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                                                                                              Бо ќарори Њукумати 
Љумњурии Тољикистон 

 аз 31 марти соли 2014, № 214  
                                                                                        тасдиќ шудааст 

 

Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии  
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015 – 2017 

Муќаддима 

Тањияи Стратегияи чоруми идоракунии ќарзи давлатї барои солњои 
2015-2017 бо нигоњ доштани устувории макроиќтисодӣ ва сатњи мўътадили 
њаљми ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон вобастагї дорад. Њуљљати 
мазкур Стратегияи миѐнамўњлати идоракунии ќарзи давлатии (минбаъд - 
СМИЌД) аз нав тањияшуда, таљдидгардида ва тањлилан асоснокшуда 
барои солњои 2015 – 2017 мебошад, ки њамчун Стратегияи пештара ба 
мўњлати 3 сол тасдиќ карда мешавад.  

Яке аз маќсадњои асосии тањияи Стратегияи нав, омода намудани  
њуљљати тањлилан асоснок мебошад, ки масъалањои Тањлили устувории 
ќарз ва Стратегияи идоракунии ќарзро бо сабабњои зерин аниќ аз њамдигар 
људо мекунад:   

- тањлили устувории ќарз масъалањои вобаста ба сатњи ќарзро 
баррасї менамояд. Шумора ва њаљми ќарзњои љалбшаванда барои соли 
навбатии молиявї ва ду соли минбаъда ҷалбшавандаро Барномаи 
сармоягузории давлатї (БСД)1 ва Барномаи давлатии ќарзгирии берунаи 
Љумњурии Тољикистон (БДЌБ), ки ќисми људонашавандаи тањияи буљети 
кишвар мебошад, муайян менамоянд. БСД барномаи асосие мебошад, ки 
дар он шумораи ќарздињандагон, шумораи ќарзњои љорї ва ба наќша 
гирифташуда, инчунин таќсимоти онњо аз рўи бахшњои иќтисодиѐт, ки 
тавассути он сатҳи љоизи ќарзгирии давлат барои соли молиявии љорї ва 
ду соли минбаъдаи пешбинишуда оварда мешавад. Маќсади асосии 
Барномаи давлатии ќарзгирии берунаи Љумњурии Тољикистон баланд 
бардоштани самаранокии назорат аз болои љалби ќарзњои хориљї ба 
Љумњурии Тољикистон ва роњ надодан ба љамъшавии назоратнашавандаи 
ќарзи беруна мебошад. 

- Стратегияи идоракунии ќарз сохтори сандуќи ќарзиро баррасї 
намуда, сарчашмањои имконпазири қобили қабули ќарзиро муайян месозад 
ва масъалањои ба ќадри имконият паст намудани арзиши хизматрасонии 
ќарзи давлатиро бо дарназардошти хавфи иловагї ва нишондињандањои 
индикативии (меъѐрҳои) ќарзњои беруна њал менамояд.  

 

                                                           
1 Њамин тавр, ин усул ҳангоми таҳияи буљети давлат истифода бурда мешавад, ки дар он дурнамои се 
соли навбатї оварда мешавад. 
БСД бевосита ба Буљети давлатї њамроњ карда шудааст. 
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1. Сарсухан 

Низоми идоракунии ќарзи давлатї алоќаи мутаќобилаи 
нишондиҳандаҳои буљетї, молиявї, бањисобгирї, ташкилї ва дигар 
нишондиҳандаҳои ба танзими самараноки давлатї ва паст кардани таъсири 
сарбории ќарз ба иќтисодиѐти кишвар равона гардидаро, ифода менамояд.  

Идоракунии сифатнок ва самарабахши ќарзи давлатї низоми комили 
принсипњои идоракунии ќарз ва таъсиси низоми шаффофи идоракуниро бо 
истифодаи расмиѐт ва механизмњои даќиќи идоракунии ќарз ва инчунин 
вуљуд надоштани ўњдадорињои аз мўњлат гузаштаи ќарз мебошад.  

Риояи ќатъии Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии 
Тољикистон барои солњои 2015 – 2017 дар сатњи бехатар нигоњ доштани 
сохтори таркибии сандуќи мављудаи ќарзи давлатиро таъмин менамояд.   

Стратегияи мазкур ба рушди минбаъдаи бозори коѓазњои ќиматноки 
давлатї, чї бозори якумдараља ва чї бозори дуюмдараља, бо роњи васеъ 
намудани доираи мўњлати пардохти векселњои хазинадорї, инчунин 
тадриљан зиѐд намудани ќарзгирињои дохилї тавассути барориши қоѓазњои 
ќиматноки давлатї диќќати калон медињад. 

Пешбинї мешавад, ки Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї њар 3 
сол таљдид карда шавад, вале бо дарназардошти љараѐни инкишофи 
таѓйироти омилњои макроиќтисодї, сиѐсї ва иљтимої, ба Стратегияи 
мазкур имконияти ворид намудани ислоњњои њарсола эњтимол дорад.  

Инчунин њар сол пешнињод намудани њисобот оид ба иљрои 
Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї ба Маљлиси намояндагони Маљлиси 
Олии Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон дар назар 
дошта шудааст. 

2. Маќсад ва вазифањои Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии 
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2015 - 2017 

Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї њуљљати заминавї мебошад, ки 
афзалиятњои асосии давлатро дар доираи идоракунии миѐнамўњлати ќарзи 
давлатї љамъбаст намуда, воситањои зарурии иљрои онро муайян месозад.      

Мақсади асосии Стратегияи мазкур танзим намудани идоракунии 
ќарзи давлатӣ буда, он бо принсипҳои Стратегияи пештара асос ѐфта, ба 
баланд бардоштани сифати идоракунии ќарзи давлатї ва ноил шудан ба 
сатњи устувори он тавассути истифодаи  самарабахш ва маќсадноки 
маблаѓњои љалбшаванда, инчунин кам намудани харољоти хизматрасонии 
ќарз дар давоми давраи дарозмўњлат равона гардидааст.                      

Вазифањои Стратегияи миѐнамўњлати идоракунии ќарзи давлатї 
иборатанд аз: 

- такмили низоми идоракунии ќарз, ки бањисобгирї ва мониторинги 
дахлдори ќарзи давлатї унсурњои муњими он мебошанд; 

- нигоњ доштани сохтори мўътадили сандуќи ќарзї;   
- кафолати имконияти љалб намудани захирањои молиявї барои 
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эҳтиѐљоти афзалиятноки давлат дар давоми давраи тўлонї;   
- риояи тамоми чорањои зарурї барои пешгирї намудани њолатњое, 

ки метавонанд ба пардохтпазирии захирањои молиявї таъсири манфї 
расонанд; 

- риоя намудани сиѐсати љалби ќарзгирињои давлатї танњо бо 
шартњои имтиѐзноки баланд (ќарзњое, ки тибќи тавсияи Хазинаи 
байналмилалии асъор унсури грантї дар онњо њадди аќал 35 фоизро 
ташкил медињад)2; 

- додани кафолатњои давлатї љињати ќарзгирї танњо аз љониби 
Вазорати молия;   

- љалби ќарзњо дар њамоњангсозї бо  Барномаи сармоягузорињои 
давлатї дар асоси арзѐбии даќиќи даромаднокї ва самаранокии лоињањо ва 
такмили механизми институтсионалии њамоњангсозї ва мониторинги 
татбиќи онњо; 

- давра ба давра зиѐд намудани љалби захирањои дохилї тавассути 
рушди бозори коѓазњои ќиматноки давлатї барои ноил гардидан ба 
диверсификатсия ва мувозинати сохтори сандуқи қарзҳо. 

Меъѐрњои љалби ќарзгирињои давлатї бо маќсади нигоњ доштани 

сохтори муносиби сандуќи ќарзи давлатї муќаррар карда мешаванд. 

Меъѐрњо ва мањдудиятњои нињоии  сохтори хавфӣ ва арзишии сандуќи 

ќарзњо дар Љадвали 1 Стратегияи мазкури идоракунии ќарзњо оварда 

шудаанд. 

3. Натиљањои Стратегияи пештараи идоракунии ќарзи давлатї 

Татбиќи бомуваффаќияти сиѐсати идоракунии ќарзи давлатї 
имконият дод, ки њаљми  ќарзи давлатї дар сатњи муносиб нигоњ дошта 
шавад. Ўњдадорињои ќарзии ќабулшуда сари ваќт ва дар њаљми пурра иљро 
мешуданд. Якбора паст шудани нархњои љањонї ва талабот ба молњои 
асосии содиротии љумњурї ба яке аз нишондињандањои устувори ќарз -  
арзиши холиси овардашудаи (АХО) ќарзи беруна нисбати њаљми содирот 
таъсир расонида, сатњи нињоии он аз 100 фоиз зиѐд гардид.  

Нисбати дигар нишондињандањо, ба монанди унсури грантии 
маблаѓњои љалбшуда, ќарзи номиналї нисбат ба Маљмўи мањсулоти 
дохилї, арзиши холиси овардашудаи ќарз нисбати Маљмўи мањсулоти 
дохилї, арзиши холиси овардашудаи ќарз нисбати даромадњои буљет ва ѓ. 
љараѐни инкишофи устувори мусбї дида мешавад (Љадвали 1).  
    Љадвали 1.  Нишондињандањои устувори ќарзї дар солњои 2009-2014   

                                                           
2Унсури грант ин истифодаи васеъ истифодашавандаи имтиѐзнок ба ҳисоб меравад. Унсури грант дараљаи имтиѐзнокии қарзро 

нисбат ба қарзгириҳои тиљорат чен менамояд ва дар муқоисаи шартҳои қарз ва муайян намудани қобили қабул будани қарзҳо барои 
иқтисодиѐт васеъ истифода бурда мешавад. Дар Стратегияи мазкур љалби қарзҳои давлатї танҳо бо љалби қарзҳои имтиѐзнокиашон 

баланд, ки дорои унсури грантии на кам аз 35 фоиз мебошанд, маҳдуд гардидааст. 
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Нишондињандањои устувории ќарз 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 

Ҳадди 

ниҳоии 

нишондиҳанд

а 

 (бо фоиз)     

1. Унсури грантии ќарзњои љалбшуда 35 35 35 35 35 35 35 

2. Ќарз нисбати ММД (номиналї) 
35,8 34,4 32,5 28,5 25,7 22,5 40 

3. АХО ќарз нисбати ММД 29,7 29,8 28,4 21,5 19,4 17,1 30 

4. АХО ќарз нисбати њаљми содирот 150,8 120,6 111,0 120,2 141,9 95,4 100 

5. АХО ќарз нисбати даромадњои буљет  150,5 146,9 147,4 76,4 68,1 61,2 200 

6. Хизматрасонии ќарз нисбати 
содирот 

18,4    6,0   5,0 8,0 11,5     7,8 15 

7. Хизматрасонии ќарз нисбати 
даромад  

10,0 4,1   1,8 5,1 5,5 5,0 25 

Сарчашма: Вазорати молия  

 

Мутобиќи Стратегияи пештара дар давраи солњои 2012-2014 сиѐсати 
мўътадил вобаста ба масъалаи пешнињоди кафолатњои давлатї бо 
дарназардошти хавфи баланди ўњдадорињои “шартӣ” амалї мегардид. 
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон принсипи додани кафолатро дар 
њолатњои истисноии ќарзгирии давлатиро нигоњ медошт.      

Њаљми кафолати додашуда аз 20 фоизи њаљми ќарзи аз тарафи давлат 
тасдиќгардида дар соли таќвимї зиѐд набуд. Дар ин давра кафолатњо барои 
хизматрасонињои коммуналї, рушди наќлиѐти љамъиятии шањри Душанбе ва бо 
об таъмин кардани шањрњои шимоли љумњурї дода шуданд. Шартњои ќарзњо ба 
меъѐрњои имтиѐзнокї мутобиќат доштанд. 

Устувории ќарзи давлат аз њисоби риояи ќатъии “Стратегияи идоракунии 
ќарзи давлатї барои солњои 2012-2014”-и тасдиќшуда  таъмин гардид, ки дар он 
чорањои фискалї оид ба идоракунии ќарзи давлатї бо маќсади кам намудани 
харољот барои хизматрасонии ќарзи вуљуддошта ва ќарзгирињои берунаи нави 
пешниҳодшаванда буданд, муайян шуд. Риояи меъѐрҳои муќарраргардидаи 
ќарзи давлатї дар сатњи 40 фоиз нисбати Маљмўи мањсулоти дохилии  
номиналї таъмин гардида, мањдудиятњои љалби ќарзгирињои имтиѐзнок аз рўи 
тамоми ўњдадорињои беруна риоя карда шуданд. Сатњи пасти ќарз имконият 
дод, ки устувории молиявии давлат нигоњ дошта шавад, инчунин самарабахш 
татбиќ гардидани лоињањои афзалиятноки рушд њангоми иљрои сари ваќт ва 
бечуну чарои тамоми ўњдадорињои ќарзии давлат дар назди ќарздињандагони 
хориљї таъмин гардад. Дар ин робита Тољикистон ба кишварњое, ки њаљми 
ќарзи берунаашон дар сатњи мўътадил нигоњ дошта мешаванд, ворид 
гардидааст.   
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4. Фарќияти  асосии Стратегияи нави идоракунии ќарз барои 
солњои 2015-2017 аз Стратегияи пештара барои солњои 2012-2014 

Стратегия барои солњои 2012-2014 асосан ба дастгирии ќарз дар сатњи 
устувор (на беш аз 40 фоиз ба Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ – бо ҳисоби 

номиналӣ) ва кам кардани харољот аз рўи хизматрасонии ќарз равона шуда 
буд, вале дар СМИЌД-ии нав барои солњои 2015-2017 такя  на танњо барои 
нигоњ доштани ќарз ва кам кардани харољот, балки ба ташкили сохтори 
муносиби сандуќи ќарз, яъне намуди ќарздињанда, шартњои љалби ќарзњо, 
самти иќтисодии онњо, инчунин мутобиќгардонии имконпазири харољот 
барои хизматрасонии ќарз бо дарназардошти хавфи арзиш карда мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки ҷанбаи муњим дар Стратегияи нав барои солњои 
2015-2017 истифодаи чунин нишондињандањо, ба монанди таносуби ќарзи 
дохилї ва беруна ба Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, фоизи ќарзи дохилї ва 
беруна дар сабади умумии ќарзї, меъѐри фоизи миѐнавазни ќарзҳои 
дохилї, беруна ва умуман аз рўи тамоми сандуќ, хавфи меъѐри фоизӣ, 
хавфи аз нав маблаѓгузорї кардан, хавфи асъори хориљї мебошад. Ѓайр аз 
хавфњои мустаќим, ки бо сандуќи ќарзи давлатї ҳамбастагї доранд, дар 
Стратегия хавфњои умумиљањонї ва макроиќтисодї тањлил карда шуданд, 
ки бевосита ба устувории ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон таъсир 
мерасонад.  

Барои муайян намудани устувории сохтори ќарзи давлатї бо 
дарназардошти арзиши хизматрасонї ва ба хавфњо дучор шудан, 4 
њолатњои имконпазир ташкил карда шуда, минбаъд мавриди садамоти 
эњтимолии бозорї дучор гардонида шуданд. Усули мазкури муайян 
намудани устувории ќарзи давлатї дар Стратегияи солњои 2012-2014 вуљуд 
надошт. 

Фарќияти муњими Стратегияи солњои 2015-2017, асосноккунии 
тањлилии он мебошад. Барои тањияи Стратегияи нав барои солњои 2015-
2017 Фишанги тањлилии  MTDS V 21 истифода гардид. Пас аз ворид 
намудани нишондињандањои ќарзї ва макроиќтисодї,  Фишанги таҳлилӣ 
њолати љории ќарзиро тањлил намуда, хавфи мављудбудаи сандуќи ќарзи 
давлатиро њисоб мекунад. Пас аз ташкили асбобњои тансиќшуда бо ѐрии 
Фишанги таҳлилӣ метавон 4 намуди стратегияњои гуногуни 
маблаѓгузориро аз назар гузаронид ва беш аз ин, Фишанги таҳлилӣ њар яки 
онњоро мавриди стресс-тест ќарор медињад.   

Њайати муштараки намояндагони Бонки умумиљањонї ва Хазинаи 
байналмилалии асъор (ХБА) аз 30 май то 8 июни соли 2012 бо маќсади 
расонидани кўмаки техникї ба Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
дар тањияи Стратегияи миѐнамўњлати идоракунии ќарз ба Душанбе 
ташриф оварданд. Маќсади  ҳайат расонидани кўмак ба Вазорати молия  
дар тањияи стратегияи њамаљонибаи идоракунии ќарз, инчунин                         
рушди иќтидори кормандони  Вазорати молия  машғули тањияи 
стратегияњои алтернативии маблаѓгузории қарзи давлатӣ  буд. Дар кори  
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њайати намояндагон иштироки коршиноси Барномаи тањлили молиявї ва 
идоракунии ќарзњо, ки аз љониби Конференсияи Созмони Милали Мутаҳид 
оид ба савдо ва рушд татбиќ мегардад ва коршиноси Ташкилоти 
байналмилалї оид ба сабук гардонидани ќарз хеле муфид буд. 

Њангоми татбиќи идоракунии Стратегияи мазкур аз љониби Вазорати 
молияи Љумњурии Тољикистон љињати бењтар намудани идоракунии ќарзи 
давлатї, тибќи тавсияњои њайати намояндагон, чорањои зерин андешида 
шуданд: 

- муайян ва тањлили сарчашмањои воќеии имконпазири маблаѓгузорї, 
аз љумла хусусиятњои дахлдори харољот ва хавфњо; 

- омода намудани дурнамои ибтидої ва мушобењсозии хавфњо дар 
соњањои асосии сиѐсати молиявӣ – фискалї, пулї, беруна ва бозорї; 

- тањлили муњимият ва оќибатњои татбиќи стратегияњои имконпазир 
барои сиѐсати фискалї ва пулї ва рушди бозор; 

- њамасола гузаронидани тањлили устувории ќарзи давлатї; 
- таќвияти заминаи тањлилї ва тавсифи даќиќи усули муайян 

намудани нишондињандањои нињоии маќсадноки хавф. 

5. Фазои кунунии макроиќтисодї ва дурнамои пешбинишуда 

Бояд ќайд намуд, ки бўњрони љањонии молиявї ба устувории 
макроиќтисодии кишвар таъсири бевоситаи худро нарасонд, вале таъсири 
ғайримустақими он хеле зиѐд буд. Бўњрон ба вазъи иќтисодии љумњурї ба 
воситаи чор роњњои калон: паст гардидани нархњои љањонї ба молњои 
содиротии кишвар, якбора кам шудани даромадњои муњољирони мењнатї, 
баланд шудани нархи газ ва сўзишвории воридотї, пастшавии миќдори 
асосии сармоягузории мустаќими хориљї таъсири манфї расонид. Дар 
натиља афзоиши воќеии маљмўи мањсулоти дохилї дар соли 2009 ба 4,5 
воњиди фоизї поѐн фаромада 3,9 фоизро ташкил дод, вале ба Њукумати 
Љумњурии Тољикистон муяссар гардид, ки бинобар сабаби пурќувват 
будани сиѐсати пешгирифта ва дастгирии ташкилотњои байналмилалии 
донорї аз мушкилоти пастравии иќтисодиѐт ва беќурбшавии пули миллї 
барояд.   

Дар соли 2011 афзоиши њаљми истењсолоти воќеї, зиѐдшавии 
интиќоли маблаѓњо ва тадриљан паст шудани сатњи беќурбшавї мушоњида 
карда мешавад. Дар соли 2013 афзоиши воќеии Маљмўи мањсулоти дохилї 
7,4 фоизро ташкил дод, ки он дар натиљаи рушди бахшҳои кишоварзӣ, 
сохтмон, инчунин соњаи хизматрасонї ба вуљуд омадааст. Гузаронидани 
њаљми зиѐди корњои сохтмонї, нигоњ доштани устувории ќурби мубодилаи 
пули миллї ва боздоштани меъѐри таваррум дар сатњи 3,7 фоиз тибќи 
дурнамои миѐнамўњлат ба тезонидани суръати афзоиши Маљмўи 
мањсулоти дохилии кишвар мусоидат менамояд.   

Новобаста аз таѓйирѐбии якбораи манфии њисобњои берунаи 
тавозуни пардохти кишвар, воридоти устувори сармоя имкон дод, ки 
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захирањои асъори хориљї зиѐд карда шаванд. Инчунин ба вазъи 
иќтисодиѐти кишвар нархњои баланди мањсулот ва зиѐдшавии бољи 
гумрукї барои сўзишворї, ки аз Федератсияи Россия ворид мешавад, 
таъсири манфї расонид. Боз њам бењтар гардидани вазъи макроиќтисодї 
дар солњои 2012 - 2013 бо вуљуди афзоиши интиќоли маблаѓњои 
муњољирони мењнатї  ва аз байн бурдани бољ барои  сўзишворї равғанҳои 

молиданӣ аз љониби Федератсияи Россия дар охири соли 2013 мушоњида 
карда мешавад.  

Суръати рушди иќтисодиѐт дар давраи барќароршавии пас аз 
оќибатњои бўњрони молиявии љањонї хусусияти баѓоят мусбиро нишон 
дод. Дар солњои охир дар сохтори харољоти буљетї љињати васеъ намудани 
барномањои иљтимої таѓйироти љиддї  ворид карда шуданд. Ба Њукумат 
муяссар гардид, ки (бе њисоби барномањои сармоягузории давлатї, ки аз 
њисоби сарчашмањои берунї маблаѓгузорї карда мешаванд) ќисми иљрои 
буљети давлатиро бо барзиѐдии даромад нисбати харољот (профисит) ба 
андозаи 0,2 фоиз нисбат ба маљмўи мањсулоти дохилї таъмин намояд, ки 
ин аз нишондињандаи маќсаднок вобаста ба афзоиши босуръати даромади 
буљет зиѐдтар мебошад. Љараѐни инкишофи нишондињандањои асосии 
макроиќтисодї барои солњои 2010 – 2017 дар Љадвали 2 пешнињод  
гардидааст. 

Љадвали 2. Љараѐни инкишофи нишондињандањои асосии макроиќтисодї               
дар солњои 2010 – 2017 

Нишондињанда 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 

ММД (млн. сомонї) 24 705 30 069 36 161,1 40524,5 46 692 53 944 61 409 69 976 

Афзоиши воќеии ММД (бо 

фоиз) 
6,5 7,4 7,5 7,4 7,5 7,6 7,7 7,2 

Гардиши савдои хориљї         
(млн. долл. ШМА) 

3 853,1 4 443,3 5 137,6 5 284,8 5 775,8 6 320,3 6 795,5    7 465,8 

Аз љумла:  Содирот  1 195,3 1 256,9 1 359,4 1163,4 1 200,5 1 360,5 1 560,2 1802,8 

Воридот 2 657,8 3 186,4 3 778,2 4121,3 4 575,4 4 959,7 5 234,3 5 663 

Таваррум (бо фоиз) 9,8 9,3 6,4 3,7 7,5 7,0 6,5 6,0 

Њаљми умумии даромадњои 

буљети давлатї, аз љумла 

грантњо (млн. сомонї) 

7 023,9 8 937,8 9 673,5 11544,4 13 901 15 290 16 429,8 17 481,3 

Харољоти љории буљет 4 852,2 5 473,5 9 130,1 8430,4 11 437,6 13 009,7 14 852 15 920,1 

Харољот барои пардохти 

фоизњои ќарз 
121,1 156,6 141,4 360 167,7 166,4 159,1 164,2 

Њаљми умумии харољоти 

буљети давлатї (млн. сомонї) 
6 712,5 8 562,0 9 107,8 11430 14 143,1 15 567,7 16 745,8 17 831,2 

Њамагї ќарзи давлатї          

(бо фоиз нисбати ММД) 
39,05 36,54 36,2 

32,8 28,4 25,2 21,8 22,6 

Аз љумла: берунї (бо фоиз  

нисбати ММД) 
34,37 32,50 28,56 

25,7 22,5 20,0 17,3 18,6 

Аз љумла: дохилї (бо фоиз  

нисбати ММД) 
4,68 4,0 7,64 7,1 5,97 5,2 4,6 4,0 

Интиќоли маблаѓњои 
муњољирони мењнатї        (млн. 
долл. ШМА) 

2,04 2,51 2,72 2,96 3,23 - - - 
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Ќурби сомонї нисбат ба долл. 
ШМА 

4,37 4,75 4,76 4,76 4,82 4,92 5,01 5,11 

Сарчашма: Вазорати молия  

Дар давоми солњои 2009-2013 татбиќи фаъолонаи Барномаи 
сармоягузорињои давлатї давом дода шуд. Дар сохтори умумии Барномаи 
сармоягузорињои давлатї вазни ќиѐсии бештарро лоињањои бахши 
кишоварзї, сўзишворию энергетикї, рушди инфрасохтори наќлиѐтї, 
инчунин бахшҳои тандурустї ва маориф ишѓол менамоянд.  

6. Тавсифњои арзишї ва хавфии сандуќи мављудбудаи ќарзии 
Љумњурии Тољикистон 

а) Хавфњои умумииќтисодї 

Идоракунии ќарзи давлатї як ќисми низоми идоракунии захирањои 
давлатии молиявии Љумњурии Тољикистон мебошад. Стратегияи мазкур 
мониторинг ва тањлили таъсири омилњои макроиќтисодї, тавозуни 
пардохт, хавфњои фискалӣ ба ќобилияти пардохткунї ва хизматрасонии 
ќарзи давлатї, инчунин њаљми муносиби ќарзгирї ва нишондињандањои 
арзишии ќарзро пешбинї менамояд.   

Айни замон ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон ба дараљаи кам ѐ 
зиѐд дар зери таъсири чунин хавфњо мебошад: 

- бояд имконияти нишондињандаи пасти рушди иќтисодиро 
нисбат ба нишондињандаи пешбинишуда баррасї намуд, ки инчунин ба 
пастшавии њаљми даромад ва зиѐдшавии касри буљет таъсир мерасонад;  

- пастшавии нишондињандаи рушди иќтисодї бинобар ин рушди 
сусти иќлими соњибкории (бизнес) љумњурї мебошад.3 Дар баробари ин 
омиле, ки рушди фаъоли соњибкориро бозмедорад, ин ба таври доимї 
набудани ќувваи барќ дар вилоятњо ва ноњияњо дар мавсими зимистон 
мебошад, ки истењсолоти корхонаву ширкатњоро аз кор бароварда, ба 
ѓайрисамара-нокии иќтисодї оварда мерасонад. Афзоиши таваррум дар 
натиљаи дучор омадани иќтисодиѐти Тољикистон ба таѓйирѐбии нархи 
молњо ва сўзишворї низ метавонад ба иќлими соњибкорї таъсири манфї 
расонад; 
    - Федератсияи Россия мисли пештара сарчашмаи асосии интиќоли 
маблаѓ, сармоягузории бевоситаи хориљї ва шарики асосии Тољикистон 
боќї мемонад. Љараѐни пастравии глобалии иќтисодиѐт дар кишварњои 
минтаќаи Аарупо ба иќтисодиѐти љумњурї гўѐ, ки бевосита таъсир 
расонида наметавонад. Вале иќтисодиѐти Россия бевосита дучори таъсири 
манфии бўњрони иќтисодии кишварњои Аврупо мебошад ва бад гардидани 
иќлими иќтисодї дар ин кишвар ба кам гардидани интиќоли маблаѓ, 
сармоягузории бевосита ва баланд гардидани нархи молњо ва сўзишвории 
ба Тољикистон воридшаванда мусоидат менамояд, ки ин метавонад боиси 
поѐнравии иќтисодиѐти кишварамон гардад. 

                                                           
3 Мувофиқи нашрияи ҳарсолаи Бонки Умумиҷаҳонӣ  «Нишондиҳандаҳои фаъолияти тољирї» дар соли 2012 Тољикистон љойи 147-ро 

аз 183 љойҳои мављуда ишғол намуд. 
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Тамоми имкониятњои фаро расидани њолатњои хавфноки дар боло 
зикргардида ва бад гардидани вазъи иќтисодї дар кишвар метавонад 
зарурати љалби иловагии захирањои ќарзиро ба миѐн орад ва бо њамин 
гаронї ба буљети Љумњурии Тољикистон зиѐд шуда, устувории ќарзї суст 
гардад.  

б) Хавфњои ќарзии бевоситаи сандуќи мављудаи ќарзї 

Дар охири соли 2013 ќарзи берунаи давлатии Љумњурии Тољикистон, 
бо дарназардошти кафолатњои аз ҷониби давлат додашуда, 2 188,48 млн. 
долл. ШМА ѐ 25,7 фоиз нисбати Маљмўи мањсулоти дохилии кишварро 
ташкил дод. Ќарзи берунаи давлатии бевосита ба 23,1 фоизи маљмўи 
мањсулоти дохилї баробар буда, вобаста ба тарафдор будани давлат ба 
таъмини устувори вазъи ќарзї, асосан аз ќарзњои берунии имтиѐзнок 
иборат мебошад (ниг. Љадвали 3). Ќарздињандагони асосї ва калонтарини 
Љумњурии Тољикистон Бонки умумиљањонї, Бонки рушди Осиѐ ва 
Эксимбонки Љумњурии Халќии Хитой мебошанд.  

Љадвали 3. Нишондињандањои ќарзи дохилї ва берунии  Ҷумҳурии 

Тоҷикистон4 

  
млн. долл. 

ШМА 
бо фоиз аз 

ММД 
фоиз аз сабади 

ќарзи умумї 
меъѐри фоизи миѐна 

(фоиз) 
Ќарзи берунї 1964,93 23,1 79,6 фоиз 1,7 

Ќарзи дохилї 608,22 7,1 20,4 фоиз 4,2 

Њамагї ќарз 2573,15 30,2 100 фоиз 2,2 

Сарчашма: Вазорати молия   

Ќарзи дохилї воситаи молиявии доимоамалкунанда мебошад. Давлат 
ўњдадорињои худро дар назди ќарздињандагон дар дохили љумњурї 
тавассути нигоњ доштани тавозун байни маблаѓњои ќарзии зиѐдшаванда ва 
камшаванда ва фоиз иљро менамояд. Пардохтњои калон аз рўи ќарзи 
дохилї ба соли 2015 рост меоянд, дар дурнамои наздик њаљми 
хизматрасонии ќарзи дохилиро зиѐд мекунад.  

Бо маќсади нигоњ доштани сатњи бехатари ќарзи дохилї ва устувории 
макроиќтисодї, ќарзи дохилї нисбат ба даромади буљет на бояд аз 20 фоиз 
ва мутаносибан ба Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 7 фоиз зиѐд бошад.  

Бо дарназардошти рушди бозори ќоѓазњои ќиматноки давлатї љињати 
љалб намудани маблаѓњои зарурї ба Буљети давлатӣ бо маќсади 
маблаѓгузорї намудани харољотњои иљтимої нишондињандињаи нињоии 
мазкур дар стратегияи навбатї метавонанд таҷдиди назар шаванд. 

Дар охири соли 2013 ќарзи дохилї 7,1 фоизи маљмўи мањсулоти 
дохилиро ташкил дод, ки минбаъд ин нишондињанда бо сабаби он, ки 
пардохтњои асосї ба соли 2015 рост меояд, паст мегардад. Ќарзи дохилї 

                                                           
4 Қайд кардан зарур аст, ки қарзҳои Бонки миллии Тоҷикистон  ва қарзҳои бекафолати корхонаҳои давлатї аз таҳлили хавфҳои 
мављудаи сандуқи қарзї хориљ карда шудаанд, зеро ин қарзҳо аз ҳисоби буљети давлатї хизматрасонї карда намешаванд. Дохил 

кардани қарзҳои мазкур метавонанд маблағи дурнамои қарзро, ки љиҳати хизматрасонї зарур аст, беасос зиѐд намоянд.  
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иборат аст аз: 

- вексели давлатии Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
(ќарзи хољагињои пахтакор) ба маблаѓи - 295,0 млн. сомонї; 

- вомбарги хазинадории Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон 
ба маблаѓи - 153,8 млн. сомонї; 

- вексели давлатї барои сармоякунонии Бонки миллии 
Тољикистон ба маблаѓи - 400,0 млн. сомонї; 

- Векселњои давлатии хазинадорї барои пўшонидани касри буљет 
ба мўњлати 91 рўз; 

- вомбаргҳои бурдноки давлатї – 10,0 млн. сомонї; 

- вексели давлатї барои сармоябарқароркунии ЉСК 
“Агроинвестбонк” - 200,0 млн. сомонї; 

- вексели давлатї барои сармоябарқароркунии ЉСК 
“Агроинвестбонк” - 500,0 млн. сомонї; 

- инчунин векселњое, ки бо маќсади зиѐд намудани њиссаи 
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар сармояи оиномавии созмонҳои 
байналмилалии молиявї бароварда шудаанд. 

Нишондињандаи пасти меъѐри фоизӣ миѐнавазни умумии њамаи 
сандуќи ќарзии ба 1,7 фоиз баробар буда, ќатъи назар аз хеле баланд 
будани меъѐри фоизї аз рўи ќарзи дохилии баробар ба 4,2 фоиз, дар 
сандуќи ќарзии умумї ба њаљми калони ќарзњои баландимтиѐз вобаста 
мебошад, ки меъѐри фоизии онњо дар доираи аз 0,75 то 3 фоизро ташкил 
медињад.  

Бо дарназардошти он, ки имконияти маблаѓгузории Буљети давлатї 
аз њисоби донорњои дуљониба ва бисѐрљониба хеле устувор мемонад, дар 
давраи миѐнамўњлат хавфи азнавмаблаѓгузорї мўътадил мебошад. 
Мўњлати миѐнаи пардохти ќарзи умумии давлатї 8,5 солро ташкил 
медињад.  

Нишондињандањои мазкур аз вазъи устувории ќарзи љумњурї шањодат 
медињанд. Сохтори камшавии сандуќи ќарзгирї мўътадил мебошад, ки дар 
Диаграммаи 1. нишон дода шудааст. Ба истиснои танњо ављи солњои 2018 
ва 2021, ки дар ин давра мўњлати пардохти ќарзи соњаи пахтакорї ва 
ќарздорї дар назди Бонки миллии Тољикистон фаро мерасад. Бояд ќайд 
намуд, ки барориши Векселњои давлатии хазинадорї ба мўњлати 91 рўз 
хавфњои азнавмаблаѓгузорї ва меъѐри фоизиро ифода мекунад, вале аз 
сабаби кам будани миқдори онҳо дар сохтори умумии сандуќи ќарзгирї, 
таъсири онњо хеле мањдуд аст.  

 
Диаграммаи 1. Сохтори пардохти ќарзи давлатї ба охири соли 2013,  

млн. долл. ШМА 
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  Сарчашма: Вазорати молия. 

Дучоршавии сандуќи ќарзии давлатї ба хавфи меъѐри фоизї паст 
мебошад. (Љадвали 4). Ин аз он далолат медињад, ки њамагї 16 ќарз аз 129 
ўњдадорињои ќарзии амалкунанда5 ѐ 2,7 фоиз аз ќарзи умумии берунии 
давлатї дорои меъѐри фоизии ивазшаванда мебошанд. Ќайд кардан лозим 
аст, ки вобастагии ќарзгирии дохилї аз меъѐри фоизии таварруми бонкї ва 
барориши Векселњои давлатии хазинадории кўтоњмуддат, ќарзи дохилї ба 
хавфи меъѐри фоизї бештар гирифтор мебошад.6 

Љадвали 4. Хавфи азнавмаблаѓгузорї ва меъѐри фоизї 
ба охири соли 2013  

  
Ќарзи 
берунї 

Ќарзи 
дохилї 

Њамагї 

Хавфи меъѐри фоизї       
Ќарз бо меъѐри фоизии муќаррашуда 
(фоиз) 

97,3 58,3 88,4 

Ќарз бо меъѐри фоизии дар соли 2014 
таѓйирѐфта 

9,1 41,7 16,5 

Мўњлати миѐна то таѓйирѐбии меъѐр (сол) 9,6 4,1 8,3 

Хавфи азнавмаблаѓгузорї       

Ќарзе, ки дар соли 2014 пардохтан лозим 
аст (фоиз) 

7,1 0,6 5,6 

Мўњлати миѐна барои пардохти пурраи 
ќарз (фоиз) 

9,6 6,7 8,9 

Сарчашма: Вазорати молия 
    

Сандуќи мављудаи ќарзгирии давлатї ба хавфи асъорї гирифтор аст. 
Дар Диаграммаи 2 таркиби асъории сандуќи ќарзгирї нишон дода 
шудааст, ки бартарї доштани ќарзгирии бо доллари ШМА амалї ва 
хизматрасонишавандаро бараъло ифода мекунад (67 фоизи сабади асъорї 

                                                           
5 Асосан ин кафолатҳое, ки аз љониби давлат аз рўи қарзҳои Бонки Таљдид ва Рушди Аврупо дода шуда, мўњлати пардохти онҳо 
фақат ҳангоми дефолт фаро мерасад. 
6
Меъѐри фоизї аз рўи Векселҳои давлатии хазинадорӣ  муқарраршуда мебошад, аммо вобаста аз мўњлати ками гардиши онҳо 

(ҳамагї 91 рўз) ҳар дафъа бо шартҳои хеле номуайян ва аз рўи меъѐри фоизии нав қарзгирї кардан лозим меояд.   
Сарчашма: Вазорати молия 
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сандуќи мављудаи ќарзи давлатї).7 Бинобар ин эњтимолияти афзоиши 
арзиши сандуќи ќарзї аз сабаби беќурб шудани сомонї нисбати доллари 
ШМА баланд мебошад. Вале бояд ќайд намуд, ки таъсири хавфи асъорї 
метавонад ба њаљми хизматрасонии ќарзи берунае, ки дар Буљети давлат 
пешбинї гардидааст таъсир расонад.   

 

Диаграммаи 2. Таркиби асъории сандуќи ќарзгирї8 

 
Сарчашма: Вазорати молия 

Хавфи пардохтпазирї хавфе мебошад, ки бо набудани маблаѓњои 
пулї дар Буљети давлатї барои иљрои сариваќтии ўњдадорињои оид ба 
пардохт кардани ќарзи асосї ва фоизи он вобастагї дорад. Ќайд кардан 
лозим аст, ки хавфи дучоршавии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон ба 
чунин намуди хавф на он ќадар баланд аст, зеро дар сохтори сандуќи 
ќарзгирї, ќарзњои кўтоњмуддат ба њолати охири соли 2013 – 25,0 млн 
сомониро ташкил медињад ва хизматрасонии фоизњо низ на он ќадар зиѐд 
мебошанд. Мўњлати пардохти ќарзњои боќимонда ба њисоби миѐна аз 5 то 
40 солро дарбар мегирад, ки хусусияти таркибї ва љадвали пардохт аз рўи 
онњо њама ваќт бодиќќат њисоб ва пешгўї карда мешавад.    

Хавфи кафолатњои давлатї. Масъалаи мазкур аз љониби Њукумати 
Љумњурии Тољикистон назорат карда мешавад, бинобар ин як ќатор 
чорабинињо оид ба пешнињод намудани кафолат тањия ва тасдиќ карда 
шудааст (ниг. ба Боби 7). 

7. Стратегияи маблаѓгузории ќарзи давлатї ва аз тарафи давлат 
кафолатдодашуда барои солњои 2015 – 2017 

                                                           
7 Ин қадар нишондиҳандаи баланд ба шумораи калони қарзҳо, ки ба Ҳаққи махсуси қарзгирӣ  иваз карда шуда, бо долл.ИМА 
хизматрасонї карда мешаванд ва қарзҳои Бонки Исломии ба динарҳои Исломї иваз кардашуда, ки қурби онҳо ба қурби Ҳаққи 
махсуси қарзгирӣ  баробар мебошад, вобаста аст. 
8Гарчанде дар сабади асъории қарзи давлатї қарзҳои бо йенаи љопонї ѐ фунт стерлинги британї қарзгирифта вуљуд надоранд, вале 

қарзҳои вуљуддоштаи ба Ҳаққи махсуси қарзгирӣ  ивазшуда зимнан мављудияти қарзҳои зикргардидаро бо асъор дар сабади қарзї 
нишон медиҳанд. Ба ҳолати 30 декабри соли 2010 сохтори асъории Ҳаққи махсуси қарзгирӣ  чунин мебошад: Доллари ШМА – 41,9%; 
Евро – 37,4%; Фунт стерлинги бритонї – 11,3%; Йенаи Љопонї – 9,4%. Сарчашма: http://www.imf.org/external/np/tre/ sdrbasket.htm    
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а) Манбаъњои маблаѓгузории мављудбуда ва имконпазир 

Бо маќсади дар ояндаи дарозмўњлат нигоњ доштани 
нишондињандањои ќарзї, Љумњурии Тољикистон сиѐсати љалби ќарзњои 
имтиѐзнокро давом медињад. Маблаѓгузории  эњтиѐљоти давлат танњо аз 
њисоби ќарзњои имтиѐзнокиашон баланд амалї карда мешавад, ки унсури 
грантии онњо бояд на камтар аз 35 фоиз бошад.  

Ќарздињандагони асосии Љумњурии Тољикистон ба охири соли 2013 
дар диаграммаи 3 нишон дода шудааст.  

Диаграммаи 3. Сохтори сандуќи ќарзгирии Љумҳурии Тоҷикистон аз рўи 
категорияи ќарздињандањо ба январи соли 2014 

БУ (МАР)
19%

БОР
16%

БИР
6%

Фонди 
СДСН 

1%
ИА
1%

Фонди 
зИИАО

4%

ҶХХ
45%

Фонди 
Қувайт

2%

Дигарҳо
6%

 
        Сарчашма: Вазорати молия 

Эксимбонки Љумњурии Халќии Хитой яке аз шарикони асосии 
њозираи Љумњурии Тољикистон боқӣ мемонад. Зиѐдшавии маблаѓгузории 
лоињањо, ки аз њисоби маблаѓњои ќарзии Эксимбонки Љумњурии Халќии 
Хитой барои ҳалли мушкилињои истиқлолияти энергетикї ва рушди нақлиёт 
амалї карда мешаванд, мушоњида мегардад. Аз соли 2007 сар карда, 
миќдори ќарзњои љалбшуда аз 216,7 млн. долл. ШМА ба 1,0 млрд. долл. 
ШМА  дар соли 2013 афзудааст. Лоињањое, ки аз њисоби ќарзњои Љумњурии 
Халќии Хитой маблаѓгузорї карда мешаванд, зиѐда аз 40 фоизи сандуќи 
ќарзии Љумњурии Тољикистонро ташкил медињанд.9 

Беш аз ин, њамкорињои минбаъдаи Љумњурии Тољикистон бо Фонди 
зиддибўњронии Иттињоди иќтисодии Евразия љињати дастгирии буљетї, 
инчунин дигар ќарздињандањо ба монанди Бонки исломии рушд, Фонди 
саудї, Фонди ќувайтии рушд ва Фонди Абу-Дабї дар назар дошта 
мешавад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки Стратегияи мазкур барои рушди бозори 
дохилии ќоѓазњои ќиматнок, бо роњи васеъ намудани миќдори воситањои 

                                                           
9 Баъд аз таҳлили устувории қарз (DSA), ки дар якљоягї бо Бонки Умумиҷаҳонӣ  ва Хазинаи байналмилалии асъор гузаронида 
шудааст, ба Тољикистон дараљаи баланди гирифторшавии бўњрони қарзї дар сурати ба вуқўъ омадани ҳодисаҳои хатарнок (ба 
монанди: беқурбшавии асъори миллї, паст гардидани афзоиши Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ  ва содирот) дода шуд. Ҳамзамон 
Ташкилотҳои байналмилаии молиявӣ ба монанди Бонки Умумиљаҳонї ва Бонки Рушди Осиѐ Стратегияҳои Шарикии Мамлакатҳо  
(CPS) танҳо додани маблағҳои грантиро пешбинї менамоянд. Аз ин рў додани маблағҳои қарзї аз љониби қарздиҳандаҳои мазкур 
дар давраи миѐнамўњлат пешбинї карда намешавад. 
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ќарзгирии дохилї ва зиѐд намудани мўњлати пардохт барои барориши 
Векселњои давлатии хазинадорї пешбинї шудааст. Бинобар ин дар оянда 
зиѐд намудани маблаѓгузорї барои эњтиѐљоти давлат аз њисоби 
сарчашмањои дохилї дар назар дошта мешавад.  

б) Стратегияи маблаѓгузории ќабулгардида 
Ќисми мазкур стратегияи маблаѓгузории ба ќадре имконпазир ва 

мувофиќро аз нуќтаи назари арзиш ва хавфи он дар шароити муосири 
иќтисодї барои Тољикистон нишон медињад. 

Модели Детерминистии10 тањлил – моделе, ки робитаҳои 

сабабуоқибати воқеъаҳо ва ҷараёнҳоро иникос менамояд,, ки аз љониби Бонки 
умумиљањонї ва Хазинаи байналмилалии асъор  таҳия гардида, дар 
кишварњои инкишофѐфтаи љањон истифода бурда мешавад, инчунин дар як 
ќатор њолатњои имконпазири стратегияи маблаѓгузорї ва тањияи 
Стратегияи ќарзи давлатї барои солњои 2015-2017 истифода бурда 
шудааст. 11 

Бинобар набудани хати муайянкунандаи даромаднокии хусусї дар 
бозори дохилии Тољикистон, хати мазкур дар асоси хати муайянкунандаи 
даромаднокии форвардњои (намуди қоғази қиматнок, ки ҳангоми ба вуҷуд 

омадани ӯҳдадориҳои пулӣ байни фурӯшанда ва харидор истифода бурда 

мешавад) Хазинадории амрикої12 ва фарќияти пешгўишавандаи таваррум 
њисоб карда шудааст. Шохиси охирини вомбаргњои давлатњои рӯ ба 
инкишоф (Emerging Market Bond Index (EMBI)), барои иќтисодиѐти 
Тољикистон ва ба он монанд сатҳи даромаднокии қоғазҳои қиматноки 
(спреди13) кишварро  дар њудуди аз 500 то 600 нуќтаи базисї (н.б.) љорї 
намуд.14 Дар тањлили мазкур камтарин спреди ќарзї дар 500 нуќтаи базисї 
истифода карда шудааст.  

Диаграммаи 4. Хати муайянкунандаи даромаднокї барои Тољикистон 

                                                           
10 Аз калимаи лотинии “determinare” гирифта шуда, маънои муайян карданро дорад. 
11Мақсадҳои асосї ҳангоми таҳияи моделҳои мазкур чунинанд: аниқ муайян намудани вазифаҳо, кам кардани арзиши 
хизматрасонии қарз дар давраи кўтоҳмуддат ва рушди бозори дохилии қоғазҳои қиматнок. 
12http://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/yield.shtml 
13 Аз калимаи англисии “spead” гирифта шуда, маънои тафовут (маржа) дорад. 
14Мисол барои чунин кишварҳо ба монанди Камбољ, Гондурас, Украина ва Венесуэла рейтинги қарзї, ки аз тарафи ширкати 
Moody`s дода шудааст, ба В2 баробар буда, бо ҳамин спреди қарзї барои ин кишварҳо 500 н.б.-ро ташкил медиҳад. Рейтинги қарзї 
барои кишварҳои Аргентина, Беларус, Босния ва Герсеговина, Ямайка, Молдова, Никарагуа ва Покистон ба В3 баробар мебошад, 

ки мувофиқан 600 н.б. спреди қарзї мебошад.    

http://www.ustreas.gov/offices/domestic-finance/debt-management/interest-rate/yield.shtml
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                                Сарчашма: Вазорати молия 

 

Њар яке аз ин стратегияњо бо маќсади аз нуќтаи назар интихоб 
намудани арзиш ва эњтимолияти хавфи аз њама муносиб ба чор намуди 
садамоти (шок) њархела дучор гардонида шудааст: 

- Садамоти ќурби мубодилавї. Беќурбшавии бефосилаи ќурби сомонї 
нисбат ба доллари ШМА дар 30 фоиз. Консепсияи мазкур таѓйирѐбии 
ќарзро дар њолати афзоиши воќеии нишондињандаи беќурбшавї, ки дар 
давоми 15 соли гузашта пай бурда шудааст, назорат мебарад;  

- Садамоти меъѐри фоизии №1. Афзоиши меъѐри фоизї то 400 нуќтаи 
базисї. Нисбати ќарзи дохилї - афзоиши спреди ќарзї аз даромади хатти 
каљ то 600 нуќтаи базисї. Ин имкон медињад, ки таъсири бўњрони љањонии 
меъѐри фоизӣ ба иќтисодиѐти Тољикистон назорат карда шавад;    

- Садамоти меъѐри фоизии №2. Садамоти мазкур шартњои монанд ба 
садамоти меъѐри фоизии №1-ро бо камшавї ба 50 фоиз љамъи 
мувофиќатии садамоти ќурби мубодилавї дида мебарояд;     

- Садамоти омехта. Дар маљмўъ зиѐдшавии меъѐри фоизии ќарзњоро 

якљоя бо садамоти меъѐри фоизии №2 ва 15 фоизаи беќурбшавии асъори 

миллї нисбати доллари ШМА-ро нишон медињад. 

 
Диаграммаи 5. Намунаи садамотњои бозории дарназардошта 

 
Садамоти хатти муайянкунандаи             Садамоти мубодилаи ќурб 
                даромаднокї                                (сомонї нисбати доллари ШМА)  
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Сарчашма: Вазорати молия 
         
 

  Пас аз тањлили љиддии якчанд варианти стратегияњо барои арзиш ва 
дараљаи хавфи онњо дар шароитњои њархелаи садамотї, инчунин аз нуќтаи 
назари бештар ќобили ќабул будани онњо дар шароити барои Тољикистон 
муосири иќтисодї ва дар давраи миѐнамўњлат, стратегияи дахлдори 
маблаѓгузорї ќабул гардид.  

Вале бояд ќайд намуд, ки стратегияи маблаѓгузории мазкур дар 
шароити на он ќадар мўътадил ва бо чунин мањдудиятҳо ба монанди 
имкони љалбкунии танњо ќарзњои имтиѐзнокиашон баланд бо унсури 
грантии на кам аз 35 фоиз ва рушди сусти бозори коѓазњои ќиматнок тањия 
гардидааст. 

Сохтори маблаѓгузории эњтиѐљоти давлат аз њисоби љалби маблаѓњои 
ќарзї барои се соли оянда бо чунин таносуби фоизї интихоб гардидааст:  

Љадвали 5. Сохтори маблаѓгузории ќарзи давлатї дар солњои 2015-2017 

  фоиз маблаѓгузорї дар солњои 

2015 2016 2017* 

Бонки умумиљањонї 0,00фоиз 0,00фоиз 0,00фоиз 

Бонки осиѐии рушд; Бонки 
исломии рушд; Эксимбонки 
ЉХХ 

39,95фоиз 53,93фоиз 57,5 

Фаронса; Олмон 4,63фоиз 0,00фоиз 0,00фоиз 

Фонди СДСН; Фонди саудии 
рушд; Фонди ќувайтии рушд 

17,48фоиз 3,92фоиз 9,0 

Итињоди Аврупо; Эрон; БАТР; 
Бонки аврупоии сармоягузорї 28,69фоиз 31,79фоиз 22,8 

Векселњои давлатии  
хазинадорї 

9,24фоиз 10,36фоиз 10,7 

           Сарчашма: Вазорати молия 
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Дар чунин таќсимот сохтори пардохти ќарзи давлатї мунтазам 
камшаванда мебошад, ки дар Диаграммаи 6. ба таври равшан нишон дода 
шудааст. 

Диаграммаи 6. Сохтори пардохти ќарз ба охири соли 2017 тибќи 
Стратегияи маблаѓгузории ќабулгардида, бо млн.долл.ШМА 

 
                                  Сарчашма: Вазорати молия 

Чї тавре, ки ќаблан ќайд гардид, Стратегияи маблаѓгузорї дар 
шароити на он ќадар мўътадил ва бо мањдудиятњои мављудбуда ќабул 
гардида буд. Лекин бо вуљуди ин, истифодабарии воситањои тањлилии 
детерминистї дар як ќатор сенарияњои имконпазири стратегияи 
маблаѓгузорї, ба камшавии назарраси арзиши сандуќи ќарзи давлатї бо 
нигоњ доштани нишондињандаи миѐнаи дараљаи хавф оварда расонид, ки 
ин яке аз маќсадњои асосї барои тайѐр кардани Стратегияи идоракунии 
ќарзи давлатї дар солњои 2015 - 2017 мебошад. Муќоисаи 
нишондињандањои тамоюли индикаторњои асосии ќарзї ба охири соли 2014 
бо нишондињандањои ба охири соли 2017, ки натиљаи риояи стратегияи 
ќабулгардидаи маблаѓгузорї мегарданд, дар Љадвали 6. нишон дода 
шудааст.  

Љадвали 6. Тањлили муќоисавии нишондињандањои асосии ќарзї 

Нишондињанда 
Ба охири 
соли 2013 

Ба охири 
соли 
2017* 

Ќарзи номиналї (дохилї ва берунї) нисбати ММД (бо 
фоиз) 

30,2 21,4 

АХО ќарз нисбати ММД (бо фоиз) 19,4 14,3 

Меъѐри воқеии фоизии миѐнавазн (бо фоиз) 2,2 2,7 

Хавфи маблағгузории 

такрорӣ 

ММП ќарзи берунї  
(бо солњо) 

9,6 4,4 

ММП ќарзи дохилї  
(бо солњо) 

6,7 4,2 

ММП њамаи сандуќ  
(бо солњо) 

8,9 4,4 

Хавфи меъѐри фоизї ММ ТМФ (бо солњо) 8,3 4,9 
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Ќарзи ТМФ дар соли оянда  
(бо солњо) 

16,5 14,3 

Ќарз бо МФМ (фоиз аз умумї) 88,4 96,7 

Хавфи асъори хориљї 
Ќарз бо АХ (фоиз аз умумї) 77,3 67,3 

Ќарз бо АХ (фоиз аз захирањои 
байналмилалї) 

24,4 13,6 

ММП – мўњлати миѐнаи то пардохт   

ММ ТМФ – мўњлати миѐнаи таѓйирѐбии меъѐри фоизї   
АХ – асъори хориљї 
МФМ – меъѐри фоизии муќарраркардашуда   

             Сарчашма: Вазорати молия 

Дар поѐн диаграммањо оварда шудаанд, ки дар онњо  мувофиќатии 
(комбинатсияи) тањлилњои гузаронидаи стратегияњо ва ошкор ифодаѐбии 
сабабњои интихоби стратегияи маблаѓгузории мављуда нишон дода 
шудааст, ки њамчун S1 ќайд гардидааст. 
 

Таносуби қарзи номиналӣ нисбат ба 

ММД ба охири соли 2016
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Нишондињандањои нињоии хавфї ва арзишии сохтори сандуќи ќарзии 
дар поѐн овардашуда бо маќсади нигоњ доштани сохтори муносиби 
сандуќи ќарзи давлатї аз нигоњи мутобиќати максималї ва мувозинатӣ бо 
дарназардошти арзиш ва дараљаи хавф муќаррар карда шудаанд.   
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Нишондињандањо ва дараљаи нињоии таркиби хавфї ва арзишии 
сандуќи ќарзи давлатї: 

 
 

Номгўи нишондињандаи ќарзї 
Дараљаи нињоии 
нишондињанда 

1. 

Љалби ќарз танњо дар асоси имтиѐзнокї бо 
истифодаи унсури грантї – нишондињандаи 
дараљаи имтиѐзнокии ќарзи пешнињодгардида 

Минималї 35 фоиз 

2. АХО ќарз нисбат ба ММД (бо фоиз) 30 фоиз15 

3. Меъѐри фоизии миѐнавазни воќеї (бо фоиз) Фосила аз 0 то 3 фоиз 

4. Ваќти миѐна то пардохти ќарзи берунї (бо сол) 9 – 4 сол 

5. Ваќти миѐна то пардохти ќарзи дохилї (бо сол) Аз 4 то 7 сол 

6. 
Ваќти миѐна то таѓйирѐбии меъѐри фоизї (бо 
сол) 

Дар њудуди аз 7 то 4 сол 

7. 
Ќарзе, ки меъѐри фоизї аз рўи он дар соли 
оянда таѓйир меѐбад 

На беш аз 17фоиз 

8. 
Ќарз бо меъѐри фоизии муќарраршуда  (фоиз аз 
сандуќи умумии ќарзї) 

На кам аз 85 фоиз 

9. Ќарз бо асъори хориљї (фоиз аз умумї) На беш аз 85 фоиз16 

8. Кафолатњои давлатї 

Кафолати давлатї худ ќарзи бевоситаи давлатї ба њисоб намеравад, вале 
дар худ хавфи эњтимолию пардохт ва хизматрасонии ўњдадорињои ќарзии аз 
ҷониби давлат кафолатшударо дар сурати муфлисшавии ќарзгиранда дорад.  

Бо маќсади кам намудани дараљаи хавф, ки бо додани кафолати давлатї 
ба ўњдадорињои ќарзї вобаста аст, чорањои зерин андешида мешаванд:  

- кафолатњои давлатиро  барои ќарзгирї аз номи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон танњо Вазорати молия дода метавонад; 

- њаљми кафолати додашуда набояд зиѐда аз 20 фоизи њаљми ќарзи аз 
тарафи давлат тасдиќгардидаро дар соли таќвимї ташкил дињад; 

- кафолатњои давлатї бояд ба миќдори мањдуд танњо љињати таъмини 
раванди рушд дода шаванд, ба шарте, ки онњо ба талаботи имтиѐзнокї (бахши 
давлатї) љавобгў буда, аз хавфи напардохтан бо суѓуртаи муносиби молиявї 
тақвиятшуда бошанд (бахши хусусї); 

- додани кафолат ба ягон муассиса ѐ ташкилот бояд бо тасдиќи 
пардохтпазирии ќарзгиранда, ки аз љониби мутахассиси мустаќил ѐ ташкилоти 
салоњиятдор дода шудааст, амалї карда шавад; 

- њангоми додани кафолатњои давлатї танњо ба лоињањои ањамияти миллї 

                                                           
15 Тибқи барномае, ки дар якљоягї бо Хазинаи байналмилалии асъор дар давраи миѐнамўњлат гузаронида мешавад, аз 30 фоиз бояд 
зиѐд набошад. Дар ин сурат вай танҳо бо мақсади маълумотдиҳї љиҳати дида баромадани манзараи умумии вазъи қарзї оварда 
шудааст. 
 
16Аз сабаби он, ки дучоршавии сандуќи мављудаи қарзї ба хавфи қурби мубодилавї хеле баланд аст, дар оянда камкунии маблаѓи 
ќарзҳое, ки бо асъори хориљї бо роњи тадриљан васеъ намудани суръати ќарзгирї дар бозори дохилї нишон дода шудаанд, ба 
наќша гирифта мешавад. 

 



20 

 

дошта афзалият дода мешавад; 

- кафолати лоињањо бояд бо тањлили пешакї гузаронидаи лоињањои 
ањамияти иќтисодї дошта, ки дорои зуд харољотбарорї, дараљаи баланди 
фоиданокї ва аз рўи боздењ арзиши холиси овардашудаи мусбї доранд, асоснок 
карда шавад. 

Диаграммаи 7. Љараѐни инкишофи ќарзе, ки давлат кафолат додааст 

 
       Сарчашма: Вазорати молия 

9. Рушди бозори дохилии коѓазњои ќиматноки давлатї 

Стратегияи мазкур њадаф дорад, ки ба рушди бозори коѓазњои 
ќиматнок мусоидат намояд. Айни замон рушди бозори коѓазњои ќиматнок 
яке аз самти афзалиятноки сиѐсати фискалї ва пулию ќарзї мебошад. 
Маќсади Стратегияи мазкур на љалби миќдори зиѐди ќарзгирии дохилї, 
балки инкишофи тадриљии бозор, васеъкунии заминаи маблаѓгузорон, 
диверсификатсияи намудњои воситањои ќарзгирии дохилї бо роњи 
баровардани коѓазњои нави ќиматнок, ки мўњлати пардохти онњо дар 
муддати аз 2 њафта то 3 сол таѓйир дода мешавад ва таъмини њаљми ќарзи 
давлатї дар сатњи устувор, инчунин рушди бозори дуюмдараҷаи қоғазҳои 

қиматнок мебошад. 
Барои ноил гардидан ба маќсадњои дар боло зикргардида 

принсипњои зеринро риоя намудан зарур аст: 

- наќшаи барориш ба талаботи солонаи буљет дар маблаѓгузории 
дохилї, инчунин ба талаботи таѓйирѐбанда дар маблаѓгузории њисобњои 
хазинадорї дар давоми сол бояд алоќаманд буда, маблаѓгузории касри 
буљет бо моддањое, ки ќарз (грантњо, даромад аз хусусигардонї), ќарзгирии 
софи дохилї ва ќарзгирии софи беруниро ташкил намедињанд, таъмин 
карда шавад. 

- њаљми умумии барориш, пардохт, маблаѓгузории соф ва пардохти 
фоизњои тахминї бояд тибќи наќшаи барориш дар доираи Вазорати молия 
байни Сарраѐсатњои буљети давлатї, хазинадории марказї ва қарзи 
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давлатӣ, бо дарназардошти тавозуни Буљети давлатї мувофиќа карда 
шавад. 

Аз сабаби он, ки сохтори мављудаи ўњдадорињои бонкњои тиљоратї ба 
онњо барои амалї намудани маблаѓгузории дарозмуддат имкон намедињад, 
аз тарафи маблаѓгузорон ба эмитент васеъ намудани давраи мўњлати 
пардохт пешнињод гардидааст. Вобаста ба ин Вазорати молия баррасии 
масъалаи љорї намудани мўњлати то андозае кўтоњмуддати пардохтро 
пешбинї менамояд, ки он бо мўњлати аз њама дарозтарини пардохти 
сертификатњои депозитии Бонки миллии Тољикистон (56 рўз) мувофиќ 
намеояд. Яъне Векселњои давлатии хазинадории 6-8 њафтаина, ѐ ба сифати 
алтернативї њамон Векселњои давлатии хазинадории 3 моња, ки дар доираи 
баъзе музоядањои мунтазам гузаронидашаванда пешнињод мегарданд, 
баррасї карда мешаванд. 

Сохтори дохилии ќарзи давлатї ба охири соли 2013 на фаќат 
векселњои хазинадории баровардашударо дарбар мегирад. Коѓазњои 
ќиматноки ќарзии давлатї низ, ки аз љониби бонкњои тиљоратї ба ивази 
талаботи ќарзи пахта људо шудаанд, ќисми сандуќи ќарзи дохилии давлатї 
низ ба њисоб мераванд. Ба ѓайр аз вомбарг барои љуброни ќарзи пахта, дар 
сохтори ќарзи дохилї дигар моддањои ќарзи дохилии давлатї, ба монанди 
эмиссияи вомбаргњои бурдноки дохилии давлатии Љумњурии Тољикистон, 
ќоѓазњои ќиматнок барои сармоябарќароркунии Бонки миллии 
Тољикистон, инчунин вомбаргҳое, ки барои сармоякунонии ЉСК 
“Агроинвестбонк” бароварда шудаанд, дохил мешаванд. 

Шартњои гардиши коѓазњои ќиматноки ќарзии давлатї, ки барои 
пўшонидани ќарзи пахта, сармоябарқароркунонии Бонки миллии            
Тољикистон ва сармоякунонии ЉСК “Агроинвестбонк” бароварда шуда-
анд, барои баромадани онњо ба бозор монеа ба миѐн меоранд. Ба њар њол, 
харољот барои купонњо ва пардохтњо метавонад аз њисоби афзоиши 
дахлдори барномањои барориши Векселњои давлатии хазинадории оддї 
дар муддати солњои минбаъда маблаѓгузорї карда шавад. Ин тадриљан 
мубаддалшавии вомбаргҳои ќарзии дохилии давлатии ѓайрибозориро ба 
бозорї оварда мерасонад.  

10. Хулоса 

Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї њуљљати асосие мебошад, ки бо 
маќсади тањия ва омода намудани ќонун дар бораи буљети давлатї, муайян 
намудани њаљми харољот барои хизматрасонии ќарз, инчунин љињати 
тањияи Барномаи ќарзгирии берунии давлатии Љумњурии Тољикистон 
тањия карда мешавад. 

Љараѐни иљрои Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї бояд мунтазам 
мавриди мониторинг ќарор дода шавад, инчунин њарсола бояд оид ба 
иљрои Стратегияи идоракунии ќарзи давлатї ба Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 
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Тољикистон ҳисобот пешнињод карда шавад. 


