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On Tuesday during a press conference, Abdujabbor Shirinov , head of the National Bank 
of Tajikistan [NBT], said that capital from Tajikistan, which have been transferred to 
offshore regions, are not illegal gains. But some economic experts do not agree with this 
assessment and claim that while the source of obtaining such capital and their mode of 
transfer from the origin until arrival to offshore banks are not transparent, how could one 
consider them as legal? Another question brought up is: Can the Roghun hydroelectricity 
plant be built by the money which Tajik companies or independent individuals possess in 
offshore accounts? 
 
The chairman of the National Bank of Tajikistan [NBT, central bank] stated in a press 
conference that the funds which go to offshore regions through the [NBT] pass through the 
“ғалбер” of the international organization of Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF) and that such funds are legal. According to Abdujabbor Shirinov, “all 
the funds which are transferred via the banking system surely pass through FATF. For this 
reason it does not mean that such funds are illegal.” 
 

 
Аbdujabbor Shirinov 



Despite such statements, the National Bank and other related agencies of Tajikistan do not 
reveal any information about the amount of capital in offshore [accounts] by companies, 
factories or individuals from Tajikistan. So far, it has not been revealed in any place as to 
how much money from Tajikistan is in circulation in offshore regions and who are the 
owners of such funds. Only the International Monetary Fund [IMF] in its report of last year 
had written that around US$3.5 billion from Tajikistan have been deposited in offshore 
accounts. 
 
A question is raised as to what is an offshore bank or account? [According to Internet 
sources:] 
 
“Such funds are private and hidden, pay less or no taxes at all. During times of turmoil and 
instability in the country with capital, such accounts will remain safe. Banks do not reveal 
information about such funds to anyone, even to tax organs and keep the accounts secret.” 
 
Notwithstanding Tajikistan’s offshore funds, Tajik economist, Ashurboi Soliev , tells of  
offshore regions that: 
 
“In general such regions are created with the intention of attracting capital and funds. 
Illegal funds are better circulated, since they are free from taxation. They are free from 
investigation by tax entities and other searches.” 
 
Zafar Abdulloev , a Tajik journalist who is researching economic issues, claims that the 
entities from Tajikistan with offshore accounts are: “Talco”  aluminium factory, Innovative 
Road Solutions or IRS, and companies belonging to the Tajik businessman [and brother-
in-law of President Emomali Rahmon] Hasan Asadullozoda . 
  

 
Zafar Abdulloev 
 
According to Mr Abdulloev, There are also other companies which are registered offshore 
and belong to large investors from organizations and companies of Tajikistan. 
 
For example, the air transport company “Somon Air”  has an account in the British Virgin 
Islands. The new bank “Kontbank”  as well is considered among such entities. According 
to Mr Abdulloev, there are also other accounts, which are not revealed anywhere and no 
information is available about them. Based on the research conducted, he estimates that 
US$50 million is transferred from Tajikistan to offshore accounts [per year]. But Mr 
Abdulloev doubts [the head of NBT] Abdujabbor Shirinov’s claims regarding the legality of 
such capital.  He says: 
 
“If not stolen, [holders of] all legal funds must state where [the money] has originated from 
and how it has been transferred; where they come from and where they have gone must 
be revealed. If such a condition were to be, we could not say that funds are illegal. If this is 



not the case, however, and efforts are seen to take place for hiding the capital, such as the 
IRS company, we cannot [vouch for the legal status of the capital abroad].” 
 
Having US$3.5 billion in offshore regions, Tajik companies and businessmen, themselves, 
could have built the Roghun electricity plant, since to build Roghun, according to 
estimates, over US$2 billion is needed. 
 
Tajik economist, Davlatmurod Jumaev , says that in Central Asian states, businesspeople 
have no trust in the future conditions of their own countries. In relation to this issue, he 
said: “In the Central Asian states, there is a danger that one’s money can disappear in an 
instant.” 
 
For this reason, Mr Jumaev considers this idea to be connected with the lack of 
guarantees on the part of the government and the [political] situation in the region, and this 
is why entrepreneurs do not invest in such grand projects. With the existence of such 
capital, the building of Roghun would have otherwise been possible. [END] 
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 Mr Shirinov said that monitoring the transfer of funds from Tajikistan to offshore regions is difficult 

According to the National Bank of Tajikistan [NBT], monitoring the transfer of funds 
from this country to offshore financial centres in foreign countries is difficult. 

Abdujabbor Shirinov, the head of this bank [NBT, central bank], stated in a press 
conference on Tuesday, 22 January [2013] in Dushanbe: “It’s possible that funds are 
transferred from Tajikistan to Britain, Germany, Russia and other countries and then from 
those places to offshore regions. For this reason, it is difficult to determine the amount of 
funds that go to offshore regions.” 

Mr Shirinov also emphasized that the capital which is transferred from Tajikistan to foreign 
countries, are not illegal gains. 

In November [2012], the International Monetary Fund in its report: [“Regional Economic 
Outlook: Caucasus and Central Asia”] had estimated the level of informal economy or 
“black market” in Tajikistan at over 30 percent of GDP or equivalent to US$2 billion. 

According to [IMF] sources, part of the funds, which are gained illegally, move out of 
Tajikistan and are transferred to offshore regions in foreign countries. 

Among other things, the organization called the Tax Justice Network in a report which it 
had published in summer [2012] had written that it is possible that US$2.3 billion have 
been transferred to offshore regions from Tajikistan. 

This report had referred to the “Talco Management Limited” company, which has been the 
financial partner of the Tajikistan Aluminium Company or “Talco” and is registered in the 
British Virgin Islands [BVI]. 

According to the [IMF], the company IRS or Innovative Road Solutions, which is 
responsible for maintenance of the Dushanbe-Chanok toll road, has also been registered 
in the [BVI] offshore island. 



Now, the question arises as to how such substantial capital from poverty-stricken Tajikistan 
and on whose behalf they are transferred abroad, including to offshore financial regions? 

Mr Shirinov said that according to the laws of Tajikistan, the National Bank cannot reveal 
the method of transfer and the owners of such capital. 

He said: “We have laws on banks and banking activity. There is an article on banking 
confidentiality. According to this article, information about accounts is only revealed to the 
owner of the capital or if s/he may have committed a crime, with a court order, it will be 
given to investigative organs. Due to this, we cannot say as to who, where and how funds 
are transferred.”  

The head of the National Bank of Tajikistan said that a year-and-half ago in this bank a 
special division for countering illegal funds was established, but during this period, no case 
of revelation of such funds has taken place and no case has been filed with the courts. 

At the same time, in a published article, Hoji-Muhammad Umarov, an independent 
economist, has referred to substantial funds, which rich Tajiks or as he puts it “new Tajiks” 
transfer to offshore financial regions. 

According to Mr Umarov, the use of a small amount of such funds for social and economic 
projects of Tajikistan will have serious effects in the way of improving the economic 
conditions of the country and raising the standard of living of the population.  

Offshore financial centres are referred to small regions in territories of this or that country, 
which are outside of legal monitoring and there is a possibility that some of owners of 
capital transfer their funds to those regions to keep them secret or avoid paying taxes. 

According to the International Monetary Fund, currently there exist 70 offshore financial 
centres in the world with the British Virgin Islands considered as among the most popular. 
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Коршиносон ба қонунмандии сармояҳои минтақаи оффшор шубҳа доранд. 
 

 
Харитаи ҷазираҳои Вирҷин дар Бритониёи Кабир 
 
Нурмуҳаммади Холзода 
22.01.2013  
 
Рӯзи сешанбе дар як нишасти хабарӣ Абдуҷаббор Ширинов, раиси Бонки Миллии 
Тоҷикистон гуфт, сармояҳое, ки аз Тоҷикистон ба минтақаҳои оффшор ворид 
шудаанд, ғайриқонунӣ ба даст наомадаанд.  Вале баъзе коршиносони иқтисодӣ ба ин 
ақида розӣ нестанд ва мегӯянд, дар сурате, ки сарчашмаи аслии ба даст омадани ин 
пулҳо ва тарзи ҳаракати онҳо аз нуқтаи аввал то расидан ба бонкҳои оффшорӣ 
шаффоф нест, чӣ тарз мешавад онро қонунӣ донист? Суоли дигари матраҳ ин аст, ки 
оё бо пулҳое, ки ширкатҳои Тоҷикистон ё шахсони алоҳида ҳоло дар ҳисобҳои 
оффшор доранд, метавон ниругоҳи барқи обии Роғунро сохт? 
 
Раиси Бонки Миллии Тоҷикистон дар нишасти хабарии Душанбе гуфт, пулҳое, ки аз 
роҳи Бонки миллии Тоҷикистон ба минтақаҳои оффшор ворид мешаванд аз “ғалбер”-
и Созмони байналмиллалии расидагии молӣ  (FATF – Financial Action Task Force On 
Money Laundering)  мегузаранд ва чунин маблағҳо қонунианд. Абдуҷаббор Ширинов 
гуфт, ки “ҳамаи маблағҳое, ки тавассути низоми бонкӣ  
 

Абдуҷаббор Ширинов 
 
интиқол дода мешаванд, ҳатман онҳо аз ғалбери FATF  мегузаранд. Барои ҳамин 
ин маънои онро надорад, ки  ин маблағҳо ғайриқонунианд”, гуфт ӯ. 
 
Бо вуҷуди чунин гуфтаҳо ҳам Бонки Миллӣ ва ҳам муассисаҳои дигари зидахли 
Тоҷикистон дар бораи маблағҳои оффшории ширкату корхона ва ё шаҳрвандони 
алоҳидаи Тоҷикистон маълумоте ифшо намекунанд. То ҳол дар ҷое гуфта 



нашудааст, ки аз Тоҷикистон чӣ қадар маблағ дар минтақаҳои оффшор дар 
гардишанд ва соҳибони онҳо кистанд. Танҳо сандуқи Байналмиллалии Пул дар 
гузориши соли гузаштаи худ навишт, ки аз Тоҷикистон тақрибан 3,5 миллиард доллар 
дар ҳисобҳои оффшорӣ гузошта шудааст. 
 
Суоле пеш меояд, ки бонки оффшорӣ ё ҳисоби оффшорӣ чист? Мо посухи ин суолро 
дар Wikipedia  ҷустем. Дар он тақрибан чунин омадааст: 
 
“Чунин ҳисобҳо хусусӣ ва махфӣ ҳастанд, камтар андоз месупоранд ва ё умуман 
намесупоранд. Дар ҳолати нооромиҳову бесуботиҳо дар кишвари соҳиби сармоя ин 
ҳисобҳо ҳифз карда мешаванд. Бонкҳо дар бораи ин ҳисобҳо ба касе, ҳатто ба 
муассисаҳои андоз маълумот намедиҳанд ва ҳисобро махфӣ нигоҳ медорад”. 
 
Ашӯрбой Солиев, як иқтисоддони тоҷик бидуни дарназардошти пулҳои оффшории 
Тоҷикистон дар бораи минтақаҳои оффшор чунин мегӯяд: 
 
“Одатан чунин минтақаҳо барои ҷалби сармоя ва коғазҳои қимматнок таъсис дода 
мешавад. Пулҳои ғайриқонунӣ беҳтар гардиш мекунанд, чунки аз андоз озоданд. Аз 
тафтишоти муассисаҳои молиётӣ ё тафтишҳои дигар озод ҳастанд”.   
 
Зафар Абдуллоев, рӯзноманигори тоҷик, ки ба таҳқиқи масъалаҳои иқтисодӣ 
машғул аст, мегӯяд, ки аз Тоҷикистон корхонаи алюмини “Талко”, Инноватив Роуд 
Солюшинз ё IRS, ширкатҳое, ки ба Ҳасан Асадуллозода, соҳибкори тоҷик  
 

Зафар Абдуллоев 
 
тааллуқ доранд, дар минтақаҳои оффшор сармоя гузоштаанд. Ба гуфтаи оқои 
Абдуллоев, ширкатҳое низ ҳастанд, ки дар оффшор сабти ном шудаанд ва 
сармоягузорони бузурги муассисаҳову ширкатҳои сабтиномшудаи Тоҷикистон ба 
шумор мераванд. 
 
Масалан, ширкати ҳавоии “Сомон-Эйр”  дар ҷазираи Вирҷини муттааллиқ ба 
Бритониё  ҳамин гуна сурат-ҳисоб дорад. Бонки нави “Контбонк” низ аз ҷумлаи 
чунин муассисаҳо ба шумор меравад. Оқои Абдуллоев мегӯяд, ҳисобҳои дигар низ 
ҳастанд, ки  дар ҷое эълон нашудаанд ва дар бораи онҳо маълумот вуҷуд надорад. 
Вай бо такя ба таҳқиқоте, ки анҷом додааст, тахмин мезанад, ки ҳар сол аз 
Тоҷикистон ҳудуди 50 миллион доллар ба ҳисобҳои оффшор интиқол дода мешавад. 
Аммо оқои Абдуллоев бо суханони Абдуҷаббор Ширинов дар бораи қонунӣ будани 
ин сармояҳо шак дорад. Вай мегӯяд: 
 
Ҳамаи пулҳои қонунӣ, агар онҳо дуздида нашуда бошанд, бояд бигӯянд, ки онҳо аз 
чӣ сарчашмае ба даст омадаанд ва роҳи ҳаракати ин пулҳо чӣ гуна будааст, аз 
куҷо омаданд ва ба куҷо рафтанд, бояд нишон дода шавад. Дар он сурат мо 
наметавонем бигӯем, ки ин пулҳо ғайриқонунӣ ҳастанд. Агар чунин нест ва 



талошҳо барои пинҳон доштани сармояҳо мушоҳида шавад, мисли ширкати IRS, 
мо  инро гуфта наметавонем. 
 
Бо доштани ҳудуди 3,5 миллиард доллар дар минтақаҳои оффшор худи ширкатҳо ва 
соҳибкорони тоҷик метавонистанд бидуни сармояҳои хориҷӣ ниругоҳи барқи обии 
Роғунро бунёд кунанд, зеро барои бунёди Роғун, тибқи ҳособҳои тақрибӣ, бештар аз 
2 миллиард доллар зарур аст. 
 
Давлатмурод Ҷумъаев, иқтисоддони тоҷик мегӯяд, дар кишварҳои Осиёи Марказӣ 
соҳибкорон ба чигунагии вазъи ояндаи кишвари худ бовар надоранд. Вай дар робита 
бо мавзӯъ гуфт, “дар кишварҳои Осиёи Марказӣ хатаре ҳаст, ки пулҳо метавонанд 
яку якбора ғайб зананд”.  
 
Ба ин далел оқои Ҷумаев ин андешаро бо набуди замонат аз тарафи ҳукумат ва 
вазъи минтақа вобаста медонад ва мегӯяд, барои ҳамин соҳибкорон дар чунин 
тарҳҳои бузург сармоя намегузоранд. Вагарна бо чунин пулҳо сохтани Роғун имкон 
дорад.  
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Оқои Ширинов гуфт, ки назорат бар интиқоли маболиғ аз Тоҷикистон ба манотиқи молии офшурӣ душвор аст 

Бонки миллии Тоҷикистон мегӯяд, ки назорат бар интиқоли маболиғ аз ин 
кишвар ба марокизи молии офшур дар кишварҳои хориҷӣ душвор аст. 

Абдуҷаббор Ширинов, раиси ин бонк, рӯзи сешанбеи 22 январ дар як нишасти 
хабарӣ дар шаҳри Душанбе гуфт: "Мумкин аст маблағ аз Тоҷикистон ба Бритониё, 
Олмон, Русия ва кишварҳои дигар интиқол ёфта ва сипас аз он ҷоҳо ба минтақаҳои 
офшур биравад. Аз ин лиҳоз, мушаххас кардани маблағе, ки ба минтақаҳои офшур 
меравад, душвор аст." 

Ҳамчунин, оқои Ширинов таъкид кард маболиғе, ки аз Тоҷикистон ба марокизи молии 
офшур дар кишварҳои хориҷӣ мунтақил мешаванд, аз роҳҳои ғайриқонунӣ ба даст 
наомадаанд. 

Сандуқи Байналмилалии Пул моҳи ноябри соли гузашта дар гузориши "Дурнамои 
тавсеъаи иқтисоди минтақаӣ: Қафқоз ва Осиёи Марказӣ" сатҳи иқтисоди ғайрирасмӣ 
ё ба истилоҳ "иқтисоди сиёҳ" дар Тоҷикистонро беш аз 30 дарсади тавлидоти 
нохолиси дохилӣ ё муъодили ду милёрд дулори омрикоӣ арзёбӣ карда буд. 

Ба гуфтаи манобеъи ин созмон, бахше аз маболиғе, ки аз роҳҳои ғайримуҷоз ба даст 
меоянд, аз Тоҷикистон хориҷ шуда ва ба манотиқи молии офшур дар кишварҳои 
хориҷӣ мунтақил мегардад. 

Аз ҷумла, созмони мавсум ба Шабакаи Ҷаҳонии Адолати Молиётӣ (Tax Justice 
Network) дар гузорише дар тобистони соли гузашта навишта буд, ки имкон дорад ба 
миқдори 2 милёрду 300 милиюн дулор аз Тоҷикистон ба манотиқи молии офшур 
мунтақил шуда бошад. 

Дар ин гузориш ба ширкати "Талко Лимитид Менеҷмент" ишора шуда буд, ки шарики 
молии корхонаи олуминиюм ё "Талко" дар Тоҷикистон буда ва дар ҷазоири 
Вирҷиниёи Бритониё сабт шудааст. 

Бино ба иттилоъи Сандуқи Байналмилалии Пул, ширкати IRS ва ё "Иноввейтив Роуд 
Солюшн" низ, ки масъули нигаҳдории роҳи пулакии Душанбе-Чаноқ аст, дар ин 
ҷазоири офшур сабти ном гардидааст. 



Ҳоло ин суол матраҳ аст, ки ин маболиғи барои Тоҷикистони фақир ҳангуфт чи гуна 
ва аз ҷониби кадом ашхос ба хориҷи кишвар, аз ҷумла, ба манотиқи молии офшур 
мунтақил мешавад? 

Оқои Ширинов гуфт, ки бар асоси қавонини Тоҷикистон Бонки Миллӣ наметавонад 
иттилоъ дар бораи наҳваи интиқол ва соҳибони ин маболиғро ифшо кунад. 

Ӯ гуфт: "Қонун дар бораи бонкҳо ва фаъъолияти бонкӣ дорем. Дар он моддаи сирри 
бонкӣ ҳаст. Тибқи ин модда, иттилоъ дар бораи суратҳисоб танҳо ба соҳиби пул 
ифшо мешавад ё агар ӯ ҷиноят карда бошад, бо раъйи додгоҳ ба ниҳодҳои 
тафтишотӣ дода мешавад. Аз ин лиҳоз, гуфта наметавонам, ки кӣ, ба куҷо ва чи хел 
маблағро интиқол медиҳад." 

Раиси Бонки миллии Тоҷикистон гуфт яку ним сол қабл дар ин бонк бахши вижаи 
мубориза бо маболиғи ғайриқонунӣ таъсис шуда, аммо дар ин муддат ҳеч ҳодисаи 
ифшои чунин мавориде иттифоқ наафтода ва парвандае низ дар ин замина ба 
додгоҳ ирсол нашудааст. 

Дар ҳамин ҳол, Ҳоҷимуҳаммад Умаров, иқтисоддони мустақил, зимни нашри мақолае 
ба маболиғи ҳангуфте ишора кардааст, ки тоҷикони сарватмандё ба истилоҳи ӯ 
"навтоҷикон" ба манотиқи молии офшур интиқол медиҳанд. 

Оқои Умаров гуфтааст, ки истифодаи бахши андаке аз ин маболиғ барои иҷрои 
тарҳҳои иқтисодию иҷтимоъии Тоҷикистон дар беҳбуд бахшидан ба вазъи иқтисодии 
кишвар ва болоравии сатҳи зиндагии мардум асароти ҷиддӣ хоҳад гузошт. 

Марокизи молии офшур ба манотиқи кӯчаке дар қаламрави ин ё он кишвар мегӯянд, 
ки аз ҳавзаи қазоӣ хориҷ буда ва имкон дорад бархе аз сармоядорон барои махфӣ 
нигаҳ доштани даромадҳои худ ё имтиноъ ҷустан аз пардохти омлиёт маболиғи 
худро ба он ҷо интиқол диҳанд. 

Тибқи иттилоъи Сандуқи Байналмилалии Пул ҳоло дар ҷаҳон 70 минтақаи молии 
офшур вуҷуд дошта ва ҷазоири Вирҷиниёи Бритониё аз маъруфтарини онҳо ба 
шумор меояд. 


