиробҳои  беруна  эҳтимолияти  бӯҳрони  қарзиро 

зиёд мегардонад. 

 

Дар  солҳои  охир  бахши  бонкӣ  дар  натиҷаи  ҷамъшавии  қарзҳои  пахта,  ки  аз 

тарафи  давлат  барои  фаъолияти  хоҷагиҳои  пахтакор  ҷудо  шуда  буданд, 

беқурбшавии  назарраси  қурби  ивази  асъор,  камшавии  пули  нақд  аз  сабаби 

фурӯши  саҳмияҳои  Роғун  ва  пешниҳоди  қарз  аз  ҷониби  давлат  ба 

воридкунандагони  маҳсулоти  озуқаи  «стратегӣ»  ва  сӯзишворӣ  зарари  калон 

дид.  

 

Бо  дарназардошти  бадшавии  дурнамои  глобалӣ  барои  соли    2012,  суръати 

афзоиши ММД аз 6.5 фоиз  дар  соли 2011  то 5 фоиз    дар  соли 2012  каме  суст 

хоҳад шуд, ки ба он афзоиши сусти минтақавӣ, пастшавии нархи алюминий ва 

пахта  ва  сустшавии  интиқоли  маблағ  таъсир  хоҳад  расонд.  Дар  натиҷаи 

пастшавии нархҳои сӯзишворӣ ва озуқаворӣ дар ҷаҳон, суръати таваррум суст 

шуда истодааст  ва пастшавии он  то 10 фоиз дар  соли 2012  дар назар аст. Дар 

ояндаи  миёнамӯҳлат,  афзоиши ММД    метавонад  тақрибан  5  фоизро  ташкил 

диҳад,  аммо  бо  дарназардошти  як  қатор  омилҳои  хатарнок,  ки  вобастагии 

калон  аз  пахта  ва  интиқоли  пулӣ;  вобастагӣ  аз  кишварҳои  ҳамсоя  барои 

содирот  ва  воридоти  молҳо  тавассути  роҳи  оҳан    ва  бартараф  нашудани 

камбудиҳои низоми бонкиро дар бар мегиранд. 
 
Барои  шиносоӣ  бо  ҷадвали  нишондодҳои  алоҳидаи  иқтисодӣ  ба  Замимаи  8 

нигаред. 
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Ҷадвали 3. Нишондодҳои асосии макроиқтисодӣ 

 

  2008 2009 2010 2011  2012 
         тахм. Нақша  Нақша 

Афзоиши ММД  7.9 3.9 6.5 6.5  5.0 
Таваррум (ҳисоби 

солона)  20.4 6.5 6.5 13.1  9.4 

Тавозуни давлатӣ / ММД*  ‐5.1 ‐5.2 ‐3.0    

Тавозуни савдо / ММД*  ‐7.6 ‐5.9 2.1    
СХМ‐и холис 

(млн.долл.ИМА)  300.0 15.8 15.8    

Қарзи беруна / ММД  46.3 51.7 53.6    

Захираҳои умумӣ/ ММД  4.2 6.9 9.1    
Қарзба бахши хусусӣ / 

ММД  26.4 25.0 23.6    

ММД (млрд.долл.ИМА)  5.1 5.0 5.6    
 

*Ба тавозуни давлатӣ ва савдо грантҳо дохил мешаванд 

 

2.3.  Вазъи ислоҳоти сохторӣ 

 

Бо вуҷуди баъзе пешравиҳо дар самти ислоҳоти сохторӣ дар соҳаҳои алоҳида, 

мушкилоти  алоқаманд  ба  гузариш  аз  нуқтаи  назари  сохторҳо  ва  ниҳодҳои 

бозаргонӣ боқӣ мемонанд.   

 

Дар солҳои охир, ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ бо   озодшавии нархҳои пахта  ва 

истеҳсолот  тибқи Қонун  дар  бораи  озодии фаъолияти фермерӣ,  ҳалли  қарзи 

хоҷагиҳои  пахтакор  ва  таҳия  намудани  кодекси  нави  замин,  ки  ба  фурӯши 

замин  имконят  хоҳад  дод,  ба  пешравиҳо  ноил  гардид.  Бо  вуҷуди  ин, 

маҳсулнокӣ  ҳанӯз  дар  сатҳи  паст  боқӣ  мемонад  ва  худи  бахш  мисли  пеш  аз 

пахтакорӣ  вобастагии  калон  дорад.  Набудани  таҷрибаи  диверсификатсия 

даромад  ва  шуғлро  махсусан  дар  партави  болоравии  ногаҳонии    нархҳои 

озуқаворӣ дар ҷаҳон ва   норасоии озуқаворӣ ба пасту баланд шудани нархҳои 

байналмилалӣ осебпазир карда ба  амнияти озуқаворӣ таҳдид мекунад. 

  

Ислоҳоти  бахши  молиявӣ  пеш  рафтаст,  аммо  низоми  бонкӣ  суст  боқӣ 

мемонад.  Сифати  дороиҳо  паст  боқӣ  монда  вобастагии  зиёдро  ба  соҳаи 

пахтакорӣ,  корхонаҳои  давлатӣ  ва  карздиҳии  мақсадноки  давлатиро  инъикос 

мекунад.  Идоракунии  хатарот  ва  стандартҳои  муҳосибавӣ  ба  талабот  ҷавобгӯ 

нестанд,  баъзе  аз  бонкҳо  бошад  ҳанӯз  аз  дастгирии  БМТ  вобастагӣ  доранд. 

Долларизатсия дар низоми бонкӣ дар сатҳи баланд боқӣ мемонад, дар ҳоле, ки 

миёнаравии  молиявӣ  ва  рушди  бозори  коғазҳои  қимматнок  дар  сатҳи  паст 

қарор  дорад.  Дар  самти  назорати  бонкӣ  баъзе  пешравиҳо  ба  назар мерасанд, 

зеро тибқи барномаи СБА, бонкҳо барои мутобиқат бо стандартҳои мазкур ба 

меъёрҳои дар нақшаи чорабиниҳои дар оғози соли 2011 пешниҳодшуда ҷавобгӯ 

набуданд.  Моҳи  январи  соли  2011,  қонуни  аз  нав  дида  баромадашудаи  дар 
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бораи    БМТ  ва  қонун  дар  бораи  муфлисшавии  муассисаҳои  қарздиҳанда    ба 

Парлумон пешниҳод карда шуд,    ҳол он,  ки моҳи июни 2011  қонуни нави ҶТ 

«Дар  бораи  муқовимат  ба  қонунигардонии  (расмикунонии)  даромадҳои  бо 

роҳи ҷиноят бадастоварда ва маблағгузории терроризм» қабул шуда буд. 

 

Бо  дастгирии    СБА  Бонки  миллии  Тоҷикистон  ба  беҳбудиҳои  назаррас  дар 

идоракунӣ  ва    шаффофият  ноил  гашт.  Моҳи  сентяби  соли  2010,    натиҷаи 

аудити  ҳисоботҳои  молиявии  бонк  то    декабри  соли  2009  дар  сомонаи 

интернетии Бонки миллӣ ба табъ расид. Қонуни аз нав дида баромадашуда дар 

бораи Бонкӣ Миллӣ ба Парлумон моҳи январи соли 2011 пешниҳод карда шуд. 

Бо вуҷуди ин, иқтидори функсияи батанзимдарории Бонки миллӣ маҳдуд буда 

таҷрибаи қарздиҳии аз ҷониби давлат равонашуда идома дорад. 

 

Баъзе пешравиҳо дар  беҳтар намудани  идоракунӣ ва шафофияти корхонаҳои 

бузурги давлатӣ  (КД)  ба  даст  омаданд. Ширкати давлатии алюминии ТАЛКО 

натиҷаи тафтишоти молиявии худро соли 2010 чоп карда буд, нерӯгоҳи барқӣ 

обии Роғун бошад натиҷаи тафтишоти ҳисоботи молиявии худро барои солҳои 

2008‐2009  ро  моҳи  июни  соли  2011  ба  таъб  расонид.  Корхонаҳои  давлатӣ  дар 

Тоҷикистон ҳанӯз ба мушкилоти маъмулии байни корхонаҳо ва қарзҳои андоз, 

ки ба даромаднокии онҳо таъсири худро мерасонад ва низоми молиявӣ халал 

ворид  мекунад,  рӯ  ба  рӯ  мешаванд.  Дар  нимаи  соли  2011  Ҳукумати  ҶТ 

барномае,  ки  ба  таҷдиди  ширкати  давлатии  Барқи  Тоҷик  равона  шудааст, 

тасдиқ  кард.  Барномаи  мазкур    тақсим  намудани ширкат  ба  се  ташкилот  бо 

ҷудо намудани истеҳсол, интиқол ва тақсимоти барқро дар бар мегирад. 

 

Пешравӣ  дар  ислоҳоти  инфрасохторӣ  номунтазам  буд.  Бо  вуҷуди  ба  имзо 

расонидани  аввалин  созишномаи  консессионии  роҳ  моҳи  апрели  соли  2010, 

шаффофияти раванди мазкур таъмин нагардид. Ба ин нигоҳ накарда плазаҳои 

ҷамъоварии ҳаққи роҳ ташкил карда шуда чунин ба назар мерасад, ки маблағи 

ҷамъовардашуда  барои  қонеъ  гардонидани  талаботи  нигоҳубини  роҳ  басанда 

аст. Раванди ислоҳот дар бахши коммунали оғоз гардид, аммо бо суръати суст 

амалӣ шуда истодааст, зеро бахши мазкур дар марҳилаи ибтидоии рушд қарор 

дорад. Ҷиҳати мусбати он дар он аст, ки пешравӣ дар ислоҳоти тарифҳо барои 

хизматрасонии оби нӯшокӣ  ва  оби ихроҷӣ  ба  даст  омад. Аз моҳи июли  соли 

2011  тарифҳо  барои  корхонаҳои  хусусӣ  дар  муқоиса  бо  охири  соли  2010  дар 

аксарияти минтақаҳо ду баробар баланд карда шуданд. Махсусан пешравии хуб 

дар  шаҳри  Хуҷанд  ба  даст  омад.  Дар  натиҷа,  тарифҳои  об  барои 

истеъмолкунандагони  тиҷоратӣ  ба  сатҳи  хароҷотбарорӣ  расонида  шуданд  ва 

шартномаҳои  хизматрасонӣ  таҳия  гаштанд,  ки  он  дар  навбати  худ  ба 

беҳбудиҳои  назаррас  дар  таъминот  ва  сифати  об  оварда  расонид.  Аммо  дар 

дигар  шаҳрҳои  хурд  норасоии  иқтидори  институтсионалӣ  ба  назар  мерасад. 

Боз  як  иқдоми  мусбат  аз  он  иборат  аст,  ки  Хадамоти  зиддиинҳисории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  вобастагии  худро  аз  Вазорати рушди иқтисод  ва  савдо 

дар  соли  2010  кам  намуд  ва  масъулияти  танзими  тарифҳои  об  ба  хадамоти 

мазкур вогузор карда шуд. 
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Барои таҳлили муфассалтари мушкилоти алоқаманд бо марҳилаи гузариш ба 

Диаграммаи 2 нигаред. 

 

Диаграммаи 2. Нишондиҳандаҳои БАТР оид ба марҳилаи  гузариш барои 
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2.4. Муҳити тиҷоратӣ 

 

Бо  дахолати  аз меъёр  зиёди  давлат  дар  бахши  корпоративӣ  ва  бонкӣ,  мавҷуд 

набудани  рақобати  самарабахш  ва  монеаҳои  зиёдӣ  маъмурии  расмӣ  ва 

ғайрирасмӣ     муҳити  тиҷорат  дар  ҳолати  вазнин  қарор  дорад.  Тибқи  охирин 

Таҳқиқоти муҳити тиҷорат ва фаъолияти корхонаҳо (ТМТФК), ки  дар соли 2009 

гузаронида  шуда  буд,  монеаҳои  асосӣ  барои  бурдани  фаъолияти 

соҳибкорӣ/тиҷоратӣ норасоии нерӯи барқ ва  сифати таъминоти он, меъёрҳои 

баланди  андоз  ва  дастрасӣ  ба  маблағгузорӣ  арзёбӣ  гардид.  Мувофиқи 

гузориши Бонки ҷаҳонӣ оид ба Бурдани фаъолияти соҳибкорӣ дар соли 2012, 

Тоҷикистон  дар  байни  183  давлат  аз  ҷои  152‐юм  дар  соли  2011  ба  147‐ум  дар 

соли  2012    гузашт.  Пешрафти  назаррас  тартиботи  оғоз  намудани  фаъолияти 

соҳибкорӣ ба даст омад. Дар ин  самт кишвар мавқеи худро ба 67  зина беҳтар 

намуд.    Бахусус,  акнун  соҳибкорон метавонанд  сармояи  худро дар  давоми    як 

соли  фаъолият  пардохт  кунанд.  Самтҳое,  ки  дар  он  ҳоло  ҳам  Тоҷикистон  ба 

нишондиҳандаҳои хуб ноил нашудааст  (бо дарназардошти қонунгузории хеле 

мураккаби  андоз  ва  идоракунии  заифи  он)  тиҷорати  байналмиллалӣ, 

иҷозатнома барои сохтмон ва ба даст овардани қарз ба ҳисоб мераванд. 

 

Мутобиқи  Нишондоди  рақобатпазирии  глобалии  Форуми  умумиҷаҳонии 

иқтисодӣ,  ки  дар  ҳисоботи  солҳои 2011‐2012  оварда шудааст,  рақобатпазирии 

иқтисодиёти Тоҷикистон дар сатҳи паст қарор дорад. Дар байни 142 кишвари 

дар  пурсиш иштироккарда    Тоҷикистон  ҷои  105‐умро  ишғол  кард. Иқтисоди 

Тоҷикистон аз омилҳои гуногун вобаста аст, яъне рушди он аз чунин омилҳо ба 

монанди  қувваи  кории  камтаҷриба  ва  сармоягузорӣ  вобаста  аст.  Тибқи 

натичаҳои  пурсиши  мазкур,  монеаҳои  асосӣ  барои  бурдани  фаъолияти 
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соҳибкорӣ меъёрҳои  андоз  ва  танзими  он,  дастрасӣ  ба  захираҳои молияви  ва 

сатҳи баланди коррупсия ба ҳисоб мераванд. Нишондиҳандаҳои кишвар оид ба 

рушди  инфрасохтор  ва  муҳити  макроиқтисодӣ  дар  сатҳи  паст  қарор  доранд. 

Чунин омилҳо ба монанди пешрафти технологӣ, самаранокии бозори маҳсулот 

ва  мушкилот  дар  тиҷорат    ҳамчун  камбудиҳои  муҳими  иқтисодиёт  эътироф 

шудаанд.  

 

Мувофиқи  Нишондоди  дарки  коррупсия  (НДК),  ки  аз  ҷониби  Transparency 
International ба  табъ  расид,  Тоҷикистон  дар  қатори  кишварҳои  бо    сатҳи 
баланди коррупсия қарор дорад. Аз рӯи ҷадвали НДК, ки ба ҳар як кишвар аз 

10  (озод  аз  коррупсия)  то  0  хол  (сатҳи  ниҳоят  баланди  коррупсия)  гузошта 

мешавад, Тоҷикистон мавқеи худро аз 2.0 дар соли  2009 то   2.1 дар соли  2010 

беҳтар намуд.  

 
2.5.  Вазъи иҷтимоӣ  

 

Новобаста  аз  рушди  устувори  иқтисодии  Тоҷикистон  дар  солҳои  охир  ва 

дастовардҳои  назарраси  кишвар,    камбизоатӣ  ва  сатҳи  пасти  зиндагӣ 

мушкилоти  актуалӣ  барои  аксарияти  мардуми  тоҷик  боқӣ  мемонад.  Яке  аз 

масъалаҳои  афзалиятноки  Ҳукумати  ҶТ  паст  кардани  сатҳи  камбизоатӣ  ба 

ҳисоб меравад.  

 

Мувофиқи  омӯзиши  охирини  Бонки  ҷахонӣ  дар  миёни  солҳои  2003  ва  2007 

беҳбудии  назаррас  дар  некӯаҳволии  мардуми  Тоҷикистон  ба  даст  омад; 

шумораи аҳолии камбизоат аз 64 фоиз дар соли 2003 то 41 фоиз дар соли 2007 

коҳиш ёфт    (аз рӯи Барорбарии қобилияти харидорӣ  (БҚХ) хароҷоти якрӯза  ‐ 

US$2.15).  Бо вуҷуди  ин беҳбудиҳо, аз соли 2003 инҷониб, Тоҷикистон  кишвари 

бо  сатҳи  баланди  камбизоатӣ  боқӣ  мемонад.  Баландшавии  сатҳи  некӯаҳволӣ 

дар  миёни  солҳои  2003  ва  2007  бо  афзоиши  муҳоҷират  ва  интиқоли  маблағ 

алоқаманд  аст.  То  соли  2008,  ҳаҷми  интиқоли  маблағ  тақрибан  40‐  50  фоизи 

ММД‐и  кишварро  ташкил  дод.  Таҳлили  гузаронидаи  Бонки  ҷаҳонӣ  нишон 

медиҳад,  ки пастшавии умумии  сатҳи  камбизоатӣ дар байни  аҳолӣ  асосан  бо 

таъсири бевосита ва бавоситаи интиқоли маблағ вобаста аст.   

 

Яке  аз  роҳҳои  асосии  паст  кардании  сатҳи  камбизоатӣ  муҳоҷирати  меҳнатӣ 

барои кори муваққатӣ дар хориҷа ба ҳисоб меравад. Таҳлилҳои Бонки ҷаҳонӣ 

нишон медиҳанд, ки дар чоряки оилаҳо ақаллан як нафар аъзо дар муҳоҷират 

фаъолияти корӣ мебарад. Дар оилаҳое, ки муҳоҷири меҳнатӣ доранд  зиёда аз 

35  фоизи    хароҷоти  хоҷагӣ  аз  ҳисоби  маблағҳои  интиқолшуда  пӯшида 

мешаванд. Муҳоҷирони меҳнатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  асосан  аз  коргарони 

мавсимии дорои малакаҳои паст иборат буда аз онҳо 96 фоиз дар Россия кор 

карда,  аз ҷумла 55 фоизи муҳоҷирон дар сохтмон ва   30 фоизи дигари он дар 

корҳое, ки малакаҳои пастро талаб мекунанд, фаъолият мебаранд.  

 

Системаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар шакли ҳозираи худ барои паст кардани 

сатҳи  камбизоатӣ  он  қадар  мувофиқ  нест.  Дар  Тоҷикистон  системаи 

оддитарини  ҳифзи  иҷтимоии  аҳолӣ,  ки  аз  пешниҳоди  нафақапулӣ  ба 
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пиронсолон  ва  маъюбон  иборат  аст,  мавриди  истифода  қарор  дорад.  Дар 

доираи  системаи  мазкур  кӯмаки  иҷтимоӣ  қариб  ки  пешниҳод  карда 

намешавад. Мувофиқи маълумоти Бонки ҷаҳонӣ  хароҷоти  ба  ҳифзи иҷтимоӣ 

равонашуда дар сатҳи хеле паст қарор дошта танҳо 0.5 фоизи  ММД‐ро ташкил 

медиҳад.  Таъсири  системаи  таъминоти  иҷтимоӣ  ба  масоили  камбизоатӣ  ва 

нобаробарии  иҷтимоӣ  ночиз  буда  он  метавонад  тавассути  барномаи  нави 

умумии  кӯмаки  иҷтимоии  иборат  аз  пешниҳоди  кӯмакпулиҳои  суроғавӣ  ба 

аҳолии камбизоат беҳтар карда шавад.  

 

Аз    рӯи  нишондиҳандаҳои  стандартӣ  ба  монанди  дохилшавӣ  ба  муассисаҳои 

таълимӣ  ва  маълумотнокӣ,  дар  муқоиса  бо  сатҳи  даромади  худ  аҳолии 

Ҷумҳурии  Тоҷикистон  маълумотнок  ба  ҳисоб  меравад.  Сифати  таълим  дар 

ҳолати  пастравӣ  қарор  дошта,  аз  рӯи  маълумоти  олӣ  кишвар  ақиб  монда 

истодааст. Чунин ба назар мерасад,  ки норасоии қувваи кории баландихтисос 

мушкилии асосӣ ба  ҳисоб меравад,  зеро мутобиқи пурсиши ТМТФК,  ки  соли 

2009  гузаронида  шуда  буд,  танҳо  5  фоизи  корхонаҳо  ба  норасоии  малакаро 

ҳамчун монеаи ҷиддӣ барои фаъолияти  соҳибкорӣ ишора намуданд,  аммо 40 

фоизи корхонаҳо бошад ба норасоии малака ҳамчун монеаи на он қадар ҷиддӣ 

ишора  намуданд.  Инфрасохтори  мактабҳо  дар  ҳолати  бад  боқӣ  мемонад, 

нобаробарӣ  ва  норасоии  омӯзгорони  пуртаҷриба,  аз  ҷумла  таносуби  пасти 

омӯзгорону хонандагон дар минтақаҳо ба мушоҳида мерасад.  

 

Дар  системаи  тандурустӣ  мушкилоти  зиёд  мавҷуданд,  ки  барои  беҳтар 

намудани  инфрасохтори  хизматрасонии  тиббӣ  маблағгузориҳои  калон 

заруранд. Умуман,  самаранок набудани системаи тандурустӣ боиси бадшавии 

саломатии  аҳолӣ  гашт,  дар  ҳоле  ки  камбизоатӣ  дастрасии  аҳолии  зиёдро  ба 

хизматрасониҳои асосӣ маҳдуд месозад.  

 

2.6.  Вазъи ҳуқуқӣ 

 

Баҳодиҳии охирини қонунҳои алоқаманд бо тиҷорат ва молия дар Тоҷикистон 

нишон медиҳад,  ки камбудиҳои назаррас дар баззаи қонунгузорӣ ҳанӯз  вуҷуд 

доранд. Бахусус қонунҳо дар бораи гаравпулӣ, ки ба қариби қабул шуда буданд 

бояд  аз  нав  дида  баромада  шаванд.  Асоси  қонунӣ  барои  бозори  коғазҳои 

қимматнок  ҳанӯз  дар  марҳилаи  ибтидоӣ  қарор  дорад  ва  вазъи  идоракунии 

корпоративии  муассисаҳои  молиявӣ  ташвишовар  мебошад.  Илова  бар  ин, 

тибқи  хулосаи  баҳодиҳии  қонунҳои  алоқаманд  бо  муфлисшавӣ  дар 

Тоҷикистон,  ки  аз  ҷониби  Бонк  соли  2009  гузаронида шуда  буд,  қонунгузорӣ 

дар бораи муфлисшавӣ ҷиҳати такмилдиҳии равандҳои барҳамдиҳӣ ва таҷдид 

ислоҳоти  назаррасро  талаб  мекунад.  Барои  чавобгӯ  будан  ба  стандартҳои 

байналмилалӣ,  қонунгузорӣ  оид  ба  консессияҳо,  харидҳои  давлатӣ  ва 

телекоммуникатсия ба такмилдиҳӣ эҳтиёҷ дорад.  

 

Аз нуқтаи назари дар амал татбиқ намудани қонунҳо,  системаи судӣ ҳанӯз бо 

норасоии  иқтидор  ва  имконият  барои  иҷро  намудани шартномаҳо  ва  ҳифзи 

ҳуқуқҳои сармоягузорон дар маҷмӯъ, аз ҷумла бо татбиқи номунтазами қонун 

дар бораи тиҷорат рӯ ба рӯ мешавад. Чӣ тавре,  ки дар Арзёбии Бонк аз  соли 
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2010  оид  ба  қарорҳои  судӣ,  ки  тавассути  он  қарорҳои  судии  кишварҳои 

алоҳидаи  ДММ  ва Муғулистон  оид  ба  қонун  дар  бораи  тиҷорат  омӯхта шуд, 

қайд  мешавад,  ки  сифат  ва  пешгӯишавии  қарорҳои  алоқаманд  бо  қонун  дар 

бораи  тиҷорат  дар  Тоҷикистон  дар  сатҳи  пасттар  аз  нишондиҳандаи  миёнаи 

минтақа қарор дорад. Аз ин лиҳоз, барои ислоҳоти қонунгузории алоқаманд бо 

тиҷорат  ва  баланд  бардоштани  иқтидори  системаи  судӣ  роҳбарияти 

Тоҷикистон  бояд  кушишҳои  зиёд  ба  харҷ  диҳад.  Бонк  Барномаи  ислоҳоти 

ҳуқуқии  (БИҲ)  худро  барои  дастгирии  Тоҷикистон  дар  талошҳои  зерин  оғоз 

намуд.  Дар  ҳамкорӣ  бо  Ҳукумати  Тоҷикистон  Бонк  10  курси  омӯзишии 

модулиро  барои  судяҳо  дар  баробари  барномаи  дастгирии  институтсионалӣ 

барои Маркази Омӯзишии судяҳо, як қатор курсҳои таҷрибаомӯзии минтақавӣ 

барои  судяҳои  ҷавони  дорои  қобилиятҳои  роҳбарикунӣ  ва  ташаббускорӣ  бо 

мақсади  бештар  дастрас  намудани  қарорҳои  судӣ  ба  ҷомеа  омода  карда 

истодааст.     

 

Барои таҳлили муфассалтари муҳити ҳуқуқӣ ба Диаграммаи 3 нигаред.  

 

2.7. Самаранокии истифодаи энергия ва тағийрёбии иқлим 

 

Дар Тоҷикистон 98 фоизи энергияи дохилӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои об истеҳсол 

карда мешавад. Дараҷаи истифодабарии энергия дар Тоҷикистон дар муқоиса 

ба  нишондиҳандаҳои миёнаи  ҷаҳонӣ  тақрибан  ду  баробар  ва  дар муқоиса  бо 

кишварҳои тараққикарда тақрибан се баробар зиёд буда хароҷотҳои умумӣ ба 

энергия тақрибан 60 фоизи ММД‐и кишварро дар соли 2008 ташкил дод. 

 

Ғайр аз ин, аз рӯи гузориши БРСММ бармеояд, ки қариб  1 миллион тоҷикон,  
пеш аз ҳама онҳое, ки дар деҳот зиндагӣ мекунанд асосан дар фасли зимистон 
қариб, ки ба нерӯи барқ/гармидиҳӣ дастрасии маҳдуд ё  умуман 
надоранд.Идома ёфтани истифодаи ғайрисамараноки энергия бо пайдошавии 
фишор ба захираҳои обӣ аз сабаби тағйирёбии иқлим минбаъд ба амнияти 

энергетикии Тоҷикистон таҳдид хоҳад кард.  
 

Дар Тоҷикистон имкониятҳои хуб дар самти истифодаи самараноки энергия ва 

манбаъҳои  барқароршаванда  мавҷуд  аст.  Аммо  айни  замон,  имконияти 

татбиқи  онҳо  бо  тарифҳои  пасти  нерӯи  барқ,  ки  арзиши  аслиро  инъикос 

намекунанд  ва  камбудиҳо  дар  базаи  ҳуқуқии  ҷорӣ,  бахусус  дар  робита  бо 

иштироки бахши хусусӣ ва танзими нерӯи барқароршаванда, маҳдуд шудааст. 

Масъалаи  дар  пеш  истода  дастгирӣ  дар    гузариш  ба  тарифи  нав  ва  татбиқ 

намудани ислоҳоти меъёрӣ ба ҳисоб меравад. 
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3. САМТҲОИ СТРАТЕГӢ 

3.1. Мушкилоти марҳилаи гузариш 

Тоҷикистон кишвари дар марҳилаи ибтидоии гузариш (КИГ) ба ҳисоб рафта ба  

ислоҳот  ва  сармоягузорӣ  дар  бахшҳои  молиявӣ,  корпоративӣ,  кишоварзӣ, 

инфрасохтор  ва  энергетика  эҳтиёҷи  калон  дорад.Оғози  раванди  ислоҳот  аз 

сабаби  ҷанги шаҳрвандӣ,  ки    соли  1997  бо  ба  имзо  расонидани  Созишномаи 

сулҳ  ба  анҷом  расид,  ба  таъхир  афтод.  Бо  вуҷуди  талошҳо  ва  дастгирии 

назарраси ҷомеаи байналмиллалӣ, раванди ислоҳот суст ва номунтазам ба амал 

омад.  Дар  ҳоле,  ки  соҳаҳои  алоҳида  тадриҷан  ба  пешравӣ  ноил  гаштанд, 

мушкилоти гузариш қариб ки дар ҳамаи бахшҳо боқӣ мемонанд. 

 

Тибқи  маълумоти  ширкатҳое,  ки  дар  Тоҷикистон  фаъолият  мебаранд, 

монеаҳои  асосӣ  барои  бурдани  фаъолияти  соҳибкорӣ  норасоӣ  ва  сифати 

таъмини  барқ,  меъёрҳои  баланди  андоз  ва  дастрасӣ  ба  маблағ  ба  шумор 

мераванд. Дар асоси ин ва дигар омӯзишҳо Бонк мушкилоти зеринро, ки бояд 

дар давоми татбиқи стратегияи минбаъда ҳал гарданд, муайян кард: 

 

 Таъмини  субот  ва  таҳкими  бахши  бонкӣ: Меъёрҳои  амонатгузорӣ  паст 

буда низоми бонкӣ хурд ва рушнаёфта боқӣ мемонад. Гарчанде, ки вақтҳои 

охир  назорати  бонкӣ  ва  Фонди  суғуртаи  амонатҳо  қувват  гирифта  истода 

бошад хам, эътимод ба низоми бонкӣ аз сабаби танзим ва назорати суст дар 

сатҳи паст қарор дорад. Сифати дороӣ аз сабаби набудани даромаднокӣ ва 

шаффофият  дар  бахши  воқеӣ  дар  сатҳи  паст  боқӣ  мемонад.  Мушкилоти 

асосии бахшҳо, ки дар ояндаи наздик бояд ҳалли худро ёбанд, инҳоянд    (i) 

таъмини суботи бахши бонкӣ ва кам намудани дахолати давлат; (ii) тавсеаи 

миёнаравии молиявӣ ва  (iii) кам намудани долларизатсия ва ривоҷ додани 

асъори миллӣ ва бозорҳои коғазҳои қимматнок. 

 Рушди корхонаҳои хусусӣ  ва агробизнес: ҳиссаи бахши хусусӣ хурд боқӣ 

мемонад  ва  ҳанӯз  ҳиссаи  бузурги  ММД  ба  корхонаҳои  азими  саноатии 

давлатӣ рост меояд; рақобат дар аксарияти бахшҳо суст мебошад. Монеаҳои 

маъмурӣ  ва  низоми  мураккаби  андоз  барои  фаъолияти  соҳибкорӣ 

мушкилот  эҷод  мекунанд.    Дар  соҳаи  кишоварзӣ  пешравӣ  дар  ислоҳоти 

замин ба назар мерасад, аммо дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ маҳдуд буда 

зарурат барои тағйир додани қонунгузорӣ барои таъмин намудани таҳвили 

ҳуқуқҳои  истифодабарии  замин  вуҷуд  надорад.  Мушкилоти  асосии  бахш, 

ки  дар  ояндаи  наздик  бояд  ҳалли  худро  ёбанд,  инҳоянд  (i)  баланд 

бардоштани  маҳсулнокӣ    ва  диверсификатсия  дар  соҳаи  кишоварзӣ  (ii) 

рушди  корхонаҳои  маҳаллии  хусусӣ;  ва  (iii)  такмилдиҳии  база  барои 

бозорҳо. 

 Тақвият  бахшидани  инфрасохтори муҳим:    дастрасӣ  ба  хизматрасонии 

асосии  коммуналӣ  хеле  маҳдуд  буда  зарурати  фаврӣ  барои  баланд 

бардоштани  дастрасӣ,  эътимоднокӣ  ва  сифати  об,  партовҳои  сахт  ва 

нақлиёти шаҳрӣ мавҷуд аст. Ҳангоми гузаронидани музоядаҳои давлатӣ ва 

ба имзорасонии шартномаҳо маҳдудияти рақобат  ва шаффофият ба назар 

мерасад. Функсияҳои танзимкунанда  заиф боқӣ монда норасоии иқтидори 
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 Баланд  бардоштани  сифати  таъминоти  нерӯи  барқ,  танзим  ва 

самаранокӣ:  Дар  бахши  энергетикӣ  ширкати  холдингии  давлатии  Барқи 

Тоҷик (БТ) бартарӣ дорад. Ширкати мазкур феълан ба ҳайси танзимкунанда 

баромад  карда  фаъолияти  молиявии  он  шаффоф  набуда,  дар  асоси 

присипҳои тиҷоратӣ фаъолият намебарад. Муассисаҳои бозаргонӣ ва сиёсат 

заиф боқӣ мемонанд. Тарифҳои нерӯи барқ дар сатҳи хароҷотбарорӣ қарор 

надоранд  ва  ҳанӯз  боиси истифодаи  самараноки нерӯи  барқ наметавонанд 

шаванд.  Кишвар  ба  истеҳсоли  нерӯи  барқии  обӣ  ва  95  фоизи  робитаи 

мутақобила  такя  мекунад.  Чунин  вазъият  кишварро  ба  тағийрёбии  боду 

ҳаво ва дастгирии минтақавии фаромарзӣ осебпазир мекунад. Мушкилоти 

асосии  бахш,  ки  дар  ояндаи  наздик  бояд  ҳалли  худро  ёбанд,    инҳоянд:  (i) 

баланд бардоштани сатҳи фаъолияти тиҷоратӣ дар бахши энергетикӣ  ;  (ii) 

баланд  бардоштани  самаранокии  истифодаи  барқ  ва  мутобиқат  ба 

тағйирёбии  иқлим;  ва    (iii)  фароҳам  овардани  шароит  барои  иштироки 

бахши хусусӣ дар бахши энергетикӣ. 

 

3.2. Афзалиятҳои Бонк дар давраи бо стратегия фарогирифташуда 

 

Самтҳои  асосии  стратегии  Бонк  барои  марҳилаи  минбаъдаи  стратегия  бо 

арзёбии  мушкилоти  гузариш  ва  барномаи  ислоҳоти  Ҳукумати  ҶТ  пурра  

мувофиқат мекунанд. Дар ин марҳилаи  гузариши Тоҷикистон, мушкилот дар 

ҳамаи соҳаҳо вуҷуд доранд ва талабот ҳанӯз дар сатҳи баланд қарор дорад. Бо 

вуҷуди  ин,  Бонк  метавонад  танҳо  ба  соҳаҳое  таъсир  расонад,  ки  ислоҳот  дар 

онҳо идома дорад. Аз ин рӯ, Бонк:  (i) аз  хамкориҳои техникӣ истифода намуда, 

муколамаи  сиёсиро  бо  Ҳукумат  ҷиҳати    тезонидани  ислоҳоти  бозаргонӣ 

тақвият  медиҳад.  Барои  дарки  он,  ки  танҳо  тавассути  кӯшишҳои  бештар  дар 

ислоҳоти сохторӣ ва бахшӣ Бонк метавонад лоиҳаҳои қонеъкунандаи эҳтиёҷоти 

молиявии  Тоҷикистонро  татбиқ  намояд,  зарур  аст.  Бо  дарназардошти 

иқтидори  маҳдуди  ҷалби  қарзҳо,  Тоҷикистон  яке  аз  баҳрабарандагони МТ  ва 

маблағгузории  муштараки  грантҳо  дар  соҳаҳои  дорои  имконияти  ислоҳот 

хоҳад буд.  

 

Ҳамчун кишвари КИГ, Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои яке аз хусусиятҳои асосии 

кишварҳои  бо  рушди  заиф  дар  минтақа  мебошад.  Ба  он  хусусиятҳо  сатҳи 

баланди  камбизоатӣ,  рушди  сусти  ноҳияҳои  дурдаст,    имконияти  маҳдуди 

ҷалби  қарз,  муҳити  тиҷоратии  заиф  бе  таҷрибаи  кофии  ҳамкорӣ  бо 

ташкилотҳои  байналмиллалии  молиявӣ  ё  сармоягузорони  хориҷӣ  дохил 

мешаванд. 
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Афзалиятҳои  ҳозира  аз  стратегияи пешина  қатъан фарқият  намекунанд,  зеро 

камбудиҳои  гузариш  ва  осебпазириҳои  асосӣ  бетағйир  мондаанд  ва 

муваффақияти  Бонк  дар  татбиқ  намудани  лоиҳаҳе,  ки  талаботи  кишварро 

тавассути истифодаи воситаҳои КИГ қонеъ мекунанд, давомдиҳии фаъолиятро 

дар самтҳои асосии стратегӣ тақозо мекунад. Дарсҳое, ки аз лоиҳаҳо дар давоми 

марҳилаи  гузаштаи  стратегия  андӯхта  шуданд  дар  стратегияи  нав  ба  инобат 

гирифта шуданд.   

 

Бо  дарназардошти  он  ки  рафти  ислоҳот  имкониятҳоро  барои  лоиҳаҳои  аз 

ҷиҳати иқтисодӣ асоснок маҳдуд месозад, Бонк талошҳои худро ба тезонидани 

ислоҳот бо диққати махсус ба таҳкими муколамаи сиёсӣ дар самтҳои муҳими 

зерин равона месозад:  

 

 Таъмини  субот  ва  таҳкими бахши бонкӣ,  Бонк пеш  аз  ҳама фаъолияти 

худро барои гузаронидани муколамаи сиёсӣ дар сатҳи баланд ва ҳамкории 

техникиро  барои  татбиқи  ислоҳот,  ки  дар  бартараф  кардани  камбудиҳои 

ҷойдошта  кӯмак  мекунад,  равона  месозад.  Дар  сурати  таъмин  намудани 

динамикаи мусбати  ислоҳот,  Бонк  метавонад  дар  бахши  бонкӣ,    аз  ҷумла 

тавассути  саҳмгузории  минбаъда  ба  сармояи  саҳҳомии  бонкҳо  ва  ТМХ 

фаъолияти худро васеъ намояд. 

 Рушди  корхонаҳои  хусусӣ  ва  агробизнес,  Бонк  дар  навбати  аввал  ба 

муколамаи оид ба сиёсат ва МТ ҷиҳати беҳтар намудани муҳити фаъолияти 

соҳибкорӣ махсусан низоми андоз такя хоҳад кард. Пешрафти ислоҳот дар 

ин  самт  барои  ташкилдиҳии  корхонаҳои  хусусии  даромадноке,  ки 

метавонистанд  аз  маблағгузории  БАТР  ва  бонкҳои  маҳаллӣ  баҳравар 

гарданд, мусоидат хоҳад кард.  

 Бонк  инчунин  дар  баланд  бардоштани  сатҳи  рақобатпазирӣ  ва  таҷрибаи 

бахши  КХМ  тавассути  рушди  малакаҳои  зарурӣ  барои  фаъолияти 

соҳибкорӣ ва инфрасохтор талошҳои худро равона хоҳад кард. Қобилияти 

Бонк  барои  таъмини  маблағгузории  сохаи  кишоварзӣ  инчунин  аз 

пешрафти ислоҳот дар бахши бонкӣ вобаста хоҳад буд.  

 Барои тақвият бахшидани инфрасохтори муҳим Бонк ба он соҳаҳое, ки 

бештар  эҳтиёҷ  доранд  ва  имкониятҳои  зиёд  ислоҳот  дар  онҳо  мавҷуд  аст 

диққати  худро  равона  мекунад.  Дар  навбати  худ  бояд  эътироф  кард,  ки 

маҳдуд  будани  имкониятҳои  истифодабарандагон  барои  баланд 

бардоштани  тарифҳо  имконият  намедиҳад.  Бо  мақсади  ташакккулдиҳии 

муҳити ислоҳот, ки имконияти тавсеаи фаъолияти худро дар соҳаи мазкур 

фароҳам  меоварад,  бо  дарназардошти  маҳдудиятҳо  дар  қобилияти  ҷалби 

қарз,  бо  пешниҳоди  сармоягузорӣ  ва  МТ  ҷиҳати  пешбурди  ислоҳот  ва 

таъмини  иҷроиши  лоиҳаҳои  бахши  давлатӣ,  Бонк  муколамаи  сиёсиро 

мегузаронад.  
 Баланд бардоштани самаранокии нерӯи барқ, Бонк муколамаи сиёсӣ ва 

фаъолияти МТ‐ро ба ислоҳоти бахши энергетика,  ки барои оғоз намудани 

раванди  тиҷоратикунонӣ  ва  ҷалби  сармоягузориҳои  хусусӣ  зарур  аст, 

равона  месозад.  Дар  сурати  пешрафти  қаноатбахши  раванди  таҷдид  ва 

ислоҳот,  Бонк  барқарорсозии  инфрасохтори  бахши  энергетикаро 
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Татбиқи бомуваффақияти ислоҳот дар ин бахшҳои муҳим ба Бонк имконияти 

бамаротиб  афзоиш додани  сармоягузориҳоро дар Тоҷикистон дода ба рушди 

устувор дар давраи дарозмуддат мусоидат хоҳад намуд.  

 

3.3. Мушкилоти соҳавӣ ва эътинои фаврии Бонк  

 

3.3.1 Муассисаҳои молиявӣ 

 

Мушкилоти соҳавӣ 

 

 Таъмини  суботи  бахши  бонкӣ  ва  кам  кардани  дахолати  давлатӣ. 

Низоми бонкӣ, ки ҳанӯз аз бӯҳрони молиявӣ ба худ наомадааст заиф буда 

ба  қадри  кофӣ  сармоягузорӣ  намешавад.  Сифати  дороиҳо  аз  сабаби 

қарздиҳии давлатӣ зарар дид. Тағирот дар қоидаҳои танзимкунандаи БМТ 

воридкардашуда,  ки  моҳи  октябри  2011  қувваи  қонуни  пайдо  мекунад,  ба 

Тоҷикистон  имконияти  наздик  шудан  ба  талаботҳои  СБҲМ  ва  таҷрибаи 

пешқадами  байналмиллалӣ  медиҳад,  аммо  боиси  зиёдшавии  талабот 

нисбати кифояти сармояи бонкҳо мегардад. 

 Тавсеаи миёнаравии молиявӣ. Сатҳи воридшавии бонкҳо баланд набуда, 

ҳаҷми умумии дороии низоми бонкӣ тақрибан 25 фоизи ММД‐ро ташкил 

медиҳад. Барои беҳтар намудани дастрасӣ  ба маблағгузорӣ аз ҳисоби зиёд 

кардани  амонатҳо,  фаро  гирифтани  ҳиссаи  бештари  маблағҳои 

интиқолшуда,  тақвият  бахшидани  иқтидори  карздиҳии  ташкилотҳои 

молиявии  хурд  ва  рушди  бахши  молиявии  ғайрибонкӣ,  аз  ҷумла  лизинг 

имкониятҳо  мавҷуданд.  Аммо  ин,  ворид  намудани  тағйирот  ба  сиёсати 

андоз  ва  дигар  тағйиротҳои  қонунгузориро  талаб  мекунад.  Баланд 

бардоштани  сатҳи  эътимод  ба  низоми  бонкӣ  метавонад  боиси  нигоҳ 

доштани маблағ  дар  бонкҳо шуда  ҷиҳати  дастгирии миёнаравии молиявӣ 

маблағгузорӣ дар асоси интиқоли маблағ  рушд ёбад. 

 

Паст кардани сатҳи долларизатсия  ва рушди бозори коғазҳои қимматнок  
бо асъори миллӣ. Сатҳи долларизатсия  баланд боқӣ мемонад,  зиёда аз 60 

фоизи амонатҳо бо асъори хориҷӣ нигоҳ дошта мешаванд, ки он дар навбати 
худ таърихи таварруми баланд ва пастшавии қурби асъор ва эътимоди паст ба 

асъори миллиро инъикос мекунад. Қарзҳои бо доллар дарҷ ё индексшудаи 
муассисаҳои молиявӣ, бахусус ташкилотҳои қарздиҳии хурд (ТҚХ) ва 
муштариёни онҳоро ба хатари зарар аз тағийрёбии қурби асъор гирифтор 

мекунанд. Ба истиснои таҷрибаи нашри вомҳои Бонки миллии Тоҷикистон 

(БМТ) ва векселҳои хазинадорӣ ба ҳаҷми маҳдуд аз ҷониби Вазорати молия 

(ВМ),  қариб ки дар кишвар бозори сармоя вуҷуд надорад. Гардиши маблағҳои 

бозори байнибонкӣ хеле маҳдуд буда ягон меъёри базавии фоиз вуҷуд надорад.  
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Эътинои фаврии Бонк 

 

Таъмини  суботи  бахши  бонкӣ.  Бонк  пеш  аз  ҳама  фаъолияти  худро  барои 

гузаронидани  муколамаи  сиёсӣ  дар  сатҳи  баланд  ва  пешниҳоди  кӯмаки 

техникӣ  ҷиҳати  бартараф  кардани  камбудиҳои  ҷойдошта,  аз  ҷумла  тақвият 

бахшидани  идоракунии  корпоративӣ,  равона  месозад.  Бо  дарназардошти 

мушкилоти  марҳилаи  гузариш,  имкониятҳои  Бонк  барои  зиёд  намудани 

маблағгузорӣ дар бахши молиявӣ маҳдуд буда аз гузаронидани ислоҳоти васеъ, 

ки ба беҳтар намудани вазъият  ва  ӯҳдадории давлат ба  худдорӣ аз қарздиҳии 

мақсаднок  дар  оянда  вобаста  аст.  Бонк масъалаи  сармоягузории минбаъда  ба 

сармояи саҳҳомии бонкҳо ва ТҚХ‐ро дида мебарояд.  Бонк инчунин манбаъҳои 

МТ‐ро  барои  тақвият  додани  Хазинаи  суғуртаи  пасандозҳои  шахсони  воқеӣ 

истифода  бурда  ба  бонкҳо  дар  фаро  гирифтани  ҳиссаи  бештари  маблағҳои 

интиқолшуда,  ки  айни  замон  кам  дар  низоми  бонкӣ  боқӣ  мемонанд,  кӯмак 

мерасонад.  

 

Тавсеаи миёнаравии молиявӣ.  Бонк барномаҳои қарздиҳии худро бо асъори 

миллӣ бо бонкҳои ҳамкор ва ТҚХ бахусус барои фаро  гирифтани корхонаҳои 

хурд  ва  минтақаҳои  деҳот  вусъат  медиҳад.  Бонк  барои  ҷалби  маблағгузории 

муштараки  тиҷорат  ва  барорбарии шарикон  ҳамчун  катализатор  амал  хоҳад 

кард.  Дар  ҳамкорӣ  бо  дигар  ТҚХ  бо  мақсади  мусоидат  дар  зиёд  кардани 

имкониятҳои  иловагӣ  Бонк  дар  масоили  алоқаманд  бо  сиёсат  дар  самтҳои 

ислоҳот  машварат  хоҳад  дод.  Махсусан,  қабули  Қонун  дар  бораи  қарздиҳии 

хурд  мутобиқи  таҷрибаи  пешқадами  байналмилалӣ  ба  Бонк  имконият 

медиҳад,  ки  масъалаи  сармоягузорӣ  ба  ТҚХ‐ро  дида  барояд,  дар  ҳоле  ки 

бартараф  намудани  андозбандии  дукаратаи  лизинги  таҷҳизот  ба  Бонк 

имконияти дида баромадани эҳтимолияти маблағгузорӣ ва пешниҳоди кӯмаки 

техникӣ ба ширкатҳои лизингиро фароҳам меорад. 
 

Кӯмак дар паст кардани сатҳи долларизатсия   ва рушди бозори коғазҳои 

қимматнок бо асъори миллӣ.   Барои паст намудани сатҳи долларизатсия ва 

рушди  бозори  коғазҳои  қимматнок  бо  асъори  миллӣ  Бонк  пешниҳоди 

қарзҳоро  бо  асъори  миллӣ  ба  бонкҳои  шарик  ва  ТҚХ  дар  доираи  Барномаи 

қарздиҳӣ  бо  асъори  миллӣ  барои  КИГ  идома  хоҳад  дод.  Аммо  фаъолияти 

мазкур  танҳо  дар  сурати  аз  ҷониби  давлат  татбиқ  намудани  сиёсати  ба  паст 

намудани  сатҳи  долларизатсия  равонашуда  ва  рушди  минбаъдаи  бозорҳои 

байнибонкӣ  ва  коғазҳои  қимматноки  давлатӣ,  ки  дар  Ёддошти  тафоҳуми  бо 

Ҳукумат соли 2011 имзошуда шарҳ дода шудааст, амалӣ хоҳад шуд. 

 

Муколама оид ба масоили сиёсат 

 

Муколамаи  сиёсӣ  дар  бахши  молиявӣ  ба  дастгирии  тадбирҳо  оид  ба 

такмилдиҳии  идоракунӣ  дар  низоми  бонки  бо  мақсади  маҳдуд  кардани 

таҷрибаи қарздиҳии суроғавӣ ва дахолати давлат равона шудааст. Илова бар ин 

Бонк  Барномаи  қарздиҳӣ  бо  асъори  миллӣ  ва  рушди  бозори  коғазҳои 

қимматнокро  идома  медиҳад.  Тоҷикистон  кишварест,  ки  метавонад  аз  МТ‐и 

нави  Бонк  ҷиҳати  беҳтар  намудани  ҳадафгирии  таваррум  ва  тақвият  додани 

 26



сиёсати  пулию  қарзӣ  ва  меъёрӣ  барои  дастгирии  истифодаи  асъори  миллӣ, 

баҳравар гардад. 

 

3.3.2 Бахши корпоративӣ 

 

Мушкилоти соҳавӣ 

 

Рушд  ва  диверсификатсияи  соҳаи  кишоварзӣ.  Бо  гузашти  давраи  кишти 

иҷбории пахта, соҳа ҳанӯз аз кишти он вобастагии калон дорад. Вусъат додани 

диверсификатсия  ва маҳсулнокӣ барои паст кардани осебпазирии даромад  ва 

шуғл  аз  тағйирёбии  ногаҳонии  нархҳо  зарур  буда  инчунин  метавонад  дар 

баланд  бардоштани  амнияти  озуқаворӣ,  бахусус  бо  дарназардошти 

баландшавии  нархҳо  ва  норасоии  озуқавории  ба  наздикӣ  рӯйдода,  мусоидат 

намояд. 

 

Яке  аз  монеаҳои  асосӣ  дар  самти  диферсификатсияи  соҳаи  кишовазӣ  мавҷуд 

набудани маблағгузорӣ инчунин дигар омилҳои татбиқи нопурраи Қонун дар 

бораи  озодии  фаъолияти  фермерӣ,  мавҷуд  набудани  дониши  техникӣ,  , 

техникаи фарсуда ва таъминоти ноустувори нерӯи барқ ба ҳисоб мераванд. 

 

• Рушди  корхонаҳои  хусусии  маҳаллӣ  ва  такмилдиҳии  сохтор  барои 
бозорҳо. Бахши хусусӣ дар Тоҷикистон батадриҷ афзоиш меёбад, аммо ҳанӯз 

хурд  ва  ғайрирасмӣ боқӣ монда монеаҳои расмӣ  ва  ғайрирасмии маъмуриро 

инъикос мекунад. Низоми беҳад мураккаби андоз дар якҷоягӣ бо идоракунии 

мушкили он монеаи ҷиддӣ барои афзоиш ба ҳисоб меравад. 
 

Эътинои фаврии Бонк 

 

Барои  рушд  ва  диверсификатсияи  соҳаи  кишоварзӣ  Бонк  маблағгузории 

соҳаи  кишоварзиро  тавассути  истифодаи  муассисаҳои  шарики  маҳаллӣ  дар 

доираи Барномаи маблағгузории соҳаи кишоварзии Тоҷикистон (БМКТ) идома 

хоҳад  дод.  Барои  пурзӯр  намудани  соҳаи  мазкур,  Бонк  ба  фароҳам  овардани 

имконияти  ҳамкории  техникӣ  барои  кӯмак  дар  барқарорсозии  занҷираи 

арзиши иловагӣ, таҳвили таҷрибаи техникӣ ва инчунин ҷалби сармоягузорӣ ба 

саноати  хӯрокворӣ,  аз  ҷумла  сармоягузориҳои  бевоситаи  хориҷӣ  аҳамияти 

махсус  медиҳад.  Бонк  имкониятҳои  зиёд  кардани  маблағгузории  занҷираи 

арзиши иловагиро дар ҳамкорӣ бо донорҳои байналмилалӣ  меомӯзад. 

 

Барои  рушди  корхонаҳои  хусусии  маҳаллӣ  Бонк  диққатро  ба  дастгирии 

фаъолияти  ширкатҳои  хусусӣ  дар  агробизнес  равона  мекунад.  Барои  он,  ки 

ширкатҳои маҳаллӣ аз  тағйирёбии қурби асъор ягон  зарар набинанд, Бонк аз 

рӯи имконият ба онҳо қарзҳои дарозмуддатро бо асъори миллӣ ҷудо мекунад. 

Агар ислоҳоти бахши бонкӣ ба пешравӣ ноил  гардад,  Бонк  барои истифодаи 

бештари  Фонди  миёнаҳаҷми  маблағгузории  муштарак  (ФМММ)  бо  бонкҳои 

алоҳида  бо  мақсади  ҳавасманд  гардонидани  бонкҳои  тиҷорати  ҷиҳати  зиёд 

намудани қарздиҳӣ ба ширкатҳо имконияти беҳтар пайдо мекунад. Дар ҳолати 

зарурӣ  қарзҳои  дуюмдараҷа  бо  хусусиятҳои  ба  худ  хос  пешниҳод  карда 
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мешаванд. Бонк минбаъд ҳам дар бахши корпоративӣ фаъолияти худро аз рӯи 

интихоб пеш мебарад. Бонк дар соҳаи сайёҳӣ ва моликият инчунин вобаста из 

мутобиқат ба талаботи шаффофият ва риояи сиёсати БАТР дар соҳаи саноати 

истихроҷи маъдан имкониятҳои зиёдро мебинад. Дар ҳамкорӣ бо  ИА ва дигар 

донорҳо, Бонк маблағгузории муштарак ва механизмҳои тақсимоти хатаротро 

барои беҳтар намудани дастрасӣ ба маблағгузории   асосан корхонаҳое, ки дар 

соҳаи кишоварзӣ фаъолият мебаранд, инкишоф хоҳад дод.  

 

Бонк  инчунин  дар  афзоиш  ва  рақобатпазирии  КХМ  тавассути  барномаи 

БРФК/ХМТ  тавассути  якҷоя  намудани  машваратдиҳӣ  ва  роҳнамоӣ  дар  сатҳи 

корхонаҳо бо рушди инфрасохтори устувори хизматрасонии машваратӣ оид ба 

тиҷорат  дар  сатҳи  бозор  низ  мусоидат  мекунад.  Барномаи  такмилдиҳии 

баҳисобгирӣ,  ки  ба  такмилдиҳии  дониши  молиявӣ  дар  байни  корхонаҳои 

хусусӣ  равона  шудааст,  барои  беҳтар  кардани  дастрасрасии  корхонаҳои 

Тоҷикистон  ба    маблағ,  аз  ҷумла  ба  маблағгузории  Бонк  истифода  бурда 

мешавад. 
 

Муколама оид ба масоили сиёсат 

 

Муколамаи  асосӣ  оид  ба масоили  сиёсат  дар ин  соҳа  барои  беҳтар  намудани 

муҳити  тиҷоратӣ равона  карда мешаванд. Диққати махсус  ба  содда намудани 

низоми  андоз,  бартараф  намудани  масъалаҳои  алоқаманд  бо  андозбандии 

дукарата  ва  такмилдиҳии  идоракунии  андоз  бо  мақсади  кам  намудани 

хароҷоти  риояи  қонунгузории  андоз  ва  ҳавасманд  гардонидани  ширкатҳо  ба 

шаффофияти бештар равонад карда мешавад. Дар навбати худ, сатҳи баланди 

шаффофият  ба  Бонк  имконияти  зиёд  намудани  қарздиҳиро  ба  корхонаҳои 

Тоҷикистон  дода  ба  он  ширкатҳо  имконияти  дастрасиро  ба  қарзҳои 

дарозмуддат  бо  фоизи  паст  фароҳам  меоварад.  Барои  ҷалби  бештари  бахши 

хусусӣ  ба  барномахои  давлатӣ,  Бонк  аз  рӯи  имконият  оид  ба  ҳамкории 

давлативу хусусӣ (ҲДХ) машварат медиҳад. Бонк инчунин самаранокии Шӯрои 

машваратиро  оид  ба  беҳтар  намудани  муҳити  сармоягузорӣ  баланд 

мебардорад. Суръатдиҳии ислоҳот дар ин соҳа ба Бонк имконияти пешниҳоди 

МТ‐ро барои амалӣ намудани тадбирҳои ҳамоҳангшудаи ислоҳот дар ҳамкорӣ 

бо  дигар  ҳамкорони  рушд,  аз  ҷумла  СБА,  Бонки  ҷаҳонӣ  ва  ИА      фароҳам 

меорад. 

 
Бонк инчунин дар муаррифӣ кардани Ташаббуси беҳтар намудани пахтакорӣ 

(ТБНП)  дар  Тоҷикистон  дастгирӣ  пешниҳод  мекунад.  ТБНП  ба  беҳтар 

намудани шароитҳои кории пахтакорон, дастгирии, киштгардон ва таҷрибаҳои 

аз ҷиҳати экологӣ безарар,  зиёд кардани ҳосилнокӣ ва паст кардани хароҷоти 

истеҳсолӣ равона хоҳад шуд. 
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3.3.3 Рушди инфрасохтор 

 

Мушкилоти соҳавӣ 

 

 Беҳтар  намудани  дастрасӣ  ба  хизматрасониҳои  асосии  ҷамъиятӣ 

ҳамчун  шарти  асосӣ  барои  тиҷоратикунонӣ.  Сатҳи  дастрасӣ  ба 

хизматрасонии  коммуналӣ  ҳанӯз  паст  буда,  зарурати  баланд  бардоштани 

дастрасӣ,  эътимоднокӣ  ва  сифати  таъминоти  об,  ҷамъоварии  партовҳои 

сахт  ва  нақлиёти  шаҳрӣ  вуҷуд  дорад.  Дар  соҳаи  обтаъминкунӣ  талафоти 

зиёди об ва таъминоти номунтазами он ба истифодабарандагон мушоҳида 

мешавад;  идоракунии  заифи  партовҳои  сахти  маишӣ  боиси  сар  задани 

бемориҳои  роҳи  нафас  ва  дигар  касалиҳо  мегардад.  Сифати  нақлиёти 

шаҳрӣ  паст  буда  боиси  пайдошавии  бахшҳои  ғайрирасмӣ  ва 

танзимнашавандаи  нақлиёти  ҷамъияти  гаштааст.  Такмилдиҳии 

хизматрасониҳои мазкур шарти зарурӣ барои баланд бардоштани тарифҳо 

ва сатҳи ҷамъоварии маблағ, ки дар навбати худ ба ноилгарди ба устувории 

фаъолият  ва  вазъи  молиявии  корхонаҳои  мазкур  мусоидат  мекунад,  ба 

ҳисоб меравад.      

 Таҳкими  идоракунӣ  ва  иқтидори  институтсионалии  хизматрасонии 

коммуналӣ  ва  мақомоти  танзимкунанда.  Норасоии  рақобат  ва 

шаффофият  дар  тартиботи  гузаронидани  музоядаҳои  давлатӣ  ва  бастани 

шартномаҳо, ба коррупсия дар соҳаи хариди давлатӣ мусоидат мекунад, ба 

назар мерасад. Дар оянда шартномаҳо байни соҳибмулкон (Ҳукумат ё шаҳр) 

ва    корхонаҳои  хизматрасон    дар  асосӣ  натиҷа  ё  корҳои  иҷрошуда  бояд 

таҳия  гарданд.  Функсияҳои  танзимкунанда  хеле  заиф  боқӣ  мемонанд  ва 

баҳри  таъмин  намудани  қобилияти  бурдани  фаъолият  дар  корхонаҳои 

коммуналӣ  дар  асоси  принсипҳои  тиҷоратӣ,  бояд  такмил  дода  шаванд. 

Мақомоти  идоракунии  Тоҷикистон  ва  муассисаҳои  давлатӣ  аз  норасоии 

иқтидори  институтсионалӣ  ва  таҷриба  ҷиҳати  пешбурди  барномаи 

ислоҳоти нотамом бе кӯмаки беруна танқисӣ мекашанд. 

 

 Беҳтар  намудани  шабакаи  нақлиёт  тавассути  таҳияи  механизмҳои 

самарабахши  институтсионалӣ.  Инфрасохтори  нақлиёти  Тоҷикистон 

умуман  дар  ҳолати  вазнин  қарор  дошта,  дар  навбати  худ  афзоиши 

иқтисодиро  бозмедорад.  Дар  солҳои  охир  бо  дастгирии  ташкилотҳо‐ 

донорҳои  хориҷӣ    як  қатор  роҳҳо  сохта  шуда  таҷдид  гаштанд,  аммо  

идоракунии  шабакаи  роҳҳо  низ  бояд  бештар  самаранок  бошад.  Бахусус,  

барои нигоҳдории роҳҳо маблағҳои кофӣ ҷудо карда намешаванд, ки боиси 

пеш аз  вақт аз кор баромадани қисми зиёди шабака  гаштааст. То андозае, 

сабаби чунин вазъият набудани пешравӣ дар қабули принсипҳои тиҷоратӣ 

барои идоракунии соҳа, арзёбӣ мегардад.   

 

Эътинои фаврии Бонк 

 

Беҳтар намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои асосии ҷамъиятӣ ҳамчун 

шарти асосӣ барои тиҷоратикунонӣ. Бонк  кӯшиш ба харҷ медиҳад, то ин ки 

муваффақияти лоиҳаи таъминоти об барои ш.Хуҷандро, ки соли 2004 ба имзо 
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расид,  такрор намояд. Лоиҳаи мазкур мисолест  аз ислоҳоти бомуваффақияти 

хоҷагии об, ки худ нишон дод, ки беҳтаршавии хизматрасонӣ сатҳи омодагии 

пардохти  ҳаққи  хизматро  баланд мебардорад  ва  имконият  барои  гузариш  ба 

хароҷотбарории пурра  ва  оғози фаъолият  дар  асоси  принсипҳои  тиҷоратиро 

фароҳам  меорад.  Аз  соли  2009  инҷониб,  Бонк  дар  14  шаҳр  барномаҳои 

таъминоти  оби нӯшокиро  оғоз  намуд  ва  дар  давоми  татбиқи  стратегия илова 

намудани  ҳашт  лоиҳаи  дигарро,  мақсад  гузоштааст.  Бо  лоиҳаҳои  мазкур 

тамоми шаҳрҳои  дуюмдараҷа  бо  зиёда  аз  20  000  нафар  аҳолӣ  фаро  гирифта 

мешаванд.    Бонк  ҳамкории  худро  бо  корхонаҳои  коммуналии  мавҷуда  тавсеа 

дода  дар  дигар  самтҳои  хизматрасонии  коммуналӣ  ба  монанди  баровардани 

партовҳои  сахти  маишӣ,  оби  ихроҷӣ  ва  нақлиёти шаҳрӣ  дастгирӣ  пешниҳод 

мекунад.  Бо  дарназардошти  маҳдудият    дар  қарздиҳии  мунтазам,  ҳамаи 

қарзҳои соҳаи инфрасохтори коммуналӣ бо маблағгузории муштараки грантӣ 

дастгирӣ  шуда,  дар  он  самтҳое  пешниҳод  мешаванд,  ки  имкониятҳо  барои 

ислоҳот  зиёданд.  Дар  навбати  худ  бояд  эътироф  кард,  ки  маҳдуд  будани 

имкониятҳои  истифодабарандагон  барои  баланд  бардоштани  тарифҳо 

имконият намедиҳад. 

 

Барои беҳтар намудани шабакаи нақлиёт тавассути таҳияи механизмҳои 

самарабахши  институтсионалӣ,  барқарорсозии  инфрасохтори  мавҷудаи 

нақлиёт, инчунин сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои алоҳидаи нави инфрасохторӣ, ки 

сатҳи  баланди  самараи  иқтисодиро  таъмин  менамоянд,  зарур  мебошад.  Дар 

баробари  ин,  гузаронидани  ислоҳоти  институтсионалӣ  ва  молиявӣ  ҷиҳати 

таъмини  рушди  устувори  бахш  аз  аҳамият  дур  нест.    Ба шарте  агар  Ҳукумат 

омодагии  худро  ба  оғоз  намудани  ислоҳоти  бахш  нишон  диҳад,  бахусус,  аз 

ҳисоби баланд бардоштани истифодаи самараноки маблағҳои маҳдуд ва қабул 

намудани  усулҳои  тиҷоратии идоракунии бахш,    Бонк  асосан  ба  соҳаи роҳ  ва 

нақлиёти  шаҳрӣ  аҳамияти  махсус  хоҳад  дод.  Дар  нақлиёти  шаҳрӣ,  сифати 

хизматрасониҳо тавассути бастани шартномаҳои давлатӣ оид ба алоқаи байни 

шаҳрҳо ва хизматрасонӣ, гузариш ба фаъолият дар асоси принсипҳои тиҷоратӣ 

ва таҷдиди ширкатҳои нақлиётии шаҳр, метавон беҳтар намуд.  Дар доираи ин 

ду  зербахшҳо,  Бонк  ба  барқарорсозӣ  ва  модернизатсияи  инфрасохтори 

мавҷудаи  нақлиёт  афзалият  дода  ба  он  лоиҳаҳое,  ки  ба  ислоҳоти 

институтсионалӣ  ва  зиёд  намудани  ҷалби  бахши  хусусӣ  мусоидат  мекунанд, 

диққати худро равона месозад. Пешравии назаррас дар ислоҳоти роҳ ба Бонк 

ҷиҳати  кӯмак  расонидан  ба  Ҳукумати  Тоҷикистон  бо  МТ‐ии  иловагӣ  ва 

баррасии маблағгузории лоиҳаҳои нави роҳ, имконият медиҳад. Илова бар ин, 

лоиҳаҳои  афзалиятноки  дигар  бахшҳои  нақлиёт,  ки  натиҷаҳои  хуби 

иқтисодиро  нишон  медиҳанд  ва  бо  ислоҳоти  дахлдори  институтсионалӣ 

таъминанд, низ дида баромада мешаванд. 
 
Муколама оид ба масоили сиёсат  

 

Барои таҳкими низоми идоракунӣ ва иқтидори институтссионалии корхонаҳои 

коммуналӣ  ва мақомоти  танзимкунанда,  бо мақсади  ташакккулдиҳии муҳити 

ислоҳот,  ки  имконияти  тавсеаи  фаъолияти  худро  дар  соҳаи  мазкур  фароҳам 

меоварад,  бо  дарназардошти  маҳдудиятҳо  дар  қобилияти  ҷалби  қарз,  бо 
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пешниҳоди  сармоягузорӣ  ва  МТ  ҷиҳати  пешбурди  ислоҳот  ва  таъмини 

иҷроиши  лоиҳаҳои  бахши  давлатӣ,  Бонк  муколамаи  сиёсиро  мегузаронад. 

Барои  ҷалби  маблағҳои  грантии  донорон  Бонк  ҳамчун  катализатор  хизмат 

мекунад. 

 

Барномаи  Бонк  оид    ба  барқарорсозии  иншоотҳои  обтаъминкунӣ  дорои 

муносибати фарогир буда аз як қатор фаъолияте, ки ҷиҳати ҳалли масъалаҳои 

зиёди  марҳилаи  гузариш  ба  монанди  методологияи  таҳияи  тариф,  баланд 

бардоштани  сатҳи  ҷамъоварии  маблағ,  ҷорӣ  намудани  шартномаҳои 

хизматрасонӣ,  таҳияи  стратегияи  барои  соҳаи  обтаъминкунӣ  ва  барномаҳои 

иштироки  тарафҳои  манфиатдор  равона  шудаанд,  иборат  аст.  Барномаи 

иштироки  тарафҳои манфиатдор  ҷузъи  лоиҳаҳои  обтаъминкунии  Бонк  хоҳад 

буд.  Ҳадафи барномаҳо аз мусоидат ба раванди гузаронидани ислоҳоти тариф 

ва  ҳавасмандкунӣ  ба  истифодаи  боэҳтиёти  захираҳои  об  иборат  аст.  БАТР 

инчунин имкониятҳои вусъат додани барномаи аудити лоиҳаҳои энергетикӣ ва 

обтаъминкуниро дар Тоҷикистон меомӯзад. 
 
3.3.4 Амнияти энергетикӣ ва  самаранокии он 

 

Мушкилоти соҳавӣ 

 

 Баланд  бардоштани  сатҳи  тиҷоратикунонии  бахши  энергетикӣ. 

Норасоии  барқ  яке  аз  монеаҳои  асосӣ  барои  бурдани  фаъолияти 

соҳибкорӣ  арзёбӣ  мегардад;  барои  қонеъ  намудани  талаботи  дохилӣ, 

кишвар  аз  давлатҳои  ҳамсоя  вобастагӣ  дорад.  Инфрасохтори  мавҷудаи 

барқӣ ва обӣ аз норасоии сармоягузорӣ ва самаранокӣ танқисӣ  мекашад.  

Дар ҳоле ки тарифҳои нерӯи барқ дар солҳои охир хеле баланд рафтааанд, 

онҳо  ҳанӯз  хароҷоти  хизматрасониро  бахусус  дар  мисоли  ширкати 

давлатии  ТАЛКО,  пӯшонида  наметавонанд.  Ҷамъоварии  маблағ  барои 

хизматрасонӣ  бахусус  аз  корхонаҳои  буҷетӣ  ва  корхонаҳои  давлатӣ  дар 

сатҳи  паст  қарор  дорад,  аммо  сатҳи  талафот  нисбатан  баланд  аст. 

Тиҷоратикунонӣ  бо  тақсимоти  тарифии  самаранок  дар  сурати  пайдо 

шудани  имкониятҳои  рушди  ояндаи  бозаргонии  соҳа  метавонад  муҳим 

бошад. Таъсис додани мақомоти мустақили танзимкунанда бо захираҳо ва 

ваколатҳои  кофӣ  ҷиҳати  беҳтар  намудани  танзими  шабака  то  он  ки 

тарифҳо  ба  сатҳи  хароҷотбарорӣ  дар  ояндаи  наздик  расида  тавонанд, 

қадами муҳим ба ҳисоб меравад.  

 
 Баланд  бардоштани  самаранокии  истифодаи  барқ  ва  тағийрёбии 

иқлим.  Истифодаи  нерӯи  барқ  дар  Тоҷикистон  ҳанӯз  дар  сатҳи  баланд 

боқӣ мемонад. Тарифҳои паст барои истифодаи самараноки нерӯи барқ  ва 

сармоягузорӣ  ҷиҳати  татбиқи  лоиҳаҳо  оид  ба  захираҳои 

барқароршавандаи  энергия  (ЗБЭ)  ҳавасманд  намекунанд.  Ягон  қонун, 

қоидаҳо ё мақомот оид ба истифодаи самараноки барқ вуҷуд надорад. Ба 

мушкилоти боқимонда ташкилдиҳии базаи ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ ва 

фароҳам овардани омилҳои иқтисодӣ барои татбиқи лоиҳаҳои ЗБЭ берун 

аз шабакаи барқӣ, бахусус ҷойгузини оташдонҳои ҳезумӣ дохил мешавад. 
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 Фароҳам овардани шароит барои иштироки бахши хусусӣ дар соҳаи 

энергетика.  Қонунгузорӣ оид ба иштироки бахши хусусӣ ва рақобат ҳанӯз 

номукаммал мебошад. Аммо дар самти хусусигардонии бахши энергетикӣ 

ва  таҳвили  идоракунии  он  ба  корхонаҳои  хусусӣ  дар  минтақаи Шарқии 

Помир  бо  дастгирии  фонди  Оғохон  ва  КБМ  кӯшишҳои  маҳдуде  ба  харҷ 

дода  шуд.  Мавҷуд  набудани  мақомоти  мустақили  танзимкунанда  ва 

қоидаҳое,  ки  ба  тарафи  сеюм  имконияти  дастрасӣ  ба  шабака  дар  асоси 

принсипҳои  тиҷоратӣ  медоданд,  монеаҳои  асосӣ  барои  иштироки  васеи 

бахши хусусӣ ба ҳисоб мераванд.    

 

Эътинои фаврии Бонк 

 

Ҷиҳати  баланд  бардоштани  сатҳи  тиҷоратикунонии  бахши  энергетикӣ, 

Бонк  ба  таври  интихоб  инфрасохтори  бахши  энергетикиро  маблағгузорӣ 

намуда,  аз  ҷумла  тадбирҳои  оид  ба  баланд  бардоштани  самаранокии 

истифодаи нерӯи барқро дар Барқи Тоҷик  дар  сурати пешрафти  қаноатбахш 

дар  таҷдид  ва  ислоҳот,  дастгирӣ  хоҳад  намуд.  Самтҳои  афзалиятнок  барои 

сармоягузорӣ  бо  мақомотҳои  давлатӣ  ва  дигар  ташкилотҳои  байналмилалии 

молиявӣ  ва  донорҳо    ба мувофиқа  расонида   мешавад.  Дар  якҷоягӣ  бо  дигар 

донорҳо Бонк дар ҳалли масъалаи қарзи корхонаҳои давлатӣ талош меварзад. 

Нақшаи  батадтриҷ  баланд  бардоштани  тарифҳои  нерӯи  барқ  то  сатҳи 

хароҷотбарорӣ, таҳкими базаи меъёрию ҳуқуқӣ, беҳтар намудани идоракунии 

корпоративӣ  ва  бурдани  фаъолияти  соҳибкорӣ  тавассути  ҷорӣ  намудани 

ҳисобот мувофиқи СБҲМ,  татбиқи лоиҳаи таҷрибавии баҳисобгирӣ ва ҳисобӣ 

гардонидан  дар  ш.  Хуҷанд  ва  беҳтар  намудани  ҷамъоварии  қарз,  пардохт  ва 

талафот  тартиб  дода  мешавад.  Татбиқи  ислоҳоти  минбаъда  дар  ин  соҳаи 

муҳим,  бахусус  таъсис  додани  мақомоти  мустақими  танзимкунандаи  бахши 

энергетикӣ равона намудани сармоягузориҳои БАТР ва маблағгузории МТ дар 

бахши  мазкур  мусоидат  хоҳад  кард.  Ҷиҳати  сафарбар  кардани  грантҳо  ва 

қарзҳо бо маблағгузории муштарак аз сарчашмаҳое, ки дар Тоҷикистон дастрас 

нестанд, Бонк ҳамчун катализатор хизмат хоҳад намуд. 

 

Баланд бардоштани самаранокии истифодаи нерӯи барқ ва мутобиқат ба 

тағйирёбии  иқлим,    Тоҷикистон  яке  аз  11  кишварҳоест,  ки  ҳамчун 

иштирокчии лоиҳаи Мутобиқат ба тағийрёбии иқлим (МТИ), ки барои беҳтар 

намудани  мутобиқат  ба  тағйирёбии  иқлим  дар  кишварҳое,  ки  ба  тағйирёбӣ 

осебпазиранд равона шудааст, интихоб шуд. Лоиҳаи МТИ аз аз ҷониби Бонки 

ҷаҳонӣ, Бонки осиёгии рушд ва БАТР амалӣ мегардад. Дар ҳамкорӣ бо Барқи 

Тоҷик  ва  Муассисаи  давлатии  обуҳавошиносӣ  Бонк  барои  беҳтар  намудани 

мутобиқат  ба  тағийрёбии  иқлим  дар  бахши  энергетика  фаъолият  бурда 

истодааст.  Барқарорсозии  нерӯгоҳи  барқӣ  обии  Қайроққум  лоиҳаи 

таҷрибавиест, ки дар доираи он Бонк дар робита бо бештар мутобиқ намудани 

бахши гидроэнергетикии Тоҷикистон ба тағийрёбии иқлим корҳои таҳлилиро 

ба анҷом мерасонад. 

 

Фароҳам  овардани  шароит  барои  иштироки  бахши  хусусӣ  дар 

энергетика. Дар сурати аз ҷониби Ҳукумат ташкил намудани базаи мувофиқи 
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ҳуқуқӣ,  Бонк  масъалаи  дастгирӣ  намудани  сармоягузориҳои  хурди  бахши 

хусусиро дида мебарояд. 

 

Муколама оид ба масоили сиёсат 

 

Бонк пешниҳоди МТ баҳри такмилдиҳии қонунгузорӣ ҷиҳати иштироки бахши 

хусусӣ дар лоиҳаҳои соҳаи тавлиди нерӯи барқ идома хоҳад дод. Бонк тавассути 

Гурӯҳи худ оид ба ислоҳоти ҳуқуқӣ ҷиҳати таъсисдиҳии мақомоти мустақили 

танзимкунандаи бахши энергетикӣ дар сурати қабули чунин ислоҳот аз ҷониби 

ҳукумат  машварати  техникӣ  пешниҳод  менамояд.  Ҳамчун  ширкаткунандаи 

ҷадид  дар  сектор,    БАТР  бо  Бонки  осиёгии  рушд,  Бонки  ҷаҳонӣ  ва  донорҳои 

дуҷонибаи ҷудогона дар самти таҷдиди Барқи Тоҷик ва таҳкими базаи меъёрию 

ҳуқуқӣ  ва  таъмин  намудани муносибат/равиши мунтазам  ба  ислоҳоти  бахши 

энергетикии кишвар, ҳамкорӣ мекунад. 

 

Ҳам тавассути вохӯриҳои ҷудогона ва ҳам ҷаласаҳои ШҲД ва Ҳукумати ҶТ, Бонк 

дар муколамаи оид ба масоили сиёсат дар сатҳи баланд иштирок хоҳад кард. Бо 

дарназардошти  мураккабии  бахши  мазкур  ва  ҷалби  донорҳои  зиёд, 

муносибати фарогир пайгирӣ карда мешавад.  

 

3.4.  Оқибатҳои экологӣ ва иҷтимоии чорабиниҳое, ки аз ҷониби Бонк 

пешниҳод карда мешаванд 

 

Талаботи  Бонк  оид  ба  сиёсати  экологӣ  ва  иҷтимоӣ  ҳамаи лоиҳаҳоеро,  ки  дар 

Тоҷикистон  амалӣ  мегарданд,  фаро  мегиранд.  Ин  барои  муайян  намудани 

ҳамагуна  гурӯҳҳое  осебпазири  аҳолӣ,  ки  лоиҳаҳо  нисбат  ба  дигарон  ба  онҳо 

таъсири  бештар  мерасонанд  ва  инчунин  барои  таъмин  намудани  ҷалби 

гурӯҳҳои маргиналӣ ба фаъолияти тарафҳои манфиатдор,  бахусус дар робита 

бо  дастрас  будани  тарифҳо  аҳамияти  калон  дорад.    Саломатӣ  ва  амният  низ 

омили муҳим барои ҳамаи лоиҳаҳо ба ҳисоб меравад ва бо мақсади мусоидат 

дар пешбурди фарҳанги муносиби амният Бонк бо муштариён ва сарпарастон 

ҳамкорӣ хоҳад кард. 

 
Тоҷикистон соли 2011 шомили  Конвенсияи Орхус (Конвенсияи КИА СММ оид 

ба  дастрасӣ  ба  маълумоти  экологӣ,  иштироки  ҷомеа  дар  қабули  қарор  ва 

дастраси  ба  адолат  дар  масъалаҳои  муҳити  зист)  гардид  ва  Бонки  Аврупоии 

Таҷдид  ва  Рушд  тамоми  талаботи  алоқаманд  бо  муайян  намудани  тарафҳои 

манфиатдор,  маълумот  ва  машваратро  тибқи  ҷанбаҳои  дахлдори  Конвенсия 

дар лоиҳаҳо ба инобат гирифт. Бахусус, диққат ба лоиҳаҳои мунисипалӣ таҳия 

намудани  тадбирҳо  оид  ба  иттилооти  ҷамъиятӣ  ва  иштирок  дар  доираи 

ташаббусҳои ҳамкории техникӣ баҳри иттилоотдиҳӣ ва омӯзонидани аҳолӣ дар 

бораи сифати об ва истифодаи оқилонаи онро дар бар мегирад. 

 

Идоракунии  устувори  захираҳои  об  барои  Тоҷикистон  яке  аз  масъалаҳои 

афзалиятнок  ба  ҳисоб  меравад.  Соли  2011,  кишвар  бо  Иттиҳодияи  Аврупо 

(Ташаббуси ИА оид ба захираҳои об)   дар сиёсати миллӣ оид ба Идоракунии 

фарогири  захираҳои  об    (IWRM)  дар  ҳамкорӣ  бо  КИА  СММ,  БРСММ  ва 
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донорҳо қадамҳои аввалинро ниҳод. Дар амалӣ намудани лоиҳаҳои таъминоти 

об  ва  гидроэнергетикӣ,  БАТР  ҳадафҳои  Ҳукумати  Ҷумҳурии  Тоҷикистонро 

ҷиҳати  таҳия  намудани  Стратегияи  миллии  бахши  об    ва  ҳамкорӣ  бо 

кишварҳои ҳамсояи Қирғизистон ва Афғонистон ба инобат хоҳад гирифт.  

 
Мутобиқат ба тағйирёбии  иқлим 

 

Азбаски  дар  гидрологияи  кишвар  рӯдҳои  пиряхӣ  бартарият  доранд, 

Тоҷикистон  яке  аз  кишварҳои  аз  ҳама  осебпазир  ба  тағйирёбии  иқлим  дар 

минтақаи фаъолияти БАТР ба ҳисоб меравад. Тағйирёбии иқлим ба захираҳои 

об  як  қатор  таъсирҳои  худро  дорад.  Бахшҳои  ба  монанди  инфрасохтори  об, 

гидроэнергетика ва кишоварзӣ аз ҳама бештар ба тағйирёбии иқлим осебпазир 

мебошанд.  Бахши  гидроэнергетика  ба  тағйирёбии  идоракунии  гидрологӣ  ва 

обанборҳо осебпазир мебошад, зеро он метавонад мушкилоти мавҷудбударо бо 

таъминоти  барқ  дар  зимистон  зиёдтар  кунад.  БАТР  имкониятҳои 

сармоягузориро,  ки  дараҷаи  мутобиқатро  ба  тағийрёбии  иқлим  дар  соҳаҳои 

ҳассос  ба  тағйирёбии  иқлим,  ба  монанди  инфрасохтори  обтаъминкунӣ  ва 

гидроэнергетика  баланд  мебардоранд,  ҷустуҷӯ  мекунад.  БАТР  ният  дорад,  ки 

истифодаи  механизмҳои  маблағгузории  алоқаманд  бо  иқлимро,  аз  ҷумла 

Хазинаи сармоягузории масоили иқлимӣ (ХМИ) ва Хазинаи экологии глобалӣ 

(ХЭГ)  ва  инчунин маблағгузории муштарак  бо  ТБМ  ё  донорҳо,  бахусус  барои 

мутобиқат  ба  тағйирёбии  иқлим,  кам  намудани  ҳаҷми  партовҳои  газҳои 

гулхонаӣ  (ГГ)  тавассути  истифодаи  оқилонаи  захираҳо/энергия  ва  таҷҳизоти 

дорои технологияҳои беҳтарини дастрас (ТБД) идома диҳад. 

 

Гендер 

 

Дар  доираи  татбиқи  Нақшаи  БАТР  оид  ба  чорабиниҳои  гендерӣ,  Бонк  

фаъолияти  соҳибкории  занонро,  асосан  тавассути  лоиҳаҳои  муассисаҳои 

молиявӣ,  ки  дастрасии  занони  соҳибкор  ва  роҳбарони  КХМ  ба  маблағгузорӣ 

беҳтар мекунанд, дастгирӣ намуда монеаҳои дастрасӣ ба қарзҳоро, бахусус дар 

деҳот  бартараф  хоҳад  кард.  Талошҳо  аз  пешниҳоди  омӯзиши  мутахассисони 

соҳаи  қарздиҳӣ  ва  таҳияи  барномаҳои  зиёд  намудани  теъдоди  занҳои 

мутахассис  дар  соҳаи  қарздиҳӣ  иборат  хоҳад  буд.  Бонк  инчунин  дар  муайян 

намудан  ва  ҳавасмандкунии  муштариён  ба  қабули  равиши  аз  лиҳози  гендер 

мутавозин  дар  сиёсат  ва  таҷрибаҳои  алоқаманд  бо  кирои  кормандон, 

пешрафти  хидматӣ  низ  кор  хоҳад  бурд.  Бонк  минбаъд  дар  таъмин  намудани 

баробарии гендерӣ тавассути амалӣ намудани лоиҳаҳои Инфрасохтори шаҳрӣ 

ва мухити зист мусоидат менамояд. 

 

4.  Дастрасӣ ба сармоя: Манбаъҳои молиявии хусусӣ ва давлатӣ. 

 

4.1.  Дастраси ба сармоя  

 

Ноустувории бахши бонкӣ ва норасоии маблағ дастрасӣ ба маблағгузориро ба 

таври  ҷиддӣ  маҳдуд  месозад.  Қарзҳои  бонкҳои  тиҷоратӣ  ба  бахши  воқеӣ 
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кӯтоҳмуддат,  камтар  аз  як  сол  буда  дорои  фоизи  баланд  мебошанд.  Чунин 

қарзҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ба истиснои савдо мувофиқ нестанд.  

 

Дастрасӣ ба бозорҳои байналмиллалии тиҷоратии молиявӣ аз сабаби хавфҳои 

сиёсӣ ва бахшҳои заифи корпоративӣ ва бонкӣ, қариб ки вуҷуд надорад. Бахши 

хусусии сармояи худӣ ҳанӯз рушд наёфтааст; айни замон, Фонди Тоҷикистон ва 

Қазоқистон,  ки  қисман  ба  Фонди  мустақили  некӯаҳволии  Қазоқистон 

«СамрукКазина»  тааллуқ  дорад,  ягона  фонди  саҳомиест,  ки  дар  Тоҷикистон 

фаъолият мебарад. 

 
 

4.2.  Маблағҳои Бонкҳои бисёрҷонибаи рушд (ББР) ва ҳамкорӣ бо дигар 

ТБМ ва донорҳои бисёрҷониба 
 

Ҳамоҳангсозии фаъолият байни ТБМ  ва донорҳо дар Тоҷикистон дар сатҳи хуб 

ба  роҳ  монда  шудааст.  Шӯрои  рушди  ҳамкорӣ  (ШРҲ)  ҳамчун  форум  дар 

муҳокимаи масъалаҳои оид ба сиёсат байни худи донорҳо ва миёни донорҳо ва 

Ҳукумати  ҶТ  нақши  асосиро  мебозад.  Ба  масъалаи    асосӣ  муҳити 

сармоягузорӣ, шаффофият ва идоракунии корпоративии корхонаҳои давлатӣ, 

энергетика,  кишоварзӣ  ва  хоҷагии  об  дохил  мешаванд.  Бонк  дар  якҷоягӣ  бо 

дигар ТБМ ва ҳамкорони рушд, дар татбиқ намудани Стратегияи миллии рушд 

ва  Стратегияи  паст  кардани  сатҳи  камбизоатӣ  нақши  фаъолро  мебозад.  Дар 

якҷоягӣ бо СБА ва Бонки ҷаҳонӣ, Бонк ислоҳоти сиёсатро ҷиҳати паст кардани 

сатҳи  долларизатсия,  рушди  бозорҳои  маҳаллии  молиявӣ  ва  таҳкими  бахши 

бонкӣ дастгирӣ менамояд. 

 

Моҳи  ноябри  соли  2009,  дувоздаҳ  донори  асосӣ  Стратегияи  муштараки 

ҳамкорӣ  бо  кишварро  (СҲМК),  ки  барои  ислоҳоти  минбаъда  дар  кишвар 

ҳамчун  роҳнамо  хизмат  кард,  ба  имзо  расониданд.  СҲМК  аз  се  ҳадафи  асосӣ 

иборат аст: (i) тасдиқ намудани омодагии шарикон ҷиҳати дастгирии ҳадафҳои 

рушди  Ҷумҳурии  Тоҷикистон,  чуноне  ки  дар  Стратегияи  миллии  рушд  ва 

Стратегияи  паст  кардани  сатҳи  камбизоатӣ  дарҷ  гардидааст;  (ii)  муайян 

намудани  биниши  муштараки  ҳамоҳангсозии  самараноки  маблағҳои 

шарикони СҲМК ва (iii) муайян кардани тадбирҳо ва нишонаҳои ноилгардӣ ба 

ҳадафҳои  рушди  ба  мувофиқатомада.  Дар  натиҷаи  ҳамкорӣ  бо  донорҳо  ва 

дигар  ТБМ,  якчанд  лоиҳаҳои  муҳими  инфрасохтории  дар  боло  зикршуда  бо 

маблағгузории муштарак таъмин шуданд. 

 

Бонки Аврупоии Таҷдид  ва Рушд ҷиҳати  ҷалб намудани маблағҳои  грантӣ  ва 

қарзҳои  муштараки  дарозмуддат  аз  донорҳо  ва  дигар  ТБМ  барои  баланд 

бардоштани  сатҳи  дастрасии  Тоҷикистон    ба  сармоя  ҳамчун  катализатор 

хизмат кард. Бонк маблағгузориии муштаракро аз ташкилотҳо, аз ҷумла SECO 
Швейтсария,  Фонди  инвеститсионии  ИА  барои  Осиёи    Марказӣ  (ФИОМ), 

Фонди глобалии экологӣ (ФГЭ) ва БОР ҷалб намуд. Ҳамкорӣ бо ИА/ФИОМ дар 

дастгирӣ  намудани  иштироки  Бонк  дар  татбиқи  лоиҳаҳои  соҳаи  энергетика 

Инфрасохтори  шаҳрӣ  ва  мухити  зист  ва  нақши  муҳимро  иҷро  мекунад. 

Ҳамкории  васеъ  бо ИА инчунин  барои рушди  агробизнес пешбинӣ мешавад. 
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Бо  дарназардошти  мушкилоти  зиёди  марҳилаи  гузариш  дар  Тоҷикистон  ва 

маҳдудияти дастрасӣ, барои қонеъ намудани талаботҳои СБА оид ба ҳиссаи 35 

фоизаи  грантҳо  барои  қарзҳои  бахши  давлатӣ,  дар  давоми  солҳои  2012‐2015 

татбиқи стратегия, вобастагии сахт аз грантҳо идома хоҳад дод. 

 

Сандуқи байналмилалии асъор 

 

БАТР  фаъолияти  худро  бо  дафтари  маҳаллии  СБА  тавассути  гузаронидани 

машваратҳо  ба мувофиқат расонида  ба  ҳамоҳангсозии дастгирии ислоҳот  дар 

бахши  инфрасохтор,  аз  ҷумла  дастгирии  суботи  бахши  молиявӣ,  рушди 

бозорҳои маҳаллии молиявӣ ва тавсеаи миёнаравии молиявӣ аҳамияти махсус 

медиҳад.  БАТР таҳлилҳои СБА‐ро барои таҳияи Ёддошти тафоҳум байни БАТР 

ва  Ҳукумат  дар  доираи  барномаи  қарздиҳӣ  бо  истифодаи  асъори  миллӣ,  ки 

моҳи маи соли 2011 ба имзо расид, мавриди истифода қарор дод.  

 

Дар  доираи  механизми  васеи  қарздиҳӣ  шарҳи  чаҳорум  аз  ҷониби  Шӯрои 

иҷроияи  СБА  моҳи  маи  соли  2011  ба  тасвиб  расид.  Дар  натиҷа,  маблағи 

умумии  13.045  миллион  СДР  (тақрибан  20.9  миллион  доллари  ИМА)  ҷудо 

гардид,  ки  бо  он  маблағи  умумӣ  аз  рӯи  қарордод  ба  71.38  миллион  СДР 

(тақрибан 125.3 миллион доллари ИМА) расид. 
 

Гурӯҳи Бонки ҷаҳонӣ 

 

Тоҷикистон соли 1993 узви Ассотсиатсияи байналмиллалии рушд (АБР) гардид. 

Аз  соли  1996  инҷониб  АБР  беш  аз  630  миллион  доллари  ИМА‐ро  ба  шакли 

қарзу  грантҳо  ба Тоҷикистон  ҷудо намудааст. Маҷмӯи лоиҳаҳои  ҷории Бонки 

ҷаҳонӣ  аз  18  лоиҳа  бо  ӯҳдадории  холиси  228  миллион  доллари ИМА иборат 

аст.  Бузургтарин  ҳиссаи  сармоягузории  Бонк  ба  соҳаи  кишоварзӣ  ва  рушди 

деҳот (34%), баъдан энергетика ва об (29%), маориф (16%), сиёсати иқтисодӣ ва 

бахши  давлатӣ  (14%,  аз  он  ҷумла  дастгирии  буҷет)  ва  соҳаи  тандурустӣ  (8%) 

рост меояд. 

 

Тоҷикистон  соли  1994  аъзои Корпоратсияи  Байналмиллалии Молиявӣ  (КБМ) 

гардид.  Ҳаҷми  умумии  сармоягузориҳои  КБМ  дар  Тоҷикистон  то  имрӯз 

тақрибан 50 миллион доллари ИМА‐ро ташкил медиҳад. Ҳиссаи бузургтарини 

он ба  бахши бозори молиявӣ  (58%),  бахши воқеӣ  (29%)  ва инфрасохтор  (13%) 

рост  меояд.  Дар  давоми  ду  соли  сипаришуда,  КБМ  зиёда  аз  31  миллион 

доллари ИМА‐ро дар 10 лоиҳа дар фаъолияти бонкӣ, қарздиҳии хурд, тавлиди 

нерӯи  барқию  обӣ  ва  хизматрасониҳои  тиҷоратӣ  сармоягузорӣ  намуд.  Дар 

баробари  ин,  КБМ  ҳар  сол  беш  аз  3.5  миллион  доллари  ИМА‐ро  барои 

хизматрасонии  машваратӣ  баҳри  дастгирии  фаъолияти  ба  рушди  бахши 

хусусӣ  равонашуда  масраф  мекунад.  Ба  қарибӣ,  лоиҳаҳои  машваратии 

дарозмуддат  ба  маблағи  8  миллион  доллари  ИМА  ба  барномаи  КБМ  дохил 

карда шуданд. 

 
Бонки осиёгии рушди (БОР) 
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Соли  1998  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  узви  Бонки  осиёгии  рушд  гардид.  Дар 

маҷмӯъ,  БОР  маблағи  372.4  миллион  доллари  ИМА‐ро  ба  шакли  қарз,  449.4 

миллион доллари ИМА‐ро ба шакли грантҳо, 35.4 миллион доллари ИМА‐ро 

ба  шакли  кӯмаки  техникӣ  барои  дастгирии  соҳаҳои  нақлиёт,  энергетика, 

маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ ва молия тасдиқ намуд. Ҳиссаи бузургтарини 

кӯмаки  БОР  ба  соҳаи    нақлиёт  рост  меояд.  БОР  инчунин  ислоҳоти  сиёсатро 

ҷиҳати мусоидат  дар  гузариш  ба  иқтисодиёти  бозаргонӣ  дастгирӣ менамояд. 

Дар соли 2010, БОР барномаи грантии ба маблағи 40 миллион доллари ИМА‐

ро ҷиҳати кӯмак ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои хароҷоти асосии иҷтимоӣ ба 

монанди ҳифзи иҷтимоӣ ва кӯмаки иҷтимоӣ ба гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ ба 

тасвиб  расонид.  Баъдан,  барномаи  дигари  грантӣ  ба  маблағи  45  миллион 

доллари ИМА  бо  мақсади  Таҳкими  идоракунии  захираҳои  давлатӣ  дар  соли 

2011  ва  дастгирии  кишвар  дар  зиёд  намудани  маблағгузории  давлатии 

сиёсатҳои иҷтимоӣ амалӣ гашт. Бо дарназардошти сатҳи камбизоатии кишвар, 

тамоми  дастгирии  БОР  тавассути  Хазинаи  имтиёзноки  Осиёгии  рушд  (ХОР) 

равона мешавад. Аз  соли 2008 инҷониб, Тоҷикистон ҳаққи баҳрабардории 100 

фоиза  аз грантҳои тавассути ХОР то соли 2012 ба даст овард. 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва БОР оид ба татбиқ намудани Стратегияи ҳамкорӣ бо 

кишвар  (СҲК)  барои  солҳои  2010‐2014  ба  мувофиқа  расиданд.  Стратегияи 

мазкур  дар  тақвият  додани  таъминоти  нерӯи  барқ  ва  алоқаҳои  нақлиётӣ  ва 

рушди  бахши  хусусии  фаъол  ҷиҳати  мусоидат  ба  диверсификатсияи 

иқтисодиёт  кӯмак  мерасонад.  Барномаи  БОР  дар  Тоҷикистон  ҳамкории 

минтақавӣ, бахшҳои энергетика ва нақлиётро дар баробари дастгирии худ оид 

ба  масъалаҳои  сиёсат  барои  беҳтар  намудани  муҳити  сармоягузорӣ  идома 

хоҳад дод. 
 

Бонки Исломии Рушд (БИР) 

 

Тоҷикистон  дар  соли  1996  узви  БИР  гашт.  100  фоизи маблағгузории БИР  дар 

Тоҷикистон ё қарзҳои имтиёзнок ё грантҳо (аз ҷумла лоиҳаҳои Кӯмаки махсус) 

ташкил медиҳанд. То имрӯз ба кишвар маблағи қарзии 64 миллион ИМА ҷудо 

шудааст.  Бонки  мазкур  ба  соҳаи  энергетика,  тандурустӣ,  маориф,  таъминоти 

оби нӯшокӣ,  таъмири роҳ, идоракунии захираҳои об дар  соҳаи кишоварзӣ ва 

бахшҳои тиҷорат дар кишвар маблағгузорӣ пешниҳод намудааст. Ба лоиҳаҳои 

Кӯмаки  махсус  дар  Тоҷикистон  кӯмак  ба  гурезаҳои  Афғонистон,  сохтмон  ва 

таҷдиди муассисаҳои таълимӣ дар кишвар иборат аст. 

 
Иттиҳодияи Аврупо 

 

Ҳаҷми умумии кӯмаки молиявии ИА, ки ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 

инҷониб ҷудо шудааст зиёда аз €500 миллионро ташкил медихад. Дар гузашта, 

ИА  дастгирии  худро  ба  кӯмаки  башардӯстона  (ECHO),  баъдан  ба  кӯмаки 

техникӣ  (ТАСИС)  ба  Ҳукумат  дар  соҳаҳои  муҳими  гузариш,  рушди  деҳот  ва 

паст  кардани  сатҳи  камбизоатӣ  бо  ҳамроҳии  ТҒ‐ии  ҳамкор  равона  мешуд. 

Дастгирии  ИА  бо  Ташаббуси  Аврупо  оид  ба  демократия  ва  ҳуқуқҳои  инсон 

илова карда шуд (ТАДҲИ). Ба қарибӣ, дастгирӣ бештар барои дастгирии буҷет 
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ва  кӯмаки  техникӣ  тавассути  барномаи  Кӯмаки  молиявии  махсус  (КММ)  ва 

барномаи  амнияти  озуқаворӣ  (БАО)  ва  ҳоло  тавассути    Ба  наздикӣ,  кӯмак 

тавассути  дастраси  маблағ,    тавассути  Кӯмаки  махсуси  молиявӣ  (КММ)  ва 

Воситаи Ҳамкории  Рушд (DCI) таъмин гардид. Ҳоло кӯмаки дуҷониба  бештар 
ба се бахши асосӣ равона шудааст: ҳифзи иҷтимоӣ ва тандурустӣ, идоракунии 

маблағҳои давлатӣ ва рушди бахши хусусӣ равона мешавад. 

 
Ба  Тоҷикистон  инчунин  кӯмаки  минтақавӣ  ва  мавзӯии  мусоидат  дар  амалӣ 

намудани  самтҳои  ба  монанди  идоракунии  марз  ва  назорат  аз  болои маводи 

мухаддир  (БОМКА/КАДАП),  маориф  (TEMПУС,  Erasmus Mundus),  бахши  об 

/муҳити зист, ҳуқуқҳои инсон ва демократия,  субъектҳои ғайридавлатӣ  (СҒ)  ва 

рушди  тиҷорати  хурду миёна,  аз  ҷумла омодагӣ ба офатҳои  табиӣ пешниҳод 

мегардад.  ИА инчунин дастгирии махсусро (масалан дар робита бо оқибатҳои 

бӯҳрони  энергетикии  соли  2008)  ё  барномаи  глобалии  озуқаворӣ,  ки  дар 

доираи  он  кӯмак  ба  шабакаҳои  ҳифзи  иҷтимоӣ  ва  рушди  соҳаи  кишоварзӣ 

пешниҳод мегардад, пешбинӣ мекунад. 

 

Ҳамкорӣ бо ИА, махсусан бо Фонди инвеститсионии Осиёи Марказӣ (IFCA) дар 

дастгирӣ  намудани  иштироки  Бонк  дар  соҳаи  энергетика  ва  лоиҳаҳои 

Инфрасохтори  шаҳрӣ  ва  мухити  зист  нақши  асосиро  мебозад.  Инчунин,  бо 

ҷудо  намудани  маблағи  гранти  дар  ҳаҷми  5.2  миллион  доллари  ИМА  барои 

татбиқи барномаи TAFF II вусъат додани ҳамкорӣ бо ИА дар соҳаи кишоварзӣ 

пешбинӣ мешавад. 
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ЗАМИМАИ 1 – АРЗЁБИИ СИЁСӢ 

 

Мувофиқат бо Моддаи 1  

 

Тоҷикистон  дар  самти  татбиқи  принсипҳои Моддаи  1  Созишнома  дар  бораи 

таъсиси  Бонк  ботадриҷ    ба  пешрафт  ноил  гашта  истодааст.  Гузариш  ба 

демократияи  бисёрҳизбӣ  ва  гуногунақидании  сиёсӣ  суст  рафта  истодааст.  Бо 

вуҷуди  беҳбудиҳо  нисбат  ба  интихоботи  қаблӣ,  интихоботи  президентии 

охирин  ба меъёрҳои  байналмиллалӣ  ҷавобгӯ  набуд.  Самтгирии Ҳукумати ҶТ 

ба иқтисоди бозаргонӣ устувор набуд. 

 

Дар  Тоҷикистон  якчанд  ҳизбҳои  сиёсӣ фаъолият мебаранд,  аз  ҷумла  ҳизбҳои 

мухолиф  ва  шабакаи  ТҒД,  аммо  инкишофи  гуногунақидагии  ҳақиқии  сиёсӣ 

ҳамчун  мушкилие  боқӣ  мемонад.  Сарқонун  низоми  тақсимоти  ҳoкимиятро 

муқаррар  мекунад,  аммо  дар  асл  ҳокимияти  иҷроияи  қавӣ  нисбат  ба 

ҳокимияти қонунбарор ва судӣ бартарият дорад.  

 

Мавҷуд  набудани  гуногунфикрии  ҳақиқии  сиёсӣ  ва  системаи  самарабахши 

назорати  дутарафа  ва  тақсимоти  ҳокимият  фазоеро  ба  вуҷуд  меорад,  ки  ба 

инкишофи афкори мухталиф натанҳо нисбати самт ва суръати ислоҳоти сиёсӣ, 

балки бо дарназардошти қарорҳои асосии стратегии иқтисодие, ки бояд қабул 

гарданд, мусоидат намекунад. 

 

Камбизоатӣ ва бекорӣ дар якҷоягӣ бо ниҳодҳои заиф, системаи бесамари судӣ 

ва  қочоқи назарраси маводи мухаддир  аз Афғонистони  ҳамсоя  ба паҳншавии 

коррупсия мусоидат намуда такмилдиҳии идоракунии давлатӣ ва мубориза бо 

камбизоатиро  ба  афзалиятҳои  муҳимтарин  барои  кишвар  мубаддал 

мегардонанд.  Мустаҳкамкунии  минбаъдаи  сарҳади  Тоҷикистону  Афғонистон 

ҷиҳати  пешгирӣ  намудани  паҳншавии  нооромӣ  аз  Афғонистон  яке  аз 

масъалаҳои  аввалиндараҷаи  Ҳукумат  боқӣ  мемонанд,  зеро  марзи  заиф 

имконияти доштани пеши роҳи гурӯҳҳои ифротгаро надорад. Гурӯҳҳои мазкур 

ба  ноором  кардани  вазъият,  ҳеҷ  набошад,  дар  баъзе  қисматҳои  кишвар,  чӣ 

тавре ки дар охири соли 2010 рӯй дода буд, қодиранд. 

 

Ҳалли  мушкилоти  мазкур  бо  таъсири  давомноки  вобастагии  кишвар  аз 

омилҳои беруна аз сабаби надоштани роҳи баромад ба баҳр, боз ҳам сангинтар 

мегардад. Муносибатҳои тезутундшуда бо Ӯзбекистони ҳамсоя дар масоили об, 

барқ,  ҳуқуқҳои  боркашонӣ  бо  фаъолияти  иқтисодӣ  ва  иҷтимоӣ  дар  кишвар 

алоқамандии бевосита дорад. 

 

Масъулияти сиёсӣ  

 

Баъди  ба  даст  овардани  истиқлолият  дар  соли  1991,  Тоҷикистон  дар  давоми 

панҷ сол ба вартаи ҷанги шаҳрвандии хонумонсӯз афтид ва он танҳо дар соли 

1997  ба  охир  расид.  Ҷанги  шаҳрвандӣ  боиси  талафоти  қариб  60,000  нафар 

аҳолӣ ва зарари беандозаи иқтисодӣ гардид. 
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Аз давраи ба имзо расонидани Созишномаи истиқрори сулҳ моҳи июни соли 

1997,  ки ба ҷанги шаҳрванди хотима бахшид 15  сол сипарӣ гашт. Вазъият дар 

кишвар мӯътадил гашт ва масъалаҳои барқарорсозии фаврии баъди низоъ бо 

ҳадафҳои  таъмин  намудани  рушди  иҷтимоӣ  ва  иқтисодии  кишвар,  ки  яке  аз 

қашшоқтарин давлатҳои собиқ Шӯравӣ боқӣ мемонад, иваз гаштанд. 

 

Сарқонун  системаи  тақсимоти  ҳокимиятро  ба шохаҳои  қонунбарорӣ,  иҷроия 

ва судӣ ҷудо мекунад, аммо дар асл системаи назорати дутарафа ва тақсимоти 

ҳокимият  самаранок  набуда  ҳокимияти  иҷроияи  қавӣ  нисбат  ба  ҳокимияти 

қонунбарор  ва  судӣ  бартарият  дорад.  Барои    муқаррар  намудани  мӯҳлати 

ҳафтсолаи  ваколати  президент,  ҳайати  ду  палатаи  парлумон  (Маҷлиси  Олӣ) 

иборат  аз  Маҷлиси  миллӣ  ё  палатаи  болоӣ  (Маҷлиси  миллӣ)  ва  Маҷлиси 

намояндагон  ё  палатаи  поёнӣ  (Маҷлиси  намояндагон)  ба  Сарқонун  тағйирот 

ворид намуданд. Маҷлиси намояндагон дорои 63 нафар аъзоён буда барои панҷ 

сол тавассути овоздиҳӣ интихоб мегарданд,  хол он ки аъзоёни палатаи болоӣ, 

ки манфиатҳои минтақаҳоро  ҳифз мекунанд  ба  воситаи пешниҳодот интихоб 

мешаванд. 

 

Дар натиҷаи интихоботи охирини президентии соли 2006, Президент Эмомалӣ 

Раҳмон бо ҳуқуқи иштирок дар интихоботи навбатӣ дар охири мӯҳлати ҳозира 

дар  соли  2013  ба  мӯҳлати  ҳафт  соли  дигар  интихоб  шуд.  Интихоботи 

президентӣ дар зери назорати Бюрои САҲА оид ба институтҳои демократӣ ва 

ҳуқуқҳои  инсон  гузашт.  Ташкилоти  мазкур  хулоса  баровард,  ки  аз  сабаби 

мавҷуд набудани интихоби ҳақиқӣ ва гуногунақидагӣ он имконияти санҷидани 

таҷрибаи  демократиро  дар  кишвар  надошт.  Бо  вуҷуди  он  ки  дар  интихоботи 

президентӣ якчанд номзад иштирок варзид, рақобати ҳақиқӣ ба назар нарасид. 

Дар  баробари ин,  дар муқоиса  бо интихоботи  қаблӣ,  дар интихоботи мазкур 

беҳбудиҳои муайян мушоҳида шуданд. 

 

Баъди  ба  охир  расидани  ҷанги  шаҳрвандии  солҳои  1992‐1997,  интихоботи 

парламентии  соли  2010  сеюмин  интихоботи  бисёрҳизбӣ  ба  ҳисоб  мераванд. 

Дар  кишвар  8  ҳизби  сиёсӣ  ба  қайд  гирифта шудаанд.  Интихоботи  соли  2010 

мавқеи бартариятдоштаи  ҳизби  ҳукмрони халқии демократиро  (ҲХД),  ки дар 

Маҷлиси Намояндагон соҳиби 54 ҷой дар Маҷлиси намояндагони иборат аз 63 

аъзо гашт, муайян намуд; дигар ҳизбҳое ки дар Парлумон намояндагӣ шудаанд 

Ҳизби Аграрӣ, Ҳизби Коммунистӣ, Ҳизби Наҳзати Ислом ва Ҳизби Ислоҳоти 

Иқтисодӣ (бо ду ҷой барои ҳар як ҳизб) мебошанд.  

 

Интихоботи  парлумонӣ  ба  меъёрҳои  зиёди  байналмиллалии  интихоботи 

демократӣ    ҷавобгӯ  набуд,  зеро  дар  рӯзи  интихобот  вайронкуниҳои  ҷиддии 

қоидаҳо ба монанди теъдоди зиёди овоздиҳандагон аз рӯи ваколатнома ба қайд 

гирифта  шуд.  Бо  вуҷуди  ҳадафи  эъломшудаи  президент  дар  бораи 

гузаронидани  интихоботи  бештар  демократӣ  ва  шаффоф,  чунин  ҳолатҳо  рух 

доданд. 
 

Волоияти қонун  
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Тоҷикистон ҷиҳати беҳтар кардани вазъият бо волоияти қонун ва ҳифзи ҳуқуқи 

инсон  дар  кишвар  як  қатор  тадбирҳои  муҳимро  андешид.  Ба  ин  тадбирҳо 

таъсис  додани Институти  Ваколатдор  оид  ба  ҳуқуқҳои  инсон  (Омбудсмен)  ва 

қабули Кодекси нави мурофиавии ҷиноятӣ,  ки ҳуқуқи додани супоришномаи 

ҳабсро  аз  прокуратура  ба  судҳо  супорида  нақши  тарафи  муҳофизатро  дар 

мурофияи ҷиноятӣ ба таври назаррас тақвият додааст.  

 

Бо  вуҷуди  ин  тадбирҳо,  системаи  судӣ  озод  набуда  коррупсия  ба  раванди 

ислоҳот монеагӣ мекунад. Ҳокимияти иҷроия ҳанӯз дар тартиботи интихоб ва 

таъин намудани судяҳо таъсир расонида аз  сабаби паст будани маоши судяҳо 

коррупсия ба фаъолияти самараноки системаи судӣ монеаҳо эҷод мекунад. 

 
Коррупсия мушкилоти  ҷиддиест,  ки  ҳамаи  табақаҳои  ҷамъиятро  дар  кишвар 

фаро мегирад. Тибқи Индекси дарки коррупсия  (Transparency  International), дар 

соли  2010  Тоҷикистон  ҷои  154  дар  байни  178  кишвар  ишғол  намуд.  Барои 

муқоиса,  Қазоқистон  дар  105‐ум  ҷой  қарор  дорад,  дар  ҳоле  ки  кишвари 

наздиктарини ҳамсоя Ӯзбекистон 172‐ум ҷойро (дар як қатор ба Туркманистон) 

ишғол менамояд.  

 

Шӯрои адлия, ки дар раванди таъин намудани судяҳо ҷалб гардидааст, қисми 

шохаи ҳокимияти иҷроия боқӣ мемонад. Прокуратура бошад иҷро намудани 

вазифаҳои назорати судҳоро ва қонунӣ будани ҳукми судҳоро идома медиҳад.  

 

Дигар самтҳои ислоҳоти судӣ, ки такмилдиҳии минбаъдаро тақозо мекунанд ба 

мавҷуд набудани механизми равшану возеҳ ҷиҳати баррасии қонунӣ ва боасос 

будани  супоришномаҳои  ҳабс,  инчунин  ба  мавҷуд  набудани  механизми 

пешгирии  ҷиноят  дар  байни  наврасон  алоқаманд  мебошанд.  Бо  вуҷуди 

музокироти  чандинсола,  Кумитаи  байналмиллалии  Салиби  Сурх  барои 

дастрасӣ ба муассисаҳои пенитенсиарӣ (адои ҷазо) иҷозат нагирифт. 

 

Бо  вуҷуди  беҳтаршавии  базаи  қонунгузорӣ,  дар  амал  татбиқ  намудани 

қонунҳои қабулшуда суст рафта истодааст.   Ба ислоҳоти судӣ бояд афзалияти 

бештар дода шавад, зеро танҳо низоми самараноки волоияти қонун метавонад 

ба  рушди  устувори  иқтисодӣ,  паст  намудани  сатҳи  камбизоатӣ  ва  ҳифзи 

ҳуқуқҳои шаҳрвандӣ ва сиёсии шаҳрвандон мусоидат намояд. 

 

Ҳуқуқҳои инсон ва шаҳрвандӣ 

 

Ҳукуқҳои  инсон  ва  шаҳрвандӣ  аз  ҷониби  Сарқонун,  қонунгузории  миллӣ  ва 

санадҳои  байналмиллалии  ҳуқуқии  аз  тарафи  Тоҷикистон  эътирофшуда  ба 

танзим  дароварда  шуда  ҳифз  мешаванд.  Кишвар  тамоми  конвенсияҳои 

байналмиллалии  ҳуқуқҳои  инсон,  аз  ҷумла  Протоколи  факултативӣ  ба 

Аҳдномаи мазкурро ба тасвиб расонид.  

 

Бо  вуҷуди шомил  будан  ба  санадҳои  асосии  байналмиллалӣ  оид  ба  ҳуқуқҳои 

инсон,  тибқи  маълумоти  нозирони  байналмиллалии  махсус  ҳолатҳои  зиёди 

поймолкунии  ҳуқуқҳои  инсон  дар  кишвар  ба  назар  мерасанд.  Бо  вуҷуди 
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тадбирҳои  мусбате,  ки  аз  ҷониби  Ҳукумат  андешида  шуданд,  дар  рафти 

гузаронидани интихобот,  дар воситаҳои ахбори умум,  дар масоили марбут ба 

озодии дин ва ҳуқуқҳои занон  поймолкунии ҳуқуқҳои инсон ба қайд гирифта 

шудааст.  

 

Доираи мушкилоти  алоқаманд бо поймолкунии  ҳуқуқҳои инсон  дар  кишвар, 

ки аз ҷониби ташкилотҳои маҳаллӣ ва байналмиллалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон 

муайян  шудаанд  шиканҷа  ва  муносибати  бераҳмона  бо  дастгиршудагон  аз 

тарафи кормандони мақомоти амният, рад кардани ҳуқуқ ба мурофиаи судии 

одилона,  маҳдуд  намудани  озодии  сухан,  матбуот,  ассотсиатсияҳо  ва  дин, 

таъқиби  ташкилотҳои  ғайридавлатии  хориҷӣ,  зӯроварӣ  ва  поймолкунии 

ҳуқуқҳои занонро дар бар мегирад. 

   

Телевизион яке аз манбаъҳои асосии иттилооти сиёсӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоб 

меравад.  Шабакаҳои  асосии  телевизион  давлатӣ  буда  ба  пешбурди  сиёсати 

давлатӣ  мусоидат  менамоянд  ва  барои  мубодилаи  ҳақиқии  афкор  ва 

гуногунақидагӣ имконият фароҳам намеоранд. Дар кишвар матбуоти нисбатан 

озод  вуҷуд  дорад,  аммо  аз  сабаби  кам  будани  адади  нашр  ва  мушкилот  бо 

бурдарасонии  рӯзномаҳо  берун  аз  шаҳрҳо,  фарогирии  онҳо  дар  сатҳи  паст 

қарор дорад. Аксарияти рӯзномаҳо ҳафтае як маротиба ба чоп мебароянд. Дар 

ҳоле ки истифодаи интернет ботадриҷ зиёд шуда истодааст,  таъсири он ҳанӯз 

маҳдуд  аст.  Намояндаи    САҲА  оид  ба  масъалаҳои  озодии  ВАО  ҳукумати 

Тоҷикистонро  ба  ворид  намудани  тағийрот  ба  қонун  дар  бораи  тӯҳмат  бо 

мақсади пешгирӣ намудани ҳабси рӯзноманигорон даъват намуд.  

 

Дар Шарҳи даврии универсалӣ (ШДУ) аз моҳи октябри соли 2011, ки мутобиқи 

тартиботи муқарраргардидаи Шӯрои СММ оид ба ҳуқуқҳои инсон гузаронида 

мешавад,  пешрафти  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  дар  масоили  ҳуқуқҳои  инсон 

арзёбӣ  гардид,  ки  дар  он  татбиқи  пурраи  ӯҳдадориҳои  кишвар  дар  доираи 

санадҳои байналмиллалӣ оид ба ҳуқуқҳои инсон тавсия гардид. 
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ЗАМИМАИ 2 – АРЗЁБИИ МУШКИЛОТИ МАРҲИЛАИ ГУЗАРИШ 

 

Дар  ҷадвал  ва  матни  дар  поён  овардашуда  арзёбии  умумии  мушкилоти 

марҳилаи  гузариш  дар  асоси  Ҳисобот  оид  ба  гузариш  аз  соли  2010  оварда 

шудааст. Ба ҳар як бахш ду баҳо аз рӯи сохтори бозор ва муассисаҳои молиявӣ 

дар  алоҳидагӣ  дода  мешавад.  Баҳо  дар  ҷадвал  аз  хурд  то  калон  гузошта 

мешавад. 

 

 

Бахш  Сохтори бозор

Муассисаҳои 

молиявӣ 

Саноат, тиҷорат ва агробизнес       

Агробизнес  Миёна  Калон 
Истеҳсолот ва хизматрасонӣ  Калон  Калон 
Моликияти ғайриманқул  Калон  Калон 
Алоқа  Калон  Калон 

Энергетика       

Захираҳои табиӣ  Калон  Калон 
Истифодаи оқилонаи энергия  Калон  Калон 
Нерӯи барқ  Калон  Калон 

Инфрасохтор       

Оби нӯшокӣ ва ихроҷӣ  Калон  Калон 
Нақлиёти шаҳрӣ  Калон  Калон 
Роҳҳо  Калон  Калон 
Роҳи оҳан  Калон  Калон 

Муассисаҳои молиявӣ       

Бонкҳо   Калон  Калон 
Хизматрасонии суғуртавӣ ва 

молиявӣ 
Калон  Калон 

КХМ  Калон  Калон 
Сармояи хусусӣ  Калон  Калон 
Бозори молиявӣ  Калон  Калон 

 

Агробизнес 

Сохтори бозор: миёна 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Бо пешравии ноилгашта дар робита бо озодкунии нархҳо дар соҳаи пахтакорӣ, 

Тоҷикистон нархҳоро ба аксарияти намудҳои мол ва захираҳои истеҳсолӣ озод 

кард.    Соли  2007,  бо  мақсади  ҳалли  мушкилоти  алоқаманд  бо  тафовут  дар 

истеҳсоли  пахта,  ки  ба  деҳқонон  имконияти  интихоби  мустақили  зироатро 

барои кишт медиҳад,  Ҳукумати ҶТ қарори дахлдорро қабул намуд. Бо вуҷуди 

ин,  татбиқи  амалии  ислоҳоти  мазкур  суст  рафта  истодааст.  Айни  замон, 

афзалияти  асосӣ  ворид  намудани  тағийрот  дар  қонунгузорӣ  ҷиҳати  таъмин 

намудани  таҳвили  пурраи  хуқуқҳои  истифодабарии  замин  боқӣ  мемонад. 

Стратегияи  ҳалли  қарзҳои  пахта,  ки  моҳи  июни  соли  2009  қабул  гашт  бо  аз 
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ҳисоб  баровардани  қарзҳои  хоҷагиҳои  деҳқонии  пахтакор  монеаи  асосии 

соҳаро дар пешбурди ислоҳот бартараф намуд. Мусоидат намудани дастрасӣ ба 

захираҳои  молиявӣ  ва  бартараф  кардани  дахолати  давлат  барои  баланд 

бардоштани  самаранокӣ  дар  соҳаи  кишоварзӣ  ва  ҳавасмандкунии 

диверсификатсияи  минбаъда,  ки  метавонист  осебпазирии  кишварро  ба 

баландшавии  нархҳои  ҷаҳонӣ  ба  ашёи  хом  кам  намуда  сатҳи  амнияти 

озуқавориро беҳтар намояд, мушкилоти асосӣ боқӣ мемонад.  

 

Истеҳсолот ва хизматрасонӣ 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

То  имрӯз  дар  беҳтар  намудани  вазъи муассисаҳои молиявӣ  ва  сохтори  бозор 

пешравии  кам  дида  мешавад.  Давлат  мисли  пеш  фаъолияти  як  қатор 

корхонаҳои бузурги аз лиҳози стратегӣ муҳимро дар соҳаи истеҳсолот назорат 

мекунад. Корхонаҳои бузурги  саноатӣ натанҳо ҳиссаи азими ММД‐ро  ташкил 

медиҳанд, балки дар баъзе маврид дорои мавқеи монополистӣ буда рақобатро 

маҳдуд месозанд. Мавҷуд набудани шаффофият дар корхонаҳои мазкур барои 

ҷалб намудани сармоягузориҳои нав монеаи ҷиддӣ ба ҳисоб меравад. Бартараф 

намудани  монеаҳо  ҷиҳати  ташкил  кардани  корхонаҳои  нав  инчунин  яке  аз 

вазифаҳои асосӣ боқӣ мемонад. 
  
Моликияти ғайриманқул 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Аввалин  марҳилаи  муҳимми  афзоиши  бахши  моликияти  ғайриманқул  ва 

сайёҳӣ ба солҳои 2004/2005 рост меояд. Бо вуҷуди ин, афзоиш асосан дар самти 

сохтмони хонаҳои истиқоматӣ ба назар мерасад ва норасоии назарраси амволи 

ғайриманқули  муосири  тиҷоратӣ  вазифаи  мушкил  боқӣ  мемонад.  Аз  ин  рӯ, 

вазифаи асосӣ дар бахши мазкур дастгирӣ намудани сохтмони биноҳои ҷавобгӯ 

ба меъёрҳои байналмиллалии сифат ва ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадам ба 

ҳисоб  меравад.  Пешрафти  назаррас  дар  самти  гаравпулӣ  ва  бақайдгирии 

амволи ғайриманқул ба даст омад. Қонуни нав дар бораи гаравмонии амволи 

манқул қабул гардид ва моҳи апрели соли 2008 қонуни нав дар бораи гаравпулӣ 

бо мақсади мусоидат ба қарздиҳии ипотекӣ қабул шуд. Бо  вуҷуди ин,  бозори 

қарздиҳии  ипотекӣ  дар  марҳилаи  ибтидоӣ  қарор  дорад  ва  таҷрибаи 

бақайдгирии амволи манқули ба гаравмонда  аз сабаби мушкилоти фаннӣ дар 

оғози  соли  2011  боздошта  шуд.  Дар  амал  татбиқ  намудани  базаи  меъёрию 

ҳуқуқӣ  барои  рушди  амволи  ғайриманқул  хеле  заиф  буда  сӯистифода  аз 

ҳуқуқҳои  моликият  падидаи  маъмулӣ  гаштааст.  Камбудиҳо  дар  рушди 

қонунгузории  муосири  аввалиндараҷа  ва  дуюмдараҷа  ҷиҳати  мусоидат  ба 

бозори амволи ғайриманқули устувор хеле зиёд буда сатҳи огоҳии ҷомеа оид ба 

рушди устувор хеле паст мебошад.  

 

Алоқа 

Сохтори бозор: калон 
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Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Танзимкунандаи  бахши  алоқа  Вазорати  нақлиёт  ва  алоқа  буда  барои  муайян 

намудани  мақомоти  масъул  ҷиҳати  тасдиқи  тарифҳо  иқдомҳои  зиёди  сиёсӣ 

гузошта  шуданд.  Оператори  феълии  хизматрасонии  алоқаи  телефонӣ 

Тоҷиктелеком моликияти давлатӣ аст (95 фоиз). Мисли пеш, он дар пешниҳоди 

хизматрасонии алоқаи телефонӣ мавқеи монополиро дорост. Бо вуҷуди сатҳи 

пасти фарогирӣ бо алоқаи телефонӣ (5%) бино ба омилҳои ҷуғрофӣ, афзоиши 

таъсирбахши фарогирӣ  бо  алоқаи мобилӣ,  ки  дар  соли  2009  аз  50  фоиз  зиёд 

шуд,  мушоҳида  мегардад.  Айни  замон,  теъдоди  операторҳои  асосии  алоқаи 

мобилӣ  ва шабакаи    3G    ба  панҷ  адад  расидааст.  Сатҳи фарогирии  аҳолӣ  бо 

Интернет  хеле  паст  буда  дастрасӣ  ба  алоқаи  дорои  канали  васеъ  қариб  ки 

мавҷуд нест. Шабакаҳои аввалини WiMAX  аз  ҷониби   Babilon‐T  дар  соли 2007 

мавриди истифода қарор дода шуд.  

 

Захираҳои табиӣ 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Захираҳои  асосии  табиӣ  дар  Тоҷикистон  конҳои  тилло  ва  нуқра  мебошанд. 

Кишвар истеҳсолкунандаи асосии сурб ва руҳ дар Осиёи Марказӣ буда дорои 

захираҳои уран мебошад. Ҳаҷми зиёди нафту гази истифодашаванда асосан аз 

Ӯзбекистон  ворид  карда  мешавад.  Бахши  мазкур  ба  ислоҳот  ниёз  дорад  ва 

истихроҷи захираҳои табиӣ таҳти назорати қатъии давлат қарор дорад. Рақобат 

дар  бахши  мазкур  заиф  буда  якчанд  сармоягузори  хориҷӣ  дар  он  тавассути 

корхонаҳои  муштарак  бо  иштироки  давлат  фаъолият  мебаранд.  Бахши 

истихроҷи ангишт ҳанӯз таҳти назорати Вазорати саноат қарор дорад. Ширкати 

миллии истеҳсоли нафти Тоҷикнефтгаз  ба иктишоф,  пармакунӣ  ва истеҳсоли 

нафт  машғул  мебошад.  Соли  2007,  Ҳукумати  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  ба 

ширкати бузурги Россия «Газпром» барои гузаронидани корҳои тадқиқотӣ дар 

конҳои нафту газ иҷозат дод. Тақсимоти гази табиӣ ва моеъ аз ҷониби ширкати 

Тоҷикгаз амалӣ мегардад, дар ҳоле ки воридот ва тақсимоти маҳсулоти нафтӣ 

аз  тарафи ширкати давлатии Тоҷикнефтепродукт  амалӣ мегардад. Дастгирии 

муассисаҳои  молиявӣ  ва  сиёсат  дар  сатҳи  паст  қарор  дорад.  Тартиботи 

иҷозатномадиҳӣ  ҳанӯз  мураккаб  буда  зарурати  андохтани  равшанӣ    ба 

масъалаҳои сиёсат ва базаи меъёриву ҳуқуқӣ, ки дар доираи он бахш фаъолият 

мебарад,  ба назар мерасад. Дараҷаи шаффофият  ва идоракунии корпоративӣ 

ва низоми пардохт заиф мебошад. 

 

Истифодаи оқилонаи энергия 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Истифодаи  нерӯи  барқ  дар  кишвар  ҳанӯз  дар  сатҳи  баланд  боқӣ  мемонад. 

Қонун  дар  бораи  истифодаи  оқилонаи  нерӯ  дар  соли  2004  қабул  гашт,  аммо 

тарифҳои  паст  буда  ҳанӯз  хароҷоти  аслиро  инъикос  намекунанд  ва  инчунин 

хароҷотҳои  муҳити  атрофро  дар  бар  намегиранд.  Аз  ин  лиҳоз,  ҳаҷми  тариф 
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барои  истифодаи  самараноки  нерӯи  барқ    ва  сармоягузорӣ  ҷиҳати  татбиқи 

лоиҳаҳо  оид  ба  захираҳои  барқароршавандаи  энергия  (ЗБЭ)  ҳавасманд 

намекунанд.  Ягон  қонун,  қоидаҳо  ё  мақомот  оид  ба  истифодаи  самараноки 

барқ  вуҷуд  надорад.  Кишвар  дар  тавлиди  нерӯи  барқ  аз  нерӯгоҳҳои  азими 

барқӣ  обӣ  вобастагӣ  дорад,  аммо  фазои  мусоидаткунанда  барои  ҷалби 

сармоягузоронӣ  хусусӣ  барои  баланд  бардоштани  иқтидори  тавлиди  барқ 

тавассути  нерӯгоҳҳои  хурд  ё  истифода  аз  манбаъҳои  барқароршавандаи 

энергия вуҷуд надорад. Истифода аз ҳезум барои гармидиҳӣ ва тавлиди нерӯи 

барқ  ба  нобуд  сохтани  экосистемаҳои  нозуки  ҷангал  воқеъ  дар  доманакӯҳҳо, 

боиси  зиёд  шудани  хавфи  фаромадани  ярч,  шустани  хок  ва  биёбоншавӣ 

мегардад.  Иқтидори  маҳаллии  таҳқиқотӣ  дар  доираи  татбиқи  лоиҳаҳои 

алоҳидаи  истифодаи  манбаъҳои  нерӯи  барқароршаванда  ташаккул  ёфта 

истодааст  ва  озмоиши  баъзе  таҷҳизот  дида  мешавад.  Тоҷикистон  стратегияи 

умумии  нерӯи  барқароршавандаро  дар  соли  2007  тасдиқ  кард,  аммо  ягон 

барномаи  мушаххас  ё  ташвиқот  барои  амалӣ  намудани  лоиҳаҳои  НБ  вуҷуд 

надорад. Конвенсияи ҳошиявии СММ оид ба тағйирёбии иқлим ва Протоколи 

Киото  тасдиқ  карда шуд,  аммо ягон  сиёсат  алоқаманд бо иқлим  ва фаъолият 

дар  доираи  лоиҳаҳои  МРТ  амалӣ  намегардад.  Ба  масъалаҳои  ҳалнашуда 

ташкил  намудани  базаи  меъёриву  институтсионалӣ  ва  омилҳои  иқтисодӣ 

барои иҷро намудани лоиҳаҳои НБ,  бахусус  таъмин намудани алтернатива ба 

дастгоҳҳои гармидиҳие, ки бо ҳезум кор мекунанд. Баланд бардоштани тарифи 

нерӯи  барқ  дар  оянда  ва  таъмини  ҳавасмандӣ  барои  истифодаи  бештар 

самараноки нерӯи барқ низ зарур аст. 

 

Нерӯи барқ 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Дар  самти  хурдкунии  истеҳсолот,  тақсимот  ва  таҳвил  додани  функсияҳо 

пешравии  хеле  кам  ба  назар  мерасад.  Бахши  мазкур  аз  ҷониби  ширкати 

холдигии  давлатии  Барқи  Тоҷик,  ки  феълан  танзимкунанда  аст,  идора  карда 

мешавад. Бо дараҷаи ками шаффофият ширкати мазкур дар асоси принсипҳои 

тиҷоратӣ фаъолият намебарад. Ҳукумати ҶТ нақшаи таҷдиди Барқи Тоҷикро 

то  соли  2015,  ки  тақсимоти  ширкатро  ба  се  ташкилоти  алоҳида  бо  ҷудо 

намудани тавлид, интиқол ва тақсимоти нерӯи барқ пешбинӣ мекунад, тасдиқ 

намуд. Муассисаҳои молиявӣ  ва  сиёсат  суст  иншикоф меёбанд.  Дар  Вазорати 

энергетика  тақсимот  байни  функсияҳои  алоқаманд  бо  пешбурди  сиёсат  ва 

танзими  соҳа  вуҷуд  надорад.  Тарифҳои  нерӯи  барқ  дар  сатҳи  хароҷотбарорӣ 

қарор  надоранд  ва  таҷрибаи  талафоти  зиёд  ва  напардохтани  ҳаққи  хизмат 

идома  дорад.  Бо  дарназардошти  он  ки  кишвар  ба  95%  нерӯи  барқи 

тавлидшудаи худ такя мекунад,  тезутунд шудани баҳсҳо бо кишварҳои ҳамсоя 

дар  робита  бо  истифодаи  об  яке  аз  дигар  мушкилот  арзёбӣ  мегардад. 

Осебпазирии  кишвар  ба  тағйирёбии  иқлим,  бахусус  дар  фасли  зимистон  ва 

тобистон  дар  робита  бо  нақшаҳои  сармоягузорӣ  дар  сохтмони  иншоотҳои 

бузурги  барқии  обӣ,  ки  Ҳукумати  ҶТ  талош  дорад  татбиқ  намояд  инчунин 

мушкилотро  ба пеш меорад.  
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Оби нӯшокӣ ва ихроҷӣ 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Раванди  ислоҳот  дар  бахши  коммуналӣ  оғоз  гардид,  аммо  он  суст  инкишоф 

ёфта ҳанӯз дар марҳилаи ибтидоӣ қарор дорад. Дар солҳои 90‐ум идоракунии 

таъминоти об ва ихроҷи об ба шаҳру ноҳияҳо дода шуд, аммо баъдан дар зери 

ҳимояи  Корхонаи  Воҳиди  Давлатии  «Хоҷагии  манзилию  коммуналӣ»  боз 

муттаҳид  карда  шуданд  (ба  истиснои  шаҳрҳои  калон).  Баланд  бардоштани 

тарифҳо  (барои  истифодабарандагони  сохтори  тиҷоратӣ,  соҳибкорон)  бо 

мақсади  хароҷотбарорӣ  боиси  ба  даст  овардани  пешравиҳои  назаррас  дар 

вилояти  Суғд,  шаҳри  Хуҷанд  гашт.  Илова  бар  ин  хизматрасонои  коммуналӣ 

акнун дар асоси шартномаҳо пешниҳод мегардад. Дигар шаҳрҳои хурд дорои 

иқтидори  институтсионалӣ  намебошанд.  Мушкилоти  асосии  марҳилаи 

гузариш  дар  самтҳои  зерин  боқӣ  мемонанд:  (i)  такмилдиҳии  танзими 

хизматрасонӣ  (масалан,  таҳия  ва  истифодаи  методологияи  замонавии  таҳия 

тарифҳо);  (ii)  инкишофи  муносибатҳои  шартномавӣ  байни 

соҳибмулк/мақомоти масъул  барои  қабули  қарорҳо  ва  корхонаи  хизматрасон 

(iii) баланд бардоштани тарифҳо дар оянда ва сатҳи ҷамъоварии пардохтҳо (iv) 

таҷдиди  корхонаҳо  ва  тиҷоратикунонии  минбаъда  (аз  ҷумла,  барқарорсозии 

иншоотҳои обрасон, кам намудани талафоти об ва баланд бардоштани сифати 

оби  нӯшокӣ);  вa  (v)  насби  ҳисобкунакҳо  ва  ҳисоби  ҳаққи  хизматрасонӣ  дар 

асоси нишондоди хисобкунакҳои обӣ.  

 

Нақлиёти шаҳрӣ  

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Дар соҳаи нақлиёти шаҳрӣ, умуман банақшагирии шаҳрҳо ва иқтидори танзим 

ба  таври  кофӣ  иншикоф  наёфтааст.  Соҳаи  мазкур  аз  норасоии  сармоягузорӣ 

танқисӣ мекашад, зеро байни шаҳрҳо ва корхонаҳои хизматрасон шарномаҳои 

мушаххас оид ба хизматрасонӣ вуҷуд надорад (яъне ягон механизм мушаххас ва 

шаффоф барои пардохти маблағ аз ҷониби шаҳрҳо ба корхонаҳои хизматрасон 

бар  ивази  хизматрасонии  босифат  мавҷуд  нест).  Мушкилоти  марҳилаи 

гузариш  ҳанӯз  зиёданд  ва  дар  самтҳои  зерин  муайян  шудаанд;  (i)  рушди 

сиёсати  нақлиётии  умумишаҳрӣ;  (ii)  зиёд  кардани  мустақилияти  корхонаҳои 

давлатӣ  ва  инкишофи  муносибатҳои  шартномавӣ    бо  шаҳрҳо;  (iii) 

тиҷоратикунонӣ  ва  таҷдиди  корхонаҳои  нақлиётии  шаҳрӣ;  (iv)  баланд 

бардоштани  хизматрасонӣ  ва  нишондиҳандаҳои  истифодабарӣ;  (v) 

андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати тавсеаи иштироки бахши хусусӣ; (vi) ҷорӣ 

намудани системаи электронии фурӯши чиптаҳо ва баланд бардоштани сатҳи 

ҷамъоварии пардохтҳо. 

 

Роҳҳо 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 
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Соҳаи  роҳ  аз  ҳама  ҷиҳат  ташаккулнаёфта  боқӣ  мемонад.  Боҷи  сӯзишворӣ  ба 

қадри  кофӣ  баланд  мебошад,  аммо  маблағе,  ки  аз  буҷет  барои  таъмири  роҳ 

ҷудо  мегардад,  кофӣ  нест.  Тамоми  корҳои  алоқаманд  бо  нигоҳубини  роҳ  аз 

ҷониби мақомоти  давлатӣ,  ки  таҷҳизоту масолеҳи  сохтмонии  кифоя  надорад, 

ба  анҷом мерасад.  Умуман,  сохтмону  таъмири роҳҳо  аз  тарафи бахши  хусусӣ 

дар  доираи  шартомаҳое,  ки  аз  ҷониби  ТБМ  маблағгузорӣ  мешаванд,  амалӣ 

мегардад.  Бо  вуҷуди  ин,  дар  соҳаи  мазкур  рақобати  хурде  ба  назар  мерасад. 

Аввалин роҳи пулакӣ дар соли 2010 фаъолияти худро оғоз кард, аммо нисбати 

шаффофияти  раванд  ва  фаъолияти  минбаъда  саволҳо  ба  миён  омаданд. 

Масъалаҳои  муҳимтарин  инҳо  мебошанд:  (i)  бунёди  намудани  пояи/сохтори 

тиҷоратӣ ва устувори институтсионалӣ ва    (ii)  аз нав дида баромадани андози 

истифодабарандагони  роҳ  ва  тақсимоти  он  дар  соҳаи  роҳ  (бахусус  барои 

нигоҳубин). 

 

Роҳи оҳан  

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Системаи роҳи оҳани Тоҷикистон хеле содда мебошад, зеро дар ҳудуди кишвар 

шабакаҳои  роҳи  оҳан  хеле  каманд.  Худи  соҳа  аз  сабаби  бастани  ҳаракати 

қатораҳои  молу  маҳсулот  дар  марзи  Ӯзбекистон  дучори  мушкилот  шудааст. 

Системаи  роҳи  оҳан  давлатӣ  буда  аз  тарафи  мақомоти  дахлдор  идора  карда 

мешавад. Дар соҳаи мазкур талошҳои ночиз дар самти ислоҳот дида мешавад 

ва  аз  ҷиҳати  идоракунӣ/шаффофияти  фаъолият  соҳаи  мазкур  аз  дигар 

кишварҳои  минтақа  ақиб  мемонад.  Қариб  ки  дар  ҳамаи  самтҳо  мушкилоти 

алоқаманд  бо  марҳилаи  гузариш  ҳалношуда  боқӣ  мемонанд,  аммо  диққати 

махсус  бояд  ба  самтҳои  зерин  дода  шавад:  (i)  ҳамкории  зич  байни  давлат  ва 

роҳбарияти роҳи оҳан; (ii) баланд бардоштани сатҳи шаффофияти молиявӣ ва 

фаъолият; ва (iii) таъмин намудани суботи молиявӣ.  

 

Фаъолияти бонкҳо  

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Системаи  бонкӣ  ҳанӯз  ноустувор  боқӣ  мемонад,  ки  вобастагии  назарраси  ду 

бонки  калонтаринро  (қариб  60%‐и  дороиҳои  амалиётии  бонк)  аз  соҳаи 

пахтакорӣ ва корхонаҳои давлатӣ ва дахолати калони давлат, бахусус тавассути 

қарздиҳӣ, беқурбшавии назарраси қурби асъори миллӣ ва кам шудани ҳаҷми 

гардиши маблағҳои пулӣ аз сабаби фурӯши иҷбории саҳмияҳои НБО‐и Роғун 

ба аҳолиро инъикос мекунад. Ҳамаи ин омилҳо боиси афзоиши ҳаҷми қарз ва 

коҳиш ёфтани даромаднокӣ ва сармоягузорӣ гаштааст. Ҳаҷми умумии дороиҳо 

танҳо 25 фоизи ММД ва қарзҳои ба бахши хусусӣ додашуда бошад, тақрибан 15 

фоизи  ММД‐ро  ташкил  медиҳанд.  Дар  бахши  мазкур  14  бонк  фаъолият 

мебаранд, 4‐тои он хориҷӣ буда яктоаш давлатӣ мебошад. Таносуби амонатҳо 

ба ММД  ба  моҳи  декабри  соли  2010  танҳо  13  фоизро  бо  ҳиссаи  бузургтарин 

мансуби корхонаҳои давлатӣ,  ташкил дод. Долларизатсия бо таносуби беш аз 
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60 фоизи амонатҳо бо асъорӣ хориҷӣ  ва қарздиҳӣ дар атрофи 50% дар охири 

соли 2010 ташкил дод, дар сатҳи баланд боқӣ мемонад. 

 

Таи  якчанд  соли  охир,  пешравиҳои  муайян  дар  самти  ислоҳоти  меъёриву 

ҳуқуқӣ  ба  даст  омадаанд:  Тоҷикистон  дар  марҳилаи  гузариш  ба  истифодаи 

пурраи  СБХМ  қарор  дорад.  БМТ  тартиботи  зидди  қонунӣ  гардонидани 

даромадҳои  бо  роҳи  ҷиноят  ба  даст  овардашударо  ба  ҳуҷҷатҳои  меъёриву 

ҳуқуқии  бонк,  ки  муассисаҳои  молиявиро  ба  меъёрҳои  муайяни  назоратӣ  ва 

ҳисоботӣ  ӯҳдадор  мекунад,    дохил  намуд.  Бо  вуҷуди  ин,  дар  ташаккулдиҳии 

базаи меъёриву ҳуқуқии замонавӣ ҳанӯз мушкилоти назаррас боқӣ мемонанд 

ва зарурат ба тақвият додани иқтидори мақомоти танзимкунанда вуҷуд дорад. 

Дар    ҳоле  ки  бонк  талаботро  сахттар  намуд,  тадбирҳои  минбаъда  барои  кам 

намудани  дахолати  давлат,  ташаккулдиҳии  механизмҳои  бозаргонӣ  ҷиҳати 

маблағгузории  соҳаи  кишоварзӣ  ва  беҳтар  намудани  тартиботи  молиявии 

корхонаҳои давлатӣ бояд андешида шаванд. 

 

Хизматрасонии суғуртавӣ ва молиявӣ  

 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Базаи меъёриву ҳуқуқӣ ва институтсионалӣ барои назорати соҳаи суғурта заиф 

ва  ба  талаботи  замон  ҷавобгӯ  намебошад.  Соҳаи  мазкур  ақибмонда  буда 

таносуби  ҳаққи  суғурта  бо ММД дар  сатҳи  хеле паст  қарор  дорад. Муассисаи 

давлатии  суғурта  аз  имтиёзҳои  монополӣ  дар  робита  бо  суғуртаи  ҳатмӣ 

истифода мебарад. Дар Тоҷикистон таҷрибаи суғуртаи молию  ҷонӣ  хеле кам 

истифода  мешавад.  Дар  соҳаи  мазкур  мутахассисони  баландихтисос  хеле 

каманд. Дар мавриди нафақа  бошад,  дар  кишвар  ягон фонди  хусусии нафақа 

вуҷуд  надорад  ва  Тоҷикистон  ҳанӯз  узви  Ассотсиатсияи  байналмиллалии 

мақомоти  назорати  суғурта  (АБНС)  нашудааст.    Ғайр  аз  ин,  воридшавӣ  дар 

бахши лизинг  дар сатҳи паст боқӣ мемонад. Чун дар соҳаи суғурта,  дар соҳаи 

лизинг базаи ҳуқуқӣ ҳанӯз ташаккул дода нашудааст. 

 

Корхонаҳои хурд ва миёна 

 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

КХМ ҳанӯз   барои ба даст овардани қарзҳои дарозмуддат ба душвориҳо рӯ ба 

рӯ мешаванд, ки он дар навбати худ ба рушди КХМ ва рақобатпазирӣ монеаҳо 

эҷод мекунад (бахусус хоҷагиҳои деҳқонӣ ба чунин мушкилот дучор мешаванд). 

Фоизҳои баланд, мӯҳлати ками пардохти қарз ва талаботҳои зиёди алоқаманд 

ба  гаравмонӣ,  имкониятҳои  қарзгирии  КХМ‐ро  маҳдуд  месозанд.    Камтар  аз 

сеяки ширкатҳо ба қарзҳои бонкӣ дастрасӣ доранд ва тибқи Таҳқиқоти муҳити 

тиҷорат ва фаъолияти корхонаҳо (ТМТФК с.2009), тақрибан 23 фоизи ширкатҳо 

дар  фаъолияти  соҳибкории  худ  дастрасӣ  ба  маблағро  мушкилоти  асосӣ 

мешуморанд.  Бо  вуҷуди  ин,  бахши  қарздиҳии  хурд  дар  давоми  солҳои  охир, 
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бахусус  дар  натиҷаи  қарзи  хурди  аз  ҷониби  ТҒД  ҷудошуда,  ба  пешравиҳои 

назаррас  ноил  гашт.    Механизми  БАТР  оид  ба  маблағгузории  соҳаи 

кишоварзии Тоҷикистон (ММКТ) соли 2007 ҷиҳати таъмин намудани дастрасии 

хоҷагиҳои  хурди  деҳқонӣ  ба  қарзҳо  барои  харид  намудани  захираҳои 

истеҳсолӣ, дасгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ дар истифодаи усулҳои нави коркарди 

пахта  ва  ба  ин  восита  аз  нав  дида  баромадани  усули  маблағгузории  соҳаи 

кишоварзӣ  дар  Тоҷикистон,  омода  гашт.  Лизинг,  ки  ҳамчун  манбаи 

маблағгузории  дарозмуддат  барои  КХМ  ва  «Аввалин  бонки  қарздиҳии  хурд» 

ташаккул  ёфта  истодааст,  ҷиҳати  рушди  қарздиҳии  хурд  оғози  хуб  ба  ҳисоб 

меравад. Қонуне, ки ТБМ танзим мекунад аз нав дида баромада шуда истодааст. 

Муҳим  он  аст  ки  дар  қонуни нав муқаррароте пешбинӣ шудаанд,  ки  ба  ТБМ 

имконияти  гирифтани  амонатҳоро  ҷиҳати  таъмин  намудани  устувории 

дарозмуддати онҳо, фароҳам меоварад.  

 

Саҳмояи хусусӣ  

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Бахши сармояи хусусии тиҷоратӣ ҳанӯз инкишоф наёфтааст ва то ҳол кишвар 

ягон сармояи хусусии хориҷиро ҷалб накардааст. Танҳо як менеҷери маблағҳо 

ба  кишвар  вобаста  шудааст  ва  ягон  менеҷери  минтақавӣ  дар  Тоҷикистон 

фаъолият  намебарад.  Сармояи  мавҷудбуда  тақрибан  0.4  фоизи  ММД‐ро 

ташкил медиҳад, дар ҳоле, ки дар кишвар ягон сармояи фаъол вуҷуд надорад. 

Принсипҳои  СҲИР  оид  ба  идоракунии  корпоративӣ  суст  риоя  мешаванд. 

Муҳити  мураккаби  фаъолияти  соҳибкорӣ  (бизнес),  имкониятҳои  маҳдуди 

сармоягузорӣ ба афзоиши ояндаи бахши мазкур монеагӣ мекунад. 
 

Бозори коғазҳои қимматнок 

Сохтори бозор: калон 

Муассисаҳои молиявӣ: калон 

 

Қонунгузории  бозори  қоғазҳои  қимматнок  содда  буда,  ниёз  ба  такмилдиҳии 

назаррас дорад. Бозори коғазҳои қимматноки давлати рушд наёфтааст, бозори 

векселҳои давлатӣ ва сармояҳои кӯтоҳмӯҳлат бошад, қариб ки вуҷуд надорад. 
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ЗАМИМАИ 3 – ИСЛОҲОТИ ҲУҚУҚӢ 

 

Арзёбии умумӣ 

 

Арзёбии охирини қонунгузории тиҷорат ва молияи Тоҷикистон, ки аз ҷониби 

Бонк гузаронида шуда буд, баъзе камбудиҳои доимиро дар базаи қонунгузорӣ 

ва  меъёрию  ҳуқуқии  кишвар  муайян  намуд.  Аз  лиҳози  татбиқ,  нисбати 

қобилияти  системаи  судӣ  таъмин  намудани  риояи  шартномаҳо  ва  ҳифзи 

ҳуқуқи сармоягузорон умуман як дараҷа норавшанӣ мавҷуд аст. Барои таҷдиди 

қонунгузории  тиҷорат  ва  баланд  бардоштани  иқтидори  системаи  судӣ 

кӯшишҳои  доимии  Ҳукумати  Тоҷикистон  заруранд.  Тавассути  Барномаи 

ислоҳоти ҳуқуқӣ, БАТР омода аст ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт кӯмак 

расонад. Ба чорабиниҳои барнома метавонад муколама оид ба сиёсат, арзёбии 

ҳуқуқӣ  ва  ҳамкории  техникӣ  бо  ҳукумати  кишвар  дохил  шавад.  Шарҳи 

рӯйдодҳои  ҳуқуқӣ  дар  бахш,  ки  барои  стратегияи  сармоягузории  Бонк  ба 

Тоҷикистон  хеле  муҳим  аст,  аз  ҷумла  шарҳи  кӯтоҳи  чорабиниҳои  ҷорӣ  ё 

банақшагирифташудаи  БАТР  оид  ба  ҳамкории  техникӣ  дар  поён  оварда 

шудааст. 

 

Муҳити сармоягузорӣ/ бахши хусусӣ 

 

Ташаббуси БАТР оид ба таҳкими судҳои арбитражӣ 

 

Системаи  судии Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз  судҳои  бо  ҳуқуқи  умумии  судкунӣ, 

ки  дархостҳои  дараҷаи  аввалро,  аз  ҷумла  масъалаҳои  тиҷоратиро  баррасӣ 

менамоянд  ва  судҳои  иқтисодии  алоҳида,  ки  аризаҳои  шикоятиро  оид  ба 

масъалаҳои  тиҷоратӣ  дар  сатҳи  минтақавӣ  ва  Суди  Олӣ  баррасӣ  менамояд, 

иборат аст. Системаи судӣ дорои таъминоти хуби захиравӣ намебошад. Он дар 

маоши  пасти  судяҳо,  инфрасохтори  заиф,  дастгирии    маҳдуди  техникӣ  ва 

мавҷуд набудани дастрасӣ ба қарорҳои судӣ инъикос меёбад. Судҳои иқтисодӣ 

маълумоти  махсус  оид  ба  масъалаҳои  тиҷорат  надоранд  ва  омӯзиши  судяҳо 

доир ба ҳуқуқи тиҷоратӣ танҳо дар мавриди махсус гузаронида мешаванд.  

 

Ҳамин  тавр,  татбиқи  ҳуқуқҳои  тиҷоратӣ  аз  ҷониби  судҳо  дар  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  норавшан  ва  бенатиҷа  боқӣ  мемонад.  Чунин  воқеият 

сармоягузоронро  аз  иштирок  дар  бозорҳои  кишварҳои  мазкур  бозмедорад. 

Хавфи онҳо  аз  он  аст,  ки дар  сурати  сар  задани ягон баҳс,  онҳо наметавонанд 

воситаҳои  самараноки  ҳифзи  ҳуқуқҳои  худ  дошта  бошанд.  Дар  асоси Арзёбии 

қарорҳои  судӣ  аз  солu  2010,  ки  дар  доираи  он  қарорҳои  судӣ  оид  ба  ҳуқуқи 

тиҷоратӣ  дар  судҳои  кишварҳои  алоҳидаи  ДММ  ва Муғулистон  омӯхта  шуд, 

БАТР хулоса баровард, ки сифат ва пешгӯишавии қарорҳои судӣ оид ба ҳуқуқи 

тиҷоратӣ дар Тоҷикистон  аз нишондиҳандаҳои миёнаи минтақавӣ бамаротиб 

пасттар  аст.  Дигар  нишондиҳандаҳое  ба  монанди  дар  амал  татбиқ  намудани 

қарорҳо  ва  беғаразии  судяҳо,  ки  дар  доираи  арзёбӣ  омӯхта шуданд,  инчунин 

натиҷаҳои  хуб  нишон  надоданд.  Дар  натиҷаи  омӯзиш  хулосае  бармеояд,  ки 

барои  судяҳои  Тоҷикистон  бояд  омӯзиши  таҷрибавӣ  ва  касбӣ  оид  ба  ҳуқуқи 

тиҷоратӣ гузаронида шавад.  
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Дар давоми соли 2010, БАТР муколама оид ба сиёсатро бо Маркази таълимии 

судӣ  (МТС)  ва Шӯрои  Адлияи  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  (ШАТ)  гузаронид.  Дар 

натиҷа,  дархости  расмӣ  барои  омода  намудани  барномаи  омӯзишӣ  барои 

судяҳои Тоҷикистон оид ба ҳуқуқи тиҷоратӣ ирсол карда шуд. Баъд аз ин, Бонк 

ҷиҳати расман гузаронидани арзёбии таҳлилии талаботҳои омӯзишии судяҳое, 

ки  парвандаҳои  тиҷоратиро  баррасӣ  менамоянд,  аз  ҷумла  дастгирии 

институтсионалии зарур барои ШАТ барои қонеъ намудани талаботи мазкур, 

ҳамкориро  бо  МТС  ва  ШАТ  оғоз  намуд.    Бонк  гузаронидани  10  курсҳои 

омӯзишӣ  аз  рӯи  модулҳо,  аз  ҷумла  барномаи  дастгирии  институтсионалӣ  ба 

МТС,  таҷрибаомӯзиҳои минтақавӣ  барои  судяҳои  ҷавони  дорои  қобилиятҳои 

сарварӣ  ва  гузаронидани  таҳқиқот  оид  ба  роҳҳои  дастрас  намудани  қарорҳои 

судӣ ба ҷомеа тавсия намуд.  

 
Дар ҳоле, ки масъалаҳое, ки дар назди системаи судии Тоҷикистон истодаанд, 

муҳим мебошанд, Ҳукумат мавҷуд будани онро эътироф менамояд. Дар оғози 

соли  2011,    қарори  Президентии  Ҷумҳурии    Тоҷикистон  оид  ба  Барномаи 

ислоҳоти судӣ ва ҳуқуқӣ барои солҳои 2011‐13 баромад, ки такмилдиҳии системаи 

судӣ  ва  баланд  бардоштани  иқтидори  системаи  судиро  ҳамчун  афзалиятҳои 

асосӣ  барои  соли  2011  муайян  мекунад.  Бо  дарназардошти  нақшаи  васеи 

ислоҳот,  дастгирии  сиёсӣ  дар  сатҳи  баланд  ба  назар  мерасад.  Баъдан,  дар 

конфронси оид ба ҳуқуқҳои тиҷоратӣ, ки аз тарафи БАТР моҳи июни соли 2011 

гузаронида шуд,  ҳамаи  судяҳои Тоҷикистон  ва минтақа,  аз  ҷумла  соҳибкорон 

иштирок  варзиданд. Дар рафти конфронс намояндагони онҳо    нуқтаи назари 

худро  исбати  маҳдуд  будани  имкониятҳои  судяҳо  дар  робита  бо  ҳуқуқи 

тиҷоратӣ  озодона  баён  намуданд.  Чунин  самимият  дар  бораи  мушкилоти 

мавҷудбудат ишораи хуб аз муваффақияти лоиҳаи нав мебошад.  

 

Дигар беҳбудиҳое, ки барои дастгирии сармоягузории дар бахши хусусӣ заруранд   

 

Бо вуҷуди беҳбудиҳои назаррас дар Қонун дар бораи гарави моликияти манқул 

(Қонун дар бораи гарав) аз соли 2006 ва Қонун дар бораи ипотека аз соли 2008, 

сохтори  муомилоти  бо  гарав  таъминшуда  барои  дастгирии  қарздиҳии 

фаъолияти соҳибкории хурд ва маблағгузории бахши хусусӣ дар маҷмӯъ ҷузъи 

муҳим ба ҳисоб рафта, ба таҷдид ниёз дорад.  

 

Қонун  дар  бораи  гарав  системаи  фарогир  ва  замонавиро  пешбинӣ  мекунад. 

Дар  доираи  он  моликияти  манқул  метавонад  ҳамчун  гарав  барои  таъмин 

намудани  як  қатор  ӯхдадориҳо  хизмат  кунад.  Асоси  системаи  мазкур 

бақайдгирӣ  буда,  он  ба  истифодаи  доманаи  васеи  воситаҳои  иҷрои  қонун 

имконият медиҳад (аз ҷумла берун аз суд). Ғайр аз ин, чиҳати дар амал татбиқ 

намудани  Қонун  дар  бораи  гарав  тавассути  ташкил  намудани  системаи  нави 

марказонидашуда ва электронии бақайдгирии гарав, ки аз охири соли 2006 кор 

карда  истодааст,  кӯшишҳои  зиёде  ба  харҷ  дода  шуданд.  Бо  вучуди  ин,  дар 

натиҷаи сар задани мушкилоти техникӣ, бақайдгирии моликияти манқул дар 

оғози  соли  2011  боздошта  шуд.  Илова  бар  ин,  низоми  ҳуқуқӣ  ҳанӯз  дорои 
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хусусиятҳое мебошад, ки ҳамчун маҳдудкунандаи дастрасӣ ба қарзҳо эътироф 

шудаанд: 

 

- Қонун  барои  тарафайн  як  қатор  қоидаҳоеро,  ки  муҳим  нестанд  ё  худ 

боиси  ба  амал  омадани  тафтишоти  судӣ  шуда  метавонанд  шаванд, 

пешбинӣ мекунад;  

- Дар мавриди хусусиятҳои асосӣ ба монанди намудҳои дороие, ки ҳамчун 

гарав  метавонанд  истифода  шаванд  ё  қарзҳое,  ки  таъмин  карда 

мешаванд, қонун ҳанӯз дорои норавшаниҳо мебошад. 

- Қонун як қатор қоидаҳоеро, ки нисбати натиҷаи раванди татбиқи қонун 

дар қарздиҳандагон шубҳа эҷод мекунанд, пешбинӣ менамояд. 

 
Айни замон, Бонки ҷаҳонӣ тавассути департаменти Аврупо ва Осиёи Марказӣ, 

рушди  молия  ва  бахши  хусусии  худ  лоиҳаи  «Беҳтар  намудани  дастрасӣ  ба 

қарзҳо тавассути ислоҳоти муомилоти таъминшуда»‐ро дар амал татбиқ карда 

истодааст.  Дар  доираи  лоиҳа,  ҳисоботи  муффассали  ташхисӣ  ба  Ҳукумати 

Тоҷикистон пешниҳод карда шуд. Дар соли 2012, татбиқи лоиҳаи дахлдор оид 

ба ислоҳоти ҳуқуқӣ пешбинӣ мешавад. 

 

Дар  мавриди  стратегияи  Бонк  оид  ба  сармоягузории муассисаҳои молиявӣ, 

бояд  зикр  намуд,  ки  дар  Арзёбии  БАТР  оид  ба  идоракунии  корпоративӣ  як 

қатор  тавсияҳои  қонунгузорӣ  ҷиҳати  такмилдиҳии  идоракунии  бонкҳо  дар 

Тоҷикистон пешниҳод намуд: 

 

- Қоидаву муқаррароти бахши бонкӣ бояд ҳам аз ҷониби бонкҳои давлатӣ 

ва ҳам бонкҳои хусусӣ, аз ҷумла дар мавриди сохтори идоракунӣ, ҳайати 

шӯро,  механизми  назорати  дохилӣ  ва  идоракунии  хавфҳо,  инчунин 

низоми маошдиҳӣ ва ифшои маълумот якхел риоя карда шаванд. 

- Тибқи қонун, ба ҳайати кумитаҳои аудит бояд танҳо аъзоёни мушовараи 

назоратӣ, ки аксарияти онҳо мустақиланд ва аққалан як аъзо бо таҷриба 

дар соҳаи муҳосиба/аудит, дохил шаванд.  

- Қонун  бояд  сохтори  фарогиреро  барои  низоми  дохилии  аудит  ҷиҳати 

роҳнамоии бонкҳо дар  ташкил намудани механизмҳои дохилӣ дар бар 

гирад.  

 

Базаи ҳуқуқии бозори молиявӣ хеле заиф мебошад. Бо вуҷуди қабули қарори 

дахлдор,  дар  кишвар  ягон  системаи  клирингӣ  ё  ҳисобу  китоб  вуҷуд  надорад. 

Дар муқоиса бо назария, қонунҳо бар амал ба куллӣ фарқ мекунанд. Сухан дар 

бораи  на  танҳо  баъзе  мафҳумҳои  дар  қонун  муқарраршуда  меравад,  ки  аз 

ҷониби танзимкунандагон татбиқ намешаванд. Дар асл, истифодаи қисматҳои 

ҷудогонаи  қонун    аз  ҷониби  мақомотҳои  дахлдори  Тоҷикистон  мушоҳида 

мегардад.  Бахши  ташаккулёбандаи  Тоҷикистон  бо  мушкилоти  зиёд  дучор 

мегардад:  норасоии  сармоя,  хизматрасониҳои  маҳдуди  бонкӣ,  нобоварӣ  ва 

оқибатҳои  бӯҳрони  системаи  бонкӣ.  Тоҷикистон  дар  барномаи  БАТР  оид  ба 

рушди  бозори  маҳаллии  молиявӣ  ва  асъори  миллӣ  бо  мақсади  мушаххаси 

ҳавасмандкунии  қарзгирӣ  бо  асъори  миллӣ  иштирок  мекунад.  Илова  бар 

тақвият бахшидани бахши бонкӣ, ягон фаъолияти алоқаманд бо рушди бозори 
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маҳаллии молиявӣ аз сабаби омода набудани бозор, пешбинӣ намешавад. 

 

Қонун дар бораи муфлисшавӣ,   ки соли 2003 қабул гардида соли 2009 тағийр 

дода шуд дорои хусусиятҳои асосии системаи тибқи меъёрҳои байналмиллалӣ 

муассиру  коромади  муфлисшавӣ  намебошад. Диққати  махсус  дар  арзёбии 
соли 2009‐и БАТР ба номуайянӣ нисбати оғоз намудани мурофиаҳои судӣ оид 

ба  муфлисшавӣ,  инчунин  оқибати  оғоз  намудани  парвандаи  судӣ  нисбати 

қарздиҳандагони бо  гарав  таъминшуда дода мешавад.  Ғайр  аз ин,  бо мақсади 

беҳтар намудани раванди барҳамдиҳӣ ва таҷдид, тағийротҳои назаррас бояд ба 

Қонун дар бораи муфлисшавӣ ворид карда шавад. 

 
Инфрасохтор  

 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи консессия   аз соли 1997 дорои баъзе 

хусусиятҳои  мусбат  мебошад.  Масалан,  қонуни  мазкур  ҳамаи 

иштироккунандагони  музоядаро  бо  ҳаққи  гирифтани  маълумот  дар  бораи 

натиҷаҳои  он  ва  мубоҳиса  кардани  онро  таъмин  менамояд.    Қонун  инчунин 

бақайдгирии  созишномаҳои  лоиҳавиро  таъмин  менамояд.  Яктарафа  қатъ 

намудани  созишнома  аз  тарафи  мақомоти  ваколатдор  танҳо  дар  мавриди  ба 

иштибоҳ  андохтан  аз  ҷониби  соҳиби  консессия  рӯй  медиҳад.  Дар  қонуни 

мазкур  баёнияи  “адами  дахолат  ба  фаъолияти  иқтисодии  соҳиби  консессия” 

мавҷуд аст. 
 
Бо  вуҷуди  ин,  дар  робита  ба  самтҳои  асосӣ,  қонун  хеле  сатҳӣ  ва  норавшан 

арзёбӣ мешавад.  Соҳаи истифодаи  он  ва мафҳумҳо  ҷиҳати  ҳалли мушкилоти 

мазкур  бояд  ба  таври  ҷиддӣ  такмил  дода шаванд:  мавҷуд  набудани мафҳуми 

консессия,  поймолкунии  ҳуқуқҳои  (дискриминатсия)  сармоягузорони  дохилӣ, 

тартиботи  интихоби  соҳиби  консессия  норавшан  аст,  инчунин  асос  барои 

“ҳолатҳои истисноӣ” барои музокироти мустақим, мавҷуд набудани қоидаҳои 

танзимкунандаи  пешниҳодоти  номатлуб.  Илова  бар  ин,  муқаррароти 

танзимкунандаи  созишномаи лоиҳаҳо кофӣ нестанд  ва истифодаи арбитражи 

байналмиллалӣ  дучори  маҳдудият  аст.  Бар  замми  ин,  муқаррароти 

танзимкунандаи  созишномаҳои  лоиҳаҳо  кофӣ  нестанд  ва  истифодаи 

арбитражи байналмиллалӣ маҳдуд аст. Ташаббуси Ҳукумати ҶТ оид ба аз нав 

дида  баромадани  Қонун  дар  бораи  консессия  бо  дастгирӣӣ  КБМ  бо  хушӣ 

истиқбол мешавад. 

 

Қонун дар бораи хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонӣ аз соли 2006, ки 

аз аввал ба Қонуни намунавии  ЮНСИТРАЛ аз соли 1994 асос ёфта хусусиятҳои 
асосии  сиёсати  давлатиро  оид  ба  харид  пешбинӣ  мекунад,  аммо  дар  сурати 

баҳодиҳии он дар муқоиса бо меъёрҳои  ҳозираи байналмиллӣ,  он ба  талабот 

ҷавобгӯ  намебошад.  Қонуни  мазкур  як  қатор  воситаҳои  мусоидаткунандаи 

рақобат  ва шаффофиятро  дар  харид  дар  бар  мегирад.  Аммо  танзими  кофии 

раванди  харидҳои  давлатиро  таъмин  наменамояд.  Ба  таври  хос,    дар  қонун 

барои лоиҳаҳи мураккаб ягон тартиботи ба мувофиқат омада ва сиёсати махсус 

барои  лоиҳаҳои  консессионӣ  пешбинӣ  нашудааст.  Қонунҳо  инчунин  барои 

афзалият  додани  интихоби  дохилӣ  имконият  медиҳад.    Ягон  мақомоти 
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мустақили  танзимкунанда  вуҷуд  надорад  ва  ҳанӯз  мақомоти  ҳифзкунандаи 

ҳуқуқ  муқаррар  нашудааст.  Тоҷикистон  дар  доираи  лоиҳаи  БАТР  ‐  
ЮНСИТРАЛ “Ташаббуси ислоҳоти қонун дар бораи хариди давлатии мол, кор 
ва хизматрасонӣ” яке аз кишварҳоест, ки аз машваратҳои Бонк дар ин замина 

баҳраманд хоҳад шуд. Он метавонад ба татбиқи лоиҳаи ҳамкории техникӣ дар 

соли 2012 ё баътар оварда расонад.   

 

Бахши телекоммуникатсиониро Қонун дар бораи алоқаи соли 2002 таҳияшуда 

ва баъдан тағийротҳое, ки дар солҳои 2006 ва 2008 ворид шуда буданд, танзим 

мекунанд. Қонун дар бораи алоқаи соли 2002 ба талаботи таҷрибаи пешқадам, 

ки Ҳуҷҷати маълумотии Созмони тиҷорати ҷаҳонӣ (СТҶ) оид ба алоқа ба ҳисоб 

меравад, ҷавобгӯ намебошад.   Бонк тавассути Барномаи ислоҳоти ҳуқуқии худ, 

ки  ба  тағйир  додани  базаи  меъёрию  ҳуқуқӣ  ва  институтсионалии  бахши 

телекоммуникатсионӣ  ҷиҳати  беҳтар  мутобиқ  кардани  он  ба  таҷрибаи 

пешқадам  ва  бартарафсозии  камбудиҳо  равона  шудааст,  дар  давоми  солҳои 

2002/3  ва  2008/9  дастгирӣ  карда  дар  гузаронидани  ислоҳоти  меъёрию  ҳуқуқӣ 

пешниҳод  намуд.  Дар  ин  робита,  тавсияҳои  фарогир  ва  муфассал,  ки 

андешидани тадбирҳои дахлдорро тақозо мекунанд, ба Ҳукумати ҶТ пешниҳод 

карда шуданд. 
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ЗАМИМАИ 4 – ФАЪОЛИЯТ ДАР ДОИРАИ БРФК/ХМБ  

 

Барномаи БРФК/ХМБ, дар гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ тавассути ноилгардӣ 

ба  тағйирдиҳии  корхонаҳои  хурду миёна  (КХМ)  ва  дар  рушди  инфрасохтори 

устувори хизматрасониҳои машваратӣ оид ба тиҷорат  (фаъолияти соҳибкорӣ) 

мусоидат мекунад. 

 

Таҷрибаи гузаштаи БРФК   

 

Барномаи БРФК бо ҷалб намудани 1.76 миллион Евро аз донорҳои мухталиф  аз 

соли 1999 инҷониб дар Тоҷикистон амалӣ мегардад. Дар якҷоягӣ бо корхонаҳои 

Тоҷикистон 27  лоиҳа дар 12  бахши саноат оғоз карда шуданд. Аз он миқор, 7 

лоиҳа айни замон дар амал татбиқ шуда истодаанд. То ҳол, 75 фоизи лоиҳаҳо 

баъди ба анҷом расонидан ҳамчун «хеле бомуваффақият» ва «бомуваффақият» 

ва 6 фоизи он ҳамчун «бенатиҷа» арзёбӣ шуданд. Аз 26 лоиҳа, танҳо 3‐тои он аз 

сабаби идоракунии заиф барҳам дода шуданд.  

 

Дар  деҳаи  Ворух  ва  гирду  атрофи шаҳри Душанбе  ду  лоиҳаи  ҷомеавӣ  амалӣ 

гаштанд. Мақсади  лоиҳаҳои  ҷомеавии  барномаи  БРФК  аз  дастгирӣ  намудани 

рушди  умумии  иқтисодӣ,  мусоидат  ба  суботи  иҷтимоӣ,  пешбурди 

имкониятҳои  шуғл  ва  баланд  бардоштани  сатҳи  зиндагӣ  дар  минтақаҳо  бо 

истифодаи методологияи БРФК дар минтақаҳои қашшоқтарин  ва осебпазири 

кишварҳои  марҳилаи  гузариш  ва  инчунин  тавассути  тавсеаи  ҳуқуқ  ва 

имкониятҳои соҳибкорон, иборат аст. 

  
Таҷрибаи гузаштаи ХМБ   

 

Аз  соли  2007  инҷониб,  барномаи  ХМБ  Тоҷикистон  ҳамагӣ  дар  ҳаҷми  1.7 

миллион  Евро  аз  тарафи  донорҳо  маблағгузорӣ  гардид.  Ба  ин  маблағ,  0.42 

миллион Евро аз ҷониби корхонаҳои муштарӣ зам гардид. Ба охири соли 2010, 

дар  доираи  барномаи    ХМБ  Тоҷикистон  206  лоиҳа  бо  ҷалби  78  машваратчӣ 

амалӣ  гардид.  26  фоизи  корхонаҳое,  ки  ба  онҳо  кӯмак  пешниҳод  гардид  дар 

деҳот  берун  аз  шаҳрҳои  калон  ҷойгир  шудаанд,  дар  ҳоле  ки  бахшҳои 

агробизнес  ва  сохтмон  яке  аз  бахшҳои  маъмултаририни  фаъолияти  ХМБ  ба 

ҳисоб мераванд. То имрӯз,  ба 122  лоиҳа дар Тоҷикистон баҳо дода шуд,  аз ин 

теъдод 77 фоиз ҳамчун лоиҳаҳои бомуваффақият ва 23 фоиз қаноатбахш арзёбӣ 

гардиданд. 

  
Илова бар дастгирии лоиҳаҳо, дар доираи барномаи ХМБ фаъолияти ба рушди 

бозор  (ФРБ)  равонашуда  бо  мақсади  рушди  бозори  маҳаллии  машваратдиҳӣ 

амалӣ мегардад. То имрӯз, барномаи ХМБ Тоҷикистон 34 чорабинии ба рушди 

бозор равонашударо гузаронид. Илова бар ин, ташаббуси муштараки Созмони 

ҷаҳонии  озуқа  (СҶО)  ҷиҳати  дастгирии  корхонаҳои  хурду миёнаи  агробизнес 

дар  Тоҷикистон  бо  мақсади  умумии  таҳкими  хизматрасониҳои  рушди 

фаъолияти  соҳибкорӣ ба КХМ,  ки дар бахши агробизнес фаъолият мебаранд, 

амалӣ  гардид.  Дар  доираи  талошҳои  умумии  машваратчиёни  СҶО  ва 

кормандони  барномаи  ХМБ  Тоҷикистон  омӯзишҳо  барои  машваратчиён  ва 
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соҳибкорони  маҳаллӣ  гузаронида шуданд  ва  нӯҳ  лоиҳаи  барномаи  ХМБ  оғоз 

гаштанд. 

 
Идома додани барномаи БРФК  

 

Бинобар  паст  будани  сатҳи  рушди  бахши  КХМ,  пешниҳоди  машварат  дар 

соҳаи бизнес аз ҷониби коршиносони хориҷӣ дар Тоҷикистон айни муддаост. 

Барномаи  БРФК    ҷиҳати  баланд  бардоштани  сатҳи  зиндагӣ  дар  маҳал  ва 

фароҳам овардани имкониятҳои нав барои фаъолияти соҳибкорӣ ҷиҳати паст 

кардани сатҳи муҳоҷиратӣ меҳнатӣ дорои потенсиали калон мебошад. Бахусус, 

лоиҳаи ҷомеавӣ дар бахши агробизнес метавонад дар расидани ҳадафи мазкур 

мусоидат  намояд.    Дар  баробари  тавсеаи  батадриҷи  фаъолияти  умумии 

иқтисодӣ,  талабот  ба  лоиҳаҳои  БРФК  дар  бахшҳо  бар  истиснои  бахши 

агробизнес бешак афзоиш хоҳад ёфт. Таҳлил намудани мушкилоти корхонаҳо 

ва  дастгирӣ  дар  бартараф  кардани  онҳо  тавассути  тағийротҳои  сохторӣ  ва 

таҳвили малакаҳои  идоракунӣ  самтҳое  мебошанд,  ки  дар  он  барномаи  БРФК 

метавонад  нақши  муҳимро  бозӣ  кунад.  Маъракаҳои  васеи  иттилоотӣ,  ки  ба 

намоиш додани мисолҳои муваффақият оид ба  тағийроти кулли корхона низ 

барои рушди бахши корхонаҳои хусусӣ муҳим хоҳад буд.  

 

Барои соли  2012, калонтарин барномае, ки дар Тоҷикистон аз ҷониби донорҳо 

маблағгузорӣ мешавад Фонди кишварҳои марҳилаи ибтидоии гузариш (БАТР) 

ва барномаи кишвари Ҷопон ба ҳисоб мераванд. Баъди ба  тасвиб расонидани 

Фонди махсуси ИМА барои КХМ‐и Осиёи Марказӣ, ки дар Тоҷикистон кӯмаки 

худро  ба  5  ширкат  равона  хоҳад  кард,  тавсеаи  минбаъдаи  Барнома  пешбинӣ 

мешавад.  Маблағгузории  иловагӣ  дар  доираи  созишномаҳои  дутурафаи 

донорҳо метавонад ҷудо гардад. 

 

Гурӯҳи БРФК корҳои зеринро дар Тоҷикистон иҷро хоҳад намуд: 

 

 Тақрибан   4‐9 лоиҳаи барномаи БРФК. Бинобар паст будани сатҳи рушди 

бахши  КХМ,  пешниҳоди  машварат  дар  соҳаи  бизнес  аз  ҷониби 

коршиносони  хориҷӣ  дар  Тоҷикистон  айни  муддаост.  Бахусус  тавассути 

лоиҳаҳои  ҷомеавӣ  дар  бахши  агробизнес,  барномаи  БРФК    барои  баланд 

бардоштани  сатҳи  зиндагӣ  дар маҳал  ва фароҳам  овардани  имкониятҳои 

нав  барои  фаъолияти  соҳибкорӣ  ҷиҳати  паст  кардани  сатҳи  муҳоҷиратӣ 

меҳнатӣ  дорои  потенсиали  калон  мебошад.  Аммо  дар  баробари  тавсеаи 

батадриҷи  фаъолияти  умумии  иқтисодӣ,  талабот  ба  лоиҳаҳои  БРФК  дар 

бахшҳо бар истиснои бахши агробизнес бешак афзоиш хоҳад ёфт. Таҳлил 

намудани мушкилоти  корхонаҳо  ва  дастгирӣ  дар  бартараф  кардани  онҳо 

тавассути  тағийротҳои  сохторӣ  ва  таҳвили  малакаҳои  идоракунӣ  самтҳое 

мебошанд,  ки  дар  он  барномаи  БРФК  метавонад  нақши  муҳимро  бозӣ 

кунад.  Маъракаҳои  васеи  иттилоотӣ,  ки  ба  намоиш  додани  мисолҳои 

муваффақият  оид  ба  тағийроти  кулли  корхона  низ  барои  рушди  бахши 

корхонаҳои хусусӣ муҳим хоҳад буд.  
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 Тақрибан 1‐2 чорабинии ба рушди бахш равонашуда ҷиҳати табдилдиҳии 

натиҷаҳои барномаи БРФК ба равандҳои гузариш ва намоиши таҷрибаҳои 

пешқадам,  ки  метавонад  яке  аз  талаботҳои  Фонди  махсуси  ИМА  барои 

КХМ  бошад,  бахусус  гузаронидани  омӯзиш  барои  соҳибкорон  оиди 

стандардизатсия.  Ду  сафари  хидматӣ  ба  Ҷопон  аз  тарафи  координатори 

барномаи  БРФК  барои  корхонаи  яхмосбарории  Тоҷикистон  ва  корхонаи 

бофандагӣ ба нақша гирифта шудааст. 

 

Идома додани барномаи ХМБ 

 

Бо  дарназардошти мураккаб  набудани фаъолияти  соҳибкорӣ,  барномаи  ХМБ 

дорои имкониятҳои калон барои мусоидат ба раванди гузариш дар Тоҷикистон 

мебошад.  Илова  бар  ин,  соҳаи  пешниҳоди  хизматрасониҳои  машваратӣ  бо 

шумораи  ками  машваратчиён  ва  намуди  машваратҳои  пешниҳодшуда  ба 

мушкилоти  зиёди  алоқаманд  ба  гузариш  рӯ  ба  рӯ  шудааст.  Худи  бозори 

хизматрасониҳои  машваратӣ  навташаккулёфта  буда,  танҳо  дар  пойтахти 

кишвар  тамаркуз  ёфтааст.  Бартарии  асосии  барномаи  ХМБ  саҳми  он  дар 

бунёди  инфрасохтори  зистпазири  дастгирии  фаъолияти  соҳибкорӣ,  ки  ҳам 

талабот ва ҳам пешниҳодро қонеъ мегардонад, ба ҳисоб меравад. 

 

Пешниҳоди  кӯмаки  бевосита  ба  корхонаҳои  хурду  миёна  тавассути 

маблағгузории  муштараки  хизматрасонии  машваратӣ  ҳанӯз  дар  салоҳияти 

барномаи ХМБ боқӣ мемонад. Аз сабаби рушди заифи бозор тафриқаи грантҳо 

вобаста аз ҳаҷми корхона, саноат, ҷойгиршавӣ дар марҳилаи мазкур гузаронида 

намешавад. Аз ин рӯ, он танҳо нисбати намудҳои хизматрасониҳои машваратӣ 

ҷиҳати  инкишофи  хизматрасониҳои  нав  ба  кор  бурда  мешавад.  Грантҳои 

ҳаҷмаш  калонтар  барои  дастгирӣ  намудани  хизматрасониҳои  нисбатан 

мураккаби  машваратӣ  аз  ҷумла  онҳое,  ки  барои  ҷорӣ  намудани  идоракунии 

сифат ва сертификатсия ва такмилдиҳии идоракунии экологӣ, пешниҳод карда 

мешаванд.  Бо дарназардошти маҳдудият дар  захираҳои молиявӣ  ва омодагии 

корхонаҳои тоҷик барои пардохт, бо вуҷуди ин, маблағи максималии грант то 

75 фоизи хароҷоти умумии лоиҳаро ташкил хоҳад дод. 

 

Аз  сабаби  маҳдудияти  дастрасӣ  ба  маблағ,  барномаи  ХМБ  лоиҳаи  васеи 

такмилдиҳии баҳисобгириро бо дастгирии ҲТ татбиқ хоҳад намуд. Ғайр аз ин, 

барномае,  ки  аз  ҷониби  ИМА  маблағгузори  мешавад  ва  ба  дастгирии  КХМ 

содиркунанда  дар  бахшҳои  муҳимми  стратегӣ  ва  соҳаҳои  иқтисодӣ  равона 

шудааст, дар амал татбиқ хоҳад намуд. 

 

Барои  ноил  гаштан  ба  таъсири  бештари  мунтазам  аз  нуқтаи  назари  рушди 

бахши  хусусӣ  ва  рушди  бозори  хизматрасониҳои  машваратӣ  пешниҳоди 

кӯмаки бевосита дар сатҳи корхона дар якҷоягӣ бо чорабиниҳои зерини рушди 

бозор зарур аст:  

 
• Намоёнӣ  ва  паҳнкунӣ: Бо  дарназардошти  сатҳи  пасти  огоҳӣ  аз  мавҷудият  ва 

фоидаи  хизматрасониҳои  машваратӣ  оиди  фаъолияти  соҳибкорӣ,  ХМБ  дар 

соҳаи мазкур талошҳои худро идома медиҳад. 

 58



 

• КХМ ва  омӯзиш  оид  ба  хизматрасонии   машваратӣ: Бо мақсади ривоҷ  додани 

иқтидори  зарурӣ  дар  бозори  хизматрасониҳои  машваратӣ,  барномаи  ХМБ 

диққати худро ба маркетинги хизматрасониҳои машваратӣ ва омӯзишҳо оид ба 

одоби  машваратчиҳо  равона  намуда  дастгирии  омӯзишро  оид  ба  рушди 

малакаҳои асосии машваратдиҳӣ бо ҷалби теъдоди зарурии машваратчиён ба 

барнома ҷиҳати баланд бардоштани сифати лоиҳаҳо, идома хоҳад дод. Ғайр аз 

ин,  гузаронидани  семинарҳои  доимӣ  ва  мизи  мудаввар  бо  КХМ  оид  ба 

хусусиятҳои  намудҳои  мухталифи  хизматрасонии  машваратии  дастрас  дар 

бозор дар доираи барномаи ХМБ идома дода мешавад. 

 

•  Дастгирӣ  ва  рушди  муассисаҳои  маҳаллии  дахлдор  ва  ҳамкорӣ  дар  доираи  дигар 

ташаббусҳои донорҳо: Бо дарназардошти теъдоди ташаббусҳои донорҳо, ки айни 

замон  дар  Тоҷикистон  амалӣ  мегарданд,  ХМБ  барномаи  худро  бо  дигар 

лоиҳаҳои  аз  ҷониби  донорҳо  маблағгузоришавандае,  ки  ба  рушди  бахши 

хусусӣ равона шудаанд, ҳамоҳанг месозад. Илова бар ин, ХМБ агар лозим ояд, 

барои дастгирӣ намудани муттаҳидшавии машваратчиёни кишвар омода хоҳад 

гашт.  

 

Саҳм дар муколамаи БАТР оид ба сиёсат 

 

Таҳлили  муҳити  тиҷорат  ва  муайянкунии  мушкилоти  асосӣ  дар  бурдани 

фаъолияти  соҳибкорӣ  воситаҳои  БАТР‐ро,  ки  барои  муколама  оид  ба  сиёсат 

заруранд,  тақвият  медиҳад.  Ҷиҳати  рушди  бахши  хусусии  Тоҷикистон  ба 

иқтидори  пурраи  худ,  ислоҳоти  фаврии  базаи  меъёрию  ҳуқуқӣ  ва 

институтсионалӣ,  бахусус  дар  робита  бо  қоидаҳое,  ки  ба  рушди  фаъолияти 

соҳибкорӣ  монеагӣ  мекунанд,  заруранд.  Бо  дарназардошти  маъруф  будани 

бахши  агробизнес,  барои  ислоҳоти  сиёсат  дар  соҳаи  кишоварзӣ  имконият 

мавҷуд  аст.  Илова  бар  ин,  зиёд  намудани  маблағгузории  давлатии  соҳаи 

маориф ва тандурустӣ барои рушд ва коҳиш додани сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ 

зарур мебошад. Дар охир, бо шарҳи равшану возеҳи барномаҳои дастгирӣ, ки 

барои  КХМ  дастрас  мебошанд,  БАТР  ба  такрор  шудани  талошҳои 

байналмиллалӣ ва дохилӣ, ки ба рушди соҳа равона шудааст, роҳ намедиҳад. 
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ЗАМИМАИ 5 – ӮҲДАДОРИҲОИ ҲАМКОРИИ ТЕХНИКӢ 

 

ӮҲДАДОРИҲОИ ҲАМКОРИҲОИ ТЕХНИКИИ ДОНОРҲО ТАВАССУТИ  

БАТР, 2008‐2010 

 

Донор  Ӯҳдадориҳои ҲТ бо (€) 

Австирия  366,667  

Белгия  75,000  

Фондҳои муҳити сармоягузорӣ  223,630  

Фонди кишварҳои дар ибтидои марҳилаи 

гузаришбуда 
4,984,512 

Фонди махсуси саҳмгузорон (БАТР)  6,243,234 

Фонди об (БАТР)  921,804 

Комиссияи Аврупоӣ  3,669,698  

Финландия  622,867  

Япония  399,401  

Корея  160,000  

Люксембург  352,331  

Норвегия  65,000  

Шведсия  958,530  

Шведсария  1,080,287  

ҲАМАГӢ  20,122,961 

 

ӮҲДАДОРИҲОИ ҲТ АЗ РӮИ БАХШҲО ТАВАССУТИ БАТР , 2008‐2010 

 

Бахш/Гурӯҳ  Ӯҳдадорихои ХТ (€) 

Агробизнес  76,961  

Дастгирии Корхона  354,105  

Рушди КХМ * 

БРФК/ХМБ  2,207,107  

Мухити зист  Мухити зист  298,580  

Муассисаҳои молиявӣ  5,836,659  Муассисаҳои 

молиявӣ  Маблағгузории 

корхонаҳои хурд** 
1,747,631  

Ислоҳоти ҳуқуқӣ  Ислоҳоти ҳуқуқӣ  228,600  

Инфрасохтори шаҳрӣ ва 

мухити зист 
8,213,317  

Нерӯи барқ  830,000  

Инфраструктура 

Наклиёт  45,000  

Дигар  Дигар  285,000  

Ҳамагӣ  20,122,961 
 

Эзоҳ: Нишондиҳандаҳои ӯҳдадорӣ ба охири сол ё маълумоти солона. 
*  Бахши  мазкур  кӯмаки  бевосита  ба  КХМ  тавассути  гузаронидани  муколама  дар  бораи  сиёсат 

байни  БАТР,  мақомоти  ҳокимияти  давлатӣ  ва  ассотсиатсияҳои  тиҷоратиро  (масалан  Шӯрои 

сармоягузори) фаро мегирад; 

**  Категорияи  бахши  мазкур  марҳилаи  аввали  барномаи  маблағгузории  соҳаи  кишоварзии 

Тоҷикистонро дар бар мегирад. 
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ИМКОНИЯТҲОИ  МАБЛАҒГУЗОРӢ  ТАВАССУТИ  ҲАМКОРИҲОИ 

ТЕХНИКӢ 

 

Тоҷикистон, ки дорои барномаҳои зиёди нотамом дар бахшҳои мухталиф аст, 

кишвари  қашшоқтарини  фаъолияти  Бонки  Аврупоии  Таҷдид  ва  Рушд,  боқӣ 

мемонад.  Ғайр  аз  ин,  кишвар  ба  мушкилоти  монанди  иқтидори  пасти 

институтсионалӣ  ҷиҳати  татбиқи  ислоҳот  ва  лоиҳаҳои  аз  ҷониби  бонк 

маблағгузоридшуда,  рӯ  ба  рӯ  мешавад.  Аз  ин  рӯ,  Тоҷикистон  аз  грантҳо 

маблағгузории кӯмаки техникӣ ва аз маблағгузории муштараки гранти ҷиҳати 

бартараф  намудани мушкилоти  дастрасӣ  вобастагии  сахт  дорад.  Чунин  сатҳи 

баланди  вобастагӣ  аз  маблағҳои  грантӣ  дар  давраи  стратегия  давоми  солҳои 

2012‐2014 идома хоҳад ёфт. 

 

Бо  дарназардошти  мушкилоти  мазкур,  Тоҷикистон  яке  аз  кишварҳои 

афзалиятноки  баҳрабарандаи маблағгузории муштараки  грантӣ  ва  ҲТ  ҷиҳати 

бартараф  намудани  маҳдудиятҳои  ҷиддии  дастрасӣ,  бахусус  дар  деҳот  ва 

инчунин  тақвият  додани  иқтидори  институтсионалӣ  барои  кам  намудани 

мушкилоти  марҳилаи  гузариш  ва  таъмин  намудани  татбиқи  саривақтии 

лоиҳаҳое, ки Бонк маблағгузорӣ мекунад, ба ҳисоб меравад. 

 

Фонди инвеститсионии ИА барои Осиёи Марказӣ  (IFCA) нақши муҳимро дар 

пешниҳоди кӯмаки техникӣ ва грантҳои инвеститсионӣ барои лоиҳаҳои БАТР 

бозӣ хоҳад кард. Айни замон,  сармоягузорӣ дар бахши экологӣ ва энергетикӣ 

ба мақсад мувофиқ аст. Аз соли 2012, тавассути грантҳо маблағгузорӣ намудани 

лоиҳаҳои ба рушди бахши хусусӣ равонашуда низ пешбинӣ мешавад. Маблағи 

умумии грантҳо дар ҳаҷми 20 миллион Евро аз маблағҳои соли 2011 ҷудошуда 

ва 25 миллион Евро аз соли 2012 дастрас мебошанд. Ин маблағи умумиест, ки 

дар  байни  ҳамаи  муассисаҳои  масъул  барои  татбиқ,  аз  ҷумла  БАТР  тақсим 

карда  мешавад.  Бо  дарназардошти  нақши  афзояндаи  стратегӣ  ва  иқтидори 

маблағгузории фонди мазкур, БАТР ҳамкориро муттаносибан тавсеа медиҳад. 
 
Дигар манбаи асосии маблағгузории грантӣ Фонди КИГ (кишварҳои марҳилаи 

ибтидоии  гузариш),  ки аз ҷониби БАТР идора карда мешавад, боқӣ мемонад. 

Фонди КИГ лоиҳаҳои мухталифи БАТР‐ро аз ҷумла ҲТ, ки бо сармоягузориҳои 

БАТР  алоқамандии  бевосита  надоранд,  фаро  хоҳад  гирифт.  Чун  дар  солҳои 

охир,  ҳамасола  тақрибан  2‐3  миллион  Евро  барои  Тоҷикистон  пешбинӣ 

мешавад.  

 

Фонди  махсуси  саҳмдорони  БАТР,  махсусан  дар  ҳолати  дастрас  набудани 

маблағгузории  донорӣ,  кофӣ  набудани  маблағ  он  ё  дар  сурати  зарурият  ба 

манбаи  маблағгузории  муштарак,  ҳамчун  сарчашмаи  иловагии  дастгирии 

лоиҳаҳои БАТР боқӣ мемонад. 

 

Лоиҳаҳои бахши обтаъминкунӣ дар Тоҷикистон тавассути Фонди оби БАТР, ки 

айни замон аз ҷониби Финляндия ва Норвегия дастгирӣ мешавад ва умед аст, 

ки дар оянда дигар донорҳо низ ҳамроҳ мешаванд, маблағгузорӣ мегарданд. Бо 

дарназардошти ҳаҷми нисбатан хурди Фонди об, тақрибан 2 миллион Евро дар 
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як  сол,  маблағгузории  Тоҷикистон  чиҳати  пешниҳоди  кӯмаки  техникӣ  аз 

манбаи мазкур идома хоҳад ёфт.  

 

Нисбати дастгирии донорҳои дуҷониба, Котиботи давлатии Швейтсария оид ба 

масъалаҳои  иқтисодӣ  (SECO)  яке  аз  донорҳои  асосӣ  буд  ва  хоҳад  боқӣ  монд. 

SECO  бо  лоиҳаҳои  БАТР‐и  алоқаманд  бо  таъминоти  об  ҳамкории  зич  дошта 

кӯмаки техникӣ ва маблағҳои грантиро мунтазам пешниҳод менамояд.   

Дигар донорҳои дуҷониба, ба монанди Финлядия, Корея, Австрая кӯмаки худро 

ба лоиҳаҳои алоҳида пешниҳод хоҳанд кард. 
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 ЗАМИМАИ 6 – НИШОНДИҲАНДАҲОИ БАРГУЗИДАИ ИҚТИСОДӢ 

 
Tajikistan

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Estimate Projection

Output and expenditure
GDP 7.0 7.8 7.9 3.9 6.5 6.5 5.0
     Private consumption 5.7 5.4 5.1 4.9 4.7 na na
     Public consumption 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 na na
     Gross fixed capital formation 9.7 2.6 11.3 -8.1 -8.2 na na
     Exports of goods and services 6.4 -1.3 16.0 7.1 6.6 na na
     Imports of goods and services -4.3 1.7 17.6 7.7 7.1 na na
Industrial gross output 4.9 9.9 -4.0 -6.3 9.7 na na
Labour Market1

Gross average monthly earnings in economy (annual average) 39.1 40.4 41.8 22.8 28.7 na na
Real LCU wage growth 29.6 27.3 24.7 15.3 20.9 na na

Unemployment rate (end-year) 2.3 2.5 2.1 2.1 2.2 na na

Prices 
Consumer prices (annual average) 10.0 13.2 20.4 6.5 6.5 13.1 9.4
Consumer prices (end-year) 12.5 19.8 11.9 5.0 9.8 11.9 8.0

Fiscal Indicators
General government balance 1.7 -5.5 -5.1 -5.2 -3.0 -4.9 na
General government revenues 23.6 22.5 22.1 23.4 23.2 na na
General government expenditure 21.9 27.9 26.3 27.9 25.9 na na
General government debt 35.8 35.2 30.2 36.6 36.7 na na

Monetary and financial sectors
Broad money (M2, end-year) 53.5 37.3 38.7 33.1 23.5 na na
Credit to the private sector (end-year) 97.3 68.7 23.5 12.8 -33.2 na na

Non-performing loans ratio 1.2 0.8 2.4 45.8 8.1 na na

Interest and exchange rates2

Local currency deposit rate 0.8 0.8 1.0 1.1 1.1 na na
Foreign currency deposit rate 0.5 0.9 1.2 1.7 1.4 na na
Local currency lending rate 24.2 23.0 23.6 22.6 23.4 na na
Foreign currency lending rate 21.1 22.1 22.0 24.9 23.0 na na
Money market rate / Discount rate/ Policy rate 9.0 13.0 14.5 9.7 8.1 na na

Exchange rate (end-year) 3.43 3.46 3.45 4.37 4.40 na na
Exchange rate (annual average) 3.30 3.44 3.43 4.14 4.38 na na

External sector

Current account -2.8 -8.6 -7.6 -5.9 2.1 -3.6 na
Trade balance -35.1 -45.1 -53.0 -39.8 -35.6 -37.8 na
     Merchandise exports 12.4 10.4 8.9 8.2 10.2 12.1 na
     Merchandise imports -47.5 -55.4 -61.9 -47.9 -45.8 -49.9 na
Foreign direct investment, net 2.3 4.3 5.8 0.3 0.3 1.8 na
Gross reserves, excluding gold (end-year) 6.3 4.1 4.2 6.9 9.1 na na
External debt stock 30.8 30.2 26.7 34.0 34.4 na na
   Public external debt 27.4 27.6 29.2 34.0 34.4 na na
   Private external debt 3.4 2.5 1.2 2.4 na na na

Gross reserves, excluding gold (end-year) 3.6 3.5 4.3 4.4 4.5 na na

Memorandum items
Population (end-year, million) 7.1 7.2 7.4 7.5 7.7 7.900 na
GDP (in billions of Somonis) 9.3 12.8 17.6 20.6 24.7 31.4 na
GDP per capita (in US dollars) 398.0 514.5 696.3 661.0 733.9 na na
Share of industry in GDP (in per cent) 27.0 27.0 27.0 24.0 22.0 na na
Share of agriculture in GDP (in per cent) 25.0 22.0 25.0 22.0 21.0 na na
FDI (In million of US dollars), net 65.9 160.0 300.0 15.8 15.8 110.0 na
External debt - reserves (in US$ million) 688.8 968.2 1,154.7 1,346.6 1,429.1 na na
External debt/exports of goods and services (in per cent) 98.1 89.6 93.7 116.5 114.3 na na
Broad money (M2, end-year in per cent of GDP) 11.1 11.0 11.1 12.6 13.0 na na

2   Interest rates are annual average rates; deposit and lending                   

    interest rate are weighted average rates across different

    types of deposits and loans and across different maturities.

(Percentage change in real terms)

(Percentage change)

(In per cent of labour force)

(Percentage change)

(In per cent of GDP)

(Percentage change)

(in per cent of total loans)

(In per cent per annum, end-year)

(Somonis per US dollar)

(in per cent of GDP)

(In months of imports of goods and services)

(Denominations as indicated)

1   Figures do not include emigrant workers abroad.
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ЗАМИМАИ 7 – БАРОБАРҲУҚУҚИИ ГЕНДЕРӢ 

 

Тибқи  маълумоти  Барномаи  рушди  СММ  аз  соли  2010,  Тоҷикистон  аз  рӯи 

Нишондоди  рушди  инсон  дар  байни  кишварҳои  бо  сатҳи  миёнаи  рушд  ҷои 

112‐ро  ишғол  мекунад.  НРИ  аз  се  ченак  иборат  аст:  саломатӣ,  маълумот  ва 

сатҳи муносиби зиндагӣ. Дар байни солҳои 1990 ва 2010, нишондоди НРИ дар 

Тоҷикистон аз 0.592  то 0.580 коҳиш ёфтааст, коҳиши 2 фоиза, ки он ба ҳисоби 

миёна  тақрибан 0.1 фоизро  дар  як  сол  ташкил медиҳад.   Аз  рӯи Нишондоди 

нобаробарии  гендер,  ки  барои  муайян  намудани  он,  ки  оё  дастовардҳои 

миллии рушди инсон дар натиҷаи нобаробарии гендерӣ коҳиш ёфтаанд ё не, 

хизмат мекунад, дар муқоиса бо нишондоди НРИ кишвар ҷои беҳтарро ишғол 

менамояд.  Тибқи  натиҷаҳои  таҳлили  ченакҳои  баробарҳуқуқии  гендерӣ  дар 

саломатии репродуктивӣ, маълумот, сиёсӣ ва меҳнат, дар ҷаҳон кишвар ҷои 65‐

умро ишғол менамояд. 
 

 

  Ҷой (аз 169)  Сол 

Нишондоди рушди инсон  112  2010 

Нишондоди нобаробарии гендерӣ  65  2008 

Сарчашма: БРСММ, Нишондоди рушди инсон, соли 2010 

 

Бо  вуҷуди  пешрафти  муайян  дар  Тоҷикистон,  сатҳи  иштироки  занон  дар 

бозори меҳнат нисбат ба мардон ҳанӯз пасттар аст. Масалан, тибқи маълумоти 

Бонки ҷаҳонӣ, дар соли 2009 ҳиссаи занон дар бозори меҳнат дар муқоиса ба 78 

фоизи  мардон  57  фоизро  ташкил  дод  ва  ҳиссаи  занони  машғули  меҳнат  дар 

соҳаи ғайрикишоварзӣ ҳамчун фоизи шуғли умумӣ танҳо 37 фоизро дар соли 

2006 ташкил. Занон ҳанӯз дар Тоҷикистон нисбат ба мардон тақрибан 40 фоиз 

камтар  пул  кор  мекунанд.  Нишондоди  мазкур  дар  кишварҳои ИА  ба  ҳисоби 

миёна 15 фоизро ташкил медиҳад. 
 

Сатҳи фаъолияти иқтисодии занон 

 

57% (78% 

мардон) 
2009 

Тафовути гендерӣ дар маош 

 

40.3%  2008 

Ҳиссаи занон машғули кори пулакӣ дар бахши 

ғайрикишоварзӣ  
37.1%  2006 

Сарчашма: UNECE, Базаи маълумоти оморӣ оид ба гендер; Бонки ҷаҳонӣ, соли 

2009 

 

Сатҳи  тафриқаи  шуғл  хеле  суст  коҳиш  ёфта  истодааст.  Занҳо  ҳоло  ҳам  дар 

соҳаҳои дорои маош ва мақоми паст ба монанди кишоварзӣ, савдои яклухт ва 

чакана, хизматрасонии тиббӣ ва маъориф фаъолият мебаранд. Дар муқоиса бо 

дигар соҳаҳо, ба монанди саноат, сохтмон, нақлиёт ва алоқа, ки бештар мардҳо 

дар  онҳо  фаъолият  мебаранд,  дар  соҳаҳои  зикргардида  сатҳи  маош  пасттар 
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мебошад.  

 

Дигар самте, ки пешравӣ дар он на он қадар маълум аст, ҳуқуқии соҳибмулкии 

занон ва назорати дороӣ аз ҷониби онҳо, аз ҷумла замин ба ҳисоб меравад. Ин 

бахусус  ба  кишваре  таалуқ  дорад,  ки  зиёда  аз  нисфи  аҳолии  он  дар  деҳот 

зиндагӣ  мекунад.    Ҳуқуқҳои  мазкур  занонро  бо  амнияти  иқтисодӣ  ва 

ҳавасмандӣ  ҷиҳати  бар  дӯши  худ  гирифтани  хатарот,  ки  метавонанд  ба 

натиҷаҳои  муҳимми  иқтисодӣ  оварда  расонанд,  таъмин  мекунанд.  Дар 

баробари  фоидаи  бевоситаи  замин  ва  хоҷагидорӣ,    он  фоидаи  иқтисодии 

бавоситаро дар  худ дорад,  ба монанди истифодаи  замин  ҳамчун  гарав  ҷиҳати 

беҳтар намудани дастрасии занон ба қарз.   

 

Дар  ҳоле,  ки  тағйироти  соли  2004  ба  Қонун  дар  бораи  ислоҳоти  замин, 

ҳуқуқҳои занонро ба замин тақвият дод, дастрасии баробари мардону занон ба 

замин ҳанӯз дар амал татбиқ шуда наистодааст. Як қатор омилҳо ба монанди 

ноогоҳӣ  аз  имкониятҳои  худ  ва  иттилооти  дахлдор  оиди  бақайдгирӣ  ва 

бурдани  фаъолияти  соҳибкорӣ  ва  муносибати  иҷтимоӣ  оид  ба  нақши  занон 

онҳоро  дар  соҳаи  кишоварзӣ  ноаён  мекунанд.  Масалан,  дар  ҳоле  ки  тибқи 

Ҳисоботи CEDAW аз соли 2005 оид ба Тоҷикистон занон 60‐70 фоизи коргарони 
хоҷагиҳои  деҳқониро  ташкил  медиҳанд,  танҳо  13  фоизи  ҳамаи  хоҷагиҳо  аз 

тарафи  онҳо  идора  карда  мешуданд.  Чӣ  тавре  ки  ҳамон  манбаъ  иттилоъ 

медиҳад,  занҳои  соҳибкор  барои  дастрасӣ  ба  қарз,  таъҷизоти  кишоварзӣ  ва 

дигар  таҷҳизоти  техникӣ,  нигоҳубин  ва  ҳамаи  намудҳои  дастгирӣ  танқисии 

бештар мекашанд.  

 
Берун  аз  соҳаи  кишоварзӣ,  занони  соҳибкор  бо  ҳамин  гуна  мушкилот  дар 

тамоми  кишвар  рӯ  ба  рӯ  мешаванд.  Тибқи  ҳисоботи  Корпоратсияи 

байналмилалии  молиявӣ  (IFC)  аз  соли    2009,  занон  36  фоизи  корхонаҳои 

хусусиро  роҳбарӣ мекунанд,  аз  ҷумла  16  фоизи  корхонаҳои миёна  ва  хурд  ва 

онҳо танҳо соҳиби нисфи он корхонаҳо мебошанд. Дар таҳлили БАТР  ТФСМТ 

барои солҳои 2008‐2009 низ сатҳи пасти соҳибмулкии занон қайд шудааст. 39.6 

фоизи ширкатҳое, ки барои гирифтани қарз дар соли 2007 муроҷиат намуданд 

соҳибонашон занон буданд ва дархости 17 фоизи ширкатҳои мазкур рад карда 

шуд.  Дар  баробари  ин,  59.7  фоизи  ширкатҳое,  ки  барои  гирифтани  қарз 

муроҷиат  карданд,  соҳиби  ягонтои  он  зан  набуд  ва  дархости  15  фоизи  он 

ширкатҳо рад карда шуд. 
 

 


