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ПЕШГУФТОР 

 

Стратегияи сижсати пулию қарзк ва асъории Ҷумцурии Тощикистон 

барои солцои 2016-2020 (минбаъд - Стратегия) мутобиқи моддаи 6-и Қонуни 

Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи Бонки миллии Тощикистон”, Қонуни 

Ҷумцурии Тощикистон “Оид ба дурнамои давлатк, консепсияцо, 

стратегияцо ва барномацои рушди ищтимоию иқтисодии Ҷумцурии 

Тощикистон”, Стратегияи миллии рушди Ҷумцурии Тощикистон барои 

давраи то соли 2030 ва дар асоси афзалиятцои рушди устувори иқтисодии 

кишвар, ки дар пажмцои Президенти Ҷумцурии Тощикистон ба Мащлиси 

Олии Ҷумцурии Тощикистон барои солцои 2015 ва 2016 дарщ жфтаанд, тация 

гардида, цадафцои асосии сижсати пулию қарзию асъорк ва 

нишондицандацои мақсадноки онро мушаххас менамояд. 

Стратегия мазкур бо мақсади муайян намудани самтцои асосии 

сижсати пулию қарзк щицати ноил гардидан ба цадафи ницоии Бонки 

миллии Тощикистон – сатци муътадили нархцо дар давраи дарозмуддат 

тарцрезк шудааст. Он ташкили механизми самараноки тация ва татбиқи 

сижсати пулию қарзк ва асъорк, барпои инфрасохтори муосири амалижтк-

молиявк, тақвияти фаъолияти низоми молиявию бонкк ва амалисозии 

дигар афзалиятцои дахлдорро дар давраи мижнамуцлат пешбинк 

менамояд. 

Дар ин раванд, масъалаи асосии сижсати пулию қарзк ва асъорк ин  

густариши ислоцоти иститутсионалк, тацкимжбии фишангцо ва 

вусъатдиции даращаи таъсирбахшии онцо пеш аз цама ба меъжрцои фоизии 

кӯтоцмуддати бозори пулк ва ба ин васила ба вазъи макроиқтисодк, сатци 

талаботи мащмук ва меъжри таваррум буда, марцила ба марцила 

ташкилдиции фазои мусоид ва заминаи устувор барои дар соли 2018 

гузариш ба рещаи нави татбиқи сижсати пулию қарзк - цадафгирии 

таваррумро пешбинк менамояд. 

Стратегия аз рӯи натищаи тадқиқотцои цамащонибаи вазъи иқтисоди 

дохилию берунк ва тацлили нишондицандацои пулк тация шудаааст, ки 

барномаи нахустини соцавии Бонки миллии Тощикистон дар самти сижсати 

пулию қарзк ва асъорк барои давраи мижнамуцлат мацсуб жфта, ислоцотцои 

назаррасро дар пешбурди сижсати пулию қарзк ва асъорк пешбинк 

менамояд. Дар мащмӯъ, Стратегия аз се қисмати асоск: шарци вазъи 

иқтисодк ва сижсати пулию қарзк, роццои тавсеа додани самаранокии 

сижсати пулию қарзк ва ташкили фазои мусоид барои мунтазам гузаштан 

ба рещаи цадафгирии таваррум иборат мебошад.  

Дар матритсаи Стратегия нақшаи татбиқи тадбирцо бацри ноил 

гардидан ба цадафцои дар он дарщгардида тащассум жфтааст. 
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МУҚАДДИМА 

 

 Тӯли дацсолацои охир иқтисодижти щумцурк бо пешравицои назаррас, 

ки пеш аз цама дар нисбатан муътадил гардидани вазъи макроиқтисодк, 

сатци щоизи таваррум, тадрищан вусъат жфтани бахши молиявк ва бецтар 

гардидани муцити институтсионалию қонунгузорк зоцир жфтааст, комжб 

гардид. 

Дар баробари дастовардцо, тавре аз мушоцидацо бармеояд, омилцои 

буцрони сижск-иқтисодк ва ноустувории молиявк дар щацон ва минтақа 

пайваста ба рушди кишварамон таъсири манфк расонида, 

нишондицандацои молиявию макроиқтисодк то цол тацти фишорцои 

зикргардида осебпазиранд. 

Сатци таваррум, гаршанде то андозае дар доираи тағйиржбии 

муътадил нигоц дошта шуда бошад цам, аммо цанӯз вобаста ба таъсири 

таконцои берунаи иқтисодк ва молиявк ноустувор боқк мемонад. Иншунин, 

вобаста ба хусусияти воридотк доштани иқтисодижт, батанзимдарории 

қурби асъор дар механизми сижсати пулию қарзк цоло цам ацамияти зижд 

дорад. 

Мушкилицои асоск дар бахши молиявк, аз щумла меъжрцои баланди 

фоизии бозорк ва хавфцои қарзию қурбк дар низом, сатци зижди 

долларикунонк, иқтидори мацдуди низоми молиявк ва бозори сармоя, 

бахусус бозори коғазцои қиматноки давлатк аз лицози муцлатнокк, 

щолибнокк ва цащм, гардиши зижди пули нақд дар муомилот, сатци 

нисбатан пасти таъминнокии иқтисодижт бо пул (монетизатсия) ва 

диверсификатсия надоштани иқтисодижт низ цамшун омилцои боздорандаи 

рушди низоми молиявк ва самаранокии сижсати пулию қарзк цалли худро 

тақозо менамоянд. 

 Бинобар ин, дар шароити зуд тағйиржбандаи иқтисодижти щацон 

бацри эмин намудани иқтисодижти дохилк ва кам намудани осебпазирк аз 

таъсири манфии омилцои берунк, зарурати андешидани тадбирцо дар 

самти пурзӯр ва тақвият додани механизми сижсати пулию қарзк ва асъорк 

бо мақсади нигоцдории сатци паст ва муътадили таваррум, ки барои 

таъмини суботи ищтимоию иқтисодии Тощикистон, рушди устувори 

иқтисодижт ва баланд бардоштани сатци некуацволии мардум заминаи 

мусоид фароцам меорад, ба мижн омадааст. 
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Бояд қайд намуд, ки новобаста аз мушкилицои мавщуда кишварцои 

зижди рӯ ба инкишоф бо мақсади цалли шунин мушкилицо ривощ додани 

механизми таъсирпазири сижсати пулию қарзиро бо истифода аз тащрибаи 

муосири кишварцои мутараққк ба роц монда истодаанд. Аз щумла, аз 

стратегияцои цадафгирии унсурцои пулк ва ж қурби асъор, бунжд ва татбиқи 

стратегияи нави монетарк – цадафгирии таваррумро (инфлячионное 

таргетирование) пеша гирифтаанд. 

Рещаи цадафгирии таваррум инкишоф ва истифодаи фишангцои 

ғайримустақими монетариро дар назар дошта, кишварцои татбиқкунандаи 

он сижсати пулию қарзиро пеш аз цама бо мақсади таъсир расонидан ба 

меъжрцои фоизии бозори пул ва тавассути он ба сатци талабот ва таваррум 

роцандозк менамоянд. Рещаи мазкур тибқи таснифоти Хазинаи 

Байналмилалии Асъор (ХБА) ба таври расмк эълон намудани цадафи 

рақамии таваррумро барои давраи мижнамуцлат дар назар дошта, бонки 

марказк (миллк) барои ноил гардидан ба ин цадаф бояд тамоми имконияту 

тасмими институтсионалии худро равона созад. 

Дар навбати худ, Бонки миллии Тощикистон бацри такмил ва 

пешбурди сижсати воқеан самараноки пулию қарзк механизми нави 

марцила ба марцила  гузариш ба низоми цадафгирии  таваррумро ба нақша 

гирифтааст.  

Вобаста ба ин, Стратегия самтцои асосии зерини татбиқи давраи 

гузариш ба рещаи цадафгирии таваррумро щудо менамояд: 

1. Афзалият донистан ва тасмим гирифтан ба ноилгардии цадафи 

аввалиндараща, мақсади асосии Бонки миллии Тощикистон – 

муътадилии сатци нархцо. Дар асоси тацлилу тадқиқотцои мушаххас 

муайян, муқаррар ва эълон кардани цадафи рақамии таваррум барои 

давраи мижнамуцлат;  

2. Тақвияти механизми институтсионалии тация ва татбиқи сижсати 

пулию қарзк, таъмини мустақилияти молиявк–амалижтк;  

3. Тацкими фишангцои щоизи сижсати пулию қарзк щицати баланд 

бардоштани иқтидори Бонки миллии Тощикистон дар раванди таъсир 

расонидан ба бозори пулию молиявк, мащмӯи талабот ва ноилгардк 

ба муътадилии сатци нархцо; 

4. Додани имконияти бештар ба тағйирпазирии қурби асъор щицати 

мутобиқшавии иқтисодижт ба таконцои берунк, бо дарназардошти 
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коциш додани нақши қурби номиналии асъор аз маркази таващщуци 

доимк дар татбиқи сижсат ва цассосияти иқтисодижт ба тағйиржбии 

қурби асъор; 

5. Мусоидат ба раванди рушди бозори молиявк, бахусус вусъатжбии 

бозори коғазцои қиматнок ва фаъолияти босуботи низоми молиявк; 

6. Андешидани тадбирцо щицати цавасмандкунии истифодаи бештари 

пули миллк ва паст кардани сатци долларикунонии иқтисодижт; 

7. Такмилдиции раванди иттилоотонк ва шаффофият, аз щумла доир ба 

раванди татбиқи сижсати пулию қарзк ва асъорк; 

8. Бецтар намудани сифат ва дастрасии маълумотцои оморк, тацлилу 

тадқиқотцои иқтисодк ва иқтидори пешгӯк намудани дурнамои 

нишондицандацои макроиқтисодк, алалхусус сатци таваррум; 

9. Бецтар намудани цамоцангии сижсати пулию қарзк бо сижсати андозу 

бущет. 
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1. ВАЗЪИ МАКРОИҚТИСОДИЮ МОЛИЯВӢ ВА СИЖСАТИ  

ПУЛИЮ ҚАРЗӢ 

 

1.1. Раванди инкишофи вазъи макроиқтисодк ва татбиқи сижсати 

пулию қарзк 

Дар давоми дац соли охир татбиқи ислоцотцои пайгиронаи иқтисодк 

тадрищан барои пешравии вазъи институтсионалк ва макроиқтисодк, 

рушди бахшцои алоцидаи иқтисодижт, пастшавии сатци камбизоатк ва 

бецгардии сатци некуацволии мардум мусоидат кард. Дастовардцои 

комжбгардида дар фазою шароити муносиби бунждкории дохилк ва сижсати 

босамари иқтисодию ищтимоии давлат амалк гардид. 

Муътадилии вазъи сижсию иқтисодк ба рушди Мащмӯи мацсулоти 

дохилк (ММД) заминаи устувор гузошт, ки дар натища рушди мижнаи 

ММД-и воқек дар давоми дацсолаи охир ба цисоби мижна 8,0 фоизро 

ташкил дод. 

Дар щаражни татбиқи ислоцот, сижсати фискалии давлат барои идораи 

самараноки қисмати харощоти давлатк, афзоиши саршашмацои молиявк 

дар қисмати даромади бущет, ба эътидол овардани  касри бущети давлатк ва 

нигоц доштани сатци оптималии он равона гардид. Тақсимоти мақсадноки 

маблағцои бущетк барои дастгирии бахшцои алоцидаи иқтисодк, алалхусус 

соцаи ищтимок сацм гузошт. Дар давоми дацсолаи охир бущети давлатк ба 

цисоби мижна бо бешомад (3,9 фоиз нисбат ба ММД) щамъбаст гардид, ки 

барои нигоц доштани вазъи муътадили макроиқтисодк ацамияти назаррас 

дошт. 

Нишондицандаи маъмули гардиши савдо нисбат ба ММД ба цисоби 

мижна 102,7 фоизро дар бар гирифт, ки ин аз даращаи баланди тищорати 

озод ва хусусияти иқтисодижти кушод доштани кишвар гувоцк медицад. 

Дар баробари ин, татбиқи сижсати босамар ва мутавозуни пулию 

қарзк ба коцишжбии сатци таваррум аз нишондицандацои дурақама ба 

якрақама ва нигоц доштани сатци нисбатан муътадили он боис гардид. Дар 

тӯли дацсолаи охир меъжри таваррум аз 12,5 фоиз дар соли 2006 то ба 5,1 

фоиз дар соли 2015 паст гардид, ки ин барои афзун гардидани эътимод ба 

пули миллк, рушди низоми молиявк ва коцишжбии сатци камбизоатк 

мусоидат намуд. 

Бо вущуди ин, сатци таваррум бо дарназардошти циссаи зиждтарини 

сабади намояи нархцои истеъмолиро ишғол намудани маводи хӯрокворк 
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(то 60 фоиз) ноустувор буда, таконцои алоцида аз щониби нархцои нисбк 

(пеш аз цама мацсулоти кишоварзк) ва омили таклифот, қобилияти сижсати 

пулию қарзиро барои дар давраи кӯтоцмуддат таъсир расонидан ба сатци 

таваррум суст менамояд. 

Умуман омилцое, ки ба болоравии сатци таваррум дар дохили кишвар 

бештар таъсир мерасонанд, хусусияти берунк ва ғайримонетарк будани 

онро нишон дода, асосан аз цисоби таконцои берунк – болоравии нархцои 

щацонии озуқаворк ва сӯзишворк вобастагии зиш дорад. Аз щумла, дар 

солцои 2006, 2007 ва 2008 сатци таваррум, ки мувофиқан 12,5, 19,7 ва 11,8 

фоизро ташкил намуда буд, бо раванди болоравии намояи нархцо дар 

натищаи тағйироти щиддии нархи маводи ғизок (гандум, орд, биринщ ва 

равғани растанк) ва ғайриғизок (сӯзишворк) дар бозори щацонк ва иншунин 

хизматрасоницо сурат гирифт. 

Дар солцои 2010 ва 2011 бошад, таъсири бардавоми болоравии сатци 

нархцо дар бозорцои щацонк ва пайдарцам қимат намудани бощи гумрукк 

барои содироти мацсулоти нафтк аз щониби кишварцои содиркунандаи 

нафт ба афзоиши сатци таваррум мувофиқан то 9,8 фоиз ва 9,3 фоиз таъсир 

расонид. 

Аз тарафи дигар, нисбатан паст будани фишорцои берунк ва нархцои 

воридотк сатци барои иқтисодижт матлуби таваррумро нигоц дошт, ки 

мувофиқан дар солцои 2005 – 7,1 фоиз, 2009 -  5,0 фоиз, 2012 -  6,4 фоиз, 2013 -  

3,7 фоиз, 2014 – 7,4 фоиз ва 2015 – 5,1 фоизро ташкил дод. 

Бартарии воридоти молу мацсулот нисбат ба содироти он, яъне касри 

бардавоми савдои берунк ба даращаи устуворнокии вазъи тавозуни 

пардохти кишвар ва нишондицандацои макроиқтисодию молиявк таъсири 

манфк мерасонад. Мацсулоти содиршавандаи кишвар асосан аз ашжи хом 

иборат буда, нархи мацсулотцои мазкур аз тағйиржбии нархцои бозори 

щацонк вобаста мебошад. 

Цамзамон, интиқолцои пулии муцощирони мецнатк цамшун манбаи 

асосии вуруди асъори хорищк тӯли дацсолаи охир барои маблағгузории 

цисоби амалижтцои щории тавозуни пардохт, афзоиши даромадцои пулии 

ацолк ва сатци талабот бевосита мусоидат кард. 

Аммо, буцронцои молиявию иқтисодии щацонк ба вазъи иқтисодижти 

кишвар бевосита таъсири манфк расонида, солцои охир таконцои 

шиддатнок вобаста ба пожнравии цащми вуруди маблағцои интиқолии пулк 
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ба сустшавии фаъолнокии иқтисодк, сатци даромадцои ацолк, авщгирии 

хавфцою фишорцои қурбк ва коста гардидани нишондицандацои 

макроиқтисодию молиявк оварда расонидааст. 

Бо мақсади бартараф кардани таъсири манфии омилцои берунк, 

низоми бонкк гузаронидани ислоцоти муваффақ, пеш аз цама дар тация ва 

татбиқи сижсати пулию қарзк, щорк намудани механизмцои нави танзиму 

идоракунии ба шароити иқтисоди щацон мутобиқаткунандаро тақозо 

дорад. 

Умуман, сижсати пулию қарзк ж худ монетарк яке аз щузъцои асосии 

сижсати иқтисодии давлат буда, тавассути танзими цащми пул дар муомилот 

бо мақсади ба даст овардани муътадилии сатци нархцо ва устувории 

макроиқтисодк амалк карда мешавад. 

Қаблан пешбурди сижсати пулию қарзк ва асъорк пеш аз цама барои 

ищрои вазифаи таъмини устувории пули миллк – сомонк ва қобилияти 

харидории он равона мегашт. Фишангцои амалижти бозтамвил ва 

пешницоди қарзцо барои дастгирии соцацои асосии истецсолии иқтисодк 

ба таври васеъ истифода мешуд, ки ин ба афзоиши цащми пул дар 

иқтисодижт ва сатци таваррум таъсири худро мерасонид. 

Бо тацкимжбии унсурцои талаботу таклифот дар иқтисодижт мунтазам 

зиждшавии нишондицандацои миқдории пулк ба назар мерасид, ки барои 

идоракунии нишодицандаи ба нақша гирифташудаи цащми пул, 

фишангцои захирацои цатмк, танзим ва назорати асъор истифода мешуд. 

Дар раванди минбаъда ба Қонуни Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи 

Бонки миллии Тощикистон” тағйиру иловацои нав ворид гардида, тибқи он  

мақсади асосии Бонки миллии Тощикистон ноил шудан, нигоц доштани 

сатци муътадили нархцои дохилк дар давраи дарозмуцлат муқаррар карда 

шуд. 

Механизми сижсати пулию қарзии Бонки миллии Тощикистон расман 

тацти рещаи цадафгирии пулцои захиравк татбиқ гашта, танзими он бацри 

таъмини афзоиши муътадили цащми пул дар иқтисодижт, нигоцдории сатци 

муътадили талабот ва таваррум ба роц монда шудааст. 

Ҷицати нигоц доштани тамоили муътадили раванди тағйиржбии 

пулцои захиравк, пеш аз цама шунин щузъцои таркибдицандаи он, ба 

монанди захирацои софи дохилк ва захирацои софи хорищк, Бонки миллии 

Тощикистон цар сол нақшаи нишондицандацои мазкурро дар Дурнамои 
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сижсати пулию қарзии Ҷумцурии Тощикистон тарцрезк менамояд. Дар 

асоси он цудуди тағйиржбии пулцои захиравк вобаста ба раванди рушди 

иқтисодижт, фаъолнокии агентцои иқтисодк ва тағйиржбии сатци талабот ба 

пул муайян карда мешавад. 

Маълумотцои оморк шацодат аз он медицанд, ки дар тащриба сатци 

пулцои захиравк аз нақшаи тасдиқгардида ва цудудцои он метавонад берун 

барояд, ки ин дар навбати худ ба раванди татбиқи сижсати пулию қарзк 

номуайянк ворид намуда, даращаи бацодицк ва таъсирнокии онро душвор 

мегардонад. 

Истифодаи механизми цадафгирии пулцои захиравк барои 

нигоцдории босамари сатци муътадили нархцо, коррелятсия ж худ 

цамвобастагии зиши цащми пул ва сатци нархцоро тақозо менамояд. 

Тацлилцо собит месозанд, ки раванди афзоиши нишондицандацои пулк бо 

сатци таваррум дар давраи дарозмуддат ба цам вобаста буда, бештар бо 

талаботи иқтисодижт тағйир жфтааст. Вале мавщуд набудани шунин 

вобастагк дар давраи кӯтоц ва мижнамуддат боиси коста гардидани 

самаранокии механизми мазкур мегардад. 

Барои танзими нишондицандацои пулк ва пардохтпазирк дар 

муомилот воситацои маъмули монетарк мавриди истифода қарор дода 

мешаванд. 

Меъжрцои фоизӣ. Фишангцои фоизк цамшун яке аз щузвцои муцими 

сижсати монетарии аксарияти бонкцои марказк, тавассути механизми 

трансмиссионк1 ба унсурцои иқтисодк, аз щумла ба сатци нархцо, 

истецсолот ва бекорк таъсир мерасонанд. Цассоснокии низоми молиявк ва 

иқтисодижт ба меъжри фоизк цамшун воситаи танзими пардохтпазирк, 

иншунин цамшун огоцк (сигнал) ба иштирокшижни бозори молиявк барои 

дигаргунсозии рафтори минбаъдаи сармоягузорон ба таври занщирк ба 

цащми сармоягузорк, мащмӯи талабот, истецсолот ва таваррум таъсир 

мерасонад. 

Бонки миллии Тощикистон меъжри бозтамвилро бо дарназардошти 

щаражни кунунии макроиқтисодк, эцтимолияти таъсири хавфцо ва 

интизории баландшавии сатци таваррум муқаррар менамояд. Аз щумла, 

дар мавриди пешгирии равандцои “инфлятсионк”, танзими бозори пул ва 

                                                 
1 Механизми трансмиссиони (мутаассир)-и сижсати пулию қарзк нишон медицад, ки бо кадом роц 

бонки марказк дар идоракунии цадафи амалижтк, шунонши пойгоци пулк ва ж меъжри фоизи 

кӯтоцмуддати бозорк ба мақсади ницоии худ ноил мегардад. 
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нигоцдории мувозинатии он, фоизи меъжри бозтамвил боло бардошта 

мешавад. Ва баръакс, дар цолатцои интизорицои “дефлятсионк” ва сатци аз 

меъжр пасти мащмӯи талабот, меъжри бозтамвил паст карда мешавад, ки ин 

шароити қарзгирк ва мащмӯи талаботро цавасманд намуда, барои афзоиши 

қарздицк ва фаъолнокии иқтисодижт замина мегузорад. 

Аммо, то кадом андоза меъжри бозтамвил ба меъжрцои фоизи бозорк 

ва ба цадафи ницок – сатци таваррум таъсир мерасонад, аз даращаи рушди 

низоми молиявк ва фаъолнокии бозори байнибонкк вобастагк дорад. Бояд 

қайд намуд, ки айни замон канали трансмиссионии фоизк ж худ 

таъсиррасони сижсати пулию қарзии Бонки миллии Тощикистон ба 

фоизцои бозорк то кунун коршоям нест. 

Сабаби ин дар он аст, ки Бонки миллии Тощикистон тариқи 

истифодаи фишанги меъжри бозтамвил амалижтцои сижсати пулию 

қарзиро ба пуррагк роцандозк наменамояд. Бахусус, истифодаи воситацои 

доимоамалкунандаи қарзк ва музоядацои қарзк аз рӯи меъжри фоизи 

бозтамвил ба роц монда нашудааст, ки мавщуд набудани шунин амалижтцо 

мақому манзалати фишанги меъжри бозтамвилро ғайрисамаранок ва 

беэътимод мегардонад. 

Иншунин, сабаби дигар ва муцими ин он аст, ки фоизи қарзцои 

байнибонкии ташкилотцои қарзк нисбатан баланд мебошад, ки барои 

гузаронидани амалижтцои қарзк аз щониби Бонки миллии Тощикистон 

монеа эщод менамояд. 

Мавщудияти хусусиятцои хоси иқтисодижти миллк, аз щумла сатци 

баланди долларикунонк, цассоснокии иқтисодижт ба омилцои беруна, рушд 

нажфтани мижнаравии молиявк, набудани эътимоди кофии ацолк ба 

низоми бонкк ва ғайрацо таъсирбахшии механизми фоизиро коста 

менамоянд. 

Илова ба омилцои дар боло зикршуда, вобаста ба бартарият доштани 

талабот нисбат ба таклифоти сармоя, рушд нажфтани инфрасохтори 

молиявк, аз щумла дар бахши бозори такрории коғазцои қиматнок, сатци 

баланди меъжрцои фоизии бозорк мушоцида мегардад. Ғайр аз ин, баланд 

будани меъжри фоизи низоми бонкк аз рӯи амонатцо ва қарзцо бо хавфцои 

қурбию таваррумк алоқамандк дошта, боиси сустшавии фаъолнокии 

иқтисодк, рушди бахши воқек ва зиждшавии сатци бекорк мегардад. 
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Амалижт дар бозори озод. Амалижт дар бозори озод яке аз фишангцои 

калидиест, ки Бонки миллии Тощикистон барои танзими пардохтпазирк ва 

дар доираи нақша нигоц доштани нишондицандаи асосии пулк пайваста ба 

роц мондааст. 

Механизми фурӯши коғазцои қиматноки Бонки миллии Тощикистон 

дар музоядацои бозори аввалия анщом дода мешавад. Дар тащриба 

амалижтцо бо коғазцои қиматноки кӯтоцмуддат (муцлати гардиши 7, 14, 28, 

56 ва 91 рӯза) гузаронида шуда, цамвобастагии даромаднокии шунин 

коғазцои қиматнок аз муцлатнокии онцо пурра ташаккул нажфтааст. Услуби 

муайянсозии даромаднокии коғазцои қиматнок аз рӯи сатци минималии 

меъжри фоизии дархостшудаи иштирокшижни бозор ва бо тартиби 

афзоишжбанда ба роц монда шудааст. Цащми барориши коғазцои 

қиматноки Бонки миллии Тощикистон дар асоси мониторинги 

нишондицандацои пулк ва нишондицандацои макроиқтисодк муайян карда 

мешавад. 

Бинобар ин, барориши коғазцои қиматноки Бонки миллии 

Тощикистон ба камшавии захирацои ташкилотцои қарзк ва пулцои 

захиравк мусоидат намуда, ба ин васила ба сатци пардохтпазирии бонкцо ва 

нишондицандацои макроиқтисодк таъсир мерасонад. 

Меъжри захирацои цатмӣ. Бонки миллии Тощикистон фишанги меъжри 

захирацои цатмиро бо мақсади танзими цащми пул ва сатци пардохтпазирк 

дар низоми бонкк истифода мебарад. Зеро, амалижтцои амонатк-қарзии 

ташкилотцои қарзк хусусияти фузунсоз дошта, метавонад ба цащми пул дар 

муомилот ва сатци талаботи дохилк таъсир манфк расонад. 

Бонки миллии Тощикистон меъжри захирацои цатмиро дар муцлати 

тулонк цам барои уцдадорицо бо пули миллк ва цам бо асъори хорищк дар 

як сатц муқаррар намуда буд. Дар соли 2008 бо мақсади паст намудани 

сатци долларикунонк дар иқтисодижт ва баланд бардоштани эътимоди 

мардум ба пули миллк, меъжри дусатцаи захирацои цатмк щорк карда 

шуда, барои пасандозцо бо пули миллк 9,0 фоиз ва асъори хорищк 11,0 

фоизи солона муайян гардида, мунтазам  ин нишондицандацо,  

мутаносибан то ба 1,5 фоиз ва 7,0 фоизи солона дар соли 2015 коциш дода 

шуд. Ин иқдом, барои афзун гардидани маблағцои озоди ташкилотцои 

қарзк ва вусъат жфтани сармоягузории иқтисодижт шароит фароцам овард. 
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Танзими қурб. Дар тацаввулоти сижсати асъории кишвар Бонки 

миллии Тощикистон щицати устувории қурби пули миллк ва қобилияти 

харидории он, танзиму инкишофи бозори дохилии асъор ва ба талаботи 

байналмилалк мувофиқ намудани санадцои қонунгузорию меъжрии 

танзиму назорати асъор, мащмӯи шорабиницоро анщом дод. 

Сижсати асъории Ҷумцурии Тощикистон то соли 2004 бо рещаи 

шинокунандаи қурби асъор амалк гашта, расман сижсати қурбии ба низоми 

“шинокунандаи танзимшаванда, бе муайян ва эълон кардани цудудцои 

тағйиржбии қурб” асосжфта тасдиқ карда шуд. Ин тағйирот бо мақсади ба 

эътидол овардани лаппишцои яку якбораи қурби пули миллк ворид 

гардид. 

Бо татбиқи рещаи мазкур Бонки миллии Тощикистон цуқуқ дошт дар 

цолатцои аз эътидол зижд тағйир жфтани қурб бо роци анщомдиции 

амалижти хариду фурӯши асъори хорищк дар бозори дохилии асъор суботи 

онро таъмин намояд. Бо мақсади таъмини нишондицандацои барномавии 

таваррум ва пулцои захиравк қурби пули миллк дар баробари дигар 

қисматцои сижсати пулию қарзк фаъолона идора карда мешуд. 

Бояд тазаккур дод, ки солцои 2014-2015 афзудани фишорцои қурбк, ки 

пеш аз цама ба омилцои берунк-иқтисодк ва вазъи шадиди геосижск дар 

минтақацо, ки боиси номувозинатии царакати сармояи хорищк ва 

лаппишцои қурбк дар иқтисодижти кишварцои рӯ ба инкишоф гардидааст, 

мушоцида карда шуд. Омилцои мазкур ба пайдо шудани интизорицои 

манфк сабаб гашта, то андозае ба тағйиржбицои кӯтоцмуддати қурбк дар 

бозори молиявии дохилк низ таъсир расонид, ки дар натища қурби расмии 

пули миллк нисбат ба асъорцои хорищк тадрищан паст гардид. Таъсири 

фишорцои шиддатноки қурбк то андозае имкониятцои сижсати пулию 

қарзиро мацдуд сохта, пайваста ба ноустувории вазъи макроиқтисодк 

таъсири манфк расонид. 

Идора кардани қурби номиналии асъор, бахусус қурби бозори нақдк 

тавассути анщом додани дахолатцо дар бозори дохилии асъор сурат 

мегирифт. Вобаста ба цолатцои ғайримуқаррарк ва фавқулодаи вазъи 

иқтисоди дохилию берунк, механизми татбиқи сижсати пулию асъорк на 

цамеша натищацои дилхоц дод. 

Яке аз мушкилоти асосии сижсати қурбк дар солцои охир фарқияти аз 

меъжр (2 фоиз) зижди қурби расмии доллари ИМА нисбат ба қурби бозори 

он ба цисоб мерафт. 
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1.2. Мушкилоти мавҷуда дар раванди татбиқи сижсати  пулию 

қарзк ва асъорк 

Тавре зикр гардид, дар дацсолаи охир сатци таваррум дар мащмуъ 

муътадил гардида, афзоиши аз эътидол зижди онро бештар бо таъсири 

таконцои берунк маънидод кардан мумкин аст. Агар ба панщ соли охир 

назар афканем, маълум мегардад, ки сатци таваррум дар ин муддат ба 

цисоби мижна 6,4 фоизро ташкил дод ва ин бешубца дастоварди хеле муцим 

аст. Аммо, сарфи назар аз ин механизми возеци татбиқи сижсати пулию 

қарзк цоло цам ба таври самаранок тация ва ба роц монда нашудааст. 

Мушкилоти мухталиф вобаста ба хусусиятцои хоси иқтисодижт барои 

фаъол гардидани таъсирбахшии механизми трансмиссионии сижсати 

монетарк ва гузариш ба сижсати цадафгирии таваррум монеъ мегардад, аз 

щумла: 

- таъсири шиддатноки таконцои берунк ба бахши молиявк ва вобаста 

ба он цассосияти ин бахш ба тағйиржбии қурби асъор; 

- бардавомии касри манфии тавозуни савдо ва вобастагии зижди 

иқтисодижт аз маблағцои интиқолк; 

- сатци баланди долларикунонии иқтисодижт ва бахши молиявк; 

- хавфцои зижди низом, сатци пасти сармоякунонии бонкцо, 

идоракунии номукаммали дороицо ва уцдадорицо; 

- мавщуд набудани механизми шаффоф ва ягонаи сижсати пулию қарзк 

ва асъорк; инкишофи номукаммали механизми институтсионалк; 

- сатци нокифояи захирацои байналмилалк;   

- рушди заифи бозори молиявк ва сармоя, мацдуд будани бозори 

коғазцои қиматноки давлатк; 

- сатци пасти мижнаравии молиявк ва фарогирии ацолк бо 

хизматрасоницои бонкк;   

- ғайрифаъол будани бозори байнибонкии қарзк ва паст будани 

эътимоди ташкилотцои қарзк ба якдигар; 

- циссаи зижди пули нақд дар муомилот; 

- ноқис будани цамоцангии сижсати пулию қарзк бо сижсати андозу 

бущет. 
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1.3. Мақсад, афзалият ва принсипцои асосии сижсати пулию қарзк 

ва асъорк 

Тибқи Қонуни Ҷумцурии Тощикистон “Дар бораи Бонки миллии 

Тощикистон” мақсади асосии Бонки миллии Тощикистон ноил шудан ва 

нигоц доштани сатци муътадили нархцои дохилк дар давраи дарозмуцлат 

муайян гардидааст. Вобаста ба ин, Бонки миллии Тощикистон барои 

нигоцдории сатци муътадили таваррум, бартараф намудани таъсири 

омилцои монетарк ба сатци нархцо, танзиму назорати раванди тағйиржбии 

нишондицандацои пулиро бацри таъсиррасонк ба омили унсури талаботи 

дохилк роцандозк менамояд. 

Дар баробари ин бояд тазаккур дод, ки дар тащриба афзалияти 

таваррум цамшун нишондицандаи рақамк барои давраи мижнамуцлат ба 

таври мушаххас дарщ нагардидааст. 

Бинобар ин, афзалият донистан, тасмим ва пайравк намудан ба 

мақсади асоск ва стратегияи асосноке, ки ин мақсадро бо амалижтцои 

самарабахш тақвият медицад, аз омилцои муцими таъмини раванди 

устувори тация ва татбиқи сижсати пулию қарзк арзжбк мегардад.  

Дар доираи Стратегия щицати комжб гардидан ба мақсади асоск, 

ташаккули раванди муосири татбиқи сижсати пулию қарзк ва ищроиши пай 

дар пайи шарту шароит барои гузаштан аз низоми цадафгирии пулк ба 

низоми цадафгирии таваррум дар соли 2018, вазифа ва афзалиятцои зерин 

щудо карда шудаанд: 

1) тақвияти механизми институтсионалии тация ва татбиқи сижсати 

пулию қарзк, таъмини мустақилияти молиявк–амалижтк; 

2) барпо ва истифодаи механизми монетарии тавсеажфта, баланд 

бардоштани самаранокии фишангцои муосири сижсати пулию қарзк, 

бахусус таъсирбахшии фишангцои фоизк; 

3) мусоидат ба раванди рушди инфрасохторк молиявк ва бозори 

байнибонкии қарзк; 

4) эълони нишондоди рақамии таваррум барои давраи мижнамуцлат 

цамшун цадаф дар раванди татбиқи сижсати пулию қарзк; 

5) афзун намудани эътимоди мардум ба пули миллк, 

ғайридолларикунонии (дедолларизатсияи) бахши молиявк ва вусъат 

додани циссаи амалижтцои ғайринақдк дар муомилот; 
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6) дар татбиқи сижсати асъорк истифода намудани рещаи 

“шинокунандаи танзимшаванда”. Истифодаи мудохилацои асъорк 

танцо барои коциш додани лаппишцои аз эътидол зижди қурбк ва 

устувор нигоц доштани захирацои байналмилалк; 

7) таъмини фаъолияти солим ва устувории низоми бонкк, суботи 

молиявк; 

8) бецтар намудани сифат ва дастрасии маълумотцои оморк, тацлилу 

тадқиқотцои иқтисодк ва иқтидори дурнамои нишондицандацои 

макроиқтисодк, алалхусус сатци таваррум; 

9) такмилдиции раванди иттилоотонк ва шаффофият, аз щумла доир ба 

раванди татбиқи сижсати пулию қарзк ва асъорк, стратегия ва 

фишангцои он, шаффофияти қарору пайнавиштцои қабулшудаи ба 

сижсати пулию қарзк ва вазъи молиявк дахлдор; 

10) бецтар намудани цамоцангии сижсати пулию қарзк бо сижсати андозу 

бущет. 

Афзалиятцо ва самтцои сижсати пулию қарзк, муайяннамоии 

нишодицандацои миқдории пулк бацри ноил гардидан ба мақсади ницоии 

Бонки миллии Тощикистон дар асоси Стратегия ва цущщати Дурнамои 

сижсати пулию қарзии Ҷумцурии Тощикистон роцандозк мегардад. 

Иншунин, цущщати мазкур ба Стратегия такя карда, роцу услубцои такмили 

сижсати минбаъда бо он  цамоцанг карда мешавад. 
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2. ТАДБИРҲО ҶИҲАТИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ 

САМАРАНОКИИ СИЖСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗӢ  

 

2.1. Таҷдиди сохтори амалижтии сижсати пулию қарзк ва таъмини 

мустақилияти молиявк–амалижтк  

Тащрибаи мамлакатцои пешрафтаи щацон нишон медицад, ки таъмин 

намудани мустақилияти молиявк ва амалижтии бонки марказк (миллк) яке 

аз роццои пурзӯр намудани механизми сижсати пулию қарзк ба цисоб 

меравад. Ин принсипи институтсионалк додани ваколати пурраю 

бемамониятро щицати қабули ин ж он қарор дар самти сижсати пулию қарзк 

ва асъорк, пурзӯр намудани иқтидори сохторию молиявк ва назорати 

бонкк бо мақсади ищрои вазифацои тация ва татбиқи босамари сижсати 

пулию қарзк ва таъмини суботи молиявк дар назар дорад. 

Бонки миллии Тощикистон бояд қобилияти мустақилан баровардани 

қарорцоро, бахусус дар цолатцои афзоиши фишорцои берунк ба қурби 

мубодилавк бо дарназардошти таъмини афзалият ба мақсади асоск, яъне 

ноилгардк ба муътадилии сатци нархцо дошта бошад. Тащрибаи щацонк 

нишон медицад, ки барои нигоцдории устувории вазъи молиявии бонки 

танзимгар дахолатцо ва супоришцои марказонидашуда дар амалижтцои 

молиявк бояд мацдуд бошанд. 

Дар баробари ин, Бонки миллии Тощикистон щицати амалк намудани 

фаъолияти худ бояд раванди цисоботдициро ба цукумат таъмин намуда, 

шаффофияти сижсати пулию қарзиро такмил дицад. 

Такмилдиции минбаъдаи заминаи меъжрии цуқуқии амалкунанда ва 

ба амалияи муваффақи щацонк мутобиқ намудани онцо барои таъмини 

самаранокии раванди тация ва татбиқи сижсати пулию қарзк, иншунин 

баланд бардоштани шаффофият ва эътимоднокк ба низоми бонкк низ аз 

омилцои муцим арзжбк мегардад. 

 

 

2.2. Баланд бардоштани самаранокии фишангцои сижсати пулию 

қарзк ва асъорк 

Дар самти инкишофи фишангцои сижсати пулию қарзк ва асъорк аз 

щониби Бонки миллии Тощикистон андешидани тадбирцои зерин пешбинк 

мегардад: 
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- щорк намудани механизми муосири амалижтк дар татбиқи сижсати 

пулию қарзк ва асъорк; 

- рушди воситацои нави азнавмаблағгузорк ва идоракунии 

пардохтпазирк; 

- такмил додани фишанги амалижт дар бозори озод, барориши 

коғазцои қиматноки щолиб бо пешницоди фоизцои даромаднокиашон бо 

арзжбии воқек мусбат щицати тавсеа бахшидан ба рушди бозори коғазцои 

қиматнок; 

- тараққк додан ва шаффоф намудани бозори дохилии молиявк, 

бахусус мусоидат ба рушди бозори дар воқеъ амалкунандаи коғазцои 

қиматноки давлатк ва бозори такрории он ва вобаста ба ин барпои 

амалижтцои РЕПО бо коғазцои қиматнок; 

- барпои механизми мушаххас ва шаффофи пешницоди қарз дар 

цолатцои фавқулода ба ташкилотцои қарзк цамшун қарздеци сатци охирин 

бо мақсади таъмини пардохтпазирии кӯтоцмуддати ташкилотцои қарзк ва 

суботи молиявк; 

- истифодаи меъжри захирацои цатмк бо мақсади мусоидат ба 

татбиқи босамари сижсати пулию қарзк ва паст кардани сатци 

долларикунонк; 

- щорк намудани фишанги нави танзими цащми пул, ба роц мондани 

хариду фурӯши сабикаи тиллои меъжрк ва щорк намудани амалижтцои 

молиявк дар бозори аввалиндараща; 

- таъмини устувории қобилияти харидории қурби пули миллк, рушд 

ва шаффоф гардонидани бозори байнибонкии асъор ва содда намудани 

дастрасии бонкцои тищоратк ба бозорцои байналмилалии молиявк. 

 

 

2.2.1 Такмил ва таъсирбахш намудани сижсати фоизк ва 

механизми трансмиссионии сижсати пулию қарзк 

Тақвият додани самаранокии фишанги фоизк яке аз масъалацои 

асоск дар татбиқи сижсати пулию қарзк мацсуб межбад. Бояд тазаккур дод, 

ки тадқиқотцо2 собит месозанд, ки механизми таъсирбахшии 

(трансмиссионии) сижсати пулию қарзк дар кишварцои сатци баланди 

долларикунонк дошта, ба шиддатнокии фишорцои беруна ва таконцои 

дигари иқтисодк на он қадар таъсирбахш аст. 

                                                 
2
  Тацлилцои мустақили коршиносони ХБА ва БМТ  
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Бинобар ин, бо мақсади щоннок намудани канали трансмиссионк, 

бартараф намудани мушкилицои щойдошта тавассути гузаронидани 

ислоцоти сохторию институтсионалк ва мукаммалгардонии амалижтцои 

марбут ба татбиқи сижсати пулию қарзк дар назар аст.  

Такмили раванди тация ва татбиқи самараноки сижсати пулию қарзк 

гузариш аз нишондицандаи амалижтии миқдорк (ба монанди, пулцои 

захиравк) ба нишондицандаи амалижтии сифатиро (меъжри фоизк) тақозо 

намуда, он барои рушду такомули фаъолияти бозори молиявк ва 

таъсирбахшии сижсати фоизии бонки марказк (миллк) мусоидат менамояд. 

Иншунин, тавассути гузаронидани амалижтцои монетарк цолати 

пардохтпазирии бонкцо бамаротиб бецтар гардида, хавфцои 

пардохтпазирии мавщуда ва фарқиятцои меъжри фоизк коциш межбанд.  

Аз щумла, бацри зижд намудани эътимод ба сижсати пулию қарзк, 

пурзӯр намудани таъсирбахшии амалижтцои сижсати пулию қарзк ба 

сижсати фоизии бонкцо тадбирцои зерин амалк карда мешаванд: 

- щорк намудани низоми цудуди (коридори) фоизии бо меъжри 

бозтамвил вобастакардашуда ва амалижтцои кӯтоцмуддати 

доимамалкунанда (ба монанди, қарзцо ва пасандозцои шабонарӯзк 

“овернайт”); 

- танзими сатци пардохтпазирии барзижди ташкилотцои қарзк ва ба 

роц мондани музоядацои мунтазами қарзк аз рӯи меъжри фоизи бозтамвил; 

- мувофиқкунии меъжри фоизцои амалижти бозтамвили Бонки 

миллии Тощикистон бо бозори байнибонкии қарзк вобаста ба раванди 

тағйиржбии таваррум, вазъи макроиқтисодк;  

- тация ва такмили имкониятцои дурнамосозк щицати идоракунии 

босамари сатци пардохтпазирии кӯтоцмуддати низоми бонкк. 

 

 

2.2.2 Ҳавасмандкунии истифодаи пули миллк ва 

ғайридолларикунонии иқтисодижт 

Пешбурди сижсати ғайридолларикунонии (дедолларизатсияи) бахши 

молиявию иқтисодк ва афзун намудани эътимоди мардум ба пули миллк 

бацри коцишжбии таъсири таконцои берунк, татбиқи босамари сижсати 

пулию қарзк ва ба роц мондани механизми трансмиссионк муцим арзжбк 

мегардад. Дар ин самт, мацдуд намудани ацамияти асъори хорищк цамшун 

воситаи муомилот, пардохт, пасандоз ва шенаки арзиш дар қаламрави 
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кишвар яке аз тадбирцои таъхирнопазир мебошад. Зеро, қисми зижди 

бозори молиявии дохилк бо асъори хорищк тащассум гардида, дар навбати 

худ самаранокии сижсати пулию қарзиро мацдуд менамояд. 

Айни цол, циссаи пасандозцо ва қарзцо бо асъори хорищк аз цащми 

умумк мутаносибан 70 фоиз ва  63 фоизро ташкил медицад, ки ин аз сатци 

баланди долларикунонк дар иқтисодижт шацодат медицад. Сабаби асосии 

ин хусусияти объективию институтсионалк дошта, он пеш аз цама ба сатци 

номукамали истецсолоти дохилк, ки вобастагии бозори дохилиро аз 

омилцои берунк, ба монанди воридот ва қурби асъор зижд менамояд, 

нишон медицад. Илова ба ин, сатци баланди долларикунонк дороицои 

шахсони воқек ва цуқуқиро ба хавф ва фишорцои эцтимолии қурбк 

осебпазир намуда, нобовариро ба низоми бонкк ба вущуд меорад. 

Бо мақсади ривощ додан ва цавасмандкунии истифодаи пули миллк ва 

ғайридолларикунонк тадбирцои зерин андешидан зарур аст: 

- баланд бардоштани эътимод ба пули миллк ва истифодаи васеи он, 

нигоц доштани сатци муътадили нархцо ва дигар нишондицандацои 

макроиқтисодк тавассути татбиқи сижсати пайгиронаи пулию қарзк ва 

макромақбул; 

- назорат ва танзими мавқеи асъории ташкилотцои қарзк ва царакати 

фаромарзии сармоя, назорати қатък аз рӯи амалижтцои хариду фуруш бо 

асъори хорищк, наздик намудани тавофути қурби расмии пули миллк бо 

қурби бозорк; 

- щицати нигоц доштани мувозинати талаботу таклифот дар бозори 

асъори дохилк диверсификатсия ва  ривощ додани амалижтцои асъорк  бо 

пулцои миллии шарикони асосии савдо (рубли руск ва юани хитой) ва дар 

ин замина тавсеа бахшидан ба цамкорицо дар шацоршӯбаи созмонцои 

минтақавк; 

- коциш додани цассосияти иқтисодижт ва ацолк ба тағйиржбии қурби 

асъор бо роци додани имконияти бештар ба тағйирпазирии қурби асъор;  

- тасцец намудани нишондицандаи тавозуни пардохт, мусоидатнамок 

ба рақобатпазирии истецсолоти ватанк бо роци нигоц доштани сатци 

оптималии қурби воқеии асъор ва пешбурди сижсати мутавозуни қурбк; 

- цавасманд намудани ташкилотцои қарзк барои пешницоди қарзцо 

бо пули миллк ва додани қарзцои бонкк бо асъори хорищк танцо ба 

корхонацои истецсолк ва ширкатцои воридкунандаи тащцизотцои муосир;   
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- вусъат додани корцои ташвиқотию тарғиботк щицати истифодаи 

пули миллк цамшун воситаи ягонаи пардохт; 

- тақвият бахшидани рукнцои мухталифи фаъолияти низоми бонкк 

дар самти бецтар намудани сифати хизматрасоницои бонкк бо пули миллк 

ва пешницоди шарту шароити щолиб барои нигоц доштани пасандозцо бо 

пули миллк. 

 

 

2.3. Пешбурди сижсати қурбии ба мақсадцои Стратегия ва 

сохтори иқтисодижт мувофиқ 

Дар давраи мижнамуцлат сижсати асъорк ба рещаи қурбии 

“шинокунандаи танзимшаванда” асос жфта, қурби пули миллк нисбати 

асъори хорищк тацти таъсири рукнцои бозорк, яъне таносуби талабот ва 

пешницоди асъори хорищк, вазъи тавозуни савдо ва пардохт, вазъи 

бозорцои дохилк ва щацонии асъор, тағйиржбии намояи нархцо, цащми 

вуруди маблағцои интиқолк, омилцои монетарк, мавсимк ва равонк 

метавонад мунтазам тағйир жбад. 

Бояд қайд намуд, ки таващщуци зижд ба батанзимдарории қурби асъор 

тавассути нигоцдории сатци доимии он, механизм ва стратегияи сижсати 

пулию қарзк, ки ба таъмини мақсади қонунан муайяншуда - нигоцдории 

муътадилии сатци нархцо равона гардидааст, мураккаб мегардонад. 

Иншунин, он метавонад i) раванди мутобиқшавии иқтисодижтро ба 

таконцои берунк боздошта, рақобатпазирии истецсолоти дохилк ва рушди 

воқеии иқтисодиро заиф гардонад; ii) ба сатци захирацои байналмилалии 

давлат таъсири манфк расонад, бахусус дар даврацои буцронк ва дар цолати 

фишорцои берунк; iii) дар щомеа оид ба хавфцои қурбк ва оқибатцои он 

тасаввурот ва тахаюлоти ғалат пайдо намуда, тацти таъсири он ацолк ва 

дигар бахшцои иқтисодк хавфцои эцтимолии қурбиро ба уцдаи худ гиранд, 

ки дар цолати сар задани вазъи буцронк метавонад дар бахшцои мухталифи 

иқтисодижт мушкилоти щиддии хусусияти системавк доштаро ба мижн 

оварад. 

Тощикистон дорои иқтисодижи хурд ва кушода буда, наметавонад ба 

“қоидацои бозк” ва равандцои мухталифи иқтисодк, ки дар миқжси щацон аз 

щониби кишварцои аз лицози иқтисодк абарқудрат муқаррар ва бармеоянд, 

таъсир расонад. Кишвари мо танцо метавонад шунин “қоидацоро қабул 
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намояд” ва тавассути амалк сохатни сижсати устувори иқтисодии худ 

таъсири хавфцои эцтимолиро коциш дицад.  

Дар ин щода, шк тавре ки тацлилу тадқиқот ва амалияи муосири 

щацонк нишон медицад, барои коциш додани фишорцои мазкур ва эмин 

доштани иқтисодижт аз таконцои берунк тадрищан гузариш ба истифодаи 

рещаи қурби шинокунандаи асъор айни муддао аст. Зеро додани имконият 

ба тағйиржбии дусамтаи (болоравк/пожнравк) қурби асъор, метавонад 

цамшун омили муцими боздорандаи майли ацолк ва дигар агентцои 

иқтисодк аз нигоц доштан ва истифодаи асъори хорищк, иншунин ба уцдаи 

худ гирифтани хавфцои потенсиалии қурбк арзжбк гардад. 

Бонки миллии Тощикистон бояд танцо барои ба эътидол овардани 

лаппишцои аз цад зижди қурбк ва идораи сатци захирацои байналмилалк 

мудохилацои асъориро бо дарназардошти афзалияти нигоцдории сатци 

муътадили нархцо анщом дицад. 

Умуман, қурби асъор аз худи рещаи қурбии татбиқшаванда ва 

механизми сижсати пулию қарзк вобастагии зижд дорад. Аз ин рӯ, бо 

мақсади амалисозии тадбирцои дар самти сижсати асъорк пешбинишуда 

корцои зерин анщом дода мешаванд:  

- бурдани корцои иттилоотию тарғиботк тариқи воситацои ахбори 

омма, аз щумла сомонаи Бонки миллии Тощикистон, мащаллаву рӯзномацои 

шопк ва интернетк, барномацои телевизионк ва радио, оид ба мақсади 

аввалиндаращаи Бонки миллии Тощикистон ва истифодаи бештари пули 

миллк дар муомилоти дохилк; 

- нигоц доштани фарқияти байни қурби пули миллк нисбат ба асъори 

хорищк бо қурби бозорк дар доираи 2 фоиз; 

- идома додани назорати фаъолияти бозори нақдк аз щониби 

мақомоти дахлдор барои зижд кардани шорацои ташвиқу тарғиб ва 

фацмондадицк ба ацолк оид ба риояи тартиби истифодаи асъори хорищк ва 

эцтироми пули миллк, бартараф сохтани цолати номуайянк ва 

ноустувории бозори дохилии асъор, андешидани  шорацои иловагк оид ба 

мацдуд кардани бозори ғайрирасмии асъор; 

- идомаи амалижти фурӯши мақсадноки асъори хорищк ба 

ташкилотцои қарзк дар бозори байнибонкк; 

-  вусъат додани фаъолияти бозори асъори щумцурк тавассути низоми 

ягонаи электронии савдо. 
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Цамзамон, бо мақсади таъмини суботи бозори дохилии асъор ва 

тағйиржбии муътадили қурби сомонк ищрои вазифацои зерини сижсати 

асъорк дар назар аст: 

- тащдиди назар кардани сижсати қурбии Бонки миллии Тощикистон 

ва тавассути татбиқи рещаи аз нав интихобгаштаи қурб таъмин кардани 

тағйиржбии муътадилии қурби сомонк; 

- истифодаи самараноки восита ва механизмцои сижсати пулию қарзк 

ва асъорк (тағйир додани меъжрцои захирацои цатмк бо асъори хорищк ва 

мавқеи кушодаи асъорк,  бастани қарордодцои “СВОП” ва форвардк); 

- сифатан бецтар кардани идораи захирацои байналмилалии тиллою 

асъор тавассути истифодаи механизму мацсулотцои нави амалияи 

бонкдории щацонк ва тащдиди назар кардани сижсати бацисобгирии 

муцосибии азнавбацодиции онцо; 

- даржфти манбацои иловагии дастраск ба асъори хорищк дар бозори 

дохилии асъор, тавассути идораи самараноки мавқеи кушодаи асъории 

ташкилотцои қарзк ва кори механизми нави мубодилаи рубли русии 

интиқолшуда ва фурӯши минбаъдаи он дар бозори байнибонкии асъор; 

- тащдиди назар кардани санадцои меъжрии цуқуқии танзиму назорати 

анщомдиции амалижтцои хариду фурӯши асъори хорищк ва интиқоли 

маблағцо дар ташкилотцои қарзк; 

- ба низоми мутамарказ ва ягонаи идорашаванда табдил додани 

бозори хариду фурӯши асъори нақд ва интиқоли маблағцо тавассути 

истифодаи сохторцои воцидии амалкунандаи ташкилотцои қарзк (хазинаи 

нуқтацои интиқоли пул, хазинацои марказцои хизматрасонк, филиалцо ва 

сарбонкцо). 

 

 

2.4. Рушди инфрасохтори бозори байнибонкк ва молиявк 

Ҷицати самаранок ва таъсиррасон намудани механизми фоизк, 

рушди бозори байнибонкии қарзк ва мижнаравии молиявк дар иқтисодижт, 

бунжд ва такмили инфрасохтори муосири молиявк ацамияти хоса дорад. 

Дар ин раванд, такмилдиции механизми истифодаи васеи воситацои 

пардохти электронк бо мақсади зижд намудани циссаи пардохти 

ғайринақдк, барпои низоми ягонаи маълумотк ва савдои электронк барои 

иштирошижни бозори молиявк ва додани имкониятцои мусоид щицати 

ворид шудан ба низоми мазкур зарур мебошад. 
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Инунин, ба низоми мутамарказ ва ягонаи идорашаванда табдил 

додани бозори хариду фуруши асъори хорищк тавассути истифодаи 

сохторцои воцидии амалкунандаи ташкилотцои қарзк барои тақвият 

додани бозори молиявк мусоидат менамояд. 

Рушди инфрасохтори низоми пардохт ва цисоббаробаркуницо яке аз 

тадбирцои калидиест, ки тавассути он сижсати пулию қарзк ва асъорк 

амалк мегардад. Барои зижд намудани эътимоди мардум ба пули миллк ва 

кам кардани циссаи пули нақд дар муомилот мутобиқ намудани низоми 

пардохти кишвар ба меъжрцои щацонк, такмили заминаи меъжрию цуқуқк, 

истифодаи технологияцои муосир ва бецтар кардани сифати 

хизматрасонии бонкк зарур мебошад. 

Бинобар ин, бо мақсади рушди инфрасохтори низоми пардохти 

Бонки миллии Тощикистон, бецтар намудани сифати хизматрасонк ва 

щавобгӯ намудани низоми пардохт ба стандартцои байналмилалк дар 

доираи лоицаи грантии Бонки Ҷацонк “Баланд бардоштани рақобатнокии 

бахши хусуск” татбиқи Низоми муосири автоматишудаи байнибонкии 

интиқоли маблағцо (НАБИМ) ва Амонатгоци (депозитарияи) марказии 

коғазцои қиматнок (АМКҚ) ба нақша гирифта шудааст. 

НАБИМ пойдевори мустацками низоми пардохти Ҷумцурии 

Тощикистон гардида, дар рещаи вақти воқек ищрои цисоббаробаркуницои  

байнибонкиро новобаста аз цащм ва фаврияти пардохт таъмин менамояд.  

Дар давоми солцои 2016-2017 дар асоси озмун ба ивази низоми 

амалкунанда Низоми муосири автоматишудаи байнибонкии интиқоли 

маблағцо харидорк ва насб карда мешавад. 

НАБИМ бо Амонатгоци (депозитарияи) марказии коғазцои қиматнок 

дар цамбастагк фаъолият намуда, барои нигацдории раванди идоракунии 

шабонарфзии пардохтпазирк, гирифтани қарзи бо гарав таъминшуда аз 

Бонки миллии Тощикистон ва истифодаи принсипи «тацвил бар ивази 

пардохт» (DvP) аз рфи амалижтцо бо коғазцои қиматноки Цукумати 

Ҷумцурии Тощикистон ва Бонки миллии Тощикистон имконият медицад. Ин 

иқдом пайваста барои щорк намудани механизми нави пешницоди қарзцои 

шабонарӯза (“овернайт”) ва дигар амалижти бозтамвил мусоидат менамояд.  

Фаъолияти боэътимод ва босамари низомцои пардохт, цамшун омили 

муцими дастгирии боварии ацли щомеа ба пули миллк буда, даращаи 

рушди инфрасохтори пардохт бошад дар шароити муосир ба афзоиши 

муомилоти ғайринақдк, рушди савдо ва фарогирии ацолии кишвар ба 

хизматрасоницои молиявк ба таври қатък таъсир мерасонад. 
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3. ТАШКИЛИ ФАЗО БАРОИ ГУЗАРИШИ БОТАДРИҶ БА РЕҶАИ 

ҲАДАФГИРИИ ТАВАРРУМ 

 

Дар марцилаи навбатии ислоцоти сижсати пулию қарзии Тощикистон 

муцайж сохтани шарту шароити мувофиқ барои гузаштан ба рещаи 

цадафгирии таваррум ва амалк намудани принсипцои он дар соли 2018 

пешбинк мегардад. 

Цадафгирии таваррум низоми махсуси сижсати монетарк мебошад, ки 

мувофиқи он бонки марказк расман цадафи мушаххаси рақамии 

таваррумро барои давраи мижнамуцлат эълон менамояд ва уцдадор 

мешавад, ки бо истифода аз тамоми имкониятцои мавщудаи худ ба он ноил 

гардад. Нахуст Зеландияи Нав дар соли 1990 рещаи мазкурро ихтироъ 

карда, мавриди амал қарор дод ва дуюм бошад Канада дар соли 1991 

расман гузариш ба цадафгирии таваррумро эълон намуд. То инщониб 

қариб 27 давлати дунж ин рещаро татбиқ кардаанд, ки мижни цамаи онцо 

рещаи мазкур худро цамшун стратегияи хеле самаранок дар ноил гардидан 

ба муътадилии сатци нархцо муаррифк намудааст. Афзалияти ин реща дар 

баланд гардидани эътимод, самаранокк ва оммафацмии қадамцои 

минбаъдаи сижсати пулию қарзк мебошад. 

Дар қадами ибтидок нишондоди рақамии таваррум дар шакли  

нишондоди муайяншуда цадафгирк гардида, бо ташкили фазои мусоиди 

макроиқтисодию институтсионалк ва бомуваффақият амалк гардидани 

Стратегия, цудуди муайяни таварруми цадафгирифташаванда барои давраи 

се соли оянда муайян шуда, минбаъд тадрищан паст карда мешавад. 

Барои ташкили фазои мусоид, тавсеа додани фишангцои монетарк ва 

механизмцои амалисозии онцо, татбиқи сижсати босамари қурбк, устувор 

намудани нишондицандацои суботи низоми бонкк, бецтар намудани 

цамгироии сижсати монетарк бо фискалк, такмили раванди ахборотдицк ба 

омма ва шаффофияти фаъолият, иншунин иқтидори тацлилию 

дурнамосозк бояд амалк карда шавад. Ин тадбирцо ницоят ба пешбурди 

самараноки сижсати пулк ва таъсирбахшии он ба интизории таваррумии 

агентцои иқтисодк оварда мерасонад. 
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3.1. Таъмини суботи молиявк ва рушди фазои институтсионалии 

низоми бонкк 

Татбиқи босамари рещаи цадафгирии таваррум бидуни фазои 

институтсионалии тараққижфта ва фаъолияти солими низоми бонкк 

имконнопазир мебошад. Ҷицати таъмини суботи молиявии низоми бонкк 

ва эмин намудани он аз таъсири омилцои берунию дохилк, сижсати 

макропруденсиалк ва идоракунии хавфцо татбиқ мегардад, ки мониторинг 

ва назорат аз рӯи ищрои меъжрцои пруденсиалк аз щониби ташкилотцои 

қарзии щумцурк ва татбиқи сижсати макропруденсиалиро дар бар мегирад. 

Дар ин раванд, пеш аз цама мукаммал намудани заминацои меъжрии 

танзимию назоратк щицати таъмини фаъолияти устувори низоми бонкк 

муцим мебошад. 

Вобаста ба ин, бо мақсади дастрас гардидани устувории низоми 

бонкии кишвар ва рушди мижнаравии молиявк, ноил гардидан ба 

талаботцои зерин мувофиқи мақсад мебошад: 

- идома додани ислоцоти низоми бонкк, такмил додани идоракунии 

босамари дороицо ва уцдадорицо дар ташкилотцои қарзк;  

- роцандозии сижсати макропруденсиалк ва идоракунии хавфцои 

низоми бонкк;  

- пурзӯр ва самарабахш гардонидани назорати низоми бонкк; 

- такмил додани санадцои меъжрию цуқуқк барои бецтар намудани 

устувории низоми бонкк; 

- татбиқи рукнцои бонкдории нав ва шаффофи ба талаботи замони 

муосир щавобгӯ, щалби бештари муштарижн тавассути ташвиқу тарғиби 

хизматрасоницои бонкк; 

- щорк намудани талаботцои (BCBS II) Кумитаи Базел оид ба назорати 

бонкк дар фаъолияти ташкилотцои қарзк; 

- баланд бардоштани сатци сармоякунонии бонкцо (то ба андозаи 10-15 

фоиз нисбат ба ММД), аз щумла тавассути щалби бештари сармоягузорицои 

хорищк ба сармояи бонкцо; 

- андешидани табдирцо барои баланд бардоштани сатци идоракунии 

корпоративк дар ташкилотцои қарзк, бецтар намудани услуби бацодицк ва 

идоракунии хавфцо; 

- мусоидат ба рушди бозори коғазцои қиматноки корпоративии 

ташкилотцои қарзк. 
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3.2. Такмили механизми цамоцангсозии сижсати пулию қарзк ва 

андозу буҷет 

Тибқи назария ва амалияи сижсати иқтисодк цамоцангии сижсати 

монетарк бо фискалк барои таъмини вазъи муътадили макроиқтисодк 

муцим арзжбк мегардад. Зеро, мувозинатии сижсати фискалк ва харощотцои 

бущетии ба иқтидори воқеии иқтисодижт муносиб натанцо барои нигоц 

доштани устувории бущети давлатк, балки барои татбиқи сижсати босамари 

пулию қарзк ва нигоц доштани сатци муътадили нархцо мусоидат 

менамояд. Ва баръакс, барзиждии касри бущет билохир ба ноустувории 

макроиқтисодк, афзуншавии талабот ба пул, сатци нишондицандацои пулк 

ва фишорцои таваррумк оварда мерасонад. Нигоц доштани сатци 

муътадили қарзи берунк низ барои кам намудани талабот ба асъори 

хорищк барои пардохти минбаъдаи уцдадорицо дар татбиқи сижсати 

асъории кишвар ацамияти махсус дорад. 

Бояд қайд намуд, ки яке аз мушкилоти асоск дар раванди татбиқи 

механизми таъсирбахшии сижсати пулию қарзии Бонки миллии 

Тощикистон ва дастгирии сатци пардохтпазирии ташкилотцои қарзии 

кишвар ин мушкилии таъминнокии гарави он ба цисоб меравад. Тащрибаи 

муваффақи бонкцои марказии (миллии) кишварцои рӯ ба инкишоф нишон 

медицад, ки дар мавриди гузаронидани амалижтцои бонкк, бахусус 

амалижтцои репо ва пешницоди қарзцо ба бонкцо мацз коғазцои қиматноки 

давлатк (Вазорати молия) ба сифати гарави муносиб ва бозоргир баромад 

менамоянд. 

Барои муқоиса ба кишвари мо дар кишварцои минтақа, ба монанди 

Қазоқистон, Қирғизистон, Русия, Гурщистон ва дигарцо цащми фурӯши 

векселцо ва вомбаргцои Вазоратцои молия ба маротиб зижд буда, муцлати 

онцо бештар 1, 2, 3, 5 ва цатто 10 солро ташкил дода, фоизи 

даромаднокиашон бошад, ба фоизцои бозорк наздик аст. 

Бинобар ин, бо мақсади щалби бештари сармоя, даржфти 

саршашмацои дигари щалби маблағцои дохилк ва фаъол намудани бозори 

молиявк, аз щониби мақомоти дахлдори фискалк андешидани шорацои 

зарурк щицати ташкили бозори самараноки коғазцои қиматноки давлатк ва 

бозори такрории он тавассути барориши коғазцои қиматноки бозоргир 

мувофиқи мақсад мебошад. 
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Цамзамон, ба таври лозима цамоцанг сохтани амалижт дар татбиқи 

сижсати монетарк ва фискалк барои ташкили шароити щолиби идоракунии 

сатци пардохтпазирк дар муомилот ва рушди бозори молиявк заминаи 

устувор мегузорад. 

 

 

3.3. Ривоҷ додани иқтидори тацлил ва тадқиқотк 

Яке аз шартцои муцими татбиқи босамари сижсати пулию қарзк ва 

рещаи цадафгирии таваррум ин вусъатдиции иқтидори тацлилию 

тадқиқотк щицати бацодиции дақиқи вазъи кунунии макроиқтисодк ва 

муайянкунии равандцои оянда ба цисоб рафта, натищаи тадқиқотцо барои 

тасмимгирк дар татбиқи сижсати пулию қарзк ацамияти назаррас дорад. 

Бо мақсади тавсеа додани иқтидори Бонки миллии Тощикистон дар 

самти моделсозк ва дурнамосозии нишондицандацои макроиқтисодк, щорк 

намудани барномацои муосир барои гузаронидани тадқиқотцои эмпирикк 

пешбинк карда шудааст. Аз щумла, модели асосии дурнамосозк, моделцои 

регрессионк ва ғайра щицати тацлил ва дурнамои нишондицандацои 

макроиқтисодк дар давраи кӯтоцмуддат ва дарозмуддат мавриди коркард 

ва истифода қарор дода мешаванд. Ташкил, коркард ва идораи пойгоци 

ягонаи маълумотцо аз рӯи бахшцои иқтисодк барои рушди имкониятцои 

мавщуда ва пешрафти фаъолияти тацлилк-тадқиқотк мусоидат менамояд. 

Иншунин, щицати пайваста баланд бардоштани савияи дониш ва 

мукаммал намудани тащрибаи кормандон дар самти такмил додани 

моделцои макроиқтисодк, тацлили цамвобастагии бахшцои иқтисодк ва 

барномасозии молиявк густариш додани цамкорк бо ташкилотцои 

молиявк ва бонкцои марказии давлатцои пешрафта идома хоцад жфт. 

Ғайр аз ин, омӯзиш ва истифодаи корцои илмию тадқиқотии 

мутахассисони мустақил ва пажӯцишгоццои илмк дар соцаи 

макроиқтисодк ба роц монда шуда, мунтазам семинару презентатсияцо 

барои васеъ намудани донишу малакаи кормандон гузаронида мешавад. 

 

 

3.4. Вусъатдиции раванди ахборотдицк ба омма ва шаффофият  

 Яке аз щабцацои муцим дар рещаи цадафгирии таваррум ин таъмини 

шаффофият ва щорк намудани механизми босамари раванди ахборотдицк, 

яъне мунтазам ва саривақт ба самъи омма расонидани ахборот оид ба 
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тактика ва стратегияи сижсати пулию қарзк ва асъорк, мақсаду вазифацо ва 

раванди ноил гардидан ба онцо, нашр намудани маълумоти тацлилк оид ба 

вазъи иқтисодк, моделцои истифодашаванда ва дурнамои 

нишондицандацои дахлдори бахши монетарк ба шумор меравад.  

Дастрасии саривақтии маълумотцои муфассал барои афзун намудани 

эътимод дар татбиқи сижсат, аз байн бурдани номуайянк дар бозорцои 

молиявк, иншунин баланд бардоштани маърифати молиявк ва дарки 

раванди тация ва татбиқи сижсати пулию қарзк ва асъорк аз щониби щомеа 

муцим дониста мешавад. 

Дар доираи Стратегия шунин шорабиницо татбиқ карда мешаванд: 

- дастрас намудани маълумот оид ба амалижтцои сижсати монетарк 

щицати расидан ба цадафи муайяншудаи таваррум; 

- нашри қарорцои муцими Кумитаи сижсати пулию қарзк дар сомонаи 

расмии Бонки миллии Тощикистон; 

- ба таври силсила нашр  намудани шарцу цисоботцо ва тавзецотцои 

марбут ба татбиқи сижсати пулию қарзк новобаста аз манфк ж мусбат 

будани хулосацо оид ба вазъи иқтисодии кишвар; 

- нашри тадқиқотцои мустақим дар мащаллаи Бонки миллии 

Тощикистон “Бонкдорк Тараққижт Ҷацонишавк ”; 

- саривақт ва мунтазам пешницод намудани маълумотцои омории 

такмилшуда.



 ЗАМИМА 

 

Матритсаи татбиқи Стратегияи сижсати пулию қарзк ва асъории Ҷумцурии Тоҷикистон  

барои солцои 2016-2020 

 

№  Нақшаи шорабиницо Натищаи 

дастрасшаванда 

Муцлат Ищрокунанда Эзоц 

 

1. 

 

Такмили раванди тация ва татбиқи сижсати пулию қарзк  

1.1 Рушди воситацои нави 

азнавмаблағгузорк ва тащдиди назар 

намудани механизми истифодаи 

меъжри бозтамвил: 

- Ҷорк намудани фишангцои нави 

монетарии ба талаботи муосири 

щацонк щавобгӯ, аз щумла фишангцои 

доимо дастрас (“standing facilities”); 

- Ба роц мондани музоядацои 

мунтазами қарзк аз рӯи меъжри 

фоизи бозтамвил; 

- Мувофиқкунии меъжри фоизцои 

амалижти бозтамвил бо фоизи 

бозори байнибонкии қарзк. 

Бецтар намудани 

таъсирбахшии 

механизми 

трансмиссионк, 

мусоидат ба 

раванди рушди 

бозори молиявк 

2016-2017 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд, Идораи 

амалижт дар бозори 

озод ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ, Кумитаи сижсати 

пулию қарзии БМТ 

Бо щалби 

кумаки 

техникк 

1.2 Идоракунии босамари 

пардохтпазирии кӯтоцмуддати 

низоми бонкк: 

- Танзими сатци пардохтпазирии 

Бецтар намудани 

идоракунии 

пардохтпазирк дар 

муомилот, мусоидат 

2016-2017 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд, Идораи 

амалижт дар бозори 

Бо щалби 

кумаки 

техникк 
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барзижди ташкилотцои қарзк;  

- Такмил додани фишанги амалижт 

дар бозори озод, барориши коғазцои 

қиматноки щолиб, тащдиди назар 

намудани меъжри фоизк ва 

муцлатнокии коғазцои қиматноки 

БМТ; 

- Тация ва такмили имкониятцои 

дурнамосозии сатци пардохтпазирк. 

ба фаъолияти 

босамари бозори 

коғазцои қиматнок 

озод ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

1.3 Ташкил намудани низоми 

электронии байнибонкк бо пули 

миллк. Харидорк ва насби барнома 

бо мақсади ташкили бозори 

байнибонкии қарзк ва барпои 

музоядацои қарзк 

Тацкими 

иқтидорцои 

технологк щицати 

таъсиси 

инфрасохтори 

бозори молиявк. 

Ҷоннок намудани 

механизми 

трансмиссионк 

2017-2018 Департаменти 

технологияцои 

иттилоотк, Идораи 

амалижт дар бозори 

озод, Департаменти 

сижсати монетарк, 

тадқиқотк ва рушд ва 

дигар сохторцои 

дахлдори БМТ 

Бо щалби 

ташкилотцо

и қарзк  

1.4 Тация ва такмили санадцои меъжрию 

цуқуқии марбут ба сижсати пулию 

қарзк ва асъорк мутобиқи тащрибаи 

муосири щацонк 

Такмили 

инфрасохтори 

амалкунанда 

2016-2017 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд, Идораи 

амалижт дар бозори 

озод, Департаменти 

идораи захирацои 

байналмилалк ва 

сижсати қурби асъор, 
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Шуъбаи цуқуқ, 

Пажӯцишгоци илмк-

тадқиқотк ва 

бозомӯзии кормандон 

ва дигар сохторцои 

дахлдори БМТ 

1.5 Такмилдодани фаъолияти Кумитаи 

сижсати пулию қарзии БМТ 

Мукаммал 

намудани раванди 

қабули қарорцо ва 

татбиқи он 

2016-2017 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

 

1.6 Эълони нишондоди рақамии 

таваррум барои давраи мижнамуцлат 

цамшун цадаф дар раванди татбиқи 

сижсати пулию қарзк. Афзалият 

донистан ва тасмим гирифтан ба 

ноилгардии цадафи мазкур  

Гузариш ба низоми 

цадафгирии 

таваррум 

2019-2020 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

 

 

2.    Сижсати қурби асъор ва идораи захирацои байналмилалк  

2.1 Нигоцдории тафовути байни қурби 

расмк ва қурби бозории сомонк 

нисбат ба доллари ИМА дар доираи 

2 фоиз  

Зижд намудани 

эътимод ба қурби 

пули миллк  

2016-2017 Департаменти идораи 

захирацои 

байналмилалк ва 

сижсати қурби асъор 

 

2.2 Истифодаи рещаи қурбии 

“шинокунандаи танзимшаванда”.  

Танзими қурби асъори кишвар барои 

Зижд намудани 

эътимод ба қурби 

пули миллк, 

2016-2018 Департаменти идораи 

захирацои 

байналмилалк ва 
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устувори нигоц доштани захирацои 

байналмилалк ва таъмини суботи 

молиявии низоми бонкк 

дедолларикунонии 

иқтисодижт ва 

нигоцдории сатци 

щоизи захирацои 

тиллою асъор 

сижсати қурби асъор, 

Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд 

2.3 Бецтар намудани идоракунии 

захирацои байналмилалии тиллою 

асъор ва диферсификатсияи он  

Устувории 

захирацои 

байналмилалии 

кишвар 

2016-2018 Департаменти идораи 

захирацои 

байналмилалк ва 

сижсати қурби асъор                                                             

Бо щалби 

кумаки 

техникк 

2.4 Тащдиди фаъолияти Кумитаи 

инвеститсионии БМТ ва тацкими 

идоракунии хавфцо барои бацодиции 

амалижтцои асъорк 

Коциш додани 

талафот аз 

амалижтцои асъорк  

2016-2017 Департаменти идораи 

захирацои 

байналмилалк ва 

сижсати қурби асъор, 

Шуъбаи тацлили 

хавфцо 

 

 

3. 

 

Таъмини фаъолияти солим ва устувории низоми бонкк 

3.1 Такмил додани санадцои меъжрии 

цуқуқк тибқи меъжрцои 

байналмилалк 

Таъмини 

фаъолияти устувори 

низоми бонкк 

2016-2018 Департаменти 

назорати бонкк, 

Шуъбаи цуқуқ ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ, Пажуцишгоци 

илмк-тадқиқотк ва 

бозомӯзии кормандон 

Бо щалби 

кумаки 

техникк 

3.2 Тация ва татбиқи сижсати 

макропруденсиалк ва идоракунии 

Нигоцдории суботи 

молиявк ва тацкими 

2016-2020 Идораи суботи 

молиявк, 

Бо щалби 

кумаки 
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хавфцои низом  мижнаравии 

молиявк 

Департаменти 

назорати бонкк  

техникк 

3.3 Идома додани ислоцоти низоми 

бонкк, такмил додани идоракунии 

босамари дороицо ва уцдадорицо дар 

ташкилотцои қарзк, татбиқи рукнцои 

бонкдории нав ва шаффофи ба 

талаботи замони муосир щавобгӯ, 

щалби бештари муштарижн тавассути 

ташвиқу тарғиби хизматрасоницои 

бонкк 

Эмин доштани 

низоми бонкк аз 

хавфцои эцтимолк  

Мунтазам Департаменти 

назорати бонкк, 

Идораи суботи 

молиявк ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

Бо щалби 

ташкилотцо

и қарзк 

3.4 Пурзӯр ва самарабахш гардонидани 

назорати низоми бонкк, щорк 

намудани талаботцои (BCBS II) 

Кумитаи Базел оид ба назорати 

бонкк дар фаъолияти ташкилотцои 

қарзк  

Таъмин намудани 

устувории низоми 

бонкк 

Мунтазам Департаменти 

назорати бонкк ва 

дигар сохторцои 

дахлдори БМТ 

Бо щалби 

ташкилотцо

и қарзк 

 

4. 

 

Пурзӯр намудани иқтидори тацлилк-тадқиқотк ва такмили раванди ахборотдицк ба омма 

4.1 Тация ва такмили моделцои рижзк-

иқтисодк щицати дурнамосозии 

нишондицандаи асосии 

макроиқтисодк 

Пурзӯр намудани 

иқтидори 

моделсозк ва 

дурнамосозк 

2016-2020 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

Бо щалби 

кумаки 

техникк 

4.2 Интишори шарцу цисоботцо, 

қарорцои Кумитаи сижсати пулию 

Таъмини 

шаффофият дар 

Мунтазам Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 
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қарзии БМТ, тацлилу тадқиқотцо дар 

нашрияцои расмии БМТ, пешницод 

намудани маълумотцои омории 

такмилшуда 

сижсати монетарк ва рушд, Идораи 

тавозуни пардохт ва 

омор, 

Шуъбаи матбуот ва 

дигар сохторцои 

дахлдори БМТ  

4.3 Пурзӯр намудани мониторинг ва 

тацлили нишондицандацои пулк ва 

омилцои ба он таъсиркунанда щицати 

танзими сатци пардохтпазирии 

низоми бонкк  

Татбиқи 

самараноки сижсати 

пулию қарзк 

Мунтазам Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд, 

Департаменти идораи 

захирацои 

байналмилалк ва 

сижсати қурби асъор, 

Идораи амалижт дар 

бозори озод ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

 

4.4 Тащдиди назар намудаи услуби 

цисоби таварруми аслк 

Бецтар намудани 

мониторинги сатци 

нархцо, 

муайянсозии 

фишорцои омилцои 

монетарк ба сатци 

нархцо 

2016-2017 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд 

Цар сесола 

барраск 

мегардад 

4.5 Тавсеа додани омори монетарию 

молиявк ва ба меъжрцои 

Бецтар намудани 

омори 

2016-2018 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

Бо щалби 

кумаки 
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байналмилалк мутобиқ намудани он  нишондицандацои 

монетарк 

ва рушд, Идораи 

тавозуни пардохт ва 

омор ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

техникк 

 

5. 

 

Ҳавасмандкунии истифодаи пули миллк ва зижд намудани циссаи пулцои ғайринақдк 

5.1 Таъмини вазъи муътадили 

макроиқтисодк: 

- Нигоцдории сатци муътадили 

нархцо, коциш додани лаппишцои аз 

эътидол зижди қурбк; 

- Пешбурди сижсати пайгиронаи 

пулию қарзк, асъорк ва 

макромақбул; 

- Мусоидат ба рақобатпазирии 

истецсолоти ватанк бо роци нигоц 

доштани сатци оптималии қурби 

самараноки воқеии сомонк. 

Паст кардани сатци 

долларикунонии 

иқтисодижт 

Мунтазам Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд, 

Департаменти идораи 

захирацои 

байналмилалк ва 

сижсати қурби асъор, 

Идораи суботи 

молиявк ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

 

5.2 Вусъат додани корцои ташвиқотию 

тарғиботк щицати истифодаи пули 

миллк цамшун воситаи ягонаи 

пардохт ва цавасманд намудани 

ташкилотцои қарзк барои 

пешницоди қарзцо бештар бо пули 

миллк  

Цавасмандкунии 

истифодаи пули 

миллк.  

Паст кардани сатци 

долларикунонии 

иқтисодижт 

Мунтазам Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд, 

Департаменти идораи 

захирацои 

байналмилалк ва 

сижсати қурби асъор, 

Бо щалби 

ташкилотцо

и қарзк 
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Идораи суботи 

молиявк ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

5.3 Иваз намудани низоми байнибонкии 

пардохтии амалкунанда ба Низоми 

муосири автоматишудаи 

байнибонкии интиқоли маблағцо 

(НАБИМ) ва Палатаи автоматишудаи 

клирингк 

  

Зижд намудани 

циссаи пули 

ғайринақдк ва 

бецтар намудани 

сифати 

хизматрасоницои 

бонкк  

2016-2017 Идораи низоми 

пардохт ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

Бо щалби 

ташкилотцо

и қарзк 

5.4 Мусоидат ба рушди инфрасохтори 

низоми пардохт, тацкими заминаи 

меъжрию цуқуқк дар самти 

фаъолияти низоми пардохт ва зижд 

намудани циссаи 

цисоббаробаркуницои ғайринақдк.  

Бецтар намудани 

инфрасохтори 

низоми пардохт 

2016-2018 Идораи низоми 

пардохт, 

Департаменти 

технологияи 

иттилоотк ва дигар 

сохторцои дахлдори 

БМТ 

Бо щалби 

ташкилотцо

и қарзк 

6. Ҳамоцангии сижсати пулию қарзк бо андозу буҷет 

6.1 Дастрас ва пешницод намудани 

маълумот оид ба дурнамои 

харощотцои софи бущет 

Идоракунии 

босамари сатци 

пардохтпазирк 

Доимк Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд 

Дар цамкорк 

бо Вазорати 

молия 
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6.2 Мусоидат ба рушди бозори коғазцои 

қиматноки давлатк  

Самаранокии 

сижсати пулию 

қарзк 

2016-2018 Департаменти сижсати 

монетарк, тадқиқотк 

ва рушд, 

Идораи амалижт дар 

бозори озод 

Дар цамкорк 

бо Вазорати 

молия 

 


