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 اطالعات  کلی 
:واقع شده است.  در قسمت غربی چین و جنوب قرقیزستان، ی مرکزیآسیادر  موقعيت جغرافيايي 

  :کیلومتر مربع 301.311مساحت 

 :(بانک جهانی 6132) آمار سال نفرمیلیون  7/8 جمعيت 

  :ستن، ای، زینک، تنگاورانیوم، جیوه، زغال سنگ قهوهنفتی، های فرآوردهبی، برخی انرژی برق آمنابع طبيعي

  نقره و طال

  :31سایر ادیان  % 59مسلمان مذهب % 

 :تاجیکی زبان رسمي 

  :(% 1( ، سایر)%31(، ازبک)%80تاجیک )قوميتها 

 :دوشنبه پايتخت 

 جمهوری پارلمانی : نوع حکومت 

 :امامعلی رحمان رئيس جمهور 

 مانیوس: واحد پول 

 میلیارد دالر  596/2 (:6132)توليد ناخالص داخلي 

  دالر 1.302توليد ناخالص داخلي: سرانه 

  :متوسط رو به پایینگروه درآمدی 

 دالر  3.331 (:6132)درآمد سرانه 

 آلومینیوم، برق، پشم، انواع  میوه، روغن نباتی و منسوجات اقالم مهم صادرات : 

  ورده های پتروشیمی، اکسید آلومینیوم، ماشین آالت و تجهیزات، مواد غذاییآفر :اقالم مهم واردات 

 :ترکیه، قزاقستان، سوئیس، ج.ا.ایران شرکای مهم صادرات 

 :چین، روسیه، قزاقستان، ج.ا.ایران شرکای مهم واردات 

 

 نقاط قوت و ضعف:

 نقاط قوت:

 ظرفیت قابل توجه انرژی برق آبی 

 خام )آلومینیوم، کتان و مواد معدنی( مواد برخورداری از ثروت 

  کمک کنندگان بین المللی از جمله چینحمایت مالی 
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 نقاط ضعف:

 ذخایر ارزی خارجی ضعیف 

 وابستگی به حواله جات کارگران خارج از کشور 

  سطح باالی فقر و عملکرد ضعیف حاکمیتیمحیط دشوار تجاری 

 

 تحليل ريسک:

 توجهی به منظور کاهش سطح فقر انجام داده است. بین تاجیکستان، از زمان استقالل، اقدامات قابل

درصد و در فاصله زمانی  07 حدود بهدرصد  81بیش از  ، سطح فقر از6115تا اوایل سال  6111سالهای 

، فقیرترین مناطق کشور، بیشترین 6136از سال  کاهش یافت.درصد  1/11درصد به  17از  6132تا  6136

 اند.  پیشرفت را در طرح فقرزدایی داشته

  محدود  دسترسیپیشرفتی نداشته است. این در حالی است که در این کشور، فقر غیرپولی  کاهشروند

 شتگرمایش و بهدافقدان سیستم  و )در مقطع راهنمایی و دبیرستان(دسترسی به آن م یا عد آموزشبه 

ی که اتوزیع این خدمات نابرابر است بگونه، عوامل اصلی تشدیدکننده فقر غیرپولی هستند. مناسب

دسترسی به آموزش بر اساس سطح درآمد و دسترسی به سیستم گرمایش و بهداشت بر اساس موقعیت 

  ی باشند.جغرافیای م

 ول ادرصد در نیمه  2به  6132درصد در نیمه اول سال  2/2شد تولید ناخالص داخلی تاجیکستان از ر

عملکرد قوی خالص صادرات و رشد مصرف خصوصی به پشتوانه بهبود روند کاهش یافت.  6137سال 

خراجی است صنایعبوده است. همچنین صنعت و به ویژه بخش خدمات و رشد اقتصادی جات، سبب حواله

ی ، مصرف خصوصجاتحوالهبا توجه به بهبود  رودانتظار میعوامل مهم رشد اقتصادی بودند.  غیر انرژی

  .با همین روند مثبت ادامه یابد

  بود. علت این  ٪7/9رسید، در حالی که نرخ مذکور در سال قبل  ٪0/7به  6137در ماه ژوئن نرخ تورم

 .شوک عرضه در برخی از محصوالت کشاورزی داخلی است ( ومانیوسامر کاهش ارزش پول محلی )

در سه ماهه  .درصد کاهش ارزش مواجه شد 33نسبت به دالر آمریکا با  سومانی، 6137در نیمه اول سال 

، حساب جاری ورود حواله جاتبه دلیل کاهش شدید واردات، بهبود صادرات و افزایش  6137اول سال 

 متوازن شد.  اًکشور تقریب

 اًو این رشد عمدت باشد 6/9تاجیکستان در میان مدت به طور متوسط  نرخ رشد ساالنه شودینی میپیش ب 

و افزایش تولید برق، از  نیروگاه برقابی راغون احداثافزایش تولید انبوه محصوالت صنعتی، پس از 

رود همگام با رشد پیش بینی شده، افزایش تدریجی به بعد محقق خواهد شد. انتظار می 6138اواخر سال 

های تامین اجتماعی هدفمند که در قانون درآمد نیروی کار، بهبود درآمدهای پولی و گسترش برنامه 

 .کاهش یابد ، نرخ فقر نیزتامین اجتماعی پیش بینی شده است
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  به رقم  6132در سال به آرامی شروع به کاهش کرد و  6139درصد در سال  1/13نرخ رسمی فقر از

پیش بینی  .درصد کاهش یافت 30به  3/39درصد رسید، در حالی که فقر مطلق در همان دوره از  1/11

 کاهش یابد.  6135درصد در سال  7/69به  6132درصد در سال  1/11شود نرخ فقر در سطح ملی از می

 دار بدهی های عمومی در مسیر پایسبب شود تا سیاست پولی انقباضی اتخاذ رود در میان مدت، انتظار می

، با ساخت و راه اندازی نیروگاه برقابی راغون و شروع 6137رود در سال انتظار میهمچنین  قرار گیرند.

درصد از تولید ناخالص  9دور دوم تجدید ساختار مالی بانکها در نیمه دوم سال، کسری بودجه در حدود 

 داخلی باقی بماند. 

 گذاری هایگذاری مستقیم خارجی، سرمایهر تجاری تاجیکستان و همین طور موانع سرمایهمحیط دشوا 

گذاری کلی سرمایه 6118گذاری کلی را محدود کرده است. از سال خصوصی را کاهش داده و سرمایه

 المللیای و بیندرصد از تولید ناخالص داخلی بوده و طبق استانداردهای منطقه 39کشور ساالنه حدود 

یازهای نگذاری خصوصی بیشتر و توسعه کسب و کار جدید، پیشدر سطح پایینی قرار دارد. سرمایه

 .زایی بیشتر هستندمهمی برای اشتغال

 ای که کارآفرینان داخلی و خارجی به آن اذعان دارند عبارتند از: امکانات زیربنایی ناکافی، موانع عمده

ت خصوص در حوزه مالکیه ش تامین انرژی، حاکمیت ضعیف قوانین بنامطمئن و نامناسب به ویژه در بخ

 . داراییها و سیاستهای سختگیرانه در وضع و اخذ مالیات

 دو برابر شدن تولید  است که شاملتعیین کرده  6161ای را تا سال دولت تاجیکستان اهداف بلندپروازانه

 کشور می باشد. در عین حال این کشور درصد و توسعه طبقه متوسط 61 ناخالص داخلی، کاهش فقر تا

 ودببرای دستیابی به رشد بیشتر، به برنامه ریزی عمیق تر ساختاری اصالحی نیاز دارد تا: الف( از طریق به

شرایط کسب و کار، نقش دولت را کاهش داده و نقش بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد و 

بخش خصوصی و ایجاد مشاغل مولد بیشتر را فراهم های افزایش سرمایه گذاری بدین ترتیب زمینه

و )ج( ارتباط کشور  بهبود بخشدخدمات عمومی اساسی را  آمدیسازد؛ )ب( مشارکت اجتماعی و کار

 .ای و جهانی را افزایش دهدبازارهای منطقهتحوالت با 
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 مبادالت تجاری ج.ا.ايران و تاجيکستان:

 )ارقام به میلیون دالر( بادالت تجاری ج.ا.ايران با تاجيکستاننمودار م                         

 

پلیمرهای سنتیتیک یا طبیعی، کاشی و  ، محصوالت پتروشیمی: (3159)اقالم مهم صادرات ايران به تاجيکستان 

سرامیک، مخمرهای فعال، ریسمان، کف پوش، مواد نسجی سنتتیک یا مصنوعی آماده مصرف، تجهیزات برای 

بندی کاال از مواد پالستیکی؛ سربطری، سرپوش، لباس ورزشی، چای سیاه، شیر خشک انتقال یا بستهنقل و 

 صنعتی، بیسکویت.

های نازک از ها و ورقهپنبه، صفحه ورق نوار چسب، صفحه (:3159)اقالم مهم واردات ايران از تاجيکستان

مدکننده ابریشم، تجهیزات سردکننده یا منجپیله کرم پلیمرهای اتیلن غیراسفنجی، آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیوم،

 آالت برای سنجش یا کنترل فشار.تراکمی با کندانسور مبدل حرارتی، کک، تجهیزات و ماشین

 

 سياست پوشش صندوق:

پوششهای میان و  ریسک کشوری صندوق )بسیارپرریسک( قرار داشته و 7در حال حاضر این کشور در گروه 

 میلیون دالر منوط به بررسی موردی می باشد. 17د بوده و ارائه پوشش کوتاه مدت تا سقف بلند مدت آن مسدو

 بانک مورد قبول:

 بانک تجارت شعبه دوشنبه
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 نمودارهای ضمیمه:

 گذاری مستقيم جذب شده توسط تاجيکستان ) به ميليون دالر(سرمايه                         

 

 

 ) ميليون دالر( موسسات اعتبار صادراتي در کشور تاجيکستاناعتبارات تحت پوشش 
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