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БОНКИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 

Шарци моцонаи таваррум ● Марти 2018 

 

Дар моци марти соли ҷорк сатци таваррум ба монанди 

моци қаблк тамоюли коцишжбиро идома дода, бо 

нишондицандаи манфк -1,0 фоиз ҷамъбаст гардид. Вобаста 

ба ин, таварруми солона дар моци март нисбат ба моци 

феврал ба таври назаррас ба андозаи 2,7 банди фоизк (б.ф.) 

коциш жфта, 2,5 фоизро ташкил дод. 

Ба таварруми цосилшуда дар ин моц асосан коцишжбии нархи 

мацсулоти хӯрокворк (-2,0 % м/м ж 1,1% с/с) таъсир расонид. 

Дар баробари ин, афзоиши нархи молцои ғайрихӯрокворк 

(0,1% м/м ж 4,0% с/с) ва хизматрасоницо (0,4% м/м ж 5,0% с/с) 

муътадил буд. 

Дар маҷмӯъ раванди мазкури таваррум ғайричашмдошт 

набуд. Аммо бо вуҷуди ин, дар ин давра таваррум нисбат 

ба сатци дурнамои интизоршаванда ва цадафи мақсаднок 

тамоили пасттарро бештар аз цисоби арзоншавии нархи 

мацсулоти серистеъмоли ацолк инъикос намуд. 

Тибқи тацлилцо омилцои асосии таъсиррасон, ки боиси 

коцишжбии назарраси таварруми солона гардиданд, бо 

назардошти “эффекти базавк” ба омилцои зерин алоқамандк 

дорад. Ба он пеш аз цама омили пешницодот, аз ҷумла 

афзоиши истецсолу таклифоти гурӯци мацсулоти хӯрокворк ва 

муътадилии сатци талаботу истеъмолоти дохилии он, инчунин 

тағйиру иловацои охирин ба қонунгузорк 1  ки бевосита ба 

мувозинатии бозори истеъмолии хӯрокворк мусоидат кард, 

дохил мешаванд. Илова бар ин, вазъи муътадили нархцои 

ҷацонии мацсулоти кишоварзк, аз ҷумла истецсол ва 

пешницоди он дар минтақа фишорцои иловагиро ба сатци 

нархцои дохилк бартараф кард. 

Дар навбати худ, вазъи муътадили бозори дохилии асъор ва 

қурби пули миллк якҷоя бо татбиқи сижсати пайгиронаи 

монетарк низ барои коцишжбии интизорицои таваррумии 

ацолк мусоидат намуд. 

Сатци таварруми аслк,* ки тамоюли дарозмуддати 

нархцоро бе таъсири лаппишцои кӯтоцмуддат инъикос 

менамояд, бо арзжбии солона 1,8 фоизро ташкил дод. Ба ин 

раванд, нисбатан муътадил будани сатци нархцои мацсулоти 

тайжри хӯрокворк (мацсулоти гӯштк, мацсулоти ширк, равғани 

растанк ва цайвонот), мацсулоти ғайрихӯрокворк (маводи 

шустушӯй ва доруворк) ва хизматрасоницои дар таварруми 

аслк ба цисоб гирифташаванда (аз ҷумла, хизматрасоницои 

маишк) бештар сацмгузорк намуд. 

 

                                                           
1
 Тағйиру иловацо ба Қонуни ҶТ “Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимцо дар 

Ҷумцурии Тоҷикистон” бо мақсади пешгирии зиждаравк, камхарҷ гузаронидани тӯю 

маъракацо ва бецтар намудани сатци зиндагии ацолк равона шудааст. 

Таварруми моцона ва солона, бо %  
(манбаъ: Агентии омор) 
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Сацми афзоиши гурӯци нархцои истеъмолк дар таваррум, 

бо % солона (манбаъ: Агентии омор, цисобцои БМТ) 
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1- с/с – сол нисбат ба сол (тағйиржбии солона)  
2 - м/м – моц нисбат ба моц (тағйиржбии моцона) 

*- Таварруми аслк, ки тамоюли дарозмуддати нархцоро бе таъсири лаппишцои кӯтоцмуддат инъикос менамояд бо мақсади бацодицк ва тацлили ҷаражни доимии 

тағйиржбии сатци нархцо дар асоси маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон (Агентии омор) аз ҷониби Бонки миллии Тоҷикистон цисоб 

карда мешавад. Ҳамчун яке аз қисматцои таркибии таварруми умумк (намояи нархцои истеъмолк) таварруми аслк раванди устувор ва дарозмуддати тағйиржбии 

нархцоро, ки зери таъсири омилцои талаботи дохилк ва монетарк ба вуҷуд омадааст, инъикос менамояд. Усули асосии цисоби таварруми аслк - усули истиснок буда, он 

бо роци хориҷ кардани номгӯи алоцидаи мацсулот ва хизматрасоницои тамоюли тағйиржбии зижд дошта, ки бо тағйиржбии аслии сатци нархцо алоқаманд нест, цисоб 

карда мешавад. Аз сабади намояи нархцои истеъмолк номгӯи мацсулоти бо лаппишцои кӯтоцмуддат ва гузарандаи аз таъсири омилцои ғайримонетарк вобастабуда, аз 

ҷумла омилцои таклифот (нархцои ҷацонк, шароити табик), мавсимк ва маъмурк хориҷ карда мешаванд. Яъне, дар цисоби таварруми аслк мацсулоти хоми хӯрокворк, 

маводи сӯзишворк ва хизматрасоницои маъмуран танзимшаванда ба инобат гирифта намешаванд.  

**Дар ҷаласаи Кумитаи сижсати пулию қарзии Бонки миллии Тоҷикистон, ки 2 августи соли 2017 баргузор шуд, ҷицати гузариш аз низоми цадафгирии 

нишондицандацои монетарк ба низоми цадафгирии таваррум нишондицандаи мақсадноки таваррум барои давраи мижнамуцлат муқаррар ва эълон гардид.  
 

Ҳамзамон, пужии тағйиржбии ғайриаслии таваррум (гурӯци 

нархцои истеъмолие, ки дар цисоби таварруми аслк 

истисно мегарданд) нишон дод, ки асосан пожнравии 

нархи мацсулоти хоми хӯрокворк, бахусус дар моци марти 

соли 2018 дар таварруми умумк сацми назаррас дошт. Аз 

ҷумла, нархцои мацсулоти хоми хӯрокворк, асосан аз цисоби 

коцишжбии нархи орди навъи якум (-5,6% м/м ж -6,0% с/с), 

картошка (-7,0% м/м ж -9,8% с/с), бехпижз (-27,8% м/м ж 27,9% 

с/с), сабзк (-4,9% м/м ж -26,4% с/с), тухм (-11,2% м/м ж -0,6% с/с), 

шакар (-1,8% м/м ж -10,1% с/с), равғани пахта (-1,1% м/м ж -7,1% 

с/с) ба амал омад. Дар баробари ин, вобаста ба таъсири 

омилцои мавсимк ва таклифот нархцои биринҷ (2,0% м/м ж 

1,9% с/с), себ (7,3% м/м ж -4,6% с/с), нок (5,2% м/м ж -5,5% с/с) ва 

ангур (2,2% м/м ж 1,5 маротиб с/с) рӯ ба афзоиш доштанд. 

Нархи хизматрасоницои маъмурк бошад, дар ин моц 

новобаста аз афзоиши нархцои хизматрасонии нақлижти 

мусофирбар (2,2% м/м ж 2,3% с/с) бетағйир ҷамъбаст гардид 

(0,0% м/м ж 0,8% с/с), ки ба ин коцишжбии нархи гази моеъ (-

3,0% м/м ж 11,7% с/с) дар натиҷаи афзоиши воридоти он 

мусоидат намуд. 

Бо дарназардошти гуфтацои боло, дар маҷмӯъ тибқи 

дурнамо пешбинк мегардад, ки тамоюли пожнравии 

таварруми солона хусусияти муваққатк дошта, сатци он 

дар давраи кӯтоцмуддат (дар доираи то як сол) аз цадафи 

муқаррашуда (7,0% ±2 б.ф.)** пожнтар ҷамъбаст хоцад жфт. 

Дар давраи мижнамуцлат бошад, шурӯъ аз семоцаи якуми соли 

2019 таваррум эцтимол аст ба сатци муътадили худ, яъне 

нишондицандаи мақсаднок баргардад. Ба ин пеш аз цама 

тадриҷан паст шудани таъсири омилцои дар боло зикргардида 

мусоидат менамояд. 

Бонки миллии Тоҷикистон сижсати пулию қарзии шаффоф ва 

пайгиронаро амалк намуда, истифодаи механизми фишангцои 

монетарк, пеш аз цама меъжри бозтамвилро ҷицати танзими 

сатци пардохтпазирии бозори пул ва меъжрцои фоизи 

кӯтоцмуддат ва ба ин васила ноил гардидан ба цадафи 

мақсадноки таваррум равона менамояд. 
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