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[Tajikistan:]  Not Only Brains, But 
Capital, Too, Is ‘Fleeing’  
 
While the government attempts to bring foreign investment to the country, 
the trend of “capital flight” from the republic continues. 

 
Аbdullo Ashurov [Radio Free Europe] 
06.08.2012  
According to data from the National Bank of 
Tajikistan [NBT], during 2011, US$41.5 million 
was taken out of the country. 

In a written interview, the press office of the National Bank indicated that 
during the past three years, capital flight from Tajikistan has been on the rise. 
That is, if in 2008 US$22.2 million was sent abroad, in 2010 this figure was 
US$40.6 million. While describing this issue, the [NBT] says that over half of 
such capital are sent to the “near abroad” countries. But no specific mention of 
these countries is made. 

While the country’s economy is in need of investment, revival and 
development, tens of millions of dollar is taken out of Tajikistan. President 
Emomali Rahmon has many times requested the businesspeople of the 
country to bring back their money from foreign banks and to thus participate 
in the economic growth [of Tajikistan]. Why then instead of capital flow into 
Tajikistan, the opposite [is occurring], i.e. money is being taken out of the 
country? 

 
 
According to Tajik economist [and government-recognized head of the 
Democratic Party] Masoud Sobirov, investors are attracted to areas where 
there is guarantee of stability and security for [both] themselves and their 



capital: “Given current conditions in Tajikistan, it is illogical to talk about 
attracting foreign investment. This is because local investors are transferring 
their money abroad since capital security is not guaranteed in Tajikistan. 
Look, when there were military operations in parts of Tajikistan, how then are 
investors to trust in the future of this country?” 
 
Mr Masoud added that corruption and lack of judicial independence in 
Tajikistan are also among factors which have caused “capital flight”. But in the 
opinion of other experts, not only is capital security important in this process, 
but business conditions and receipt of higher profits are involved as well.   
 
Tajik investors not only attempt to take their capital to secure countries which 
normally do not ask questions about the origin of one’s capital, but also do so 
for the reason that in those countries, such as Kazakhstan and United Arab 
Emirates, there are good conditions for business development. 
 
According to a Tajik businessperson who is involved in the production of 
construction material, cotton processing and cattle ranching, s/he has taken 
half of her/his capital out of the country during the past three years: “I sent 
part of my capital to Dubai and the other to Kazakhstan. In Dubai, I invested it 
in the hospitality business and in Kazakhstan in the agricultural sector. That’s 
because in these countries business is much easier, it is not necessary to have 
a lot of permits as there is in Tajikistan. Furthermore, in Tajikistan in an 
instant they can confiscate and make their own a business of yours which you 
have built for years.” 
 
According to our interlocutor, the famous stories related to the “Orima”, 
“Mavaraunnahr” and a number of others have forced many [Tajik] 
entrepreneurs, who despite all the problems wanted to work in their own 
country, to “move” their capital and later their companies to other countries. 
 
At the same time, the World Bank in its annual “Doing Business 2012” report 
has lowered Tajikistan five notches on the indicator of “protecting investors” 
as compared to last year. Currently, among 183 countries of the world, 
Tajikistan stands on the 65th position on the indicator of protecting investors. 
 
Another reason for “capital flight” from Tajikistan is found in the fact that 
many exporters do not return to the country the revenue which they earn from 
the sale of goods abroad, but hold on to them in offshore nonintrusive tax 
havens. Two weeks ago, the British organization Tax Justice Network said that 
in its estimate as of last year US$2.3 billion have gone from Tajikistan to 
offshore regions, an amount equal to 82% of the country’s foreign debt. 



На танҳо мағзҳо, сармояҳо низ "фирор" мекунанд 
Дар ҳоле ки ҳукумат мекӯшад, сармояи хориҷиро ба кишвар орад, 
раванди "фирори сармоя" аз ҷумҳурӣ идома дорад. 
 

 
 
Абдулло Ашӯров 
06.08.2012  
Бино бар омори Бонки миллии Тоҷикистон танҳо дар соли 2011-ум аз 
кишвар ба хориҷа 41,5 миллион доллари амрикоӣ интиқол дода шудааст.  
 
Дар як мусоҳибаи катбӣ (хаттӣ) хадамоти матбуотии Бонки миллӣ 
иттилоъ дод, ки се соли охир бурунрафти маблағ аз Тоҷикистон дар ҳоли 
афзоиш аст. Яъне, агар дар соли 2008-ум аз Тоҷикистон 22,2 миллион 
доллар ба хориҷа интиқол ёфта бошад, соли 2010-ум ин рақам ба 40,6 
миллион доллар баробар шудааст. Дар шарҳи ин мавзӯъ Бонки миллии 
Тоҷикистон гуфтааст, аз нисф зиёди ин сармоя ба кишварҳои, ба 
истилоҳ, “хориҷаи наздик” интиқол дода мешаванд.  Аммо аз ин 
кишварҳо ном бурда нашудааст. 

Даҳҳо миллион доллар дар ҳоле аз Тоҷикистон берун меравад, ки 
иқтисоди ин кишвар ба сармоягузорӣ, эҳё ва рушд эҳтиёҷ дорад. 
Раисиҷумҳур Эмомалӣ Раҳмон борҳо аз тоҷирону соҳибкорони кишвар 
хостааст, пули худро аз бонкҳои хориҷӣ ба кишвар интиқол диҳанд ва 
дар густариши иқтисод саҳм бигиранд. Пас, чаро дар ивази сарозер 
шудани сармоя ба Тоҷикистон баръакс пул аз кишвар бе берун меравад? 

 
 
Иқтисоддони тоҷик Масъуд Собиров мегӯяд, сармоягузорон ба ҳамон 
минтақае майл мекунанд, ки дар он ҷо субот ва амнияти худашон ва 
сармояашон таъмин бошад: "Дар шароити кунунии Тоҷикистон дар 



бораи ҷалби сармояи хориҷӣ ҳарф задан бемантиқ аст. Чунки 
сармоядорони дохили кишвар пулҳояшонро ба хориҷа интиқол 
медиҳанд, чунки дар Тоҷикистон амнияти сармоя таъмин нест. 
Бубинед, дар минтақаҳои Тоҷикистон амалиёти низомӣ гузаронда шуд, 
пас, аз куҷо сармоягузорон боварӣ пайдо кунанд ба ояндаи ин кишвар?" 
 
Ҷаноби Масъуд афзуд, коррупсия ва адами мустақилияти судӣ низ дар 
Тоҷикистон аз омилҳоест, ки боиси "фирори сармояҳо" аз Тоҷикистон 
шудааст. Аммо ба ақидаи коршиносони дигар на танҳо амнияти сармоя 
дар ин раванд аҳамият дорад, балки шароити корбурд ва гирифтани 
даромади бештар низ нақш мебозад. 
 
Сармоядорони тоҷик на танҳо ба он мекӯшанд, ки сармояашонро ба 
кишварҳои амн интиқол диҳанд, ки маъмулан таърихи сарчашмаи 
сармояро суроғ намекунанд, балки ҳамчунин барои он ки дар ин 
кишварҳо имконияти хуби пешбурди соҳибкорӣ вуҷуд дорад, мисоли 
Қазоқистон ва Имороти Муттаҳидаи Араб. 
 
Як соҳибкорӣ тоҷик, ки дар Тоҷикистон ба тавлиди масолеҳи бинокорӣ,  
коркарди пахта ва чорводорӣ машғул буд, мегӯяд, дар се соли охир 
нисфе аз сармояҳояшоро ба хориҷи кишвар интиқол додаст: "Як қисми 
сармояаамро ба Дубай ва қисми дигарашро ба Қазоқистон интиқол 
додам. Дар Дубай онро ба бизнеси меҳмонхонаҳо ва дар Қазоқистон 
бошад, онро ба соҳаи кишоварзӣ равона кардам. Чунки дар ин кишварҳо 
пешбурди соҳибкорӣ ба маротиб осон аст, иҷозатномаҳои зиёд 
гирифтан зарур нест, мисли Тоҷикистон. Инчунин дар Тоҷикистон 
бевосита метавонанд, бизнеси солҳо сохтаи туро дар як они воҳид 
ғасб карда, аз они худ кунанд." 
 
Ҳамсӯҳбати мо мегӯяд, моҷароҳои пурсарусадои марбут ба ширкатҳои 
“Орима”, “Мовароуннаҳр” ва чандеи дигар бисёре аз соҳибкоронро, ки бо 
вуҷуди ҳамаи мушкилот мехостанд дар ватан кор кунанд, водор кард, ки 
сармояҳо ва минбаъд ширкати худро низ ба кишварҳои дигар "кӯчонанд". 
 
Дар ҳамин ҳол, Бонки ҷаҳонӣ дар гузориши солонаи Doing business-2012 
ё "Пешбурди тиҷорат-2012" мавқеи Тоҷикистонро аз рӯи риштаи "Ҳифзи 
сармоягузорон" панҷ нуқта нисбат ба соли қабл поён бурдааст. Акнун 
Тоҷикистон дар байни 183 кишвари ҷаҳон аз ҷиҳати ҳифзи 
сармоягузорон дар ҷои 65-ум қарор дорад.  
 
Як далели дигари “фирори сармоя” аз Тоҷикистон дар он аст, ки бархе аз 
содиркунандагон даромадеро, ки аз фурӯши моли худ дар хориҷа ба 
даст меоранд, ба кишвар ворид намекунанд, балки дар минтақаҳои 
бидуни андоз ва тафтиш, яъне оффшор нигоҳ медоранд. Созмони 
бритониёии Tax Justice Network ду ҳафта пеш гуфт, ба тахмини он аз 
Тоҷикистон то соли гузашта 2 миллиарду 300 миллион доллар ба 
минтақаҳои оффшорӣ рафтааст, ки ин маблағ баробар бо 82 дарсади 
қарзи хориҷии кишвар аст. 
 
 


