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МУҚАДДИМА 

Мубрамї ва зарурати баргузории тањқиқот. Дар шароити 

ноустувории иќтисодиёти љањон ва таъсири омилњои беруна ба 

иќтисодиёти Тољикистон масоили таъмини амнияти иқтисодӣ басо муҳим 

арзёбӣ мегарданд. Соҳаи махсусан осебпазири иқтисодиёти миллӣ, ки 

наметавонад бе алоқамандӣ бо ҷаҳони берун фаъолият кунад, бахши 

пулӣ-қарзӣ мебошад. Хусусан, дар шароити иқтисоди хурди кушодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри фоизи низоми бонкӣ ба воридшавии 

воситањои молиявии хориҷӣ таъсиргузор нест, аммо тағйирёбӣ ва 

љањишњо дар бозорҳои молиявии минтаќавї мустақиман ба ҳолати бозори 

молиявии Тоҷикистон таъсир мерасонад. Аз ин рӯ, Бонки миллии 

Тоҷикистонсиёсати пулию қарзии худро вобаста ба таъсирбахшии 

омилҳои беруна тасҳеҳ менамояд.  

Бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилоти карзии ватанї бо сабаби 

норасоии захираҳои кофӣ манбаъњои берунаи сармояро ҷалб менамоянд. 

Таљрибаи кишварњои рў ба инкишоф нишон медињад, ки муваффаќ шудан 

дар ѓанигардонии захирањои молиявї, махсусан бонкї дар љалби 

њаматарафаи сармояи хориљї ба низоми бонкии кишвар мањсуб меёбад. 

Вобаста ба ин масъала Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид 

намудаанд, ки «..ноустувории сармояи бонкї, сатњи нокифояи ќарздињї 

ба иќтисоди миллї ва љалби сармоя моро водор месозад, ки дар ин самт 

тадбирњои таъхирнопазир андешем…Вобаста ба ин Бонки миллиро зарур 

аст, ки дар самти гузаронидани истлоњоти зарурии пулдиву ќарзї, 

муътадил нигоњ доштани ќурби пули миллї, сатњи нархњо, фаъолияти 

бонкњо, назорати риояи ќонунгузории бонкї ва такмили он, паст кардани 

дараљаи хавфњо ва љорї намудани усулњои корпоративї чорањои 

мушаххас андешад» [13].  

Буҳрони молиявии ҷаҳонӣ соли 2009 махсусан ба сустшавии мавқеи 

бонкҳо таъсири шадид расонида, инчунин, як қатор бонкҳо ҳатто дар 
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кишварҳои тараққиёфта муфлис гардиданд. Бинобар ин, дар шароити  

кишвари рӯ ба инкишоф ба мисли Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини 

амнияти иқтисодии низоми бонкӣ, таҳқиқи роҳҳо ва механизмҳои 

имконпазири паст кардани таҳдидҳо ва хавфњо ба бахши бонкӣ мавзӯи 

мубраму муҳим маҳсуб меёбад.  

Барои таъмини боэътимодии фаъолияти худ бонкро лозим меояд, ки 

низоми идоракунии хавфҳоеро бунёд кунад, ки барои ошкор намудани 

тањдидҳо, андозагирӣ кардани бузургии онҳо қобил буда, мониторинги 

онҳоро таъмин намояд ва абзорҳою чораҳои зарурии вокуниш нишон 

додан ба таҳдидҳои пайдошавандаро дошта бошад. Чунин низом бояд ба 

сиёсати аз тарафи бонк коркардшуда нисбат ба идоракунии хавфҳо такя 

кунад. Бонки миллиро зарур аст, ки барои таъмини суботи тамоми низоми 

бонкии кишвар як сиёсати басо чандиреро дар соҳаи пулӣ-қарзӣ 

роҳандозӣ намояд.   

Бар замми ин, муҳиммияти мавзӯи тадқиқот аз шароити муосири 

иқтисодӣ вобастагӣ дорад. Буҳрони идомаёфтаи молиявӣ ҳамроҳ бо 

таҳаввулоти  амиқи сифатӣ ва сохторӣ дар низоми бонкӣ мегузарад, ки 

дар тағйироти назарраси нишондиҳандаҳои бозорӣ (меъёрҳои фоизӣ) 

зоҳир мегардад.   Нишондиҳандаҳои мазкур дар навбати худ, омили 

хавфҳои бонкӣ маҳсуб меёбанд, ки ин нақши низоми идоракунии хавфҳо 

ва кулли низоми бонкиро дар Бонки миллии Тоҷикистонҷиҳати 

фаъолияти муваффақ дар воқеиятҳои нави иқтисодӣ тасдиќ мекунанд.  Ҳамин тавр, муҳиммияти мавзӯи таҳқиқ вобаста ба заруратҳои 

зерин сурат мегирад:    

- зарурати ташаккули фаҳмиши аз ҷиҳати назариявӣ асоснокшудаи 

моҳияти амнияти иқтисодии низоми бонкӣ ва идораи хавфҳо дар бонкҳои 

тиҷоратӣ;  
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- зарурати таҳлили механизмҳои таъсири омилҳои дохилӣ ва 

берунии хавфҳо ба соҳаи пулию қарзӣ ва таҳдидҳо ба вазъи молиявии 

бонкҳо;  

- зарурати арзёбии ҳолати бехатарии низоми бонкии мамлакат;   

- зарурати таҳияи механизмҳои паст кардани сатҳи хавфҳо дар 

фаъолияти амалиётии бонкҳо ва таъмини амнияти иқтисодӣ бо 

назардошти стандартҳо ва меъёрҳои байналмилалӣ.  

Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмї. Ба масъалаи муайянкунии 

моҳияти амнияти иқтисодии низоми бонкӣ ба таври назаррас ҷалби 

таваҷҷуҳу диққати иқтисодчиёни назариявї ва амалияи ҳам хориҷӣ ва ҳам 

дохилӣ хос мебошад.  Дар байни муаллифон аз хориҷа метавон ба корҳои 

Рэдхэд К., Хъюс С., Клаффки, Томас Е., Ардаван Н., Валдман М., 

Макалей Ф., Вайл Н. истинод кард. Дар ин самт, бешубҳа, осори олимон 

ва мутахассисони рус сазовори таваҷҷуҳи махсус мебошад, зеро дар байни 

кишварҳои мо хусусиятҳои муштараки зиёди иқтисодӣ дида мешавад. Аз ҷумла, Л. Абалкин, А. Архипов, А. Городетский, О. Голосов, С. Глазев, Б. 

Губин, А. Илларионов, Б. Михайлов, Е. Бухвалд, Н. Гловатская, С. 

Лазуренко, В. Сенчагов, ки ба масоили назариявии амнияти иқтисодӣ 

бахшида шудаанд, дар адабиёти илмӣ маъруфияти зиёде доранд. 

Инчунин, осори илмии олимон С. Илясов, Б.Милнер, Е.Олейников, И. 

Петренко, М. Портной, О.Роговая, И. Фаминский, Г. Фетисов ва 

дигаронро метавон номбар кард, ки ба таҳқиқи ҷанбаҳои амалии ин 

масъала бахшида шудаанд. Корҳои илмии  А. Алигин, Н. Амосов, И. 

Балабанов, В. Вяткин, В. Гранатуров, Н. Ермасов, В. Окороков, Т. 

Осипенко, В. Севрук дар умум ба масъалаи хавфҳо ва  татбиқи онҳо дар 

низоми бонкӣ бахшида шудаанд.  

Дар байни олимони Тоҷикистон ба масъалаи таъмини амнияти 

соҳаи молиявӣ, аз ҷумла соҳаи бонкӣ ва дигар пањлуњои фаъолияти бонкї Қаюмов Н.Қ., Султонов З., Раҳимов Р.К., Назаров Т.Н., Рањимов З.А., Ш. 
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Рахимзода, Саидмуродов Л.Ҳ., Бердиев Р.Б., Ашуров Н., Њикматов У.С., 

Аминов Х.И., Сандалов Њ.А., Шодиева З.Н., Исупова Б.Ф., Шодиева Т.Г., 

Боймуродов Љ.Љ., Ѓаниев Р.Ѓ., Ѓаюров Ѓ.Њ., Файзуллоев М.К. ва дигарон 

таваҷҷуҳ зоҳир кардаанд.    

Бо вуҷуди ин, то имрӯз оид ба амнияти иқтисодии соҳаи фаъолияти 

бонкӣ интишороти начандон зиёде ба табъ расидааст. Сарфи назар аз 

нақши бузурге, ки низоми бонкӣ дар фаъолияти босубот ва рушди 

бехатари иқтисодиёт мебозад, ки инро буҳрони соли 2009 ва баъдан 

буњрони бонкї дар Тољикистон соли 2014 ба таври аёнӣ нишон дод, 

таҳқиқи хусусиятҳо ва ҷанбаҳои гуногунранги амнияти бонкӣ ҳанӯз 

мавқеи сазовори худро дар байни мавзӯоти тадқиқот оид ба амнияти 

иқтисодӣ пайдо накардаанд.  

Бо ин ҳол, ҳанӯз бисёр масоили назариявӣ, методологӣ ва амалии 

бунёди низоми идоракунии хавфҳо дар бонкҳои тиҷоратӣ, гузариш ба 

меъёрҳои байналмилалии муайянкунии суботи бонкҳо, механизмҳои 

таъмини амнияти ин соҳа ба таври кофӣ таҳқиқи худро наёфтаанд.  

Заминањои назариявию методологии тањќиќот. Асарҳои олимони 

хориҷию ватанӣ оид ба масоили амнияти миллӣ ва иқтисодӣ, 

муносибатҳои қарзию пулӣ, бонкҳо, идоракунии хавфњои онњо, адабиёти 

энсиклопедию иттилоотӣ, асноди қонунгузорию меъёрии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи фаъолияти молиявӣ ва бонкӣ заминаи назариявию 

методологии тањќиќотро ташкил медиҳанд. 

Дар диссертатсия маводи конференсияњои илмї-амалии 

љумњуриявї, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, Раёсати Бонки 

миллї истифода гардидаанд. 

Њадафи тањќиќот. Њадафи тадқиқотро дарёфти роњњои такмили 

низоми идоракунї ва паст кардани хавфҳои низоми бонкӣ дар доираи 

таъмини амнияти онњо ташкил медињад.  
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Масъалањои тањќиќот. Вобаста ба ҳадафи гузошташуда дар кори 

илмӣ вазифаҳои асосии зерин бандубаст гардида, ҳалли худро ёфтанд: 

- таҳқиқи афкори назариявї доир ба амнияти иқтисодии соҳаи 

бонкӣ ва хавфњои он; 

- арзёбии пањлуњои методии масъалањои идоракунии хавфҳои 

бонкӣ дар низоми амнияти иқтисодӣ; 

- таҳқиқи моделҳои паст кардани хавфҳои амалиёти қарзӣ дар 

шароити иқтисоди рў ба инкишоф; 

- таҳлили хавфҳои бонкї ва таҳдидҳо ба бозорҳои молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- ошкор кардани хусусиятҳои низоми идоракунии хавфњои бонкї ва 

меъёрҳои хоси суботи низоми бонкии кишвар; 

- тањќиќи имкони истифодаи усулњо ва моделњои муосири 

идоракунии хавфњои бонкї дар кишвар; 

- пешнињоди роњу усулњои таъмини устувории низоми бонкї ва 

амнияти онњо дар шароити иќтисодиёти рў ба инкишоф; 

- муайян кардани механизмњои асоси иислоњот дар низоми бонкї 

дар заминаи таъмини амнияти он. 

Объекти тадқиқот низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

идоракунии хавфњои он дар шароити иќтисодиёти кушода маҳсуб меёбад. 

Мавзӯи тадқиқот муносибатҳои ташаккулёбанда доир ба 

такмилдињии низоми идораи хавфҳои бонкњо дар доираи таъмини 

амнияти иќтисодї мебошанд. 

Усулњои тањқиқот.  Дар ёни тањќиќот усулњои тањлили системавї, 

оморои иќтисодї, моделсозї, абстрактии мантиќї, тањлилу синтез 

бањодињии коршиносон, тањрсозии риёзиву иќтисодї, тањлилию ќиёсї ва 

мушоњидањо истиофда шудаанд. 

Асосњои назариявии тањќиќотро корњои илмии олимони ватанию 

хориљї, ки ба масъалањои такмилдињии низоми идоракунии хавфњои 
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бонкї бахшида шудаанд ташкил доданд. 

Асосњои методологии тањќиќотро консепсияњо ва назарияи 

идоракунии хавфи бонкї дар заминаи таъмини амнияти иќтисодї, 

усулњои мављудаи арзёбї ва моделњои идоракунии хавфњо, њуљљатњои 

стратегии Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрию њуќуќии ва омори 

Бонки миллии Тољикистон дарбар мегиранд. 

Соњаи тањќиќот. Тањќиќоти диссертатсионї ба бандњои зерини 

Шиносномаи фењристи ихтисосњои КОА назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон аз рўи ихтисоси 08.00.10 – молия, гардиши пул ва ќарз соњаи 

10. Бонкҳо ва ташкилоти қарзии дигар: бандњои 10.12. 

Мукаммалгардонии низоми идоракунии таваккалҳои бонкҳои ҶТ; 10.13. 

Проблемаҳои арзёбӣ ва таъмини эътимоднокии бонк; 10.14. Коркарди 

равишҳои арзёбии сандуқи дороиҳои бонкҳои Тоҷикистон ва самтҳои 

самаранокгардонии сандуқ; 10.16. Системаи мониторинг ва 

пешгўйикунии таваккалҳои бонкӣ мувофиќат мекунад. 

Манбаъњои иттилоотии тањќиќотро маводҳои омори расмии 

Бюлеттени омори бонкии Бонки миллии Тоҷикистон, маълумоти ҳисоботии як қатор бонкҳои тиҷоратӣ ва ташқилотҳои қарзии ғайрибонкӣ, омори расмии Љумњурии Тољикистон ва дигар маводњои 

расмї ташкил медињанд. 

Марњилањои тањќиќот. Тањќиќот дар назди кафедрањои фаъолияти 

бонкї ва менељменти Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди 

Тољикистон солњои 2017-2020 гузаронида шудааст. 

Эътимоднокии натиљањои диссертатсионї. Муаллиф мавзўи 

тањќиќот, њадаф ва вазифањои онро вобаста ба наќшаи мантиќии 

диссертатсия муайян карда, методологияи дар тањќиќоти олимони соња 

асосёфтаро дар тањлили хусусияти таъмини амнияти бонкњои кишвар 

истифода намудааст. Интишороти муаллиф дар маљаллањои илмї 

эътимоднокии тањќиќотро тасдиќ менамояд. Хулосаву тавсияњо аз 
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натиљањои тањќиќоти назариявї ва истифодаи методологияи муосир асос 

меёбанд. 

Навгонињои илмии тањќиќот дар асосноккунии муќаррароти 

назариявї ва методї оид ба такмилдињии идоракунии хавфњои бонкї ва 

таъмини амнияти низоми бонкии кишвар ифода ёфтаанд. Натиљањои 

нисбатан муњим, ки аз љониби муаллиф дар љараёни тањќиќоти илмї ба 

даст оварда шудаанд: 

- љойгоњ ва муќаррароти назариявии хавфњои бонкї ва идоракунии 

он дар доираи назарияи таъмини амнияти иқтисодии низоми бонкӣ бо 

маќсади кам кардани зарари эњтимолї асоснок карда шуда, муайян карда 

шудааст, ки сатњи хавфњои бонкї ва таъмини манфиати иќтисодии бонк 

бо њам мутаносиби чаппа мебошанд; 

- аз нуќтаи назари методї дар шароити иќтисодиёти кушод арзёбии 

хавфњои дохиливу берунаи бонкњои кишвар нишон дод, ки аз љињати 

табиати њуќуќї, эњтимолияти бавуљудої, нокифоягии таљрибаи бонкдорї 

доираи хавфњо васеъ буда метавонад ва дар фаъолияти идоракунии  онњо 

истифодаи усулњои муосирро таќозо менамояд;   

- муайян карда шуда, ки дар баробари бисёрќутбии дар таљриба 

истифода намудани усулҳои паст кардани хавфҳои қарзӣ њанўз дар самти 

тањлили дурусти қобилияти пардохтпазирӣ доштани муштарӣ, даќиќ 

намудани арзиши хавфњо ва алгоритми идоракунии мукаммали онњо дар 

таљриба њанўз дар сатњи коркард ќарор дорад; 

- вобаста ба дучоршавии низоми бонкї ба хавфњои гуногун раванди 

ташаккул ва рушди он даврабандї карда шуда, омилњои бавуљудоии ин 

хавфњо нишон дода шуданд; 

-  нақши идоракунии хавфњо ва сатњи устувории низоми бонкӣ дар 

таъмини амнияти иқтисодии кишвар ва кам кардани сатњи вобастагии 

иќтисоди миллї аз омилњои беруна бо роњи тањлили афзалиятњо даќиќ 

карда шудаанд. Муайян карда шуд, ки сабабњои ба буњрон дучор шудани 

як ќатор бонкњои кишвар баланд будани сатњи хавфҳои қарзӣ, асъорӣ ва 
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паст будани сифати идоракунї ба њисоб мераванд. Њамзамон сатњи 

баланди хавфи асъорї дар кишвар бо истифода аз модели эконометрикии 

муосир муайян карда шуд;   

- риояи меъёрњои иќтисодии аз љониби Бонки миллї муќарраршуда 

ва гузариш ба стандартҳои байналмилалии муайянкунии суботи бонкҳо ҳамчун шарти зарурии пасткунии дараҷаи хавфњои амалиёти бонкӣ ва 

таъмини амнияти иқтисодии бонкҳо ва баланд шудани эътимоднокии 

онњо асоснок карда шудаанд;  

- ба сифати роњњои такмилдињии низоми идоракунии хавфњои бонкӣ 

диверсификатсияи амалиёти бонкӣ, инчунин, гузариш ба принсипҳои 

муайянкунии кофӣ будани сармояи бонкҳо бо усули Базел II пешниҳод 

гардидааст;  

- механизми ислоҳоти низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тавассути коркард ва татбиқи амалии стратегияи таъмини амнияти 

низоми бонкӣ, фарогирии молиявї ва паст кардани хавфњои бонкї 

коркард ва тавсия карда шудааст. 

Аҳамияти назариявии тањќиќот дар истифодаи муќаррароти 

назариявї ва методологии  арзёбї ва усулњои кам намудани хавфњои 

бонкї ва таъмини суботи молиявї барои тањќиќоти минбаъда замина 

гузошта, тањќиќот ба самти ислоњоти низоми бонкї дар шароити 

иќтисодиёти кушод нигаронида шудааст.  

Ањамияти амалии тањќиќот барои коркарди механизмҳои таъмини 

амнияти низоми бонкї, ҳалли мушкилоти арзёбии меъёрии он ва тавсияи 

методии кам кардани сатњи хавфњои бонкї ањамиятнок буда, муқаррарот, 

хулоса ва тавсияҳои анҷомёфта метавонанд мустақиман зимни таҳияи 

стратегияи рушди низоми бонкӣ ва устувории он мавриди истифода қарор 

гиранд. Бархе аз муќаррароти илмию методии диссертатсияро њангоми 

хондани лексия аз фанњои “Фаъолияти бонкї”, “Идоракунии хавфњо”, 

“Амнияти иќтисодї” истифода бурдан имконнок аст. 
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Нуќтањои њимояшавандаи диссертатсия: 

- асосноккунии назариявї ва методии арзёбї ва паст кардани сатњи

хавфњои бонкї дар шароити иќтисодиёти кушод пешнињод шудааст; 

- тањлили афзалиятњо дар таъмини амнияти иќтисодии кишвар ва

наќши сатњи идоракунии хавфњо оиди устувории низоми бонкї; 

- муайян намудани хавфњои ќарзї, асъорї ва идоракунї ба сифати

хавфњои асосї дар низоми бонкии кишвар; 

- пешнињоди риояи меъёрњои иќтисодї ва гузариш ба низоми

байналмилалии таъмини устувории молиявї ва сармояи бонкњо њамчун 

воситаи асосии таъмини амният дар низом; 

- пешнињоди ислоњоти низоми бонкї ва љорї намудани принсипњои

муосири идораи њавфњо дар бонкњои кишвар; 

- асоснок намудани тавсияњо дар самти тањия ва татбиќи стратегияи

таъмини амнияти низоми бонкї. 

Сањми шахсии довталаб. Дар њама марњилањои диссертатсия, иљрои 

наќшаи тањќиќот, асосноккунї, љамъ ва коркарди маводи назариявї ва 

методологї муаллиф мустаќилона фаъолият намудааст. Дар раванди 

тањќиќот аз љониби муаллиф зарурати гузаронидани ислоњоти низоми 

бонкии кишвар дар самти таъмини амният ва паст кардани сатњи хавфњо 

асоснок карда шудааст. 

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиљањои он.  

Муќаррарот ва натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї аз љониби 

муаллиф дар конференсияњои илмї-назариявї ва семинарњои назариявии 

њайати профессорону омўзгорони Донишгоњи давлатии молия ва 

иќтисоди Тољикистон, инчунин љумњуриявї ва байналмилалї (солњои 

2017-2020) пешнињод карда шудаанд. 

Интишори натиљањои диссертатсия. Вобаста ба мавзӯи тадқиқот 6 

мақолаи илмӣ ва илмӣ-методӣ нашр карда шудааст. Муқаррароти асосии 

тадқиқоти диссертатсионӣ дар 6 мақола дар маљаллањо ва наширияњое, ки 

аз љониби КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон тавсия шудаанд, 
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ба табъ расидаанд. Натиљаи тањќиќи илмї дар љараёни тадриси фанњои 

“Фаъолияти бонкї”, “Хавфњои бонкї” дар Донишгоњи давлатии молия ва 

иќтисоди Тољикистон истифода шудаанд ва бо маълумотнома тасдиќ 

гардидааст. 

Сохтори ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, 

хулосаву пешнињодњо ва феҳристи адабиётњои истифодашуда иборат 

мебошад. Ҳаҷми умумии матни рисоларо 177 саҳифа ташкил дода, аз 13 ҷадвал, 6 диаграма ва 4 расм иборат мебошад.  

Дар муќаддима мубрамияти мавзўи диссертатсия, дараљаи тањќиќи 

илмии он асоснок карда шуда, њадафу объект ва мавзўи тањќиќот, 

навгонї, асосноккунии љанбањои назариявї ва методологї ва ањамияти 

натиљањои тањќиќот дар самти таъмини амнияти низоми бонкї ва кам 

кардани хавфњои он нишон дода шудаанд. 

Дар боби якум “Масоили назариявї ва методии тањќиќи хавфњои 

бонкї ва таъмини амнияти низоми бонкї” натиљаи тањлили тањќиќоти 

назариявии мављуда ва дастовардњои муњаќиќон вобаста ба мавзўи 

тањќиќот, мањакњои методї ва моделњои коркардшуда дар самти паст 

кардани хавфњои бонкї муайян ва бо истифода аз усулњои муосир арзёбї 

гардиданд. 

Дар боби дуюм “Тањлили хавфњои низоми бонкии Љумњурии 

Тољикистон ва вазъи идоракунии он” хусусиятњои низоми бонкии кишвар 

дар замони муосир, хавфњо ва тањаввулоти фаъолияти бонкї ва вазъи 

танзими соња тањлил гардида, њолати мављуда аз нуќтаи назари амнияти 

иќтисодї арзёбї карда шуданд. 

Дар боби сеюм “Такмилдињии идораи хавфњо ва таъмини амнияти 

иқтисодї дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон” усулњои самараноки 

муосиркунонии фаъолияти бонкї, таъмини устувории низоми бонкї ва 

суботи молиявї, њамзамон, механизмњо ва самтњои ислоњоти ин низом дар 

кишвар пешнињод гардидааанд. 

Дар хулоса, натиљањои омўзиш љамъбаст карда шуда, хулоса ва 
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пешнињодњои асосї ба таври мушаххас тањия гардидаанд. 



 14 

БОБИ I. МАСОИЛИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДИИ 

ТАЊЌИЌИ ХАВФЊОИ БОНКЇ ВА ТАЪМИНИ АМНИЯТИ 

НИЗОМИ БОНКЇ 

1.1 Таҳлили ҷанбаҳои назариявии таҳқиқи амнияти иќтисодї ва
хавфҳои бонкӣ

Дар замони муосир масъалаи кам кардани таъсири хавфњои 

эњтимолї ба фаъолияти муназзами субъектњои хољагидорї ба масъалаи 

муњим табдил ёфтааст, ки дар ин самт аз менељменти субъект таќозо 

менамояд, то механизмњои муосири идоракунии хавфњоро истифода 

барад ва дар маљмўъ амнияти иќтисодиро таъмин намояд. Дар соњаи 

бонкдорї махсусан идоракунии хавфњо дар шароити давра ба давра сар 

задани буњронњо яке аз самтњои муњими фаъолияти ташкилотњои ќарзии 

молиявї ба њисоб меравад. Бинобар ин тањќиќи масъалањои вобаста ба 

пайдоиши хавфњо, арзёбї ва идоракунии онњо дар доираи назарияи 

амнияти иќтисодї яке аз унсурњои муњими назариявї мањсуб меёбад.  

Пеш аз он ки љанбањои назариявии хавфњои бонкиро тањќиќ намоем, 

бо маќсади муайян намудани љойгоњи он дар доираи мафњумњо сараввал 

аз таќиќи мавњуми “амнияти иќтисодї” оѓоз менамоем. Дар илми ватанӣ 

мафҳуми “амнияти иқтисодӣ” мафҳуми нисбатан нав мебошад. Низоми 

маъмурӣ-амрдиҳии хоҷагидорӣ, ки ба ҳукмронии моликияти давлатӣ ба 

воситаҳои истеҳсолот ва мустақилияти нисбии субъектҳои хоҷагидор асос 

ёфта буд,  як навъ рушди босуботи корхонаҳои мухталиф ва ҳатто 

корхонаҳои аз рӯйи нақша устуворро таъмин мекард. Сохтори махсуси 

низоми бонкӣ бо иштироки сармояи давлат ва зери њимояи давлат ва 

набудани бонкҳои тиҷоратӣ худ ба худ масъалаи таъмини амнияти онҳоро 

аз байн мебурд. Бо гузариш ба иқтисоди бозорӣ сохтори низоми бонкӣ ба 

таври куллӣ дигаргун гардида, бонкҳои тиҷоратї ташаккул ёфтанд, ва дар 

шароити номуайяниву хавфҳои хоҷагидорӣ дар давраи гузариш фаъолият 

мекарданд. Ин дар навбати худ, масъалаи таъмини амнияти иқтисодии 

онҳоро хеле мубраму рӯзмарра кард.  
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Амнияти иқтисодӣ – ин як категорияи таҷзияшудае мебошад, ки ба 

таври зич бо мафҳумҳои мустақилияти иқтисодӣ ва вобастагии иқтисодӣ, 

босуботӣ ва осебпазирӣ, фишори иқтисодӣ, шантаж, маҷбурсозӣ ва 

тазъиқ, истиқлолияти иқтисодӣ ва амсоли он алоқаманд аст. 

Амнияти иқтисодии давлат бошад, ин қобилияти иқтисодиёти 

миллӣ дар самти истодагарӣ намудан бар зидди хатарҳо ва таҳдидҳо, қобилияти таъмин намудани рушди пешқадаму мустақили он ва бунёди 

заминаи моддӣ барои сатҳу сифати сазовори зиндагии мардум, қобилияти 

таъмини амнияти иқтисодӣ мебошад.  

Дар ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мафњуми амнияти 

иќтисодї чунин шарњ дода шудааст: «амнияти иқтисодӣ – вазъи 

муҳофизатии иқтисодиёти миллӣ аз шароит, раванд ва омилҳои дохиливу 

беруние, ки рушди устувор ва истиқлолияти иқтисодиро зери хатар 

мегузоранд» [1 ]. 

Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи 

то соли 2030 ба масъалаи амният диќќати махсус дода шуда, ќайд 

гардидааст, ки “Тањдидњои берунї ва дохилї метавонанд ба Тољикистон 

њамчун кишвари дорои иќтисодиёти дарњои кушода дар ноилшавї ба 

њадафњои стратегї ва тасњењи марњилањои рушд таъсир расонад. Барои 

кишварњое, ки чорабинињои пешгирикунандаи мувофиќ ќабул мекунанд, 

њамаваќт ин тањдидњо манфиат доранд. Дар акси њол онњо ба хавфњо 

мубаддал мегарданд” [15]. 

Бо назардошти он, ки асосу пояи рушди иқтисодӣ дар ҷаҳони 

муосир ин пешрафти илму техника ва гузариш ба технологияҳои 

инноватсионии пешрафта мебошад, пас маҳаки асосии амнияти иқтисодӣ 

дар шароити имрӯз мустақилияти техникӣ-иқтисодӣ ва осебнопазирии 

техникӣ-иқтисодӣ мебошад. 

Дар њуљљати стратегии кишвар низ дарљ шудааст, ки сатњи пасти 

раќобатпазирии иќтисодиёти миллї бо рушд наёфтани заминаи 

технологї, њиссаи хурди пасандозњои дохилї ва сармоягузорињо, афзоиши 
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иќтисодиёти ѓайрирасмї ва дигарњо ба сифати тањдидњои асосии 

Тољикистон баромад мекунанд. 

Дар адабиёти иқтисодӣ зинаҳои зерини амнияти иқтисодиро аз ҳам 

фарқ мекунанд: 

• байналмилалӣ (ҷаҳонӣ ва минтақавӣ) 

• миллӣ; 

• маҳаллӣ (минтақавӣ ва ё соҳавӣ дар дохили мамлакат); 

• хусусӣ (ширкатӣ ва шахсиятӣ). 

Амнияти иқтисодии байналмилалӣ гуфта, маҷмӯи шароити 

байналхалқии ҳамзистии сохторҳои абзорӣ ва қарордодҳоро мефаҳманд, 

ки зимни он ҳар кадом давлати узви ҷомеаи ҷаҳонӣ бо имконияти 

интихоби озодонаи стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва татбиқи 

озодонаи он дар заминаи дахолат накардан, ҳамдигарфаҳмӣ, ҳамкории 

мутақобилан судманд таъмин мегардад. 

Амнияти иқтисодии миллӣ гуфта, ҳолати иқтисодиёт ва ниҳодҳои ҳокимиятро мефаҳманд, ки зимни он ҳимояи кафолатноки манфиатҳои 

миллӣ, рушди ҳамоҳангшудаи самти иҷтимоидоштаи мамлакат дар 

маҷмӯъ, иқтидори кофии иқтисодӣ ва мудофиавӣ ҳатто зимни вариантҳои 

аз ҳама номусоидтари инкишофи равандҳои дохилию хориҷӣ таъмин 

карда мешавад.  

Тањлили асарњои олимони хориљї ва ватанї доир ба масъалаи 

амнияти иќтисодї нишон медињад, ки аз љониби муаллифони гуногун 

мафњуми “амнияти иќтисодї” шарњ дода шуда, онњоро ба ду гурўх таќсим 

намудан имконпазир аст. Ба гурўњи якум он шарњњое, ки амнияти 

иќтисодиро њамчун маљмўи шароити рушди иќтисодї, ки иќтисодиётро аз 

тањдидњои дохиливу беруна њифз менамоянд дохил мешаванд. 

Л.И. Абалкин ќайд менамояд, ки “..амнияти иќтисодї – ин маљмўи 

шарту омилњое мебошанд, ки соњибиистиќололии иќтисодиёти миллї, 

муътадилї ва устувории он, ќобилияти муосиршавї ва мукаммалшавии 

онро таъмин менамоянд” [20]. 
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А. Архипов амнияти иќтисодиро њамчун «маљмўи шароити дохилї 

ва берунї (иќтисодї, сиёсї, геоиќтисодї), ки ба рушди самаранок ва 

динамикии иќтисоди миллї, ќобилияти ќонеъ намудани эњтиёљоти љомеа, 

давлат ва фард, таъмин намудани раќобатпазирї дар бозорњои хориљї, ки 

њимояткунанда аз њар гуна тањдиду хисорот мебошад, мусоидат 

менамоянд, шарњ додааст [27]. 

А.Е. Воробёв, Т.В. Чекушина ва дигарон амнияти иќтисодиро низ ба 

мисли А.Архипов таъриф додаанд [45]. 

Дигар муаллифон амсоли Д.В.Гордиенко амнияти иќтисодиро ба 

сифати “тавсифи асосии низоми иќтисодї, ки ќобилияти онро дар самти 

нигоњ доштани шароити маќбули зиндагии ањолї, таъмини устувори 

инкишофи иќтисоди миллї бо захирањо, њамзамон амалишавии 

пайдарпайи манфиатњои миллии давлатї нигоњ дошта метавонад” шарњ 

додааст [48]. 

Сенчагов В.К. моњияти амнияти иќтисодиро ба таври васеъ шарњ 

додааст. Ба аќидаи ў “амнияти иќтисодї ин њолати иќтисодиёт ва 

институтњои њокимият мебошад, ки дар он њимояи кафолатдодашудаи 

манфиатњои миллї, иљтимої будани сиёсати давлат, нерўи мудофиавии 

кофї, њатто дар шароити номусоиди љараёнгирии равандњои дохиливу 

беруна, таъмин мегардад” [165]. 

Дар Љумњурии Тољикистон академик Рањимов Р.К. яке аз аввалинњо 

шуда тавсифи амнияти иќтисодиро додааст. Ба аќидаи ў “амнияти 

иќтисодї дар њолати кушод будани иќтисодиёти Тољикистон ин ба њадди 

аќќали поёнї расонидани таъсири омилњои манфии беруна ба 

иќтисодиёти миллї дар шароити њамгирої ба хољагии љањонї ва 

низомњои њамгироии минтаќавї, нигоњ доштани суботи иљтимоию 

иќтисодї, фаъолияти босамари њамаи бахшњои хољагии миллї, ягонагии 

њудуди дохилииќтисодї, бо маќсади баланд бардоштани сатњу сифати 

зиндагии ањолии кишвар ба њисоб меравад” [113]. 

Чунин шарњи академик Рањимов Р.К. дар шароити ноустувории 
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иќтисодиёти љањон ва буњронњои гуногун, ки зарурати паст кардани  сатњи 

таъсири омилњои манфии берунаро таќозо менамояд, бисёр њам мувофиќ 

мебошад. 

А.Њ.Катаев, Ш.И. Файзуллоева аз нуќтаи назари истифода чорањои 

пешигирикунанда низоми амнияти иќтисодиро шарњ додаанд. Дар ин 

љода “њамон низом аз лињози иќтисодї амн њисобида мешавад, агар он 

муноќишањоро бо харољоти камтарин барои љамъият пешгирї ва њаллу 

фасл намояд. Мањаки амнияти иќтисодї бошад афзоиши имконияти 

хољагии миллї дар таъмини маљмўи манфиатњои иљтимої-иќтисодии 

субъектњои хољагидорї, аз љумла хољагии хонагї, корхонањо, ташкилот ва 

кишвар ба њисоб меравад” [67]. 

Чи хеле ки мебинем дар шарњи амнияти иќтисодї мавќеи асосиро 

манфиатњои миллї ва манфиатњои субъектњои хољагидор мавќеи муњимро 

ишѓол менамоянд. Дар ин љода барои таъмини комили амнияти иќтисодї 

академик Ќаюмов Н.К. ќайд менамояд, ки “шарти асосии амалишавии 

манфиатњои миллї гузариши иќтисодиёт ба модели дорои суръати 

баланди кофї ва босуботи рушди иќтисодї, ки ба кам кардани бекорї, 

баланд бардоштани сатњи зиндагї ва паст кардани камбизоатї оварда 

мерасонад, ба њисоб меравад” [68]. 

Дар баробари ин олимони ватанї мафњуми амнияти 

берунииќтисодї ва манфиатњои миллиро бо њам пайвастаанд, ки дар 

шароити иќтиодиёти кушоди хурди Тољикистон муњим мебошанд.  

Мо нуќтаи назари пешнињодшударо доир ба амалишавии 

манфиатњои миллї дар доираи амнияти берунииќтисодї љонибдорї 

мекунем. Амнияти берунииќтисодї аз рўи ин нуќтаи назар “маљмўи 

манфиатњои мутавозиншудаи субъектњои хољагидорї, љамъият дар умум 

ва давлат дар сатњи муносибатњои байналмилалї ба њисоб меравад. Ин 

манфиатњо тавсифи дарозмуњлат дошта, њадафњои асосї, стратегї ва 

љории сиёсати дохилї ва берунаи давлатро муайян менамоянд” [120]. 
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Аз ин нуќтаи назар бармеояд, ки амнияти иќтисодї ва 

берунииќтисодї бо мафњумњои тањдиди беруна ва дохилї алоќаманд буда, 

маќсад аз кам кардани таъсири онњо мебоашд. Дар њамаќидагї бо нуќтаи 

ќайдшуда А.Х. Давлатов амнияти берунииќтисодиро чунин шарњ 

медињад: “њолати низоми иќтисодї, ки дар он ѓайриосебпазирї ва 

мустаќилияти манфиатњои миллии иќтисодї аз таъсири тањдидњои сатњи 

якум ва дуюм дар фазои геоиќтисодї мебошад” [51]. 

 Амнияти иќтисодї – тавсифи асосии сифатии низоми иќтисодї 

мебошад, ки ќобилияти онро љињати нигоњ доштани шароити маъмули 

зиндагии ањолї, таъмини инкишофи иќтисоди миллї бо захирањои 

зарурї, њамзамон амалигардонии пайдарпайи манфиатњои миллию 

давлатиро муайян менамояд. Амнияти иќтисодї ба низоми амнияти 

миллї чун дигар ќисмњои он амсоли таъмини мудофиаи кишвар, нигоњ 

доштани сулњу субот дар љомеа, њимоя аз њолатњои фавќулодда дохил 

мешавад. Бояд дар назар дошт, ки ќисмњои амнияти миллї бо њам 

алоќаманданд, аммо дар он мавќеи асосиро амнияти иќтисодї мебозад. 

Њамзамон дар доираи амнияти иќтисодї амнияти озуќаворї 

љойгоњи хосса дошта, яке аз њадафњои муњимми Тољикистон мањсуб 

меёбад. Дар адабиёти илмї мафњуми амнияти озуќаворї нисбатан навтар 

аст. Онро аз рўи мазмуни тарљумашудаи англисї (food security) ба ду 

маъно ифода кардан мумкин аст: амнияти озуќаворї ва таъминнокии 

ањолї бо озуќа, ки ба фикри мо њаммаъноянд.  

Амнияти озуќавориро М.Саидмуродова чунин шарњ медињад:  

"Амнияти озуќаворї ин ќобилияти бо озуќаворї, иќтидори зарурї ва 

кафолатњо таъминшудаи давлат новобаста аз шароити дохиливу беруна ё 

тањдидњо дар самти таъмини эњтиёљоти ањолии кишвар дар умум ва њар як 

шањрвандро бо мањсулоти озуќаворї, оби нўшокї ва дигар озуќа дар 

њаљму сифату номгўе, ки барои инкишофи љисмониву иљтимоии фард, 

нигоњ доштани саломатї ва такрористењсоли васеи ањолї кофї мебошад» 

[121]. 
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  Дар маљмўъ амнияти миллї ба намудњои гуногун таќсим мешавад 

ва њамин тавр амнияти иќтисодї низ ба шохањои гуногун људо мешавад, 

ки гуногунї ва ягонагии низоми тањќиќи моро дар умум тавсиф медињад. 

Яъне мо дар алоњидагї ба таври абстарксия амнияти иќтисодї ё шохањои 

онро тањќиќ намуда метавонем ва њамчун методологияи њаракат ба 

мушаххасот мантиќан заминањои алоќамандии намудњои амниятро 

хулосабарорї менамоем.  

Дар шароити инкишоф ва буњрон кишвар барои кам кардани 

тањдидњои имконпазир захирањои стратегии худро ташкил медињад ва 

диверсификатсияи истењсолоту содироти худро таъмин менамояд. 

Вазифаи муњими сиёсати иќтисодї ин тањия ва амалї намудани сиёсати 

мутавозини иљтимоию иќтисодї, пулию ќарзї, андозу буљет ва робитањои 

берунииќтисодї ба њисоб меравад.  

Тањияи муаллиф 
Расми 1.1.1. Алоќамандї дар фаъолияти таъмини амнияти иќтисодї 

Самтњои асосии фаъолият оид ба таъмини амнияти иќтисодї 

Таъмини устувории молиявию 
иќтисодї 

Фаъолияти иттилоотї-
тањлилї 

Самтњои махсус  
(ѓайрииќтисодї) 

Самтњои анъанавї  
(иќтисодї) 

 

Таъмини муќовимат ба 
муфлисшавї 

Кам кардани хавфњои фаъолияти 
иќтисодї 

Диверсификатсия 

Мањдудкунї 

Суѓуртакунї 

Муќовимат ба коррупсия 

Њамкорї байни маќомоти гуногун 

Таъмини амнияти иттилоотї 

Раќамикунонии фаъолияти 
иќтисодї 

Фаъолияти зиддитеррористї 

Таъмини амнияти кадрї 

Фаъолияти якљояи маќомоти 
давлатї 

Њифзи љисмонї 

Муќовимат ба љинояткорї 
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Чуноне ки дар расми 1.1.1 нишон дода шудааст, фаъолият дар 

таъмини амнияти иќтисодї самтњои гуногунро дарбар мегирад, њамзамон 

алоќамандии њамаи самтњо ва маќомоти таъминкунандаи амният омили 

муњими муваффаќият ва натиљабахшї аст. 

Дар шароити иќтисодиёти кушод назар ба иќтисодиёти пўшида бо 

сабаби раќобати байни кишварњо тавозуни таќсимоти захирањо вайрон 

мешавад ва дар ин њолат бечунучаро тањдидњо бу вуљуд меоянд, ки 

татбиќи сиёсати берунииќтисодиро дар њамоњангї бо сиёсати пуливу 

ќарзї ва андозу буљет таќозо менамояд. 

 Њамзамон олимон ќайд менамоянд, ки самтњои афзалиятноки 

рушди миллї бояд даќиќ карда шуда, модели иќтисодии мушаххас омода 

карда шавад. Дар мисоли фаъолияти босуботи кишвар дар самти 

робитањои берунииќтисодї консепсияи сиёсати робитањои 

берунииќтисодї тањия шуда, стратегияи фаъолияти берунииќтисодї дар 

њамаи зинањои идоракунї асоснок карда шавад [160]. 

Дар њолати идоракунии ѓайрисамаранок тањдидњо ба хавфи воќеї 

мубаддал гардида, таъсири манфии худро ба љараёни истењсолї 

мерасонад. Бинобар ин намудњои амнияти иќтисодї дар якљоягї бояд 

тањќиќ гарданд, то ки фишангњои мувофиќи сиёсати макроиќтисодї 

интихоб карда истофода шаванд. 

Дар шароити афзоиш ёфтани хавфњои дохилї дар дохили субъекти 

хољагидорї ва дар байни субъектњо амалиётњои ѓайрирасмї сурат 

мегиранд, ки заминаи иќтисодиёти ѓайрирасмї (пинњонї) дар кишвар 

мегардад. Чунин амалиётњо дар кишварњои рў ба инкишоф, аз љумла 

Тољикистон дар солњои буњронї дар самти фаъолияти бонкї, 

иљозатномадињии фаъолият, содироту воридот ва амалиёти тиљоративу 

асъорї ба назар расиданд [160]. 

Нишондињандаи миќдории амнияти иќтисодї бояд системавї 

тањќиќ гардад, чунки бо як нишондињанда вазъи таъмини амнияти 

иќтисодиро тањлил кардан нашояд. 
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Солењзода А.А., Кабилов Д. њамзамон муњимияти риояи 

принсипњои амнияти иќтисодиро таъкид намудаанд, ки ба онњо дохил 

мешаванд [133]:  

- уњдадорињои мутаќобилаи шахс ва шањрванд, љамъият ва давлат 

дар татбиќи њадафњоии стратегї ва таъмини амният; 

- њамоњангсозї ва мувофиќаи њаракати ќуввањои таъминкунандаи 

амният; 

- ягонагї, алоќамандї ва мутавозинии њамаи намудњои амният; 

- афзалият додан ба чорањои сиёсї, иќтисодї ва иттилоотї; 

- назорати татбиќи њамаи њаракатњо дар доираи њадафњои стратегї 

ва амниятї. 

Дар асоси тањлили мафњуми назариявї, равияњо ва самтњову 

принсипњо мо чунин таърифи амнияти иќтисодиро аз лињози сифатї 

пешнињод менамоем: Амнияти иќтисодї – ин низоми унсурњои таркибї, 

якљоягии амал ва алоќамандї дар љараёни таъмини он мебошад, ки дар 

системавии нишондињанда ва мањакњо ифода ёфта, барои баланд 

бардоштани нерў ва раќобатпазирии субъекту объекти он шароити 

мусоид фароњам меоваранд ва устувории онњоро дар оянда таъмин 

менамоянд.  

Вобаста ба ин, амнияти соњањо аз рўи ќобилияти иќтисодиёти 

кишвар дар таъмини эњтиёљоти љамъият бо мањсулоти зарурї ва соњањои 

дигари иќтисодиёт бо ашёи хом тавсиф меёбад.  Њамин тавр вазъи 

иќтисодиёти кишвар аз амнияти соњањои гуногуни он вобастагї дорад.  

Барои бањодињии амният ва муайян намудани сатњи баланди нерўи 

иќтисоди миллї бояд устувории сохтори соњањои гуногуни иќтисодиёт, 

алоќамандии сармояи истењсолї бо сармояи молиявию бонкї тањлил 

карда шавад. Дар њолати номутавозинии унсурњои низоми ќайдшуда он 

ба таври кофї фаъолият карда наметавонад ва маълум аст, ки 

иќтисодиёти кишвар зери хатар ќарор дорад. Њамзамон, њар як соња аз 

тањдиду хатар эмин аст, агар корхонањои он низ эмин бошанд. 
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Аз рўи мазмун мо фаъолияти амни иќтисодии корхона (ширкат, 

бонк ва ѓайра)-ро, ки бо истифода аз захирањои мењнат ва моликият мол, 

кор хизматрасониро истењсол мекунад, мефањмем. Бинобар ин фаъолияти 

амни иќтисодии њар як корхона аз нуќтаи назари манфиатњо њамчун 

субъекти иќтисодиёт тавсиф меёбад, ки аз љониби давлат ва љомеа бањо 

дода мешавад. Дар њолати номувофиќатии манфиатњо сатњи баланди 

амнияти иќтисодии кишвар аз фаврияти мувофиќанамоии он алоќаманд 

аст. 

Аз нуќтаи назари илми иќтисодї, ки манфиатњоро њамчун шакли 

инъикоси муносибатњои мављудаи иќтисодї тањќиќ менамояд, мувофиќи 

маќсад аст, ки амнияти иќтисодї дар назарияи идоракунї тањќиќ ёбад. 

Назарияи идоракунї алоќамандии байни манфиатњоро дар се сатњ дарбар 

мегирад: сатњи фардї, сатњи ширкат ва сатњи давлат. Ба аќидаи мо вазъи 

амнияти иќтисодї аз дараљаи амалишавии манфиатњои намояндањои ин 

се сатњ ва алоќамандї байни онњо вобастагї дорад. 

Ин равия барои дар сатњи нав бознигарї намудани амнияти 

иќтисодї имкон медињад. Яъне амнияти иќтисодї чунин вазъи низоми 

иќтисодиёт мебошад, ки маљмўи унсурњои мураккаб ва гуногунро дарбар 

гирифта, ягонагии онњо танњо ба таври диалектикї арзёбї мегарданд. 

Аз рўи моњият амнияти иќтисодї бо мафњумњои «устуворї» ва 

«рушд» зич алоќаманд мебошад, ки асоси иќтисодиёти миллиро ташкил 

медињанд. Бе рушди иќтисодї кишвар зери таъсири манфии омилњо ќарор 

мегирад аз тањдидњо, чи дохилї ва чї берунї, эмин дошта намешавад ва 

ќобилияти муќовиматии худро гум мекунад. Устуворї бошад ќобилияти 

иќтисодиёти кишварро дар уњдабарої аз фишорњои гуногуни тањдидњо ва 

новобаста аз онњо фаъол будани онро инъикос менамояд.  

Чунин равия имкон медињад, ки асосоњои ташаккулдињандаи 

мафњуми амнияти иќтисодии кишвар муайян карда шаванд: 

- низоми амнияти иќтисодї ба воситаи маљмўи тадбирњои тавсифи 

ташкилї, ќонунгузорї ва иќтисодї дошта инъикос меёбад, ки барои 
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таъмини эњтиёљоти љомеа, аз љумла баланд бардоштани 

нишондињандањои иљтимої-иќтисодї равона шудаанд; 

- ба сифати субъекти амнияти иќтисодї фард, ширкатњо, соњањо, 

љамъият ва давлат баромад мекунанд; 

- ба сифати объекти амнияти иќтисодї манфиатњои фард, ширкатњо 

(бонкњо), љамъият ва давлат ва усулњои њимояи онњо аз тањдидњо баромад 

мекунанд. Як ќатор олимон ба сифати объекти амнияти иќтисодии бонк 

дар баробари манфиат, њамзамон тањдидњо ва хавфњоро пешнињод 

мекунанд [123]. 

Дар доираи тањияи консепсияи амнияти иќтисодї чи тавре ки тањќиќ 

карда шуд, мавќеи асосиро унсури молиявию иќтисодї ва устувори 

молиявї ташкил медињад. Таъмини њимояи манфиатњои молиявии 

субъектњои иќтисоди миллї дар њамаи зинањои муносибатњои 

шањрвандон, ташкилот ва давлат дар дохили кишвар ва берун аз он дар 

низоми амнияти иќтисодии кишвар, алалхусус барои кишварњои аз 

љињати молиявї ноустувор ва рў ба инкишоф, унсури калидї мањсуб 

меёбад.  

Мањаки муайян намудани амнияти молиявї суботнокї, инкишофи 

мутавозини низоми молиявї, буљетї, андозї, њисоббаробаркунї, 

сармоягузорї ва фондї ба њисоб меравад [91]. 

Дар ин љода дар доираи тањќиќи амнияти молиявї низоми бонкиро 

људо кардан мумкин аст, ки дар давраи муосир тањќиќи он низ муњим 

арзёбї мегардад. Ба ин мавзўъ корњои илмї нисбатан кам тањия карда 

шудаанд, вале аз пањлуњои гуногуни устувории бонкњо, кифоятии сармояи 

онњо, назорати бонкї ва дигар самтњо тањќиќоти олимон гузаронида 

шудааст.  

Инкишофи иќтисодиёти љањон ва њолатњои буњронї дар он таќозо 

менамояд, ки таѓйирёбии тамоюлоти ба низоми бонкї таъсиррасон 

мунтазам тањќиќ карда шаванд, то дар дохили кишвар устувории 

инкишофи онњо таъмин гардад. 
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Зери мафњуми амнияти иќтисодии бонкњо олимон ќобилияти онњоро 

дар муќовимат ба таъсири ќуввањои зараровар дар бозори молиявї ва 

таъмини њолати ногувор дар муборизаи раќобатї байни бизнеси бонкї 

шарњ медињанд [104]. 

Нигоњ доштани суботи бонкї дар навбати худ нигоњ доштани 

пардохтпазирї, банаќшагирии љараёни пулї дар оянда ва амнияти 

шуѓлро дарбар мегирад.  

Аммо ба фикри мо баромадан аз њолати ногувор вазъи таъминнокии 

амниятро дар шароити буњронњо нишон медињад ва ин њолат барои рањои 

ёфтан аз мушкилоти мављуда ба њолати воќеии бонкњо дар баъзе маврид 

мувофиќ намеояд. Баръакс бонкњо бояд инкишоф ва устувории худро 

таъмин намуда, раванди идораи онро зери назорати роњбарият ќарор дода 

бошанд. Яъне дар шароити низоми бонкии кишвар раванди идоракунии 

тањдидњо, њавфњо ва омилњои манфии таъсиррасон муњим арзёбї мегардад 

ва усули њимояи манфиати бонкњоро инъикос менамояд. 

Улугходжаева Х.Р., Мирзоев С.С. њамзамон мавзўи уствории 

молиявии бонкњоро тањќиќ намуда, онро ба устувории дохилї, умумї ва 

молиявї људо менамоянд. Омилњои устувории молиявии бонки тиљоратї 

ќуввањои њаракатдињандаро меноманд, ки ба амнияти бонк ва рушди 

устувори он таъсир мерасонанд ва ё баръакс онњо сабаби муаммоњои бонк 

шуда метавонанд  [143]. 

Р. Олимшоев, Х.М. Ашуров ќайд менамоянд, ки амнияти иќтисодии 

бонк ин њолати њифзи манфиатњои њаётан муњим аз тањдидњои берунаву 

дохила, ки бо низоми тадбирњои иќтисодї, ташкилї ва техникї ба роњ 

монда мешавад. Амнияти иќтисодии бонк ба худ њамаи намудњои 

амниятро дарбар мегирад. Чунки дар љараёни таъмини он амният аз 

њамон тањдидњое, ки барои барои бартараф кардани онњо фаъолияти 

иттилоотї ва љисмонї равона мегардад. Бинобар ин, ќайд гардидааст, ки 

самаранокии таъмини амнияти иќтисодии бонк дар њолати ташкили 

хадамоти махсус ба даст оварда мешавад [103]. 
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 Аммо хадамоти махсус ин танњо яке аз тадбирњои таъмини амнияти 

иќтисодии бонк мебошад.  

Маќсади асосии таъмини амнияти иќтисодии бонк кам кардан ё 

бартараф намудани тањдиду хатарњо ба њисоб меравад. Дар адабиёти 

соњавї шарњи гуногуни мафњумњои “тањдид” ва “хатар” дар доираи 

таъмини амнияти иќтисодии бонк оварда шудаанд. Як ќатори онњо 

“тањдид” ва “хатар”-ро бо њам шабењ ва дигарон аз њам фарќкунанда 

хислат медињанд [46,95,147,171]. 

Далели љонибдори аќидаи дуввум дар он аст, ки хатар дар шароити 

раќобат байни бонкњо њама ваќт вуљуд дорад. Вале аз нуќтаи назари 

амнияти бонкї на њама ваќт чунин хатар ба тањдид мубаддал мегардад. 

Дар њолати наандешидани чорањои бехатаргардонї хатари дохилї ва 

берунї ба тањдиди љиддї мубаддал гардад, ки дар ин њолат ќувва ва 

молияи зиёдтар аз љониби бонк харљ мегардад. 

Аммо ба њар њолат ягон шарњи амиќи фарќкунанда дар мафњумњои 

“тањдид” ва “хатар” байни олимон ба таври асоснок дида намешавад. 

Фарќият на танњо аз нуќтаи назари зарари моливу пулии мерасонида, 

балки ин тањќиќи системавиро таќозо менамояд, ки ин мавзўи тањќиќоти 

мо низ њисоб намеравад. 

Дар доираи низоми таъмини амнияти бонкї мавќеи асосиро 

мафњуми “хавф” (“риск”) дорад. Хавфи бонкї категорияи махсус ба њисоб 

меравад, ки аз ду љабња шарњ дода мешавад: 

- аз нуќтаи назари консепсияи иќтисодиёти бозорї ва соњибкорї, ки 

дар он хислати бо хавф дучор шудани субъекти хољагидорї дар шароити 

раќобат шарњ дода шудааст [164].  Бонк, ки маќсади фаъолияташ 

гирифтани фоидаи соњибкорї аст, ба хавф асос ёфтааст; 

- аз нуќтаи назари амнияти иќтисодї, аниќтараш низоми таъмини 

он, ки кам кардани (бартараф намудани) хавф (њо)-ро њадафгирї 

менамояд. Дар њолати ноилшавї ба њадаф манфиати субъекти тањти амн 

ќарор гирифта ба таври аксар таъмин мешавад. Яъне сатњи хавфњои бонкї 
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ва таъмини манфиати иќтисодии бонк бо њам мутаносиби чаппа 

мебошанд. 

Аз даст додани ќисми захирањо, дороињо, пардохтпазирї, кам 

гирифтани фоида ва харољоти иловагї намудан аз љониби бонк 

пайёмадњои манфии баланд шудани хавфњои бонкї ба њисоб меравад. 

Хавфњои бонкиро аз нуќтаи назари методї бо харољот (зарар) 

баробар медонанд. Дар њолати харољоти иловагї намудан ё дидани зарар 

аз хатари мављуда одатан њамчун хавф арзёбї карда мешавад. Аломат 

асосї ва тарзи њисоби дараљаи хавф аз зарари эњтимолии он бармеояд. 

Дар санади меъёрї “хавфи қарзӣ – хавфи ба миён омадани хароҷот 

(зарар) дар натиҷаи аз тарафи муштарӣ вайрон карда шудани шартҳои 

ибтидоии шартнома (қарордод) оид ба иҷрои ӯҳдадориҳои пулии ба 

зимма гирифтаи вай ҳангоми гузаронидани амалиёти қарзӣ, лизингӣ, 

факторинг, форфейтинг, амалиёти додани кафолати бонкӣ ва дигар 

амалиётҳо” шарњ дода шудааст [17]. 

Њамзамон “хавфи фаъолияти бонкӣ - хавфи ба вуҷуд омадани 

талафоте, ки аз гузаронидани амалиётҳои ташкилоти қарзӣ бармеояд” 

шарњ дода мешавад.  

Дар фарњанги иќтисодии зери тањрири А.И. Архипов хавф њамчун 

“эњтимолияти сар задани зарар дар фаъолият ва амалиёт” таъриф дода 

шудааст [166]. Дар тањќиќоти А.В.Смирнов бошад хавф “њамчун 

эњтимолияти ба вуќўъ пайвастани ягон њодиса ё оќибати нохуш мебошад, 

ки ба хисороти мустаќим ё зарари бавосита оварда мерасонад” шарњ дода 

мешавад [127]. П.Роуз бошад барои бонкдор хавфро њамчун “номуайянї, 

ки бо њодисаи муайян алоќаманд аст” таъриф додааст [118]. Бо ин монанд 

шарњи хавфи бонкї ё соњибкориро олимони мактабњои гуногун шарњ 

додаанд, ки бештари онњо бо “эњтимолият”, “номуайянї” ва “зарар” онро 

шабењ додаанд. 

Инчунин бояд ќайд намуд, ки дар адабиёти иќтисодї хавфи бонкї 

бо нагирифтани фоидаи имконнок низ алоќамандї дорад, ки аз низоми 
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идоракунии хавфњо вобастагї дорад [117]. Њамзамон хавфи бонкиро аз 

тањдид фарќ мекунанд, чунки якум мафњум бо фаъолияти ќонунии 

тиљоратии бонк ва амалиёти он алоќамандї дошта, мафњуми “тањдид” дар 

фаъолияти зиддиинсонї ва ѓайриќонунї шарњ меёбад. 

Мавќеи хавфњо дар низоми амнияти бонкї дар расми 1.1.2 нишон 

дода шудааст.  

Расми 1.1.2. Мавќеи хавфњои бонкї дар низоми таъмини амнияти бонки 

тиљоратї. 

Тањияи муаллиф 

Дар Дастурамали № 181 “Дар бораи талабот ба низоми идоракунии 

хавфҳо ва назорати дохилӣ дар ташкилоти қарзӣ” 12 намуди хавфњо шарњ 

дода шудааст, ки бо ин шумора намуди хавфњо мањдуд нестанд. Дар 

фаъолияти бонкї вобаста ба сатњи инкишофи низоми бонкї ва 

хизматрасонињои бонкї номгўи хавфњо зиёдтар буда метавонад. Аз расми 

1.1.2. бармеояд, ки низоми идоракунии хавфњои бонкї як љузъиёти бо њам 

алоќаманди таъмини амнияти иќтисодии бонки тиљоратї мањсуб меёбад. 

Дар маљмўъ тањќиќгарон љанбањои идоракунии хавфњои бонкиро 

яке аз самтњои муњими таъмини амнияти иќтисодии бонкњо баён 

менамоянд, ки аз он расидан ба њадафњои асосии бонк вобаста аст. Дар 

њолати дуруст ба роњ мондани низоми арзёбї ва идоракунии хавфњо 

натиљаи дилхоњ ба даст оварда мешавад, ки равияи илмиро дар амалияи 

он таќозо менамояд. 

Дар ин асно ба аќидаи мо низоми идоракунии хавфњои бонкї ин 

маљмўи нињодњо ва чорабинињои муташаккилона доир ба дарёфт, кам 

Низоми амнияти иќтисодии бонки тиљоратї 

 

Дигар хавфњои бонкї 
 

Хавфи 
ќарзї 

Хавфи 
бозорї Хавфи 

амалиётї 
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кардан ё бартараф намудани омилњои ба зарари моддиву маънавї 

оваранда мебошад, ки њолати номуайяниро ба муайянї наздик месозад. 

Хулосаи параграф  

1. Назарияи идоракунии хавфњои бонкї дар доираи назарияи 

амнияти иќтисодї мавќеи муњимро ишѓол намуда, љойгоњи онро њамчун 

самти муњими тањќиќот муайян кардааст. 

2. Намудњои гуногуни амнияти иќтисодї дар якљоягї бояд тањќиќ 

гарданд, то ки фишангњои мувофиќи сиёсати макроиќтисодї интихоб 

карда, истифода шаванд. Аз рўи моњият амнияти иќтисодї бо мафњумњои 

«устуворї» ва «рушд» зич алоќаманд мебошад, ки асоси иќтисодиёти 

миллиро ташкил медињанд. 

3. Аз нуќтаи назари илми иќтисодї, ки манфиатњоро њамчун шакли 

инъикоси муносибатњои мављудаи иќтисодї тањќиќ менамояд, мувофиќи 

маќсад аст, ки амнияти иќтисодї дар назарияи идоракунї тањќиќ ёбад. 

Назарияи идоракунї алоќамандии байни манфиатњоро дар се сатњ дарбар 

мегирад: сатњи фардї, сатњи ширкат ва сатњи давлат. 

Сатњи хавфњои бонкї нисбат ба манфиатњои иќтисодии бонкї 

мутаносиби чаппа буда, хавфњо одатан бо зарари дидашуда ё 

пешбинишуда алоќамнд мебошад. 

4. Дар доираи низоми хавфњои бонкї хавфњои бозорї, ќарзї, 

амалиётї мавќеи бештарро доро буда, дар шароити иќтисодиёти рў ба 

инкишоф сатњи онњо бештар буда метавонад. 

5. Дар шароити кишварњои рў ба инкишоф махсусан сатњи хавфњо 

баланд буда, таќозо менамояд, ки услуби коркардшуда дар таљрибаи 

инкишофи бонкї истифода шуда, њайати роњбарикунандаи бонки муосир 

донандаи кор бояд бошанд. Дар њолати акс муфлисшавии бонк имкони 

калон дорад. Баррасї ва тањлили хавњои умумииќтисоди, ки аз нуќтаи 

назари тадќиќгарон баррасї карда мешаванд як ќисмати хавфњои 

бонкиро дар худ фаро гирифта роњњои самаранок ва алтернативии он 

њадафи кори мо мебошад.  
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6. Дар њошияи андешаи тадќиќгарон, ки пурра ба самти хавњои 

бонкї равона шудааст пешнињодњои зерин ба манфиати кор мебошад: 

1. Дар асоси тањдидњои соњавї муайян намудани сатњи хавфњои 

дохили соњавї дар низоми бонкї; 

2. Баррасии сатњи хавфњое, ки ба суботи низоми бонкї аз нуќтаи 

назари равонї таъсир мерасонанд; 

3. Назарияи коркарди пешнињоди хавњои низоми бонкї дар доираи 

имкониятњои мављуда; 

4. Ташкили сохтори махсуси коркарди андешањо љињати ошкор 

намудани сатњи хавњое, ки аз нуќтаи назари фардї ба вуљуд 

меоянд; 

5. Дар дохили њар як воњидњои сохторї ташкил намудани гуруњњо 

оид ба баррасии муаммоњои љойдошта ва ѓара. 

1.2. Асосњои методии њисоб ва арзёбии хавфҳои бонкӣ дар таљрибаи 

муосир  

Хавфњои бонкї њамчун категорияи асосии амнияти иќтисодии 

бонкњо дар шароити иќтисодиёти кушода тавсифи махсусро мегиранд. 

Чунки дар шароити иќтисодиёти сарбаста сатњи раќобат дар байни 

бонкњои ватанї сурат гирифта, бо кушод шудани иќтисодиёт ба раќобат 

бонкњои хориљї ва низоми хавфњои мављудаи беруна ворид мешаванд, ки 

эњтимолияти харољот (зарар) зиёд ва равона намудани маблаѓи иловагиро 

барои идоракунии хавфњо таќозо менамояд. 

Дар асоси тањќиќоти олимон маълум мегардад, ки хавфњои бонкї аз 

рўи мањакњои асосї дар шароити иќтисодиёти кушод тасниф карда 

мешаванд: 

1. Аз рўи манбаъи ташаккулёбї: доираи фаъолияти бонк ва теъдоди 

иштирокчиёни амалиёт ва ањдњои иќтисодию молиявї васеъ мегардад, ки 

сатњи хавфњоро баланд мегардонад; 

2. Доираи амалишавї: доираи фаъолияти соњибкории бонкї бо 

теъдоди зиёдтари намояндагињо ва филиалњо, низомњо ва воситањои 

электронї васеъ мебошад; 
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3. Табиати њуќуќї: менељменти бонкї аз доираи ќонунгузории 

миллї берун мебарояд ва таќозо менамояд, ки њайати он дорои донишњои 

васеи њуќуќи байналмилалї бошанд; 

4. Эњтимолияти бавуљудої: хавфи бонкї яке аз унсури њатмии 

фаъолияти соњибкории бонкї эътироф шуда, дар шароити раќобати 

байналмилалї истифодаи усулњои ќонунї барои баланд бардоштани 

сатњи хавфи раќиб маъмул мебошад. 

5. “Дасти кутоњ” дар идоракунии сатњи хавфњо дар шароити 

иќтисодиёти рў ба инкишоф: дар њолати иљро накардани уњдадорї аз 

љониби ѓайрирезидент њалли бањсњо дар кишвари иќомат мушкилињоро 

эљод мекунад. 

Чунин мањакњо хислати хоси хавфњои бонкї ва низоми идоракунии 

онро дар шароити иќисодиёти кушод шарњ медињанд, гарчанде ки ягон 

таърифи ин мафњум алоњида дар чунин шакли иќтисодиёт вуљуд надорад. 

Аз ин нуќтаи назар ќайд карда метавонем, ки идоракунии хавфи бонкї ин 

фаъолияти маќсадноки бонкї, ки асоси онро интихоби имконияти зиёди 

амалиётї дар њолати банаќшагирии меъёри муайяни даромаднокї бо 

назардошти номуайянї дар миќёси байналмилалї ба њисоб меравад. 

Љараёни интихоби имкониятњо ва ба воќеият наздик шудани онњо бо 

зиёдшавии сатњи даромаднокї (яъне манфиати њайати бонк) хислати 

муњими хавфњои бонкї мебошад. 

Бинобар ин дар шарњи мафњуми “хавфњои бонкї” дар шароити 

иќтисодиёти кушод бояд ба љанбањои зерин диќќат дода шавад: 

- мављудияти имконияти интихоби гуногун барои баромадан ба 

натиљаи воќеии ягона; 

- мубаддал гаштани имконияти абстрактї ба имконияти воќеї 

њангоми фаъолияти њайати бонк дар љараёни идоракунии хавфњо; 

- мубаддал гаштани имконияти воќеї ба њолати кунунї, ки дар 

натиљагирї инъикос меёбад. 

Бинобар ба инобат гирифтани љанбањои зикршуда, усули арзёбии 
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хавфњои бонкї маќсад дорад, ки бо муайяннамоии эњтимолияти 

имконияти мушаххас дар шароити номуайянї воќеияти нињої муайян 

карда шавад. Гуногуннамудии имкониятњо эњтимолияти гуногуни 

натиљагирї дорад, ки расидан ба ин ё он натиља аз менељменти бонкї 

вобаста аст. 

Дар шароити иќтисодиёти кушод, чи хеле ки нишон дода шуд, сатњи 

номуайянї боз њам бештар мешавад. Бинобар ин дар шарњи мафњуми 

хавфи бонкї гуногуннамудии фаъолияти бонкї њамчун алтернативањои 

гуногуни ба фурўш баровардани мањсулот ва хизматрасонии  бонкї бо 

назардошти омили номуайянї ба инобат гирифта мешавад. 

Дар асоси ин мо метавонем мафњуми “хавфи бонкї”-ро чунин шарњ 

дињем: “эњтимолияти гирифтани зарар ё дар сатњи зарурї нагирифтани 

фоида аз љониби бонк њангоми интихоби вариантњои гуногуни ба фурўш 

баровардани мањсулот ва хизматрасонии  бонкї бо назардошти омили 

афзояндаи номуайянї њамчун хавфи бонкї фањмида мешавад”. 

Чунин шарњ дар шароити таъсири омили афзояндаи номуайянї аз 

менељменти бонкї ихтироъкорї ва навовариро таќозо менамояд, ки ба 

иќтисодиёти кушоди рушдёбанда хос мебошад.  

Бояд дар назар дошт, ки хавфњои бонкї шакли субъективии 

инъикоси муносибатњои объективона мебошад, ки натиљаи он аз амали (ё 

беамалии) њамаи субъектњои хавф (њайати роњбарикунанда, тањлилгарон, 

њайати кадрї, мизољони бонк) ба вуљуд меояд. Чунин амал метавонад ба 

натиљаи манфї (зарар) ё мусбат (фоида) орад. Аз сатњи натиљагирї 

фаъолияти менељменти бонк арзёбї карда мешавад. 

Гуногуннамудии имкониятњо барои бонк аз стратегияи 

интихобкардаи бонк (таљовузкорона, муътадил, консервативї) вобастагї 

дорад. Њамзамон дар мисоли хавфи ќарзї аз меъёри фоидагирии бонк аз 

ањди мазкур ва воќеияти фаъолияте, ки барои он ќарз људо мегардад сатњи 

хавф вобастагии калон дорад. Бинобар ин арзёбии хавфњои бонкї дар њар 

маврид тањлили амиќу возењро таќозо менамояд, то ки манфиати бонк 
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њифз ва таъмин карда шавад. Аз ин рў вазифаи менељменти бонк (махсусан 

идоракунандаи бонк) дар интихоби бењтар (бењтарин)-и имконияти 

мављуда, дарки амиќи эњтимолияти бавуљудоии хавфњои гуногун, 

пешгирии онњо ё паст кардани сатњи онњо ба њисоб меравад. 

Бояд дар назар дошт, ки амали хавфњои бонкї бо хислатњои 

рефлексивї, мавсимї, сатњї, масофавї алоќаманд аст, ки тарафи 

объективї ва субъективии онро инъикос менамояд [42]. 

Бинобар ин тибќи яке аз талабот ба ташкили низоми идоракунии 

хавфҳо дар Тољикистон аз тарафи шӯрои нозирони  ташкилоти ќарзї 

стратегияи фаъолияти ташкилоти қарзӣ бояд тасдиқ карда шавад. Дар 

стратегияи корпоративии ташкилоти қарзӣ мақсадҳои кӯтоҳмӯҳлат ва 

дарозмӯҳлати фаъолияти он муайян карда мешавад ва мунтазам бо 

мақсади роҳ надодани омилҳое, ки қаблан ба фаъолияти он таъсири 

манфӣ расонидаанд, такмил дода мешавад [17]. 

Идоракунї ва бартарафсозии хавфи бонкї њамзамон ба иљрои 

вазифањои зерин равона мегардад: 

- тањлилї - тањлили доимии (мониторинги) омилњои беруна ва 

дохилии хавф, ба низом даровардани манбаъи хавф, ки менељменти 

бонкро барои интихоби вариантњои гуногуни ба фурўш баровардани 

мањсулот ва хизматрасонии  бонкї бо назардошти омили афзояндаи 

номуайянї бо маќсади зиёд намудани сатњи даромаднокї равона 

менамояд; 

- навоварї ё нављорисозї (инноватсионї) – имконияти гирифтани 

зарар (нагирифтани сатњи даркории фоида) аз ањд ё фурўши мањсулоти 

бонкї менељменти бонкро ба такмилдињии низоми идоракунии хавфњо, 

љустуљўи равияњои ѓайрианъанавии арзёбии хавфњо, истифодаи мањакњои 

ѓайристандартии арзёбии пардохтпазирї ва ќарзадокунии мизољон ва 

умуман навоварї равона менамояд; 

- танзимнамої – дар сатњи танизими дохилї ва берунї асос меёбад. 

Танзимнамоии дохилї дар худтанзимнамоии ташкилоти ќарзї љињати роњ 
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надодан ба афзоиши хавфњо бо маќсади нигоњ доштани устувории 

молиявии он, ќобилияти дарёфт ва бартарафсозии хавфњо инъикос 

меёбад. Танзими беруна бошад дар меъёрњои иќтисодии аз љониби бонки 

марказї муайяншуда ва меъёрњои байналмилалии эътирофшуда инъикос 

меёбад, ки ташкилотњои ќарзї онњоро риоя бояд намоянд, то ки низоми 

бонкї ба хавфњо дучор нагарданд; 

- њимоявї – аз љониби бонк шаклњои гуногуни њимоя аз зарар 

истифода мешавад: захирањои пўшонидани талафоти имконпазир аз 

ќарзњои батаъхирафтода, истифодаи шаклњои суѓурта, хељкунї  ва ѓайра. 

Амалиёти бонкї, мизољон ва шароити бозор гуногуннамуд буда, 

амалан хавфњои бонкиро низ гуногуннамуд ва душворпешгўишаванда низ 

мегардонад. Бинобар ин дар арзёбии хавфњои бонкї бештар усули риёзї 

ва омориро истифода мебаранд, то ки натиљаи пешгўї даќиќтар гардад. 

Як усули ҳалли ин масъала ба принсипҳои асосии назарияи оморӣ 

асос ёфтааст ва аз ин рӯ як қатор бартариҳои зиёд дорад. 

Аввалан, усули пешниҳодшуда нисбати ҳамаи намудҳои амалиёти 

бонкӣ татбиқ карда мешавад, зеро он барои ҳама намуди андоза хавфи 

бонкиро ҷорӣ менамояд ва муайян менамояд, ки дар ҳар як ҳолат оқибат 

ва мувофиқи мақсад будани баъзе амалиётро арзёбӣ ва муқоиса кардан 

мумкин аст. 

Дуюм, ин усул имконият медиҳад, ки таҷрибаи бонкро дар бастани 

намудҳои гуногуни ањдњо ба расмият дароварад ва ҷамъ оварад. Ҳамзамон 

метавон хулосаҳои экспертиро истифода бурд ва ҷамъ овард, инчунин 

усулҳои мавҷудаи таҳлили транзаксияҳоро истифода бурд, ки имкон 

медиҳад маҷмӯи пурраи омилҳои ба натиҷаи муомилот таъсирбахшро ба 

назар гирифта шавад. 

Сеюм, усули оморї имкон фароҳам меорад, ки бидуни тақсимбандӣ 

аз як қатор амалиётҳо аз тамоми эҳтимолияти имконпазир, ки бонк 

фоидаи миёнаи ҳадди ақаллро бо хавфи ҳадди ақалл ба даст меорад, 

муайян карда шавад, ки ба татбиқи стратегияи оптималии тақсимоти 
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захираҳои озоди бонкӣ мувофиқат мекунад. 

Татбиқи равияи тањлили оморӣ дар соҳаи бонкӣ аз сабаби ҷорӣ 

намудани ченаки миқдори эътимоднокии амалиёти бонкӣ имконпазир 

аст. Ҳамин тавр, истифодаи эҳтимолияти иҷрои шартҳои гуногуни 

муомила пешниҳод карда мешавад. 

Усули омор ба таҳлили силсилаи оморӣ дар тӯли муддати бештари 

вақт асос ёфтааст. Ин усулҳо миқдорӣ мебошанд ва таќсимоти ин усул ба 

гурӯҳҳо дар љадвали 1.2.1 оварда шудаанд. 

Дар асоси тањлилњои асоси методии усули миќдорї муайян гардид, 

ки гурўњи дсперсия барои интихоби маљмўї эњтимолияти ба вуљуд 

омадани хавфњо ва арзёбии онњоро дарбар гирифта, ба гурўњи дигар 

тамоюли стандартии квадратї, ки он инчунин дисперсияро дарбар 

мегирад дохил мешавад. Илова бар ин нишондињандаи шохисї барои 

арзёбии хавфњо њамчун гурўњи алоњида људо карда шудааст. 

Љадвали 1.2.1 
Гурўњњои усули миќдорї 

1. Дисперсия барои интихоби 
маљмўї 

∑ (𝑥𝑖 − х̅)𝑛 − 1  

дар ин ҷо xi - арзиши интизорӣ барои ҳар як ҳолат; x - арзиши миёнаи интизоршаванда; 
n - шумораи ҳолатҳои мушоҳида. 

2.  Тамоюли стандартии квадратї 
 

D-дисперсия 
3. Шохиси вариатсия 𝐶𝑉 = 𝑠𝑅 

дар ин ҷо CV шохиси тағирёбанда; s - тамоюли 
стандартӣ; R - арзиши миёнаи даромаднокӣ барои 
навъи мушоҳидашудаи амалиётҳои тиҷоратӣ. 

Тањияи муаллиф дар асоси Оценка и анализ рисков: учебник / Т.Г. Гурнович, Е.А. Остапенко, С.А. 
Молчаненко; под общ. ред. Т.Г. Гурнович. - Москва: КНОРУС, 2019. - 252 с. 

Чи ќадаре ки нишондиҳандаҳои овардашудаи дар љадвали 1.2.1 

овардашуда калонтар бошанд, њамон ќадар хавфи зиёдтари бонкї арзи 

вуљуд дорад. 

Усули оморӣ имкон медиҳад, ки сатҳи пайдоиши талафоти бонкҳо 

ва вобастагии онҳо аз ҳама омилҳо муайян карда шавад. Масалан, ин 

усулро барои баҳодиҳии хавфи амалиёт дар биржаҳои фондӣ ва асъор 

истифода бурдан мумкин аст. Ин имкон медиҳад, ки дар оянда "рафтори" 
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ин воситаҳои фондї пешгӯӣ шаванд ва оид ба истифодаи онҳо қарори 

оқилона қабул карда шуда, зарар наоранд. 

Усулҳои омори математикӣ ба мо имконият медиҳанд, ки миқдори 

рақамии ин эҳтимолиятро муайян кунем, онҳо таснифоти амалиётҳо ва 

муштариёни бонк ва бақайдгирии натиҷаҳои транзаксияро дар махзани 

махсус таъмин мекунанд, ки онро базаи амалиёти бонкї меноманд. Ин 

усулҳо ҳам истифодаи пурсиши экспертӣ ва ҳам коркарди омории 

натиҷаҳои муомилотро дар бар мегиранд. Дар маљмўъ се усули муайян 

намудани хавфњои бонкї ба таври анъанавї истифода мешаванд: усули 

оморї; арзёбии экспертї ва усули тањлилї. Дар таљриба ин усулњо на дар 

алоњидагї, балки бештар дар алоќамандї истифода бурда мешаванд. 

Усули арзёбии экспертї муҳокимаи вазъиятро (амалиёт, парванда) 

фаро гирифта, аз ҷониби гурӯҳи коршиносони даъватшудаи махсус амалї 

мегардад. Ба ҳар як коршинос рӯйхати хавфњои имконпазир барои 

арзёбии эҳтимолияти пайдоиши онҳо пешниҳод карда мешавад. Арзёбї аз 

рӯи системаи баҳогузории зерин сурат мегирад:  

0 - хавфи ночиз; 

25- эҳтимолияти хавф вуҷуд надорад; 

50 - дар бораи имкони хавф ҳеҷ чизи аниқ гуфтан мумкин нест; 

75 - эҳтимолияти ба вуҷуд омадани хавф; 

100 - вазъияти хавфнок ҳатман ба вуљуд меояд. 

Дар асоси арзёбии экспертї сатњи миёнаи он бароварда мешавад. 

Вале набояд фарќияти арзёбии байни экспертон аз 50 зиёд бошад, ки 

чунин арзёбиро зери шубња мегузорад. 

Хавфњои бонкї аз нуќтаи назари имкони зарар дидан дар њаљми 

муайян арзёбї гардида, “њаљми маблаѓи зери хавф ќарор дошта” (value at 

risk) дар маљмўъ зери арзёбї ќарор мегирад.  

Мафњуми “value at risk” ё VaR солњои 80-уми асри ХХ дар арзёбии 

хавфњои бонки сармоягузории JP Morgan истифода шуда, соли 1994 усули 

њисоби ин нишондињанда рўи чоп омад [176]. Баъдан ин усул дар хавф-
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менељменти бонкњо, ширкатњои суѓуртавї, брокерї, фондњои њедљї ва 

дигар ширкатњои молиявї ба таври васеъ истифода гардид. 

Ин усул њамчун воситаи пешрафти идоракунии хавфњо дар доираи 

љамъияти бонкњо васеъ љорї гардида, дар муќаррароти Базели II дарљ 

гардид ва аз љониби бонкњои марказї эътироф карда шуд [138]. 

 VaR нишондиҳандаи мутлақест, ки талафоти имконпазири пулиро 

дар сатҳи муайяни эҳтимолият тавсиф мекунад. Се намуди ҳисобкунии 

нишондиҳандаи VaR ҷудо карда мешаванд: њисоботи таҳлилӣ 

(параметрӣ); њисоб кардани VaR барои талаботи Базел; моделиронии 

Монте-Карло [146,106,38].  

Барои ҳисоб кардани нишондиҳандаи таҳлилии VaR, дар мисоли 

саҳмияҳои оддии љамъият, омори таърихӣ барои давраи муайян истифода 

мешавад. 

Дар аввал даромаднокии ҳаррӯза дар асоси маълумотҳои нархҳои 

пӯшида барои рӯзи љорї ва қаблӣ аз рӯи формула ҳисоб карда мешавад: 𝑟𝑖 = 𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛(%) = (𝑝1𝑝0 − 1) ∗ 100 

Сипас арзишњои (х̅)  миёна ва тамоюли стандартии даромаднокии 

(𝜎) њисоб карда мешаванд: �̅� = 
1𝑛  ∑ 𝑟𝑖𝑛𝑖=1  

𝜎 =  √∑ 𝑥𝑖2 − �̅�𝑛
𝑖=1  

Дар ќадами сеюм њисоби VaR бо формулаи зерин: 𝑉𝑎𝑅 =  −�̅� + 𝜎𝑟 ∗  𝛼 

Ба роњ монда мешавад, ки дар он 𝛼 – арзиши таќсимоти одии 

стандартї дар сатњи додашудаи эњтимолият («α_1»- 95% ва «α_2»-99%) 

мебошад. 

Талаботи Базел II истифодаи VaR-и параметриро ҳамчун тақвияти 

хавфи бозор пешниҳод мекунад. Фарқи асосӣ аз усули қаблан овардашуда 
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чунин аст:  

- унсури пешбинишудаи даромаднокӣ (х̅)  хориҷ карда мешавад; 

- як давраи даҳрӯза (2 ҳафтаи корӣ) истифода мешавад; 

- омор аз рӯи маълумоти давраи солона ҳисоб карда мешавад.  Ҳамин тавр, қадамҳои 1 ва 2 иҷро мешаванд ва дар қадами 3 

формулаи VaR тағqир дода мешавад: 𝑉𝑎𝑅 =  𝜎𝑟 ∗  𝛼(99%) ∗ √𝑡 * Exposure 

ки дар ин љо t – фосилаи ваќт, баробари 10 рўз; ва Exposure – андозаи 

мавќеи зери хавф ќарор додашуда. 

Усули Монте-Карло бо усули моделсозии таърихӣ хеле монанд аст. 

Тафовут дар он аст, ки ҳисоб на ба маълумоти воқеӣ, балки ба арзишҳои 

тасодуфӣ асос ёфтааст.  

Дар натиҷа, усул ба қадамҳои зерин асос меёбад [38]:  Қадами 1. (қадамро аз усули қаблӣ такрор мекунад).  Қадами 2. Модели итератсия таҳия карда мешавад. Итератсияҳоро 

бо истифодаи "ҷадвали маълумотҳо" -и бастаи замимаҳои MS Excel сохтан 

мумкин аст.  Қадами 3. Массиви натиҷа барои ҳисоб кардани нишондиҳандаи 

VaR асос мебошад. Мисли усули аввал, тамоюлҳои миёна ва стандартӣ ҳисоб карда мешаванд.  Қадами 4. Ҳисобкунии персентилњо барои тақсимоти муқаррарӣ. 

Бартарии ин усул дар қобилияти баррасии ҳам шумораи зиёди 

вазъият ва ҳам қиёс кардани рафтори бозор дар шароити экстремалї ба 

њисоб рафта, камбудї дар истифодаи захираҳои бузурги ҳисобкунӣ асос 

меёбад. 

Аз баррасии усулњои муайяннамоии хавфњои бонкї бармеояд, ки 

љанбаи асосии кам кардани таъсири онњо ё бартараф намудани онњо дар 

љараёни идоракунии онњо асос меёбад. 

Дар мисоли хавфњои ќарзї инро чунин баён карда мумкин аст, ки 
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бавуљуд омадани он аз менељмент ва тањлили дурусти экспертон бармеояд. Ҳангоми ошкор намудани қарзҳои мушкилситон бонк бояд 

имконияти қатъ кардани муносибатҳоро бо чунин қарзгиранда ҷустуҷӯ 

намояд. Самтҳои гуногуни қатъ кардани муносибат бо чунин қарзгирандаҳо вуҷуд доранд: бонк метавонад, ки амволи ба гаравмондаи 

онҳоро фурӯшад ва қарзи додаашро баргардонад; дароз кардани  муњлати 

ќарз (ин чора дар робита ба он гузаронида мешавад, ки қарзгиранда оид 

ба солимгардонии ҳолати молиявии худ чораҳо меандешад ва аз ин рӯ, вай 

соҳиби манбаъҳои баргардонидани қарз мегардад); қарзро бо тахфиф ба 

тарафи сеюм фурӯхта, тамоми равобити байнињамдигариро бо қарзгиранда қатъ кардан; ё то охир бо қарзгиранда мондан. Аммо барои 

он, ки муносибатҳои байниҳамдигариро идома диҳад, бонк бояд дар 

бораи молия ва идоракунӣ маълумот ҷамъоварӣ кунад:  

• дурустии ҳисоботҳои молиявиро бисанҷад, то ки вазъияти  

молиявии қарзгирандаро муайян намояд; 

• барои омӯхтани тақозо ба ин молҳо, дар бораи номгӯйи 

маҳсулоти истеҳсолшаванда маълумотро талаб карда гирад; 

• маълумоти муфассалро дар бораи хароҷоти дарпешистода гирад, 

то ки оид ба ихтисор намудани навъҳои алоҳидаи хароҷот пешниҳод ироа 

намояд; 

• дар асоси маълумоти гирифташуда имкониятҳоеро қайд намояд, 

бо итминони комил ҳамчун пояҳои фаъолияти муваффақиятомези мизоҷ 

– қарзгиранда дар оянда баррасӣ мегарданд; 

• аз рӯйи суратҳисоби корхона амалиёти онро пайгирӣ кунад. 

Дар мавридҳои зарурӣ бонкҳо талаб мекунанд, ки қарзгиранда 

нақшаи раҳоӣ ёфтан аз вазъияти буҳрониро таҳия ва пешниҳод намояд. Ҳангоми арзёбии нақшаи баромадан аз буҳрон, ки қарзгиранда пешниҳод 

менамояд,  лозим аст, ки аз рӯйи самтҳои зерин бонк мизољро пайгирӣ 

намояд:   
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1. Бомантиќ, оммафањм, сода ва даќиќ будани бизнес-нақша 

(стратегия) ва мутобиќатии сохтори он ба талаботи муосир.  

2. Наздикии он ба воќеият ва дараљаи иљрошавии сифатноки он 

Мављудияти нақшаи амалиёте, ки дақиқан бо захираҳо алоқаманд 

мебошад. Даќиќ ва мушаххас будани вазифањо барои иҷрокунандагон ва 

муќарра шудани муҳлатҳои назоратии татбиқи онҳо.  

3. Муайян намудани нишондињандањои маќсадноки молиявии 

интизоршаванда аз татбиќи стратегияи мазкур.  

Нақшаи даромадҳо, хароҷот ва ҳаракати сармоя бояд аз тарафи қарзгиранда омода карда шаванд. Агар барои бонк, натиҷаҳои ин 

нақшаҳои таҳияшуда аз нуқтаи назари хавф ва ҷалби захираҳои бонк 

номақбул бошанд, пас зарур аст, ки: 

1. Давраи тайёркунии ҳисоботҳои молиявиро то даврияти ҳафтаина ва моҳона зиёд кунанд.  

2. Муҳосибонро иваз кунанд ва ё барои муқаррар намудани 

назорати нисбатан самараноктар ва беҳтаргардонии ҳисоботдиҳии 

молиявӣ аз хизмати машваратчиён истифода кунанд. 

3. Барои мукаммал гардидани он аз нуќтаи назари таљрибаи 

андўхта ба соҳаи мазкур коршинос (экспертон) даъват карда мешаванд. 

Њамзамон мутахассисони техникӣ низ зарур ба њисоб мераванд.  

4. Ќобилияти ҳайати роҳбарият љињати дар амал татбиқ кардани 

наќшањо бояд арзёбї карда шавад. Илова ба мувофиқат кардани ҳайати 

персонал, мудирият ва стратегия, ба вафодор будани роҳбарияти ширкати 

(корхонаи) худ мутмаин будан бисёр муҳим аст. Қобилияти қарзгирӣ доштани муштарӣ дар таҷрибаи ҷаҳонии 

бонкдорӣ ҳамчун яке аз омилҳои асосии арзёбӣ  ҳангоми муайян кардани 

мақсаднокии додани қарз ва муқаррар намудани шаклҳои муносибатҳои қарзӣ бо қарзгирандаи мушаххас њамеша ба назар гирифта мешавад. Қобилияти қарзгирии қарзгиранда маънои қобил будани ӯ барои 
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пурра ва дар вақташ пӯшонидани уҳдадориҳои қарзии худ на танҳо бо 

бонк, балки бо дигар қарздиҳандагон мебошад.  Қарзгирандае, ки наметавонад уҳдадориҳои қарзии худро иҷро 

намояд, мешояд, ки муфлис эълон карда шавад.   

Барои муайян кардани қобилияти қарзгирии қарзгиранда дар 

давлатҳои дорои иқтисоди бозории рушдёфта бонкҳо як қатор 

коэффитсиентҳоро истифода мебаранд: 

Коэффитсиентҳои пардохтпазирӣ – ин зарибҳое, ки қобилияти 

корхонаро (ширкатро) ҷиҳати ҷавоб додан ба уҳдадориҳои кӯтоҳмуддати 

худ нишон дода, бо ёрии формулаҳои зерин муайян карда мешаванд:  

а) Коэффитсиенти пардохтпазирии ҷорӣ = Дороиҳои ҷорӣУҳдадориҳои ҷорӣ 

б)Коэффитсиенти пардохтпазирии зуд = Нақдина+қоғазҳои қиматноки пардохтпазир +қарздориҳои дебиторӣУҳдадориҳои ҷорӣ  

2. Коэффитсиентҳои самаранокӣ (гардиш) 

а) Қарздориҳои дебиторӣ дар рӯзҳои гардиш = Вазни холиси қарздориҳои дебиторӣ Фурӯш дар як рӯз х (360)  

б) Захираи дороиҳои молию моддӣ дар рӯзҳои гардиш = Захираҳои ДММАрзиши молҳои фурӯхташуда х (360) 
3. Коэффитсиенти леверажи молиявӣ (вожаи «Левераж» аз 

калимаи «Lever» гирифта шуда, фишанги молиявиро барои баланд 

бардоштани даромаднокӣ ифода менамояд). 

а) Қарздорӣ нисбати дороиҳо бо % = Ҳамаи қарздориҳоҳамаи дороиҳо  

б) Қарздорӣ нисбати сармоя бо % = Ҳамаи қарздориҳоСармояи холиси ширкат 
4. Коэффитсиентҳои фоиданокӣ  

а) Маржаи фоидаи умумӣ бо % = Фоидаи умумӣФурӯши холис  
б) Маржаи даромади холиси амалиётӣ бо % = Фоидаи холиси амалиётӣФурӯши холис  

 

в) Маржаи фоида бо % = Даромади холисФурӯши холис  
г) Нисбати фоида ба дороиҳо бо % = Фоидаи холис Дороиҳо   
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д) Нисбати фоида ба сармояи холис бо % = Фоидаи холисСармояи холиси ширкат 
5.  Коэффитсиентҳои «бозорӣ»  

а) Даромадҳо ба саҳмия бо % = Фоидаи соф,ки ҳамчун саҳмулфоида аз рӯйи саҳмияҳои оддӣ тақсим карда мешавадМиқдори миёнаи саҳмияҳои оддӣ   

б) Даромади саҳмулфоида бо % = Саҳмулфоидаи солонаба як саҳмияБа ҳисоби миёнаи бозорӣ ба як саҳмия  

Дар раванди муайян кардани қобилияти қарзгирии қарзгиранда 

дигар коэффитсиентҳо низ истифода карда мешаванд. 

Бо мурури гузариш ба иқтисоди бозорӣ ҷанбаҳои зерин низ 

муқаррар мегарданд: нишондиҳандаҳои қобилияти қарзгирӣ, ки барои 

омӯзиш ва муайян кардани сохтори воситаҳои гардон ва манбаъҳои 

бавуҷудоии онҳо муайян карда мешаванд; хусусиятҳои шаклҳои 

тасдиқгардидаи ҳисоботдиҳӣ, ки дар раванди дар амалияи хоҷагидорӣ ҷорӣ намудани шаклҳои гуногуни моликият дарҷ мегарданд. Хусусиятҳои ҷобаҷогузории воситаҳои гардон дар соҳаҳо, маблағгузории як қисмаи 

воситаҳои гардон дар захираҳои дороиҳои молию моддӣ, муайян кардани 

сохтори воситаҳои пардохтпазиреро тақозо мекунанд, ки 

коэффитсиентҳои пардохтпазириро (Кп) ба инобат мегиранд.   

Агар дар кишварҳои дорои иқтисодиёти рушдёфтаи бозорӣ ба 

воситаҳои пардохтпазир одатан маблағҳои пулӣ ва дебиториро шомил 

созанд, пас низоми дар кишвари мо бавуҷудомадаи ташкили воситаҳои 

гардон ва тақсимоти фондҳо масъалаи имконияти ба воситаҳои 

пардохтпазир шомил кардани унсурҳои захираҳои моддиро ба миён 

овардааст.  

Хулосаи параграф 

Дар шароити иќтисоди кушод назар ба иќтисоди сарбаста 

эњтимолияти бавуљудоии хавфњо бештар буда метавонад. Дар ин љода 

иќтидори менељменти хавфњо дар бонкњо бояд баланд бардошта шавад. 

Љињати арзёбии хавфњо бонкї методикаи илм инкишоф ёфта, 
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моделњои мукаммали арзёбї коркард карда шуданд. Барои бонкњои 

камтаљриба истифодаи ин усулњо муњим ва њатмї арзёбї карда мешавад. 

Хавфи бонкї вазифањои тањлилї, яъне мониторинги омилњои 

беруна ва дохилї, навоварї, яъне истифодаи равияњои ѓайрианъанавї дар 

низоми идоракунии хавфњо, танзимнамої, яъне таъмини устувории  низом 

ва њимоявиро иљро намояд. 

Њамин тавр дар шароити иќтисоди бозорї арзёбии хавфњои бонкї 

яке аз самтњои асосии фаъолияти бонкї (амалиёти дуюмдараља, ки ба 

мавќеи аввал гузаштааст) мањсуб ёфта, аз самаранокии он ва идоракунии 

дурусти он ноилшавї ба манфиати иштирокдорони муносибати молиявї 

вобастагї дорад. Бинобар ин омўзиш ва тањќиќи усулњои мављудаи 

идоранамоии хавфњои бонкї муњим ба њисоб меравад. 

Барои муайян кардани қобилияти қарзгирї ва раќобатпазирии қарзгиранда ва умуман мизољ дар давлатҳои дорои иқтисоди бозории 

рушдёфта бонкҳо як қатор коэффитсиентҳоро истифода мебаранд, ки на 

њама ваќт дар шароити иќтисодиёти рў ба инкишоф њисоб кардани онњо 

иммконпазир аст. 

 Дар шароити доимотаѓйирёбандаи вазъияти низоми бонкї ва 

таъсири њар гуна омилњо ба сатњи амнияти низоми бонкї ва афзоиши 

њиссаи хатарњо дар ин низом андешидани чорањои зерин мувофиќи маќсад 

мебошад: 

1. Дуруст арзёбї намудани сатњи хатар ва мушаххасоти хатарњои 

вобаста ба амалиётњои алоњидаи бонкї; 

2. Риояи меъёрњои иќтисодие, ки сатњи хавфњои бонкї дар асоси ин 

меъёрњо пешгирї карда мешаванд; 

3. Истифодаи фишангњои мувофиќ ба талаботи низоми бонкии 

Љумњурии Тољикистон ва сатњи мувофиќати дорої ва амалиётњои 

низоми бонкї. 

4. Коркарди дурурсти маълумот дар бораи дорої ва ўњдадорињо, 

инчуни мувофиќати сафарбарсозии онњо. 
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1.3. Тањќиќи усулҳои идоракунї ва танзими хавфҳои бонкї 

Бо маќсади кам кардани хавфњо дар низоми бонкї зарурати тањќиќи 

усулњои идоракунии он, ки дар таљрибаи байналмилалї васеъ истифода 

мешавад ба миен меояд. Бахши бавуљудоии хавфњо гуногунанд, лекин 

онро асосан ба гурўњњои қарзӣ, бахши хазинадорӣ ва амалиётӣ људо 

менамоянд. Гарчанде ки дар доираи ба танзим даровардани онњо дар 

санадњои зерќонунї даќиќ карда мешаванд. Дар Дастурамали №181 “Дар 

бораи талабот ба низоми идоракунии хавфҳо ва назорати дохилӣ дар 

ташкилоти қарзӣ”, ки бо ќарори Раёсати Бонки миллии Тоҷикистонтаҳти 

№151 аз 25 июли соли 2011 тасдиқ шудааст, 12 хавфи хоси бонкӣ (хавфи 

асъорӣ, ќарзї, амалиётї, њуќуќї, фоизї, нуфузу эътибор, талафи 

пардохтпазирї, фаъолияти бонкї, бозорї, нарх, мувофиқа (комплаенс) ва 

љуѓрофї (трансферї) шарњ дода шудаанд. 

Дар баробари ин дар ин санад низоми идоракунии хавфҳо чунин 

шарњ дода мешавад: “ин равандест, ки чор унсури асосиро дар бар 

мегирад: баҳодиҳии (арзёбии) хавф, андозагирии хавф, назорати хавф ва 

мониторинги хавф”. Усулњои арзёбї ва андозагирии хавфњои бонкиро мо 

дар ќисми пешинаи диссертатсия тањќиќ намудем. Пас маълум мешавад, 

ки дар алоќамандї ин чор унсур дар маљмўъ усулњо ва моделњои 

идоракунии хавфњоро дарбар мегиранд. 

Мавҷудияти низоми идоракунии хавфҳои ташкилоти қарзӣ 

идоракунии корпоративӣ, амалияи гузаронидани амалиёти қарзӣ, 

амалиёт бо воситаҳои молиявӣ, амалияи идоракунии дороиҳо ва ӯҳдадориҳо, фаъолияти низоми иттилоотӣ ва низоми иттилооти 

идоракуниро пешбинӣ менамояд. 

Бонкҳои тиҷоратӣ моњиятан сохторҳои соҳибкорӣ мебошанд ва 

муносибати онҳо ба хавф аз қонунҳои бозор вобаста аст. Онҳо аз ҷониби 

сохтори идоракунии хавфҳо бо мақсади нигоҳ доштани тавозун байни 

даромаднокӣ ва устувории ҷорӣ, яъне барои фаъолияти дарозмуддати 

фоиданок амалӣ карда мешаванд. Ҳангоми идоракунии хавфҳо, як бонки 
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тиҷоратӣ танҳо ҳадафҳои макроиқтисодии худро пайгирӣ мекунад. 

Ба аќидаи Алиева З. мавқеи роҳбарияти бонк дар чунин шароит, 

вобаста аз он, ки ҳадафи асосӣ устуворӣ ва даромаднокӣ мебошад, 

метавонад консервативӣ (хавфи ҳадди ақал) ва шаддид (бо умеди 

даромади баландтар ба хавф афзалият додан) бошад. Ба таври идеалӣ, 

мувозинати ин ҳадафҳоро бояд нигоҳ дошт. Танҳо он вақт бонк муваффақ 

хоҳад шуд  [22]. 

Идоракунии хавфҳо самти муҳим дар соҳаи бонкдорӣ мебошад, ки 

самаранокии он, хусусан дар ҳолати бесуботии имрӯзаи муҳити молиявӣ 

вобаста аст. Ба ақидаи мо, идоракунии хавфҳои бонкӣ бояд аз иҷрои 

муттасили вазифаҳои идоракунӣ иборат бошад. Истифодаи пайдаппайи 

вазифаҳои зерин тавсия дода мешавад: банақшагирӣ, ташкил, арзёбї, 

танзим ва назорат. Раванди идоракунии бонкҳои тиҷоратӣ татбиқи 

пайвастаи ҳамаи ин вазифаҳоро дар бар мегирад. Банақшагириро 

метавон ба стратегӣ ва амалиётӣ тақсим кард. 

Яке аз муҳимтарин вазифаҳои банақшагирӣ таҳияи сиёсати лимити 

хавфҳо мебошад. Илова бар ин, сохтори ибтидоии системаи идоракунии 

хавфҳо мавқеи махсус дорад. Банақшагирӣ дар марҳилаи ибтидоии рушди 

бонк нуқтаи ибтидои тамоми раванди идоракунӣ мебошад. Вазъият дар 

шароити муосири кишвар аз он иборат аст, ки роҳбарияти бонкњо 

заминаи кофии моддию техникӣ ва захираҳои зеҳниро барои қабули қарор доро нестанд. Идоракунии хавфҳо дар марҳилаи ибтидоии рушди 

бонкњо, асосан ба мулоҳиза ва андешаи субъективии роҳбарият ва 

кормандони бонк асос ёфтааст. Љорӣ кардани моделҳои иқтисодӣ ва 

риёзӣ хеле маҳдуд аст ва хусусиятҳои ин ё он бонкро инъикос намекунад.  

Ташкили дуруст дар идоракунии хавфҳо муҳим аст. Дар айни замон, 

бонк бояд воҳиди алоҳидаи идоракунии хавфҳо дошта бошад ва 

тақсимоти ваколатҳо дар ин самт дар байни воҳидҳои мухталифи бизнес, 

ки фаъолияташон воқеан ба хавфҳои муайян дучор мешавад, 
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самараноктар бошад. Ҷамъоварии идоракунии хавфҳо дар як воҳиди махсус (шӯъбаи 

идоракунии хавфҳо, шӯъбаи таҳлили хавфҳо ва ғайра) на ҳама вақт бо 

якчанд сабабҳо самаранок аст: якум, ба эътибор гирифтани муаммоњои 

идоракунии хавфҳои инфиродӣ дар кори шумораи маҳдуди кормандон қариб ки номумкин аст; дуюм, ин бахш вазифаҳои дигар шӯъбаҳоро иҷро 

мекунад, ки боиси афзоиши хароҷоти ғайримоддӣ мегардад; сеюм, аз 

сабаби дур будани фосилаи байни ин бахш ва шӯъбаҳо, ки мустақиман 

амалиёти хатарнокро анҷом медиҳанд, эҳтимолияти зиддият “дар 

мањалњо” вуҷуд дорад.  

Тибќи Дастурамали №181 “Дар бораи талабот ба низоми 

идоракунии хавфҳо ва назорати дохилӣ дар ташкилоти қарзӣ” Шўрои 

нозирони ташкилоти ќарзї љараёни идоракунии хавфњо ва мониторинги 

онро зери назорати доимї ќарор медињад. 

Кормандони воҳиди идоракунии хавфҳо ба талаботи тахассусӣ, аз ҷумла ба талаботе, ки мавҷудияти тахассуси дахлдорро барои анҷом 

додани ӯҳдадориҳои вазифавӣ доир ба идоракунии хавфҳо пешбинӣ 

мекунад, бояд ҷавобгӯ бошанд. Ӯҳдадориҳои вазифавии кормандони 

ташкилоти қарзӣ, воҳиди идоракунии хавфҳо ва хадамоти аудити дохилӣ 

ба амалиёте, ки онҳо анҷом медиҳанд, бояд мувофиқ бошад.  Шӯрои 

нозирон талаботҳоро дар бораи меъёр ва такмили ихтисоси кормандони 

ташкилоти қарзӣ тасдиқ менамояд. Раёсат талаботҳоро дар бораи меъёр 

ва такмили ихтисоси кормандони ташкилоти қарзї, ки яке аз самтҳои 

асосии фаъолияти босамари он ба шумор меравад, таҳия менамояд. 

Талаботҳои мазкур инҳоро дар бар мегирад: меъёри ҳадди ақали 

кормандони бо такмили ихтисос фарогирифташаванда дар сатҳи на 

камтар аз 15% шумораи умумии кормандони тахассусдор таъмин карда 

мешавад; барои такмили ихтисоси кормандон дар ҳачми на камтар аз 0,5% 

хароҷоти солонаи амалиёти маблағ сарф карда мешавад. Маблағи мазкур 
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новобаста аз он, ки шумораи кормандони таълимгиранда аз 15% шумораи 

умумии кормандони тахассусдор зиёд мебошад, дар ҳаҷми муқарраршуда 

(на кам аз 0,5%) метавонад сарф карда шавад. 

Воҳиди идоракунии хавфҳо: - мониторинги фаъолияти молиявии 

ташкилоти қарзии фаръӣ ва ҳолдингҳои бонкиро анҷом диҳад; - ваколат 

дорад амалиётеро, ки ташкилоти қарзӣ якҷоя бо ҳолдинги бонкӣ анҷом 

медиҳад, санҷиш кунад. Шӯрои нозирон ба шартҳои аҳдҳое 

(қарордодҳое), ки бо ҳолдингҳои бонкӣ анҷом дода мешаванд, талабот 

муқаррар мекунад; Раёсат маълумот дар бораи хавфҳоеро, ки шахсони ҳолдинги бонкӣ буда ба он дучор мешаванд, ҳамчунин маълумот дар 

бораи хавфҳоеро, ки ҳолдингҳои бонкӣ қабул мекунанду онҳо метавонанд 

ба фаъолияти ташкилоти қарзӣ таъсир расонанд, мунтазам таҳлил 

менамояд (Расми 1.3.1). 

Расми 1.3.1 Љараёни (алгоритми) идоракунии хавфњо 

Аз рўи алгоритми дар расми 1.3.1 овардашуда [151,22] мантиќан 

хулоса кардан мумкин аст, ки таҳияи равишҳои асосии арзёбии хавфҳо, 

муайян кардани сатҳи қобили қабули онњо ва таҳияи стратегияи мувофиқ 
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(банаќшагирї) вазифаи асосии идоракунии хавфҳо мебошад. 

Сиёсати идоракунии хавфҳо, ки Шӯрои нозирон тасдиқ кардааст, аз ҷумла қоидаҳои мониторинги нишондиҳандаҳои молиявӣ ва хавфҳои қабулшавандаи ташкилоти қарзӣ дар заминаи назорати маҷмӯиро дар 

бар мегирад. Шӯрои нозирон меъёри хавфҳоро барои ташкилоти қарзии 

фаръӣ дар доираи меъёри маҷмӯӣ тасдиқ менамояд. 

Усулҳои идоракунии хавфҳо ба усулҳои таҳлилӣ ва амалӣ тақсим 

карда мешаванд. Усулҳои тањлилии идоракунии хавфҳо ҳамчун як 

воситаи идоракунии фаъол барои таҳияи дурнамо њангоми банаќшагирї 

то арзёбї истифода карда мешаванд. Усулҳои амалии идоракунии хавфҳо 

барои кам кардани натиҷаи манфии ҳолатҳои хавф истифода карда 

мешаванд. Одатан, онҳо ба усулҳои таҳлили идоракунии хавфњо асос 

ёфтаанд. 

Усулҳои зерини идоракунии хавфњоро фарқ мекунанд: 

а) канорагирӣ (канорагирӣ) аз хавфњо; 

б) маҳдуд кардани хавфњо; 

в) кам кардани хавфњо; 

г) интиќоли (супоридани) хавф, аз ҷумла суғурта; 

д) ќабули хавф. 

Дар доираи ин усулҳо, барои кам кардани оқибатҳои манфии қарорҳои ќабулшуда қарорҳои гуногуни стратегӣ истифода мешаванд: 

• канорагирӣ аз хавф; 

• нигоҳ доштани (маҳдудкунии) хавф; 

• худсуғуртакунї; 

• тақсими хавфњо; 

• диверсификатсия; 
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• маҳдудият; 

• хедљкунї; 

• суғурта; 

• суғуртаи муштарак; 

• суғуртаи дукарата; 

• азнавсуѓуртакунї. 

Дар самти канорагирї аз хавф таҳияи қарорҳои стратегӣ ва тактикӣ 

заруранд, ки пайдоиши ҳолатҳои хавфро бартараф мекунад. Аммо ин дар 

шароити номуайянї душвор аст. Усули пањншуда дар ин шароит рад 

кардан барои додани қарз мебошад. Нигоҳ доштани (маҳдуд кардани) 

хавф бо роњи тақсими ҳуқуқ, салоҳият ва масъулият ба тавре, ки 

оқибатҳои ҳолатҳои хавф ба татбиқи лоиҳа таъсир намерасонанд сурат 

мегирад. 

Таъсиси захираҳо барои ҷуброни оқибатҳои ҳолатҳои хавф ба 

худсуѓуртакунї мањсуб мебошад. Фонди суғурта бо пули нақд ва дар 

шакли натуралӣ ташкил меёбад, вақте ки мизољи бонк захираҳои ашёи 

хом, мавод, қисмҳои эҳтиётӣ ва ғайраҳоро истифода мебарад. Ташкили 

фонди пўшонидани талафоти имконпазир вобаста ба сандуќи ќарзї яке аз 

роњњои ин усул ба њисоб меравад. 

Усули барои иќтисоди бозорї хос диверсификатсия мебошад, ки бо 

роњи ҷуброн кардани зарар дар яке аз бахшҳо аз њисоби фоида дар дигар 

бахш ё дар минтақаи дигар сурат мегирад. Диверсификатсия дар бозорҳои 

молиявӣ барои идоракунии сармоягузории портфелӣ васеъ истифода 

мешавад. Дар менеҷменти молиявӣ исбот шудааст, ки портфелҳо аз 

дороиҳои хатарноки молиявӣ метавонанд тавре ташкил карда шаванд, ки 

дараҷаи маҷмӯи хавфи сандуқ аз хавфи ҳар як дороии молиявии алоҳида, 

ки ба он дохил карда шудааст, камтар бошад. 

Маҳдудият бо роњи муайян намудани ҳудуд барои нишондиҳандаҳо 
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ҳангоми қабули қарорҳои тактикӣ, масалан, маҳдуд кардани миқдори 

хароҷот, амалї мегардад. Роҳи аз ҳама мувофиқ ва татбиқкунандаи 

маҳдудкунии хавфҳо ин маҳдуд кардани натиҷаҳои молиявӣ (фоида ва 

зарар) мебошад. 

Моҳияти ҳедљкунї аз он иборат аст, ки фурӯшанда (харидор) ањд 

мекунад, ки дар баробари фурӯш (харид) ҳамзамон муомилоти фьючерсии 

хусусияти баръакс мегузаронад, яъне фурӯшанда барои харид, харидор 

барои фурӯш низ ањд мекунад. Ҳамин тавр, ҳама гуна тағирёбии нарх ба 

фурӯшанда ва харидор зарар ва фоидаи баробарро ба бор меорад. 

Суғуртакунї яке аз роњњои маъмултарин дар кам кардани хавфи қарзии бонкӣ ба њисоб меравад. Объекти суғуртаи хавфи қарзӣ қарзи 

бонкӣ, ӯҳдадориҳо ва замонат, қарзҳои сармоягузорӣ мебошанд. Дар ҳолати барнагардонидани қарз ба қарздиҳанда ҷуброни суғуртавӣ  

андозаи қарзро қисман ё пурра ҷуброн мекунад. Шаклњои гуногуни 

суѓуртакунї амсоли муштарак (якљо ду ва зиёда ширкати суѓуртавї), 

дукарата (як объект ду бор дар ширкатњои гуногун суѓурта мешавад), 

азнавсуѓуртакунї (суѓуртаи уњдадории як ширкати суѓуртавї аз љониби 

дигар ширкати суѓуртавї) дар таљрибаи љањонї васеъ истифода 

мешаванд. 

 Тавсияҳои Кумитаи Базел «Муносибат байни мақомоти назорати 

бонкӣ ва Аудиторҳои берунаи бонкӣ» (Базел, январи 2002) қайд мекунад, 

ки бо назардошти таҷрибаи андўхташудаи зарарбинї, хавфи 

баландтарини бонкӣ хавферо дар бар мегирад, ки муштарӣ ё контрагент ӯҳдадориҳои худро саривақт иҷро намекунад. Ба вазифаи маќомоти 

назоратї назорати сиёсати қарзӣ ва амонатии бонкҳо дохил намешаванд, 

аммо онҳо бояд мутмаин бошанд, ки бонкҳо барои идоракунии ин хавф 

низоми боэътимодро истифода мебаранд  [22]. 

Арзиши хавфи шарикӣ дар ҳар лаҳзаи муайян бо як қатор омилҳо 

муайян карда мешавад: эҳтимолияти пардохтнопазирӣ ё муфлисшавии 
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қарзгир, маблағи ӯҳдадориҳои иҷронашуда, саҳми пардохти қарз ва 

маблағи кафолатҳое, ки ќарздињанда гирифтааст. Ин вобастагиро бо 

формулаи зерин ифода кардан мумкин аст:  𝐶𝑖𝑡 =  𝑃𝑖𝑡 ∗ 𝑁𝑖𝑡 ∗ (1 − 𝑇𝑖𝑡 ) − 𝐺𝑖 
дар ин ҷо: Сit - арзиши хавфи шарикӣ барои қарзгирандаи i дар ваќти t; Pit – 

эњтимолияти муфлисшавии ќарзгирандаи i дар ваќти t; Nit – њаљми уњдадорињои 

ќарзгирандаи i дар лањзаи t; Tit - ҳиссаи ӯҳдадориҳои пардохтшудаи қарзгирандаи i дар 

лаҳзаи t; Gi- маблағи кафолатҳое, ки қарздиҳанда аз қарзгири i гирифтааст. 

Хавфи шарикӣ бо дороиҳои бонк (дар ин ҳолат, он ҳамчун хавфи қарзӣ амал мекунад), ӯҳдадориҳои ӯ ва инчунин амалиёти ғайритавозунӣ 

алоқаманд аст. Он метавонад ба манфиатҳои ҳар як субъекти хоҷагидорӣ 

- ќарздиҳанда, қарзгиранда ва миёнарави молиявӣ таъсир расонад. Хавфи 

аз даст додани сармоя (дороиҳо) аз ҳама ҷиддӣ ба њисоб меравад. Хавфе, 

ки бо уҳдадориҳо алоқаманд аст, субъектҳои хоҷагидориро барои 

диверсификатсияи манбаҳои молиявӣ маљбур месозад, ки боиси ќиммат 

гардидани онҳо мегардад. 

Идоракунии хавфҳои қарзӣ дар умури бонкдорӣ мавќеи асосиро 

ишѓол менамояд. Ҳарчанд дар ибтидо бонкҳо танҳо амонат қабул 

мекарданд, аммо онҳо зуд ба солорӣ расида, ҳангоми интиқоли маблағҳо 

миёнарав шуданд ва бо ҳамин, як қисми хавфҳои қарзиро ба зиммаи худ 

гирифтанд. 

 Якчанд самтҳо ва усулҳои паст кардани хавфҳои қарзӣ вуҷуд 

доранд, ки аз ҳама асосиашон ин тањлили дурусти қобилияти 

пардохтпазирӣ доштани муштарӣ мебошад. Корманди шуъбаи қарздиҳӣ 

дар шароити иқтисоди бозорӣ бояд ба ин усул бартарият диҳад, зеро ин 

усул имкон медиҳад, ки амалан тамоми талафоти имконпазире пешгирӣ 

карда шаванд, ки бо барнагаштани қарз марбут мебошанд. Равияҳои 

барои муайян кардани қобилияти пардохтпазирии қарзгиранда 

гуногунанд. Дар ҳоли ҳозир бонкҳои хориҷӣ дар таҷрибаи худ усулеро 

истифода мебаранд, ки ба пардохтпазирии қарзгиранда бо холҳо 
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баҳогузорӣ мекунад. Ин усул коркарди шкалаҳои махсусро барои муайян 

кардани мақоми (рейтинги) муштарӣ дар назар дорад. Меъёрҳое, ки аз 

рӯйи онҳо арзёбии қарзгиранда сурат мегирад, барои ҳар кадом бонк сирф 

инфиродӣ буда ба таҷрибаи амалии он такя мекунанд. Усули дигари кам 

кардани хавф – ин кам кардани андозаи қарзест, ки ба як қарзгиранда 

дода мешавад. Ин усул вақте истифода карда мешавад, ки бонк ба 

пардохтпазирии кофии муштарии қарзгиранда он қадар итминон 

надорад.  Кам кардани андозаи қарз имкон медиҳад, ки ҳаҷми талафот дар ҳолати барнагардонидани он ихтисор карда шавад. Усули сеюми мавриди 

истифода ин таҳкими таъминоти гаравии қарз буда, амалан бозгашти қарзи додашударо ба бонк кафолат медиҳад. Дар айни ҳол, лаҳзаи калидӣ ҳамон аст, ки андозаи гарав бояд, на танҳо маблағи қарз, балки фоизҳои 

онро низ пӯшонад. Аммо, бо вуҷуди ин, зимни ҳимоя аз хавфи қарзӣ бояд 

афзалият на ба ҷалби таъминоти кофии он, ки барои пӯшонидани талафот 

пешбинӣ гардидааст, балки ба таҳлили пардохтпазирии қарзгиранда дода 

шавад.   

Усули чорум усули суғуртакунонии қарзҳо мебошад. 

Суғуртакунонии қарз маънои онро дорад, ки интиқоли пурраи хавф ва 

бебозгашт будани қарзи додашуда ба ташкилоте сурат мегирад, ки бо 

суғуртакунонӣ машғул аст.  

Усули панҷуми паст кардани хавфи қарзӣ ин гирифтани мактуби 

кафолатӣ аз саридораи корхона ва дигар ташкилоте мебошад, ки ҳамчун 

кафил баромад мекунад. Чунки дар ҳолати барнагардонидани қарз аз 

тарафи қарзгиранда, бонк метавонад, ки ҳам худи қарз ва фоизи онро аз ҳисоби кафолатдиҳанда баргардонад.  

Суғураткунонӣ дар муносибатҳои қарзии бонк бо доираи 

муштариёни худ аҳамияти калонеро мебозад. Ҳангоми суғурта кардани қарзҳо инчунин, дар бонкҳо хавфи қарздиҳӣ ва баргардонидани онҳо 

андаке коҳиш меёбад. 
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Дар ҷараёни инкишофёбии назарраси фаъолияти суғурта хазинаҳои 

суғуртавӣ ба вуҷуд  меоянд, ки ҳамчун манбаъи захираҳои қарзии бонк 

баромад мекунанд, зеро хазинаҳои суғуртавии дар ихтиёри мақомоти 

суғуртабуда шакли сармояеро ба худ мегиранд, ки ба фаъолияти суғурта 

маблағгузорӣ шудааст. Суратҳисобҳои ташкилотҳои суғурта дар бонкҳои 

тиҷоратӣ ҷойгир мебошанд.   

Ба монанди сармояи бонк, сармояи суғуртакунанда ба сармояи 

оинномавӣ, ки аз саҳмиядорони саҳмияҳо иборат аст ва сармояи ҷалбгардида иборат мебошад. Воридоти аъзоҳаққиҳо аз аҳолӣ ва 

муассисаҳои тиҷоратӣ аз рӯйи замони онҳо бо замон ва андозаи ҷубронпулиҳо мувофиқат намекунанд. Ин маблағҳо дар ихтиёри 

ташкилоти суғурта қарор доранд ва сармояи ҷалбшударо нишон 

медиҳанд. 

Илова ба суғуртакунонии пасандозҳои амонатгузорон, 

ташкилотҳои суғурта ҳамчунин, амалиёти қарздиҳии бонкиро ва дигар 

амалиётҳоро низ суғурта мекунанд, зеро аз суғуртакунӣ яке аз роҳҳои 

асосии муҳофизат кардан аз хавфҳоест, ки аз фаъолияти бонкӣ бармеоянд. 

Тавассути суғурта, ду навъи асосии хатарҳо пӯшонида мешаванд: 

хавфҳои иқтисодӣ (тиҷоратӣ) ва хавфҳои сиёсӣ. Хавфи аввал аз 

муваффақияти қарздиҳандагони мушаххас вобаста аст, хавфи дуюм – аз 

вазъи сиёсии кишвар ва самти сиёсати давлатӣ вобаста мебошад. 

Чуноне ки дар зерфасли қаблӣ дида шуд, хавфҳои бонкӣ ба хавфҳои 

амалиёти фаъол ва хавфҳои амалиёти ғайрифаъол ҷудо мешаванд. 

Мафҳуми хавфи амалиётҳои ғайрифаъол дар хатари талафот дар натиҷаи: 

напардохтани қарзи асосӣ ва фоизҳои қарз; муфлисшавии қарзгир ва ғайра, зоҳир мегарданд. Сабаби асосии халалдор шудани баргардагии қарзҳои додашуда ин аз ҷониби қарзгир нодуруст пеш бурдани фаъолияти 

хоҷагидорию молиявӣ ва гирдгардиши воситаҳои гардон мебошад. 

Дар таҷриба, дараҷаи ягонаи ҷавобгарии суғуртакунанда истифода 
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карда намешавад. Ҳудудҳои мушаххаси масъулият ва муҳлатҳои ҷуброн 

кардани зарар ба таври инфиродӣ муқаррар карда мешаванд. Чун қоида, ҷавобгарии ширкати суғурта вақте ба амал меояд, ки муштарии 

суғураткардааш ба бонк маблағи дар шартномаи қарзӣ зикршударо дар 

давоми муҳлати муқарраршуда барнамегардонад.  

Дар шартҳои суғуртакунонӣ муҳлате муқаррар карда мешавад, ки 

дар давоми он шахси суғурташуда вазифадор аст, ки дар бораи ба вуҷуд 

омадани ҳодисаи суғуртавӣ бо роҳи додани ариза маълумот расонад. 

Инчунин, дар шартҳои суғуртакунонӣ тартиби ҷуброн намудани зарарҳо 

пешакӣ муқаррар карда мешавад.  

Њедҷкунонӣ [186] (аз вожаи англисии hedge – девор, иҳотадевор) 

усулест, ки бо роҳи бастани қарордоди мутақобил хавф кам карда 

мешавад. Ба ибораи дигар, њедљкунонї ин яке аз услуби то ҳадди имкон 

кам кардани хавф мебошад. Бо ин мақсад, дар баробари қарордоди асосӣ 

боз бо тарафи сеюм қарордоди иловагӣ баста мешавад. Шартҳои қарордоди иловагӣ метавонанд чунин бошанд, ки дар сурати расидани 

фурсати иҷрои уҳдадорие, ки аз рӯйи қарордоди асосӣ ба талафоти 

молиявӣ бурда мерасонад, зарари эҳтимолӣ комилан ва ё қисман 

бартараф карда мешавад.    Ҳамин тариқ, ҳеҷҷикунонӣ инчунин барои баъзе амалиёти бонкҳои 

тиҷоратӣ низ қобили қабул аст. Дар ин масъала мавқеи бонк аз нуқтаи 

назари хавфи фоизӣ ва даромади он баррасӣ мегардад. Барои он, ки ҳеҷҷи 

дуруст мураттаб гардад, раёсат бояд вазъияти бонкро дар соҳаи хавфи 

меъёрҳои фоизӣ ва даромади бонк муайян кунад.  

Њамин тавр, бо мақсади то ҳадди имконпазир кам кардани хавфи 

сари вақт таъмин карда натавонистани бонк дар самти уҳдадориҳои худ, 

дар ҳолати қобили қабул будани хароҷот, бонк бояд чорабиниҳои зерини 

ба мақсад мувофиқро роҳандозӣ кунад: 

- дараҷаи хавфи пардохтпазириро аз рӯйи натиҷаҳои тамоми 
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амалиёти дар ин давра иҷрошуда ва бо назардошти тағйирёбии шароити 

берунаи иқтисодӣ мунтазам арзёбӣ кунад; 

- таҳлили пешакии таъсири имконпазири хариду фурӯши калони ба 

нақшагирифтаи бонкро ба сатҳи пардохтпазирии бонк гузаронад. 

Сиёсати идоракунии пардохтпазирии бонк бояд низоми 

маҳдудиятҳои пардохтпазирӣ, стратегияи идоракунии дороиҳо ва 

уҳдадориҳо бо мақсади нигоҳ доштани сатҳи кофии пардохтпазирии 

бонк,  усулҳои арзёбии сатҳи хавфи пардохтпазириро муаяйн кунад.  

Тавсия дода мешавад, ки таҳлили фаврии хавфи пардохтпазирии 

бонкро дар асоси таҳлили омилҳое, ки ба он сабаб шудаанд, гузаронида 

шавад: мутобиқати сохтори талабот ва ӯҳдадориҳо ва сатҳи 

пардохтпазирии дороиҳо; дараҷаи устувории уҳдадориҳо. 

Идоракунии пардохтпазирии уҳдадориҳо, асосан, тавсеа, 

диверсификатсия ва арзёбии миқдории манбаъҳои маблағгузории 

иловагиро дар назар дорад. Барои вусъат додани манбаъҳои 

пуррагардонии маблағҳои бонк, афзоиши шумораи онҳое лозим аст, ки 

мехоҳанд маблағҳои пулии худро ба бонк бовар кунанд, онҳое заруранд, 

ки бо бонк ошноянд ва мехоҳанд ба василаҳои пулии бонк сармоягузорӣ 

кунанд, дар натиҷа, ин кор боиси вусъат ёфтани имкониятҳои бонк 

мешавад ва онҳо метавонанд ҳангоми зарурат маблағро гиранд. 

Диверсификатсияи намудҳои манбаъҳои маблағгузорӣ имкониятҳои 

маблағгузориро устувору мустаҳкам намуда, дараҷаи тамаркузи молияро 

коҳиш медиҳад, ки метавонад бо сабаби вобастагии бонк аз як муштарии 

калон, бонкро осебпазир созад. Муайянкунии миқдории маблағгузорӣ аз 

бозори пулии имконпазир, қисми таркибию ҷудонашавандаи ченкунии 

пардохтпазирӣ дар чунин муассисаҳо ба ҳисоб меравад. Бонкҳое, ки ба 

идоракунии уҳдадориҳо такя мекунанд, бояд фаҳмиши хеле тези 

осебпазирии эҳтимолии ҳам бозори пул ва ҳам шароити молиявии 

манбаъҳои асосии маблағгузориро дар ин бозорҳо дошта бошанд.  
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Онҳое, ки дороиҳо ва уҳдадориҳои бонкро идора мекунанд, 

метавонанд оид ба баландбардории сатҳи пардохтпазирӣ дар сурати ба 

вуҷуд омадани эҳтимолияти чунин ҳолатҳо чораҳои пешгирикунанда 

андешанд. 

Масалан, муҳлати амали уҳдадориҳоро дароз кардан мумкин, то ки 

талаботи эҳтимолиро ба маблағҳои нақд дар тӯли давраи наздиктарини 

вақт кам кунем. Аммо, барои он, ки ба чунин амал иқдом намоем, 

зерсохтори идоракунии дороиҳо ва уҳдадориҳо бояд дар бораи ҳолати 

бонк маълумоти пурра дошта бошад. Ин одатан маънои дарки сифати 

маҷмӯи қарзҳоро дорад.  Аммо, аксар вақт чунин мешавад, ки хадамоти 

идоракунии дороҳо ва уҳдадориҳо ҳамагӣ якчанд рӯз пеш аз рух додани 

мушкилот дар самти пардохти қарзҳо огоҳ мегардад. Баъд аз ин дар бораи 

мушкилии пешомада ҳамаи раёсат огоҳ мешавад. Шахсони барои 

портфели қарзӣ масъул тавре рафтор мекунанд, ки мушкилоти ба қарз 

вобастаро то вақте ки аз уҳдаи идоракунии он намебароянд, яъне то даме 

ки вазъият ба нуқтаи буҳронии худ нарасад, онро пинҳон нигоҳ доранд.   

Бинобар ин, низоми боэътимоди дохилие зарур аст, ки идоракунии 

дороиҳо ва уҳдадориҳоро самаранок истифода бурда, мушкилоти ба 

вуҷудомадаро дар фосилаи байни шинохтани мушкилӣ дар дохили бонк 

ва замоне, ки ин мушкилиҳо берун аз ҳудуди бонк расонаӣ мешаванд, 

ташхис кунад ва чораҳои муассирро барои бартарафсозии он андешад.  

Хавфњо дар бахши амалиётї бо зараре, ки дар натиљаи амали 

номувофиќ ва хатои љараёни дохилї, њаракатњои кормандон ва низомњо ё 

њодисањои беруна ба вуљуд меояд, алоќаманд мебошад. Бинобар ин дар 

бонк ташкил намудани раванди менељменти хавфњои амалиётї муњим 

арзёбї мегардад. 

Дар таљрибаи байналмилалї менељменти хавфњои амалиётї дар 

зербахшњои бо технологияњои иттилоотї алоќаманд гузаронеида 

мешавад. Њамзамон бахши амнияти иттилоотї ташкил карда мешавад, то 
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ки кормандон ё аз берун шахсони алоњида ба љараёни бизнеси бонкї бе 

иљозат ворид нашаванд. 

Њамзамон бонкњо дар бахши хазинадорї бо хавфњои бо амали 

кормандон алоќаманд дучор гардида метавонанд, ки дар ин самт бахшњои 

махсус ва чорањои њимоявї гузаронида мешаванд. 

Вобаста ба тањлили усулњои идоранамої ва кам кардани хавфњои 

бонкї бояд таъкид намуд, ки бонкњои Тољикистон дар ин самт таљрибаи 

на он ќадар кофї доранд. Бинобар ин яке аз хавфњои пањншудаи бонкї ин 

хавфи ќарзї мебошад, ки ба бад шудани вазъи молиявии бонкњои кишвар 

оварда расонид. Бинобар ин зарур аст, ки вазъи идоранамої ва корбарї 

бо хавфњо дар низоми бонкии Љумњурии Тољикистон мавриди тањлил 

ќарор дода шавад. 

Хулосаи параграф 

1. Идоракунии хавфњо ин раванди баҳодиҳї (арзёбї), андозагирї, 

назорат ва мониторинги хавф буда дар маљмўъ усулњо ва моделњои 

гуногунро дарбар мегиранд. Ин моделњо дар навбати худ дар ташкилоти қарзӣ идоракунии корпоративӣ, амалияи гузаронидани амалиёти қарзӣ, 

амалиёт бо воситаҳои молиявӣ, амалияи идоракунии дороиҳо ва ӯҳдадориҳо, фаъолияти низоми иттилоотӣ ва низоми иттилооти 

идоракуниро таќозо менамояд. 

2. Хавфњои бонкиро аз нуќтаи назари методї бо харољот (зарар) 

баробар медонанд, ки дар натиља алгоритми идоракунии он аз љараёни 

таҳияи равишҳои асосии арзёбии хавфҳо, муайян кардани сатҳи қобили қабули онњо ва таҳияи стратегияи мувофиқ (банаќшагирї) иборат буда, 

њамчун вазифаи асосии он мањсуб меёбад.  

3. Хавфњои бонкї аз рўи мањакњои асосї дар шароити иќтисодиёти 

кушод аз рўи манбаъи ташаккулёбї,  доираи амалишавї,  табиати њуќуќї, 

эњтимолияти бавуљудої ва тарзи њалли онњо тасниф карда мешаванд. Дар 

шароити иќтисодиёти кушод сатњи номуайянї боз њам бештар мешавад. 

Бинобар ин идоракунии хавфи бонкї гуногуннамудии усулњо њамчун 
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алтернативањои гуногунро бо назардошти омили номуайянї ба инобат 

мегирад. 

4. Дар доираи самтҳо ва усулҳои паст кардани хавфҳои қарзӣ аз ҳама 

асосиашон ин тањлили дурусти қобилияти пардохтпазирӣ доштани 

муштарӣ мебошад, ки таќвияти нерўи кадрии бонкиро вобаста ба ин 

масъала таќозо менамояд. Њамзамон суғуртакунї яке аз роњњои 

маъмултарини кам кардани хавфи қарзии бонкӣ ба њисоб меравад ва 

зарур аст, ки ин низом инкишоф ёбад. 

5. Усули барои иќтисоди бозорї хос диверсификатсия мебошад, ки 

дар маљмўъ ба таври комплексї тањќиќ намудани масъаларо таќозо 

менамояд. Барои ташкилоти ќарзї вобаста ба самти канорагирї аз хавф 

таҳияи қарорҳои стратегӣ ва тактикӣ заруранд, ки пайдоиши ҳолатҳои 

хавфро бартараф мекунад. 

 

6. Якчанд самтҳо ва усулҳои паст кардани хавфҳои қарзӣ вуҷуд 

доранд: тањлили дурусти қобилияти пардохтпазирӣ доштани муштарӣ; 

кам кардани андозаи қарзе, ки ба як қарзгиранда дода мешавад;  таҳкими 

таъминоти гаравии қарз; суғуртакунонии қарзҳо; гирифтани мактуби 

кафолатӣ аз саридораи корхона ва дигар ташкилоте мебошад, ки ҳамчун 

кафил баромад мекунад. 
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БОБИ II. ТАҲЛИЛИ ХАВФҲО ВА ИДОРАКУНИИ ОН 

ДАР НИЗОМИ БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

2.1. Тањаввулоти низоми бонкї ва омилњои бавуљудоии хавфҳои 

бонкӣ дар Љумњурии Тољикистон 

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ дар соли 1991 низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи Госбанк ва панҷ бонки махсуси 

давлатї, аз қабили Бонки амонатгузорӣ (Сбербанк), Внешэкономбанк, 

Агропромбанк, Бонки манзилию иҷтимоӣ (Жилсоцбанк) ва 

Промстройбонк ташкил гардид. 

28 июни соли 1991 дар асоси Госбанк Бонки миллии Тољикистон 

ташкил гардида, њамчун бонки марказии мустаќил ба фаъолият шурўъ 

намуд ва дар ин асос низоми дузинагии бонкї (Бонки миллї ва дигар 

ташкилотњои ќарзї) ба вуљуд омад. 

Хавфи асосии давраи аввали ташаккулёбии низоми бонкї дар ду 

омил асос меёфт: асъорї ва сиёсї. Тољикистон назар ба дигар кишварњои 

собиќ Иттињоди Шўравї пули миллии худро дертар, яъне соли 1995 љорї 

намуда, то ин давра бо низоми пулию асъории Федератсияи Россия 

алоќамандї дошт. Њамзамон дар байни солњои 1991-1995 давраи мудњиши 

љанги шањрвандї ва харобиовар дар Тољикистон буд, ки тамоман 

фаъолияти бонкиро рў ба таназзул нињод. 

Бинобар ин ќисми бештари олимон ва мутахассисони соња давраи 

ташаккули низоми бонкиро дар кишвар, гарчанде ки заминаи меъёриву 

њуќуќии ташаккули низом гузошта шуда бошад њам, то соли 1995 ва баъди 

ин сол марњилабандї мекунанд [53,55,23].   

Дар марҳилаи аввал, ќонунҳои зерин қабул шуданд: “Дар бораи 

Бонки миллии Љумҳурии Тоҷикистон” (21.02.1991), “Дар бораи бонкҳо ва 

фаъолияти бонкӣ” (21.02.1991), “Дар бораи љамъиятњои сањомї” 

(23.12.1991), “Дар бораи бозори ќоѓазњои ќимматнок ва биржањои фондї” 

(10.03.1992), “Дар бораи суѓурта” (1994), “Дар бораи танзими асъор ва 

назорати асъор” (04.11.1995). Санадҳои меъёрӣ њуќуќии низоми бонкї 
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имкон доданд, ки вазифаҳои Бонки миллї ва вазифаҳои бонкҳои тиљоратї 

вобаста ба ташаккулёбии иќтисоди бозорї мутобиқ гардонида шавад. 

Кишварҳои Итињоди Давлатњои Мумтаќил, аз соли 1993 сар карда, 

асъори миллии худро ба муомилот бароварданд. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бошад, асъори миллии рубли тоҷикӣ танҳо 10 майи соли 1995 

ба муомилот бароварда шуд. Баъди интишори пули миллӣ вазъи 

пардохтпазирии бонкҳо дар ҷумҳурӣ каме бадтар шуд.  Дар ин мавридҳо, 

сиёсати пулию қарзӣ танзими пардохтпазирии миёнамуњлати бонкҳоро 

пешбинӣ мекард. Бонки миллии Тоҷикистонбо роҳи додани қарзҳои 

кӯтоҳмуддат қариб ба тамоми бонкҳо барои беҳтаргардонии 

пардохтпазирии онҳо ёрии амалӣ мерасонид.   

Давраи дуюми ташаккули низоми бонкї, ки бо хавфи пардохтпазирї 

алоќаманд буд, аз соли 1995 то 2001 идома ёфт. Идомаи 

мукаммалгардонии ќонунгузории амалкунанда имкон дод, ки вобаста ба 

таќозои замон ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи Бонки 

миллии Тољикистон” (14.11.1996), “Дар бораи бонкњо ва фаъолияти бонкї 

(23.05.1998) дар тањрири нав ќабул гардида, таѓйиру иловањо ба ќонунњои 

Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими асъор ва назорати асъор” 

(1999) ва “Дар бораи љамъиятњои сањомї (1996) ворид гардиданд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини устувории асъори 

миллии ба муомилот баровардашуда, сиёсати пулию қарзӣ истифодаи 

чораҳои муваққатиро ҷиҳати ба танзим даровардани ҳаҷми қарзҳои аз 

тарафи бонкҳои тиҷоратӣ додашаванда ва танзими муомилоти пулӣ, 

яъне, муқаррар намудани маҳдудияти қарздиҳӣ (ҳадди болоии қарз) 

пешбинӣ намуд, то ки бонкҳо ба интишори аз ҳад зиёди қарзӣ роҳ 

надиҳанд. Бо ёрии ин хавфи қарзҳо каме нигоҳ дошта шуда, ҳаҷми пули 

дар муомилотбуда зиёд ба танзим дароварда бояд мешуд.   

Дар маҷмӯъ, сиёсати пулию қарзӣ ба нигоҳ доштани қурби асъори 

миллӣ, истифодаи самараноки вомҳои додашаванда, таъмини молиявии 
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субъектҳои хоҷагидор, рушди ММД, нигоҳ доштани сатҳи таваррум ва 

амсоли он нигаронида бояд мешуд. Аммо ќурби рубли тољикї ноустувор 

буд, ба низоми бонкї ва иќтисодиёти кишвар, ки баъди љанги харобиовар 

барќарор шуда истода буд, хатарњо эљод намуд. 

Њамзамон баъди аз нав ташкилёбии собиқ бонкҳои соҳавӣ дар 

шакли бонкҳои саҳомии тиҷоратӣ, аз солҳои 90-уми асри гузашта сар 

карда, асосан, ба сохторҳои бозорӣ қарз дода мешуд. Вомгирандагон, аз 

бонкҳо қарз гирифта, онро асосан барои хариду фурӯши молҳои 

истеъмоли мардум сарф мекарданд. Дар натиҷа қарзҳои бисёри муҳлати 

пардохташон гузашта ба вуҷуд омаданд. Маҷудияти чунин қарзҳо ба 

коҳиши даромади бонкҳо ва бадшавии авзои молиявии онҳо сабаб шуд. 

Дар охири соли 1997 дар кишвар 28 бонк мавҷуд буд, ки аксарияти 

онҳо пойгоҳи сармоявиашон суст буданд, ки ба иљро нагардидани 

меъёрњои маќбул аз љониби онњо сабабгор шуд. 

Аз соли 1998 тозакунии бозори хизматрасониҳои бонкӣ оғоз ёфта, 

бесуботии молиявӣ ва заминаи сусти сармояи бонкҳо мавриди тањќиќ 

ќарор дода шуд. Њамзамон аз љониби Бонки миллї карзљудокунї ба 

соњањои иќтисодиёт ќатъ карда шуд. 

Мутобиқи моддаи 6 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

Бонки миллии Тоҷикистон”, яке аз вазифаҳои асосии Бонки миллии 

Тоҷикистон- “Таҳияи сиёсати макропруденсиалӣ ва назорати иҷрои он” 

мебошад. 

Бонки миллии Тоҷикистонбарои расидан ба мақсади асосии сиёсати 

макропруденсиалӣ, яъне мусоидат намудан дар нигоҳдошти суботи 

низоми молиявии кишвар аз мақсадҳои фосилавии сиёсати 

макропруденсиалӣ истифода намуд: 

1) Коҳиш додан ва пешгирӣ намудани афзоиши дороиҳои бо 

назардошти хавф баркашидашуда ва ҳолати ғайри қобили пардохт будан; 

2) Коҳиш додан ва пешгирӣ намудани ҳолати ғайрипардохтпазирӣ 
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ва номувофиқатии муҳлатнокӣ миёни дороиҳо ва уҳдадориҳо; 

3) Коҳиш додан ва пешгирӣ намудани афзоиши ҳаҷми пасандозҳо ва қарзҳо бо асъори хориҷӣ ва ҳаҷми қарзҳои таснифшуда; 

4) Маҳдуд кардани роҳҳои мустақим ва ғайримустақими 

дучоршавии ҳолатҳои таҷаммуъ; 

5) Вусъат додани шаффофият ва эътимоднокӣ дар низоми бонкӣ. 

Раванди қабули қарорҳои сиёсати макропруденсиалӣ аз муайянкунӣ 

ва баҳодиҳии хавфҳои низом оѓоз ёфта то интихобу татбиќи фишангҳои 

макропруденсиалӣ сурат гирифт. 

Аммо бо сабаби устувор набудани ташкилотњои ќарзї ва баланд 

будани сатњи хавфњои низом чорањо натиљаи мусбат надоданд. 

Марњилаи дигари ташаккули низоми бонкиро бо давраи ба 

муомилот баровардани пули нави миллӣ - сомонӣ мањсуб медонанд 

(Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30.10.2000, №415). 

Солњои 2001-2009 дар умум њамчун давраи барќарорсозии низоми бонкї 

дар кишвар мањсуб ёфта, он аз љињати њуќуќї ва институтсионалї рушд 

ёфт. Дар ин марњила низ хавфњои пардохтпазирї ва ќарзї боќї монданд. 

Ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи металлҳои қиматбаҳо 

ва сангҳои қиматбаҳо” (2001), “Дар бораи ҷамъияти дорои масъулияти 

маҳдуд” (2002), “Дар бораи ташкилотҳои маблағгузории хурд” (2004), 

“Дар бораи ипотека” (2008), “Дар бораи таърихи қарз (кредит)” (2009), 

“Дар бораи суғуртаи мутақобила” (2009) бори аввал ва вобаста ба таќозои 

замон, яъне рушди кишвар  “Дар бораи ҷамъиятҳои саҳомӣ” (2007) ва 

“Дар бораи фаъолияти бонкӣ” (2009) дар тањрири нав ќабул гардиданд. 

Вобаста ба ташаккули низоми ќарзї ва таљрибаи андўхтаи низоми 

бонкї Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи таърихи ќарз (кредит)” 

барои фароњам овардани шароити мусоиди њуќуќї барои ташкил, 

коркард, нигоњдорї ва ошкор намудани таърихи ќарз вобаста ба таъмини 

њифз ва самаранокии фаъолияти иштирокчиёни системаи ташаккули 

таърихи ќарз ќабул гардид. 
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Бо маќсади кам кардани хавфњои ќарзї дар кишвар дар Бюрои 

таърихи ќарз иттилооти мусбат ва манфї дар бораи аз љониби субъекти 

таърихи ќарз, иљро шудан ё нашудани ўњдадорињои шартномавї доир ба 

хавфи ќарз ташаккул меёбад. 

Тибќи моддаи 9 ќонуни мазкур  фењристи ягонаи давлатии таърихи 

ќарзро маќоми ваколатдор метавонад таъсис дињад. 

Бояд дар назар дошт, ки тибќи ин ќонун таъминкунандагони 

иттилоот хуби бонкњо, ва шахсони воќеї ё њуќуќие, ки ба ќарз мол 

мефурўшанд ё хизмат мерасонанд ба њисоб меравад. 

Бо вуҷуди ин, дар низоми бонкӣ ва молиявии ҷумҳурӣ мушкилоти 

муайян мавҷуданд, онҳо: 

- заминаи сусти сармояи бонкҳо; 

- номутобиқатии меъёрҳои иқтисодӣ; 

- сифати пасти дороиҳои бонк; 

- мавҷуд набудани идоракунии корпоративӣ ва технологияҳои нави 

бонкӣ; 

- мавҷуд набудани заминаи қонунгузорӣ барои таъсиси 

ташкилотҳои маблағгузории хурд (то соли 2004) ; 

- эътимоди нисбатан пасти амонатгузорон ба бонкҳо.  

Њикматов У. ќайд намудааст, ки бюроњои ќарзї дар маљмўъ барои 

кам кардани хавфњо, пеш аз њама хавфњои ќарзї бо роњи пешнињоди 

иттилооти љорї ва таърихї оид ба пардохти ќарзњо аз љониби мизољ 

мусоидат менамоянд [154]. 

Марњалаи нисбатан нави ташаккули низоми бонкї ба солњои 2009-

2014 рост меояд, ки бо хавфњои даромаднокї ва бозоргирї алоќаманд буда, 

дар ин давра афзоиши бомароми шумораи ташкилотњои ќарзї, 

амалиётњои бонкї, боло рафтани эъттимоди ањолї ба низоми бонкї ва 

афзоиши хизматрасонињои бонкї ба назар расид. 

Мањз давраи ташаккули босуръати низоми бонкї дар кишвар 

теъдоди ташкилотњои ќарзии бо амалиёти шубњанок машѓул ва амалиёти 
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бонкии шубњанокро зиёд намуда, дар охири марњала хавфњои амалиётї 

зиёд шуд. 

Дар ин давра заминаи ќонунгузории низоми бонкї боз њам 

мукаммал гардида, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими 

асъор ва назорати асъор”, “Дар бораи муқовимат ба қонунигардонии 

(расмикунонии) даромадҳои бо роҳи ҷиноят бадастоварда, 

маблағгузории терроризм ва маблағгузории паҳнкунии силоҳиқатли ом”, 

“Дар бораи суғуртаи пасандозҳои шахсони воқеӣ”, Дар бораи 

барҳамдиҳии ташкилотҳои қарзӣ”, “Дар бораи фаъолияти бонкии 

исломӣ”, “Дар бораи хизматрасониҳои пардохтӣ ва низоми пардохтӣ”, ва 

дигар санадњои меъёриву њуќуќї ќабул гардиданд. 

Теъдоди ташкилотњои ќарзии молиявї соли 2014 ба 138 адад (17 адад 

бонкњо ва 120 ташкилотњои маблаѓгузории хурд) расида, дар ин давра 

теъдоди аз њама зиёдтарин ба њисоб мерафт (ниг. ба љадвали 2.1.1).  

Љадвали 2.1.1 

Теъдоди ташкилотњои ќарзии молиявии низоми бонкї дар солњои 

 2005-2019 

 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/20
15  (+-) 

Низоми бонкї, аз 
љумла 

42 139 143 138 139 124 105 85 80 76 +34 

Ташкилоти ќарзї, аз 
љумла 

41 138 142 137 138 123 104 84 79 75 +34 

- Бонкњо 12 14 16 16 17 17 18 17 17 16 +4 
- Бонкњои исломї - - - - - - - - - 1 +1 
-Ташкилоти 
маблаѓгузории хурд 

21 121 125 120 120 106 86 67 62 58 +37 

- Ташкилоти ќарзии 
ѓайрибонкї 

8 3 1 1 1 0 0 0 0 0 -8 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкї. Декабр 2011, 2017, 2018, 2019. 
Аммо бо сабабњои раќобатпазир набудани як ќатор ташкилотњои 

ќарзї, риоя накардани меъёрњои маќбули Бонки миллии Тоҷикистон, 

ошкор шудани амалиётњои ѓайриќонунї, риоя накардани ќонунгузории 

бонкї, ѓайримаќсаднок истифода бурдани маблаѓњо, нагузаронидани 

амалиёти бонкї дар муњлатњои дароз ва дигар сабабњо аз љониби бонкї 

миллї маљбуран ё бо хоњиши ташкилоти ќарзї иљозатнома бозхонд 
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гардида, дар натиља теъдоди онњо кам шуданд. 

Њамзамон аз соли 2005 то соли 2012 теъдоди ташкилотњои ќарзї ва 

аз љумлаи онњо ташкилоти маблаѓгузории хурд ќариб 6 маротиба афзоиш 

ёфт. Бояд дар назар дошт, ки баъди ќабули ќонуни Љумњурии Тољикистон 

“Дар бораи ташкилотњои маблағгузории хурд” ва дигар санадњои марбут 

ба ин намуди фаъолият бо љалби сармояи дохилї ва хориљї ташкилотњои 

амонатии ќарзии хурд, ташкилотњои ќарзии хурд ва фондњои ќарзии хурд 

таъсис дода шуда, теъдоди онњо мутаносибан дар соли 2012 35,44,46 адад 

буд. 

Дар ин давра амалиёт марбут ба ќарздињии хурд дар кишвар яку 

якбора аз 646 миллион сомонии соли 2007 ба 6189,8 миллион сомонї дар 

соли 2014 афзоиш ёфт. Њамзамон њаљми ќарзњои додашудаи низоми бонкї 

дар соли 2015 ба 11,3 миллиард сомонї расид, ки сатњи баландтарин дар 

тамоми давраи соњибистиќлолї мебошад (ниг љадвали 2.1.2). Ин аз он 

шањодат медињад, ки дар ин марњала фаъолияти бонкї ба яке аз 

сердаромадтарин соња мубаддал гардида, даромади бонкњо бо афзоиши 

њаљми пасандозњо, ќарзњо ва њамзамон интиќоли маблаѓњои муњољирони 

мењнатї алоќамандї дошт. Аз нишондињандањои љадвали 2.1.2 маълум 

аст, ки як ќатор хавфњои низоми бонкї аз маблаѓи интиќоли муњољирони 

мењнатї вобастагї дорад ва аз соли 2014 оѓоз маблаѓи ќарзњои хурд ва 

сармояи танзимшавандаи ташкилотњои ќарзї якљо бо маблаѓи интиќоли 

маблаѓњо аз хориља (асосан Россия) рў ба пастравї нињодааст. 

Нишондињандањои то солњои 2014-2015 дар љадвали 2.1.2 

овардашуда, њамзамон аз он шањодат медињанд, ки дар марњилаи 

зикршуда нишондињандањои амалиётии ташкилотњои ќарзии кишвар 

бомаром бењтар гардида, дар бозори ќарзї фаъол гардида буданд. 

Мањз бо сабабњои зиёд шудани хавфњои амалиётї, ки бештар бо 

масъулияти кормандон ва роњбарияти ташкилотњои ќарзї алоќаманданд 

ва тибќи Базели II гурўњбандї карда шудааст, буњрони бонкї дар кишвар 

аз соли 2014 оѓоз гардид. Тибќи гурўњбандии зикршуда дар Тољикистон 
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дар намудњои хавфњои амалиётї (1) њаннотии дохилї, (2) њаннотии беруна 

ва (3) мизољон, мањсулот ва ќоидањои бизнес дар аввал меистад. Дар ин 

љода сабабњои ба буњрон дучор шудани ин бонкњоро чунин номбар кардан 

мумкин аст: 

- менељменти сусти ташкилотњо ва нодуруст ба роњ мондани самти 

фаъолияти онњо; 

- ќарздињї ба шахсони вобаста; 

- содир намудани љиноятњои иќтисодии бо коррупсия алоќаманд аз 

љониби масъулини бонкњо; 

- донишу малакаи нисбатан пасти роњбарияти ташкилотњои ќарзї ва 

дигарњо. 

Ба бўњрони бонкї дар кишвар албатта омилњои манфии беруна низ, 

ки амсоли он кам шудани интиќоли маблаѓи муњољирони мењнатї ба 

њисоб меравад, таъсири худро расониданд. 

Љадвали 2.1.2 
Нишондињандањои иќтисодї ва амалиётии низоми бонкї дар солњои 

2012-2019 
млн. сомонї 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2012 
Сармояи 
танзимшавандаи низоми 
бонкї  

1765,1 1889,2 1492,2 1400,9 2150,4 3092,8 2796,3 2993,3 169,6 

Дороињо  10530 10748 12363 15714 18682 18236 18070 21976 2 мар 
Дороињои пардохтпазир  2981 2556 2658 3925 6048 5713 5869 6068 2 мар 
Ќарзњо  5421 7530 9783 11341 9930 8608 8741 9789 1,8 мар 
Сармоягузорињо  213 147 146 147 1474 1988 2344 2232 10,5 мар 
Баќияи пасандозњо дар 
ташкилотњои ќарзї 

4927,2 5521,6 6690,6 8613,5 9243,2 9283,5 9723,8 9742,2 2 мар 

Ќарзњои хурди додашуда 3138,2 4707,5 6189,8 5366,4 3626,5 3817,1 4812,5 6004,1 1,9 мар 
Маблаѓњои 
интиќолшуда аз 
муњољирони мењнатї, 
млн доллари ИМА* 

3651 4173 3854 2220 1929 2536 2553 2576 70,5 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкї. Декабр 2017, 2018, 2019. Манбаи электронии 
*Омори Бонки Марказии Россия: URL: https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/  

Бинобар ин марњалаи дигари ташаккули низоми бонкї солњои 2014-

2019-ро дарбар мегирад, ки бо хуруљи њамаи намуди хавфњо (хавфњои 
ќарзї, пардохтпазирї, амалиётї, бозорї, асъорї, бозоргирї) ва фаъолияти 
бартарафнамоии онњо алоќаманд аст. 

Дар бисёр ташкилтњои ќарзии кишвар ќоидањои ќарздињї ва дигар 

https://cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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амалиётњои бонкї вайрон шуда, њолатњои бе тањлили њолати 

пардохтпазирии ќарзгирро санљидан ва бе гарав додани ќарзњо, равона 

намудани маблаѓњои бонк барои дигар маќсадњои ѓайрибонкї, якљо 

фаъолият намудани хешовандони наздик ва дигар омилњо ба назар 

расиданд, ки дар натиља ду бонки низомсози кишвар (ЉСК 

“Агроинвестбонк” ва ЉСК “Тољиксодиротбонк”) ба њолати ногувори 

молиявї ќарор гирифта, ду бонки дигар муфлис эълон гардиданд. 

Сабабҳои объективию субъективии буњрони бахши бонкї дар 

кишвар дар ин давра гуногунанд. Аз ин омилњо мухимтарин инҳоро дар 

бар мегиранд: 

1. Омили ќарздињї ба шахсони ба њам вобаста, ки дар натиља ба 

баргардонидани ќарзњои гирифташуда таъсири манфї расонид. Шахсони 

вобастаи роњбарияти бонк ин пеш аз њама хешовандон мебошанд, ки бо 

њар гуна воситањо бе гарав ќарзро аз бонкњо гирифта бо маќсадњои 

манфиати оилавї истифода намуданд. 

2. Вобастагии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз иқтисодиёти 

кишварњои шарик, аз љумла Федератсияи Россия. Ин ба он вобаста аст, ки қисми асосии муҳоҷирони меҳнатии кишвар (беш аз 90%) дар Россия кор 

мекунанд. Агар дар соли 2013, аз ҳисоби муҳоҷирон ба ҷумҳурӣ маблағи 

4,2 миллиард доллар интиќол мешуд, дар солҳои минбаъда воридот 

якбора коҳиш ёфта, соли 2016 1,9 миллиард долларро ташкил дод. Аз 

нишондињандањои љадвали 2.1.2 бармеояд, ки тамоюли кам шудани 

интиќоли маблаѓи муњољирони мењнатї ба нишондињандањои соњаи бонкї 

таъсири худро расонид. Дар баробари интиќоли маблаѓњои муњољирони 

мењнатї маълум аст, ки шумораи зиёди соҳибкорони тоҷик дар Россия кор 

мекунанд, ки бо маблағгузории фаъолияти соњибкорон дар кишвари худ 

низ машғуланд. Дар натиљаи кам шудани интиќоли маблаѓи онњо ба 

Тољикистон лоиҳаҳо дар кишвар камтар татбиќ шуданд. 

3. Як ќатор бонкњо, махсусан бонкњои муфлисшуда ва ба њолати 

ногувор гирифторшуда дар солњои пеш аз буњрон қисми муайяни қарзҳои 
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бонкиро ба сохтмони манзил равона карда намуданд, ки ба амалиёти 

асоси бонкї мувофиќат намекард. Дар натиља ќисми бештари дороињо 

берун аз амалиёти бонкї иштирок намуда, сифати онњо паст гардид. Дар 

баробари ин коњишёбии даромадњои пулии аҳолӣ боиси коҳиш ёфтани 

талабот ба манзил ё иљро нагардидани уњдадорињои онњо дар назди 

ширкатњои сохтмонї гардид, ки дар натиља нархи манзил низ коњиш ёфта 

ба нишондињандаи боздењї ва фоиданокии сохтмон таъсири манфї 

расонид.  

Бо мурури замон кам шудани дараљаи даромаднокии бонкњо ва 

мушкилоти пардохтпазирї ба мушкилоти истифодаи кортҳои бонкӣ аз 

љониби мизољон оварда расонид. Аз нимаи дуюми соли 2015 соҳибони 

кортҳои пардохтии бонкҳои дучори мушкилот дар тӯли моҳҳо бо 

мушкилоти зиёде рӯбарӯ буданд, яъне њам пули нақд гирифта 

натавонистанд ва њам пардохти хариди ѓайринаќдиро низ анљом дода 

наметавонистанд. 

Аз ин лињоз эътимоди ањолї ба низоми бонкї торафт паст гардида, 

чор бонк: ЉСК “Агроинвестбонк”, ЉСК “Тољиксодиротбонк”, БС 

“Тољпромбонк”, ва ЉСП “Фононбонк” дар њолати ногувор ќарор 

гирифтанд.  

Танњо барои мисол дар соли 2014 дороињои пардохтпазири ЉСК 

“Тољиксодиротбонк” нисбати соли 2013 42 фоиз коњиш ёфт. Њамзамон 

ќарзњои батаъхирафтодаи ЉСК “Агроинвестбонк” ба њолати охири соли 

2016 ба 1,5 миллиард сомонї расид, ки 1,4 миллиард сомонии он 

беъэтимод буданд. 

Аз рўи меъёрњои маќбули Бонки миллии Тоҷикистонмуайяннамуда 

дар мисоли танњо ЉСК “Тољиксодиротбонк” дидан мумкин аст, ки дар 

охири соли 2016 вазъи бонкњо чї гуна буданд (љадвали 2.1.3). 
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Љадвали 2.1.3 
Иљрои талаботи меъёри маќбул аз љониби ЉСК “Тољиксодиротбонк” 

дар солњои 2016-2019 

Номгӯи меъёрҳои 
мақбул 

Талаботи  
меъёри 
мақбул 

30.11.16 31.12.16 31.12.19 

 Меъёри  кифоятии сармоя (К1-1) ≥12% -26,76 12,68 15,52 

Меъёри  кифоятии сармоя (К1-2) ≥10% -33,2 10,94 16,74 

Меъёри пардохтпазирӣ  (К2-1) ≥30% 3,02 57,57 6,93 

Андозаи ҳадди ниҳоии хавфҳо 
барои як қарзгир (К3-1) 

≤20% -12,01 30,93 24,41 

Андозаи ҳадди ниҳоии хавфҳои 
калони қарзӣ (К3-2) 

≤3 
маротиба 

-0,64 1,52 0,55 

Андозаи ниҳоии хавф барои як қарзгир – ташкилоти қарзӣ (К3-3) 
≤20% -0,69 1,45 0,86 

Мавқеи умумии кушодаи дарози 
асъорӣ (K6.1.) 

≤20% 0 0 7,42 

Мавқеи умумии кушодаи кӯтоҳи 
асъорӣ (K6.1.) 

≤20% -69,14 20,77 0 

Манбаъ: манбаи электронии www.nbt.tj ва http://www.tsb.tj/ru/about/audit2016.php  

Аз љадвал аён аст, ки ба њолати 30.11.2016 нишондињандаи кифоятии 

сармояи бонки мазкур (К1-1 ва К1-2) мутаносибан манфї – 26,76% ва -

33,2% буда, андозаи њадди нињоии хавфњо барои як ќарзгир нињоят бад (-

12,01%) буд. Баъди татбиќи наќшањои солимгардонї баъзе 

нишондињандањои бонк бењтар гардиданд, вале бо сабаби ќатъ шудани 

амалиёти асосии  бонкї меъёри пардохтпазирии бонк ба талабот љавобгў 

нест. 

Гарчанде ки нишондињандањои бонки мазкур дар солњои охир ба 

меъёрњои маќбул наздик шудаанд шудаанд, аммо ин бонк дигар низомсоз 

ба њисоб намеравад ва дар њолати бозхонди иљозатнома ќарор дорад. 

Барои бартараф намудани омилњои бавуљудоварандаи хавфњо 

Наќшаи стратегии солимгардонии фаъолияти Бонки миллии Тољикистон 

барои солњои 2015-2019 ќабул ва амалї гардид. 

Њадафхои асосии дар Наќшаи стратегии мазкур дарљгардида 

вобаста ба кам кардани хавфњои низоми бонкї чунинанд [19]: 

- идоракунї ва баланд бардоштани савияи дониши кормандон; 

- фоидаовар намудани идоракунии дороињо ва баланд бардоштани 

http://www.nbt.tj/
http://www.tsb.tj/ru/about/audit2016.php
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сифати онњо; 

- андешидани чорањои зарурї барои баргардонидани ќарзњои 

муњлаташ гузашта ва беэътимод; 

- таъмини татбиќи самараноки сиёсати пулию ќарзї; 

- бењтар намудани сифати сармояи бонкњо ва зиёд намудани он; 

- тањия намудани фишангњои макропруденсиалї ва гузаронидани 

стресс-тестњо; 

- такмили назорати бонкї; 

- пурзур намудани фаъолияти танзим ва назорати хизматрасонињои 

пардохтї; 

- мутобиќ намудани ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо 

талаботњои тавсияњои ФАТФ; 

- тањкими идорасозии хавфњои молиявї дар Бонки миллии 

Тоҷикистон ва низоми бонкї; 

- тањияи санадњои меъёрї-њуќуќї марбут ба њимояи њуќуќи 

истеъмолкунандагони хизматрасонињои молиявї. 

Дар натиљаи татбиќи Наќшаи зикршуда дороиҳои ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар санаи 31 декабри соли 2019 маблағи 21 975,8 млн. 

сомониро ташкил дода, нисбат ба соли 2018 асосан аз ҳисоби сандуқи қарзӣ ба 774,8 млн. сомонӣ ё 3,7% зиёд шудаанд. Бақияи сандуқи қарзии 

ташкилотҳои қарзии молиявӣ дар соли 2019 маблағи 9,7 млрд. сомониро 

ташкил карда, нисбат ба соли 2018 ба маблағи 1,05 млрд. сомонӣ ё 12,1% 

зиёд шудааст, ки асосан аз ҳисоби зиёдшавии қарзҳои шахсони воқеӣ ва 

бахши давлатӣ ба амал омадааст. 

Дар соли 2019 қарзҳои ғайрифаъол (зиёда аз 30 рӯз батаъхирафтода) 

2 559,0 млн. сомонӣ ё 26,4%-и сандуқи қарзиро ташкил доданд, ки нисбат 

ба ҳамин давраи соли 2018, вазни қиёсии онҳо дар сандуқи қарзии маҷмӯӣ 

ба андозаи 4,1 банди фоизӣ кам шудааст [188]. 

Тањлили низоми назорати бонкї, ки такмилталаб буд нишон дод, ки 

дар низоми бонкии кишвар љой доштани хавфњои бонкї, махсусан хавфи 
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ќарзї, баланд будани сатњи долларикунонї, номукаммал будани 

таљрибаи идоракунии корпоративї дар низоми бонкї, суст будани 

идоракунии хавфи ќарзї ва пардохтпазирї дар ташкилотњои карзї, 

мукаммал набудани низоми автоматикии ќабул ва коркарди њисоботњо ва 

дигар њолатњо љой доштанд, ки дар давоми солњо ба самаранокии низоми 

бонкї тањдид менамуданд. 

Бинобар ин зарур буд, ки амалияи идоракунии хавфи карзї, 

пардохтпазирї ва дигар хавфњо бењтар карда шавад ва санљиши 

фишороварии (сгресс-тест) бонкњо татбиќ карда шавад. 

Яке аз омили муњими баланд шудани хавфи ќарзї дар кишвар дар 

ин давра вайрон кардани ќоидањои таъминнокии ќарз бо гарав ба њисоб 

меравад. 

Хулосаи параграф 

Ташаккул ва рушди низоми бонкиро дар кишвар аз рўи тамоюлот ва 

хавфњо ба 4 давра људо намудан мумкин аст. Дар марњалаи аввали 

соњибистиќлолии кишвар бо сабабњои буњрон хавфњои асъорї ва сиёсї 

бештар ба назар мерасид.  

Давраи дуюми (аз соли 1995 то 2001) ташаккули низоми бонкї бо 

хавфи пардохтпазирї алоќаманд буда, дар давраи сеюми ташаккули 

низоми бонкї (солњои 2009-2014) хавфњои даромаднокї ва бозоргирї ба 

рушди низоми бонкї таъсир расонид. 

Дар давраи муосир, ки њанўз идома дорад як ќатор бонкњо дучори 

намудњои гуногуни хавфњо, яъне хавфњои ќарзї, пардохтпазирї, 

амалиётї, бозорї, асъорї, бозоргирї  шуданд ва низоми бонкї љињати 

бартарафнамоии онњо фаъолияти худро равона намудааст. 

Яке аз чорањои андешида барои кам намудани сатњи хавф ин тањия 

ва андешидани маљмуи тадбирњо оид ба ташкил намудани Низоми худии 

бањодихии ќарзии Бонки миллии Тоҷикистон, васеъ кардани доираи 

дороињои пардохтпазир, истифода шудани ќарзњои мизољон њамчун гарав 

ва ташкил намудани фењристи ќарзї бо гурўњбандии онњо ба њисоб 
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меравад.  

Дар шароити муосир номуайянии вазъи иќтисодиёти кишварњои 

љањон ва афзун шудани тањримњои иќтисодї нисбат ба Федератсияи 

Россия ба камшавии шумораи муњољирони мењнатї ва њаљми интиќолњои 

пулї таъсири манфї мерасонад. Ин дар навбати худ, ба вазъи молиявии 

ташкилотњои ќарзї, низоми молиявию бонкї ва нишондињандањои асосии 

макроиќтисодї таъсир расонида, эњтимолияти ба вуљуд омадани њама 

гуна хавфњоро афзун мегардонад. Тањаввулоти низоми бонкї дар давраи 

иќтисодиёти бозорї яке аз падидањои муњимтарини њаёти иќтисодии 

давлат ба њисоб рафта он як чанд муаммоњои иќтисодиро паси сар 

намудааст. Аз њамин лињоз дар давраи таѓйирёби авзои иќтисоди љањон ва 

рањоии низоми бонкї аз таъсири манфии омилњои дохилию берунї 

андешидани чорањои зерин мувофиќи маќсад мебошад: 

1. Гурўњбандии низоми бонкї вобаста ба сатњи устувории низоми 

бонкї ва андозагирии осебпазирии онњо; 

2. Таќсими бозори байнибонкї ба бонкњои амалкунанда вобаста ба 

иќтидори захиравии онњо; 

3. Ташкили механизмњои самараноки раќобат дар сатњи бонкњо ва 

ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї; 

4. Ташкили механизмњои бањогузории фаъолияти ташкилотњои 

ќарзї вобаста ба иќтидори молиявии ташкилотњои ќарзї; 

5. Кам кардани шумораи ташкилотњои ќарзие, ки дар бозори бонкї 

фаъолияти ноустувор доранд. 

6. Кам кардани меъёри фоизи фишангњои маќбул бо роњи њавасманд 

гардонидани низоми бонкї љињати дастгирии иќтисодиёти 

мамлакат; 

7. Таќсим намудани бозори хизматрасонињои бонкї вобаста ба 

иќтидор ва захирањои молиявии онњо ва дар заминаи ин паст 

намудани сатњи хавфњои низоми бонкї. 
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2.2. Арзёбии хавфњои низоми бонкии кишвар ва чорањои сиёсати 

макропруденсиалї 

Низоми муосири бонкии Тоҷикистон баъди буњрони солњои 2008-

2009 бо як қатор мушкилоте рӯ ба рӯ гардид, аз ҷумла, масъалаи таъмини 

амнияти иқтисодӣ дар ин давра басе доғ шуд. Кафолати амнияти 

иқтисодӣ заминаи муҳимтарини рушди дилхоҳ низоми иқтисодӣ маҳсуб 

меёбад. Сари вақт бартараф накардани мушкилот дар низоми бонкї ба 

равандҳои номатлуб дар миқёси иқтисодиёти кулли мамлакат боис 

гардид. 

Аммо асоси ин раванди коњишёбї костагии низоми назорати бонкї, 

махсусан макропруденсиалї то солњои 2014 ва идораи ѓайрисамараноки 

ташкилотњои ќарзї, махсусан якчанд бонкњои низомсози кишвар дар 

давраи зикршуда ба њисоб меравад. 

 Аз нишондињандањои љадвали 2.1.2 аён аст, ки дар соли 2014 назар 

ба соли 2012 њаљми сармояи танзимшавандаи низоми бонкї 25,5%, 

дороињои пардохтпазир 10,9% ва сармоягузорињои ташкилотњои ќарзї 

31,5 фоиз коњиш ёфт. Дар ин солњо њамзамон сифати сандуќи ќарзии 

ташкилотњои ќарзї, сифати дороињо ва сармояи бонкњо бад шуда, ба иљро 

карда натавонистани уњдадорињои якчанд бонкњои низомсоз ва 

ташкилоти маблаѓгузории хурд дар назди мизољон ва дигар ташкилотњои 

ќарзї оварда расонид. Дар натиља танњо дар байни солњои 2015-2019 

шумораи ташкилотњои ќарзї дар кишвар 63 адад, аз љумла ташкилотњои 

маблаѓгузории хурд 62 кам шуда, аз љониби Бонки миллии Тоҷикистон 

иљозатномаи онњо бозхонд карда шуд. Њамзамон, љараёни муфлисшавии 

ду бонки кишвар БС “Тољпромбонк”, ва ЉСП “Фононбонк” оѓоз гардида, 

мудирияти муваќќатї таъин карда шуд. 

Бо маќсади пурзўр намудани низоми назорати бонкї ва идораи 

самараноки хавфњои низоми бонкї бо ќарори Раёсати Бонки миллии 

Тоҷикистоназ 12 июли соли 2016, №95 “Асосњои сиёсати 

макропруденсиалии Бонки миллии Тоҷикистон” ва «Ќоидањои муайян 



  74  

 

 

 

намудани ташкилотњои ќарзии низомсоз» аз 30 ноябри соли 2018, №163  

тасдиќ гардида, мавриди амал ќарор дорад. Дар асоси Асосњои сиёсати 

макропруденсиалї маљмўи чорањои эњтиётї бо роњи назорат бурдан, 

бањодињї ва коњиш додани хавфњои низом ва пурзўр намудани устувории 

молиявї дар кишвар андешида мешаванд. 

Љињати ноил гаштан ба мақсадњои сиёсати макропруденсиалї, дар 

раванди тањлилњо нишондињандањои гуногун истифода карда мешаванд. 

Ин пеш аз њама аз нишондињандањои макроиќтисодї ва инчунин 

нишондињандањои маљмўии низоми бонкї иборат мебошанд. 

Як ќисми нишондињандањои вазъи ташкилотњои ќарзї, ки аз рўи он 

хавфњои низом муайян карда мешаванд дар љадвали 2.2.1 нишон дода 

шудаанд. 

Аз нишондињандањои љадвали 2.2.1 бармеояд, ки дар давраи солњои 

2014-2016 вазъи ташкилотњои ќарзї аз рўи нишондињандањои ќарзњои 

таснифшуда ва даромаднокии дороињову сармоя ногувор буд ва сатњи 

хавфњо баланд гардиданд. Њатто бо нишондињандаи манфии 

даромаднокии њам дороињо ва њам сармоя фаъолияти бонкї дар кишвар 

ѓайрисамаранок ва ѓайриќаноатбахш ба њисоб меравад, ки ин гувоњи ба 

буњрон дучор гардидани ташкилотњои ќарзї ба њисоб меравад, ки дар 

натиља эътимоди ањолї ба ин низом паст гардид. 

Љадвали 2.2.1 
Нишондињандањои ташкилотњои ќарзии Тољикистон, ки сатњи 

хавфњоро муайян менамоянд, бо % 
 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015 
Вазни ќайёсии ќарзњои 
таснифшуда 

37,8 58,1 35,8* 30,3* 26,4* -11,4 
 

Даромаднокии дороињо, 
ROA 

-0,14 -3,02 0,01 1,30 1,4 +1,26 

Даромаднокии сармоя, 
ROE 

-1,09 -11,64 0,05 4,64 5,0 +6,09 

Меъёри пардохтпазирии 
љорї 

м/н м/н м/н 72,33 67,5 -4,83 

Меъёри кифоятии сармоя 13,1 17,0 22,9 22,07 21,4 +8,3 
Манбаъ: Вазъи низоми бонкї дар давраи муайян. Захираи электронї: 
https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php  
* вазни ќиёсии ќарзњои ѓайрифаъол (аз соли 2017 дар шарњи Бонки миллии 
Тоҷикистон ба љои ќарзњои таснифшуда ќарзњои ѓайрифаъол њисоб карда шудааст) 

https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php
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Аз љадвали 2.2.1 аён аст, ки њатто иљрои меъёрњои маќбули аз љониби 

Бонки миллии Тоҷикистон муайяншуда дар аввали буњрон ќариб риоя 

намегардид. Дар ин њолат нисбати ташкилотњои ќарзии 

нишондињандањояш ба меъёрњо номутобиќ бояд чорањои ќатъї андешида 

мешуд. 

Барои мутобиќат кунонидани санадњои меъёрии њуќуќї ба 

талаботњои Кумитаи Базелї оид ба назорати бонкї ва таљрибањои љањонї 

дар як ќатор санадњои њуќуќии мављуда таѓйиротњои зарурї ворид карда 

шуда, њамчунин, як ќатор санадњои нави меъёрї-њуќуќї ќабул гардиданд. 

Ба ѓайр аз ин,  дар чањорчўбаи татбиќи лоињаи грантии Бонки 

Умумиљањонї «Баланд бардоштани раќобатпазирии бахши хусусї» дар 

њамкорї бо ширкатњои байналмилалии консалтингї як ќатор санадњои 

меъёрии њуќуќии нав, ки  бо талаботњои Базел II, аз он љумла, санадњои 

алоќаманд бо кифоягии сармоя, таснифи дороињо ва идораи хавфњо, аз 

љумла, хавфњои ќарзї, бозорї ва амалиётї, љорї кардани тартиботи 

дохилии арзёбии кифоягии сармоя дар ташкилотњои ќарзї ва равандњои 

арзёбии назорат мутобиќ кунонида шуданд. 

Бо маќсади солимгардонии низоми молиявї, кам кардани таъсири 

манфї ба дигар соњањои иќтисодиёт, паст кардани шидданокии иљтимої 

ва њифзи њуќуќњои истифодабарандагон, аз љониби Њукумати Љумњурии 

Тољикистон ќарор дар бораи азнавсармоякунонии ЉСК 

«Тољиксодиротбонк» ба маблаѓи 2 250 млн. сомонї ва ЉСК 

«Агроинвестбонк» ба  маблаѓи 1 070 млн. сомонї ќабул карда шуд. 

Воситањои пулии мазкур 43 фоизи иљроиши уњдадорињои ЉСК 

«Агроинвестбонк» ва 60 фоизи уњдадорињои ЉСК «Тољиксодиротбонк» - 

ро таъмин намуданд. Дар натиља, аз њисоби фурўши дороињои мављуда, 

баргардонидани ќарзњои беэътимод ва бештар аз њисоби маблаѓњои 

сармоякунонї ин бонкњо тавонистанд ба таври назаррас уњдадорињои 

худро кам кунанд. 

Аммо натиљаи азнавсармоякунонии ду бонки мазкур вазъи онњоро 
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бењтар накард. Ќисми асосии маблаѓњои азнавсармоякунонї дар шакли 

пардохти ќарзњои андозї ва дигар ќарзњои бонкњо дар назди давлат ба 

буљети давлатї равона шуданд. Вазорати молия ба сифати гарав амволи 

багаравгирифтаи бонкњоро гирифта, дар натиља бонкњо нанавонистанд 

онњоро мустаќилона ба фурўш бароранд, то ки уњдадорињои худро дар 

назди мизољон иљро намоянд. 

Хавфњои ќарзї яке аз хавфи асосии низоми молиявии мамлакат ба 

њисоб меравад ва Бонки миллии Тоҷикистон барои паст кардани он 

пайваста иќдом менамояд. Дар натиљаи азнавсармоякунонї, андешидани 

тадбирњои зиддбуњронї ва маљбуран ситонидани ќарзњо якљо бо 

маќомоти њифзи њуќуќ њаљми ќарзњои беэътимоди бонкњои муаммодор 

дар ифодаи номиналї 1,5 маротиба ихтисор гардида, њиссаи он дар њаљми 

умумии ќарзњо аз 34,4% дар соли 2016 то 24,0% дар соли 2019 кам гардид. 

Њаљми ќарзњои ѓайрифаъол дар солњои 2017-2019 таќрибан ба андозаи 2 

млрд. доллари ИМА ихтисор гаштааст. 

Аз диаграммаи 2.2.1 маълум аст, ки њанўз солњои 2008-2009 сифати 

сандуќи ќарзии бонкњои кишвар тамоюли пастравиро касб намуда, яку 

якбора аз соли 2014 њиссаи ќарзњои хатарнок то 7,8 фоиз зиёд ва њиссаи 

ќарзњои ќолабї дар кишвар дар сандуќи ќарзї кам гардида, то соли 2016 

њамагї 32,9 фоизро ташкил намуд. 

Танњо дар соли 2016 сандуќи ќарзии ду бонки собиќ низомсоз ЉСК 

“Агроинвестбонк” ва ЉСК “Тољиксодиротбонк”, ки ќариб 100 фоизи он 

батаъхирафтода буд дар маљмўъ беш аз 3 миллиард сомониро ташкил дод. 

Ба њолати охири соли 2019 сандуќи ќарзии ЉСК “Агроинвестбонк” 664,7 

млн. сомонї ва ЉСК “Тољиксодиротбонк” 500,1 млн. сомониро ташкил 

дод, ки дар муќоиса нисбат ба њамин давраи соли 2016 мутаносибан ба 

андозаи 58,6% ва 65,1% ихтисор шудааст. Харољоти амалиётии ЉСК 

«Агроинвестбонк» ва ЉСК «Тољиксодиротбонк» мутаносибан 4,6 ва 3,1 

маротиба ва харољот аз рўи фоизњо мутаносибан 14,9 ва 27,0 маротиба кам 

карда шуданд. 
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Диаграммаи 2.2.1 
 Динамикаи сифати сандуқи қарзии низоми бонкӣ дар солҳои 2007-2019 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї - № 12, 

2011,2013, 2016, 2018, 2019. 

Дар назди Бонки миллии Тоҷикистон гурўњи кории байниидоравї, 

аз љумла, бо иштироки намояндагони маќомоти њифзи њуќуќ амал 

менамояд, ки барои баргардонидани ќарзњои мушкилситон ташкил 

гардидааст.  

Бо маќсади устувор намудани ваколатњои Бонки миллии 

Тоҷикистон таѓйиру иловањо ба ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи Бонки миллии Тољикистон» ва «Дар бораи фаъолияти бонкї» (аз 3 

августи соли 2018, №1548 ва №1549) ворид карда шуданд. Таѓйиру 

иловањо  барои таќвияти ваколатњои Бонки миллии Тоҷикистон барои 

паст кардани сатњи хавфњои ќарзї равона карда шудаанд.  

Барои њавасмандкунонии љалби сармоя ба низоми бонкї ва таъмини  

раќобати солим, андозаи њадди аќали сармояи оинномавии барои 

бонкњои навтаъсис зарур  аз моњи январи соли 2018 аз 80 млн. сомонї то 

ба 50 млн. сомонї паст карда шуд.  Њамчунин, ќоидањои иљозатномадињї 

ба ташкилотњои ќарзї соддатар карда шуданд. 

Теъдоди қарзҳои додашуда дар соли 2018 раванди мусбат пайдо 

карда, дар муқоиса ба соли 2017 13,7 фоиз ё 65,4 ҳазор адад афзоиш ёфт ва 

ба 544,5 ҳазор адад баробар гардид. Ин нишондиҳанда аз зиёд шудани 

пешниҳоди қарзҳои хурду миёна ба муштариён, аз ҷумла ба соҳибкории 

хурду миёна гувоҳӣ медиҳад. 
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Аз ҳаҷми умумии қарзҳои дар ин давра додашуда 42,3 фоизи вазни қиёсӣ ба соҳибкории истеҳсолӣ ва аз рӯи соҳаҳо бошад, ба савдои хориҷӣ 

29,1 фоиз, саноат 19,2 фоиз, истеъмолот 20,5 фоиз, хизматрасонӣ 7,3 фоиз, 

кишоварзӣ 8,7 фоиз, сохтмон 8,1 фоиз, нақлиёт 6,1 фоиз, миёнаравии 

молиявӣ 0,4 фоиз ва дигар соҳаҳо 0,6 фоиз рост меояд. 

Аммо сатњи хавфњо њанўз баланд боќї мемонад, ки барои низоми 

бонкї садди рушд мегардад. Барои кам кардани сатњи хавфњои ќарзї ва 

зиёд намудани маржа фоизи ќарзи бонкњои кишвар ба мизољон нисбатан 

баланд аст ва дар натиља бонкњои тиљоратї сањми худро дар рушди 

иќтисоди кишвар ба таври кофї намегузоранд.  Чунки аз њаљми умумии 

ќарзњои ба соњибкорон додашуда, њанўз ќарзњои бо савдо алоќаманд 

зиёданд. 

Њамзамон бо ин тибќи тањлилњо њиссаи ќарзњои низоми бонкї дар 

солњои охир 10-12 фоизи ММД-ро  (12 фоиз дар соли 2019) ташкил 

медињад, ки нисбатан паст аст. Њол он ки тибќи Стратегияи миллии рушди 

Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 бояд њиссаи ќарзњо дар 

ММД на кам аз 30-35 фоиз бояд бошад. 

 Диаграммаи 2.2.2 

Тамоюли меъёри фоиз, таваррум ва ҳаҷми қарзҳои бонкҳо дар 

Тоҷикистон 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї - № 12, 

2013, 2016, 2018, 2019. 
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Аз диаграммаи 2.2.2. маълум мешавад, ки меъёри фоизи миёнавазн 

аз рўи ќарзњои додашуда дар кишвар солњои охир бо сабаби зиёд шудани 

хавфњои ќарзї ва амалиётї, њамзамон баланд шудани меъёри бозтамвил 

тамоюли болоравї пайдо намуда (бо асъори миллї), танњо баъди 

таъсиррасонї аз љониби Бонки миллии Тоҷикистон дар солњои 2017-2018 

паст гардида буд.  

Дар сохтори арзиши ќарзи ташкилотњои ќарзї арзиши ташаккули 

фонд, харољоти амалиётї, таќсими хавфњои ќарзї њиссаи нисбатан бештар 

дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки меъёри фоизи миёнавазн аз рўи ќарзњои 

додашуда дар Тољикистон 23,5% дар соли 2019 буда, ин нишондињанда 

дар Озарбойљон 17,3%, Беларус 9,0%, Гурљистон 10,8%, Ќирѓизистон 

19,0%, Россия 8,8% ва Ўзбекистон 23,6% мебошад. Маълум аст, ки дар 

байни кишварњои Итињоди Давлатњои Мустаќил меъёри фоизи миёнавазн 

аз рўи ќарзњои додашуда дар Тољикистон дар баробари Ўзбекистон яке аз 

баландтаринњо ба њисоб рафта, дар кишварњои пешрафта чунин меъёр ба 

0,5 (Британрия Кабир) то ба 4,3 фоиз (Хитой) баробар аст [189].  

Њамзамон дар таи солњои дароз меъёри фоизи миёнавазни ќарзњои 

бонкњо аз сатњи таваррум вобастагии мустаќим надорад, балки вобаста ба 

вазъи бозори дохилї ва сиёсати фоизии Бонки миллии Тоҷикистон таѓйир 

меёбад. 

Њамзамон маржаи бонкї дар кишвар нисбатан баланд буда соли 

2019 дар кишвар меъёри он 18,4%-ро ташкил намудааст. Дар ќиёс бо дигар 

кишварњо ин меъёр чунин аст: дар Озарбойљон 7,6%, Беларус 2,5%, 

Гурљистон 2,1%, Ќирѓизистон 17,5%, Россия 3,3% ва Ўзбекистон 7,5% 

[189]. 

Аз рўи аќидаи олимон меъёри маржа аз 3% зиёд њадди аксар буда, ба 

талаботи мувозинатии бозори пулию ќарзї мувофиќ нест, ки дар навбати 

худ ба маќсади рушди босуботи иќтисодї ва афзоиши сармоягузорї дар 

иќтисодиёт мухолифат мекунад [75].  
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Агар яке аз сабабњои зиёд будани маржаи бонкї дар як ќатор 

кишварњо, аз љумла Тољикистон хавфњои баланди ќарзї бошад, аз љониби 

дигар ташкилотњои ќарзї асосан аз њисоби додани ќарзњо фоида 

мегиранд, бинобар ин меъёри маржа нисбатан баланд мебошад. 

Аз тамоюли таѓйирёбии меъёри фоизи миёнавазн бо асъори миллї 

дидан мумкин аст, ки то соли 2014 дар бозори ќарзи кишвар њаљми 

ќарзњои бонкњо аз ин меъёр каму беш алоќамандї дошта, агар дар соли 

2009 он 25,46% шуда бошад дар соли 2010 омори њаљми ќарзњои додашуда 

назар ба соли 2009 1844,7 миллион сомонї ё 36 фоиз паст шуд. Аммо 

новобаста аз он, ки аз соли 2016 ин меъёр рў ба пастравї нињод њаљми 

ќарзњо низ тамоюли пастравї дошт.  

Вобаста ба чунин вобастагї нисбати ќарзњо бо асъори хориљї 

бошад, дар баробари пастравии меъёри фоизи он њаљми чунин ќарзњо аз 

соли 2016 инљониб рў ба пастравї нињодааст.  

Дар умум дар Тољикистон вобаста ба хавфњои баланди ќарзї 

пешнињоди ќарз низ мањдуд буда, гарчанде, ки талабот ба ќарзњои бонкї 

аз љониби соњибкорону ањолї зиёд аст, ташкилотњои ќарзї бо маќсади 

худсуѓуртакунї пешнињоди ќарзњоро махсусан ба фаъолияти соњибкорї 

мањдуд кардаанд (яъне бо талаботи гарави мувофиќ ва хуб будани 

таърихи ќарзї). 

Дар таҷрибаи фаъолияти бонкии давлатҳои мухталиф фоизҳои 

устувор ва шинокунанда барои қарз истифода бурда мешаванд. Қарзгирандагони ботаҷриба, ба хотири суғурта намудани худ аз 

тағйироти номусоид дар бузургии меъёрҳои фоизӣ, аз фоизи устувор 

истифода бурданро афзалтар медонанд, ки махсусан дар шароити 

таѓйирёбии ќурби асъор ва вазъи бозори пулию ќарзї нињоят мувофиќ 

мебошад.   

Омили меъёри фоиз ҳангоми муайян кардани хароҷоти қарзгиранда 

барои васеъ намудани истеҳсолоти дар ихтиёрашбуда ва ё ҷорӣ намудани 

ягон моли нав дар бозор, нақши калонро иҷро мекунад.  
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Меъёри устувори фоиз имконият медиҳад, ки қарзгирандагон 

хароҷоти худро аниқ муайян намуда, қимати онро ба арзиши аслии моли 

худ зам кунанд.   Ҳангоми муайян кардани фоизи қарз бонк инчунин хароҷоти худро 

низ ба инобат мегирад. 

Муайян намудани бузургии даромад аз қарз талаб мекунад, ки 

кадом қисмати қарз аз ҷониби қарзгиранда истифода бурда мешавад, 

баҳогузорӣ карда шавад. Қарзгиранда метавонад, ки як қисми мувофиқи 

нақша муайяншудаи бузургии қарзро истифода бурда, зимнан, 

гирдгардиши воситаҳои худашро суръат бахшад.  

Дар ин мавридҳо, қисми маблағи қарз, ки бо дархости муштарии 

мазкур муайян гардидааст, дар як муддати муайян мумкин аст, ки бе ҳаракат монад, ки ин ба ҳаҷми даромади мегирифтаи бонк таъсири худро 

мерасонад. 

 Диаграммаи 2.2.3 

 

Вобастагии меърњои фоизї бо асъори миллї ва хориљи  дар сиёсати 

фоизии Бонки миллии Тољикистон 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї 2013, 

2016, 2018, 2019,2020. Дар ин љо меъёри миёнаи фоизи бонкї - меъёри миёнаи ҳисобгирии фоизии Бонки миллии Тоҷикистон мебошад. 
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асъори хориљї аз меъёри миёнаи фоизи бонкї (яъне меъёри миёнаи ҳисобгирии фоизии Бонки миллии Тоҷикистон, ки нишондињандаи 

меъёри бозтамвили Бонки миллии Тоҷикистонро дар давраи (рўз, моњ, 

семоња ва сол) мувофиќ инъикос менамояд) дар диаграммаи 2.2.3 дода 

шудааст.  

Бонки миллї бо маќсади расидан ба њадафи нигоњ доштани сатњи 

мўътадили нархњо дар кишвар сатњи меъёри бозтамвилро нисбатан 

баланд нигоњ медорад, гарчанде ки механизми трансмиссионї 

(алоќамандии) он дар асл аён нест.  

Аммо вобаста ба принсипњои назарияи монетарї, ки мањдуд 

кардани миќдори пулро бо маќсади паст кардани таваррум пешбинї 

менамояд ва талаботи татбиќкунандаи он - Хазинаи байналмилалии 

асъор Бонки миллии Тоҷикистон сиёсати боздорандаи пулию ќарзиро 

амалї менамояд. 

Пешгирӣ намудани эҳтимолияти таъсири номатлуб ба суботи 

иқтисодии низоми бонкӣ танҳо тавассути таҳлил ва пешгӯӣ намудани 

вазъияти сиёсию иқтисодии дар низоми бонкӣ ба вуҷудомада имконпазир 

мегардад.  Чунин таҳлил бояд муайян кардани ҳаҷми таъсири гурӯҳҳои 

омилњои муайянро ба соҳаи бонкӣ, вобастагии низоми бонкиро аз дигар 

соҳаҳои иќтисоди миллї фаро гирад.  Таҳлили амнияти иқтисодии низоми 

бонкӣ бояд, инчунин, баррасии вобастагии субъектҳои низоми бонкиро аз 

вазъи иқтисодии дигар кишварњоеро фаро гирад, ки ба иќтисоди миллї 

таъсир расонида метавонанд. 

Дар њолате, ки механизми алоќамандї вобаста ба њадафгирї фаъол 

нест, њамин мухолифат дар тамоюлот дида мешавад, ки дар ин њолат 

татбиќи сиёсати пулию ќарзиро дар кишвар ѓайрисамаранок менамояд. 

Дар чунин њолат идоракунии хавфњои низоми бонкї низ самаранок 

намегардад ва барои ташкилотњои ќарзї мушкилот эљод менамояд. 

Дар шароити Тољикистон бошад, самаранокии пасти татбиќи 

сиёсати пулию ќарзї ба њолатњои вайрон намудани ќоидањо ва меъёрњои 
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муќарранамудаи Бонки миллии Тоҷикистон аз љониби ташкилотњои 

ќарзї оварда расонида, дар натиља ташкилотњои ќарзии молиявї танњо ба 

маќсадњои гирифтани фоидаи баланди расмї ва ѓайрирасмї фаъолияти 

худро равона менамоянд, ки дар навбати худ сатњи хавфњоро дар низом 

боз ба маротиб зиёд менамояд. 

Хавфи дигари бо сиёсати пулию ќарзї ва њатто макропруденсиалї 

алоќаманд ин зиёд будани њаљми пули дар гардиши берун аз бонк 

ќарордошта ба њисоб меравад.  

Дар диаграммаи 2.2.4 таѓйирёбии унсури пулии кишвар дар солњои 

2008-2019 нишон дода шудааст, ки вазъи бозори пулиро ба таври назаррас 

инъикос менамояд.  

Бояд таъкид намуд, ки гардиши савдо дар кишвар дар солҳои 90-ум 

асосан дар заминаи ҳисоббаробарнамоии нақдӣ бо бартарии иқтисоди 

ѓайрирасмї (соявӣ) ташаккул ёфта буд. Танњо дар 7-10 соли охир бо љорї 

намудани низоми муосири пардохт дар кишвар њисоббаробаркунии 

ѓайринаќдї дар савдои чакана ва хизматрасонињои пулакї пањн шуд. Вале 

њанўз дар ин самт корњои назаррасро бояд анљом расонид. 

Диаграммаи 2.2.4  
Унсури пулӣ дар Тоҷикистон ва тағйирёбии он 

бо млн.сомонӣ, бақия дар интиҳои давра 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї. - № 

12, 2013, 2016, 2018, 2019. 
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Сарфи назар аз қонунигардонии  такрории даромадҳои 

ѓайрирасмии шаҳрвандон дар кишвар сатҳи долларикунонии иқтисодиёт 

хеле баланд буда, инчунин, гардиши пулњои нақдина берун аз бонкҳо дар 

таркиби анбуҳи пулии кишвар бартарӣ дорад (диаграммаи 2.2.4). 

Чуноне ки аз нишондињандањои диаграммаи 2.2.4., бармеояд, дар 

таркиби унсури пулӣ ҳиссаи амонатҳо (фарќияти байнии М0 ва М2) зиёд 

мешавад, ки ин нишондиҳандаи мусбат мебошад. Агар ин фарќият дар 

соли 2010 њамагї 967 миллион сомониро ташкил менамуд, пас соли 2019 

ба 3605 миллион сомонї баробар шуд. Аммо анбуҳи М0 дар 10 сол 8,6 

маротиба афзуда, њаљми он дар соли 2019 ба 15,3 миллиард сомонї 

баробар шуд, ки ин 80,9% -ро аз унсури М2 ташкил медиҳад. Ин ҳам бо 

фаъолияти иқтисоди ѓайрирасмї ва ҳам бо номукаммал будани гардиши 

савдо ва сиёсати пулию ќарзї дар мамлакат вобастагӣ дорад.  

Дар чунин њолат назорати амалиёти бонкї ва њадафгирии таваррум 

барои Бонки миллии Тоҷикистон душвор мешавад. Њамзамон, дар 

шароити зиёд будани њаљми пули берун аз гардиши бонкї сатњи хавфњоро 

дар низо баланд мекунад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар Љумњурии Тољикистон буњрони 

бонкї, новобаста аз чорањои гуногуни андешидаи Бонки миллии 

Тоҷикистон идома дорад ва барои ислоњи вазъи мављуда тадбирњои зиёди 

самарабахш ва баланд бардоштани эътимоднокии низоми бонкї зарур 

аст. Аз арзёбии сатњи хавфњои бонкї дар кишвар бармеояд, ки њанўз 

таљриба ва сабаќи аз давраи тобуњронї омўхта барои рушди низоми 

бонкї монеа гардида, сатњи ќонунвайронкунї дар соња ва амалиёти 

ѓайриќонунї зиёд боќї мемонад. Хавфњо бештар дар самти ќарздињї, ки 

бо омили инсонї алоќаманд аст њанўз чорањои ислоњиро таќозо менамояд.  

Дар баробари ин омилњои бозорї, ки бо таѓйирёбии вазъ 

алоќаманданд ба сатњи хавфњои бонкї таъсири зиёд мерасонад. Дар 

сохтори фаъолияти амалиётии бонкї, ки доираи анљоми он хеле васеъ 

мебошад, хатарњои марбут ба он амалиёт вобаста ба самт ва сатњаш зиёд 
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аст. Маъмулан то кадом андозае, ки доираи иљрои амалиётњои бонкї зиёд 

бошанд, њамон андоза эњтимолияти ба вуљуд омадани хатар мављуд аст, 

зеро баробари афзоиши сатњи амалиётњои гуногуни бонкї имконияти 

пайдоиши хатар низ меафзояд. 

Хатари бонкї њамчун њодисаи хусусияти умумидошта дар бештари 

ваќт аз нуќтаи назари дарки оќибатњои ба вуљудоянда берун аст. Яъне, 

хатари бонкї ин њодиса ё љараёни ѓайри ќобили пешнињодшаванда буда, 

дарки даќиќан ба вуљуд омадани он дар њолатњои муайян аз диди шахс 

берун мебошад. Ин хатарро дар тамоми давру замон бояд, пеш аз њама, 

бонкњои тиљоратї дар њама шароит дар стратегияи дарозмуддати худ 

бояд пешбинї намоянд. Эњтимолияти ба вуљуд омадани хатар вобаста ба 

њар як амалиёти бонкї дар лањзањои интизорнашаванда ояндабинї ва 

оќибатњо ё њолатњои эњтимолии бавуљудояндаро њатман пешбинї 

намоянд. 

Бояд гуфт, ки шароити бошиддат таѓйир ёфтани авзои иќтисодиёти 

давлатњои њамсоя ва таѓйирёбии вазъи авзои сиёсии љањонї ба низоми 

бонкдории муосири Љумњурии Тољикистон ва умуман ба иќтисодиёт 

бетаъсир намемонад. Аз љумла буњрони молиявии љањонї ва вазъи 

иќтисодии аксари давлатњои љањон ба њолати имрўзаи низоми бонкии мо 

таъсири худро расонд ва то як андоза ќобили пардохт будани мизољонро 

заиф гардонид. Вазъияти баамаломадаи имрўзаи иќтисодї дар маљмўъ 

вазъияти ќурбї ва буњронї буда, ба низоми бонкї таъсири манфии худро 

расонид. Далел он аст, ки дар натиљаи таъсири манфии ин омилњо дар 

ќаламрави кишвар теъдоди ташкилоти ќарзї дар байни солњои 2013-2019 

то 63 адад кам шуда, пардохтпазирии шахсони воќеї, шахсони њуќуќї ва 

дар маљмўъ бонкњои тиљоратї то як андоза коста гардид. 

Дар фаъолияти бонкї олимони соњаи иктисодиёту бонкдорї 

хатарњои зиёди бонкиро кашф намудаанд, ки пайдоиш ва сатњи пешгирии 

он гуногун мебошад. Аз љумла Ашуров Н. дар китоби дарсии «Идора 

намудани хатари бонкї» усулњои кам кардани хатари бонкиро овардааст. 
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Дар шароити имрўзаи иќтисодиёт ва рушди он дар баробари 

афзоиши њаљми амалиётњо ва васеъшавии доираи фаъолияти институтњои 

молиявї, аз он љумла бонкњои тиљоратї баробар бо дигар хатарњои 

мављуда дар низоми бонкї боз як хатари муосири бонкї, ки осебпазирии 

ташкилотњои ќарзиро ба миён меоварад, њукмфармост ва он метавонад ба 

пешрафти тамоми самтњои афзалиятноки фаъолияти бонкњо таъсири 

манфии худро расонад. 

Дар фаъолияти имрўзаи бонкњо хатари вобаста он хатареро дар 

назар доранд, ки пайдоиш ва сарчашмагирии он аз як бонк шурўъ шуда, 

тавассути роњу воситањои гуногун ба бонкњои дигар мегузарад, ки дар 

натиља ба камшавии захирањои пулї оварда мерасонад. 

Хатари вобаста аслан ба захирањои пулии бонк ва обрўю нуфузи он 

дар бозори байнибонкї таъсири манфї расонида, эътибори онро оид ба 

хизматрасонї аз байн мебарад. Ин хатар аслан дар давлатњое ба вуљуд 

меояд, ки он давлатњо як маротиба буњрони шадиди молиявиро аз сар 

гузаронидаанд. Тањлилњо нишон медињанд, ки ба ин љараён Љумњурии 

Тољикистон низ ду маротиба аз њисоби нулификатсияи пул мушкилот эљод 

кардааст, ки имрўз тавассути дигар омилњо ба ин хатар рў ба рў шудааст. 

Далели ин хатар њам дар шароити имрўза шубња ва зарари дидаи мардум 

дар солњои 1994 то ќариб соли 1999, 2001 ва таъсири он боиси аз байн 

рафтани эътиќоди мардум нисбати бонкњо буд ва яке аз сабабњои асосии 

хатари вобаста љараёни њамон давра ба њисоб меравад.  

Хулосаи параграф 

1. Тањлилњо нишон доданд, ки давраи рушди низоми бонкї то соли 

2014 ба назар расида дар охири давра њаљми сармояи танзимшавандаи 

низоми бонкї, дороињои пардохтпазир ва сармоягузорињои ташкилотњои 

ќарзї рў ба коњишёбї нињод, ки аввали оѓози буњрони бонкї ба њисоб 

меравад. Њатто иљрои меъёрњои маќбули аз љониби Бонки миллии 

Тоҷикистон муайяншуда дар аввали буњрон ќариб риоя намегардид, вале 

нисбати ташкилотњои ќарзии нишондињандањояш ба меъёрњо номутобиќ 
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чорањо андешида нашуданд. 

2. Бо маќсади пурзўр намудани низоми назорати бонкї ва идораи 

самараноки хавфњои низоми бонкї сиёсати макропруденсиалии Бонки 

миллии Тоҷикистонва як ќатор санадњои дохилиидоравї љињати пурзўр 

намудани назорат, бањодињї ва коњиш додани хавфњои низом ва пурзўр 

намудани устувории молиявї дар кишвар равона гарддиданд. 

3. Дар натиља дар соли 2016 иљозатномаи ду бонки тиљоратї бозхонд 

шуда, вазъи ду бонки собиќ низомсоз ЉСК “Агроинвестбонк” ва ЉСК 

“Тољиксодиротбонк” ногувор гардида, амалиётњои бонкии он боздошта 

шуданд. 

4. Бо андешидани тадбирњо аз љониби Бонки миллии Тоҷикистон 

дар ду соли охир теъдоди қарзҳои додашуда ва пасандозњо каме зиёд 

шуда, њанўз эътимоднокии низоми бонкї ислоњи вазъро таќозо менамояд. 

Нисбатан нишондиҳандаи пешниҳоди қарзҳои хурду миёна ба 

муштариён, аз ҷумла ба соҳибкории хурду миёна зиёд шуда истодааст. 

5. Яке аз масъалањои њалталаб ин нисбатан баланд будани меъёри 

фоизи миёнавазн аз рўи ќарзњои додашуда дар кишвар буда, бо истифода 

аз фишангњои гуногун танњо дар солњои охир паст гардида истодааст. 

Њамзамон, Бонки миллї бо маќсади расидан ба њадафи нигоњ доштани 

сатњи мўътадили нархњо дар кишвар сатњи меъёри бозтамвилро нисбатан 

баланд нигоњ медорад, гарчанде ки механизми трансмиссионї 

(алоќамандии) он дар асл аён нест. 

6. Хавфи дигари бо сиёсати пулию ќарзї ва њатто макропруденсиалї 

алоќаманд ин зиёд будани њаљми пули дар гардиши берун аз бонк 

ќарордошта ба њисоб меравад, ки ин 80,9% -ро аз унсури М2 ташкил 

медиҳад. Ин ҳам бо фаъолияти иқтисоди ѓайрирасмї ва ҳам бо 

номукаммал будани гардиши савдо ва сиёсати пулию ќарзї дар мамлакат 

вобастагӣ дорад. 

7. Барои дар амал татбиќ намудани чорањои макропруденсиалї ва 

идораи пурраи хавфњои вобаста тањияи стратегияи идораи хатарњо,  
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идораи босамари захирањо, тартиби дурусти муайян намудани сатњи 

хавфњои бонкї ва дигар чорањо мувофиќи маќсад мебошад. 

2.3. Тањлили низоми идоракунии хавфњои ќарзию асъорї дар 

ташкилотњои ќарзї 

Хавфњои асъорї ва ќарзї дар шароити љањонишавии муносибатњои 

иќтисодї ва таъсири омилњои берунї ба ин раванд дар тамоми давлатњо 

ва сатњи нзоми бонкї яке аз масъалањои асосї ва актуалї ба њисоб рафта 

ба ин масъалањо ањамияти аввалинадараља дода мешавад. Бояд ёдовар 

шуд, ки бо вуљуди дастовардњои назаррас дар низоми бонкии кишвар 

њанўз мушкилоти зиёд вуљуд доранд, ки садди роњи рушди низом 

гардидааст.  

Дар давоми солњои 2016 – 2019 камчинии сармояи Бонки миллии 

Тоҷикистон њамасола дар њаљми 4,5-5,4 миллиард сомонї ба мушоњида 

мерасад ва  аз рўи љамъбасти соли 2019 4757 млн. сомониро ташкил дод. 

Яке аз сабабњои зиёд гардидани камчинии сармояи Бонки миллии 

Тоҷикистон ташаккули захирањо  аз њисоби сармояњои дохилї дар вексели 

барориши давлатии Вазорати молияи ЉТ барои сармоякунонии бонкњои 

муаммодори кишвар – ЉСК «Агроинвестбонк» ва ЉСК 

«Тољиксодиротбонк» ба њисоб меравад.  Дар як ваќт, бо маќсади зиёд 

намудани сармояи оинномавї дар соли 2018 таѓйирот ба моддаи 10 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Бонки миллии Тољикистон» 

ворид карда шуд, ки тибќи он сармояи оинномавии Бонки миллии 

Тоҷикистон 500,0 миллион сомониро ташкил медињад ва давра ба давра  

то соли 2025 пурра карда мешавад.   

Њанўз мушкилот дар самти љалби сармояи дарозмуњлат ва нисбатан 

арзон ба низоми бонкї, сатњи нисбатан пасти боздењи дороињо ва сармояи 

як ќатор бонкњо, пурра њал нашудани масъалањои бонкњои муаммодори 

кишвар, њаљми зиёди пули наќди берун аз муомилоти бонкї, паст шудани 

ќурби сомонї нисбати асъорњои хориљї боќї мемонад, ки бояд њалли 

худро дар дурнамои миёнамуњлат ёбанд. 
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Њамзамон дороињои ташкилотњои ќарзї дар кишвар нисбати ММД 

дар сатњи паст ќарор доранд.  

Раванди идоракунии хавфњо аз тањлили вазъи тиљоратии корхонаи 

ќарзгир оѓоз ёфта, сипас раванди таҳлили молиявӣ сурат мегирад. 

Таҳлилгар ба хавфҳои миқдорӣ диққат медиҳад ва ё ҳисоботи молиявии 

корхонаро њаматарафа таҳлил менамояд. Дар тањлил бонкњои тиљоратї 

пеш аз њама ба риояи принсипњои њисоботи молиявї аз рўи стандартњои 

байналмилалї диќќат бояд медоданд. Аммо дар бисёр њолатњо (бо сабаби 

ќарздињї ба шахсони вобаста, амалњои коррупсионї, паст будани 

тахассуси масъулин ва дигар сабабњо) бонкњо ин масъаларо сарфи назар 

менамуданд.  

Диаграммаи 2.3.1  

Дороиҳои ташкилотҳои қарзии Тоҷикистон нисбат ба ММД, % 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори 

бонкї  2011, №12 (197), 2015, №12 (245), 2019, №12 (293) 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар кишварњои мутараќќии љањон 

дороињои бонкњо аз њаљми ММД њатто зиёд буда метавонад. Њол он ки 

дар Тољикистон сатњи он аз 45% ММД (соли 2007) зиёд набуда, дар соли 

2019 њамагї 28,4%, аз љумла дороињои пардохтпазир 7,8%-ро ташкил 

намуд. 

Чунин њолат аз номукамалии идоракунии ташкилотњои ќарзї ва 
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касодии бозори молиявии кишвар гувоњї медињад. Бинобар ин раќобат 

байни ќарзгирандагон дар бозори ќарзї зиёд гардида, 

пешнињодкунандагони ќарз дар бозор шартњои вазнинтарро мегузоранд.  

Дар солњои ќаблї бошад ин ба њолатњои коррупсионї, таъмаљўї ва 

дигар њолатњои вайрон кардани ќоидањои тибќи санадњои меъёриву 

њуќуќї ва худи бозор муайяннамуда оварда расонид. Бинобар ин, 

санљишњои аз љониби маќомоти дахлдори њифзи њуќуќ дар соњаи 

бонкдорї гузаронида камбудињои зиёд ошкор намуд. 

Аз тањлилњо гузаронида ва мулоќоти баргузоршудаи Асосгузори 

сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 

Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон бо кормандони соња (санаи 10-

уми майи соли 2019) бармеояд, ки дар зарфи солҳои 2009-2015  қарзҳои ғайрифаъол, қарзҳои ба шахсони вобаста додашуда, дороиҳои зиёди ғайри қобили пардохт зиёд шуда, хавфҳои дар низоми бонкӣ ҷойдоштаро 

дучанд гардониданд. 

“Мувофиқи маълумоти Прокуратураи генералӣ дар давоми даҳ соли 

охир дар низоми бонкии кишвар нисбат ба 372 нафар парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз ва ба маблағи зиёда аз 2,1 миллиард сомонӣ зарари дар 

натиҷаи амали онҳо ошкоргардида барқарор карда шудааст. 

Дар давраи солҳои 2007-2018 Агентии давлатии назорати молиявӣ 

ва мубориза бо коррупсия нисбат ба 177 нафар кормандони бонкҳо ва 

дигар ташкилотҳои қарзӣ 483 ҷинояти коррупсионӣ ва ҷиноятҳои 

иқтисодии хислати коррупсионидоштаро ошкор кардааст, ки 158 ҳолати 

онҳо марбут ба азонихудкунӣ ва исрофкорӣ, 131 ҳолат ғайриқонунӣ 

додану гирифтани қарз, 45 ҳолати қаллобӣ, 35 ҳолат тасарруфи пулу моли 

ба тариқи қарз додашуда, 12 ҳолати сохтакории хизматӣ ва 102 ҳолат ҷиноятҳои дигар мебошанд” [190]. 

Чунин њолат бештар дар ду бонки собиќ низомсоз низ ошкор гардид. 

Бояд дар назар дошт, ки муайян кардани таъиноти қарз ва манбаъи рӯпӯш 

кардани он дар сурате, ки қарз барои харидории захираи дороиҳои молӣ-
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моддӣ таъин шуда, онҳо минбаъд дар ҷараёни истеҳсолот ба кор бурда 

мешаванд, муҳлати пардохти чунин қарз аз доираи истеҳсолии корхона, 

сатҳи бозори фурӯши молҳои истеҳсолшуда, қобилияти харидорон дар 

самти зуд пардохт намудани хариди худ, вобастааст.   

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асосан бонкҳои тиҷоратӣ дороиҳои худро барои қарздиҳии 

сохторҳои тиҷоратӣ равона мекунанд ва бинобар ин, ба хавфҳои бештар 

дучор шуданд, гарчанде дар њамаи соњањои сатњи хавфњо баланд аст. 

Дар солњои дароз сифати идоракунии ќарзњо дар бонкњои тиљоратї 

ба талабот љавобгў набуда, њамзамон онњо ба сифати идоракунии корхона 

ё ширкате, ки барои қарзгирӣ муроҷиат намудааст низ диќќат 

намедоданд. Сифати идоракуниро аз рўи нишондињандањои муњосиботи 

корхона арзёбӣ кардан мумкин аст.  

Вобаста ба маќсаду њаљми қарз, таҳлил бояд барои муайян кардани 

пардохтпазирии ширкат (қобил будани он барои баргардонидани қарз ва 

пардохти фоизи қарз) равона карда шавад. Чунки дар ҷараёни фаъолияти 

ширкат барои саривақт баргардонидани қарз ва ҳаққи он метавонанд 

мушкилиҳо пеш оянд. Тањлил нишон дод, ки мањз пардохтпазирии нињоят 

пасти ќарзгирандагон дар 80% ќарзњои беэътимод дар сандуќи ќарзии 

ташкилотњои ќарзї, махсусан бонкњо сабабгор шудааст. Қарзҳои мушкилситон бо бадшавии авзои молиявии муштарӣ 

алоқаманданд. Як табақаи қарзгирандагоне мавҷуд аст, ки дорои 

интизоми заифи молиявӣ мебошанд ва онҳоро пардохткунандагони заиф 

ном мебаранд, чунки онҳо қарзи гирифтаашонро метавонанд пардохт 

кунанд, аммо намехоҳанд. Чунин зуҳурот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бештар ба назар расида, њанўз боќї мемонад. Номукаммалии идоракунии 

хавфњо аз љониби масъулини бонкњои тиљоратї мањз ба пањншавии чунин 

таљриба дар солњои ќаблї оварда расаонид. 

Агар дар соли 2013 дар таснифи сандуќи ќарзии ташкилотњои ќарзї 
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ќарзњои беэътимод маблағи  436,8 миллион сомонї ва ќарзњои хатарнок 

84,7 миллион сомониро ташкил медоданд соли 2016 ин нишондињанда 

мутаносибан ба 3299,4 ва 1098,8 (семоњаи дуюм) миллион сомонї баробар 

шуд[191].  

Чунин њолат новобаста аз сабаќи омўхта дар ин самт аз љониби 

бонкњои тиљоратї њанўз боќї мондааст. Агар њаљми ќарзњои беътимод 

дар соли 2018 нисбати соли 2016 ќариб ду маротиба кам шуда бошад 

(1908,5 миллион сомонї), пас соли 2019 њаљми он боз афзуд (2267,7). 

Њамзамон њаљми ќарзњои хатарнок дар семоњаи якуми соли 2019 621,2 

миллион сомониро ташкил дод, ки нисбати охири соли 2018 35,5% зиёд 

аст[192]. 

Сатњи ќарзњои хатарнок дар солњои охир дар сандуќи ќарзї 4-5% ва 

дар охири соли 2019 ќарзњои беэътимод 24% боќї мондаанд, ки аз баланд 

будани сатњи хавфњои ќарзї дар кишвар гувоњї медињад. 

Нисбати қарзгирандагони интизомашон заиф як қатор чораҳо бо 

дахолат кардани мақомоти ҳифзи ҳуқуқ андешида шуданд. Аммо ин 

натиљаи на он ќадар зиёд дода истодааст.   Ҷамъоварии маълумоти ќаблї на танњо аз бюрои ќарзї бисёр муҳим 

аст. Барои маълумот бояд ба дигар манбаъҳо муроҷиат намуд, масалан, 

ба таҳвилгарони асосии ашёи хом ба корхонаи қарзгиранда, харидорони 

маҳсулоти ин корхона.  Ҷамъоварии маълумот метавонад, ки дар ошкор 

намудани мушкилот ва дараҷаи мураккаб будани онҳо кӯмак расонад. 

Баъди ба итмом расидани ин кор ба таҳияи нақшаи амал гузаштан мумкин 

аст. 

Баъзе бонкҳо боварӣ доранд, ки корманди шуъбаи қарздиҳӣ бояд 

комиссияи дохилиро барои таҳияи нақшаи амалиёт ташкил намояд ва ба 

ин раванд бояд корманди шуъбаи қарздиҳӣ роҳбарӣ кунад. Ҳол он, ки 

агар ба ин раванд корманди шуъбаи қарздиҳӣ сарварӣ намояд, бонк шояд 

натиҷаи дилхоҳ нагирад, зеро мумкин аст, ки ҳамин корманд бо қарзгиранда ягон муносибати махсусеро ба роҳ монда бошад. Бинобар ин, 
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бояд ба ин раванд ягон коргарони шуъбаи мустақил сарварӣ намояд. 

Комиссия бояд барои чунин қарзҳои мушкилситон чорабиниҳоро таҳия  

намояд. Яке аз камбудињои низоми бонкии кишвар мањз дар дахолати 

корманд (роњбарият)-и бонк ба комиссияи ќарзї ба њисоб меравад. 

Умуман дар ин самт ягон чораи универсалӣ вуҷуд надорад, чунки ҳар кадом қарзи мушкилситон хусусияти худро дорад. Бо вуҷуди ин, 

равишҳои паҳншудае мавҷуданд, аз қабили: коркарди барномаи тағйир 

додани сохтори қарздорӣ; гирифтани ҳуҷҷатгузорӣ ва ё кафолатҳои 

иловагӣ; фурӯхтани амволи ба гарав мондашуда; муроҷиат кардан ба 

кафилҳо; барасмиятдарории муфлисӣ ва ғайра.  Ин тадбирњоро њамзамон 

бояд ба таври фаврї андешид. Чунки мисолњое њастанд, ки кафилон рў ба 

муњољират оварданд, амволи багаравмонда арзиши бозории худро гум 

кард ё бо њар гуна роњњои ќаллобї ба дигар шахс фурўхта шуд. 

Дар Тољикистон ҳанӯз усули бо тартиби маъмурӣ аз эътибор соқит 

намудани қарзҳои муҳлаташон гузашта, ки баргардонидани онҳо аз 

эътимод дур аст, нигоҳ дошта шудааст. Чунин усул дар мавриди 

корхонаҳо ва ташкилоти комплекси агросаноатӣ ба назар расида, њанўз 

њалли худро то охир наёфтааст. Чунин њолат албатта барои дигар 

корхонаву соњибкорон сабаќи дорои камбудї аст. Чунки ќарзгирандаи 

замони имрўза боз умед менамояд, ки ќарзи ўро низ дар оянда аз эътибор 

соќит мекунанд ва ў аз љавобгарии моддї озод мешавад.  

Бо мақсади ба ин ё он гурӯҳи хавфҳо шомил кардани қарзҳои 

додашуда, корманди бонк ва ё шуъбае, ки аз болои баргардонидани қарз 

назорат мебарад, ҳармоҳа бояд рӯйхати қарзҳоро бо нишон додани 

муҳлатҳои 30, 60, 90 ва  зиёда аз 90 рӯз тартиб дода, дар бораи он ба 

садорати шуъбаи сиёсати қарзӣ ҷиҳати қабул кардани қарори дахлдор 

оид ба баргардонидани қарз, гузориш медиҳад. 

Бонкҳои тиҷоратӣ захираҳои худро ба шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ бо 

нархи шартномавӣ мефурӯшанд, яъне меъёри фоиз бо қарордоди қарзие, 
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ки байни бонк ва қарзгиранда баста шудааст, пешбинӣ карда мешавад. 

Бонкҳо, асосан, бояд захираҳои қарзии худро ба қарзгирандагоне 

фурӯшанд, ки дар муҳлатҳои муқаррарнамудаи шартномаи қарзӣ худи қарз ва фоизи ба он таъиншударо баргардонида метавонанд, инчунин 

таърихи ќарзии хубро доро мебошанд. 

Омили меъёри фоиз ҳангоми муайян кардани хароҷоти қарзгиранда 

барои васеъ намудани истеҳсолоти дар ихтиёрашбуда ва ё ҷорӣ намудани 

ягон моли нав дар бозор, нақши калонро иҷро мекунад.  

Меъёри устувори фоиз имконият медиҳад, ки қарзгирандагон 

хароҷоти худро аниқ муайян намуда, қимати онро ба арзиши аслии моли 

худ зам кунанд.  Дар гузашта дар як ќатор ташкилоти ќарзї танњо 

харољоти аслиашон имкон медод, ки барои фоидагирї меъёри фоизи на 

кам аз 20%-ро истифода баранд. Бинобар ин меъёри фоизи миёнавазн аз 

рўи ќарзњо дар кишвар баланд боќї мемонд.  

Илова бар ин кормандони шуъбаи қарздиҳии бештари бонкњои 

муаммодор сариваќт ва мунтазам аз болои кори корхонаи қарзгир ва ҷараёнҳои пулии он назорат набурданд. Идоракунии карз дар ин бонкњо 

ба талабот љавобгў набуд. 

Њамзамон сатњи калони долларизатсия дар иќтисодиёт хавфи 

ќарзиро ба асъорї мубаддал менамояд, ки аз таѓйирёбии мунтазами ќурби 

асъори миллї (пастравї) нисбати асъори хориљї вобаста аст. 

Сатњи долларизатсия њанўз дар кишвар баланд боќї монда тавозуни 

манфии савдои хориљї дар соли 2019 дар сатњи 2175 миллион доллар боќи 

мондааст. Дар чунин шароит норасоии асъори хориљї ба пастшавии 

ќурби асъори пули миллї оварда расонида, хавфи асъориро барои 

ќарзњои бо асъори хориљї додашуда зиёд менамояд. 

Њамзамон бо ин агар сармояи оинномавии бонк бо асъори хориљї 

ташаккул ёфта бошад (аз њисоби сармоягузори хориљї), он бо асъори 

миллї расман њисоб карда шуда, баъди беќурбшавии пули миллї ифодаи 

он бо асъори хориљї кам мешавад. Дар чунин њолат љалби сармояи хориљї 
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ба низоми бонкї, ба сармояи оинномавии ташкилоти ќарзї ва ташкили 

намояндагињои бонкњои хориљї дар кишвар мушкил мегардад. 

Дар љадвали 2.3.1 њиссаи ќарзњои низоми бонкї ва баќияи 

пасандозњо дар охири давра бо асъори хориљї оварда шудааст. 

Љадвали 2.3.1 
Ќарзњои низоми бонкї ва баќияи пасандозњо дар ташкилотњои ќарзї 

бо асъори хориљї дар њиссаи умумии ќарзњо ва пасандозњо, бо % 
 2015 2016 2017 2018 2019 2019/2015 
Њиссаи ќарз бо 
асъори хориљї 

63,1 61,6 58,9 55,2 48,7 
-14,4 

Њиссаи пасандоз 
бо асъори хориљї 

69,5 62,4 55,4 50,9 46,9 
-22,6 

Манбаъ: Бюллетени омори бонкї. Декабр 2015, 2018, 2019. 

Нишондињандањои љадвали 2.3.1 гувоњи он аст, ки сатњи 

долларикунонї дар кишвар њанўз њам баланд боќї монда, баќияи 

пасандозњо дар ташкилотњои ќарзї дар охири соли 2019 4,5 миллиард 

сомонї ва ќарзњои додашуда дар ин сол 4,8 миллиард сомониро ташкил 

дода, ќариб 50 фоиз аз њиссаи умумї ташкил медињад.  

Љойгир намудани ќарзњои асъорї дар сандуќи ќарзї бо асъори 

миллї хавфњоро боз њам зиёд менамояд ва дар њолати баланд шудани 

меъёри фоиз хавфи асъорї ба хавфи ќарзї мубаддал мегардад. 

Дар кишварҳои дорои иқтисоди давраи гузариш, бонкҳо дар 

масъалаи идоракунии хавфи қарзӣ ба мушкилоти зиёде дучор мегарданд. 

Ин мушкилот бо сабабҳои мухталиф ба вуҷуд меоянд, ки аз ҳама 

асосиашон инҳо мебошанд: фишору тазъиқи шароити дохилӣ ва берунии 

хислати иқтисодидошта; халалдор гардидани ҷараёни истеҳсолот ва 

маҳдудиятҳои молиявӣ; номуътадилии вазъи бозор, тиҷорат ва 

истеҳсолот; ба муомилот баровардани пулҳои миллӣ ва сатњи баланди 

долларизатсия, норасоии асъори хориљї барои воридот;  нагузаштани 

пардохтҳо тавассути суратҳисобҳои муросилотии бонкҳо, аз ҷумла дар 

кишварҳое, ки пештар бо онҳо равобити зичи иқтисодӣ вуҷуд дошт.   

Дар аксари бонкњои тиҷоратии кишварњои узви Итињоди Давлатњои 

Мустаќил, аз љумла Тољикистон раванди боэътимодона коркардшудаи 
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идоракунии хавфи қарзӣ то ба солњои охир дида намешавад. Дар байни 

камбудиҳои бештар мушоҳидашаванда инҳоро зикр кардан мумкин аст:  

•  набудани сиёсати пулию қарзии илман коркардшуда ва барасмият 

даровардашуда; 

•  марказонидани аз ҳад зиёди роҳбарияти шуъбаҳои қарздиҳӣ;  

•  таҳлили бесифати авзои молиявии субъекти қарзгиранда; 

• набудан ва ё рӯякӣ таҳлил кардани вазъи молиявии қарзгирандагон; 

• баҳогузории нодуруст ва зиёд нишон додани арзиши амволи ба 

гаравмонда;  

• набудан ва ё кофӣ набудани тамос бо қарзгирандагон; 

• назорати нокифояи рафти истифодабарии қарз ва набудани 

мувозинат дар ҷараёни қарздиҳӣ; 

• ба роҳ монда натавонистани назорат ва аудити самараноки ҷараёни қарз;   

•  набудан ва ё нодуруст тањлил кардани хавфҳои қарзии 

байнибонкӣ;  

•  нагузаронидани мониторинги хавфи қарзӣ аз рӯйи амалиёт бо 

назардошти маълумоти наве, ки ҳолати молиявии қарзгирандаро тавсиф 

мекунад. 

Ин камбудиҳо ба заъфи портфели қарзӣ боис мегарданд, аз ҷумла қисми зиёди ҳаҷми қарзҳо ба низоми савдо ва дигар соҳаҳо равона карда 

мешавад. 

Барои коҳиш додани хавфи  қарзӣ, бонк бояд сарҳадоти танзим ва 

сарҳадоти ҳаҷмро барои ҳар як контрагенте, ки бонк бо вай аз рӯйи қурби 

мубодилаи асъори хориҷӣ шартнома мебандад, алоҳида муқаррар 

намояд. Чунин сарҳад муқарраркунии масири умумии қарзии муштарӣ 

дар бонк шуда метавонад, ки ҳаҷми он бояд аз тарафи шуъбаи қарздиҳии 

бонк муқаррар карда шавад.  Бинобар ин, дар бонкҳои тиҷоратӣ зарур 
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аст, ки сиёсати идоракунии мунтазами ҷараёни маблағҳои пулӣ ба роҳ 

монда шавад.   

Агар идоракунии хавфњои ќарзї бо тањлили амиќи вазъи 

ќарзгиранда, ки бештар сатњи баланди касбии кормандони бонкро таќозо 

менамояд, вобаста бошад, пас идоракунии хавфи асъорї барои онњо 

бештар мушкил аст. 

Яке аз сабабњои асосии мушкил будани идоракунии хавфи асъорї аз 

таѓйирёбии зуд-зуди ќурби асъори миллї нисбати асъорњои хориљї ба 

њисоб меравад (диаграммаи 2.3.2). Танњо дар байни сентябри соли 2016 то 

декабри соли 2019 ќурби сомонї нисбати 1 доллари ИМА 23 фоиз коњиш 

ёфтааст ва тамоюли пастравї идома дорад, ки њам барои низоми бонкї ва 

њам бизнес хавфи калон дорад. 

Диаграммаи 2.3.2 

Динамикаи қурби асъори миллї (сомонӣ) нисбат ба 1 доллари ИМА 

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои бюллетени омори бонкї 2016, 

2017,2018, 2019. 

Пеш аз њама низоми бонкии кишвар дар маљмўъ, бо сабаби кам 

будани манбаъњои дохилии сармоягузорї ба сармояи хориљї талаботи 

зиёд дорад. Дар њолате, ки сармояи хориљї ба бонк бо асъори хориљї 

ворид мегардад ё њатто дар шакли ќарзи субординарї ташаккул меёбад ва 

бонкњои тиљоратї ба ќарзгирандагони ватанї онро бо асъори миллї 
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медињанд ба хавфи калони асъорї дучор мешаванд. Дар аксар маврид 

вобаста ба сатњи хавфњо нишондињандањои алоњидаи низоми бонкї 

тамоили мусбат дорад. 

Мо ин вазъро танњо дар мисоли ЉСК «Спитамен Бонк» дар соли 

2019 ва 3 моњаи аввали соли 2020 дида мебароем. Аз нишондињандањои 

љадвали 2.3.1 мушоњида кардан мумкин аст, ки дар муддати кўтоњ њаљми 

дороињо ва ќарзњои бонки мазкур мусбат таѓйир ёфтааст. 

Љадвалї 2.3.1 
Нишондињандањои молиявии ЉСК «Спитамен Бонк» дар соли 2019 ва 3 

моњаи аввали соли 2020 (млн.сомонї) 
Номгўи  нишондиҳандаҳо 31/12/2019 31/03/2020 Таѓйирот 

(+/ -) 
ДОРОИҲО  708,1 829,1 120,4 

Нақдина 80,6 112,0 31,4 
Барои гирифтан аз БОНКИ МИЛЛИИ 
ТОҶИКИСТОНва ташкилотҳои қарзии 
молиявӣ 

229,8 266,1 36,3 

Коғазҳои қиматнок ва сармоягузорӣ 0,1 0,1 Бетаѓйир Қарзҳо, иҷораи молиявӣ ва овердрафт 291,6 311,5 19,9 

Воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ 45,8 45,9 0,1 
Дигар дороиҳо 60,3 93,6 33,3 
УҲДАДОРИҲО 597,7 725,1 127,4 
Барои пардохт ба БОНКИ МИЛЛИИ 
ТОҶИКИСТОНва ташкилотҳои қарзии 
молиявӣ 

1,0 1,0 Бетаѓйир 

Амонатҳо 277,8 375,4 97,6 

Коғазҳои қиматноки баровардашуда 0,0 0,0 Бетаѓйир 

Дигар уҳдадориҳо 318,9 348,6 29,7 
САРМОЯИ ТАВОЗУНӢ 110,3 104,1 - 6,2 
Сармояи пардохташуда 66,6 66,6 Бетаѓйир 
Захираҳо 32,4 38,0 5,6 
Фоидаи соли ҷорӣ 11,3 -0,5 -11,8 
ТАНОСУБИ ДОРОИЊО ВА УЊДАДОРИЊО 708,1 829,1  

Манбаъ: Њисоби муаллиф дар асоси маълумотњои https://nbt.tj 
 Аз тањли маълумотњои љадвали 2.3.1. дидан мумкин аст, ки вазъи 

молиявии ЉСК «Спитамен Бонк» бо назардошти нишондодњои меъёрї ва 

муќоисавии сатњи хавфњои низоми бонкї тамоили мусбат дошта дар як 

ќатор нишондињандањо танњо натиљаи манфї ба назар мерасад, ки 

ќобилияти устувори бонкро дар сатњи низоми бонкї коста намегардонад. 

Аз тањлил маълум гардид, ки танњо дар сармоия тавозунии бонки мазкур 

дар семоњаи аввали соли 2020 нишондињандаи манфї ба назар мерасад, ки 

он – 6,2%-ро ташкил медињад. Гайр аз ин дар дигар нишондињандањои 
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молиявии бонк њама маълумотњо мусбат мебошанд, ки яке аз ин 

нишондињандањо њаљми дороињо аз уњдадорињои бонк мебошад, ки њаљми 

уњдадорињо 597,7 ва дороињо бошад 708,1 млн. сомони мебошад, ки 

мутаносибан њаљми дороињо аз уњдадорињо ба маблаѓи 110,4 млн. сомонї 

зиёд мебошад. Лекин дар шароити имрўза сатњи хавфњои низоми бонкиро 

аз рўи нишондињандањои маљмуии онњо арзёбї ва бањо додан мумкин аст. 

Чи хеле ки аз нишондињандањои љадвали 2.3.2 дида мешавад ба 

њолати 31-уми декабри солли 2019 вазъи як ќатор бонкњо муътадил ва 

сатњи даромадгирї низ бењтар гардидааст. Ин дар њолест, ки ду бонки 

собиќ низомсоз (ЉСК “Агроинвестбонк” ва ЉСК “Тољиксодиротбонк”) 

ин нишондињандањо ќариб баробари сифр мебошанд. 

Љадвали 2.3.2 
Нишондињандањои даромаднокї ва пардохтпазирии як ќатор 

бонкњои калони тиљоратї дар Тољикистон ба њолати 31.12.2019 
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Даромаднокии 
дороиҳо (ROA) 

2,6 1,0 2,8 1,6 2,7 2,3 3,5 3,5 

Даромаднокии 
сармоя (ROE) 11,0 9,8 15,1 10,3 17,7 12,1 11,4 8,2 

Даромади фоизии 
холис (NIM) 

14 8 16 6 16 12 15 15 

Меъёри 
пардохтпазирии ҷорӣ (К-2.1) 

52 85 72 106 78 106 112 121 

Манбаъ: Вазъи низоми бонкї дар давраи муайян. Захираи электронї: 
https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php  

Аз љадвали 2.3.2 маълум аст, ки нишондињандањои даромаднокии 

сармоя, дороињо, холис ва пардохтпазирии бонкњо аз њамдигар фарќ 

доранд, вале нисбатан паст мебошанд. Сатњи аз њама пасттарини 

даромаднокии дороињо дар БДА “Амонатбонк”, сармоя дар ЉСП “Халиќ 

Бонк”, даромади фоизии холис дар ЉСП “Спитамен Бонк” ва меъёри 

пардохтпазирї дар ЉСК “Ориёнбонк” ба назар мерасад. Аз маљмўи 

https://nbt.tj/tj/banking_system/overview_banking_system.php
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нишондињандањо вазъи ЉСП Аввалин бонки молиявии хурд» нисбатан 

бењтар буда барои сармоягузорон љолибнок аст, чунки нишондињандаи 

даромаднокии сармоя ва дороињо нисбатан баландтар аст. Бо фарќият бо 

нишондињандаи се бонки калони Россия гуфтан мумкин аст, ки ин 

нишондињанда хуб аст: ба њолати 01.08.2018 дар ЉС “Сбербанк” сатњи 

даромаднокии дорої – 3,23% ва сармоя – 20,55%, дар ЉС “ВТБ” 

мутаносибан – 1,23% ва 10,63% ва дар ЉС “Альфа-Банк” мутаносибан – 

4,21% ва 31,24% буд[137]. 

Дигар ин ки дар њолати гузаронидани амалиёти бонкї ва мубодилаи 

асъори миллї ба хориљї дар њолати паст шудани ќурби асъори миллї  

талафоти бонкњо зиёд шуда метавонад, ки ин ба хавфи асъории нисбатан 

баланд онњоро дучор мекунад.  

Дар ин љода барои бонкњои тиљоратї дар ду самт хавфи асъорї дар 

сатњи баланд боќї мемонад. Ба аќидаи мо дар шароити Тољикистон 

новобаста аз доштани сармояи хориљї дар таркиби сармояи оиннномавї 

сатњи хавфњо барои тамоми низом баланд буда, вазъи бозори дохилии 

ќарзию асъорї ба сатњи он таъсир мерасонад. 

Иќтисоди Тољикистон, ки бештар аз воридоти молу мањсулот ва 

асъори хориљї вобастагї дорад, ба вазъи бозори он омилњои беруна 

таъсир мерасонанд. Бинобар ин дар њамаи сохторњо, аз љумла бонкњо бояд 

сатњи идоракунии хавфњои беруна ба роњ монда шавад.   

Албатта дар шароити имрўза њанўз ин нишондињандањо нишонаи 

паст шудани сатњи хавфњо дар кишвар буда наметавонад. Бо маќсади 

арзёбии сатњи хавфњои асъорї бо истифода аз модели эконометрикї мо 

кўшиш намудем, тањлил гузаронем. 

Хавфњои асъорї аз нуќтаи назари имкони зарар дидан дар њаљми 

муайян арзёбї гардида, њаљми маблаѓи зери хавф ќарор дошта (value at 

risk - VaR) дар маљмўъ њисоб карда шуд. Бо ин маќсад мо нишондињандаи 

њаррўзаи ќурби сомонї нисбати асъорњои хориљї, ки дар сомонаи 

интернетии Бонки миллї (www.nbt.tj) дарљ мегардад барои солњои 2018-

http://www.nbt.tj/
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семоњаи аввали 2020 истифода намудем. 

Хавфҳои қурби асъор бо истифода аз усули VaR ҳисоб карда шуданд 

ва дар он ду усул исифода шуд: усули вариатсионӣ-ковариатсионӣ ва 

моделсозии таърихӣ. Бо истифода аз онњо мо таҳлил намудем, ки хавфҳо 

аз меъёри арзёбишуда то чӣ андоза фарќ доранд. Мо шаш асъори 

шарикони асосии тиҷоратии Тоҷикистон - доллари ИМА, евро, юани 

чинӣ, рубли русӣ, лираи туркӣ ва соми қирғизро ба сифати базаи 

маълумоти њисоби VaR истифода бурда, ќурби њаррўзаи сомониро 

нисбати ин асъорњо дар давраи дар боло зикршуда ворид намудем.  

Дар таҳлили худ, њамзамон мо ду фарзияро пешнињод менамоем. 

Фарзияи якум ин аст, ки таърих ба такрор шудан майл дорад, аз ин рӯ 

ноустувории оянда ба ноустувории гузашта монанд хоҳад буд.  

Фарзияи дуюм ба тақсимоти муқаррарӣ дахл дорад.  

Агар як бузургї шакли љамъи бисёр бузургиҳои тасодуфии ба ҳам 

кам вобаста бошад ва ҳар яки онҳо дар маблағи умумӣ саҳми андаке 

дошта бошад, пас тақсимоти мутамарказ ва муқарраршудаи чунин 

бузургї бо миқдори зиёди љамъшавандањо ба тақсимоти муқаррарӣ майл 

мекунад. 

Натиљаи њисоб аз рўи усули вариатсионї-ковариатсионї ва таърихї 

дар љадвали 2.3.3 оварда шудааст. 

Љадвали 2.3.3 
Њисоби хавфи асъорї дар низоми бонкї бо истифода аз усули VaR 

 Ҳисобкуниҳо нишон доданд, ки дар Тоҷикистон сатҳи хавфҳои 

асъорӣ хеле баланд аст. Аз љадвали 2.3.3 маълум аст, ки бо усули 

вариатсионї-ковариатсионии сатҳи аҳамиятнокиаш 10% хавфи асъорї ба 

confidence interval Z-stat

VCV 

VaR(%)

HS 

VaR(%)

VCV 

VaR(TJS)

HS 

Var(TJS)

90.00% -1.28155 0.449577 0.236371 449577 236371.2

95.00% -1.64485 0.577431 0.389145 577430.6 389144.8

97.50% -1.95996 0.688325 0.617778 688324.5 617778.5

99.00% -2.32635 0.817263 0.940325 817262.7 940325.4
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45%, сатњи аҳамиятнокии 5% ба 57,7%, сатњи аҳамиятнокии 2,5% ба 67% 

ва дар сатҳи аҳамиятнокии 1% ба 81,7% мерасад.  

Агар мо ин натиҷаҳоро бо натиҷаҳои таҳлил бо усули моделсозии 

таърихӣ муқоиса кунем, пас барои сатҳи аҳамиятнокии 1% хавфи асъорї 

нињооят баланд, яъне 94% -ро ташкил медиҳад ва дар дигар сатњњо нисбат 

ба усули якум пасттар аст (ниг. љадвали 2.3.3).  Ҳамаи ин аз ноустувории бениҳоят баланди қурбҳо шаҳодат 

медиҳад. Ба ибораи содда, агар сармоягузор ба иқтисодиёт 1 миллион 

сомонӣ сармоягузорӣ кунад, пас дар њолати хавфи асъории 45 фоиза бо 

сенарияи бадтарин зарари ў 236,3 њазор сомонӣ, бо 68,8% - 617,7 њазор 

сомонӣ ва 81,7% - 940,3 њазор сомонї хоҳад буд. 

Албатта модели тањлилии истифодашуда вобаста ба этимоднокї ба 

талабот мувофиќ аст. Аммо фоизи баланди хавфи асъорї бори дигар 

собит менамояд, ки дар Тољикистон ин омил бевосита ба вазъи бозори 

ќарзию асъорї таъсир мерасонад ва дар шароити пастравии ќурби асъори 

миллї бизнес зери тањдиди кам шудани даромаднокї ва сармояи худ 

ќарор мегирад. Аз ин рў барои бонкњои тиљоратї бо асъори миллї 

сарукор намудан хавфи бештар дорад ва барои мизољон бошад бо асъори 

хориљї ќарз гирифтан хавфи бизнесро зиёд мекунад. Албатта идоракунии 

хавфи асъорї низ дар  шароити рушд накардани бозори дуюминдараљаи 

ќоѓазњои ќимматнок ва хариду фурўши биржавии асъор барои бонкњо 

мушкилї меорад. 

Дар маљмўъ идоракунии хавфњо ин вазифаи ҳамарӯзаи менељменти 

бонк мебошад. Раёсати бонк бояд доимо ба нигоҳ доштани захираҳои 

кофӣ, ки ба талаботи пардохтпазирӣ ва даромадгирї ҷавобгӯ мебошанд, 

диққат диҳад. Чунки бонкҳо аксар вақт бо њолатњои баланду пастравии 

ќурби асъор ва њаљми дороиҳои худ, ки бештар аз омили беруна вобаста 

мебошанд, њамзамон бо њолати гирифтани пасандоз ё амонати мизољон 

бо сабаби паст шудани эътимоднокии бонк ё низоми бонкї дучор 

мегарданд. Дар ниҳояти кор бонк, агар хавфњоро дуруст идора карда 
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натавонад, мумкин аст, ки муфлис шавад.  

Дар таҷриба, бонкҳо барои пӯшонидани талафоти эҳтимолӣ аз қарзҳо фондҳои махсус месозанд ва аз ҳисоби ин фонд қарзҳои 

беэътимодро аз эътибор соқит намуда, бо ҳамин, сифати дороиҳои худро 

беҳтар мекунанд.   

Бо ин мақсад, бонкҳои дар ҳудуди Тољикистон амалкунанда, 

новобаста аз шаклҳои моликият фонди пӯшонидани талафоти 

эҳтимолиро аз қарзҳо таъсис дода истодаанд.  

Зарур аст, ки минбаъд њамаи ташкилотњои ќарзї дар кишвар аз рўи 

меъёрњои байналмилалии ќабулшуда ва бо риояи меъёрњои маќбули 

Бонки миллї муќаррарнамуда фаъолият бурда, усулњои муосири 

идоракунї ва ќабули ќарорро истифода баранд.   

Бо ин маќсад њамзамон љињати рушди низоми бонкї ва кам кардани 

хавфњои низом вазифањои зерин бояд иљро карданд: 

• Муттаҳидсозии сектори бонкӣ тавассути кам кардани шумораи 

бонкҳои тиҷоратӣ, қатъ намудани бонкҳои корношоям ва муттаҳид 

кардани бонкҳои хурд. 

• Таҳкими назорати бонкӣ тавассути назорати қатъии иҷрои 

меъёрҳои иқтисодӣ; 

• Такмили идоракунии бонкҳои тиҷоратӣ тавассути фавран амалӣ 

намудани чораҳои ислоҳӣ барои бонкҳои заиф, аз ҷумла иваз кардани 

мудирони заиф бо мудирони нав, ботаҷриба ва салоҳиятдор; 

• Такмилдиҳии малакаҳои соҳибкорӣ ва тиҷоратии менеҷерони 

бонкҳои тиҷоратӣ; 

• Рушди низоми корпоративии идоракунии бонкӣ. 

Хулосаи параграф 

1. Дар низоми бонкии кишвар мушкилот дар самти љалби сармояи 

дарозмуњлат ва нисбатан арзон, сатњи нисбатан пасти боздењи дороињо ва 
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сармояи як ќатор бонкњо, пурра њал нашудани масъалањои бонкњои 

муаммодори кишвар, њаљми зиёди пули наќди берун аз муомилоти бонкї, 

паст шудани ќурби сомонї нисбати асъорњои хориљї боќї мемонад.  Дар 

солњои дароз сифати идоракунии ќарзњо дар бонкњои тиљоратї ба талабот 

љавобгў набуд ва њамзамон онњо ба сифати идоракунии корхона ё 

ширкате, ки барои қарзгирӣ муроҷиат намудааст аз рўи 

нишондињандањои муњисобот низ диќќат намедоданд.  

2. Омили меъёри фоиз ҳангоми муайян кардани хароҷоти қарзгиранда барои васеъ намудани истеҳсолоти дар ихтиёрашбуда ва ё ҷорӣ намудани ягон моли нав дар бозор, нақши калонро иҷро мекунад. 

Меъёри устувори фоиз имконият медиҳад, ки қарзгирандагон хароҷоти 

худро аниқ муайян намуда, қимати онро ба арзиши аслии моли худ зам 

кунанд 

3. Дар байни камбудиҳои бештар набудани сиёсати пулию қарзии 

илман коркардшуда, марказонидани аз ҳад зиёди роҳбарияти шуъбаҳои қарздиҳӣ, таҳлили бесифати авзои молиявии субъекти қарзгиранда, рӯякӣ 

таҳлил кардани вазъи молиявии қарзгирандагон, набудан ва ё кофӣ 

набудани тамос бо қарзгирандагон, назорати нокифояи рафти 

истифодабарии қарз ва дигар масъалањо дар низоми бонкї њалталабанд. 

4. Яке аз сабабњои асосии мушкил будани идоракунии хавфи асъорї 

аз таѓйирёбии зуд-зуди ќурби асъори миллї нисбати асъорњои хориљї ба 

њисоб меравад. Њамзамон сармояи хориљї ба бонк бо асъори хориљї 

ворид мегардад ё њатто дар шакли ќарзи субординарї ташаккул меёбад ва 

бонкњои тиљоратї ба ќарзгирандагони ватанї онро бо асъори миллї 

медињанд, ба хавфи калони асъорї дучор мешаванд. 

5. Барои мутобиќат кунонидани санадњои меъёрии њуќуќї ба 

талаботњои Кумитаи Базелї оид ба назорати бонкї ва таљрибањои љањонї 

дар як ќатор санадњои њуќуќии мављуда таѓйиротњои зарурї ворид карда 

шуда, њамчунин, як ќатор санадњои нави меъёрї-њуќуќї ќабул гардиданд. 

Аммо сатњи хавфњо њанўз баланд боќї мемонад, ки барои низоми бонкї 
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садди рушд мегардад. 

6. Иќтисоди Тољикистон, ки бештар аз воридоти молу мањсулот ва 

асъори хориљї вобастагї дорад, ба вазъи бозори он омилњои беруна 

таъсир мерасонанд. Бинобар ин дар њамаи сохторњо, аз љумла бонкњо бояд 

сатњи идоракунии хавфњои беруна баланд бошад мемонад.  Дар умум дар 

Тољикистон вобаста ба хавфњои баланди ќарзї пешнињоди ќарз низ 

мањдуд буда, гарчанде, ки талабот ба ќарзњои бонкї аз љониби 

соњибкорону ањолї зиёд аст, ташкилотњои ќарзї он талаботро ќонеъ 

карда наметавонад. 

7. Ҳисобкуниҳо дар диссертатсия нишон доданд, ки дар Тоҷикистон 

њанўз сатњи долларикунонї баланд боќї монда, сатҳи хавфҳои асъорӣ 

хеле баланд аст. Дар тањлил усули вариатсионї-ковариатсионї ва усули 

моделсозии таърихӣ истифода шудааст.  

8. Њанўз мушкилот дар самти љалби сармояи дарозмуњлат ва 

нисбатан арзон ба низоми бонкї, сатњи нисбатан пасти боздењи дороињо 

ва сармояи як ќатор бонкњо, пурра њал нашудани масъалањои бонкњои 

муаммодори кишвар, њаљми зиёди пули наќди берун аз муомилоти бонкї, 

паст шудани ќурби сомонї нисбати асъорњои хориљї боќї мемонад, ки 

бояд њалли худро дар дурнамои миёнамуњлат ёбанд. 

Њамзамон дороињои ташкилотњои ќарзї дар кишвар нисбати ММД 

дар сатњи паст ќарор доранд. 

9. Зарур аст, ки минбаъд њамаи ташкилотњои ќарзї дар кишвар аз 

рўи меъёрњои байналмилалии ќабулшуда ва бо риояи меъёрњои маќбули 

Бонки миллї муќаррарнамуда фаъолият бурда, усулњои муосири 

идоракунї ва ќабули ќарорро истифода баранд.   
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БОБИ III. ТАКМИЛДИЊИИ ИДОРАИ ХАВФЊО ВА 

ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИҚТИСОДЇ ДАР НИЗОМИ 

БОНКИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

3.1. Дар амал истифодабарии моделњои муосир ва эътирофшудаи 

байналмилалии идоракунии хавфњои низоми бонкї  

Дар арсаи байналмилалї як чанд моделҳои назорат аз болои 

ташкилотњои ќарзї дар ҷараёни кори онҳо мавҷуд мебошад. Моделҳои 

асосии назорати бонкӣ моделҳое мебошанд, ки аз рўи амалњои зерин 

гурўњбандї карда шудаанд:  

- гузаронидани инспексияҳои корӣ аз тарафи кормандони мақомоти 

назорати бонкӣ (чунин модели назорат дар Итолиё, Фаронса, Ҷопон ва 

ИМА) бартарӣ дорад. 

- таҳлили маводҳои аудити берунаи бонк (ба чунин модели назорат 

дар Бритониё ва Олмон такя мекунанд). 

- истифодаи маводҳои ҳам инспексияи кории худ ва ҳам аудити 

берунӣ (Канада). 

- ҷорӣ намудани талаботи шадид ба ҳисоботи ҷамъиятӣ, ки ба таври 

дигар “модели интизоми бозорӣ” номида мешавад (ин модели назорат 

соли 1996 бори нахуст дар Зеландияи Нав ҷорӣ карда шуд). 

Назорати бонкӣ дар Итолиё, Фаронса Ҷопон ва ИМА асосан ба 

инспексияи сайёри бонкҳо такя мекунад. Вазифаи инспексияҳои сайёр дар 

ин кишварҳо тақрибан якхела аст: арзёбии солим будани сармоя, сифати 

дороиҳо, сифати идоракунӣ, сатҳи даромаднокӣ ва пардохтпазирӣ. 

Нозирон зимни гузаронидаи санҷишҳои сайёр ҳуҷҷатгузории дохили 

бонкро меомӯзанд, бо ҳайати бонк мулоқотҳо ташкил мекунад, то ки дар 

бораи низоми гузаронидани амалиёт ва мудирият тасаввуроти васеъ ҳосил 

кунанд. Инчунин, онҳо маводҳои аудити дохилӣ ва беруниро меомӯзанд. 

Маълумоти гирифтаро ҷамъбаст намуда, онҳо ҳолати умумии молиявию қарзии муассисаро баҳогузорӣ мекунанд. Ҳангоми арзёбии муассиса дар 
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ин кишварҳо низоми сохторишудаи рейтингӣ истифода бурда мешавад. 

Як қисми вазифаҳои санҷишҳои сайёр муҳокимаи мушкилоти 

ошкоршуда бо раёсати бонк, арзёбии роҳҳои ҳалли он ва арзёбии сатҳи 

дарки хавфҳои муайян аз ҷониби раёсати бонк маҳсуб меёбад. 

Шумораи инспексияҳои сайёр дар ин кишварҳо ҳархела мебошад. 

Дар ИМА инспексияи маҷмӯии сайёр ҳар 12-18 моҳ гузаронида мешавад. 

Дар Ҷопон бошад, инспексияи маҷмӯии сайёр аз ҷониби Вазорати молия 

ва Бонки Ҷопон дар ду сол як маротиба гузаронида мешавад. Дар Итолиё 

инспексияи маҷмӯии сайёр аз ин ҳам аҳёнтар, як бор дар шаш ва ё ҳафт 

сол гузаронида мешавад. Дар Фаронса, шумораи онҳо аз андоза ва ҳолати 

муассисаҳои бонкӣ вобаста мебошанд, чунки бонкҳои хурд як бор дар чор 

ё панҷ сол санҷида мешаванд, дар бонкҳое, ки ҳолати номуътадил доранд, ҳар сол чунин санҷиш гузаронида мешавад. 

Аҳамияти аудитро ҳангоми чунин тарзи назорат ба инобат гирифта, 

мақомоти назоратӣ бояд имконияти ба интихоби аудиторҳои бонк таъсир 

расониданро дошта бошанд. Одатан, бонк имконияти интихоби 

аудиторҳоро аз рӯйхати тасдиқкардаи мақомоти назоратӣ ва онҳоро огоҳ 

намудан дар мавриди иваз кардани аудиторҳоро дорад. Ба ҳар ҳол, 

мақомоти назоратӣ имконият доранд, ки аудиторҳоро барканор намоянд 

ва ё натиҷаҳои аудитро, агар кори иҷрокардаи аудиторҳоро ғайриқаноатбахш ҳисобанд, метавонанд, ки бекор кунанд. 

Намояндагони чунин модели назорат Британияи Кабир ва Олмон 

мебошанд. Дар Британия умуман нозирони ба таври доимӣ коркунанда 

вуҷуд надоранд, аммо Бонки Англия ҳатман давра ба давра инспексияҳои  

сайёри назоратии бонкҳоро бо мақсади арзёбии соҳаҳои муайяни 

фаъолияти бонк ва ё мушкилоти ба вуҷудомада мегузаронад. Дар Олмон 

мақомоти назоратӣ вазифадоранд, ки санҷишҳои сайёри бонкҳоро 

гузаронанд. Аммо чунин санҷишҳоро хеле аҳёнан мегузаронанд ва асосан 

бо маводҳои аудиторҳои беруна кор мекунанд. 
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Аҳамияти дигари хоси назорати бонкӣ дар Англия ва Олмон дар ин 

зоҳир мегардад, ки онҳо инспексияҳои сайёрро инчунин барои он 

мегузаронанд, ки низоми назорат ва аудити дохилиро дар муассисаи 

бонкӣ арзёбӣ ва тасдиқ намоянд.  

Дар Канада маќомоти назоратї кӯшиш мекунад, ки дар як вақт ҳардуи усули назорати дар боло зикршударо истифода барад.  

Назорат дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сохтори мураккабтареро 

дорад, ки бо мушкил будани дарёфти ҳуқуқ ҷиҳати гузаронидани 

амалиёти молиявӣ-қарзӣ вобастааст. Дар ИМА вазифаҳои назоратиро 

якчанд агентиҳои расмӣ иҷро мекунанд, аз ҷумла, Офиси назорати асъорӣ  

(Office of the Controller of the Currency), Корпоратсияи федералии 

суғуртакунии амонатҳо (Federal Deposit Insurance Corporation), Бонки 

захиравии федералӣ (the Federal Reserve) ва Ҳукуматҳои иёлотҳо. Сарфи 

назар аз он, ки дар байни ин агентиҳо дар аснои гузаронидани назорат 

фарқияти муайяне ҳам дар методҳо ва ҳам дар техникаи он мавҷуданд, 

усулан онҳо аз ҳамдигар фарқи казоие надоранд. Гузашта аз ин, агентиҳо 

ба якдигар машварат медиҳанд ва кӯшиш мекунанд, ки дар ҳайати 

гурӯҳҳои кории байниагентиҳо кор баранд.  

Дар вақти гузаронидани инспексияи сайёр, нозирон бонкҳоро 

бодиққат дар соҳаҳои мухталифи хавфноки фаъолияти бонкӣ месанҷанд 

ва дар асоси ин, ба ҳолати умумии бонк баҳогузорӣ менамоянд. Унсурҳои 

ин баҳогузорӣ вобаста аз навъи муассисаи молиявӣ: бонк, ширкати 

холдингии бонкӣ, шуъбаи бонки хориҷӣ, бонки амонатгузорӣ аз ҳам фарқ 

мекунанд. Аммо дар ҳар як маврид, арзёбӣ нишон медиҳад, ки то кадом 

андоза санҷиши такрор ба такрор аз болои муассисаи мазкур зарурӣ 

мебошад.  

Сарфи назар аз он, ки инспексияи сайёр қисми муҳим ва ҷудонашавандаи назорати бонкӣ маҳсуб меёбад, вай метавонад, ки танҳо 

манзараи ҳолати бонкро тасвир кунад. Барои он, ки тасвири зиндаи 
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ҳолати бонкро дар фосилаи байни санҷишҳои сайёр дошта бошанд, 

мақомоти назоратӣ ба ҳисоботи доимии оморӣ, инчунин, ба назорати ғайрисайёр ва мониторинг такя мекунанд. Ҳамин тавр, ҳар як семоҳа бонк ҳисоботи муфассалро пешниҳод мекунад, ки дар он маълумотро дар бораи 

сохтор ва муҳлатҳои пардохти дороиҳо, уҳдадориҳо ва сармоя, инчунин, 

дар бораи манбаи даромадҳо ва хароҷот дарҷ мекунад. Ҳисобот инчунин 

маълумотро дар бораи дороиҳои баҳснок ва бекорхобида, дар бораи 

амалиёти ғайритавозунӣ ва уҳдадориҳои шартӣ фаро мегирад. 

Ба туфайли чунин ҳисобот, инчунин, ҳисоботҳои дигари доимӣ, 

масалан, ҳисобот дар бораи идоракунии хавфҳо, назорати бонкӣ ба 

маълумоти васеъ дастрасӣ дорад, ки имкон медиҳад мунтазам назорати ғайрисайёр ва мониторинги пӯёии ҳолати молиявии бонкиро ба роҳ 

монад. Чунин мониторинг ва таҳлил ба мақомоти назорат имкон медиҳад, 

ки дар ояндаи наздик бо кадом мушкилӣ рӯ ба рӯ шуданро муайян кунанд. Ҳамзамон, чунин назорат имкон медиҳад, ки тамоюлҳои умумии ногувори 

низоми бонкиро бинанд ва ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои буҳронӣ чораҳои 

дахлдор андешанд.  

Маъмулан мақомоти назорати бонкӣ дар ИМА ҳам вохӯриҳо ба 

раёсати бонк ва ҳам санҷишҳои ғайрисайёрро бо ҳам омезиш медиҳанд, 

чунки раванди назорати бонкӣ – ин иртиботи мутақобила ва ҳамкории 

мақомоти назорат ва раёсати бонк мебошанд, ҳарчанд аз имкон дур нест, 

ки дар ҳолатҳои зарурӣ чораҳои иҷборӣ низ қабул ва роҳандозӣ шаванд.  

Табиист, ки дар ҳолати бадшавии вазъият дар бонк, назорат аз 

болои ин муассиса аз пештара шадидтар карда мешавад. Мақомоти 

назорат дар маврид талаб мекунанд, ки дар бораи тамоми масъалаҳои 

мавриди таваҷҷуҳи онҳо маълумоти иловагии ҳармоҳа, ҳарҳафтаина ва ҳатто ҳаррӯзаи муфассал пешниҳод карда шавад. Вохӯриҳо бо раёсати 

бонк низ тез-тез баргузор карда мешаванд. Ҳангоми мавҷудияти 

мушкилоти чашмрас дар бонк, аз вай талаб карда мешавад, ки нақшаи 
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тиҷоратӣ ва ё барномаи солимгардонӣ ҷиҳати ҳалли мушкилоти худ 

манзур намояд.  

Дар ҳолате, ки агар вазъияти молиявии бонк ба бадшавии худ идома 

диҳад, назорати бонкӣ метавонад, ки гузаронидани чорабиниҳои 

ислоҳкунии аз пештара шадидтар ва ногувортарро тавсия ё талаб кунад. 

Модели назорати бонкӣ, ки ба шаффофияти кори муассисаи бонкӣ 

такя мекунад, танҳо дар шароити муайяне қобили қабул аст. Ин модели 

назорати бонкӣ ду ном дорад: «ҳисоботи шаффоф» ё «интизоми бозорӣ». 

Ин номгузориҳо ҳаминро дар назар доранд, ки талаботи шадид ба 

интишори ҳатмии маълумоти муайян оид ба кори бонк ба 

худтанзимкунии бозории иштирокчиёни бозор оварда мерасонад. 

Мисоли истифодабарии чунин модел Зеландияи Нав шуда метавонад. 

Мақомоти назоратӣ аз ин нуќта бармеоянд, ки талабот ба интишоркунии 

маълумоти муфассал дар бораи ҳолати бонк, раёсати бонкро барои ба 

таври оқилона хавфҳоро қабул кардан равона намуда, кори боэътимоди 

муассисаи бонкиро таъмин менамоянд.  

Аммо мақомоти назорат ҳамасола бо раёсатҳои бонкҳо мулоқотҳо 

гузаронида, инчунин, талаботи қонунии санҷиши бонкро аз тарафи 

аудити беруна дар як сол ду маротиба муқаррар намуданд.  

Бояд дар хотир гирифт, ки низоми бонкии Зеландияи Нав 

хусусиятҳои хоси худро дорад, чунки ҳамаи бонкҳои калон дар ин кишвар 

моликияти шаҳрвандони хориљӣ маҳсуб меёбанд, аз ин рӯ, фаъолияти 

онҳо, аз ҷумла фаъолияти шуъбаҳои хориҷӣ, мавзӯи санҷиши мақомоти 

кишваре қарор мегирад, ки ин бонкҳо дар он ҷо ба қайд гирифта шудаанд.  

Сарфи назар аз он, ки модели ҳисоботдиҳии интишорёбанда ҳамчун 

модели мустақили назорати бонкӣ дар аксарияти кишварҳое, ки бонкҳои 

азими худӣ доранд, ғайри қобили қабул мебошад, онро метавон ҳамчун 

василаи иловагии худтанзимкунии бозори бонкӣ истифода бурд. 

Истифодаи унсурҳои ин модел дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
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замони ҳозир, ба андешаи мо, шарти зарурии баланд бардоштани 

шаффофият ва суботи низоми бонкии кишвар маҳсуб меёбад, ки барои боз ҳам бештар таъмин намудани эътимоднокии пасандозҳои аҳолӣ ва 

маблағҳои кредиторон мусоидат менамояд. 

 Дар робита бо зуҳуроти буҳронӣ, ки дар солҳои 90-уми асри гузашта ҷараён доштанд, аз ҷониби бисёр бонкҳои марказии кишварҳои узви 

Итињоди Давлатњои мустаќил талабот ба кофӣ будани сармоя дар шакли 

меъёри Н1 ҷорӣ карда шуд,  ки он ҳамчун таносуби маблағҳои худии бонк 

ба маҷмӯи дороиҳои он (бо тарҳи  захираҳо), ки аз рӯйи дараҷаи хавф 

баркашида мешаванд, муайян карда мешавад. Меъёрҳои байналхалқии 

кофӣ будани сармоя дар доманаи аз 8% то 12%, аниқтараш 10% муқаррар 

карда мешаванд, аммо ҳеҷ гоҳ аз ҳадди 25% зиёд нестанд. Меъёри ватании 

Н1 ба талаботҳое, ки амалан дар Итињоди Давлатњои Мустаќил маъмул 

шудаанд, мувофиқат мекунад (Ҷадвали 3.1.1).  

Ҷадвали 3.1.1 
Меъёрҳои кифоятии сармоя дар кишварҳои рӯ ба рушд ва давлатҳои 

Итињоди Давлатњои Мустаќил 
Н1 8% 8,5% 9% 10% 12% 
Г 
У 
Р Ӯ Ҳ 
И 
 
К 
И 
Ш 
В 
А 
Р Ҳ 
О 
 

Қазоқистон 
Белорус 
Чили 
Мексика 
Чин 
Гонконг 
Индонезия 
Кореяи Ҷанубӣ 
Малайзия 
Чехия 
Венгрия 
Лаҳистон 
Арабистони 
Саудӣ 
Туркия 

  
 
 
 
 
Таиланд 

 
 
 
 
 
Колумбия Ҳиндустон 
Исроил 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Сингапур 
Озарбойҷон 
Арманистон 
Украина 
Россия 

 
 
 
 
 
Венесуэла Қирғизистон 
Гурҷистон 
Молдавия 
Тоҷикистон 

 Манбаъ: Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Қимати миёнаи воқеии меъёри Н (regulatory capital to risk-weighted  

assets) дар Россия нисбат ба баъзе кишварҳо поёнтар мебошад. Дар 

Тоҷикистон бузургии ҳадди ақали меъёри Н1 ба андозаи на камтар аз 12% 
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муқаррар карда шудааст. Меъёри кифоятии сармоя (К1-2) ба андозаи на 

камтар аз 10% муқаррар карда шудааст[18]. 

Таносуби сармояи худӣ ба дороиҳои аз рӯйи дараҷаи хавф 

андозагирӣ  кардашуда ба ҳисоби миёна 14,35%- ро ташкил медиҳад, ҳол 

он ки дар бахши бонкии Россия ин рақам ба 16,20% мерасад. Таносуби 

сармояи худӣ ба дороиҳои бахши бонкӣ  (сapital to assets) ба ҳисоби миёна 

дар дунё ба 7,68%, дар Россия бошад - 12,10% баробар аст.  

Нишондиҳандаи ягонае, ки мо аз рӯйи он каме ақиб мондагӣ ҳастем 

-  ин таносуби сармояи асосӣ ба дороиҳо мебошад, ки аз рӯйи дараҷаи 

хавф андозагирӣ шудаанд (regulatory Tier 1 capital to risk-weighted assets). 

Агар дар дунё ин рақам ба ҳисоби миёна ба 11,81% баробар бошад, пас 

дар Россия дар соли 2017 нишондиҳандаи мазкур 11,60% ва дар 

Тоҷикистон зиёда аз  12%-ро ташкил дод.  Ақибмондагӣ дар ин самт 

чандон буҳронӣ нест ва аз хусусияти таркиби сармояи худии ватанӣ 

бармеояд. Дар хориҷа сармояи худӣ, асосан, аз ҳсиоби сармояи 

оинномавӣ ташаккул меёбад, дар мо бошад, аз ҳисоби дигар манбаъҳо ба 

вуҷуд меояд.    

Дар байни кишварҳои мутараккї ва кишварҳои рў ба инкишоф 

фарқиятҳои ҷиддӣ аз рӯйи дараҷаи кофӣ будани сармоя вуҷуд доранд. 

Дар давлатҳои рӯ ба инкишоф дараҷаи кофӣ будани сармоя нисбат ба 

кишварҳои тараққикардаи дунё баландтар мебошад. Ин зуҳурот бо он 

тавзеҳ дода мешавад, ки низомҳои бонкии рӯ ба инкишоф тезтар тараққӣ 

мекунанд, мутаносибан ба ин, хавфҳои онҳо бештар ва талаботашон ба 

кофӣ будани сармоя сахттар аст. Агар дар кишварҳои рушдёфта  меъёри 

Н1 амалан ба 12,59% баробар бошад, пас дар кишварҳои гурӯҳи дар ҳоли 

рушд ин рақам ба  - 15,83% рост меояд. Таносуби сармояи худӣ ба 

дороиҳои низоми бонкӣ дар дастаи аввали кишварҳо 5,56%, ва дар дастаи 

дуввуми давлатҳо - 9,63%-ро ташкил мекунад. Масалан, дар Белгия Н1 ба 

11,40% мерасад, аммо аз ҳисоби хавфи хеле кам доштани дороиҳо, 
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таносуби сармояи худӣ ба дороиҳои бахши бонкӣ дар сатҳи бесобиқа 

поин қарор дорад - 2,70%. Дар байни иқтисодҳои давраи гузариш 

Арманистон дар кофӣ будани сармоя мақоми пешсафиро соҳиб 

гардидааст, дар он ҷо Н1 ба 34,92% баробар мебошад.  

Инкишофи низоми байналхалқии бонкӣ дар имтидоди ду даҳсолаи 

охир зарурати ворид намудани тағйиру иловаҳоро ба методикаи ҳисоб 

кардани кифоягии сармоя, ки соли 1988 аз тарафи Кумитаи Базелӣ 

пешниҳод гардида буд, собит сохт. Корҳои тӯлонӣ аз болои санади соли 

2004 бо қабул кардани Созишномаи нави Базелӣ оид ба сармоя  (Базели 

II) дар шакли ҳуҷҷати мустақил ба анҷом расиданд, ки таҳрири ниҳои ва 

дастаҷамъонаи он соли 2006 ба итмом расид[177]. Базели II аз се унсури 

асосӣ таркиб ёфтааст:  

1. талаботи камтарин ба сохтори сармоя; 

2. ҷараёни назорат; 

3. интизоми бозорӣ. 

Унсури нахустин – талаботи камтарин ба сохтори сармоя мебошад, 

ки тибқи он Базели II талаботро ба кифоягии сармоя дар сатҳи 8% нигоҳ 

медорад. Дар айни ҳол, якҷоя бо хавфи қарзӣ хавфҳои бозорӣ ва амалиётӣ 

низ ба назар гирифта мешаванд: Ҳангоми муайян кардани бузургии хавфи қарзӣ, бонк метавонад, ки яке аз се варианти зеринро интихоб намояд: 

 равиши стандартишуда, ки раддабандии агентиҳои нисбат ба 

бонк берунаро истифода мебарад; 

 раддабандии базавии дохилӣ, ки ба коркардҳои худии 

рейтингӣ ва арзёбӣ асос ёфтааст; 

 раддабандии мукаммалгардидаи  дохилӣ. 

Мувофиқи талаботи нав ба сармояи бонкӣ, коэффитсиентҳои вазни 

хавф на аз рӯйи навъҳои дороӣ, балки вобаста ба гурӯҳҳои қарзгирандагон тақсим карда мешаванд. Базели II тафсири васеи хавфи қарзиро ва ҷузъиёти қарзгирандагонро аз рӯйи навъҳои онҳо (давлатҳо, 
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бонкҳои марказӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, қарзгирони инфиродӣ ва амсоли 

онҳо) пешбинӣ менамояд. Барои тақсим намудани коэффитсиентҳо аз 

рӯйи гурӯҳҳо, раддабандиҳое истифода бурда мешаванд, ки аз тарафи 

агентиҳои машҳури рейтингӣ тартиб дода шудаанд. 

Дар робита ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаминро бояд зикр намуд, ки 

дар рейтинги кишварҳо дорои хавфҳои баланди пулшӯйӣ агар дар соли 

2012 кишвари мо мақоми чорумро ишғол карда буд пас соли 2019 љои 26-

умро ишѓол намуд. Ин рейтинг аз тарафи Институти Базелии идоракунӣ 

(The Basel AML Index 2013-2019) тартиб дода мешавад.  

Нишондиҳандаи дигари раддабандӣ, ки аз тарафи Standard & Poor’s 

нисбат ба нишондиҳандаҳои рейтингии 86 кишвари ҷаҳон тартиб дода 

мешавад, ин раддабании Banking Industry Country Risk Assessments – 

BICRA. Мувофиқи раддабандии BICRA кишварҳо вобаста ба дараҷаи 

хавф ба гурӯҳҳо ҷудо карда мешаванд – аз 1 (кишварҳои дорои хавфҳои 

камтарин) то 10 (кишварҳои дорои хавфҳои зиёдтарин). 

Истифодаи равишҳое, ки ба раддабандии дохилӣ асос ёфтаанд, ба 

корбарии чор унсури хавфро дар назар дорад[109]:  

 эҳтимолияти бознагаштан / дефолт (probability of default) – PD; 

 бузургии мавриди интизор ҳангоми бознагаштан/ дефолт (loss 

given default) – LGD; 

 бузургии талаботҳое, ки хавфпазиранд дар лаҳзаи бознагаштан 

/дефолт (exposure at default) – EAD; 

 бузургии муҳлате, ки то пардохти талабот боқӣ мемонад ва дар 

тӯли он эҳтимолияти хавфпазирӣ ҳанӯз вуҷуд дорад (effective maturity) – 

ЕM. 

Дар доираи равиши дохилираддабандӣ, бонкҳо бояд мустақилона 

унсурҳои хавфро барои ҳар як категорияи дороӣ худ муайян созанд. 

Фарқияти калидии равиши дохилираддабандӣ аз равиши стандартишуда, 

ки моҳиятан равиши берунираддабандӣ мебошад, ана дар ҳамин зоҳир 
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мегардад. Равиши мукаммалгардидаи дохилираддабандӣ дар назар 

дорад, ки бонкҳо мустақилона тамоми унсурҳои хавфи қарзиро арзёбӣ 

мекунанд, аммо барои бонкҳо бояд ба меъёрҳои муайян мувофиқат 

кунанд ва иҷозати мақомоти назоратиро ба даст биёранд. Ҳангоми истифодаи равиши базавии индикативӣ арзёбии хавфҳои 

амалиётӣ дар асоси як индикатор – шохиси даромади миёнаи солонаи 

бонк дар се соли охир пешбинӣ мешавад. Коэффитсиенти хавф дар доираи 

15% муқаррар карда шудааст. Ҳангоми истифодаи равиши стандартишуда пешбинӣ гардидааст, ки 

хавфҳои амалиётӣ дар асоси таҷзияи тиҷорати бонк ба ҳашт самт (business 

lines) ва ба ҳар кадоми он њисоб намудани коэффитсиенти хавф дар доираи 

аз 12% то 18% арзёбӣ мегардад (ҷадвали 3.1.2)  

Ҷадвали  3.1.2.  

Коэффитсиентҳои хавф, ки бо намуди тиҷорат алоқамандӣ доранд  
 Самти тиҷорат  Коэффитсиентҳои 

хавф 
1 Маблағгузории корпоративӣ (corporate finance) 18% 
2 Амалиёт дар бозорҳои молиявӣ (trading and sales) 18% 
3 Хизматрасониҳои бонкии чакана (retail banking) 12% 
4 Хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқӣ (commercial banking) 15% 
5 Пардохтҳо ва ҳисоббаробарнамоиҳо (payment and 

settlement) 
18% 

6 Хизматрасониҳои агентӣ (agency services) 15% 
7 Идоракунии дороиҳо (asset management) 12% 
8 Хизматрасониҳои брокерӣ (retail brokerage) 12% 

Манбаъ Тањияи муаллиф аз рўи Basel Committee on Banking Supervision. Ҳангоми ба кор бурдани равиши мукаммалгардидаи ченкунӣ 

пешбинӣ мегардад, ки хавфҳои амалиётӣ дар асоси методикаи худии 

бонк, ки дар ҳар як бонки алоҳида сохта мешавад, арзёбӣ карда шавад. 

Ин равиш бояд меъёрҳои муайяни миқдорӣ ва сифатиро қонеъ гардонад 

ва истифодаи он танҳо бо иҷозати махсуси мақомоти назоратӣ  

(танзимгар) ҷоиз аст.  Ҳамин тариқ, формулаи умумӣ ҷиҳати ҳисоб кардани стандарти ҳисобрасӣ (прудентсиалӣ)-и кифоягии сармоя ба таври зерин тағйир 
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ёфтааст [44]: 

Ҷадвали  3.1.3 
Формулаи ҳисоб кардани кифоягии сармоя бо методикаи  Базел I ва 

Базел II  
                     СА = С/RWA  х  100%;  СА >=  8%                                          
Созишномаи Базелӣ оид ба 
сармоя дар соли 1988  

Созишномаи Базелӣ оид ба сармоя дар соли 2004 

RWA = CRWA + MR RWA = CRWA + MR + OR 

Манбаъ:  Basel Committee on Banking Supervision. 
Дар ин ҷо: CA – кифоягии сармоя (capital adequacy); С - сармоя (capital); RWA - 

дороиҳое, ки бо назардошти дараҷаи хавф андозагирӣ шудаанд (risk–weighted assets): 
CRWA - дороиҳое, ки бо назардошти дараҷаи  хавфи қарзӣ андозагирӣ шудаанд 
(credit risk–weighted assets); MR – хавфи бозорӣ (market risk); OR – хавфи амалиётӣ 
(operational risk). 

Зарурати ҷустуҷӯйи фаврии танзимгарони нави иловагии 

механизмҳо дар айни авҷи татбиқи амалии Базели II, дар асари буҳрони 

бавуҷудомадаи ипотекӣ дар соли 2007 ва шикасти оммавии хавф-

менеҷменти ниҳодҳои молиявӣ ва мақомоти назоратӣ, ба миён омад. Соли 

2009 Комитет аз ислоҳу тасҳеҳи Базели II ба таснифи қоидаҳои нав гузашт: 

аз тарафи он ду санади машваратӣ интишор карда шуданд, ки ба худ номи 

Базели III-ро гирифтанд. 

Дар шароити буҳрони молиявӣ, ки ба туфайли қарзҳои дорои 

хавфҳои баланди ипотекӣ дар ИМА ба вуҷуд омад, ба андешаи 

таҳлилгарон, аз тамоми давлатҳои узви Итињоди Давлатњои Мустаќил, аз ҳама бештар давлатҳое зарар диданд, ки нисбати дигар кишварҳо бештар 

ба низоми иқтисодиёти ҷаҳонӣ ҳамгироӣ доштанд, яъне – Россия, Қазоқистон ва Украина. Низомҳои бонкие, ки дар хориҷа фаъолият 

надоштанд, нисбатан камтар зарар диданд. Аммо набояд фаромӯш кард, 

ки бонкҳои Тоҷикистон аз Россия, Қазоқистон ва ниҳодҳои 

байналмилалии молиявӣ қарздор буданд. 

Баланд бардоштани суботи низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар замони ҳозир самти муҳими фаъолияти тамоми мақомоти давлатии 

молиявии кишвар маҳсуб меёбад. Самаранокии фаъолияти низоми бонкӣ, 

дар навбати аввал, гузаронидани назорати босифат ва танзими фаъолияти 
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бонкҳои тиҷоратиро тақозо мекунад. 

Имрӯзҳо бисёре аз бонкҳо кӯшиш мекунанд, ки ба Базели III 

гузаранд. Дар айни замон, ҳанӯз бисёре аз онҳо на танҳо бо стандартҳои 

Базели II нагузаштаанд, балки кори худро ҳатто аз рӯйи низоми 

байналмиллалии ҳисоботи молиявӣ ба роҳ намондаанд. Танҳо баъзе аз 

бонкҳое, ки коғазҳои қиматноки онҳо айни замон дар биржаҳо ба фурӯш 

бароварда шудааст, метавонанд, ки талаботи Базели III-ро қонеъ созанд.    

Принсипҳои асосии Базели III. Базели III ин муҷтамаи усулҳои 

пешқадами арзёбии хавф (хавфи қарзӣ, бозорӣ ва амалиётӣ) ва бунёди 

сармояи мувофиқ, назорати пурмазмун ва интизоми бозорӣ мебошад.  

Танҳо маҷмӯи ин се “поя”-ро метавон назорати ба хавф нигаронидашуда 

номид ва мувофиқи фарзияи Кумитаи Базел танҳо омезиши мувофиқи се 

шарти мазкур қобил аст, ки суботи молиявиро таъмин намояд. Ин 

парадигмаи нави назорати бонкӣ мебошад, ки нисбат ба тамоми низоми 

молиявӣ татбиқ карда  мешавад [177]. 

Муқаррароти асосии Базели III ин шадидтар гардидани талабот ба 

шакли сармояи дараҷаи аввал мебошад, ки танҳо саҳмияҳои маъмулӣ ва 

фоидаи тақсимнашударо фаро мегирад. Сармояи дараҷаи аввал бояд аз ҳолати имрӯза (мувофиқи талаботи Базели II) 4% то 6% дороиҳо зиёд 

карда шавад. Сармояи саҳомӣ дар якҷоягӣ бо фоидаи тақсимнашуда низ 

бояд аз ду дарсади дороиҳои бо назардошти хавфҳо андозагиришуда то 

4,5% зиёд карда шавад. Пешбинӣ мегардад, ки захираи сармояи аз ҳадди 

ақалли танзимшавандагӣ барзиёд афзоиш дода шуда, нишондиҳандаи 

арзёбии кифоягии сармоя (таносуби сармоя ва маҷмӯи дороиҳо бо тарҳи 

захираҳо ва бе назардошти таъминот) ворид карда шуда, инчунин, 

нишондиҳандаҳои пардохтпазирии кутоҳмуддат (то 30 рӯз) ва 

дарозмуддат (то як сол) ҷорӣ карда шаванд. Меъёрҳои хеле баланди 

сармояи захиравӣ ва баэътидолорӣ муқаррар карда мешаванд, ки бояд ҳар кадом бонк чунин сармоя дошта бошад. Ду миёнҷии (буфери) махсуси 
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сармоя – захиравӣ ва зиддисиклӣ ҷорӣ карда мешаванд. Захиравӣ бояд 2,5 

дарсади дороиҳоро ташкил диҳад. Сармояи зидисиклии миёнҷӣ барои ҳолати тасодуфан тасфидани иқтисод дар давраҳои авҷи қарздиҳӣ ҷорӣ 

гардида, метавонад, ки аз 0 то 2,5 дарсади дороиҳои бонкро ташкил диҳад. 

Ниҳодҳои молиявӣ вазифадоранд, ки талаботро оид ба фароҳам овардани 

сармояи миёнҷӣ иҷро кунанд.  

Сармояи миёнгоњї ба сифати боздорандаи дастрасии қарзҳо дар 

давраи суръати баланди инкишофи қарздиҳӣ баромад карда, дар айни ҳол 

фишорро дар давраи таназзули ин суръат кам мекунад.  Дар робита ба 

пасту баландшавии андозаи қарздиҳӣ, он метавонад, ки аз сифр то 2,5 

дарсади дороиҳоро ташкил кунад ва дар маҷмӯъ, чунин натиҷа ҳосил 

мешавад, ки сармояҳои дараҷаи  I ва II метавонанд, ки то ба 13% расанд. 

Марҳилаҳои ҷорисозии ин танзимот дар ҷадвали 3.1.4 оварда шудаанд.  

Аз як тараф, талаботи дар низомномаи Базели III  дарҷгардида хеле 

сахт ба ҷашм расида, иҷроиши онҳо аксарияти бонкҳои кишварро дар ҳолати бисёр мушкил мемонад. Аз тарафи дигар, муҳлате, ки барои дар 

бонкҳо муқарраротро тибқи талабот ба ин ҳолат овардан хеле дароз 

муайян карда шудааст ва бонкҳо метавонанд, ки сармояи худро бе 

ранҷкашӣ ва ё ранҷи каме афзоиш диҳанд. 

Ҷадвали 3.1.4 
Динамикаи талаботи њади аќал ба таркиби сармоя (% ) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2013/19 
Сармояи пойгоҳии 
дараҷаи аввал  /RWA 

 
3,5 

 
4,0 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
4,5 

 
+1 

Сармояи миёнҷӣ 
/RWA 

1,12 1,645 0,625 1,25 1,875 2,5 2,5 +1,38 

Сармояи зиддисиклӣ  1,6 0,643 0,76 0,625 1,25 1,875 2,5 +0,9 

Сармояи саҳомӣ + 
миёнгоњӣ  

 
3,5 

 
4,0 

 
4,5 

 
5,125 

 
5,75 

 
6,375 

 
7,0 

 
+3,5 

Коэффитсиенти 
кифоягии сармоя  

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
0,0 

Кифоягии сармоя  + 
миёнгоњӣ  

 
8,0 

 
8,0 

 
8,0 

 
8,625 

 
9,25 

 
9,875 

 
10,5 

 
+2,5 

Манбаъ:  The Basel Committee on Banking Supervision. 

Бояд қайд кард, ки дар Базели III  фарогирии хеле васеи ҷораҳо дар 
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сатҳи микро-пруденсиалӣ (хавфҳои бонкҳои алоҳида): таҳкими пойгоҳи 

сармоявӣ; талаботи хеле баланд барои пӯшонидани хавфҳо; ҷорӣ 

намудани уҳдадориҳо барои пӯшонидани маблағгузории кӯтоҳмуддату 

дарозмуддат ва ҳам дар сатҳи макро-пруденсиалӣ (хавфҳои тамоми бахши 

бонкӣ):  ҷорӣ намудани миёнҷии зиддисиклии сармоя ва миёнҷии бақои 

сармоя, дида мешавад. 

Барои баланд бардоштани устувории бонкҳо, Кумитаи Базелӣ ба 

бонкҳо пешниҳод мекунад, ки сармояи миёнгоњӣ ташаккул диҳанд, ки ҳам 

дар давраҳои босуботии рушди иқтисодӣ ва ҳам дар давраҳои 

номуътадилии он ба бонкҳо имкон медиҳад, ки нисбат ба пештара 

пардохтпазирии баландтаре дошта бошанд.  

То амалисозии муқаррароти асосии Базели III  бонкҳои муосир 

(қадам ба қадам) бояд як маҷмӯи томи масъалаҳои ҷориро ҳаллу фасл 

намоянд, ки бо мукаммалгардонии куллии сохтор, баландбардории сифат 

ва коҳиши хавфҳои сармоягузории бонкӣ, беҳтарсозии сифати қарзгирии 

бонкӣ ва сифати дороиҳои бозоргир, баландбардории талабот ба ҳайати 

кории бонкҳо (махсусан актуариати бонкӣ ва мудирияти хавф) алоқаманд 

мебошанд.  

Аммо барои бонкњои Тољикистон гузариш ба ин меъёрњо мушкил 

буда, барои ин љорї намудани усулњои муосири идоракунии бонкњо ва 

бозори тараќќикардаи пулию ќарзї муњим арзёбї мегардад. 

Оқибати амалисозии Базели  III  бояд на танҳо дар маҷмӯъ, балки аз 

рӯйи кишварҳои алоҳида низ арзёбӣ гардад. Ислоҳоти Базели III  

талаботро ба пуррасозии сифатии сармояи бонкӣ бо дороиҳои воқеӣ, ки 

дар таркиби онҳо минбаъд танҳо саҳмияҳои воқеан бозоргир ва фоидаи 

тақсимнашударо шомил кардан мумкин аст ва дар ягон шароит (албатта, 

ба истиснои ҳолатҳое, ки назорат аз болои пинҳон доштани маълумот, 

сӯиистифода аз боварӣ ва ё сохтакорӣ ғайриимкон аст) дороиҳои қалбакиро шомил кардан ғайриимкон аст. Ҳол он ки қаблан ин кор дар 
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миқёси васеъ ҷоиз дониста мешуд ва аз тарафи ҷомеаи бонкӣ (бахусус, дар 

муҳити бонкҳои сармоядорӣ) на танҳо дар ИМА, балки дар Аврупо низ 

эътироф карда мешуд [172]. 

Фаҳмост, ки қабули қарорҳо тасҳеҳи назарраси моделҳои худи 

тиҷорати бонкиро тақозо мекунанд, ки ин зоҳиран ба гаронтар шудани қимати он боис гардида, муқобалаи онро бо доираҳои тиҷоратӣ  

бармеангезад, чунки ин доираҳо дар ивази зиёд шудани ҳаҷми қарздиҳӣ 

ва коҳиши меъёрҳои бонкӣ,  коҳиши ҳаҷми қарздиҳӣ ва болоравии 

арзиши қарзҳоро соҳиб мешаванд, ки ин табиист, ки суръати рушди 

иқтисодиро паст мекунад. 

Ин дар навбати худ, ҳамин маъноро дорад, ки бе ҷорӣ намудани 

ягон механизми ҷубронкунӣ боз як ислоҳот барои иқтисоди воқеӣ 

метавонад, ки аз неъмат ба монеаи навбатии он табдил ёбад. Гузариш ба 

стандартҳои нави арзёбии хавфҳо ва назорати бонкӣ, бешубҳа, хароҷоти 

вақт ва маблағро талаб мекунад. Мақомоти назоратии миллӣ дар асоси 

арзёбии омодагии низомҳои бонкӣ бояд муайян кунанд, ки кай ва чӣ тавр 

онҳо бояд унсури навбатӣ ва маҷмӯи чораҳоро, ки созишнома ба назар 

гирифтааст, роҳандозӣ намоянд. Дар айни ҳол, мақомоти назоратӣ бояд 

вазъияти баамаломадаро дар бахши молиявии мамлакат ва дар бозорҳои ҷаҳонӣ зиракона арзёбӣ намоянд, то ки ҷиҳати истифодаи афзорҳои 

арзёбии хавфҳо ва усулҳои фаъолияти назоратӣ, ки Базели III   пешниҳод 

менамояд, тайёр бошанд. 

Бонки миллии Тоҷикистон, ҳамчун мақомоти назорати ватанӣ аз 

болои фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ, дар асоси арзёбии омодагии низоми 

бонкӣ бояд вазъияти ҷориро дар бахши молиявии кишвар ва бозорҳои ҷаҳонӣ оқилона баҳо диҳад, то ки ба истифодабарии афзорҳои арзёбии 

хавфҳо ва усулҳои фаъолияти назоратӣ, ки Созишномаи Базелӣ пешниҳод 

кардааст, тайёр бошад.  

Аз рўи маълумоти зерин фањмидан имконпазир аст, ки то кадом 
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андоза бонкҳои Тољикистон ба Созишномаи Базелӣ ҷавобгӯ мебошанд: 

 Сармояи дараҷаи аввал, тибқи Базел ба – 6%, мувофиқи Бонки 

миллии Тоҷикистон ба – 12% баробар мебошад (соли 2019), барои 

бонкҳои дар низоми суғуртакунонии пасандозҳо иштироккунанда 

бошад, аз 12% ҳам баландтар муқаррар шудааст. 

 Тибқи Базели - III сармояи дараҷаи I метавонад, ки аз саҳмияҳои 

маъмулӣ ва фоидаи тақсимнашуда иборат бошад, Бонки миллии 

Тоҷикистон низ айнан ҳамин талаботро мегузорад. 

 Талаботи Базели - III оид ба ташаккули сармояи захиравӣ барои 

пӯшонидани пардохтпазирии кӯтоҳмуддат (30 рӯз). Ин талабот 

инчунин дар талаботи Бонки миллии Тоҷикистон таҳти унвони 

«Меъёри пардохтпазирии ҷорӣ», яъне К3-1 вуҷуд дорад. 

Талаботи Базели-III оид ба ташаккули сармояи захиравӣ барои 

пӯшонидани пардохтпазирии дарозмуддат (1 сол). Ин талабот дар 

талаботи Бонки миллии Тоҷикистон таҳти унвони «Меъёри 

пардохтпазирии дарозмуддат», яъне К3-2 вуҷуд дорад. 

Гузариш ба стандартҳои ҳозиразамони танзими бонкӣ якҷоя бо 

самараҳои мусбӣ, инчунин, раванди коҳишёбии шумораи бонкҳоро дар 

Тоҷикистон таҳти таъсири омилҳои бозорӣ (созишномаҳо оид ба 

якҷояшавии бонкҳо) ва маъмурӣ (бозпас гирифтани иҷозатномаҳо) 

шиддат мебахшад.    

Сабаби асосие, ки бонкҳои мо аз бонкҳои кишварҳои ғарбӣ қафо 

мондаанд, дар он аст, ки бонкҳои мо на он қадар шаффоф ба таври матлуб 

нишондиҳандаҳои худро ҳисоб мекунанд, ки сабабаш иштирок кардан дар 

нақшаҳои коррупсионӣ, ҳисоботи нопурра аз ҷониби бонкҳо ва сатҳи 

пасти аудит аз тарафи танзимкунандаҳо мебошад. 

Хулосаи параграф  

1. Гузариш ба стандартҳои байналхалқӣ самаранокии низоми 

бонкиро баланд бардошта, ба ташкилотҳои қарзии он имконият медиҳад, 
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ки иштирокчии комилҳуқуқи амалияти бонкии байналхалқӣ гарданд, 

эътимоди сармоягузорони хориҷиро таҳким мебахшад, ки ин дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиёт ва бозорҳои молиявӣ шарти муҳим ба ҳисоб 

меравад.  

2. Масъалаи таъсири моделњои дар соња истифодашаванда асоси 

воќеии идора ва паст кардани сатњи хавфњои бонкї буда ба воситаи онњо 

дараљаи њисоб намудани хатарњо дар сатњи лозима баррасї карда 

мешаванд. Аз њамин лињоз дар арсаи байналмилалї якчанд моделҳои 

назорат аз болои ташкилотњои ќарзї дар ҷараёни кори онҳо мавҷуд 

мебошад. Моделҳои асосии назорати бонкӣ ба модели гузаронидани 

инспексияҳои корӣ аз тарафи кормандони мақомоти назорати бонкӣ, 

таҳлили маводҳои аудити берунаи бонк, истифодаи маводҳои ҳам 

инспексияи кории худ ва ҳам аудити берунӣ ва ба модели интизоми 

бозорӣ гуруњбандї шудаанд. 

3. Агар дар Аврупо инспексияҳои сайёрро барои низоми назорат ва 

аудити дохилї гузаронанд, пас дар минтаќаи Амрико маќомоти назоратї 

кӯшиш мекунад, ки дар як вақт ҳардуи усули назорати дар боло 

зикршударо истифода барад.  

4. Ѓайр аз ин як ќатор талаботњои станартие мављуд аст, ки тавасути 

меъёрњои муќарраршудаи он сатњи хавфњои низоми бонкї андозагирї 

карда мешаванд. Масалан истифодаи талаботи Базели II оид ба кифоягии 

сармоя дар сатҳи зарурї бонкњоро нигоҳ медорад. Дар айни ҳол, якҷоя бо 

хавфи қарзӣ хавфҳои бозорӣ ва амалиётӣ низ ба назар гирифта мешаванд: Ҳангоми муайян кардани бузургии хавфи қарзӣ, бонк метавонад, равиши 

стандартишуда, ки раддабандии агентиҳои нисбат ба бонк берунаро 

истифода мебарад; раддабандии базавии дохилӣ, ки ба коркардҳои худии 

рейтингӣ ва арзёбӣ асос ёфтааст ва раддабандии мукаммалгардидаи  

дохилиро интихоб намояд.  

5.  Дар робита бо зуҳуроти буҳронӣ аз ҷониби бисёр бонкҳои 
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марказї талабот ба кофӣ будани сармоя дар шакли меъёри Н1 ҷорӣ карда 

шуд,  ки он ҳамчун таносуби маблағҳои худии бонк ба маҷмӯи дороиҳои 

он, ки аз рӯйи дараҷаи хавф баркашида мешаванд, муайян карда мешавад. 

Меъёрҳои Бонки миллии Тоҷикистон меъёрњои байналхалқї мувофиќ 

мебошанд.  

6. Барои идораи босамари сатњи хавфњои низоми бонкї сохтани як 

ќатор барномањои фарогир мувофиќ ба талаботи низоми  бонкї 

мувофиќи маќсад мебошад. Сохтани барномањои махсуси стандартие, ки 

фарогири масъалањо оид ба сатњи хавфњои низоми бонкии Љумњурии 

Тољикистон бошад. Муфофиќати тадбирњои зиддихатарї ва муќоисаи 

дурусти меъёрњои иќтисодї ва нишондињандањои низоми бонкї дар асоси 

стандартњои кумитаи Базелї махсусан Базел II муњим аст. 

3.2. Устуворгардонии низоми бонкї ва назорати макропруденсиалї 

Сармояи худии бонки тиҷоратӣ асоси фаъолияти онро ташкил дода, 

манбаи бисёр муҳими пойгоҳи захиравии он маҳсуб мешавад. Вай бояд 

боварии муштариёнро ба бонк дар сатҳи баланд нигоҳ дорад ва қарздиҳандагонро ба устувории молиявии бонк мутмаин созад. Сармоя 

бояд барои таъмини боварии қарзгирандагон ба он, ки бонк талаботи 

онҳоро ба қарз, ҳатто дар шароити номатлуби иқтисодӣ низ қонеъ карда 

метавонад, кофӣ бошад. Дар навбати худ, боварии амонатгузорон ва 

кредиторҳо ба бонк суботу эътимоднокии тамоми низоми бонкии 

кишварро таъмин менамояд. Ин сабабҳо диққати аз андоза зиёди 

мақомоти назорати давлатӣ ва байналхалқиро ба бузургии сармояи худӣ 

дар бонк боис гардида, нишондиҳандаи кифоягии сармоя ба зумраи 

нишондиҳандаҳои муҳимтарин зимни арзёбии устувории бонк шомил 

карда шуд.   

Барои он ки амалиёти тасҳеҳкунанда ба таври фаврӣ ба роҳ монда 

шавад, мақомоти танзимкунанда бояд чораҳои басо ҷиддиро зимни 

коҳиш ёфтани сармояи бонк роҳандозӣ кунанд. Стандартҳои амалҳои 



 124  

 

 

 

фаврии тасҳеҳкунанда бояд асоси танзимкунии сармояи бонк шинохта 

шаванд. Бо ин мақсад дар амалияи ҷаҳонии бонкӣ тақсимбандии сармояи 

бонкӣ мувофиқи категорияҳо истифода бурда мешавад. Ин категорияҳои 

таснифи бонкҳои тиҷоратӣ, бахусус, дар қонунгузории ИМА мавҷуд 

мебошанд:   

 Сармоягардонии хуб;  

 Сармоягардонии кофӣ;  

 Сармоягардонии нокофӣ; 

 Сармоягардонии хеле нокофӣ;  

 Сармоягардонии ба таври буҳронӣ нокофӣ. 

Ин категорияҳо барои амалиёти фаврӣ асос мешаванд ва муайян 

мекунанд, ки оё бонк объекти танзими иҷборӣ мегардад ё не. Бонкҳо дар 

ду категорияи аввал аз нуқтаи назари мақомоти назоратӣ дорои мушкил 

нестанд. Ба тарзи дигар гӯем, онҳо ба таври иҷборӣ танзим карда 

намешаванд. Бонкҳое, ки ба ду категорияи аввал шомил намешаванд, 

маҷбур мешаванд, ки як қатор тавсияҳои мақомоти танзимкунандаро 

иҷро намоянд.  

Барои бонкро ба ин ё он категория шомил кардан, мақомоти 

танзимкунанда бояд се тавсифи асосии сармояро мавриди баррасӣ қарор 

диҳанд. Тавсифи аввал – ин таносуби сармояи худӣ ба дороиҳое мебошад, 

ки аз рӯйи сатҳи хавф андозагирӣ шудаанд, дуюм – таносуби сармояи 

асосӣ ба дороиҳое мебошад, ки аз рӯйи сатҳи хавф андозагирӣ шудаанд 

ва сеюм – таносуби дороиҳои аз рӯйи сатҳи хавфи қарзӣ андозагиршуда 

ба маҷмӯи дорої мебошад. 

Дараҷаи сармоя, ки бонк онро соҳибӣ мекунад, зимни ҳисобкунии 

ин се тавсифҳо бояд категорияеро муайян кунад, ки бонкро ба он шомил 

кардан лозим меояд. Бар замми ин таносуби воқеии сармояи худии бонк 

ба дороиҳои умумӣ баррасӣ карда мешавад, то ки муайян карда шавад, ки 

бонк ба категорияи “Сармоягардонии ба таври буҳронӣ нокофӣ” шомил 
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мешавад ё не? Нақшаи тақрибии чунин тақсимбандӣ дар ҷадвали 3.2.1 

оварда шудааст.  

Ҷадвали 3.2.1 
Таснифи бонкҳо ба категорияҳои сармоя вобаста ба тавсифоти миқдорӣ  

Категорияи сармоя 
Таносуби сармояи худӣ ба 
дороиҳои аз рӯйи сатҳи 
хавф андозагиршуда, % 

Таносуби дороиҳо аз 
рӯйи сатҳи хавфи қарзӣ 
ба маҷмӯи дороиҳо, % 

Сармоягардонии хуб  ≥ 16 ≥ 5 

Сармоягардонии кофӣ  ≥ 12-15 ≥ 4 

Сармоягардонии нокофӣ  ≤ 12 ≤ 4 

Сармоягардонии хеле нокофӣ  ≤ 8 ≤ 3 

Сармоягардонии ба таври 
буҳронӣ нокофӣ  

- - 

Манбаъ:  The Basel Committee on Banking Supervision. 

Чуноне ки маълумоти ҷадвали 3.2.1 нишон медиҳад, бонкҳои 

сармоягардониашон хуб ва кофӣ бояд ба қиматҳои њадди ақалли фоизӣ, 

ки дар ҷадвал аз рӯйи нишондиҳандаҳо оварда шудаанд, мувофиқат 

кунанд ва ё аз онҳо болотар бошанд. Барои он, ки бонк сармоягардониаш 

нокофӣ а ва ё хеле нокофӣ дониста шавад, бояд нишондиҳандаҳои он аз қиматҳои ҳадди ақалли фоизии категорияҳо пасттар бошанд. Бонки 

сармоягардониаш ба таври буҳронӣ нокофӣ ин бонке мебошад, ки 

дороиҳои моддии он баробар ва ё камтар аз 2%-и маҷмӯи дороиҳои онро 

ташкил медиҳад.   

Ба ҳар як сатҳи сармоягардониии бонкҳо бояд як дастаи чораҳо 

мувофиқат кунад, ки фавран аз ҷониби мақомоти танзимгар роҳандозӣ 

карда мешаванд. Ҳангоми коҳишёбии сармояи бонк ин чораҳо сахттар 

карда мешаванд. Бонкҳои сармоягардониашон хуб ва ё кофӣ то замоне 

субъекти амалиёти иҷборӣ шинохта намешаванд, ки ба гурӯҳи 

сармоягардониашон нокофӣ нагузаранд. Нисбати ин гурӯҳ таҳияи 

нақшаи барқарорсозии сармоя талаб карда мешавад. Фаъолияти бонкҳои 

сармоягардониашон ба таври буҳронӣ нокофӣ то даме мавқуф гузошта 

мешавад, ки вазъияти онҳо беҳтар гардад, махсусан ин ба амалиёте дахл 
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дорад, ки ҳаҷми умумии хавфҳоро зиёд мекунанд. Илова бар чорабиниҳои ҳатмӣ низоми амалиёти фаврии тасҳеҳӣ инчунин метавонад, ки маҷмӯи 

чораҳои иловагиро низ фаро гирад. Ба бонкҳои сармоягардониашон 

нокофӣ чораҳо вобаста ба вазъияти баамаломада татбиқ карда мешаванд. 

Барои ҳаллу фасли масъала дар бораи баланд бардоштани нақши 

бонкҳо дар рушди иқтисодии кишвар, маҷмӯи чораҳои фаврӣ оид ба 

афзудани сармояи низоми бонкӣ зарур мебошанд. 

Таҷрибаи ҷаҳонии бартарафсозии сатҳи пасти ба сармоя 

мубаддалшавӣ ва дар як сатҳе нигоҳ доштани он, ки кори муътадили 

низоми бонкиро таъмин карда тавонад, асосан дар ду равияи ба ҳам 

мутақобил зоҳир мегардад.  

Дар равияи якум  – манбаи асосии инкишофи сармояи бонкҳо 

фоидаи худии онҳо дар якҷоягӣ бо сармояи хориҷӣ маҳсуб меёбад (воқеан қариб дар тамоми кишварҳои Аврупои Марказӣ ва Шарқӣ чунин амал 

мекунанд). Дар натиҷа дар сармояи саҳомии низоми бонкии ин давлатҳо ҳиссаи саҳомони хориҷӣ бартарӣ пайдо кардан гирифт. 

Равияи дуюм дар назар дорад, ки чорабиниҳои давлатӣ оид ба 

афзудани ба сармоя мубаддалшавии дороиҳои бонкҳо, яку якбора бояд 

фаъол гарданд.  Масалан, ҳукуматҳои Ҷопон, Норвегия, Чили ва дигар 

кишварҳо чунин рафтор мекарданд. Мушкилоти сармоягардонӣ дар ин 

маврид асосан аз ҳисоби вобаста кардан бо чунин ҳадафҳои низомсоз ба 

мисли санатсияи бонкҳо, захиратаъминкунӣ ва амсоли он ҳаллу фасл 

мешавад. 

Метавон механизми харидории саҳмияҳои бонкҳои тиҷоратиро бо 

иштироки давлат дар амал татбиқ намуд. Бо назардошти он, ки чораҳои 

мазкур метавонад, ки ба афзоиши ҳиссаи давлат дар низоми бонкӣ орад, 

зарур аст, ки минбаъд дар оянда, коҳиши ин ҳисса пешбинӣ карда шавад. 

Ин метавонад, ки тавассути фурӯши минбаъдаи саҳмияҳои бонкӣ аз 

тарафи давлат сурат гирад, ки эҳтимолан, дар як сатҳи баландтари нархҳо 
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ҷорӣ мешавад ва амалиёти мазкурро боз ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ 

мувофиқи мақсад кунад.   

Њамзамон зарур аст, ки низоми миллии рейтинги кредитии 

соҳибихтиёрии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо маќсади ба фурўш рафтани 

саҳмияҳои бонкҳо љорї карда шавад.  

Амалияи бозтамвили бонкҳои тиҷоратиро хеле васеътар истифода 

бурдан низ имкон дорад, яъне механизми бозтамвилро ба як абзори 

воқеан амалкунандаи сиёсати иқисодӣ табдил додан мумкин аст.  Ҳаҷми амалиёти ғайритахассусии ба бонкҳо вогузоршуда ва 

хароҷоти бо онҳо алоқамандро ихтисор кардан лозим аст; инчунин, зарур 

аст, ки ҳисоботдиҳии зерсохторҳои минтақавӣ низ то ҳадди имконпазир 

кам карда шавад, зеро ин вазифа дар ҳисоботи маҷмӯие, ки аз тарафи 

саридораи бонк таҳия мегардад, такрор мешавад. 

Роҳҳои баланд бардоштани сармоягардонии бонкҳои ватанӣ аз он 

вобастаанд, ки мо кадом дар ниҳояти кор кадом низоми бонкиро дидан 

мехоҳем ва кадом нақшро вай бояд дар иқтисодиёти мо бозӣ кунад. 

Кишварҳои Аврупои Шарқӣ диққати асосиро ба манбаъҳои хориҷӣ 

ва сармоягардонии фоидаи худ равона карданд. Бо вуҷуди ин, агар зимни 

муайян кардани сармоягардонӣ мо чуқур фикр кунем, маълум мешавад, 

аз ибтидо ин ҷараён танҳо аз ҳисоби ба сармоя мубаддалшавии арзифи 

изофа ва ё сармоягардонии фоида имконпазир будааст. Имрӯзҳо ин 

мафҳум аз тарафи иқтисодчиён васеъ карда шуда, тафсири дигари он баён 

гардида, 5 манбаи асосии сармоягардонӣ ҷудо карда шудаанд:  

- Воситањои молиявии вобаста;  

- Пулҳои давлат; 

- Фоидаи бонкҳо;  

- Маблағҳои саҳомон; 

- Сармояи хориҷӣ.  

Манбаъҳои зикршудаи сармоягардонӣ мустақиман ба зиёдшавии 
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сармояи худии бонкҳо таъсир мерасонанд. Аммо воситаҳои 

сармоягардоние вуҷуд доранд, ки ба сатҳ ва динамикаи рушди сармояи 

худии бонкҳо таъсири ғайримустақим мерасонанд. Ба онҳо дохил 

мешаванд:  

 Имтиёзҳои андозӣ нисбат ба фоидае, ки барои сармоягардонӣ 

масраф мешавад;  

 Қарзи интишорӣ-сармоягузорӣ (ин интишори пул барои 

бунёди истеҳсолоти нав, занҷираи нави пул – мол – пул мебошад);  

 Воситаҳои сиёсати пулию қарзӣ (воситаи мазкур тамоюлҳои 

самтҳои гуногундоштаи таъсиррасониро ба сармоягардонии низоми 

бонкӣ инъикос менамояд);  

 Фузунсози қарзӣ – яке аз захираҳои бунёди пул, ки амалан дар 

таҷрибаи низоми бонкии мамлакат дида намешавад. 

Ба андешаи мо, дар байни тамоми пешниҳодҳо оид ба баланд 

бардоштани сармоягардонӣ аз ҳама беҳтаринаш ин рушди минбаъдаи 

воситањои молиявии вобаста, маблағҳои саҳмиядорон ва имтиёзҳои 

андозӣ нисбат ба фоида мебошанд. Ҳарчанд дар айни замон меъёри андоз аз фоида барои 

истењсолкунандагон коҳиш ёфта, 13%-ро ташкил медиҳад, бори 

самараноки андозии бонкҳои ватанӣ, ки ҳамчун таносуби андозҳои ҳисобшуда ба фоидаи то андозбандишуда ҳисоб карда мешавад, аз меъёри 

андоз аз фоида баландтар мебошад.    

Барои шиддатёбии сармоягардонии низоми бонкӣ мо ба мақомоти 

назоратӣ пешниҳод мекунем, ки тавсияҳои зеринро ба инобат гиранд: 

Аввалан, бо мақсади маҳдудсозии самараноктари хавфи 

муфлисшавии бонкҳо тавсия мегардад, ки изофапулиҳои мутафовит ба 

меъёри ҳадди ақалли барои тамоми бонкҳо умумии кифоягии сармоя ҷорӣ 

карда шавад, ки андозааш дар вобастагии мустақим аз арзёбии назоратии 

вазъи молиявии бонкҳо қарор дорад.    
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Дуюм, мақомоти назоратиро зарур аст, ки аз ғайрифаъолона 

дахолат накардан ба кори бонкҳои талаботи ҳадди ақалро барои бузургӣ 

ва ё сатҳи кифоягии сармоя вайрон мекунанд, агар ин бонкҳо дар пеши 

худ мақсади нигоҳ доштани арзиши баланди иҷозатномаи бонкиро дошта 

бошанд, даст кашанд. Алалхусус, мақомоти назоратӣ бояд иҷозатномаро 

аз бонке, ки сармояи мусбӣ дорад, дар ҳолате ки он сатҳи муайяншудаи қиматҳои барои кифоягӣ муқарраршударо қонеъ карда натавонад, 

бозхонанд. Баланд бардоштани “остонаи бозхонди иҷозатнома” набояд, 

ки ҷойи чораҳои дахолати фаврии амалиёти назоратиро, ки ҷиҳати 

пешгирии коҳиши сармояи бонк то ба ин сатҳ равона гардидаанд, ишғол 

намояд.   

Сеюм, зарур аст, ки низоми чораҳои ҳатмӣ ва номуттасили 

таъсиррасонии назоратиро ба бонкҳои “мушкилдор” таҳия карда, 

иҷроиши онҳоро ба сатҳи воқеии сармоя дақиқан вобаста намуд.  

Дар маљмўъ интихоб ва муайянсозии фишангҳои макропруденсиалӣ 

дар асоси принсипҳои зерин бояд амалӣ гардонида шавад [16]:   

а) Самаранокӣ. Самаранокӣ аз рӯи коҳишдиҳӣ ва бартарафсозии 

номуътадилиҳо дар бозор ва мусоидати он дар ноилгардӣ ба мақсадҳои 

асосӣ ва фосилавии сиёсати макропруденсиалӣ.  

б) Натиҷабахшӣ. Қобилияти бо хароҷотҳои камтарин (минималӣ) 

ноил гаштан ба мақсадҳои асосї ва фосилавии сиёсати 

макропруденсиалӣ.  

в) Мутаносибӣ. Муайян намудани гаронӣ ба ташкилотҳои алоҳида 

вобаста ба ҳиссаи онҳо дар хавфи низом.  

г) Ошкорбаёнӣ ва соддафаҳмӣ. Зоҳир намудани ошкорбаёнӣ ва 

соддафаҳмӣ дар мафҳуми фишангҳои макропруденсиалӣ, талаботи онҳо 

ва робитаи беруна, ҷиҳати беҳтар дарк намудани вазифа ва мақсадҳои 

онҳо.  

д) Ҳамкорӣ бо мақомоти хориҷӣ. Барои ноил гаштан ба мақсадҳо 
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дар муайян ва интихоб намудани фишангҳо, ҳамкорӣ намудан бо дигар 

мақомоти макропруденсиалӣ дар дохил ва хориҷи ҷумҳурӣ ва ё дар як 

вақт истифода намудани якчанд фишангҳо.  

е) Коҳишёбии таъсири манфии омилҳои берунӣ. Дар раванди 

интихоби фишангҳои макропруденсиалӣ то ҳадди имкон кам кардани 

таъсири манфии омилҳои берунӣ ба назар гирифта мешавад.  

ё) Хусусиятҳои миллӣ. Ҳангоми интихоби фишангҳои 

макропруденсиалӣ хусусиятҳои хоси низоми бонкӣ ва молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар гирифта мешаванд.  

Дар дурнамои наздик Бонки миллии Тоҷикистон бояд татбиќи 

фишангҳои асосии макропруденсиалии зеринро пурзўр намояд:  

- Буфери сармоявии контрсиклӣ.  

- Меъёри қарзҳои ҷалбшуда нисбат ба сармоя (левереҷ).  

- Меъёрҳои талаботии қарз нисбат ба арзиши гарав (ҚНГ) ва нисбат 

ба даромад (ҚНД).  

- Ташкили ФПТИ барои қарзҳои асъорӣ.  

- Меъёри буфери пардохтпазирӣ.  

- Тасҳеҳот нисбат ба меъёри пардохтпазирӣ бо асъори хориҷӣ.  

- Меъёри қарзҳо нисбат ба пасандозҳо (ҚНП).  

- Маҳдудият доир ба мавқеи асъории кушода.  

- Маҳдуд намудани қарздиҳӣ бо асъори хориҷӣ.  

- Маҳдуд намудани маблағи қарз ба муштариёни алоҳида.  

- Рушди ахборотдиҳӣ.  Ҳамаи гуфтаҳои болоро ҷамъбаст намуда, метавон тавсияҳои 

зеринро ҷиҳати такмили амалияи арзёбии сатњи кифоягии сармояи 

бонкҳои тиҷоратӣ пешниҳод намуд: 

 такомул додани пойгоҳи меъёрӣ-ҳуқуқӣ бо мақсади тақвияти ҳуқуқҳои бонки кредитор, ҳимояи манфиатҳои саҳмиядорони 

миноритарӣ; 
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 такомул додани механизмҳои бунёд ва фаъолияти 

иттиҳодияҳои бонкӣ, соддагардонии раванди бо ҳам муттаҳидшавии 

бонкҳои хурд; 

 баланд бардоштани шаффофияти сармояи бонкӣ ва натиҷаҳои 

фаъолияти бонкҳо. Иттилоот дар бораи моликони муассисаи қарзӣ, 

инчунин, дар бораи натиҷаҳои фаъолият бояд дастраси ҳамагон бошад, 

на ин ки махфӣ нигоҳ дошта шавад, чуноне ки бонкдорони мо 

мепиндоранд; 

 такомул додани қонунгузории андоз бо мақсади ҷорӣ 

намудани меъёрҳое, ки ба бонкҳо ҷиҳати кам кардани фоидаи 

андозбандишаванда ба ҳосили маблағҳое, ки барои зиёд кардани сармоя 

сафарбар мешаванд, имконият медиҳад; 

 беҳтарсозии сифати назорати Бонки миллӣ аз болои 

фаъолияти бонкҳои тиҷоратии мамлакат. Алалхусус, амалиётҳо бо 

инсайдерҳо бояд таҳти назорати ҷиддӣ гирифта шавад; 

 баланд бардоштани фоиданокии бонкҳо бо роҳи кам кардани 

хароҷот, инчунин, зиёд кардани воситањои молиявии даромаднок. Самти 

муҳим оид ба зиёдкунии даромаднокӣ ин баланд бардоштани сифати 

дороиҳо ва уҳдадориҳои бонк мебошад; 

 ба таркиби манбаи сармояи иловагӣ дохил намудани қарзҳои 

вобаста ба андозаи на зиёдтар аз 100% аз ҳаҷми сармояи асосӣ, на ба 

андозаи 50%, ки имрӯз дар бонкҳо роиҷ аст; 

 пешбинӣ кардани ҳуқуқи бонк барои шомил намудан ба ҳисобкунии сармояи иловагӣ афзоиши арзиши амвол аз ҳисоби 

нархгузории ҷадид, ки на зиёдтар аз як бор дар сол муқаррар шавад, на 

ин, ки як бор дар се сол, чуноне ки айни замон сурат мегирад. 

Ба назар мерасад, ки иҷрои амалии чораҳои пешниҳодшаванда 

сармоягардонии низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистонро тезонида, 

бонкҳои кишварро барои иштирок дар миқёси васеъ дар ҷараёни рушди 
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босуръати иқтисодиёти мамлакат ҳавасманд месозад.  

Бонкњо то бастани ќарордод бояд вазъи хавфњоро омўзанд. Дар 

марҳилаи омодасозӣ ва бастани шартнома, ба ном интихоби хавф бояд 

сурат гирад, ки дар давоми он на танҳо эътимоднокӣ ва сифати шарик, 

инчунин тағироти эҳтимолии онҳо дар раванди татбиқи шартнома омўхта 

мешаванд. Арзёбии эҳтимолияти пардохтпазирии шарик, кафолатҳои аз ӯ 

гирифташуда ва ҳиссаи ӯҳдадориҳо, ки дар сурати муфлисшавӣ пардохта 

мешавад ва сатҳи фоизи ќарзро ба ин шарик, яъне хароҷоти сармояи қарзиро муайян мекунад. 

Пас аз бастани шартнома бонкҳо бояд доимо хавфҳои вобаста ба 

тағироти эҳтимолӣ дар муносибат бо шариконро назорат баранд. 

Гарчанде ки ҳар як бонк ин корро ба таври инфиродӣ ташкил мекунад, ҳамаи онҳо амалиётҳои зеринро бояд иҷро кунанд: 

1. Муайян кардани шарикон. Ин маънои гурўњбандии шариконро ба 

категорияњо дорад: шахсони воќеї; корхонаҳои хурд ва миёна; маќомоти 

мањаллї; корхонаҳои калон; бонкҳо ва ѓайра. 

Пеш аз њама ба муносибатҳои шарикон бо дигар субъектњои 

иќтисодї (аз ҷумла бонкҳо), яъне иштироки онҳо дар гурўњњои саноатї ё 

молиявӣ ва ғайра диќќат ҷалб карда мешавад. Зеро дар ин ҳолат 

эҳтимолияти муфлисшавӣ метавонад аз муфлисшавии яке аз аъзои гурӯҳ 

вобаста бошад. 

2. Муайян кардани њудуди хавф барои ҳар як шарик. Омилњои 

объективї (рейтинги беруна ё дохилии шарик, мавҷудияти кафолат ё 

замонат аз ҷониби сеюм ва ғайра) ва омилҳои субъективӣ - сифати 

муносибатҳо бо шарик, натиҷаҳои татбиқи шартномаҳои қаблӣ бо шарик 

ва бо бонкҳои дигар ва ғайрањо ба назар гирифта мешаванд. 

3. Бурдани назорати доимии риояи ҳудуди ӯҳдадориҳо, мӯҳлатҳои 

пардохтҳо ва ғайра, ки барои ҳар як шарик муқаррар карда шудаанд. 

4. Таҳияи қоидаҳо ва расмиёти андозагирии хавф. Дар таљриба 
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одатан ду усули ҳисоб кардани андозаи хавф истифода мешаванд: 

а) бо фоиз аз њаљми номиналии қарз; 

б) дар асоси усулҳои оморӣ, ки вазъи бозорро ба назар мегирад ва 

арзиши қарзро дар ваќти воќеї ва таѓйирёбии онро дар дурнамо муайян 

мекунад. 

5. Шўъбањои бонк, ки бо ҳисоб ва назорати хавфҳои шарикӣ 

машғуланд. Мақомоти махсуси назоратӣ сиёсати умумӣ оид ба хавфҳои 

шарикӣ, қоидаҳои суғуртакунї ва сохтори тақсимоти хавфҳоро даќиќ 

муайян мекунанд. 

Барои ояндаи низоми бонкӣ фароҳам овардани шароит барои 

рақобат аҳамияти калон дорад. Амалҳоро дар самти такмил додани 

низоми танзим ва назорати бонкӣ бояд бевосита ба рушди 

(нигаронидашуда ба хатар) назорати бонкӣ, яъне муайян кардани реља ва 

татбиқи он дар ҳолати зарурӣ, чораҳои вокунишии назоратӣ, ки асосан ба 

хусусияти хавфҳои ба зиммаи бонк гузошташуда ва сифати идоракунии 

хавфҳо асос ёфтаанд равона кардан зарур аст. 

Роњњои њалли ин масъала иборат аст аз: 

- идомаи корҳое, ки ба баланд бардоштани параметрҳои сифатии 

сармояи бонкӣ, тасҳеҳи сармояе, ки бо истифода аз наќшањои ќалбакии 

сармоякунонї ташкил карда шудааст нигаронида шудаанд; 

 - ба итмом расонидани корҳо оид ба ташкили низоми вокуниши 

ќаблї (системаи пешгирии мушкилот) дар асоси модели рушди вазъ дар 

ташкилоти қарзӣ ва татбиқи ин система дар амалияи назорати бонкӣ; 

- мукаммал гардонидани назорат, аз ҷумла таҳлили хавфҳое, ки 

ташкилотҳои қарзӣ дар доираи муносибатҳо бо шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ 

ба худ мегиранд. 

Талабот барои иҷрои ӯҳдадориҳои ташкилоти қарзӣ пеш аз мӯҳлат 

дар назди кредиторон - шахсони ҳуқуқӣ ќонеъкунанда мегардад, агар 

чунин ҳуқуқ дар шартномаҳои байни бонк ва кредитор - шахси ҳуқуқӣ 
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пешбинӣ шуда бошад. Бо роияи ин ќоидањо нақши низоми бонкӣ дар 

иқтисодиёт метавонад афзоиш меёбад ва тадриҷан ба нишондиҳандаҳои 

низоми бонкии иқтисодҳои пешрафта, ки дар љорї намудани иќтисоди 

бозорї муваффақанд наздик мешавад. 

Хулосаи параграф 

Вазифаҳои асосии консептуалӣ оид ба такмил ва тағйир додани 

раванди назорат, таъмини суботи макроиқтисодӣ ва микроиќтисодї дар 

Тољикистон имрӯз бояд дар самтҳои асосии зерин мутамарказ карда 

шаванд: аввал, вазифаҳои назорати бахши молияи кишвар муносиб 

гардонидва шавад. Бӯҳрон равшан нишон дод, ки паст будани сифати 

назорат тамоми талошҳоро барои ислоҳоти низоми пулию ќарзї аз байн 

рабуд. Дар ин самт аллакай корҳои зиёде амалӣ карда шуданд, аммо ин 

вазифа њанўз ҳалли худро ба пуррагї наёфтааст.  

Масъалаи устувории низоми бонкї њамчун механизми махсуї рањои 

аз сатњи осебпазирии низоми бонкї  тавасути риояи як ќатор меъёрњои 

марбута арзёбї карда мешавад. Дар шароити имрўзаи низоми бонкї 

љињати устуворї ва риояи меъёрњои макропридунсиалї андешидани 

чорањои зерин мувофиќи маќсад мебошад: 

1. Ташкили шубаи баррасии сатњи хавфњо ва ояндабинии хатарњои 

эњтимолї; 

2. Зиёд намудани њаљми воситањои худї ва дар заминаи ин дастгирии 

самтњои афзалиятноки иќтисодї бо роњи њавасмандгардонї; 

3. Бо усулњои инноватсионї пеш бурдани фаъолияти бонк ва дар 

заминаи ин кам кардани сатњи талаботњои наќдї; 

4. Љорї намудани низоми ягонаи риояи меъёрњои сиёсати 

макропредунсиалї дар низоми бонкии кишвар; 

5. Гурўњбандии низоми бонкии кишвар вобаста ба иќтидори захиравї 

ва дар заминаи ин љорї намудани низоми мушаххаси бањогузорї. 

Зарур аст, ки тибќи талаботи мављуда ташкилотњои ќарзї то 

бастани ќарордод бояд вазъи хавфњоро арзёбї намоянд, ки дониши кофии 
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масъулинро таќозо менамояд. Дар марҳилаи омодасозӣ ва бастани 

шартнома, ба ном интихоби хавф бояд сурат гирад, ки дар давоми он на 

танҳо эътимоднокӣ ва сифати шарик, инчунин тағйироти эҳтимолии онҳо 

дар раванди татбиқи шартнома омўхта мешаванд. Арзёбии эҳтимолияти 

пардохтпазирии шарик, кафолатҳои аз ӯ гирифташуда ва ҳиссаи ӯҳдадориҳо, ки дар сурати муфлисшавӣ пардохта мешавад кафолати 

сифатнок шудани сандуќи ќарзї ва устувории бонк дар маљмўъ ба њисоб 

меравад. 

3.3. Таќвияти омилњои асосии стратегии таъмини амнияти низоми 
бонкї дар Тољикистон 

Дар тӯли солҳои охир бо мақсади тақвияти иқтидори идоракунии 

Бонки миллии Тоҷикистондар самти назорат корҳои хеле зиёде ба анҷом 

расидаанд, аммо усулҳои асосии Базелӣ ҳанӯз ҳам пурра иҷро намешаванд 

ва қобилияти Бонки миллии Тоҷикистон дар самти дахолат намудан ба 

кори бахши бонкӣ дар ҳолати ошкор намудани мушкилот ҳанӯз ҳам 

маҳдуд боқӣ мемонад. Иқтидори гузаронидани санҷишҳо дар маҳалҳо 

таҳким ёфта, тартиби қатъии ҳисоботдиҳӣ оид ба назорати беруна ҷорӣ 

карда шудааст. Аммо имконияти кормандони идораи назорат дар самти ҳаллу фасл намудани мушкилоти бонкҳо, ҳам оид ба мувофиқаткунонӣ, ҳам амният ва ҳам босуботӣ, бо назардошти салоҳиятҳои воқеӣ ва ё 

хаёлии соҳибмулкони бисёр бонкҳо, маҳдуд мебошанд. Бояд тартиби 

шаффоф ва пешбинишавандаи иҷрои чораҳои ислоҳӣ ҷорӣ карда шавад, 

ки раванди таркиббандии иҷрои чораҳои ислоҳотиро аз ҷониби Бонки 

миллии Тоҷикистон дақиқан муайян мекунад ва онҳоро  дар тамоми 

бонкҳо пай дар пай ҷорӣ менамояд. Бонки миллии Тоҷикистон бояд дар ҳолатҳое дахолат намояд, ки амният ва суботи бонкҳо ба хавф дучор 

мешавад. Намунаи ин кор баррасии масъалаи баланд бардоштани 

самаранокии фаъолият ва таъмини суботи молиявии ҶСК 

“Агроинвестбонк” дар давоми солҳои 2013-2014 ва минбаъд баъди 

сармоякуноннии он дар солњои 2015-2016 шуда метавонад. 
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Нишондиҳандаҳои бонк аз рӯйи меъёрҳои байналмилалӣ ба муфлисӣ хеле 

наздик буд, аммо бо мақсади нигоҳ доштани эътидол дар соҳаи молиявӣ 

ва паст нашудани эътимоди аҳолӣ ба бонк, нақшаи чорабиниҳо оид ба 

барқарорсозии бонкҳо тартиб дода шудааст. Бояд қайд кард, ки 

дастгирии давлатии ин бонк ба ҳимояи амнияти соҳаи бонкӣ ва 

андешидани чораҳо оид ба амнияти умумии кишвар равона гардидааст. 

Рушди босуръати бахши бонкиро ба назар гирифта, Бонки миллии 

Тоҷикистон бояд аз болои сандуқи қарзии бонкҳо ҷиддӣ назорат намояд 

ва баланд бардоштани талаботро оид ба таъмини захираҳо барои 

пӯшонидани талафоти имконпазир аз рӯйи қарзҳо бо асъори хориҷӣ 

таъмин намояд.  

Бонки миллии Тоҷикистон дар давраи буҳрони молиявии ҷаҳонӣ 

дар соли 2009 оид ба таҳкими иқтидорҳои ҷиҳати ҳалли мушкилоте, ки аз 

сабаби афзоиши қарздиҳӣ дар байни бонкҳои Тоҷикистон ба вуҷуд 

омадааст, чораҳои зарурӣ андешида, нақшаи амалро оид ба татбиқи 

чораҳои зиддибуҳронии кӯтоҳмуддат таҳия намуда, комиссияи 

фавқулодаро ҷиҳати мониторинги тағйиротҳо дар соҳа таъсис дод. 

Афзоиши якбораи қарзҳо бо асъори хориҷӣ барои кредиторҳо хавфи 

калон дорад ва Бонки миллиро зарур аст, ки бо мақсади баланд 

бардоштани талабот оид ба захиракунӣ ҷиҳати пӯшонидани талафоти 

имконпазир аз қарзҳо бо асъори хориҷӣ, ба пойгоҳи амалкунандаи 

меъёрӣ тағйироту иловаҳои заруриро ворид намуд. 

Дар давраи татбиқи Стратегияи рушди бахши бонкӣ дар 

Тоҷикистон дар давоми солҳои 2010-2015, Бонки миллии Тоҷикистон 

нақшаҳои маҷмӯиро оид ба таълим ва такмили ихтисоси ҳайати корӣ 

таҳия ва дар амал татбиқ намудааст. Дар идома Накшаи стратегии 

солимгардонии фаъолияти Бонки миллии Тољикистон барои солњои 2015-

2019 амалї шуд, ки маќсади он солимгардонии фаъолияти молиявї ва 

институтсионалї, инчунин баланд бардоштани самаранокии идоракунии 
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фаъолияти низоми бонкии кишвар ба њисоб меравад.  

Самтњои асосии стратегии ислоњот дар низоми бонкї пеш аз њама ба 

такмилдињии сиёсати пулию ќарзї, сиёсати асъорї, таъмини устувории 

низом равона шудааст, ки барои паст кардани сатњи хавфњои низоми 

бонкї мусоидат менамояд (расми 3.3.1). 

Расми 3.3.1. Самтњои асосии стратегии ислоњоти низоми бонкї  
Тањияи муаллиф             

Дар идома инчунин Стратегияи сиёсати пулию қарзӣ ва асъории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 татбиќ шуда истодааст, ки 

бо мақсади муайян намудани самтҳои асосии сиёсати пулию қарзӣ тањия 

гардидааст.  

Ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо ва муқаррароти зарурӣ, 

СТРАТЕГИЯИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ЌАРЗЇ ВА АСЪОРЇ БО МАЌСАДИ 
КАМ КАРДАНИ ХАВФЊОИ НИЗОМИ БОНКЇ 

Таъмини устувории 
ќурби асъор ва 
такмилдињии сиёсати 
асъорї: 
- истифодаи рељаи қурбии “шинокунандаи 
танзимшаванда” ва 
гузариши пайдарпай ба 
рељаи озод; 
- идоракунии самараноки 
захирањои 
байналмилалии тиллою 
асъор ва 
диферсификатсияи он; 
- тањкими идоракунии 
хавфњо барои арзёбии 
амалиётњои асъорї; 
- истифодаи ќурби 
воќеии самараноки 
асъорї дар арзёбї. 

РУШДИ НИЗОМИ ПАРДОХТЇ ВА ЗИЁД НАМУДАНИ 
ЊИССАИ ЊИСОББАРОБАРКУНИЊОИ ЃАЙРИНАЌДЇ 

ПУРЗЎР НАМУДАНИ ИЌТИДОРИ ТАЊЛИЛЇ ВА 
ТАДЌИЌОТЇ ҲАМОЊАНГИИ СИЁСАТИ ПУЛИЮ ҚАРЗЇ БО 

СИЁСАТИ БУЉЕТУ АНДОЗ 

Такмили раванди тањия ва 
татбиќи сиёсати пулию 
ќарзї ва пурзўр намудани 
назорати бонкї: 
-Ҷорї намудани 
фишангњои нави 
монетарии ба талаботи 
муосири љањонї љавобгӯ; 
- Мувофиқкунии меъёри 
бозтамвил бо фоизи 
бозори байнибонкии қарзї 
ва паст кардани он 
-Идоракунии босамари 
пардохтпазирии  низоми 
бонкї:  
- Тањия ва такмили 
санадњои меъёрию 
њуқуқии соња дар самти қарз ва асъорї. 

Ташаккули фазо барои 
фаъолияти солим ва 
устувори низоми бонкї: 
- пурзўр намудани 
сиёсати 
макропруденсиалї; 
- такмили идораи сармоя 
ва дороињои бонкњо ва 
љорї намудани 
хизматрасонињои нави 
бонкї; 
- љорї намудани  
талаботи Базел II оид ба 
назорати бонкї; 
- љорї намудани 
принсипњои муосири 
идоракунии 
ташкилотњои ќарзї. 
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ки дар стратегияи мазкур зикр шудааст, аз Бонки миллии Тоҷикистон 

тақозо мекунад, ки дар давоми татбиқи ҳамин стратегия иқтидорҳои 

иловагиро фароҳам оварад. Тағйиру иловаҳо, алалхусус, бо соҳаҳои зерин 

дахл доранд:   иҷозатномадиҳӣ, идоракунӣ, системаи назорат, ки ба 

арзёбии хавфҳо асос ёфтааст, назорати ҳамоҳангшуда, сиёсати 

ошкорнамоии иттилоот, назорат аз болои системаи пардохт, аудити 

беруна, ҷомеаро огоҳ кардан аз масоили дар асари назорат ва машваратҳо 

бо бонкҳо ба вуҷудоянда.  

Ислоњоти пешбинишуда албатта бе рушди низоми электронии 

пардохтњо ва таќвияти иќтидорњои низоми бонкї, њамзамон назорати 

макропруденсиалї ѓайриимкон буда, корњо бояд дар самти 

њамоњангсозии татбиќи сиёсати пулию ќарзї ва сиёсати буљету андоз 

таќвия бахшида шаванд. 

Дар ин самт албатта Бонки миллии Тоҷикистон ва вазорату 

идорањои дахлдор њамкории судмандро дар доираи Шўрои суботи 

молиявї ба роњ монанд. 

Дар замони ҳозир дар Тоҷикистон шумораи механизмҳои 

амалкунандаи пасандозҳо дар низоми молиявӣ маҳдуд мебошад. Бар 

ивазаш, ҳиссаи нисбатан хурди интиқолҳои пулӣ, ки барои истеъмол 

истифода намешаванд, ба дороиҳои моддӣ ва дигар воситаҳои 

пасандозҳои пулӣ гузошта мешаванд. Бо мақсади беҳтарсозии 

хизматрасониҳои бонкӣ ва маҳсулот, ҷиҳати ба гирандагони интиқоли 

пулӣ пешниҳод кардани он, ки маблағҳои ба онҳо интиқолшудаи худро 

дар низоми бонкӣ  нигоҳ доранд, кӯшиш кардан зарур аст. Бонкҳоро 

зарур аст, ки инчунин, дар маҷмӯъ шаффофият ва ҳимояи худро баланд 

бардошта, боварии ҷомеаро ба худ зиёд кунанд ва амонатҳоро афзоиш 

диҳанд.  

Дар шароити шиддатёбии буҳрони ҷаҳонии молиявӣ ва иқтисодӣ,  

фаъолияти бонкҳо дар соҳаи қарздиҳӣ бо як қатор мушкилот, аз ҷумла, 
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дар навбати аввал, ғайри қобили эътимод будани қарзгирандагон, 

барнагардонидани қарзҳо ва афзоиши қарздориҳои батаъхирафтода, 

дучор мешавад. Чуноне ки дар фаслҳои қаблӣ мо ин масъаларо баррасӣ 

намудем, чунин ҳолат ба бонкҳои Тоҷикистон хос мебошад. Бинобар ин, 

новобаста аз сиёсати пулию қарзии Бонки миллӣ, худи бонкҳо бояд ба 

усулҳои ҳозиразамони таъмини амнияти худ гузаранд. Яке аз чунин 

усулҳо автоматикунонии раванди идоракунии бонкҳо ва хавфҳои бонкӣ 

мебошад. 

Дар иртибот бо ин, метавон ба бонкҳо чораҳои иловагиро оид ба ҷалби қарзгирандагон пешниҳод намуд. Аммо, онҳо бояд қарзгирандагони «босифат» бошанд, яъне қарзгирандагоне бошанд, ки 

талаботҳои дар шароити буҳронӣ шадидтаршудаи ташкилотҳои қарзиро қонеъ карда тавонанд. Мутобиқат намудан ба ин талабот дар марҳилаи 

баррасии дархост барои қарз дар раванди арзёбии қарзгиранда санҷида 

мешавад, ки метавонад чунин амалиётро фаро гирад:  

– санҷиши эътимоднокии қарзгирандаи эҳтимолӣ;  

– арзёбии скорингӣ;  

– арзёбии вазъи молиявии қарзгиранда.  

Санҷиши эътимоднокӣ бо мақсади аввалан, озмудани 

эътимоднокии маълумот дар бораи худи қарзгиранда, ки ӯ пешниҳод 

кардааст ва сониян, қобили эътимоду боварӣ будани ӯ ҳамчун қарзгиранда гузаронида мешавад.  

Усулҳои скорингӣ ташаккули қоидаҳои (картаҳои скорингӣ) қабули қарорҳоро (тавсияҳо) оид ба додани қарз дар асоси омори адои қарз, ки 

бо аломатҳои тавсифкунандаи қарзгиранда алоқаманданд, пешбинӣ 

мекунанд. Ҳангоми сохтани картаҳои скорингӣ одатан маълумотро дар 

бораи натиҷаҳои қарздиҳӣ дар як давраи дарозмуддат (то якчанд сол) 

истифода мебаранд. Азбаски вазъияти ҳозираи иқтисодӣ аз вазъияти 

якчанд соли қаблӣ ба таври назаррас фарқ мекунад, маълумоти мазкур 
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метавонанд, ки аз маълумоти барои давраи имрӯза хос андак фарқ кунанд. 

Хулосаҳои дар заминаи маълумоти мазкур ба дастоянда, бо эҳтимолияти 

зиёд ба шароити имрӯза мувофиқат намекунанд.  

Бояд тазаккур дод, ки скоринг дар ягон ҳолат наметавонад, ки бар 

ивази санҷиши қобили эътимод будан истифода бурда шавад. Бар замми 

ин, истифодаи усулҳои скорингӣ то ин санҷиш ва ё дар як вақт бо он, хеле 

камсамар ба назар мерасад. Сабабаш дар он аст, ки шарти асосии 

амалиёти бомуваффақияти қарзгирандаи ғайриқобили эътимод ин дар 

ниқоби қарзгирандаи боварибахшу муътамад баромад намудани ӯ 

мебошад, яъне кӯшиши ба даст овардани ҳуҷҷатҳое мебошад, ки аломати 

барои аксарияти қарзгирандагони қобили эътимод хосро доранд. Аз рӯйи 

чунин аломатҳо системаи скорингӣ бо эҳтимолияти зиёд хулосаи мусбат 

медиҳад. Аммо вай наметавонад, ки боварбахшии санадҳо ва дигар 

маълумотро дар бораи қарзгиранда ба назар гирад, ки дар раванди 

санҷиши қобили эътимод будани ӯ баҳо дода мешаванд. Бинобар ин, аз 

хулоса дар бораи ғайриқобили эътимод будани муштарии имконпазир 

бояд дар бораи ғайриқобили эътимод будани маълумоти пешниҳодкардаи 

ин муштарӣ хулоса бароварда шавад ва мутаносибан ба ин, зарурати 

бекор кардани натиҷаҳои мусбии ҳам арзёбии скорингӣ ва ҳам арзёбии 

вазъи молиявии қарзгиранда, ки ба истифодаи ин маълумот асос ёфтаанд, 

дарк карда шавад.   

Баъзан, бо мақсади кам кардани хароҷот барои санҷиши ҳамон 

муштариёни имконпазир, ки баҳои манфии скорингӣ гирифтаанд, 

арзёбии скорингиро то санҷиши қобили эътимод будани муштарӣ 

мегузаронанд. Чунин ихтисоркунии хароҷот воқеан амалишаванда 

мебошад, аммо натиҷаи дасткашӣ аз санҷиши эътимоднокӣ талафёбии 

маълумот дар бораи қаллобони эҳтимолӣ мешавад, ки метавонанд 

такроран ба бонк муроҷиат намуда, баъзе нишондиҳандаҳоро дар бораи 

худ «тоза» кунанд. Агар маълумот дар бораи чунин ашхос аллакай дар 
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пойгоҳи маълумот оид ба объектҳои санҷидашаванда мавҷуд бошад 

(бюрои ќарзї), ошкор намудани қаллоби эҳтимолӣ имконпазир мегардад.  

Дар айни ҳол, талафоти бонк аз амалиёти муваффақиятомези қаллобон 

метавонанд, ки аз ихтисори хароҷоти камкунии теъдоди объектҳои 

санҷидашаванда хеле зиёд бошанд.  

Ба мақсад будани автоматикунонии раванди санҷиши эътимоднокӣ 

аз омилҳои зерин вобаста аст.  

Омилҳои ташкилӣ 

1. Зарурати ҷустуҷӯйи маълумот дар пойгоҳҳои дохилӣ ва хориҷии 

иттилоотӣ.  

Дар айни замон дар як қатор кишварҳои Итињоди Давлатњои 

Мустаќил хизматрасониҳои шабакавӣ, ки дастрасӣ ба иттилоотро таъмин 

мекунанд ва ин иттилоот барои санҷиши эътимоднокии қарзгирандагони 

имконпазир истифода мешаванд, хеле тараққӣ карда, дар оянда боз ҳам 

васеътар шудани имкониятҳои чунин хизматрасониҳоро интизор шудан 

мумкин аст.  Чунин хизматрасониҳо ҳам аз тарафи мақомоти давлатӣ ва ҳам аз ҷониби сохторҳои хусусӣ пешниҳод мегардад. Махсусан барои 

автоматикунонии санҷишҳо пойгоҳҳои иттилоотӣ, ки қабули дархостҳои 

ба расмият даровардашударо ва додани посухро дар шакли ба расмият 

даровардашуда таъмин менамоянд, хеле манфиатнок мебошанд. Ин 

пойгоҳҳо манбаъҳои берунии иттилоот барои санҷишҳо маҳсуб меёбанд. 

Пойгоҳҳои мухталифи иттилоотӣ, ки метавонанд дар бонкҳо ба кор 

дароварда шуда, мавриди истифода қарор гиранд, ба манбаъҳои 

иттилоотии дохилӣ мансуб мешаванд.  Барои истифодаи самараноки 

тамоми манбаъҳо дар раванди ягонаи санҷиш, воситаҳои 

автоматикунонии он бояд дастрасӣ ба ҳамаи пойгоҳҳои маълумот таъмин 

карда шавад. Бонкҳои Тоҷикистонро зарур аст, ки чунин системаи 

хизматрасониҳои шабакавиро тариќи бюрои ќарзї ҷорӣ карда, инчунин, 

ба ҳамин гуна пойгоҳҳои дигар кишварҳо васл шаванд. 
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2. Минбаъд зарурати нигоҳдорӣ ва истифодабарии маълумот дар 

бораи қарзигирандагони эҳтимолӣ, натиҷаҳои санҷиши онҳо ва қарздиҳӣ 

ба миён меояд.  

Яке аз захираҳои арзишманди бонк, ки онро амалан бо пул харида 

намешавад, маълумот дар бораи қарзгирандаи бонки мазкур ва иҷрои 

уҳдадориҳои молиявии ӯ мебошад. Ин иттилоъ таркиб ва тавсифи 

маҳсулоти қарзӣ, пойгоҳи муштариён, шабакаҳои филиали бонк, сиёсати қарзӣ ва бозоршиносии он, яъне, тамоми омилҳои ба натиҷаи фаъолияти қарзии бонки мушаххас алоқамандро фаро мегирад. Истифодабарии 

чунин маълумот коҳишёбии хавфи қарзӣ ва пешгирии қаллобии қарзиро 

таъмин менамояд ва дар иртибот бо ин, бунёди маҳфузгоҳи маълумот 

зарур аст, ки ба таври автоматикӣ ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва 

истифодабарии ин маълумотро дар таркиби василаҳои автоматикунонии 

санҷиши эътимоднокӣ, таъмин менамояд.  

3. Зарурати истифодабарии усулҳо ва технологияи ягонаи санҷиши қарзгирандагоне, ки ба шуъбаю зерсохторҳои мухталифи бонк муроҷиат 

кардаанд.  

Дар ҳолати набудани системаи ягонаи автоматӣ кунонидашуда,  

санҷиши қарзгирандагони эҳтимолӣ одатан дар филиалҳои шаҳрӣ ва ё 

ноҳиявии бонк сурат мегирад. Дар айни ҳол, тавзеҳи гуногуни санадҳое 

имкон дорад, ки гузаронидани санҷишҳоро ба тартиб медароранд ва ин ҳолат, ба равишҳои мухталифи арзёбии қарзгирандагони эҳтимолӣ 

меорад, яъне ба таҳрифи сиёсати қарзии бонк оварда мерасонад. Ба 

инобат гирифтани ин маврид дар шароити њуввияти мавҷуда дар кишвар, 

яъне гирифтани қарзҳо тавассути равобити хешутаборӣ ва ё шиносоӣ, 

басо муҳим аст. 

4. Зарурати пешгирии амалиёти барқасдона ва иштибоњии 

кормандон, ки боиси зарар дидани бонк мегардад.  
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Қарзгирандагони беэътимод зимни омодагӣ ба гирифтани қарз, 

барои ба тарафи худ кашидани сохтани корманд ё роҳбарияти зерсохторе, 

ки санҷиши эътимоднокиро мегузаронанд, бо мақсади онҳоро ба худ моил 

кардан, метавонанд, ки маблағҳои махсус ҷудо намоянд. Барои пешгирии 

чунин зуҳурот, инчунин пешгирии амалиёти иштибоҳии кормандон, ки ба 

додани хулосаи нодуруст оид ба натиҷаҳои санҷиш оварда мерасонанд, 

бояд раванди санҷиши қарзгирандагони имконпазирро тавре автоматӣ 

кард, ки ҳамаи амалҳои кормандон ба таври автоматӣ сабт карда шаванд 

ва дар ҳолати ошкоро ба мантиқи додашуда мувофиқат накардани 

иқдомҳою амалҳои онҳо, ба роҳбарияти раванди мазкур барои таҳлили 

вазъият ва қабули чораҳои дахлдор, паёмак ирсол карда шавад. Инчунин, 

имконияти назорати автоматикии комил будани амалиёти 

гузаронидашуда ва масдуд кардани хулосадиҳӣ дар ҳолати татбиқи 

нопурраи онҳо пешбинӣ шуданаш мумкин аст. Илова бар ин, маҳдудсозии 

имкониятҳои амалиёти барқасдона ва бевиҷдононаи кормандон 

тавассути автоматикунонии тақсимоти дархостҳои баррасишаванда дар 

байни онҳо таъмин карда мешавад.       

Омилҳои иқтисодӣ  

1. Ба мақсад мувофиқ будани марказонидани санҷишҳо дар бонкҳо ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳо.  

Дар як ҷо ҷамъ овардани фаъолият оид ба санҷиши эътимоднокӣ 

дар маркази ягона истифодаи аз ҳама самараноктари захираҳои бонкро 

таъмин менамояд. Дар ҳолати ғайри марказонида будани ташкили ин 

раванд зарур меояд, ки дар ҳар як объекте, ки дар он ҷо санҷиш 

гузаронида мешавад, барои коркарди маҷрои дархостҳои воридшаванда 

дар ҳадди аксари онҳо пойгоҳҳои кофӣ мавҷуд бошанд. Андозаҳои 

калонтарини ҷараёни дархостҳо дар вилоятҳо ва ноҳияҳои мухталиф 

метавонанд, ки бо ҳамдигар мувофиқат накунанд ва дар асари ин, як қисми захираҳо аз истифода берун мемонад. Дар ҳолати марказонидани 
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раванд нобаробарии пурбории объектҳои минтақаҳо ҳамвор карда 

мешавад ва захираҳо оқилона истифода мешаванд. Имконияти 

марказонидан тавассути мавҷуд будани низоми автоматикунонидашудаи 

санҷиши эътимоднокӣ ва ҳамроҳсозии он бо низомҳои иттилоотии бонкӣ 

таъмин карда мешавад.  

2. Ба мақсад мувофиқ будани афзоиши самаранокии фаъолияти 

кормандони бонк аз ҳисоби автоматикунонии амалиёти рӯзмарра ва 

стандартӣ, ташкили оқилонаи раванди санҷиш.  

Амалиётҳое ба мисли ворид кардани маълумот дар бораи объектҳои 

санҷидашаванда, додани параметрҳои ҷустуҷӯйи маълумот, ки дар аксари 

мавридҳо стандартӣ мебошанд, муқоисаи муоинашавандаи маълумоти 

дар асари ҷустуҷӯ ҳосилшуда бо маълумоти объекти санҷидашаванда ва 

амсоли онҳо хароҷоти калонеро талаб мекунанд. Қисмати асосии ин 

амалиётро дар доираи бунёди низоми ягонаи санҷиши эътимоднокӣ ва ҳамгироии он бо низомҳои иттилоотии бонкӣ автоматӣ кардан мумкин 

аст.  Ин кор имкон медиҳад, ки маълумотеро, ки операторҳои идораҳои 

бонк ворид мекунанд, дастрас карда, ба таври автоматӣ андозаҳои ҷустуҷӯро вобаста ба тавсифи дархост ва маҳсулоти қарзӣ муайян кунанд, 

инчунин, муқоисаи маълумоти санҷидашавандаро бо маълумоти зимни ҷустуҷӯ ба дастомада ба роҳ монанд. Ба зиммаи кормандони бонк дар ин 

маврид танҳо ҳамон вазифаҳое гузошта мешаванд, ки наметавонанд бе 

иштироки одам ҳаллу фасл шаванд – арзёбии маълумоти ба дастомада, қабули қарорҳо, идоракунии раванди санҷиш ва таҳлили натиҷаҳои он. 

Илова бар ин, автоматикунонии коркарди дархостҳои қарзӣ имкон 

медиҳад, ки ҷустуҷӯ ва омодасозии маълумоти заруриро ҳанӯз то он 

лаҳзае, ки дархост барои баррасӣ ба корманди муайян пешниҳод 

мешавад, ба роҳ монанд.  
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Ба низоми автоматикунонидашудаи санҷиши эътимоднокии қарзгирандагони эҳтимолӣ талаботи асосии зеринро изҳор кардан ба 

мақсад мувофиқ аст.  

1. Ба ҳамдигар мутобиқат кардани ташкили бизнес-равандҳо, 

санадҳои меъёрии бонк аз як тараф ва алгоритми фаъолияти система аз 

тарафи дигар.  

2. Таъмини ошкоркунии самараноки объектҳои ғайриқобили 

эътимод.  

3. Ба ҳамдигар мувофиқат кардани хароҷот барои гузаронидани 

санҷишҳо ва зарари пешгиришаванда аз иҷро накардани уҳдадориҳои худ 

аз ҷониби қарзгиранда.  

4. Ҳамгироӣ бо системаҳои иттилоотии бонкӣ тавассути мубодилаи 

автоматикунонидашудаи маълумоти воридшаванда ва содиршаванда.  

5. Коҳиши оқилонаи ҳаҷми амалиёти ғайри автоматикунонидашуда.  

6. Таъмини имкониятҳои таҳлили натиҷаҳои санҷишҳои 

гузаронидашуда, маълумот дар бораи адои қарзҳои қарзгиранда ва 

инчунин, тасҳеҳи алгоритмҳои фаъолияти система дар асоси маълумоти 

ба дастомада.  

Механизми дигари пасткунии таҳдидҳои бахши бонкӣ, ки аз худи 

бонҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, ин методикаи арзёбии сатҳи 

хавфи фоизӣ мебошад. 

Идоракунии хавфи фоизӣ идоракунии сохтор, муҳлатҳо ва нархи ҳам дороиҳо ва ҳам уҳдадориҳои бонкро дар назар дорад. Хусусияти ин 

идоракунӣ дар он зоҳир мегардад, ки вай аввалан, бо талаботи 

пардохтпазирӣ ва хавфи қарзии сандуқи дороиҳои бонк ва сониян, бо 

рақобати нархӣ аз ҷониби дигар бонкҳо, маҳдуд карда мешавад.  

Дар байни чунин амсилаҳо се модели асосиро ҷудо мекунанд: 1) 

GAP-модел; 2) моделсозии тақлидкорона; 3) дар асоси дюратсия (муҳлати 

миёнавазни пардохтҳо). Мавқеъгирии фаъол ва ғайрифаъоли бонкҳо 
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наметавонанд, ки пурра мутобиқ карда шаванд, чунки тиҷорате, ки 

бонкҳо ба он машғуланд, бисёр вақт имтидоди номуайян ва навъҳои 

мухталиф дорад. Мувофиқ накардани муқаррарот фоиданокии 

имконпазирро зиёд мекунад, вале метавонад, ки инчунин, ба зиёдшавии 

хавфи талафот низ оварда расонад. Ҳамин тариқ, яке аз нишондиҳандаҳои 

асосии мавқеи бонк дар самти хавфи фоизӣ ин дараҷаи номутавозинии 

(номувофиқатии) байни дороиҳо ва уҳдадориҳо маҳсуб меёбад.  

Чуноне ки мо дар зерфаслҳои қаблӣ баррасӣ кардем, бонкҳои 

Тоҷикистон GAP-менеҷментро истифода намебаранд. Усули мазкур ба 

арзёбии таъсири меъёри фоиз ба фоидаи фоизии бонк асос меёбад. Лаҳзаи 

калидии истифодаи усули таҳлили холигӣ инҳо мебошанд:  пешгӯии 

тамоюлҳои тағйирёбии меъёрҳои фоизӣ, муайян кардани уфуқи 

банақшагирӣ, тақсими дороиҳо ва уҳдадориҳои бонкҳо ба ду категория: 

дороиҳо/уҳдадориҳое, ки ба тағйирёбии меъёрҳои фоизӣ ҳассос мебошанд 

ва аз рӯйи муҳлатҳои адонамоӣ ва ё то азнаварзёбии  нахустин гурӯҳбандӣ 

мешаванд ва дороиҳо/уҳдадориҳое, ки ба тағйирёбии меъёрҳои фоизӣ ҳассос нестанд. Ҷорӣ намудани уфуқи банақшагирӣ ин тарзи ҳисобкунии 

омили вақт мебошад. Аммо зимни истифодаи техникаи таҳлили холигӣ 

бояд дар назар дошт, ки вариантҳои амалии татбиқи он на ҳамеша ба 

таври комил ба арзёбии хавфи фоизӣ имкон медиҳанд.  Ҳамин тавр, GAP-менеҷмент усули арзёбии таъсири меъёри фоиз ба 

фоидаи фоизии бонк маҳсуб ёфта, зимни таѓйири меъёри фоизӣ нақшаи 

идоракунии дороиҳо ва уҳдадориҳоро медиҳад.  

Дар баробари GAP-менеҷмент, усули таҳлили фаъолият (дюратсия) 

ба таври васеъ истифода карда мешавад.   Ин методика, муҳлати ҳаракати 

маблағҳои пулиро ба назар гирифта, имконият медиҳад, ки тағйирёбии 

арзиши бозории дороиҳо ва уҳдадориҳои бонк, ки ба тағйирёбии меъёри 

фоиз ҳассос мебошанд, дар вобастагӣ аз тағйирёбии меъёрҳои пойгоҳии 

фоизӣ баҳогузорӣ карда шаванд.  
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Усули моделсозии тақлидкорона барои муайян кардани сатҳи 

осебпазирии бузургии даромади софи фоизӣ ва арзиши бозории сармоя 

таҳти таъсири пасту баландшавии меъёри фоиз ба тағйирёбии сохтори 

тавозун истифода мешавад.  Моҳияти усул дар он зоҳир мегардад, ки дар 

модели таҳиягардидаи тақлидкорона маълумот дар бораи вазъи ҷории 

тавозун ва қиматҳои мусоиди сатҳи меъёрҳои фоизӣ (аз рӯйи арзёбии 

менеҷмент) ворид карда мешаванд.  Дар асоси ин маълумот даромади 

софи фоизӣ маълум карда мешавад. Баъдан, бо назардошти фарзияҳои 

мухталифи рушди бонк ва тағйирёбии меъёрҳои фоизӣ тавозуни 

пешгӯишаванда тартиб дода шуда, даромади софи фоизӣ ҳисоб карда 

мешавад. Дар асоси таҳлили тақлидӣ арзёбии таъсири пасту баландшавии 

меъёрҳои фоиз ба сохтори тавозун ва сармояи бонк гузаронида мешавад. 

Моделсозии тақлидӣ яке аз самтҳои муҳими фаъолияти менеҷмент маҳсуб 

меёбад, аммо муттаассифона, танҳо бонкҳои андаке тавонистанд дар 

истифодабарии ин усул дар амалия комёб шаванд.  Барои он, ки ба ҳадафҳои гузошташуда дар асоси ин усул ноил гарданд, бонкҳо бояд:  

1) тавозуни ҷорӣ, ҷадвали адонамоӣ ва азнаварзёбии дороиҳо ва 

уҳдадориҳоро сармашқи кори худ қарор диҳанд;  

2) меъёрҳои амалкунандаро оид ба ҷалб ва ҷойгиркунии маблағҳо 

мувофиқи дороиҳо ва уҳдадориҳои бонк истифода баранд;  

3) уфуқҳои моделсозии дар пешистодаро дуруст интихоб намоянд;  

4) ҷараёнҳои маблағҳои пулиро бо назардшти тақлиди азнаварзёбии 

онҳо пешгӯӣ кунанд.  

Системаи идоракунии хавфҳо ин маҷмӯи унсурҳое мебошад, ки ба 

онҳо дохил мешаванд:  

- субъектҳои идоракунӣ, шинохтани хавфи фоизӣ;  

- таҳлил ва арзёбии хавфи фоизӣ;  

- тарзҳои батанзимдарорӣ ва мониторинги хавф;  

- назорати система, ки мақсади ниҳоии фаъолияти он то ҳадди ақал 
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кам кардани хавфе мебошад, ки дар раванди фаъолияти бонк ба вуҷуд 

меояд.  

Вазифаи идоракунии хавфи фоизӣ дар пайдо кардани таносуби 

муносибтарини байни фоиданокӣ ва хавф ба шарти риояи пардохтпазирӣ 

зоҳир мегардад. Вазифаи мазкур ба зумраи вазифаҳои ҳаллашон душвор 

шомил мешавад. Масалан, дар принсипҳои Базелӣ ҳадафи идоракунӣ 

чунин баён гардидааст - дастгирии андозаи хавфи фоизӣ дар доираи 

маҳдудаҳои аз тарафи бонк муқарраргардида. Дар робита бо ин, бонкро 

зарур аст, ки сатҳи матлуби хавфи фоизиро барои худ муайян кунад.  

Дар раванди гузаронидани арзёбӣ бояд меъёрҳои зерин ба инобат 

гирифта шаванд:  

- андоза ва суботи маржаи софи фоизӣ;  

- сатҳи хавфҳои умумӣ ва хоси фоизӣ, аз он ҷумла гузаронидани 

азнавбаҳодиҳии дороиҳо ва уҳдадориҳо, хавфҳои пойгоҳӣ, каҷхатаи 

даромаднокӣ ва оспионӣ;  

- осебпазирии даромадҳо ва сармоя аз таъсири тағйиротҳои 

назаррас дар сатҳи меъёрҳо, масалан, дар натиҷаи мунтазам ҷойивазкунии онҳо ва ё каҷ шудани каҷхаттаи даромаднокӣ;  

- мувофиқат кардан ба сенарияҳои рушди вазъият. Барои он ки 

таҳлили ба таври кофӣ воқеънигорона иҷро гардад, омӯхтани қонунмандиҳои тағйирёбии меъёрҳо дар фосилаҳои хеле васеъ ба мақсад 

мувофиқ мебошад;  

- тавсифи хавф, масалан, ҳассосияти ҳаҷм ва арзиши 

хизматрасониҳо;  

- хислати маҷмӯии мавқеи хавф, ҳамчун масалан, аз доираи 

муштариёни қарордодҳо бо амвол вобастабуда, арзиши хизматҳоро 

тағйирдиҳанда, сандуқи мувофиқ тартибдиҳанда ва амсоли он;  

- ҳаҷму дурнамои нисбӣ барои воридоти хеле дарозмуддат аз 

манбаъҳои камарзиш ва муътадили маблағҳо, бахусус, аз ҳисоби 
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амонатҳое, ки муҳлати пардохташон ҳанӯз нарасидааст.  

Арзёбии раванди идоракунии хавфи фоизӣ дар худ чунин унсурҳоро 

дорад:  

- таъмини саривақтӣ будани ташаккул ва истифодабарии иттилооти 

барои идоракунӣ зарурӣ;  

- андозагириҳои мустақил ва таҳлили хавф дар ҳамаи чорабиниҳои 

муҳим, ки бо пасту баландшавии меъёрҳои фоиз алоқаманд мебошанд, 

истифодабарии нақшаҳои мухталифи амал;  

- кафолат додани он, ки мавқеъгириҳои хавфнок ба таври бояду 

шояд мувофиқи шароити тағйирёбандаи бозор ба танзим дароварда 

мешаванд, инчунин, кафолати он, ки роҳбарияти бонк соҳиби таҷриба, 

малака ва дастрасии кофӣ ба иттилооти бозор ба манфиати танзими 

чандири сатҳи хавф мебошад;  

- назорати дақиқият, мукаммалӣ ва пуррагии иттилооти бонкӣ;  

- санҷиши асоснок ва одилона будани пешгӯиҳои таҳияшаванда;  

- моделҳои мустақил ҷиҳати тасдиқкунӣ ва дигар афзорҳои ченкунӣ.  

Зарур аст, ки барои идоракунии самараноктари хавфҳои бонкӣ усули 

«Value at Risk» (VAR) истифода карда шавад. Ин усул имкон медиҳад, ки 

равишҳо ба арзёбии миқдории хавфи бозорӣ ягона карда шаванд. Дар 

замони ҳозира усули VAR аз ҷониби чунин мақомоти байналхалқӣ ба 

мисли Бонки ҳисоббаробарнамоиҳои байналмилалӣ (BIS), Федератсияи 

бонкии Иттиҳоди Аврупо, «Гурӯҳи сӣ» (G 30) ба сифати асос зимни 

муқаррар кардани меъёрҳои бузургии сармояи худии бонк нисбат ба 

бузургии дороиҳои он истифода карда мешавад. Ин методика аз тарафи 

ташкилотҳои мазкур ва як қатор бонкҳои марказии миллӣ ба сифати 

стандарт ҷиҳати арзёбии хавфи бозорӣ тавсия карда мешавад. 

Нишондиҳандаи VaR одатан нисбат ба бозорҳои дар вазъяти буҳронӣ қарордошта истифода намешавад. Аммо дар оянда ба бонкҳои мо зарур 

меояд, ки ба усулҳои муосиртари пасткунии хавфҳо гузаранд. 
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Ин ва дигар усулҳо дар маҷмӯъ метавонанд, ки ба коҳиши сатҳи 

хавфи бонкӣ дар Тоҷикистон ва таъмини амнияти онњо мусоидат намуда, 

эътимоднокии ҳам худи бонкҳои тиҷоратӣ ва ҳам муштариёни онҳоро 

баланд бардоранд. 

Хулосаи параграф 

1. Бо маќсади рушди бахши бонкї Бонки миллии Тоҷикистон бояд 

аз болои сандуқи қарзии бонкҳо ҷиддӣ назорат намояд ва баланд 

бардоштани талаботро оид ба таъмини захираҳо барои пӯшонидани 

талафоти имконпазир аз рӯйи қарзҳо бо асъори хориҷӣ таъмин намояд. 

Њамзамон идома додани ислоњот ва ворид кардани тағйиру иловаҳо ба қонунҳо ва муқаррароти зарурӣ тақозо карда мешавад.  

2. Ислоњот дар самти  иҷозатномадиҳӣ, идоракунӣ, системаи 

назорат, ки ба арзёбии хавфҳо асос ёфтааст, назорати ҳамоҳангшуда, 

сиёсати ошкорнамоии иттилоот, назорат аз болои системаи пардохт, 

аудити беруна, ҷомеаро огоҳ кардан аз масоили бонкї ва дигар самтњо 

бояд таќвият дода шавад. Самтњои асосии стратегии ислоњот дар низоми 

бонкї пеш аз њама ба такмили сиёсати пулию ќарзї, сиёсати асъорї, 

таъмини устувории низом равона шудааст, ки барои паст кардани сатњи 

хавфњои низоми бонкї мусоидат менамояд. 

3. Љињати љорї намудани низоми автоматикунонии раванди 

санҷиши эътимоднокӣ омилҳои ташкилї ва иќтисодї вобаста буда, ба 

инобат гирифтани истифодаи технологияи иттилоотию 

коммуникатсиониро зарур аст.  

Ба омилҳои ташкилӣ ҷустуҷӯ, нигоњдорї ва истифодабарии 

маълумот дар пойгоҳҳои дохилӣ ва хориҷии иттилоотӣ дохил мешаванд, 

ки бо маќсади истифодабарии усулҳо ва технологияи ягонаи санҷишї, 

њамзамон пешгирии амалиёти барқасдона ва иштибоњии кормандон 

истифода мешаванд. 
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Ба ќатори омилҳои иқтисодӣ марказонидани санҷишҳо дар бонкҳо ҷиҳати истифодаи самараноки захираҳо, афзоиши самаранокии 

фаъолияти кормандони бонк аз ҳисоби автоматикунонии амалиёти 

рӯзмарра ва стандартӣ, ташкили оқилонаи раванди санҷиш дохил 

мешаванд. 

4. Истифодаи механизми пасткунии таҳдидҳои бахши бонкӣ аз худи 

бонҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, ки ин методикаи арзёбии 

сатҳи хавфи фоизиро бештар дарбар мегирад. 

Баланд бардоштани суботи низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар замони ҳозир самти муҳими фаъолияти тамоми мақомоти давлатии 

молиявии кишвар маҳсуб меёбад. Самаранокии фаъолияти низоми бонкӣ, 

дар навбати аввал, гузаронидани назорати босифат ва танзими фаъолияти 

бонкҳои тиҷоратиро тақозо мекунад. 

5. Гузариш ба стандартҳои ҳозиразамони танзими бонкӣ якҷоя бо 

самараҳои мусбӣ, инчунин, раванди коҳишёбии шумораи бонкҳоро дар 

Тоҷикистон таҳти таъсири омилҳои бозорӣ (созишномаҳо оид ба 

якҷояшавии бонкҳо) ва маъмурӣ (бозпас гирифтани иҷозатномаҳо) 

шиддат мебахшад.    

6. Дар маљмўъ интихоб ва муайянсозии фишангҳои 

макропруденсиалӣ дар асоси принсипҳои даќиќшуда дар асоси таљрибаи 

љањонї бояд амалӣ гардонида шавад.   

7. Тавсияҳои зеринро ҷиҳати такмилдињии амалияи арзёбии 

кифоягии сармояи бонкҳои тиҷоратӣ пешниҳод менамоем: 

 такомул додани пойгоҳи меъёрӣ-ҳуқуқӣ бо мақсади тақвияти ҳуқуқҳои бонки кредитор, ҳимояи манфиатҳои саҳмиядорони 

миноритарӣ; 

 такомул додани механизмҳои бунёд ва фаъолияти иттиҳодияҳои 

бонкӣ, соддагардонии раванди бо ҳам муттаҳидшавии бонкҳои хурд; 

 баланд бардоштани шаффофияти сармояи бонкӣ ва натиҷаҳои 
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фаъолияти бонкҳо; 

 такомул додани қонунгузории андоз бо мақсади ҷорӣ намудани 

меъёрҳое, ки ба бонкҳо ҷиҳати кам кардани фоидаи андозбандишаванда 

ба ҳосили маблағҳое, ки барои зиёд кардани сармоя сафарбар мешаванд, 

имконият медиҳад; 

 баланд бардоштани фоиданокии бонкҳо бо роҳи кам кардани 

хароҷот, инчунин, зиёд кардани воситањои молиявии даромаднок. 

8. Ислоњоти пешбинишуда албатта бе рушди низоми электронии 

пардохтњо ва таќвияти иќтидорњои низоми бонкї, њамзамон назорати 

макропруденсиалї ѓайриимкон буда, корњо бояд дар самти 

њамоњангсозии татбиќи сиёсати пулию ќарзї ва сиёсати буљету андоз 

таќвият бахшида шаванд. 
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 ХУЛОСАЊО ВА ТАВСИЯЊО 

Натиҷаи асосии таҳқиқоти анҷомёфта дар коркарди маҷмӯи 

муқаррароте зоҳир мегардад, ки ба сифати унсурҳои появии стратегияи 

таъмини амнияти иқтисодии бахши бонкии кишвар истифода бурдан 

мумкин аст.  

Ба муқаррароти натиљањои асосии тањќиќот дохил мешаванд: 

1. Хавфњои бонкиро аз нуќтаи назари методї бо харољот (зарар) 

баробар медонанд. Дар њолати харољоти иловагї намудан ё дидани зарар 

аз хатари мављуда одатан њамчун хавф арзёбї карда мешавад. Аломати 

асосї ва тарзи њисоби дараљаи хавф аз зарари эњтимолии он бармеояд. 

Дар адабиёти иќтисодї хавфи бонкї бо нагирифтани фоидаи 

имконнок низ алоќамандї дорад, ки аз низоми идоракунии хавфњо 

вобастагї дорад. Њамзамон хавфи бонкиро аз тањдид фарќ мекунанд, 

чунки якум мафњум бо фаъолияти ќонунии тиљоратии бонк ва амалиёти 

он алоќамандї дошта, мафњуми “тањдид” дар фаъолияти зиддиинсонї ва 

ѓайриќонунї шарњ меёбад. [5-М]. 

2. Тањќиќгарон љанбањои идоракунии хавфњои бонкиро яке аз 

самтњои муњими таъмини амнияти иќтисодии бонкњо баён менамоянд, ки 

аз он расидан ба њадафњои асосии бонк вобаста аст. Дар њолати дуруст ба 

роњ мондани низоми арзёбї ва идоракунии хавфњо натиљаи дилхоњ ба даст 

оварда мешавад, ки равияи илмиро дар амалияи он таќозо менамояд. [1-

М]; [2-М]. 

3. Хавфи бонкї њамзамон вазифањои зеринро ба мисли тањлилї, 

инноватсионї, танзимнамої ва њимоявї иљро намояд. Вазифаи якум 

тањлили доимии (мониторинги) омилњои беруна ва дохилии хавф, ба 

низом даровардани Манбаъи хавф, ки менељменти бонкро дарбар 

мегирад. Вазифаи инноватсионї – имконияти гирифтани зарар 

(нагирифтани сатњи даркории фоида) аз ањд ё фурўши мањсулоти бонкї 

менељменти бонкро ба такмилдињии низоми идоракунии хавфњо, љустуљўи 

равияњои ѓайрианъанавии арзёбии хавфњо, истифодаи мањакњои 
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ѓайристандартии арзёбии пардохтпазирї ва ќарзадокунии мизољон ва 

умуман навоварї равона менамояд. Танзимнамої бошад дар сатњи 

худтанзимнамоии ташкилоти ќарзї љињати роњ надодан ба афзоиши 

хавфњо бо маќсади нигоњ доштани устувории молиявии он, ќобилияти 

дарёфт ва бартарафсозии хавфњо инъикос меёбад. Ва њамзамон вазифаи 

њимоявї – аз љониби бонк шаклњои гуногуни њимоя аз зарар истифода 

мешавад: захирањои пўшонидани талафоти имконпазир аз ќарзњои 

батаъхирафтода, истифодаи шаклњои суѓурта, хељкунї ва ѓайра. [4-М]; [5-

М]. 

4. Дар маљмўъ се усули муайян намудани хавфњои бонкї ба таври 

анъанавї истифода мешаванд: усули оморї; арзёбии экспертї ва усули 

тањлилї. Дар таљриба ин усулњо на дар алоњидагї, балки бештар дар 

алоќамандї истифода бурда мешаванд. Усули омор ба таҳлили силсилаи 

оморӣ дар тӯли муддати бештари вақт асос ёфтааст. Усули арзёбии 

экспертї муҳокимаи вазъиятро (амалиёт, парванда) фаро гирифта, аз ҷониби гурӯҳи коршиносони даъватшудаи махсус амалї мегардад. Ба ҳар 

як коршинос рӯйхати хавфњои имконпазир барои арзёбии эҳтимолияти 

пайдоиши онҳо пешниҳод карда мешавад. 

Хавфњои бонкї аз нуќтаи назари имкони зарар дидан дар њаљми 

муайян арзёбї гардида, “њаљми маблаѓи зери хавф ќарор дошта” (value at 

risk) дар маљмўъ зери арзёбї ќарор мегирад. VaR нишондиҳандаи 

мутлақест, ки талафоти имконпазири пулиро дар сатҳи муайяни 

эҳтимолият тавсиф мекунад. Се намуди ҳисобкунии нишондиҳандаи VaR ҷудо карда мешаванд: њисоботи таҳлилӣ (параметрӣ); њисоб кардани VaR 

барои талаботи Базел; моделиронии Монте-Карло. [1-М]; [5-М]. 

5. Љанбаи асосии кам кардани таъсири хавфњо ё бартараф намудани 

онњо дар љараёни идоракунии онњо асос меёбад, яъне аз менељмент ва 

тањлили дурусти экспертон бармеояд. Ҳангоми ошкор намудани қарзҳои мушкилситон бонк бояд 

имконияти қатъ кардани муносибатҳоро бо чунин қарзгиранда ҷустуҷӯ 
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намояд. Бонк метавонад, ки амволи ба гаравмондаи ќарзгирандањоро 

фурӯшад ва қарзи додаашро баргардонад ё муњлати ќарзро тамдид 

мекунад (ин чора дар робита ба он гузаронида мешавад, ки қарзгиранда 

оид ба солимгардонии ҳолати молиявии худ чораҳо меандешад ва аз ин 

рӯ, вай соҳиби манбаъҳои баргардонидани қарз мегардад)  ва дигар 

чорањоро барои идоракунии сатњи хавфњо истифода барад.  [3-М]; [4-М]. 

6. Тањлили низоми назорати бонкї, ки такмилталаб буд нишон дод, 

ки дар низоми бонкии кишвар љой доштани хавфњои бонкї, махсусан 

хавфи ќарзї, баланд будани сатњи долларикунонї, номукаммал будани 

таљрибаи идоракунии корпоративї дар низоми бонкї, суст будани 

идоракунии хавфи ќарзї ва пардохтпазирї дар ташкилотњои карзї, 

мукаммал набудани низоми автоматикии ќабул ва коркарди њисоботњо ва 

дигар њолатњо љой доштанд, ки дар давоми солњо ба самаранокии низоми 

бонкї тањдид менамуданд. [2-М]. 

7. Меъёри фоизи миёнавазн аз рўи ќарзњои додашуда дар кишвар 

солњои охир тамоюли болоравї пайдо намуда (бо асъори миллї), танњо 

дар солњои 2017-2018 паст гардида буд. Бояд ќайд намуд, ки ин меъёр дар 

байни кишварњои Итињоди Давлатњои Мумтаќил яке аз баландтарин ба 

њисоб меравад. 

 Дар таркиби унсури пулӣ ҳиссаи амонатҳо зиёд мешавад, ки ин 

нишондиҳандаи мусбат мебошад. Аммо анбуҳи М0 дар 10 сол 8,6 

маротиба афзуда, њаљми он дар соли 2019 ба 15,3 миллиард сомонї 

баробар шуд, ки ташвишовар аст. Ҳисобкуниҳо бо усули VaR нишон доданд, ки дар Тоҷикистон сатҳи 

хавфҳои асъорӣ хеле баланд аст. [5-М]. [6-М]. 

8. Барои муайян кардани қобилияти қарзгирии қарзгиранда дар 

давлатҳои дорои иқтисоди бозории рушдёфта бонкҳо як қатор 

коэффитсиентҳоро амсоли  коэффитсиентҳои пардохтпазирӣ, бозорї, 

самаранокї, левереджи молиявї истифода мебаранд. 

Истифодаи ин нишондињандањо дар арзёбї ва идоракунии хавфњои 
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ќарзї дар низоми бонкии Тољикистон муњим арзёбї карда мешавад. [3-М]. 

Тавсияњо барои истифодабарии амалии натиљањои тањќиќот 

1. Идоракунии хавфҳо самти муҳим дар соҳаи бонкдорӣ мебошад, 

ки самаранокии он, хусусан дар ҳолати бесуботии имрӯзаи муҳити 

молиявӣ вобаста аст. Ба ақидаи мо, идоракунии хавфҳои бонкӣ бояд аз 

иҷрои муттасили вазифаҳои идоракунӣ иборат бошад. Истифодаи 

пайдарпайи вазифаҳои зерин тавсия дода мешавад: банақшагирӣ, ташкил, 

арзёбї, танзим ва назорат. 

Яке аз муҳимтарин вазифаҳои банақшагирӣ таҳияи сиёсати лимити 

хавфҳо мебошад. Банақшагирӣ дар марҳилаи ибтидоии рушди бонк 

нуқтаи ибтидои тамоми раванди идоракунӣ мебошад. Вазъият дар 

шароити муосири кишвар аз он иборат аст, ки роҳбарияти на њамаи 

бонкњо заминаи кофии моддию техникӣ ва захираҳои зеҳниро барои қабули қарор доро мебошанд. Идоракунии хавфҳо дар марҳилаи 

ибтидоии рушди бонкњо, асосан ба мулоҳиза ва андешаи субъективии 

роҳбарият ва кормандони бонк асос ёфтааст. Љорӣ кардани моделҳои 

иқтисодӣ ва риёзӣ хеле маҳдуд аст ва хусусиятҳои ин ё он бонкро инъикос 

намекунад. 

Бинобаро ин, кормандони воҳиди идоракунии хавфҳо ба талаботи 

тахассусӣ, аз ҷумла ба талаботе, ки мавҷудияти тахассуси дахлдорро 

барои анҷом додани ӯҳдадориҳои вазифавӣ доир ба идоракунии хавфҳо 

пешбинӣ мекунад, бояд ҷавобгӯ бошанд. [1-М]; [4-М]. 

2. Сохтори алоњидаи идоракунии хавфҳо мониторинги фаъолияти 

молиявии ташкилоти қарзии фаръӣ ва ҳолдингҳои бонкиро анҷом диҳад 

ва њамзамон ваколат дорад амалиётеро, ки ташкилоти қарзӣ якҷоя бо ҳолдинги бонкӣ анҷом медиҳад, санҷиш кунад. Таҳияи равишҳои асосии 

арзёбии хавфҳо, муайян кардани сатҳи қобили қабули онњо ва таҳияи 

стратегияи мувофиқ (банаќшагирї) вазифаи асосии идоракунии хавфҳо 

мебошад. [2-М]; [3-М]. 
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3. Усулҳои идоракунии хавфҳо, ки ба усулҳои таҳлилӣ ва амалӣ 

тақсим карда мешаванд бояд ба таври васеъ дар низоми бонкї истифода 

шаванд. Њамзамон суғуртакунї ва ҳедљкунї низ яке аз роњњои 

маъмултарин дар кам кардани хавфи қарзии бонкӣ ба њисоб меравад.  

Бояд тањлили дурусти қобилияти пардохтпазирӣ доштани муштарӣ 

гузаронида шавад ва дараҷаи хавфи пардохтпазириро аз рӯйи натиҷаҳои 

тамоми амалиёти дар ин давра иҷрошуда ва бо назардошти тағйирёбии 

шароити берунаи иқтисодӣ мунтазам арзёбӣ кунад. [4-М]; [5-М]; [6-М]. 

4. Барои мутобиќат кунонидани санадњои меъёрии њуќуќии кишвар 

ба талаботњои Кумитаи Базелї оид ба назорати бонкї ва таљрибањои 

љањонї дар як ќатор санадњои њуќуќии мављуда таѓйиротњои зарурї ворид 

карда шуда, њамчунин, як ќатор санадњои нави меъёрї-њуќуќї ни бояд 

ќабул гарданд. Танњо гузариш ба стандартҳои байналхалқӣ самаранокии 

низоми бонкиро баланд бардошта, ба ташкилотҳои қарзии он имконият 

медиҳад, ки иштирокчии комилҳуқуқи амалияти бонкии байналхалқӣ 

гарданд ва эътимоди сармоягузорони хориҷиро таҳким мебахшад. [4-М]. 

5. Беҳтарсозии сифати назорати Бонки миллӣ аз болои фаъолияти 

бонкҳои тиҷоратии мамлакат яке аз роњњои кам кардани хавфњо дар 

низом аст. Илова бар ин баланд бардоштани фоиданокии бонкҳо бо роҳи 

кам кардани хароҷот, инчунин, зиёд кардани воситањои молиявии 

даромаднок, зиёдкунии даромаднокӣ ин баланд бардоштани сифати 

дороиҳо ва уҳдадориҳои бонк самти муњим ба њисоб меравад. 

Рушди босуръати бахши бонкиро ба назар гирифта, БМТ бояд аз 

болои сандуқи қарзии бонкҳо ҷиддӣ назорат намояд ва баланд 

бардоштани талаботро оид ба таъмини захираҳо барои пӯшонидани 

талафоти имконпазир аз рӯйи қарзҳо бо асъори хориҷӣ таъмин намояд. 

Ба мақсад будани автоматикунонии раванди санҷиши эътимоднокӣ 

аз омилҳои ташкилї ва иќтисодї вобаста аст. [2-М]; [6-М]. 
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5. Механизми дигари пасткунии таҳдидҳои бахши бонкӣ, ки аз худи 

бонҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, ин методикаи арзёбии 

сатҳи хавфи фоизӣ мебошад. Зарур аст, ки барои идоракунии 

самараноктари хавфҳои бонкӣ усулњои муосир истифода карда шавад, ки 

дар маҷмӯъ метавонанд,  ба коҳиши сатҳи хавфи бонкӣ дар Тоҷикистон 

ва таъмини амнияти онњо мусоидат намоянд. [5-М];[6-М]. 
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