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Шарҳи умумии натиҷаҳо
2015-20

Тавсифи фаъолият

Рақамҳо

БАТР аз соли 1993 инҷониб дар Тоҷикистон фаъолият мекунад. Дар ин давра Бонк
фаъолияти худро ба соҳаҳои энергетика, инфрасохтор, бахши молия ва корхонаҳои
хурду миёна (КХМ) равона сохтааст. Ҳаҷми умумии сармоягузориҳои БАТР беш аз 700
миллион евроро ташкил медиҳад, ки беш аз нисфи он байни солҳои 2015 ва 2020
сармоягузорӣ шудааст. Ин имкониятҳои афзоишёбандаро барои тақвияти фаъолияти
БАТР дар кишвар инъикос мекунад.

730.6 млн. евро 346.9 млн. евро

1993-2020

Ҳаҷми умумии сармоягузориҳои холис*

139

Самти стратегии кунунии фаъолияти Бонк дар Тоҷикистон:
рушду инкишофи КХМ

►

самаранокии хизматрасониҳои коммуналӣ

►

пайвастагии шабакаҳои минтақавӣ ва инфрасохтор

►

гузариш ба иқтисодиёти сабз.

БАТР ба ҳамгироии иқтисодӣ, аз ҷумла вусъатдиҳии дастрасӣ ба инфрасохтори бештар
рушдёфта, молия ва малакаҳои беҳтар низ диққати бештар медиҳад. Ҳамчун чораи
эътино ба буҳрони Covid-19, Бонк дастгирии худро ба соҳаҳое, ки бештар зарар диданд
афзоиш дод ва сатҳи устувории ширкатҳо ва бахши молияро боло бурд, имкониятҳои
савдоро васеъ намуд ва пешниҳоди хизматрасониҳои инфрасохторӣ ва энергетикии
ҳаётан муҳимро идома дод.

Рушду инкишофи КХМ
Мо ба зиёда аз 300 КХМ хизматрасониҳои
машваратӣ пешниҳод мекунем. Дар воқеъ, 78
фоизи муштариёни мо гардишро дар корхонаҳои
худ зиёд карданд ва 47 фоизи онҳо теъдоди
бештари одамонро ба кор қабул карданд. Дар
натиҷа, 900 ҷои нави корӣ ташкил карда шуд.

Дастрасӣ ба нерӯи барқ

Аз рӯи ҳисобҳо, сармоягузориҳои мо барои
барқарорсозии НБО-и “Қайроққум”, ки 60
сол пеш бунёд гардид, дастрасии тақрибан
500,000 нафарро ба нерӯи барқ беҳтар
мекунад.

Шумораи лоиҳаҳо

89

38%

►

Нуктаҳои муҳимми
натиҷаҳои мо

2015-20

Хизматрасониҳои
устувори ҷамъиятӣ
Мо барои баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти корхонаҳои
хизматрасонии коммуналӣ дар 23
шаҳри Тоҷикистон кумак расонидем.

Чораҳои эътино ба
COVID
Аз оғози пандемия БАТР барои
дастгирии гардиши мол ва кӯмак ба
ширкатҳо чиҳати паси сар намудани
буҳрони Covid-19 600 000 евро ҷудо
намуд.

Ҳиссаи бахши хусусӣ дар ҳаҷми
умумии сармоягузорӣ

285.7 млн.евро

224.6 млн.евро

Уҳдадориҳои маблағгузории
иқтисодиёти сабз

153.7 млн.евро 106.6 млн.евро
Ҳаҷми маблағгузориҳои муштараки бевосита
*Маблагӣ тамоми уҳдадориҳои БАТР бидуни фурӯш ё
бекор кардани онҳо

Ҳамкории стратегии мо
►

Беҳсозии фазои соҳибкорӣ
Баланд бардоштани бехатарии ҳаракат
дар роҳ ва нигоҳдории он

►

Ислоҳот дар бахши энергетика

►

Беҳсозии хизматрасонии коммуналӣ

►

►

Ҳамгироии иқтисодӣ ва таъмини
баробарии гендерӣ
Тақвияти бахши бонкӣ

> Маълумот дар бораи охирин
стратегияи ҳамкорӣ бо кишвар
дар ин ҷо оварда шудааст

Results snapshot Tajikistan

Тоҷикистон бо дарназардошти шароити имрӯза

Мо талош дорем, ки ба кишварҳо дар
самти гузариш ба иқтисодиёти демократӣ
ва устувори бозаргонӣ кумак расонем. Мо
лоиҳаҳоеро маблағгузорӣ мекунем, ки
бахши хусусиро дар кишварҳое таҳким
медиҳанд, ки дар раванди гузариш ба
низоми бозаргонии муассир қарор
доранд. Қарорҳои сармоягузории мо дар
шаш "хусусияти гузариш" асос ёфтаанд, ки
ба рақобатпазир, ба таври муассир
идорашаванда, бо муҳити зист созгор,
фарогир, уствор ва ҳамгиро намудани
иқтисодиёт нигаронида шудаанд.

Пас аз хотимаи ҷанги шаҳрвандӣ дар соли 1997 дар Тоҷикистон рушди уствори иқтисодӣ мушоҳида
шуд, дар баробари ин афзоиши воқеии ММД вақтҳои охир дар соли пеш аз буҳрони Covid-19 ба 7
фоиз расид. Ин афзоиш аз ҳисоби сармоягузорӣ ва хароҷот дар соҳаи хизматрасонӣ ва энергетика,
афзоиши интиқоли маблағҳо ва беҳтар шудани робитаҳои дуҷониба бо Узбекистон ба даст омад.
Аммо, буҳроне, ки аз сабаби Covid-19 ба вуҷуд омад, ба иқтисодиёти Тоҷикистон зарбаи сахт зад.
Манъ шудани сафар ба хориҷи кишвар ба интиқоли маблағ аз Россия таъсири манфӣ расонид, дар
ҳоле ки ҳаҷми гардиши савдо ва сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ (СМХ) ба таври назаррас
коҳиш ёфтанд. Ба лоиҳаҳои бузурги инфрасохторӣ, аз қабили бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун,
коҳиш ёфтани даромади буҷет, афзоиши хароҷоти қарзҳои беруна ва талаботи пурзӯр намудани
сиёсати андозию буҷетӣ, ки ХБА муқаррар намудааст, таъсир расонданд.
Бунёди иқтисодиёти қавӣ ислоҳоти ҷиддиро тақозо мекунад. Аз рӯи ҳама шаш хусусиятҳои
раванди гузариш, ки Бонк муайян намудааст ва онҳо устувории иқтисоди бозаргониро таъмин
мекунанд, Тоҷикистон аз нишондиҳандаҳои миёнаи минтақа ва БАТР қафо мемонад. Аз сабаби
сатҳи пасти маҳсулнокӣ, кишвар ба таври кофӣ рақобатпазир нест, дар ҳоле ки заифии ниҳодҳои он
ва волоияти қонун, дараҷаи баланди осебпазирӣ ба таконҳо ва сатҳи пасти ҳамгироӣ ба савдои
байналмилалӣ мушкилиҳои ҷиддӣ боқӣ мемонанд. Тибқи тадқиқоти охирини (с. 2019) бахшида ба
"Вазъи муҳити соҳибкорӣ ва нишондиҳандаҳои фаъолияти корхонаҳо" (BEEPS), се монеаи асосии
пешбурди соҳибкорӣ, ки ширкатҳои Тоҷикистон ба онҳо дучор мешаванд, инҳо буданд: меъёрҳои
андоз ва маъмуркунонии он, мушкилот бо нерӯи барқ ва фаъолияти ширкатҳои рақиб дар бахши
ғайрирасмӣ. Воқеан, аз рӯи индекси Бонки умумиҷаҳонӣ оид ба осонии пешбурди соҳибкорӣ
Тоҷикистон дар байни 190 кишвар ҷои 106-умро ишғол мекунад. Гарчанде ки тафовут дар
хусусиятҳои гузариши "сабз" ва "фарогир" нисбатан кам аст, Тоҷикистон ба тағирёбии иқлим хеле
осебпазир аст ва тафовутҳои назарраси минтақавӣ боқӣ мемонанд.
Нишондиҳандаҳои кишварҳои
Тоҷикистон
СҲИР барои муқоиса2
Нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ
2020
2015
2020
2,958

3,560

52,721

Иштироки қувваи корӣ, занон (% аҳолии занони 16-54 сола)
(ҳисоби намунавии СБМ)

32.8

32.9

52.0

Сатҳи бекорӣ, ҳамагӣ (% шумораи умумии қувваи корӣ)
(ҳисоби намунавии СБМ)

11.5

11.0

4.7

21.2

20.9

11.3

166

106

20.3

ММД ба ҳар сари аҳолӣ, БҚХ (бо долл. байналмил. бо нархҳои ҷорӣ)

Сатҳи бекорӣ дар байни ҷавонон, ҳамагӣ (% шумораи умумии
қувваи кории 15-24 сола) (ҳисоби намунавии СБМ)
Индекси осонии пешбурди соҳибкорӣ
(1=қоидаҳои аз ҳама мусоид барои пешбурди соҳибкорӣ)

Маълумоти бештарро дар
бораи хусусиятҳои раванди
гузариш дар торнамои
зерин пайдо кардан
мумкин аст www.ebrd.com/
qualities

Баои БАТР,

БАТР рушди бахши хусусиро тавассути сармоягузорӣ, муколамаи оид ба масъалаҳои сиёсат ва
кумаки техникӣ, дастгирӣ мекунад. Мо доираи васеи воситаҳои молиявиро бевосита ва ҳам
тавассути ташкилотҳои молиявии шарик пешниҳод менамоем. Ғайр аз ин, бо мақсади
дастгирии муштариён дар таҳкими тавонмандии институтсионалӣ, мо оид ба ҷанбаҳои
пешбурди соҳибкорӣ машварат медиҳем ва дастгирии техникӣ пешниҳод медиҳем. Дар рафти
ҳамкорӣ оид ба масъалаҳои сиёсат мо як қатор омилҳое, ки дар шаклдиҳии ташаббусҳо
мусоидат мекунанд ва барои рушди иқтисодии устувор ва фарогир шароитҳои мусоид фароҳам
меоваранд, мавриди баррасӣ қарор медиҳем.
Аз соли 2015 то 2020, БАТР дар Тоҷикистон асосан барои таъмини устувории инфрасохтор
қариб 400 миллион евро сармоягузорӣ намуд. Дар ҳоле ки талаботҳои давраи гузариш дар
сатҳи баланд боқӣ мемонанд, имкониятҳои азим барои татбиқи ислоҳот дар бахши давлатӣ,
бахусус дар инфрасохтор дар давраи кутоҳмуддат ва миёнамуҳлат боқӣ мемонанд. Мо
равиши махсусро нисбат ба инфрасохтори мунисипалӣ ва экологӣ пеш гирифта, тавассути
сармоягузорӣ ва гузаронидани муколама оид ба масъалаҳои сиёсат мустақиман бо шаҳрҳо
кор мекунем. Ноустувории бахши молиявӣ ва нигарониҳо нисбати қарзи давлатӣ барои
нигоҳ доштани сатҳи баланди сармоягузорӣ, бахусус ба муассисаҳои молиявӣ, мушкилиро
пеш меоранд.

2020

(1-бадтарин, 10 беҳтарин)

Рақобатпазирӣ
Созгорӣ бо муҳити
зист
Фарогирӣ
Ҳамгироӣ
Устуворӣ
Идоракунии муассир
0

Муносибат ва фаъолияти амалиётии мо
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Тоҷикистон
Нишондиҳандаҳои СҲИР
Осиёи Марказӣ

Сармоягузориҳои БАТР дар солҳҳои 2015-2020 гг.
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Миқдори лоиҳаҳо

Сармоягузориҳо аз рӯи соҳаҳо
Устувории инфрасохтор
84%

Бонк ҳаҷми зиёди маблағгузории донорҳоро низ ҷалб мекунад. Донорҳо беш аз 50 фоизи
лоиҳаҳои моро маблағгузорӣ мекунанд. БАТР ҳамчун муовини раиси Шӯрои ҳамоҳангсозӣ
оид ба рушд дар Тоҷикистон, ба ҳамоҳангсозии фаъолият бо дигар муассисаҳои
байналмилалии молиявӣ (МБМ) ва дастгирии донорҳо дар кишвар, мусоидат мекунад.

Саноат, тиҷорат ва агробизнес
14%
1 Барои маълумоти муфассал ниг. ба https://www.ebrd.com/economic-research-and-data/transition-qualities-asses.html.
2 Нишондиҳандаҳои СҲИР рақами оддии миёна барои ҳашт кишвари СҲИР мебошанд: Канада, Штатҳои муттаҳидаи Америка,
Британияи Кабир, Шветсия, Фаронса, Олмон, Япония ва Ҷумҳурии Чех.

Муассисаҳои молиявӣ
2%

Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар
Тоҷикистон аз соли 2015 то 2020 дахл дорад.

КХМ дар Тоҷикистон

БАТР ДАР

TОҶИКИСТОН
ҲРУ-и дахлдор

Рушд ва инкишофи
корхонаҳои хурд ва миёна
2015-20

Фазои соҳибкорӣ дар Тоҷикистон беҳтар мегардад, тибқи гузориши Бонки
умумиҷаҳонӣ «Пешбурди соҳибкорӣ-2020», кишвар аз мақоми 126-юми соли 2019
мақоми 106-умро ба даст овард. Яке аз беҳбудиҳои назаррас дар солҳои охир
дастрасӣ ба қарзҳо маҳсуб меёбад, ва БАТР дар ин самт низ дастгирӣ пешниҳод
мекунад. Бо вуҷуди ин, рақобатпазирии кишвар бо дастрасии мушкил ба воситаҳои
пардохтпазир бо асъори хориҷӣ ва бо мушкилиҳое, ки КХМ ҳангоми ҷустуҷӯи
кормандони дорои малакаҳои дахлдор рӯ ба рӯ мешаванд, маҳдуд мебошад. КХМ
дар иқтисодиёти Тоҷикистон нақши калидӣ доранд, аммо камбудиҳои меъёрӣ, ки
боиси болоравии сатҳи шуғл дар бахши ғайрирасмии иқтисодиёт мегарданд, ба
инкишофи КХМ монеагӣ мекунанд. Инчунин тафовути назарраси гендерӣ мавҷуд
аст, зеро ҳиссаи иштироки занон дар қувваи корӣ нисбат ба мардон ба 38 фоиз
камтар аст. Бо вуҷуди барқарорсозии сармоя дар бахши бонкӣ, баҳри таъмин
намудани эътимод ба низоми бонкӣ, Бонки миллӣ бояд назорати қатъиии бахши
бонкиро идома диҳад. Бо беҳтар шудани фазои соҳибкорӣ дар маҷмӯъ истифодаи
хизматрасониҳои бонкӣ афзоиш меёбад.

Мо чӣ тавр кор мекунем
БАТР корхонаҳоро бо истифода аз чунин
воситаҳои мақсаднок дастгирӣ мекунад, масалан:
Барномаи барандаи ҷоиза «Занони соҳибкор"
(WiB), ки дар доираи он суғуртаи хавфҳои
талафоти аввал таъмин мешаванд, машваратҳо ба
муассисаҳои молиявӣ ва занҳои соҳибкор
пешниҳод мегарданд; Барномаи дастгирии
ташаббусҳои соҳибкорони хурд; Барномаи
маблағгузории КХМ бо асъори миллӣ; Барномаи
баланд бардоштани рақобатпазирии агробизнеси
тоҷик; ё Барномаи машварат барои соҳибкорони
хурд. Мо Шӯрои сармоягузории Тоҷикистонро
дастгирӣ менамоем. Он як ниҳоди давлатӣ
мебошад, ки ба муколамаи давлат ва бахши
хусусӣ бо мансабдорони воломақоми давлатӣ,
ассотсиатсияҳои тиҷоратӣ ва созмонҳои
бисёрҷониба мусоидат мекунад. Дар вебинарҳои
"Emergency Legal Advice" оид ба расонидани
машваратҳои амалии ҳуқуқии фаврӣ ҷиҳати
таъмини устувории корхонаҳои хурду миёна
ҳангоми пандемия 149 нафар ширкат варзиданд
ва миқдори тамошои навор ба 1092 расид.

Рақамҳо

17 млн. евро

Баҳои БАТР

(1-бадтарин, 10 беҳтарин)
Индекси
КХМ
Индекси осонии
пешбурди соҳибкорӣ
Индекси рушди
иқтисодӣ дар асоси
дониш
Устувории
молиявӣ
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Пайвандҳо барои ҷустуҷӯи зуд
> Барномаи машварат барои
соҳибкорони хурд

Маҷмӯи сармоягузориҳои холис ба КХМ

> Барномаи "Blue Ribbon"

4.8 млн. евро

> Барномаи мусоидат ба рушди

Ҳаҷми умумии маблағгузории ба
бонкҳои маҳаллӣ дар доираи барномаи
"Занони соҳибкор" пешниҳодшуда

Зиёда аз 1 миллион
Миқдори қарзҳои КХМ, ки тавассути
бонкҳои шарики БАТР дода шудаанд

356
Миқдори лоиҳаҳои машваратии бо
КХМ татбиқшуда

8

Тоҷикистон
Нишондиҳандаҳои СҲИР
Осиёи Марказӣ

савдо (БМРС)
> Барномаи БАТР " Star Venture"

"Занони соҳибкор" Барномаи БАТР
«Занони соҳибкор» (WiB) хизматрасониҳои
молиявӣ, машваратҳо оид ба
соҳибкорӣ, омӯзиш ва
роҳнаморо ба КХМ, ки
роҳбаронашон занон
мебошанд, пешниҳод
менамояд.

1,200
Миқдори баҳрабарандагони кумаки
фаврии ҳуқуқӣ дар алоқамандӣ бо
пандемия

Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар
Тоҷикистон аз соли 2015 то 2020 дахл дорад.
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Дастовардҳо ва натиҷаҳо:
корхонаҳои хурду миёна
Тавассути амалӣ намудани тадбирҳои зерин мо дар
баланд бардоштани малакаҳо, стандартҳо ва
дастрасӣ ба маблағгузории КХМ кумак мерасонем:

машваратҳо оид ба масъалаҳои
соҳибкорӣ ва омӯзиш барои зиёда аз 350
корхонаи хурд ва миёна, ки аз лоиҳаҳои
машваратии Бонк баҳра бурдаанд.

►

пешниҳоди маблағгузорӣ тавассути бонкҳои
маҳаллии шарик дар доираи барномаи мо
WiB барои дастгирии корхонаҳое, ки
роҳбаронашон занон мебошанд, ва бартараф
намудани тафовутҳои гендерӣ.

►

фароҳам овардани имкониятҳо барои
ширкатҳои маҳаллӣ, масалан, бо роҳи
сармоягузорӣ ба аввалин гипермаркет
(Ашан) дар Тоҷикистон.
Дар натиҷаи татбиқи чораҳои зерин мо дар
беҳсозии фазои соҳибкорӣ кумак мерасонем:

►

дастгирии Шӯрои сармоягузорӣ
(масалан, бо роҳи кам кардани шумораи
санҷишҳо/такмили андозбандӣ)

►

►

►

►

►

ба ҳайси муовини раиси Шӯрои ҳамоҳангсозӣ
оид ба рушд дар Тоҷикистон мусоидат дар
ҳамоҳанг сохтани фаъолият бо дигар МБМ ва
дастгирии донорҳо дар кишвар
саҳмгузорӣ дар ворид намудани тағйирот дар
қонунгузорӣ ҷиҳати ҳавасманд кардани
соҳибкории занон бо пешниҳоди имтиёзҳои
андоз барои онҳое, ки дар рухсатии
ҳомиладорӣ қарор доранд, содда кардани
тартиби бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ
барои онҳое, ки аз хона кор мекунанд
ҷорӣ кардани арзёбии таъсири танзими
меъёрӣ бо дарназардошти омилҳои
гендерӣ барои 24 аъзои гуруҳи корӣ оид
ба масъалаҳои соҳибкории занон
мусоидат ба ҳалли муассири
баҳсҳои тиҷоратӣ тавассути ташкили
маркази миёнаравӣ дар назди
Палатаи савдо ва гузаронидани
омӯзишҳо барои миёнаравҳо.

Тавассути татбиқи чораҳои зерин мо ба таҳкими
устувории бахши бонкӣ мусоидат мекунем:
►

►

►

дастгирӣ барои таҳкими иқтидори бонкҳои
маҳаллӣ оид ба қарздиҳӣ тавассути
пешниҳоди як қатор маҳсулоти молиявии
алоқаманд бо: савдо, корхонаҳое, ки
роҳбаронашон занон мебошанд, асъори
миллӣ ё маблағгузории хурд
мусоидат дар такмили идоракунии
корпоративии ташкилотҳои молиявӣ
дар ҳамкорӣ бо Бонки миллии
Тоҷикистон
гузаронидани арзёбии мустақили ду
бонки дар гузашта низомсоз (ТСБ ва
АИБ) барои расонидани кумак дар
бартарафсозии камбудиҳо дар бахши
бонкӣ.

Рушду инкишофи КХМ

Чилу ҳафт фоизи корхонаҳои хурду
миёна, ки аз машваратҳои БАТР баҳра
бурданд, миқдори бештари одамонро
ба кор гирифтанд ва 79 фоизи онҳо
гардишро афзоиш доданд. Дар маҷмӯъ
1653 ҷойҳои нави корӣ ташкил карда
шуд ва гардиши иловагии маблағ 609
миллион евроро ташкил дод.*

Афзоиши содирот

Чордаҳ фоизи корхонаҳои хурду
миёна, ки аз машваратҳои БАТР баҳра
бурданд, содироти худро афзоиш
доданд. Дар маҷмӯъ, лоиҳаҳои
машваратии Бонк ба содироти
иловагӣ дар ҳаҷми 10,9 млн. евро
мусоидат намуданд.*

Оиди он ки чӣ тавр БАТР
аввалин гипермаркетро
дар Тоҷикистон дастгирӣ
намуд, дар ин ҷо хонед.

Афзоиши маҳсулнокӣ

Маҳсулнокӣ дар шасту панҷ фоизи
МСП, ки аз машваратҳои БАТР баҳра
бурданд, афзоиш ёфт.*

Соҳибкории занон
Дар маҷмӯъ 340 корхонаҳои хурду
миёна, ки роҳбаронашон занон
мебошанд, тавассути барномаи WiB
мо қарз гирифтанд.

Беҳтар шудани фазои
соҳибкорӣ
Бо дастгирии БАТР дар доираи
муколама оид ба масъалаҳои
сиёсат шумораи рӯзҳои зарурӣ
барои кушодани корхона дар
Тоҷикистон ба 14 рӯз кам карда
шуд.

Баланд бардоштани
малакаҳо

Панҷоҳ мансабдори масъули
муайянсозии сиёсат дар мавзӯи
таҳияи сиёсат бо дарназардошти
масъалаҳои гендерӣ омӯзонида
шуданд. Чордаҳ миёнарави
тиҷоратӣ дар мавзӯи баҳсҳои
шартномавӣ бо КХМ омӯзонида
шуданд.

Маълумот дар бораи он ки чӣ тавр БАТР
фаъолияти Шӯроҳои сармоягузориро (ШС)
дар як қатор кишварҳо, аз ҷумла дар
Тоҷикистон дастгирӣ мекунад, ин ҷо пайдо
намоед. ШС ба як платформаи мӯътабари
муколамаи байни бахшҳои давлатӣ ва
хусусӣ табдил ёфтанд. Дар он корхонаҳо ва
масъулони сиёсат барои ҳалли
масъалаҳо,
ба монанди масъалаҳои
сармоягузории марбут ба
тағирёбии иқлим ҷамъ меоянд.

Маблағгузорӣ бо
асъори миллӣ

БАТР корхонаҳои маҳаллиро дастгирӣ
намуд ва аз ҳисоби афзоиши қарздиҳӣ
бо асъори миллӣ, ки одатан дастрас
нест, номувофиқатии қурбҳои
асъорро коҳиш дод.

Баланд бардоштани
малакаҳо

БАТР барои бонкҳои маҳаллӣ оид ба
пешниҳоди маҳсулоти нави молиявӣ,
аз ҷумла барои занон, омӯзиш
гузаронид.
*

дар давоми як сол пас аз ба итмом расидани лоиаи машварат .

Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар Тоҷикистон аз соли 2015 то
2020 дахл дорад.

Хатҳои интиқоли нерӯи барқ
дар Тоҷикистон

БАТР ДАР

ТОҶИКИСТОН
ҲРУ-и дахлдор

Хизматрасониҳои
босифати ҷамъиятӣ
2015-20

Бо вуҷуди кӯшишҳо дар самти ислоҳот, ки дар солҳои охир ба харҷ дода
шудаанд, аз сабаби нокифоягии сармоягузорӣ, сатҳи баланди талафот ва
идоракунии ғайрисамарабахш фаъолияти корхонаҳои коммуналии Тоҷикистон
камсамар боқӣ мемонад. Тоҷикистон аз рӯи захираҳои гидроэнергетикӣ дар
ҷаҳон ҳаштумро ишғол мекунад, ки дорои 4% захираҳои гидроэнергетикии
ҷаҳон мебошад (беш аз 60% захираҳои Осиёи Марказӣ). Аммо, ҳиссаи баланди
гидроэнергетика (95 фоизи истеҳсоли умумии нерӯи барқ) кишварро дар
муқобили тағирёбии иқлим осебпазир мекунад. Бо вуҷуди захираҳои бузурги
об, дастрасии хонаводаҳо ба оби тоза ва беҳдошт маҳдуд аст, бахусус дар деҳот,
ки танҳо 36 фоизи хонаводаҳо дар он ҷо ба оби тозаи нӯшокӣ дастрасӣ доранд.
Бахши мазкур барои ҳалли мушкилоти дастрасии номунтазам ва қатъ шудани
нерӯи барқ ҳамоно ба сармоягузорӣ ниёз дорад (оиди ин зарурат тақрибан 60%
ширкатҳо гузориш доданд). Соли 2018 ду агрегати НБО Роғун, бузургтарин
нерӯгоҳи барқи обӣ дар Осиёи Марказӣ, ба истифода дода шуд ва интизор
меравад, ки он амнияти энергетикии кишварро дар оянда таҳким медиҳад.

Мо чӣ тавр кор мекунем

Рақамҳо

БАТР дорои таҷрибаи боло бурдани
самаранокӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои
инфрасохтори давлатӣ, табдилдиҳии
корхонаҳои коммуналии давлатӣ ба
корхонаҳои аз ҷиҳати тиҷоратӣ муҳим ва аз
ҷиҳати молиявӣ устувор, мебошад.
Муколамаи мо оид ба масъалаҳои сиёсат бо
корхонаҳои муштарӣ, новобаста аз
мансубияти онҳо ба давлат ё шаҳр, ба пурра
барқарор намудани хароҷот нигаронида
шудааст ва дар баробари он мо аксари вақт
дар самти баррасии механизми муайянсозии
тарифҳои оптималӣ ҳамкории техникиро ба
роҳ мемонем. Мо корхонаҳои
хизматрасониҳои коммуналиро тавассути
барномаҳои таҳкими тавонмандӣ барои
беҳтар намудани нишондиҳандаҳои молиявӣ
ва амалиётии онҳо ва имкониятҳои
хизматрасониҳои коммуналӣ, дастгирӣ
мекунем.

32 млн. евро

Баҳои БАТР

(1-

бадтарин, 10-беҳтарин)
Фарогири бо
хизм. ҷамъоварии
партовҳои маишӣ
Сифати
барқтаъминкунӣ
Бозсозии сохтор
ва тақсими бахш
Ислоҳоти тарифӣ
Талафоти
нерӯи барқ
ҳангоми интиқол
ва тақсимот 0

2

4

6

8

Тоҷикистон
Нишондиҳандаҳои СҲИР
Осиёи Марказӣ

Пайвандҳо барои ҷустуҷӯи зуд
> Барномаи мусоидат ба рушди савдо(БМРС)

Маҷмӯи сармоягузориҳои
холиси БАТР дар инфрасохтори
коммуналӣ ва экологӣ

23
Миқдори шаҳрҳое, ки БАТР бо
онҳо
дар
самти
беҳсозии
хизматрасониҳои коммуналӣ дар
Тоҷикистон ҳамкорӣ мекунад

123 млн. евро
Маҷмӯи сармоягузориҳои
холиси БАТР дар бахши
энергетика

Механизми БАТР оид ба омода
намудани лоиҳаҳои инфрасохторӣ (IPPF)
ЕБРР ба тайёр кардани лоиҳаҳо,
муколама оид ба масъалаҳои сиёсат ва
таҳкими заминаи институтсионалӣ ҳам
барои татбиқи лоиҳаҳои
инфрасохторӣ дар бахши
давлатӣ ва ҳам барои муносибатҳои шарикӣ байни бахши
давлат ва хусусӣ нигаронида
шудааст.

Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар Тоҷикистон аз соли 2015 то 2020 дахл дорад.
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Дастовардҳо ва натиҷаҳо:
самаранокии хизматрасониҳои коммуналӣ
Мо тавассути тадбирҳои зерин дар
ислоҳоти бахши обтаъминкунӣ ва
хизматрасонии коммуналии шаҳрҳо
кумак мерасонем:
►

►

►

истифодаи дастгирии донорҳо барои
баланд бардоштани дастрасӣ ва
устувории обтаъминкунӣ тавассути
дастгирии молиявӣ ва амалиётӣ, аз он
ҷумла тавсияҳо оид ба масъалаҳои
ислоҳот ба корхонаи давлатии
обтаъминкунӣ
беҳсозии шабакаҳои баровардани
партовҳои сахт тавассути сармоягузорӣ
ва хизматрасониҳои машваратӣ ҷиҳати
таҳкими идоракунии корхона (масалан
дар шаҳрҳои Ёвон, Хуҷанд ё Кӯлоб)
дастгирии сармоягузорӣ ва
машваратӣ ҷиҳати беҳсозии
хизматрасонии нақлиёти ҷамъиятӣ
(масалан дар вилояти Суғд).

Мо тавассути чораҳои зерин ба рушду
инкишофи бахши энергетика мусоидат
мекунем:
►

►

баланд бардоштани устувории
тиҷоратии ширкати миллии
энергетикии "Барқи Тоҷик"
мусоидат ба ислоҳоти тарифҳо ва
тақсим кардани бахши энергетика, ки
ба қабули методологияи нави ҳисоби
тарифҳои нерӯи барқ оварда
мерасонад.

Беҳтаршавии
хизматрасониҳои коммуналӣ
Мо бо 23 шаҳри Тоҷикистон дар
самти баланд бардоштани
устувории молиявӣ ва
хизматрасониҳои коммуналӣ кор
мебарем.

Баланд бардоштани сифати об
Аз рӯи ҳисобҳо, дастрасӣ ба об
барои зиёда аз 320 000 нафар дар
натиҷаи татбиқи лоиҳаҳои БАТР оид
ба обтаъминкунӣ ва баробардани
партовоб дар саросари кишвар
беҳтар мегардад.

Дастрасӣ ба инфрасохтор

Бо шарофати сармоягузориҳои БАТР
зиёда аз 220 000 истифодабарандаи
нақлиёти ҷамъиятӣ дар ш. Хуҷанд
ва Бохтар аз дастрасии беҳтар ба
нақлиёти ҷамъиятӣ бархӯрдор
мебошанд.

Тамошо кунед, ки чӣ тавр БАТР ва
донорҳои он тавассути барномаҳои
сармоягузорӣ, маблағгузории
муштарак ва дастгирии техникӣ дар
навсозии шабакаҳои обрасонӣ дар
чанд шаҳри Тоҷикистон
саҳмгузор мешаванд.

Дастрасӣ ба нерӯи барқ

Тақрибан 500,000 нафар дар
натиҷаи сармоягузории мо дар
лоиҳаи Нерӯгоҳи барқи обии
Қайроққум (НБОК) бо нерӯи барқи
боэътимод таъмин мебошанд.

Баланд бардоштани
устуворӣ

ЕБРР таҳияи методологияи мукаммали
ҳисоби тарифҳоро то ки ширкати
давлатии энергетикӣ тавонад ба
инфрасохтори фарсудаи худ
сармоягузорӣ кунад, дастгирӣ намуд.

Чӣ тавр БАТР ва Фонди иқлими
сабз (GCF) барои ба анҷом
расонидани таҷдиди нерӯгоҳи
барқи обии Қайроққум бо
мақсади беҳтар намудани
таъминоти барқ ба Тоҷикистон
маблағгузорӣ пешниҳод мекунад.

Беҳтар намудани дастрасӣ ба оби тозаи
нӯшиданӣ дар ш. Хуҷанд: Дастрасӣ ба

Бахши устувори энергетика дар ш.
Душанбе: БАТР ба Ҳукумати Тоҷикистон
дар баррасӣ ва навсозии заминаи
меъёрию ҳуқуқии бахши энергетика
кумаки техникӣ пешниҳод намуд. Бо
дастгирии БАТР Ҳукумати Тоҷикистон
шӯъбаи навро оид ба танзим ва
муқаррар намудани тарифҳо таъсис
дода, ба соҳаи бештар шаффоф ва
устувори энергетика роҳ кушод.

Беҳсозии низоми нақлиёти ҷамъиятӣ
дар ш. Бохтар: Ба туфайли
сармоягузориҳо ва хадамоти машваратии
БАТР, ки ба мусоидат ба шаҳрҳо дар
таъмини фаъолияти нақлиёти ҷамъиятӣ
равона шудаанд, тақрибан 226 100
мусофир ба нақлиёти шаҳрӣ дар Хуҷанд
ва Бохтар, аз ҷумла ба хатсайрҳои
боэътимоди автобус ва низоми
такмилдодашудаи пардохт акнун
дастрасии беҳтар доранд.

Таҳлили мисоли мушаххаси
мо:
Баланд бардоштани
устувории бахши
обтаъминкунӣ дар
Тоҷикистон

оби тозаи нӯшиданӣ на дар ҳама
минтақаҳои Тоҷикистон таъмин аст.
Масалан, дар шаҳри Хуҷанд, дуввумин
шаҳри бузурги кишвар, шабакаҳои
обтаъминкунӣ ва канализатсия зиёда аз 60
сол дар истифодаанд ва ҳолати онҳо
ботадриҷ бадтар мешавад. Сармоягузории
БАТР ба инфрасохтори обтаъминкунӣ дар ш.
Хуҷанд ба таъмини 170 000 нафар аҳолии
шаҳр бо оби тоза мусоидат намудааст.

Ислоҳот дар бахши оби ш. Кӯлоб:
Сармоягузориҳои Бонк ва лоиҳаҳои
машваратии бо онҳо алоқаманд ба беҳтар
намудани низоми баровардани партов кумак
расонида, ба идоракунии муассир ва
банақшагирии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ
дар Ёвон, Хуҷанд ва Кӯлоб мусоидат
намуданд.

Обтаъминкунии боэътимод дар Ҳисор:
Маблағгузорӣ ва машваратҳои БАТР ба
баланд бардоштани сифат ва
эътимоднокии обтаъминкунӣ дар Ҳисор
мусоидат намуд. Мақомоти шаҳр низ аз
боло рафтани сатҳи ҷамъоварӣ ва беҳтар
шудани идоракунии молиявӣ дар бахши
обтаъминкунӣ манфиат бардошт.

Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар Тоҷикистон аз соли 2015 то 2020 дахл дорад

Роҳи автомобилгарди Душанбемарзи Ӯзбекистон

БАТР ДАР

ТОҶИКИСТОН
ҲРУ-и дахлдор

Беҳтар шудани савдо
ва алоқаи нақлиётӣ
2015-20

Пайвастшавии бештар муассири Тоҷикистон ба бозорҳои минтақавӣ ва
ҷаҳонӣ барои дастгирии ҳам сармоягузориҳои дохилӣ ва ҳам содирот ва ба
ин восита мусоидат ба рушду инкишофи бахши хусусӣ, муҳим мебошад. Дар
ҳоли ҳозир, Тоҷикистон ба иқтисодиёти минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ба қадри кофӣ
пайваст нашудааст: соли 2020 дар байни 38 кишваре, ки он замон БАТР дар
онҳо сармоягузорӣ карда буд, аз рӯи индекси "ҳамгироӣ" кишвар дар ҷои 37
қарор дошт. Савдо танҳо 57 фоизи ММД-ро ташкил медиҳад (дар он воридот
асосан бартарӣ дорад), ва мушкилиҳои логистикӣ, бахусус набудани роҳи
баромад ба баҳр ва релефи куҳии кишвар, ҳалли сусти масъалаҳои
бюрократӣ (масалан, барои анҷом додани тафтиши ҳуҷҷатҳо ва назорати
гумрукӣ ҳангоми содироти мол дар муқоиса бо кишварҳои пешсафи
муқоисашаванда 10 маротиба бештар вақт сарф мешавад) ба он монеагӣ
мекунад. Гузашта аз ин, ба истиснои бахши захираҳои табиӣ, ҳаҷми
сармоягузории мустақими хориҷӣ дар сатҳи хеле паст боқӣ мемонад.

Мо чӣ тавр кор мекунем
Мо дар соҳаи маблағгузории
инфрасохтор ва савдо таҷрибаи ғанӣ
дорем. Барномаи БАТР оид ба рушди
савдо (TFP) ба инкишофи савдои
байналмилалӣ тавассути кафолатҳое, ки
хавфҳои сиёсӣ ва тиҷоратии пардохтро
мепӯшонанд, мусоидат мекунад ва дар
баробари ин тавонмандии бонкҳои
маҳаллиро таҳким медиҳад.
Механизми омодакунии лоиҳаҳои
инфрасохторӣ (IPPF) муштариёнро дар
омода намудани лоиҳаҳо, муколама оид
ба масъалаҳои сиёсат ва таҳкими
институтсионалӣ бо мақсади кумак дар
баланд бардоштани самаранокӣ ва
сифати лоиҳаҳои инфрасохторӣ, бахусус
дар соҳаи нақлиёт, дастгирӣ мекунад.

Рақамҳо
149 млн.евро

Баҳои БАТР
(1-бадтарин 10беҳтарин)
Партови
CO2 аз
нақлиёт

Шабакаҳои
роҳ

Маҳдудияти
СМХ
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Тоҷикистон
Нишондиҳандаҳои СҲИР
Осиёи Марказӣ

Пайвандҳо барои ҷустуҷӯи зуд
> Барномаи мусоидат ба рушди савдо(БМРС)

Маҷмӯи сармоягузориҳои
холиси БАТР дар соҳаи нақлиёт

9.2 млн.евро

Ҳаҷми маблағгузорӣ барои
дастгирии соддакунии расмиёти
савдо

Механизми БАТР оид ба омодакунии
лоиҳаҳои инфрасохторӣ (IPPF) ба омода
намудани лоиҳаҳо, муколама оид ба
масъалаҳои сиёсат ва таҳкими заминаи
институтсионалӣ ҳам барои татбиқи
лоиҳаҳои инфрасохторӣ
дар бахши давлат ва ҳам
барои муносибатҳои шарикӣ
байни бахши давлат ва
хусусӣ, нигаронида шудааст.

Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар Тоҷикистон аз соли 2015 то 2020 дахл дорад.

Дастовардҳо ва натиҷаҳо:
Инфрасохтори минтақавӣ ва имкониятҳои коммуникатсионӣ
Баҳри беҳтар намудани имкониятҳои
коммуникатсионӣ тавассути андешидани
чораҳои зерин мо дар самти баланд
бардоштани сифати инфрасохтор кумак
мерасонем:
►

►

дастгирии Ҳукумат дар таҳияи
Стратегияи ислоҳоти
институтсионалии бахши роҳ ва
Нақшаи амал дар мувофиқа бо МБМ
ва шарикони рушд (Бонки Осиёгии
рушд (БОР), Бонки умумиҷаҳонӣ,
Агентии Ҷопон оид ба ҳамкории
байналмилалӣ)
маблағгузории қитъаи калидии роҳи
автомобилгарди Душанбе- марзи
Ӯзбекистон дар доираи аввалин
лоиҳаи муштараки мо бо Бонки
Осиёгии сармоягузориҳои
инфрасохторӣ (БОСИ).

Баҳри мусоидат ба ҳамгироӣ бо иқтисоди
ҷаҳонӣ бо андешидани чораҳои зерин мо
савдори байналмилалӣ ва ҷалби
сармоягузориҳои хориҷиро дастгирӣ
мекунем:
► дастгирӣ дар маблағгузории
тиҷорат тавассути бонкҳои
маҳаллии шарики мо
►

васеъ гардонидани истеҳсолот дар
корхонаҳои маҳаллии агробизнес ва
сармоягузорӣ ба тавсеаи истеҳсолот
барои рақобат дар бозорҳои
байналмилалӣ

►

таҳкими алоқа бо занҷири таъминот
тавассути пешниҳоди дастгирии молиявӣ ба
корхонаи нави маҳаллии истеҳсоли
нӯшокиҳои ғайриспиртӣ

Роҳҳои муосир дар
Душанбе
Дар натиҷаи иштироки БАТР дар
лоиҳаи сохтмони роҳи автомобилгарди
Душанбе - марзи Ӯзбекистон, қисми 46
километрии роҳ дар Душанбе навсозӣ
шуд. Дар натиҷа, барои 18,000
воситаҳои нақлиёте, ки ҳамарӯза аз ин
қитъа истифода мебаранд, ҳаракат дар
роҳ сабук гардид. Роҳи муосир
идоракунии ҳаракат дар роҳ ва
бехатарии пиёдагардонро беҳтар
мекунад.

Беҳсозии идоракунии
бахши давлатӣ

Бубинед, ки чӣ тавр БАТР
роҳҳои бехатар ва
бехавфро дар Тоҷикистон
таблиғ мекунад

Тавассути лоиҳаҳои машваратӣ оид ба
стандартҳои харид ва сармоягузорӣ
ба техника ва таҷҳизоти нигоҳдорӣ
БАТР саҳми худро дар беҳтар
намудани шабакаҳои роҳ гузошт.

Мусоидат дар ҷалби
сармояи хориҷӣ
БАТР ба Тоҷикистон барои
ноилшавӣ ба пешрафти ниҳоят
зарурӣ дар ҷалби беш аз 88
миллион евро сармояи мустақими
хориҷӣ кумак расонид.

Бубинед, ки чӣ тавр мо бо
Агротехсервис, як корхонаи
истеҳсоли техникаи кишоварзӣ,
барои васеъ кардани фаъолияти
ширкат дар дохили кишвар
ва берун аз он ҳамкорӣ кардем.

Роҳҳои муосир дар Душанбе: Дар натиҷаи
сармоягузорӣ ба барқарорсозии роҳи
автомобилгарди Душанбе- марзи Ӯзбекистон
навзсозии 56 км қитъаи роҳи шаҳр то марзи
Ӯзбекистон амалӣ гардид, алоқаи нақлиёти
беҳтар шуда, барои 18,000 автомобиле, ки
ҳамарӯза аз ин қитъа истифода мебаранд,
ҳаракати нақлиёт сабук гардид. Инчунин, роҳи
автомобилгарди муосир ба меъёрҳои
беҳтарини иҷтимоӣ ва экологии байналмилалӣ
мувофиқат мекунад.

Рушди алоқаҳои тиҷоратии байналмилалӣ
дар Душанбе: БАТР ба корхонаи хурди
муштараки Тоҷикистону Беларус бо номи
"Агротехсервис" 1 миллион долл. ИМА қарз
ва кӯмаки техникӣ пешниҳод намуд. Дар
асоси маслиҳати БАТР ба ширкат муяссар
гардид, ки коргоҳи васлкунии тракторҳоро
навсозӣ карда, истеҳсолотро ба қадри кофӣ
афзоиш диҳад, то ки содироти техника ба
хориҷа, аз ҷумла ба Афғонистони ҳамсоя оғоз
карда шавад.

Сармоягузории мустақими хориҷӣ дар
Душанбе: БАТР бо сармоягузориҳои худ дар
ширкати Coca-Cola сохтмони корхонаи нави
истеҳсоли нӯшокиҳои ғайриспиртиро дар
канори шаҳри Душанбе маблағгузорӣ намуд.
Сармоягузироҳо ба коҳишдиҳии вобастагӣ аз
воридот, афзундиҳии истеҳсоли маҳсулоти
ватанӣ ва баланд бардоштани стандартҳо
дар агробизнеси кишвар кумак мерасонанд.

Нахустин гипермаркет дар ш. Душанбе: БАТР
ифтитоҳи аввалин гипермаркет дар
Тоҷикистонро (Ашан) маблағгузорӣ намуд, то
ки аҳолии маҳаллӣ бо маҳсулоти босифати
арзон таъмин карда шавад. Франшиза инчунин
робитаҳоро бо деҳқонони тоҷик рушд дода,
мағозаҳои Тоҷикистон ва Россияро бо
маҳсулоти бештари маҳаллӣ таъмин мекунад.
Бо ин восита имкониятҳоро барои алоқаҳои
занҷири таъминот ва содироти маҳсулоти тоҷик
фароҳам меоварад.

Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар Тоҷикистон аз соли 2015 то 2020 дахл дорад.

Истифодаи самараноки
захираҳои об

БАТР ДАР

ТОҶИКИСТОН
ҲРУ-и дахлдор

Гузариш ба "иқтисодиёти сабз"
2015-20

Тоҷикистон яке аз кишварҳоест, ки нисбат ба тағирёбии иқлим бештар осебпазир аст. Ҳарорати
Баҳои БАТР
миёна баланд мешавад, хусусияти боришот тағир меёбад ва ҳаҷми пиряхҳои кишвар коҳиш
(1-бадтарин, 10-беҳтарин)
меёбад. Тағйироти мазкур ба соҳаи гидроэнергетикаи Тоҷикистон, ки 95 фоизи истеҳсоли
Партови
нерӯи барқ дар кишвар ба он рост меояд, метавонанд таъсири назаррас расонанд. Аз сабаби
CO2 аз
сатҳи пасти самаранокии истифодаи нерӯи барқ ва шабакаҳои куҳнашудаи нерӯи барқ кишвар
нақлиёт
бо норасоии барқ дар фасли зимистон мунтазам рӯ ба рӯ мешавад. Аз нуқтаи назари талабот,
нархи нерӯи барқ арзиши пурраи таъминотро инъикос намекунад, ки он метавонист
Нерӯи барқи аз
истеъмолкунандагонро ба истифодаи бештар самараноки нерӯи барқ водор созад. Ҳамчунин
ҳисоби манбаҳои
тадбирҳо ҷиҳати пешгирии талафот ва ба ҳадди ақал расонидани истифодаи барзиёди нерӯи
барқароршаванда
барқ бояд андешида шаванд. Ба ҳамин тартиб, баланд бардоштани самаранокӣ аз нуқтаи
истеҳсолшуда
назари таъминот метавонад такмили идоракунӣ ва афзоиш додани иқтидорҳои истеҳсолиро (аз он ҷумла объектҳои
гидроэнергетика)
дар нерӯгоҳҳо дар бар гирад. Илова бар ин, сифати ҳаво дар шаҳрҳо аз сабаби зиёдшавии
0
2
4
ҳаракати нақлиёт дар солҳои охир бад шудааст. Ниҳоят, барои ба даст овардани
Тоҷикистон
технологияҳои ба тағирёбии иқлим устувор ширкатҳо дорои воситаҳои молиявии маҳдуд
Нишондиҳандаҳои СҲИР
мебошанд.
Осиёи Марказӣ

Мо чӣ тавр кор мекунем
БАТР сармоягузори калидӣ дар соҳаи энергетикаи
устувор мебошад, ки ҳам энергияҳои
барқароршаванда ва ҳам технологияҳои
каммасрафро фаро мегирад. Бонк ба гузариши
кишвар ба иқтисоди сабз ва аз ҷиҳати экологӣ тоза
мусоидат мекунад. Он инчунин гузариш ба низоми
барқтаъминкунии созгор ба муҳити зист дастгирӣ
мекунад, аз он ҷумла дастгирии сармоягузориҳо
дар як қатор захираҳои барқароршаванда,
технологияҳои каммасраф, инчунин баланд
бардоштани самаранокии истифодаи захираҳо. Бо
мақсади кумак ба кишвар дар омода намудани
заминаи меъёрию ҳуқуқии мусоид барои
истифодаи устувори энергия, об ва захираҳо мо
дар баробари сармоягузорӣ муколамаро оид ба
масалаҳои сиёсат баргузор менамоем. Дар доираи
Механизми маблағгузории иқтисодиёти сабз
(GEFF) маблағгузории БАТР ва Фонди иқлими
сабзро ба бонкҳои маҳаллии шарик пешниҳод
карда мешавад; ин бонкҳо маблағҳои ба
дастомадаро барои сармоягузории лоиҳаҳое, ки
ба сарфаи энергия, об ва маводҳо ва истифодаи
манбаҳои барқароршавандаи энергия, инчунин ба
коҳишёбии эрозияи хок ва сатҳи таназзули замин
оварда мерасонанд, истифода мебаранд.

Барномаи CLIMADAPT БАТР ҷорӣ намудани
техногияҳои ба тағйирёбии иқлим тобоварро
дар саросари кишвар дастгирӣ мекунад.
Барномаи пешсафи БАТР "Шаҳрҳои сабз" ба
шаҳрҳо дар ҳалли мушкилоти алоқаманд бо
тағйирёбии иқлим ва беҳтар намудани
нишондиҳандаҳои экологии шаҳрҳо дар
натиҷаи тартибдиҳии нашқаи инфиродии амал
"Шаҳри сабз" ҷиҳати ҳалли мушкилиҳои
асосии экологии шаҳр ва тавассути
сармоягузорӣ ба доираи васеи инфрасохтори
устувори шаҳрӣ, кумак мерасонад.

Рақамҳо
224.6 млн.евро
Уҳдадориҳои маблағгузории
"иқтисодиёти сабз"

30.5 млн.евро
Маҷмӯи сармоягузориҳои холиси БАТР
ба манбаҳои барқароршавандаи
энергия
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Пайвандҳо барои ҷустуҷӯи зуд >
Гузариш ба "иқтисодиёти сабз" >
"Шаҳрҳои сабз"-и БАТР

Механизми маблағгузории иқтисодиёти сабз
(GEFF) дар Тоҷикистон ин хати қарзиест то 25
миллион доллари ИМА барои муассисаҳои
молиявии ширкаткунанда ҷиҳати қарздиҳии
минбаъдаи бахшҳои тиҷорат ва манзил бо
мақсади сармоягузорӣ дар лоиҳаҳои баланд
бардоштани самаранокии истифодаи нерӯ,
лоиҳаҳои манбаҳои барқароршавандаи энергия ва мутобиқат
ба тағийрёбии иқлим пешниҳод
мегардад.

Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар Тоҷикистон аз соли 2015 то 2020 дахл дорад.

Дастовардҳо ва натиҷаҳо:
Гузариш ба "иқтисодиёти сабз"
Мо устувориро ба тағйирёбии иқлим
бо андешидани тадбирҳои зерин баланд
мебардорем:
►

►

►

пешниҳоди 10 миллион доллари ИМА ба
бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии хурд дар
доираи барномаи CLIMADAPT барои
маблағгузории лоиҳаҳое, ки
технологияҳои тобовар ба тағйирёбии
иқлимро ҷорӣ мекунанд.

дастгирии молиявӣ ва техникии
Ассотсиатсияи байналмилалии
гидроэнергетика (IGA) дар таҳияи
дастурамалҳои таҷрибаи пешқадам дар
соҳа.
ҳалли масъалаҳои муҳими экологӣ тавассути
нақшаи мутобиқкардашудаи амали "Шаҳри
сабз" дар Душанбе дар доираи барномаи
"Шаҳрҳои сабз"

Мо барои баланд бардоштани
самаранокии истифодаи нерӯи барқ ва
истифодаи манбаъҳои
барқароршавандаи энергия кӯмак
мерасонем:
►

►

►

маблағгузории барқарорсози НБО-и
Қайроққум, ки 60 сол қабл бунёд гардид
(бо дастгирии Фонди иқлими сабз) бо
мақсади баланд бардоштани иқтидори
истеҳсолӣ ва бартараф намудани
паёмадҳои тағирёбии иқлим
сармоягузорӣ ба зеристгоҳи конвертерӣ
барои содироти энергияи
барқароршаванда
мусоидат ба дастрасии занон ба
маблағгузории сабз ва фаъолияти
соҳибкории сабз (масалан, тавассути
фаъолияти гендерӣ дар доираи GEFF).

Баланд бардоштани самаранокии
истифодаи захираҳо
Мо барои маблағгузории
технологияҳои такмилдодашудаи
истифодаи захираҳои энергетикӣ, об ва
замин зиёда аз 3800 зерқарз ба
хонаводаҳо, корхонаҳо ва деҳқонон (аз
он ҷумла 30% занон) пешниҳод
намудем. Tajikistan

Шаҳрҳои бештар сабз
Ба туфайли сармоягузорӣ ба
инфрасохтори устувор дар доираи
барномаи БАТР "Шаҳрҳои сабз"
дар шаҳри Душанбе 860,000 нафар
сокинон аз ҳавои тозатар баҳра
мебаранд.

Истифодаи самараноки
нерӯи барқ

БАТР марҳилаи аввали татбиқи
лоиҳаи НБО-и Қайроққумро
дастгирӣ намуд, дар натиҷа
талафоти нерӯи барқ ба 20% коҳиш
ёфт.

Содироти энергияи тоза

Сармоягузории БАТР истеҳсоли
энергияи тозаро дар Осиёи Марказӣ
дастгирӣ намуда, ба Тоҷикистон
имконияти бо партови сифрии
карбон содироти нерӯи барқи
барзиёд истеҳсолшударо дар
минтақа, фароҳам овард.

Кам кардани хароҷоти барқ дар Душанбе:
Бо дастгирии БАТР "Inter Fitness" нахустин
маркази фитнеси экологӣ дар Тоҷикистон
маҳсуб меёбад, ки дар он системаи
пешқадами муҳандисӣ барои кам кардани
хароҷоти нерӯи барқ ва партови гази
карбон, ҷорӣ карда шудааст.
Муаррифии маблағгузории мутобиқат ба
тағйирёбии иқлим дар Душанбе: Соли 2016
БАТР барномаи хатти қарзии CLIMADAPT-ро
дар ҳаҷми 10 млн. долл. ИМА барои
пешниҳоди қарз бо асъори миллӣ ҷиҳати
дастгирии технологияҳои ба тағйирёбии
иқлим тобовар, роҳандозӣ намуд. Ба ҳолати
соли 2020 зиёда аз 2000 деҳқонон,
хонаводаҳо ва корхонаҳо дар саросари
Тоҷикистон ба ин маблағгузорӣ, ки ба
истифодаи беҳтари об ва энергия,
идоракунии беҳтари захираҳои замин ва
обёрӣ дар соҳаи кишоварзӣ мусоидат
мекунад, дастрасӣ пайдо намуданд. Зиёда аз
сеяки қарзгирандагоне, ки ба ин
маблағгузорӣ дастрасӣ пайдо намуданд,
занҳо ташкил доданд.

Бубинед, ки чӣ тавр
Барномаи БАТР CLIMADAPT
ба таъмини устувории
Тоҷикистон ба тағйирёбии
иқлим мусоидат мекунад.

Ҷорӣ намудани технологияҳои мутобиқат ба
тағйирёбии иқлим дар Норак: БАТР барои ҷорӣ
намудани технологияҳои тобовар ба тағйирёбии
тйлим ва каммасраф, ки дар соҳаи кишоварзӣ ва
деҳот истифода мешаванд, аз он ҷумла обёрии
қатрагӣ, техника барои коркарди сифрии замин,
обгармкунакҳои офтобӣ ва системаҳои
фотоэлектрикии офтобӣ, маблағгузориро
пешниҳод намуд.

Маълумот дар бораи он, ки чӣ тавр
Бонк ба Тоҷикистон ҷиҳати истифодаи
фурсати фурӯши нерӯи барқи
зиёдатӣ дар фасли тобистон ба
Афғонистон ва Покистон
кӯмак расонид, дар ин ҷо
оварда шудааст.

Нерӯгоҳи барқи обии тобовар ба тайирёбии
иқлим дар вилояти Суғд: БАТР барои кумак дар
барқарорсозии нерӯгоҳи барқи обии Қайроққум,
ягона иншооти бузурги тавлиди нерӯи барқ дар
шимоли Тоҷикистон, 88 миллион долл. ИМА қарз
пешниҳод намуд. Лоиҳа инчунин дастгирии
техникиро барои рушди иқтидори институтсионалӣ
дар бар мегирифт. Лоиҳа инчунин бехатарии
сарбандро тавассути баланд бардоштани
қобилияти мутобиқшавӣ ба тағирёбии иқлим дар
тӯли тамоми давраи истифодабарии он беҳтар
намуд. Ба туфайли Лоиҳаи кам кардани талафоти
нерӯ дар вилояти Суғд, ки аз ҷониби БАТР соли
2011 маблағгузорӣ гардид, талафоти нерӯи барқ аз
27 то 10 фоиз коҳиш ёфт, сатҳи ҷамъоварии партохт
бошад, афзоиш ёфт.
Зеристгоҳи калони конвертерӣ дар Сангтуда:
БАТР ва Бонки умумиҷаҳонӣ сохтмони калонтарин
зеристгоҳро дар Тоҷикистон ҷиҳати пешбурди
истифодаи нерӯи бештар тоза дар якҷоягӣ
маблағгузорӣ намуд. Ин ба кишвар имконияти
фурӯши нерӯи барқи зиёдатӣ дар фасли тобистон ба
Афғонистон ва Покистон, фароҳам овард. Ин дар
навбати худ маънои онро дошт, ки Покистон
метавонист нерӯи барқи серкарбони худро бо нерӯи
барқи бо партоби сифрии карбон аз Тоҷикистон
иваз намояд.
Маълумоти мазкур ба фаъолияти БАТР дар
Тои кистон аз соли 2015 то 2020 дахл дорад.

Занон дар Тоҷикистон

Муаррифии умумии натиҷаҳои
Тоҷикистон

Хуҷанд
Ҷумҳурии Қирғиз
Хитой

Ӯзбекистон

Душанбе

Афғонистон
PAKISTAN

Шарикӣ
Мо раванди гузаришро бо роҳи
сармоягузорӣ ва муколама оид ба
масъалаҳои сиёсат бо мақомоти маҳаллӣ
ва марказии ҳокимияти давлатӣ,
мақомоти танзимкунанда, муассисаҳои
молиявӣ ва намояндагони ҷомеаи
шаҳрвандӣ, дастгирӣ мекунем. Мо
инчунин кумаки техникӣ ва
хизматрасониҳои машваратиро аз ҳисоби
маблағҳои ройгони ҳукуматҳо ва
муассисаҳо пешниҳод мекунем.

Маблағҳои донорҳо дар таъмини
муваффақияти ин фаъолият нақши
муҳим мебозанд ва ҳамчун
катализатор ё воситаи сармоягузории
мо хизмат мекунанд.

Шарикии мо дар амал
►

►

►

►

Мо дар ҳамкорӣ бо Бонки Осиёии Рушд, Бонки
Ҷаҳонӣ ва Агентии Ҷопон оид ба ҳамкории
байналмилалӣ, дар пешбурди ислоҳоти соҳаи
роҳҳои автомобилгард кумак мерасонем.
Мо дар доираи аввалин лоиҳаи муштараки худ
бо AIIB барқарорсозии қитъаи калидии роҳи
автомобилгарди Душанбе-сарҳади
Ӯзбекистонро маблағгузорӣ мекунем.
Дар ҳамкорӣ бо Фонди глобалии экологӣ мо
тавассути барқарорсозии соҳаи об дар самти
баланд бардоштани сатҳи тобоварӣ ба
тағйирёбии иқлим, кор мекунем.
Дар ҳамкорӣ бо Бонки умумиҷаҳонӣ ва БОР,
мо энергетикаи аз ҷиҳати экологӣ тоза ва
ислоҳот дар соҳаи энергетикаро дастгирӣ
мекунем.

►

►

Бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо (ИА) мо ба
КХМ дастгирии дарозмуддат пешниҳод
мекунем, аз он ҷумла дар шакли 4 млн.
евро барои кафолатҳои алоқаманд бо
талафоти аввалин ҳангоми қарздиҳӣ ба
бахши хусусӣ ва 3,4 млн. евро барои
дастгирии техникӣ.

►

Бо сармоягузорӣ ба маблағҳои худ БАТР
истеҳсоли маҳсулоти қаннодиро ҷиҳати
расонидани кумак ба бахши хусусии
маҳаллӣ ва қонеъ намудани талаботи
афзояндаи дохилӣ, мавриди омӯзиш қарор
медиҳад.

Мо лоиҳаҳои муҳимми инфрасохториро
дар ҳамкорӣ бо ИА ва Котиботи давлатии
Швейтсария оид ба робитаҳои иқтисодӣ
(SECO), бахусус дар самти беҳтар
намудани хизматрасониҳои
обтаъминкунӣ ва баровартани партовоб,
аз он ҷумла дар соҳаи нақлиёти ҷамъиятӣ
ва баровардани партовҳои сахти маишӣ,
амалӣ месозем.

Донорон: Австрия, Чехия, Фаронса, Кореяи Ҷанубӣ,
Люксембург, Швейтсария, Тайбэй, Чин, Бритониё,
ИМА, ИА, Фонди ETC, Хазинаи оби БАТР, Фонди
таъсир ба соҳибкории хурд, Фондҳои сармоягузории
мутобиқат ба тағйирёбии иқлим, Фонди иқлими
сабз, Фонди глобалии экологӣ, Ташаббуси молиявии
занони соҳибкор.

Бо мо ҳамкорӣ кунед

Тамос

Дар бораи кишвар

Маблағгузорӣ
- Қарзҳо

Айтен Рустамова,
Роҳбари намояндагии БАТР дар
Тоҷикистон

16 октябри с. 1992

- Сармояи худӣ
- Кафолатҳо (аз ҷумла ба
бонкҳои маҳаллӣ барои
маблағгузории савдо)

Машваратҳо
- Васеъшавӣ

Молҳо ва хизматрасониҳо
- Харид
- Касб

Иштирок
- Фикри худро дар бораи
сиёсат ва стратегияи
БАТР баён кунед

- Такмили тартибот ва
идоракунӣ
- Мутобиқат ба стандартҳо
- Тартиби амал дар фазои
меъёрӣ
- Омӯзонидани кормандон

Маълумоти иловагӣ
> БАТР дар Тоҷикистон

Идораҳои БАТР дар Тоҷикистон
Идораи намояндагии
Бонк дар Душанбе

Хиёбони Рӯдакӣ, 34
TCELL Plaza, 12 ошёна
734025 Душанбе, Тоҷикистон
Тел: +992 (37) 2 210763; 2213 543

Идора дар ш. Хуҷанд

кӯчаи И. Сомонӣ 5A,
Маркази тиҷоратии TajCity, 4
ошёна, 735700 ш .Хуҷанд

Дархостҳои нав оид ба соҳибкорӣ
Шӯъбаи рушди соҳибкорӣ
Tел: +44 20 7338 7168 email:
newbusiness@ebrd.com

Узвияти дар БАТР
21,010 евро
Обунашавӣ ба сармоя (€ 000)
Ҷамшед Абдураҳмон Каримзода
Мудири БАТР
Сергей Веркашанский
Директор дар Шӯрои
Директорони БАТР

