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Маълумот 
 дар бораи қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 ба ҳолати 1 апрели соли 2019. 
 

Қарзи давлатӣ. Ҳаҷми умумии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон 

ба ҳолати 1 апрели соли 2019 маблағи 3 621,90 млн. доллари амрикоиро 

ташкил медињад, ки ин ба 44,9 фоизи маҷмуи маҳсулоти дохилии (ММД) 

кишвар баробар мебошад.  

Диаграммаи 1. Таносуби сохтори қарзи давлатӣ дар семоҳаи якуми солҳои 2017-2019 

 (бо млн. доллари ИМА)  

 
 

I. Қарзи беруна. Маблаѓи умумии ќарзи берунаи Љумњурии Тољикистон ба 

ҳолати 1 апрели соли 2019 - 2 914,70 млн. доллари амрикоиро ташкил 

медињад, ки ин ба 36,1 фоизи маҷмуи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад.  

Аз рўи сохтор ќарзи давлатии берунаи Љумњурии Тољикистон 

дар давраи њисоботї ба таври зерин ташаккул ёфтааст: 

 қарзи бевоситаи давлатї 2 754,89 млн. доллари амрикоӣ 

баробар ба 34,1 фоизи ММД; 

 қарзи љалбнамудаи Бонки миллии Тољикистон 62,73 млн. 

доллари амрикоӣ; 

 қарзњо бо кафолати давлатї 65,56 млн. доллари амрикоӣ; 

 қарзњои корхонањои давлатие, ки кафолати ҳукуматиро  

надоранд 31,52 млн. доллари амрикоӣ. 

Сохтори ќарзи давлатии берунаи Љумњурии Тољикистон дар 

Диаграммаи 2 оварда шудааст.  
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Диаграммаи 2: Қарзи берунаи пардохтнашуда аз рӯи категорияи қарздиҳандагон. 

 
Ҳаҷми умумии қарзи беруна дар 3 моҳи соли 2019 нисбат ба 

аввали сол ба маблағи – 9,51 млн. доллари амрикоӣ кам гардид. 

Сабаби кам гардидани бақияи қарз ин пардохт намудани қарзи асосӣ  

дар ҳаҷми 32,54 млн. доллари амрикоӣ мебошад. Инчунин дар давраи 

ҳисоботӣ азхудкунии маблағҳо дар ҳаҷми 19,70 млн. доллари 

амрикоиро ташкил дода, фарқияти доллари амрикоӣ нисбати 

асъорҳои хориҷӣ ба маблағи 3,33 млн. доллари амрикоӣ ташкил 

медиҳад.  

Тамоюли нишондиҳандаи қарзи беруна ва таносуби он нисбат ба 

ММД дар семоҳаи якуми солҳои 2017 – 2019 дар Диаграммаи 3 дарҷ 

шудааст.  
Диаграммаи 3: Қарзи берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таносуби он нисбат ба ММД.  
       

 



 

 

 

 

3 

Бояд қайд намуд, ки дар муқоиса ба семоҳаи якуми соли 2018 

ҳаҷми қарзи беруна ба 55,04 млн. доллари амрикоӣ зиёд мебошад. 

Сабаби зиёд будани қарз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ин 

асосан аз ҳисоби азхудкунии маблағҳои Эксимбонки ҶХХ, Бонки 

Умумиҷаҳонӣ ва дигар қарздиҳандагон, инчунин зиёд гардидани 

фарқияти қурби доллари амрикоӣ нисбат ба дигар асъорҳо мебошад. 

Дар баробари ин паст гардидани таносуби қарзи беруна ба маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ ин аз ҳисоби зиёд гардидани дурнамои ММД ва 

қурби доллари амрикоӣ нисбати сомонӣ мебошад. 

Ҳаљми ќарзи беруна аз ҳисоби азхуд намудани қарзҳои 

љалбнамуда аз ташкилотњои молиявии байналмилалї ва мамлакатҳои 

қарздиҳанда дар Диаграммаи 4 нишон дода шудааст. 
 

Диаграммаи 4: Азхудкунии маблағҳои қарзӣ дар семоҳаи якуми соли 2019 
(млн.доллари ИМА). 

 
 

Аз ҳисоби маблағи буҷетӣ қарзи асосӣ ва фоизи қарз ба маблағи 

умумии 57,57 млн. доллари амрикоӣ таъмин гардид аз ҷумла: 

 қарзи асосӣ – 29,62 млн.доллари амрикоӣ; 

 фоизи қарз – 27,95 млн. доллари амрикоӣ. 
 

Хизматрасонии қарзи беруна аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ дар 

семоҳаи якум дар Диаграммаи 5 ва 6 оварда шудааст. 
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Диаграммаи 5: Хизматрасонии қарзи беруна аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ дар семоҳаи 

якум (млн.долл.ИМА). 

 

 
 

 

Хизматрасонӣ ва пардохти қарзи берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо дарназардошти қарзи ҷалбнамудаи Бонки миллии Тоҷикистон ва 

қарзҳои кафолатноки ҳукуматӣ дар давраи ҳисоботӣ – 60,6 млн. 

доллари амрикоиро ташкил медиҳад дар Диаграммаи 7 нишон дода  

шудааст.  Новобаста аз афзоиши ҳаҷми қарзи беруна хизматрасонии он 

нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба 0,3 фоиз ё ин ки 190,0 ҳазор 

доллари амрикоӣ коҳиш ёфтааст.   
 

Диаграммаи 6: Хизматрасонии қарзи 
беруна аз ҳисоби буҷети давлатӣ (бо фоиз). 
 

 

Диаграммаи 7: Хизматрасонии қарзи беруна 
(млн.доллари ИМА). 
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II. Лоиҳаҳои муштаракӣ сармоягузорӣ 

60 лоиҳаҳои муштараки сармоягузорӣ дар ҷумҳурӣ ба маблағи 

умумии 3,15 млрд. доллари амрикоӣ дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои 

байналхалқии молиявӣ мавриди амал қарор дорад, ки ин нисбат ба 

ҳамин давраи соли гузашта бо назардошти ба итмом расидани лоиҳаҳо 4 

адад кам мебошад.  

 III. Қарзи дохилӣ 

Аз рӯи сохтор, қарзи дохили давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

давраи ҳисоботӣ ба таври зерин пешниҳод карда мешавад. 

1. Қарзи дохили давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати                     

1 апрели соли 2019-ум 6,86 млрд. сомониро ташкил медиҳад, ки ин ба 

8,76 фоизи маҷмуи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. Бинобар 

сабаби зиёд шудани хаҷми ММД, ҳаҷми қарзи дохилӣ нисбат ба он дар 

муқоиса бо ҳамин давраи соли 2018 коҳиш ёфтааст.  

Таносуби қарзи дохилӣ нисбат ба ММД дар семоҳаи якуми солҳои 

2017 – 2019 дар Диаграммаи 9 дарҷ шудааст.  

Диаграммаи 9: Қарзи дохилӣ ва таносуби он нисбат ба ММД. 

 

 Ҳаҷми умумии қарзи дохили давлатӣ нисбат ба аввали сол      

95,76 млн. сомонӣ зиёд гардид, ки  ин  аз  ҳисоби  барориши Векселҳои 

хазинадорӣ барои пӯшонидани  касри  Буҷети  давлатӣ  ва  инчунин аз  
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ҳисоби фарқияти қурби асъори векселҳои оддии бе фоизи Вазорати 

молия барои зиёд намудани сармояи оиномавии ташкилотҳои 

байналмилалии молиявӣ барои уҳдадориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошад. 

 

 

 

2. Дороиҳои давлатӣ ба маблағи 444,85 млн. сомонӣ; 

3. Қарзи ташкилотҳои барҳамхурда, аз он ҷумла: 

 дебиторҳо 63,96 млн. сомонӣ; 

 кредиторҳо 48,38 млн. сомонӣ. 

Қарзи ташкилотҳои барҳамхурда дар Диаграммаи 10 оварда 

шудааст. 
Диаграммаи 10: Қарзи ташкилотҳои барҳамхурда (млн. сомонӣ). 

 

Мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 ноябри 

соли 2009 №627 “Дар бораи ба муомилот баровардани Векселҳои 

Давлатии Хазинадории Ҷумҳурии Тоҷикистон” барои пӯшонидани 

касри буҷет, дар семоҳаи якуми соли 2019 Векселҳои Давлатии 

Хазинадорӣ бо маблағи 140 млн. сомонӣ ба муомилот бароварда шуд, 

ва аз он 89,78 млн. сомонӣ фӯрухта шуд. Инчунин дар ин давра аз 

Буҷети ҷумҳуриявӣ 135 млн. сомонӣ барои пардохти ВДХ 

маблағгузорӣ шудааст, аз ҷумла:  

 маблағи асосӣ – 134,66 млн. сомонӣ; 

 пардохти фоиз  – 0,34 млн. сомонӣ.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

IV. Созишномаҳои зерқарзӣ ва қарзӣ. 
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Иљроиши уњдадорињо аз рўи созишномањои зерќарзї ва ќарзї ба 

њолати 1 апрели соли 2019 аз рўи пардохти фоизҳо ва маблағи асосии 

қарзњо 42 454 094,19 сомониро ташкил медиҳад дар Диаграммаи 11 

дарҷ шудааст. Дар муқоиса бо семоҳаи якуми соли гузашта 13 602 093, 

58 сомонӣ зиёд мебошад.  

 

 

Диаграммаи 11. Иҷроиши уҳдадориҳо аз рӯи созишномаҳои зерқарзӣ дар 

семоҳаи якуми солҳои 2017-2019 (млн. сомонӣ) 

  

01.04.2017 01.04.2019 01.04.2018 


