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Таъминоти молиявию ќарзии соњаи кишоварзї яке аз масъалањои рузмарра дар шароити имрўза буда, њалли
он барои бењбуд бахшидани вазъи соња, заминаи давлатии низоми молиякунонии соња ва татбиќи сиёсати аграрї
муњим мебошад. Ба аќидаи мо низоми молиякунонии соњаи кишоварзї бояд навоварї шуда, моњият ва
усулњои он таљдиди назар карда шаванд. Бо дарназардошти ин зарур аст, ки сиёсати амалкунандаи молиявїќарзиро, махсусан дар низоми маблаѓгузории хурд тањлил намоем. Њоло натиҷаҳое, ки аз маблағгузории хурд
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ноил гардидааст, аз љониби ташкилотњои байналмилалии молиявї қонеъкунанда
арзёбӣ карда шудааст. Шумораи қарзгирони фаъол дар бахши маблағгузории хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон
њамасола афзоиш ёфта, ба 31 декабри соли 2018 - 123,147 қарзгирандаро ташкил дод (диаграммаи 1).
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Дар солњои 2012-2016 афзоиши шумораи ќарзгирандагон аз ташкилотњои маблаѓгузории хурд ба
мушоњида мерасад. Дар солњои 2017-2018 бошад ин нишондињанда рў ба камшавї овардааст. Ин далел аз
љониби мо тавассути таъсири бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон фањмонида
мешавад. Бадшавии вазъи молиявии қарзгирон, тиҷорати суст, зиёдшавии интиқолҳои пулӣ, афзун шудани
даромади ањолї ба бад шудани нишондињандањои бахши қарздиҳӣ ва шумораи ќарздињандагон мусоидат
намуданд (диаг.2).
Диаграммаи 2.- Сохтори ќарзгирандагони ташкилотњои молиявии хурд дар солњои (2011-2018)
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Ин махсусан дар соҳаи кишоварзӣ ба назар мерасид, ки дар ин соња он дар соли 2016 зиёда аз 50 фоизи
ҳамаи қарзгирандагони фаъоли ташкилотҳои молиявии хурд рост меомад. Сохтори кунунии
қарзгирандагони фаъол оид ба коҳишёбии ҳиссаи тиҷорат дар давраи таҳлилшуда шањодат медиҳад. Ҳиссаи
қарзгирандагон дар соҳаи кишоварзӣ бошад аз соли 2011 то 2015 афзоиш ёфта, дар солњои 2016- 2018 коњиш
ёфтааст. инчунин дар ин давра шумораи қарздиҳандагони фаъол, ки бо мақсадҳои истеъмолї онњоро ба даст
овардаанд, афзоиш ёфтанд. Ҳиссаи бахши хизматрасонӣ ва истеъмолот то давраи соли 2018 паст шудааст.
Ҳангоми таҳлили њиссаи соњаи кишоварзӣ дар сандуқи қарзии ташкилотҳои маблағгузории хурд дар соли

2018 сохтори зерин муайян карда шуд(диаграммаи 3).
Диаграммаи 3. Сохтори ќарзњо ба соњаи кишоварзїи дар соли 2018
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Ҳиссаи қарзҳо то 5000 сомонӣ дар маҷмӯъ 52,3 фоизро ташкил медињад, дар њоле, ки дар соҳаи
кишоварзӣ он ба 69,2 фоиз баробар мебошад. Дар диаграмма намуди ќарзњо њиссаи ќарзњои додашуда нисбат
ба њаљми умумї кам мебошанд. Маблаѓи ќарзҳои паст дар соҳаи кишоварзӣ асосан бо имкониятҳои аҳолӣ
алоқаманд аст, ки дар аксар ҳолатҳо камбизоатанд. Аз тарафи дигар, сарчашмаҳои тасдиқнашудаи даромади
аҳолӣ низ сабаб мегардад, ки дар натиҷа ба њаљми маблағи қарз кам шавад(диаграммаи 4).
Диаграммаи 4.- Њиссаи ќарзњои додашуда ба соњаи кишоварзи дар соли 2018
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Дар маҷмӯъ, ҳиссаи ќарзњо ба парвариши чорвои калони кишоварзӣ ва растанипарварї 77,5 фоизро
ташкил дод, ки оид ба махсусгардонии аксарияти қарзгирандагони ташкилотҳои маблағгузории хурд дар ин
категорияҳо шањодат медиҳад.
Қайд намудан зарур аст, ки аз рўйи мўњлат ќарзњои додашуда ҳисоби миёна кӯтоҳмуддат буданд. Дар давраи
соли 2018 муҳлати миёнаи қарзҳое, ки аз љониби ташкилотҳои маблаѓгузории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
дода шудааст ба њисоби миёна ба 9 моҳ баробар аст. Яке аз нишондиҳандаҳои асосӣ барои муайян кардани
самаранокии фаъолияти ташкилотҳои маблағгузории хурд сифати қарзҳои аз љониби онҳо дода шуда мебошад.
Мутаассифона, аксарияти ташкилотҳои молиявии хурд бо шиддат дар ҷустуҷӯи шумораи қарзгирандагон
овора гардида, сифати фаъолияти кормандони худ ва қарзҳои аз ҷониби онҳо додашударо суст назорат
намуданд.
Тањлил нишон медињад, ки бадшавии сифати сандуқи қарз дар соли 2016 ва 2018, сабабҳои
объективиро дорад, ки бо таъсири бӯҳрони ҷаҳонии иқтисодӣ ва оқибатҳои он алоқамандї доранд.
Вобастагии калони иқтисодиёти кишварро аз ҳаҷми интиқолҳои пулие, ки ба таври назаррас коҳиш
ёфтаанд, қобилияти пардохтпазирии аксарияти аҳолӣ дар ҳолати бӯҳронӣ ќарор гирифта, ин бошад
таъхирњоро аз рўйи пардохтњо ва барои ќисмати муайяни ќарзгирандагон бошад – пардохт нанамудан аз рўи
ќарзњоро бо назардошти муфлисгардї маънидод менамуд. Бадшавии сифати сандуқи қарзӣ бонги
ташвишоваре мебошад, ки љоннокгардонии назорат аз рўи сифати кори ташкилотҳои маблағгузории хурдро
тақозо мекунад. Ба андешаи мо, барои баланд бардоштани сифати фаъолият, роҳбарияти ташкилотҳои
маблағгузории хурдро зарур аст, ки пеш аз ҳама, ба назорати сифати портфели қарзӣ тавассути омӯзиш ва

баланд бардоштани сатҳи касбии кормандони худ тақвият бахшида, дуюм вазифањои назоратии сатҳњои гуногуни
идоракуниро бо мақсади пешгирии коррупсияи коргарон мустаҳкам намояд.
Њаљми хизматрасонињои аз љониби ташкилотњои молиявии хурд расонандашаванда кофї намебошанд.
Иќтидори кунунии бахши молиявии хурд дар ќисмати маблаѓгузории хурд камтар аз 20% истифода
мегардаду халос. Ин барои рушди мунтазам ва самараноки бахш ќариб, ки кофї нест.
Мо кўшиш ба харљ додем, ки шумораи максималии мизољонро њангоми шароитњои мављуда (ёдоварї
месозем, ки дар оѓози соли 2018 шумораи ќарзгирандагони фаъоли ташкилотњои маблаѓгузории хурд
123147 нафарро ташкил дод) аз рўйи формулаи зерин њисоб намоем:
Q = (А 1 + А2+АЗ+А4+А5+А6+А7+А8+А9) = 4842200
Дар ин љо:
Q – шумораи миёнаи нафароне, ки ќарзгирандагони потенсиалии ташкилотњои молиявии хурд ба њисоб
мераванд.
А1 - 860700 нафар - дар синну соли 20-24 сола;
А2 - 838400 нафар - дар синну соли 25-29 сола;
АЗ - 772300 нафар - дар синну соли 30-34 сола;
А4 - 575000 нафар - дар синну соли 35-39 сола;
А5 - 461800 нафар - дар синну соли 40-44 сола;
А6 - 413500 нафар - дар синну соли 45-49 сола;
А7 - 372900 нафар - дар синну соли 50-54 сола;
А8 - 329000 нафар - дар синну соли 55-59 сола;
А9 - 218600 нафар - дар синну соли 60-64 сола.
бо ифодаи фоизї: Ql = (Q / N) * 100 = 4842200 / 9126600 =53,05%,
дар ин љо:
Q1 – шумораи миёнаи нафар бо ифодаи фоизе, ки ќарзгирандагони потенсиалии ташкилотњои молиявии
хурд ба њисоб мераванд;
Q – шумораи миёнаи нафароне, ки ќарзгирандагони потенсиалии ташкилотњои молиявии хурд ба њисоб
мераванд;
N – ањолии Љумњурии Тољикистон (9126600 нафар).

Дар мувофиќа аз принсипи 1 ќарз ба 1 хонавода, шумораи хонаводањоро аз рўйи формулаи зерин
муайян месозем:
V = N/ N1 = 1472032
Дар ин љо:

V

– шумораи хољагињои хонавода дар Љумњурии Тољикистон;
N – ањолии Љумњурии Тољикистон (9126600 нафар);
N1 – шумораи миёнаи нафар ба 1 хољагии хонавода(6,2 нафар - маъ. оморї).
Њамин тавр, шумораи максималии ќарзгирандагонро њангоми шароитњои мављуда аз рўи формулаи зерин
њисоб менамоем:
W = V * Q1 =1472032 х 53,05 =780912 нафар
дар ин љо:
W – шумораи максималии ќарзгирандагон;

V

- шумораи хољагињои хонавода дар Љумњурии Тољикистон;
Q1 – / N1 = 1472032
Q1 – шумораи миёнаи одамон бо ифодаи фоизе, ки ќарзгирандагони потенсиалии ташкилотњои молиявии
хурд ба њисоб мераванд. Маълумоти њисобро истифода намуда, аз љониби мо, дурнамои рушди иќтидори бозори
ќарздињии хурд то соли 2025 пешнињод карда шудааст.
Љадвали 1.-Дурнамои рушди иќтидори бозори ќарзи хурд дар Љумњурии Тољикистон то соли 2025,
њаз.нафар
Солњо
Нишондодњо
2020
2021
2022
2023
2024 2025
Ањолии Љумњурии Тољикистон
9318,2 9513,9 9713,7 9917,7 10125, 10338,
9
5
Ањолие, ки ба гирифтани ќарз дохил мегардад
4943,3 5047,1 5153,1 5261,3 5371,8
5484,6
Шумораи хољагињои хонавода, адад
1502,935 1534,5 1566,726 1599,629 1633,2 1667,5
1
Шумораи максималии ќарзгирандагон
797,3
814,1
831,2
851,9
874,1
898,6
Манбаъ: Њисоби муаллифон аз рўйи маводњои омории «Шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон то 1 январи соли
2019», сањ 83.
Дар мувофиќа аз маълумоти ба даст омада, иќтидори базаи муштариёни бахши маблаѓгузории хурд дар соли
2020 – 797,3 њазор ќарзгиранда, дар соли 2025 - 898,6 њазор нафарро ташкил дод, ки ба 7,3 маротиба аз
шумораи аслии ќарздорон дар соли 2018 зиёд мебошад.
Њамин тавр, вазъи муосири маблаѓгузории хурди соњаи кишоварзї аз љониби мо њамчун ба таври динамикї
болораванда арзёбї гардида, дорои иќтидори калон барои рушд мебошад. Истифодабарии олатњои муосир
њангоми кор бо соњибкорони кишоварзї бояд ба таври назаррас сифати хизматрасонињои пешнињодшавандаи

ташкилотњои маблаѓгузории хурдро бењтар сохта, инчунин ба рушди соњаи кишоварзї мусоидат намояд, ки яке аз
соњањои асосї дар сохтори иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад.
Муаммоњои мављуда дар бахши маблаѓгузории хурди љумњурї бо омилњои дохилї ва берунї, ва инчунин норасоии
таљрибаи амалии менељменти ташкилотњои молиявии хурд баён мегардад, ки бояд ба таври комплексї, бо љалби
њамаи љонибњои манфиатдор ба љараёни мазкур њал гардад. Рушди фаъоли шумораи ташкилотњои молиявии хурд
бояд бо рушди раќобат дар бозори хизматрасонињои молиявии хурд пайгирї гардад, ки бояд аз рўйи принсипњи
иќтисоди бозорї бунёд ёбанд.
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АННОТАЦИЯ
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В данной статье анализируется современное состояние кредитования сельского хозяйства. На основании
данных реального банковского сектора, авторы изучили структуру выданных кредитов и определили
перспективы развития потенциала рынка микрокредитования в Республике Таджикистан на период до 2025 года.
В статье четко анализируются причины и препятствия развитию кредитного рынка.
Ключевые слова: микрофинансирование, кредит, активный кредиторий, структура кредитов,
микрофинансирование, качество кредита, кредитный портфель, микрокредитный рынок
АННОТАТСИЯ
БАЊОДИЊИИ ЊОЛАТИ МУОСИРИ ЌАРЗДИЊЇ БА СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Дар маќола њолати муосири ќарздињї ба соњаи кишоварзї тањлил гардидааст. Муаллифон дар асоси маълумотњои
бахши воќеии бонкї сохтори ќарзњои додашударо омўхта, дурнамои рушди иќтидори бозори ќарзи хурд дар
Љумњурии Тољикистонро дар давраи то соли 2025 муайян намудаанд. Дар маќола бо таври даќиќ сабабњою монеањои
рушди бозори ќарзї тањлил гардидааст.
ANNOTATION
ТHE CURRENT CONDITIONS OF AGRICULTURAL CREDITING
In this article is giving the analyzing of modern conditions of agriculture. Based on data from the real banking
sector, the authors studied the structure of loans issued and determined the prospects for developing the potential of
the micro-credit market in the Republic of Tajikistan for the period till 2025. This article clearly analyzes the
reasons and obstacles to the development of the credit market.
Key word: micro finance, credit, active lenders, loan structure, credit quality, loan portfolio, micro credit market.

