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IFC барои ҷорӣ намудани таҷрибаи пешқадам дар соҳаи идоракунии хавф дар кишварҳои
Аврупо ва Осиёи Марказӣ кӯмак мерасонад
Ш. Душанбе, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 9-уми ноябри соли 2011—IFC, узви гурӯҳи ташкилотҳои
Бонки умумиҷаҳонӣ, дар якҷоягӣ бо Ассотсиатсияи коршиносон оид ба идоракунии хавф (GARP)
ба бонкҳо ва ташкилотҳои қарзи хурд барои баланд бардоштани сатҳи устувории тиҷорат ва васеъ
кардани намудҳои молу хизматрасониҳои молиявӣ тавассути рушди нерӯи онҳо дар соҳаи
идоракунии хавф кӯмак хоҳанд расонид.
IFC ва GARP оид ба коркарди барномаи омӯзиши касбӣ ва сертификатсия дар соҳаи идоракунии
хавф, ки дар нӯҳ кишвари зерин бори аввал пешниҳод карда мешавад, созишномае ба имзо
расониданд: Арманистон, Озарбойҷон, Маҷористон, Қирғизистон, Молдавия, Россия, Тоҷикистон,
Украина ва Ӯзбекистон. Барнома ба тайёр кардани кормандони ташкилотҳои молиявии маҳаллӣ
равона карда шуда, барои баланд бардоштани сатҳи ҳифзи ташкилотҳои молиявии маҳаллӣ аз
бӯҳронҳои молиявии имконпазир имкон медиҳад. Дар минтақа аввалин маротиба омӯзиши касбӣ
ва сертификатсия бо забони русӣ гузаронида хоҳад шуд, ки ин барои ба таври назаррас васеъ
кардани гурӯҳи иштирокчиёни барнома мусоидат мекунад. Барои амалисозии Барномаи мазкур
IFC дар ҳар як кишвар шарикони маҳаллиро баҳри гузаронидани омӯзиш дар маҳалҳо ҷалб
намуд. Мутахассисони IFC ба иштирокчиёни барнома ҷиҳати муайян ва кам кардани сатҳи
хавфҳои молиявӣ ба монанди хавфҳои қарзӣ, бозорӣ ва амалиётӣ кӯмак хоҳанд расонид.
“IFC ба ташкилотҳои молиявӣ дар Аврупо ва Осиёи Марказӣ ҷиҳати баланд бардоштани нерӯи
онҳо дар соҳаи идоракунии хавф кӯмак расонида истодааст», - мегӯяд роҳбари Лоиҳаи IFC
«Барномаҳои машваратӣ оид ба беҳтар кардани инфрасохтори молиявӣ дар кишварҳои Осиеи
Марказӣ ва Озарбойҷон» Зарина Одинаева. «Ҳамкории IFC, GARP ва шарикони маҳаллӣ оид ба
ҷорӣ намудани барномаи омӯзиши касбӣ ва сертификатсия дар соҳаи идоракунии хавф дар
минтақа ба мутахассисони идоракунии хавф ва дигар коршиносон дар кишварҳои мазкур имкон
медиҳад, ки дар доираи барномаии сертификатсиякунонии дар миқёси байналхалқӣ
эътирофгардида аз омӯзишҳо гузашта, имтиҳон супоранд. Ин ба онҳо ҷиҳати мустаҳкам намудан
ва рушди идораи хавф дар минтақа имкон хоҳад дод».
Лоиҳаи мазкур дар доираи Барномаи IFC оид ба рушди инфрасохтори молиявӣ дар кишварҳои
Осиёи Марказӣ ва Озарбойҷон, инчунин Барномаи IFC оид ба идораи бӯҳрон дар бозорҳои
молиявӣ, ки дар ҳамкорӣ бо Ҳукуматҳои Швейтсария, Австрия, Финландия ва Ҳолланд амалӣ
шуда истодааст, пеш бурда мешавад. Фаъолияти лоиҳаҳо ба рушди бозорҳои молиявӣ тавассути
пурқувват намудани бюроҳои қарз, ҷорӣ намудани барномаҳои сертификатсиякунонӣ дар соҳаи
идоракунии хавф, инчунин тавассути мусоидат ба ҳалли масъалаи қарзҳои пардохтношуда
нигаронида шудааст.
Оид ба IFC
IFC, узви гурӯҳи ташкилотҳои Бонки умумиҷаҳонӣ буда, ташкилоти калонтарини ҷаҳонии рушд
мебошад, ки фаъолияти худро ба рушди бахши хусусӣ дар кишварҳои рӯбатараққӣ ва дар

марҳалаи гузариш қарордошта равона мекунад. Мо ба рушди босуботи кишварҳои рӯбатараққӣ
тавассути маблағгузории сармоя, пешниҳод намудани хизматрасониҳои машваратӣ ба ширкату
ҳукуматҳо ва сафарбаркунии сармоя ба бозорҳои молиявии байналхалқӣ мусоидат мекунем. Дар
соли молиявии 2011 новобаста аз вазъияти номуайяни ҷаҳонии давомёфтаистода мо ба мизоҷони
худ ҷиҳати таъсиси ҷойҳои кории нав, беҳтар кардани нишондиҳандаҳои экологии фаъолият ва
дастгирии аҳолии маҳаллӣ кӯмак расонидем. Дар ҳамин асно ҳаҷми маблағгузории мо дар соли
ҷорӣ дар тӯли таърих аз ҳама зиёд гардида, тақрибан 19 млрд. доллари ШМА-ро ташкил дод.
Барои маълумоти муфассал ба саҳифаи интернетии зерин ташриф оред: www.ifc.org
Тавассути саҳифаҳои интернетии зерин дар тамос бимонед:
www.facebook.com/IFCwbg
www.twi er. com/ IFC_ or g
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
Оид ба SECO
Котиботи давлатии Швейтсария оид ба масъалаҳои иқтисодӣ мутасаддии сиёсати иқтисодии
Конфедератсияи Швейтсария мебошад. Мақсади котибот таъсис ва рушди шароитҳои
танзимкунандаи сиёсати иқтисодӣ баҳри беҳтар кардани муҳити соҳибкорӣ мебошад. SECO
инчунин Швейтсарияро дар ташкилотҳои бузурги бисёрҷониба ва байналхалқӣ муаррифӣ намуда,
дар фаъолият оид ба паст кардани сатҳи камбизоатӣ шомил мебошад ва инчунин ба кишварҳои
рушдёфтаистодаи дар марҳалаи гузариш қарордошта ҷиҳати бунёди ҷомеаи устувори демократӣ
ва иқтисоди бозоргонии босубот кӯмак мерасонад. Ҳар сол Швейтсария барои рушди ҳамкорӣ ва
кӯмак ба кишварҳои дар марҳалаи гузариш қарордошта тақрибан 1.9 млрд. дол. ШМА ҷудо
мекунад. Барои маълумоти иловагӣ ба саҳифаи интернетии зерин муроҷиат кунед:
www.seco.admin.ch.
Оид ба Ассотсиатсияи GARP
Ассотсиатсияи ҷаҳонии коршиносон оид ба идораи хавф (GARP) ташкилоти ғайритиҷоратиест, ки
мақсади он аз тайёр кардани мутахассисон ва ширкатҳо баҳри қабули қарори ҳамаҷониба
баркашидашуда бо дарназардошти хавф иборат аст. Ба ассотсиатсия тақрибан 150 000
мутахассисон оид ба идоракунии хавф ва тадқиқотчиён аз бонкҳо, ширкатҳои сармоягузорӣ,
сохторҳои ҳукуматӣ, муассисаҳои таълимӣ ва корпоратсияҳо аз зиёда аз 195 кишвари ҷаҳон
шомиланд. GARP имтиҳонотро аз рӯи тахассусҳои Мутахассис оид ба идоракунии хавфи молиявӣ
(Financial Risk Manager) (FRM®) ва Коршиноси соҳаи идоракунии хавфи энергетикӣ (Energy Risk
Professional) (ERP®) мегузаронад; сертификатҳои он аз ҷониби коршиносони соҳаи хавф дар
тамоми ҷаҳон эътироф мегарданд. GARP инчунин рушди идоракунии хавфро тавассути
гузаронидани омӯзишҳои баландсифат барои коршиносон дар ҳамаи сатҳҳо таъмин мекунад.
www.garp.org.

