
 

 
 

ИҶРОИ ТАЛАБОТИ СҶТ ВА ОГОҲИИ ДОИРАҲОИ ТИҶОРАТӢ АЗ 
ШАРОИТИ УЗВИЯТ БА ОН 

15-уми октябри соли 2012, шаҳри Душанбе   
 

 МУСОИДАТ БА ТОҶИКИСТОН ДАР УЗВИЯТ БА СҶТ  

 

Манфиатцо ва чолишцо аз узвият дар Созмони ҷацонии тиҷорат (СҶТ), таҷрибаи кишварцои 

дигар аз раванди гуфтушунидцо ва узвият дар ин созмони ҷацонк, цамчунин, гуфтушунидцо 

дар мавриди рақобатпазирии хидматрасоницои молиявк ва озодсозии онцо дар маркази 

таваҷҷӯци ду чорабиние хоцанд буд, ки барои рӯзцои 16-ум ва 17-уми октябри соли ҷорк дар 

шацри Душанбе ба нақша гирифта шудаанд. 
 

Давраи омӯзишк бо унвони «Даржфти манфиати бештар аз узвият дар СҶТ – гуфтушунидцо дар 

мавриди хидматрасоницои молиявк ва озодсозии онцо» фардо, рӯзи 16-уми октябри соли равон 

дар бинои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумцурии Тоҷикистон баргузор мешавад. Чорабинии 

дуввум «Омодагк ба хидматрасоницои рақобатпазири молиявк: Қоидацо ва таҷрибаи 

байнулмилалк» ном дошта, рӯзи 17-уми октябр дар Бонки миллии Тоҷикистон баргузор хоцад шуд. 

Ҳар ду чорабинк дар чацорчӯбаи лоицаи «Иҷрои талаботи СҶТ ва огоции доирацои тиҷоратк аз 

шароити узвият ба он» баргузор мегардад. Лоицаи мазкур аз ҷониби Идораи давлатии Швейтсария 

дар умури иқтисод (СЕКО) маблағгузорк мешавад ва онро Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) 

амалк менамояд. Намояндагони ницодцои марбутаи давлатк, созмонцои байнулмилалк ва 

социбкорони тоҷик тӯли ду рӯз масъалацои марбут ба ислоцоти соцаи молиявк, масъулиятцои марбут 

ба хидматрасоницои молиявк, ва цамчунин, таҷрибаи кишварцои дигарро аз узвият дар СҶТ барраск 

мекунанд. Мутахассисони Созмони ҷацонии тиҷорат, Сандуқи байнулмилалии пул ва Маркази 

байнулмилалии тиҷорат ба ширкатдорони чорабиницо аз таҷрибацо ва донишцои худ аз масоили 

марбут ба узвият дар СҶТ ва хидматрасоницои молиявк нақл хоцанд кард.  

Хуан Маркетти аз Созмони ҷацонии тиҷорат, ба ширкатдорони чорабинии аввал аз манфиатцое хоцад 

гуфт, ки барои кишвар аз озодсозк ва ислоцот ҷицати рушди рақобатпазирии соцаи молиявк цосил 

хоцанд шуд ва ин цам тавассути бецсозии дастраск ба қарзцо, хидматрасоницои самаранок ва 

боътимод, цамчунин таҷриба ба даст хоцад омад. Ӯ мегӯяд: «Мо, цамчунин, аз мушкилцое хоцем гуфт, ки 

дар кишварцои дигар дар раванди озодсозӣ рӯ задаанд ва бо кадом роццо бартараф шудаанд. Ба мавзӯъи узвият 

дар СҶТ ва хидматрасоницои молиявӣ, цамчунин, ба мавзӯъи масъулиятцои кишварцое, ки ахиран узви СҶТ 

шудаанд, таваҷҷӯц хоцад шуд». Ҷаноби Маркетти боз шарц хоцад дод, ки масъулиятцои марбут ба 

хидматрасоницои молиявк чк гуна дар гуфтушунидцои раванди узвият дар СҶТ матрац гарданд. 

Муколамаи давлат бо бахши хусуск дар иртибот бо гуфтушунидцои узвият дар СҶТ дар бастагк ба 

масъулиятцои хидматрасоницои молиявк низ дар нишаст матрац хоцад гардид.  

Чорабинии дуввум дар мавриди таъсири Созишномаи умумии СҶТ оид ба тиҷорати хидматрасоницо 

(ГАТС) ба фароцамсозони хадамоти молиявк хоцад буд. Роцандозии бандцои ин Созишнома дар 

кишварцои дигари узви СҶТ цангоми озодсозии хидматрасоницои молиявк ва манфиатцову 

чолишцои ин раванд низ матрац хоцад шуд. Ари Айсен, намояндаи Сандуқи байнулмилалии пул, бо 

тасвири вижагицои соцаи молиявии Тоҷикистон ва раванди рушди низоми бонкии кишвар, талош 

хоцад кард, то шарц бидицад, ки чаро ин низом дар марцилаи феълии худ қарор дорад, сижсати 

ислоцоти соца дар кадом вазъ аст ва ин цама чк гуна дар иқтисоди Тоҷикистон нақши муцимтареро 

хоцанд бозид? Дар нишаст, цамчунин, хадамоти маблағгузории тиҷорат дар Тоҷикистон бо 

Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 



хидматрасоницои молиявк дар кишварцои дигар муқоиса хоцад шуд. Карло Каттанк, мушовири МБТ, 

мегӯяд: “Мо ба сохтори идеалие таваҷҷӯц хоцем кард, ки бояд роцандозӣ шавад, то хидматрасонии 

самараноки маблағгузории тиҷоратро таъмин бикунад. Дар ин кор бояд ба таҷрибаи кишварцои дигар, ки ин 

хидматраосницо хеле цам самараноканд, такя намуд. Мо, цамчунин, ба абзору василацои асосӣ ва мацсулоти 

молиявӣ барои содироту воридот муруре хоцем кард, то бубинем, ки онцо ба чӣ ислоцоте ва чӣ қонуну 

қарорцои наве нижз доранд”. 

 

Лоицаи мазкур аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) дар цамкорк бо Вазорати рушди 

иқтисод ва савдои ҶТ, Палатаи савдо ва саноати кишвар, иттицодияцои тиҷоратк ва ширкатцои 

ироагари хадамот амалк мешавад. Он бахше аз Барномаи СЕКО оид ба цамкории тиҷоратк дар 

Тоҷикистон буда, мусоидат ба иҷрои ислоцоти маҷмӯък дар ин кишвар ҷицати узвият дар СҶТ-ро 

цадаф қарор додааст. Лоица аз ислоцот дар соцацои саноати кишоварзк, нассоҷк, ироаи хадамоти 

моливу мухобиротк ва нақлижтиву энержк пуштибонк мекунад. 
 
Созмони ҷаҳонии тиҷорат (СҶТ) як созмони байнулмилалӣ буда, қоидаҳои тиҷорат миёни кишварҳоро 
танзим мекунад, то ба ин васила ба истеҳсолкунандагон, ироагарони хадамот, содиркунандаҳо ва 
воридкунандаҳо дар тиҷораташон мусоидат кунад. Дар ҳоли ҳозир, 157 кишвар узви СҶТ мебошанд. Боз 27 
кишвар, аз ҷумла Тоҷикистон, дархости узвият ба СҶТ кардаанд ва дархости онҳо дар марҳилаҳои гуногуни 
баррасӣ қарор дорад. 
 

Барои маълумоти бештар: 

Саидмӯъмин Камолов,  

Рацбари миллии барномаи «Пешбурди 

тиҷорат дар Тоҷикистон», 

Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ)   

Шумораи телефон: : +992 37 2219870 

Имейл: saidmumin_itc@tajnet.tj 

Торнамо: www.itctj.wordpress.com  

 

Абдулфаттоц Шафиев, 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо 

ҷомеа,  

Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар 

Тоҷикистон», 

Шумораи телефон: : +992 37 2219870 

Имейл и M-агeнт: abdulfattoh@inbox.ru  

Торнамо: www.itctj.wordpress.com 
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