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САРСУХАН 

Дар шароити кунунӣ илму дониш нишондиҳандаи асосии дараҷаи 
инкишофи ҳар як давлату миллат буда, бо раванди рушди нерӯи инсонӣ 

робитаи мустақим дорад,- таъкид медоранд, Асосгузори сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 
Эмомалї Рањмон. Зеро дар њар давру замон тањсилот барои рушд ва 
такомули љомеаи инсонї маќоми шоиста дошта, дараљаи тараќќиёти 
давлат ва пешрафти љомеа аз сатњ ва сифати саводнокї ва 
маърифатнокии љомеа вобастагии ногусастанї дорад.  

Пешвои миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар вохўрию 
мулоќотҳои хеш соњаи маориф ва илмро ба њайси самтњои афзалиятноки 
стратегии сиёсати давлатї арзёбї намуда, маорифро пояи давлату 
давлатдорї меҳисобанд. Чуноне ки дар яке аз баромадашон таъкид 
доштанд: “Дастгирии соњаи маориф ва баланд бардоштани маќоми 
омӯзгор, дар навбати аввал, аз он љињат муњим мебошад, ки ањли маориф 
дар рушди нерўи инсонї сањми бевосита дошта, яке аз ќуввањои пешбаранда 
ва фаъоли љомеаи имрўза ба шумор меравад ва гузашта аз ин, пешрафти 
тамоми соњањои њаёти љомеа ва давлат ба сатњи рушди маориф 
вобастагии мустаќим дорад”.  Дар робита ба ин, фаъолияти раёсати 
корњои илмї-тањќиќотї ва рушди инноватсионии донишгоҳ барои амалӣ 
намудани Амру фармон, дастуру супоришҳои бевоситаи Асосгузори 
сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон равона гардидааст. Њамчунин, раёсати 
донишгоҳ дар тайёр кардани кадрњои илмии баландихтисос пайваста 
чорањои заруриро андешида, дар заминаи барномањои давлатї, аз рўи 
нақшаҳои ҷорӣ ва дурнамо ҷиҳати мутамарказонидани нерўҳои илмӣ, 
ташаккули доираи пажўҳишот, ҷалби самарабахши нерўҳои зеҳнӣ ба 
раванди таҳқиқот, мусоидат ба раванди самаранокии омода намудани 
кадрҳои илмӣ, ташаккули инфрасохтори инноватсионии донишгоҳ, 

таҳкими фаъолияти инноватсионӣ дар самти илму таҳқиқот, инкишофи 
заминаҳои моддиву техникии ҷараёни корҳои илмӣ ва ғайраҳо фаъолият 
менамояд. 

Дар донишгоҳ баҳри таъмини пешрафти илм ва инноватсия, 
истифодаи васеи технологияњои пешќадам, татбиќи усулњои 
инноватсионии таълим, ташаккули робитаи мустањками илму истењсолот, 
вусъати тафаккури илмї-иттилоотї, њамчунин баланд бардоштани сатњ 
ва сифати таълиму тарбияи љавонони соњибмаърифат ва донишманду 
навовар раёсати донишгоҳ ва раёсати корњои илмї-тањќиќотї  тамоми 
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имкониятҳоро истифода бурда, барои омода намудани мутахассисони 

варзида саҳми арзандаи хешро мегузорад. 
Боиси зикр аст, ки ҳамасола дар донишгоњ љињати дар амал татбиќ 

намудани сиёсати давлатї дар соњаи илму технология ва принсипњои 
сиёсати инноватсионии Љумњурии Тољикистон, њавасмандкунонии 
олимони љавон ва баланд бардоштани маќоми онњо дар љомеа, љалби 
олимони љавон ва донишљўён ба корњои илмию тањќиќотї, ихтирооту 
навоварї ва эљодкорї, рушди илм, тарѓибу ташвиќи корњои илмию 
тањќиќотї ва дарёфти истеъдодњои љавон пайваста тадбирњои мушаххас 
андешида мешавад. Натиљаи њамин тадбирњост, ки якчанд ихтирооту 
навоварињои олимон ва донишљўёни донишгоњ аз љониби ММПИ 
Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон расман аз 
ќайди давлатї гузшта, соњиби шањодатнома гардиданд. 

Дар баробари ин, дар донишгоњ љињати пеш бурдани корњои илмї-
тањќиќотї ањамияти хоса зоњир гардида, дар ин самт тамоми шароитњо 
муњайё карда шудааст. Бо истифода аз шароити мусоид устодон ва 
муҳаққиқони ҷавон љињати чопи монография, маќолањои илмї, маърўза 
дар конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї ва донишгоњї ба 
дастовардњои назаррас ноил гардида, аз ҷониби раёсати донишгоҳ 

қадрдонӣ мегарданд. Инчунин, ҳамасола дар  конференсияҳои донишгоҳӣ 
ба устодону олимон баҳри фаъолияти пурсамар дар омода намудани 
мутахассисони љавон, тарѓибу ташвиќи пажўњишоти илмї байни 
муњаќќиќони љавон ва донишљўён, љалби доираи васеи донишљўён ба 
корњои илмї, љињати ѓолибияти шогирдонашон дар олимпиадаҳои 
љумњуриявии муассисањои тањсилоти олии касбї барои дарёфти “Љоми 
Академияи миллии илмњои Тољикистон” бо Сипоснома ва мукофоти 
пулии раёсати донишгоњ ќадршиносї карда мешаванд. Ҳамзамон, ба 
донишҷӯён ва муњаќќиќони љавон барои иштироки фаъолона ва маърӯзаи 

бењтарин дар бахшҳои конференсияҳо ҷойҳои намоён дода шуда, бо 
Ифтихорномаи раёсати донишгоҳ сарфароз гардонида мешаванд. 

Ин маҷмӯаи конференсияи илмӣ - амалии профессорону омӯзгорон 
ва муҳаққиқони ҷавон, ки бо номи “Илм ва инноватсия дар низоми 

татбиқи ҳадафҳои Стратегияи миллӣ” омода гардид, ба 30-солагии 
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи илми тоҷик 
бахшида шуда, маќолањои илмии олимону устодон дар мавзуъҳои 
мухталиф мавриди таҳқиқ қарор гирифтаанд.  

 
Шарифзода Муъмин Машокир 

ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 

бизнес ва сиёсати Тољикистон, 
д.и.и., профессор 
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Азимова М.М., 
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АСОСҲОИ НИҲОДИИ РУШДИ БАХШИ ҶАМЪИЯТИИ 

ДАВЛАТИИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА 
 
Дар давраи баргузории ислоҳот дар ҷумҳурӣ дар тамоми соҳаҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сохторҳои нави ниҳодӣ - низомҳои меъёр ва 
қоидаҳои хоҷагидорӣ ва мутаносибан ниҳодҳо – механизмҳои онҳо 

ташаккул ёфтанд. Дар низоми ин гуна сохторҳо механизмҳои ниҳодӣ, 
шартнома ва муносибатҳои шартномавӣ ҷойи махсусро ишғол мекунад. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонии пешниҳоди хизматрасониҳои муҳими 
иҷтимоӣ аз ҷониби бахши давлатӣ муносибатҳои шартномавӣ байни 

давлат ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ васеъ паҳн шудаанд. Ин аз он 
бармеояд, ки аксари намудҳои неъматҳои муҳими иҷтимоӣ ба монанди 
молҳои омехта ва неъматҳои омехта, дорои хусусиятҳо ва аломатҳои 

ҳам неъматҳои давлатӣ ва ҳам хусусӣ мебошанд. Аз ин рӯ, ин неъматҳо 
пурра ё қисман (аз меъёрҳои ҳадди ақали иҷтимоӣ, ки ҷомеа муайян 
кардааст) дар асоси музднок пешниҳод карда мешаванд. Аммо 
пардохти ҳаққи хизматрасониҳои муҳими иҷтимоӣ на ҳамеша омили 

ҳалкунанда аст. Дар аксари ҳолатҳо барои истеҳсол ва пешниҳоди 
неъматҳои муҳими иҷтимоӣ ба табақаҳои гуногуни аҳолӣ созмони 
ғайриҳукуматии ғайритиҷоратӣ ҳамчун як ниҳоди бахши давлатӣ ҷалб 
карда мешавад. Онҳо неъматҳои мазкурро ройгон таъмин мекунанд, 

зеро барои фаъолияти худ аз манбаъҳои дигар маблағгузорӣ мешаванд. 
Равиши неоинститутсионалӣ нисбати арзёбӣ ва шарҳи неъматҳои 
ҷамъиятӣ, ба назари мо бештар моҳияти амалӣ дорад. Намояндагони 
мактаби иқтисодии неоинститутсионалӣ муносибатҳои иқтисодиро 

ҳамчун падидае муайян мекунад, ки аз амалҳои ҳам ниҳодҳои расмӣ 
(санадҳои қонунгузорӣ, меъёрҳо ва қоидаҳои муқарраркардаи давлат ва 
ғайра) ва ғайрирасмӣ (расму оинҳо, анъанаҳо, арзишҳои динӣ, ахлоқӣ 
ва миллӣ) бармеоянд. Ниҳод ҳамчун “маҷмӯи ҳудудҳои расмии дар 

қонун муқарраршуда ва ғайрирасмии дар қонунҳои муқаррарӣ 
муайяншуда, ки ҳамкории фардҳоро дар муҳити иқтисодӣ, сиёсӣ ва 
иҷтимоӣ ташаккул медиҳанд”. Ҳамин тариқ, сохтори махсуси 
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механизми ниҳодӣ ташаккул ё муайян карда мешавад, ки имконияти 

ҷудо кардани вазифаҳои истеҳсол ва истеъмоли онҳоро аз вазифаҳои 
пардохти онҳо пешбинӣ мекунад. Истеҳсол ва пешниҳоди неъматҳои 
муҳими иҷтимоӣ бо роҳи бастани шартнома бо корхонаҳои хусусӣ аз 

ҷониби мақомоти маҳаллӣ амалӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, шакли васеъ 
паҳншудаи иштироки корхонаҳои бахши хусусӣ дар бахши давлатӣ ин 
низоми муносибатҳои шартномавӣ мебошад. Ҷузъи муҳими таркибии 
фаъолияти иқтисодӣ дар бахши давлатӣ – шартномаи давлатӣ бо 

таъминкунандагоне мебошад, ки давлат дар онҳо ниёз дорад. Масалан, 
мизу курсӣ, ҷиҳоз, лавозимоти канселярӣ ва ғайра, ки барои 
муассисаҳои таълимӣ заруранд, одатан дар бахши хусусӣ харидорӣ 
мешаванд. Ҳамин тариқ, дар айни замон шартномаи мақомоти 

давлатии корхонаҳои хусусӣ дар бораи хизматрасонӣ ба аҳолӣ, ки 
қаблан ба таври комил ба давлат, муассисаҳои давлатӣ пешниҳод карда 
мешуд, васеъ паҳн шудааст. Аммо дар ин ҷо (ҳангоми чунин шакли 
муносибатҳои шарикӣ) хусусияти шартномаҳо, ки дар онҳо манфиати 

тарафҳо инъикос ёфтааст, аҳамияти ҳалкунанда дорад.  
Дар соҳаи фаъолияти муштарак агар ҳангоми таҳияи шартномаҳо 

байни таъминкунандагон рақобат мавҷуд набошад, эҳтимол вуҷуд 
дорад, ки ин амал тарафи манфӣ дорад. Масалан, имконияти воқеии 

дар шартнома сабт кардани сатҳи ғайриоптималии хароҷот вуҷуд 
дорад ва мутаносибан хавфи калони фасод мавҷуд аст. Ҳатто дар 
шароити рақобат аксар чиз аз қобилияти харидор, яъне мақомоти 
давлатӣ, дар шартнома муқаррар кардани қиматҳои воқеии андозаҳо ва 

талаботи беистисно барои тамоми ҷанбаҳои муҳими фаъолияти 
минбаъда вобаста аст. Дар ин ҷо барои ба даст овардани манфиатҳои 
хусусии агентҳои давлатӣ, хоҳиши онҳо барои ба даст овардани 

иҷораҳои маъмурӣ мувофиқа пайдо шуда метавонад. 
Дар соҳаи неъматҳои муҳими иҷтимоӣ вобаста ба намуди 

ташкилот, намуди корҳои иҷрошаванда, шартҳои амаликунии 
фаъолият, намудҳои зерини шартномаҳоро тасниф кардан мумкин аст: 

Якум, шартномаи бо нархи муқарраршудаи устувор. Ин навъи 
шартнома дар ҳолате татбиқ мешавад, ки натиҷа ва хароҷот ба дараҷаи 
оқилона пешбинишаванда бошанд; 

Дуюм, шартномаи навъи “хароҷот ҷамъи фоида”. Истифодаи ин 
навъи шартнома дар он ҳолатҳое сурат мегирад, ки агар маблағи 
пардохт пешакӣ муқаррар нашуда бошад ва фармоишгар ба таҳвилгар 

дар асоси сатҳи хароҷоти воқеӣ ҳисоб карда, ба онҳо бо шартҳои дар 
шартнома мувофиқашуда фоидаро илова мекунад. Дар ин ҷо хароҷоти 
таҳвилгарро сарфи назар аз афзудани он, фармоишгар пурра ҷуброн 
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мекунад, бинобар ин ба таҳвилгар ягон хатар таҳдид намекунад. Аз ин 

рӯ, шартномаҳои намуди “хароҷот ҷамъи фоида” на камтар шудани 
хароҷотро, балки зиёдшавии онҳоро ҳавасманд мекунанд. 

Сеюм, шартнома бо тақсими хароҷот. Дар ин ҷо маблағи асосии 

пардохт пешакӣ муқаррар карда шуда, ба маҳсулотсупор кафолат дода 
мешавад ва дар ҳолате, ки ин миқдор аз ҳад зиёд аст (вақте, ки 
таҳвилгар хароҷоти иловагиро мекашад), он байни фармоишгар ва 

таҳвилгар дар ин ё он таносуби дар шартнома мувофиқакардашуда 
тақсим карда мешавад. Ба ибораи дигар, хавф байни тарафҳои 
шартнома тақсим карда мешавад. Ҳамин тариқ, шартнома бо тақсими 

хароҷот истеҳсолкунанда (таҳвилгарро)-ро барои сарфакорӣ водор 
мекунад, аз ин рӯ ин намуди шартнома шартномаи ҳавасмандкунӣ низ 
ном бурда мешавад. Ин намуди шартнома танҳо ҳангоми сатҳи хеле 
баланди хавф ва имконнопазир будани пайдо кардани таҳвилгарони 

боэътимод, ки барои тақсими хатар розӣ аст, қобили қабул мебошад. 
Аксарияти коршиносон чунин андеша доранд, ки шартномаи 
ҳавасмандкунӣ, ки тақсими хароҷотро дар назар дорад, дар низоми 

шартномавӣ беҳтарин навъ мебошад, зеро ҳар қадаре, ки дараҷаи хатар 
бештар бошад, дар шароити баробар давлат бояд ҳиссаи калони 
хароҷоти иловагиро ба зиммаи худ гирад, чунки дар бораи хароҷоти 

оянда иттилооти кофӣ мавҷуд нест. Дар соҳаи неъматҳои муҳими 
иҷтимоӣ, масалан, метавонад дар бораи таркиби хизматрасонии 
мушаххасе, ки бояд пешниҳод карда шаванд, маълумоти кофӣ мавҷуд 
набошад. Ё ҳангоми бастани шартнома байни мақомоти давлатӣ ва 

муассисаи тиббӣ на ҳамеша имкон вуҷуд дорад, ки тағйироти оянда дар 
сатҳи беморшавӣ ба қайд гирифта шавад. Ҳамин тавр, ин маънои онро 
дорад, ки ҳаҷм ва сифати хизматрасонии мушаххасе, ки ба 
истеъмолкунандагон (беморон) зарур мешаванд, комилан 
пешгӯишаванда нестанд. Дар ин шароит якчанд роҳи амал мавҷуд аст: 

Роҳи аввал – фармоишгар метавонад шартномаи навъи “хароҷот 

барои хизматрасонӣ”-ро истифода барад, ки муқаррар кардани 
нархҳои хизматрасонии инфиродӣ ва пардохтро аз рӯи ҳаҷми воқеии 
онҳо пешбинӣ менамояд. Гарчанде, ки ин шартномаҳо зарурат доранд, 

ба онҳо низ камбудиҳо хосанд. Ба монанди шартномаҳои “хароҷот 
ҷамъи фоида”, онҳо таҳвилгаронро ба афзоиши хароҷот водор 
мекунанд. Масалан, муассисаҳои тиббие, ки чунин шартнома бастаанд, 
барои гузаронидани табобати сершумори гаронарзиш манфиат доранд, 
ҳатто агар на ҳамаи онҳо, воқеан зарурат дошта бошанд ҳам. Аз ин рӯ, 
тибқи шартномаи навъи “хароҷот барои хизматрасонӣ” эътимоднокӣ 
ва асоснокии ҳаҷми хизматрасонии пешниҳодшуда бояд бодиққат 
назорат карда шавад. 
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Роҳи дуюм шартномаи қисмӣ мебошад. Сарфи назар аз ҳаҷми 

воқеии хизматрасонии иҷрошуда миқдори муайяни пардохт пешбинӣ 
карда мешавад (пардохт баъзан метавонад ҳангоми тағйир ёфтани 
шумораи шахсоне, ки ҳуқуқи истифодаи хизматрасониро доранд ва 

дигар андозаҳое, ки таҳвилкунанда ба он таъсир расонида 
наметавонад, тағйир ёбад). Масалан, муассисаи тиббӣ (беморхона) 
метавонад маблағи муайянро барои як сол гирад ва дармонгоҳ 

метавонад маблағеро гирад, ки аз шумораи аҳолии минтақаи 
хизматрасонии он вобаста аст, аммо на аз шумораи хизматрасонии 
воқеан расонидашуда. Шартномаи қисмӣ мақоми давлатиро аз хавф 

ҳифз мекунад ва хавфро ба зиммаи таҳвилгари хизматрасонӣ гузошта, 
ӯро водор месозад, ки роҳҳои захиракунии маблағро ҷустуҷӯ кунад. 

Роҳи сеюм – шартномаи “Хароҷот ва ҳаҷм” мебошад. Ин роҳ дар 

асл омехтаи шартномаи қисмӣ ва шартномаи “Хароҷот барои 
хизматрасонӣ” мебошад. Ҳамзамон баъзе тавсифоти асосии миқдорӣ ва 
сифатии хизматрасонӣ муқаррар карда шудаанд, ки дар доираи он 
таҳвилкунанда вазифадор аст хизматрасониро тавассути 

маблағгузории муқарраршуда, ба монанди шартномаи қисмӣ таъмин 
намояд. Агар зарурати берун шудан аз тавсифоти заминавӣ пайдо 
шавад, пас хароҷоти иловагӣ мувофиқи навъи шартнома “хароҷот 

барои хизматрасонӣ” ҷуброн карда мешавад. 
Амалия нишон медиҳад, ки вазъи бозор ва хусусиятҳои нокомии 

бозор, ки дар он фармоишгарон бо таҳвилгарон дар ҳамдастӣ 
интихоби шакл ва андозаҳои шартномаро муайян мекунанд, ки барои 

ҳалли масъалаҳои мушаххас бештар мувофиқ мебошанд. Ҳамзамон 
навъҳои асосии шартномаҳои дар боло тавсифшуда ба мақомоти 
давлатӣ барои расонидани таъсир ба таҳвилгарони эҳтимолии онҳо ба 
манфиати интихобкунандагон – андозсупорандагон, 
истеъмолкунандагони неъматҳои муҳими иҷтимоӣ  имкониятҳои  
васеъро пешниҳод мекунанд. 

Дар маҷмӯъ, муносибатҳои шартномавӣ ва квази бозоргонӣ чун 
шаклҳои нави ниҳодии ташкил ва идоракунии бахши давлатӣ дар соҳаи 
пешниҳоди неъматҳои муҳими иҷтимоӣ метавонанд танҳо дар сурати 
рақобати  байни таҳвилгарони неъматҳои ҷамъиятӣ самаранок бошанд. 

Дар низоми шартномавӣ созмон додани рақобат тавассути ташкили 
тендерҳо ва фурӯши озоди музоядавии иҷозатномаҳо ва ҳуқуқҳои 
дигари шартномавӣ ба вуҷуд оварда мешавад. Дар доираи механизми 
ниҳодии бахши давлатӣ ба сифати иштирокчиёни муносибатҳои 

шартномавӣ ва квази бозорӣ субъектҳои зерин баромад мекунанд: 
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корхонаҳои хусусӣ, корхонаҳои давлатӣ, ташкилотҳои ғайритиҷоратии 

давлатӣ ва ғайритиҷоратии ғайридавлатӣ. 
Интихоби намуди ташкилот барои бастани шартномаи пешниҳоди 

хизматрасониҳои муҳими иҷтимоӣ аз он вазифае вобаста аст, ки дар 
доираи хароҷоти давлатӣ ҳал карда мешавад ва самти мушаххаси харҷи 
маблағҳои бахши давлатӣ муайян карда мешавад. Масалан, вақте ки 
имкони тавсифи саҳеҳ ва муқаррар кардани талабот ба миқдор ва 

сифати маҳсулот ва хизматрасонӣ мавҷуд аст, пас дар ин ҷо бо 
корхонаҳои хусусӣ, ки онҳо мақсади фоида гирифтанро доранд, 
шартнома бастан мумкин аст. Мақсад ё маънои шартнома дар ин 

маврид бояд ба кам кардани хароҷот равона карда шавад. Ин гуна 
корхонаҳои хусусии бахши тиҷоратӣ, ки ба зиёд кардани фоида 
ҳавасманд ҳастанд, вазифаҳои гузошташударо бомуваффақият ҳаллу 
фасл мекунанд, танҳо бо шарте, ки онҳо дар шароити рақобат 
фаъолият мекунанд. 

Иттиҳодияҳои ихтиёрӣ ва гурӯҳҳои манфиатдор, ки ба таври 
расмӣ ва ғайрирасмӣ таъсис дода мешаванд, барои мунтазам 

гирифтани иттилоот ва муҳокимаҳо оиди масъалаҳои баҳсталаби 
пайдошаванда ва инчунин ҳалли дастаҷамъонаи онҳо муҳити заруриро 
ташкил медиҳанд. Ҳамин тариқ, ҷалби ташкилотҳои ғайридавлатӣ, пеш 

аз ҳама, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ барои иҷрои вазифаҳои бахши 
давлатӣ асоси рушди бахши мазкур мебошад. Аммо масъала дар 
интихоби шаклҳои нисбатан самараноки истифода ва иқтидор аст. 
Бояд қайд кард, ки ташкилотҳои ғайридавлатии ғайритиҷоратӣ бо 

мардум дар робитаи зич қарор доранд. Ҳоло дар Тоҷикистон тақрибан 
200 ташкилоти ғайритиҷоратӣ ва дар вилояти Суғд шумораи он ба 54 
расидааст. Онҳо ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, таҳсили 
ҷавонон, тандурустӣ, муҳити зист ва ғайра машғуланд. Ташкилотҳои 

мазкур брошюра, китобҳо дар бораи масъалаҳои асосии иҷтимоӣ нашр 
намуда, дониши аъзои ҷомеаро амиқтар мекунанд, семинару мизҳои 
мудаввар ва тренингҳо мегузаронанд.  

Саҳми созмонҳои ғайридавлатии ғайритиҷоратӣ дар бозомӯзии 

кадрҳои миллӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва маориф, баланд 
бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, ташкили курсҳои 
кӯтоҳмӯҳлати махсус бо истифода аз имкониятҳои муосир барои 
кормандони давлатӣ ва кормандони идоравӣ, фароҳам овардани 

имконот ва ҷойҳои нави корӣ барои ҷавонон ва соҳибхоназанҳо хеле 
муҳим ва назаррас аст. 

Раванди дигари инкишофи бахши давлатӣ маблағгузории 
неъматҳои муҳими иҷтимоӣ аз ҳисоби маблағҳои шахсии аҳолӣ 
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мебошад. Ба ибораи дигар, гузариш аз маблағгузории истеҳсоли 

неъматҳои муҳими иҷтимоӣ аз ҳисоби даромадҳои андоз ва хароҷоти 
буҷети давлатӣ ба маблағгузорӣ аз ҳисоби аҳолӣ амалӣ мешавад. Ин 
гузариш (аз маблағгузории пурраи буҷетӣ ба маблағгузорӣ дар асоси 

пардохти қисмии арзиши хизматрасонӣ аз ҷониби 
истеъмолкунандагон) ба механизми ниҳодии бахши давлатӣ тағйироти 
назаррас ворид мекунад. Шаклҳои гуногуни механизми ниҳодҳои 
ташкили фаъолият оид ба таъмини неъматҳои муҳими иҷтимоӣ дар 

ҷадвали 1. оварда шудаанд. 

Ҷадвали 1.  

Механизмҳои ниҳодии ташкили фаъолият дар самти пешниҳоди 

неъматҳои муҳими иҷтимоӣ 

Навъи механизм Моҳияти иқтисодии механизм 

 
 
Хизматрасонии 

давлатӣ 

Истеҳсоли хизматрасонӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ 
бо истифодаи кормандони худ; ҳамзамон мақомоти 
давлатӣ ҳам ба сифати ташкилкунанда ва ҳам 
истеҳсолкунандаи хизмат баромад мекунад. 

 
 
 

Муносибатҳои 

квази бозорӣ 

Мақомоти давлатӣ фаъолиятро оиди истеҳсоли 

неъматҳои муҳими иҷтимоӣ ташкил мекунад, 
истеҳсолкунандагони бевосита муассисаҳои буҷетии  
давлатӣ ва шаҳрӣ ва муассисаҳои мухтор мебошанд, ки 
дар асоси озмун интихоб карда шудаанд. 
Муносибатҳои байни мақомоти давлатӣ 
(фармоишгар) ва муассисаҳо (иҷрокунанда) дар асоси 
шартнома ба роҳ монда мешаванд. 

 
 
 
 

Шартномабандӣ 

Аз ҷониби мақомоти давлатӣ ҷалб шудани ширкатҳои 
хусусӣ ва ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ барои таҳвили 
мол ва хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон. Дар 

чунин механизм ширкати хусусӣ ё ташкилоти 
ғайридавлатии ғайритиҷоратӣ нақши истеҳсолкунанда 
ва бахши давлатӣ - нақши ташкилкунандаро мебозанд. 

 
 

Маблағгузории 

мақсаднок 

Як намуди бастани шартномаҳо мебошад, ки дар он 
мақомоти давлатӣ ташкилоти ғайридавлатии 
ғайритиҷоратиро, ки дар доираи барномаи мақсаднок 
истеҳсоли неъматҳои муҳими иҷтимоиро истеҳсол 
мекунад, маблағгузорӣ мекунад. 
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Аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст. 
 
Бо сохтор ва таносуби навъҳои гуногуни неъматҳои давлатӣ 

таносуби принсипҳои манбаъҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ дар бахши 
давлатӣ муайян карда мешавад. Агар тамоми доираи неъматҳои 
иқтисодӣ дар ҷадвали ченак ифода гардад, пас дар қутбҳои канории ин 

ҷадвал неъматҳои софи давлатӣ ва неъматҳои софи хусусӣ ҷойгир 
мешаванд. Дар ченакҳои мобайни онҳо намудҳои гуногуни неъматҳои 
омехтаи ҷамъиятӣ мавҷуданд, ки хусусиятҳои хусусӣ ва давлатӣ доранд. 
Масалан, хизматрасонии иҷтимоиву фарҳангӣ неъмати омехтаи 

ҷамъиятӣ мебошад. Аз нуқтаи назари миқёснокии таъсири беруна, 
таъсири онҳо ба ҷомеа ва аҳамияти иҷтимоии онҳо ба назар гирифта 
мешаванд, онҳо ба неъмати софи ҷамъиятӣ наздиктаранд. Вобаста аз 
мавқеи ҷойгиршавӣ дар ҷадвали ченак як қатор неъматҳои ҷамъиятӣ 

ҳиссаи манбаъҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ дар маблағгузории онҳо 
метавонанд якхела бошанд ва қолаби ниҳодии идоракунии истеҳсол ва 
истеъмоли чунин неъматҳо фарқ мекунанд. Вобаста ба ин, зарурати 
васеъ кардани сохтори ниҳодӣ дар низоми идоракунӣ, инчунин ҷалб 

намудани ташкилотҳои ғайридавлатӣ ба истеҳсол ва фурӯши 
неъматҳои муҳими иҷтимоӣ ба миён меояд. 

 

 
 

Фармоиши 

давлатӣ дар соҳаи 

иҷтимоӣ 

Мақомоти давлатӣ дар асоси озмун беҳтарин 
иҷрокунандаро барои ҳалли масъалаҳои мушаххаси 
иҷтимоию иқтисодӣ дар доираи татбиқи барномаҳои 
рушди минтақавӣ ва шаҳрӣ интихоб менамояд. Шакли 
муносибатҳои шартномавӣ ё муносибатҳои бозоргонӣ 
мебошад. 

  
 

Бурс (грант)-и 

давлатӣ 

Мақомоти давлатӣ барои лоиҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 
муҳими ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ озмун эълон 
мекунад. Шарти ҳатмии гирифтани бурс (грант) 
муҳимияти иҷтимоии лоиҳа, хусусияти навоварона 
доштан ва ҷалб намудани манбаъҳои ғайрибуҷетии 

маблағгузорӣ мебошад. Шакли муносибатҳои 
шартномавӣ ёбозоргонӣ мебошад. 

Хизматрасонии 

ихтиёрӣ 

Пешниҳоди хизматрасонӣ аз ҷониби ташкилоти 
ғайридавлатии ғайритиҷоратӣ, ки худаш онро ташкил 
ё истеҳсол мекунад. 

 

Худхизматрасонӣ 

Механизме, ки мутобиқи он истеҳсолкунанда ва 
ташкилкунандаи хизматрасонӣ истеъмолкунанда 
мебошад 
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Обеспечение продовольственной безопасности и доступа к 
качественным продуктам питания на основе аграрной реформы и 
устойчивого развития аграрного сектора было одним из ключевых 
вопросов с первых дней независимости государства. 

В аграрной политике Республики Таджикистан особое место 
отводится надежному обеспечению населения страны продуктами 
питания, развитию агропромышленного комплекса и учету внешних и 
внутренних рисков продовольственного рынка. Для достижения 
национальных целей, включая обеспечение продовольственной 
безопасности и доступа к качественным продуктам питания, 
Правительство Республики Таджикистан приняло Национальную 
стратегию развития Республики Таджикистан на период до 2030 года. 

Аграрный сектор имеет широкий спектр задач по решению 
социально-экономических проблем страны, которые можно 
интерпретировать как совокупность различных экономических 
интересов. Решение этих задач требует определения эффективных 
направлений использования земельных и водных ресурсов в 

http://www.opec.ru/point%20doc.asp
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продвижении сельскохозяйственного производства. Повышение 
эффективности аграрной и земельной реформ, обеспечение 
продовольственной безопасности, защита окружающей среды, 
изменение климата, рациональное использование водных и земельных 
ресурсов и другие вопросы, стоящие перед сектором в период 
государственной независимости Таджикистана, стали актуальными 
задачами. 

Анализ ситуации в отрасли показывает, что проделана 
определенная работа по созданию благоприятных условий для 
различных форм хозяйствования. Аграрная реформа способствует 
увеличению количества дехканских хозяйств, которые имеют право 
самостоятельно определять структуру, виды деятельности, 
производство, хранение, переработку и продажу продукции, а также 
решать другие вопросы. Средняя доля дехканских хозяйств в 
производстве пшеницы и риса в последние годы (2016 - 2019) составляет 
около 65%, картофеля -  55%, овощей, фруктов и винограда - 50% [6,  
275-290]. 

Реализация государственных отраслевых программ развития 
картофелеводства, садоводства, виноградарства, племенного 
производства, семеноводства, птицеводства, разведения яков, 
пчеловодства, рыбоводства, а также улучшение мелиорации 
сельскохозяйственных земель, использование пастбищ, ветеринарное 
обслуживание, восстановление холодильников и морозильников 
помогли приспособить их деятельность к новым потребностям 
хозяйства. Для решения данных задач приняты благоприятные меры по 
расширению аграрной реформы, привлечению иностранных и 
внутренних инвестиций и внедрению научно-технических достижений, 
что повысит конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции 
и эффективность землепользования, создаст прибыльное производство, 
увеличит экспортный потенциал страны.  

В то же время анализ текущей ситуации в отрасли показывает, что 
существуют проблемы в ее устойчивом развитии и требуются 
дополнительные меры. 

Существующие проблемы можно классифицировать следующим 
образом. 

К первой группе относятся: ухудшение материально-технической 
базы сектора, медленные темпы формирования институциональной 
структуры, неадекватное положение хозяйств в системе маркетинга 
сельскохозяйственной продукции и нерешенность вопросов 
государственной поддержки сельского хозяйства. 

Вторая группа – это проблема нехватки финансовых ресурсов для 
внедрения технических инноваций, современных технологий, 
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организации труда, управления научными достижениями и передовым 
опытом, выделения финансовой помощи и субсидий для 
совершенствования системы управления селом.  

К третьей группе относятся: отсутствие налоговой системы, 
стимулирующей экономическую деятельность, регулирующей цены на 
сельскохозяйственную продукцию, а также отсутствие экологически 
чистых средств производства. 

На наш взгляд, решить эту проблему можно на основе 
добровольного объединения дехканских хозяйств. Закон Республики 
Таджикистан «О кооперативах» и «О дехканских хозяйствах» 
устанавливают правовую основу для добровольного объединения. 
Своевременное принятие мер в этом направлении позволит добиться 
преимуществ для крупных хозяйств в повышении 
конкурентоспособности. 

В политике землепользования первоочередными интересами 
землепользователей является максимизация их доходов. Это приведет к 
дальнейшему снижению плодородия почвы и к неблагоприятному 
воздействию на окружающую среду. 

Право пользования земельным участком в отношениях 
землепользования после приобретения права пользования земельным 
участком с правом отчуждения в качестве предмета купли-продажи, 
дарения, обмена, аренды, ипотеки и иных сделок, а также наследования 
и общее приобретение прав на землю должно осуществляться в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Республики 
Таджикистан. 

Правовая основа регулирования имущественных отношений в 
дехканском хозяйстве без создания юридического лица и с учреждением 
юридического лица, то есть порядок образования, присвоения, 
использования и распределения имущества, расчетов в случае изъятия, 
участия в наследовании и наследовании с правом отчуждения, а также в 
процессе ликвидации, реорганизации и банкротства дехканских 
хозяйств устанавливаются аграрным законодательством страны [2, 7-
29]. 

Полное выполнение требований законодательства Таджикистана 
позволяет рассматривать вопрос добровольного создания крупных 
фермерских хозяйств до 50 членов. 

Конечно, добровольное объединение дехканских хозяйств может 
увеличить налоговую нагрузку. Необходимо предоставить налоговые 
льготы в рамках совершенствования механизма налогообложения 
средних и крупных фермерских хозяйств с учетом возможностей 
государственного бюджета. 
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На наш взгляд, совершенствование государственного 
регулирования и управления развитием отрасли должно занять особое 
место в аграрной политике государства.  

Улучшение управления сельскохозяйственным сектором является 
одним из основных приоритетов в обеспечении развития прибыльного 
сектора и основной задачей и направлением действий. Особую роль в 
решении этих задач должно играть формирование и обеспечение 
развития рыночной инфраструктуры отрасли. Например, создание 
информационно-консультационного сектора государственных органов 
и неправительственных организаций может способствовать 
повышению уровня образования и управленческих навыков 
руководителей дехканских хозяйств. 

Реальное состояние развития отрасли показывает, что наряду с 
ростом производства всех видов продукции в отрасли из года в год 
наблюдаются недостатки в повышении уровня конкурентоспособности 
отечественных производителей. 

В Послании к Маджлиси Оли Республики Таджикистан Президент 
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул, что «… 
совершенствование маркетинга также является одной из важных задач 
в продвижении конкурентоспособного сельского хозяйства» [1, 47]. 

В последние годы изменение климата, включая повышение 
температуры и чрезвычайные ситуации, такие как уменьшение 
количества осадков и истощение водных ресурсов в результате 
увеличения испарения и сокращения запасов снега на горных ледниках, 
оказали негативное влияние на сектор. 

В то же время многие дехканские хозяйства не соблюдают 
агротехнические методы растениеводства, технологию полива, 
делаютсвоевременную очистку внутренних дренажных каналов, 
содержат мелиоративную базу в плохом техническом состоянии и. т. д. 
До сих пор нет единой системы стимулов и обязательств по 
рациональному использованию земли в земельных отношениях. 
Увеличение количества дехканских хозяйств без юридического лица 
создает новые проблемы в повышении отдачи земли. 

На наш взгляд, текущую ситуацию можно оценить следующим 
образом. 

Первое. В процессе аграрной реформы увеличивается количество 
дехканских хозяйств, во главе которых стоят так называемые новички. 
Социологические опросы руководителей дехканских хозяйств 
Бободжон-гафуровского района показали, что около 80% из них не 
имеют среднего профессионального, высшего и послевузовского 
образования. Их растущее влияние привело к снижению навыков 
ведения сельского хозяйства и исчезновению возможности продолжать 
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учиться на опыте и навыках настоящих фермеров. В целом 
несправедливое распределение земельных долей привело к снижению 
эффективности их использования. 

Второе. Увеличение количества глав дехканских хозяйств, 
деятельность которых после получения земельных участков в основном 
ограничивается сдачей в аренду. То есть они не используют землю для 
сельскохозяйственного производства, а получают стабильный доход за 
счет сдачи в аренду. В то же время арендатор сосредоточен на 
получении дохода и в большинстве случаев не уделяет особого 
внимания повышению продуктивности земли. 

Третье. Анализ показывает, что участие других секторов в 
развитии аграрного сектора страны еще не находится на необходимом 
уровне. Отечественные предприниматели и бизнесмены осторожно 
относятся к инвестированию в сельское хозяйство. Основная причина - 
большие различия в уровне доходов между секторами. Большой разрыв 
является одной из основных причин низкого притока внутреннего 
капитала в сектор, что отрицательно сказывается на увеличении 
доходности земли. 

Решение этой проблемы требует внедрения эффективного 
механизма мониторинга и оценки использования водных и земельных 
ресурсов, а также повышения уровня знаний, навыков и опыта 
руководителей дехканских хозяйств. 

Принятие мер в этом направлении поможет повысить 
осведомленность общественности об экологических проблемах в 
контексте изменения климата. Исследования, проведенные 
отечественными учеными и специалистами, показывают, что при 
коллективном участии можно использовать возможности для роста его 
качества и эффективности. 

Устойчивое развитие аграрного сектора невозможно без 
финансовой поддержки и постоянного финансирования. Анализ 
показывает, что около 90% финансирования сектора поступает от 
сельскохозяйственных производителей. 

Полевые исследования фактического плодородия 
сельскохозяйственных земель показывают, что дефицит питательных 
веществ в почве отрицательно сказывается на эффективности и 
прибыльности сельскохозяйственного производства. В секторе 
животноводства также необходимо улучшить обеспечение 
качественными кормами для скота и птицы. 

На наш взгляд, независимо от принятия стратегий, программ, 
перспектив и концепций устойчивого развития сектора, существует 
реальная потребность во внедрении эффективного механизма 
финансирования. Это связано с тем, что реальное состояние 
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финансирования сектора привело к стабильному росту 
сельскохозяйственного производства из года в год, что отрицательно 
сказывается на достижении одной из целей национальной стратегии 
экономического развития - продовольственной безопасности. 

Таким образом, для решения этой проблемы и исходя из опыта 
развивающихся стран целесообразно получать дотации в виде 
финансовой помощи и на этой основе страховать будущие посевы и 
сектор животноводства. 
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н.и.и., дотсент мудири 
кафедраи иқтисодиёти 
корхонаҳо ва минтақа 

  
БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ САНОАТИКУНОНИИ КИШВАР  
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 26 декабри соли 
2019 ба Маҷлиси Олӣ, чунин қайд намуда буданд: “Мо саноатикунонии 
босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул кардем, 

зеро рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, 
ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии 
мамлакат ва рақобатнокии он замина мегузорад” [4].  Аз ин рӯ, моро 
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зарур аст, ки тартиби мантиқии системаи саноатикунонии кишварро 
донем. 

Мушоҳидаи рушди кишварҳои гуногуни олам нишон медиҳад, ки 

аксари давлатҳои мутараққӣ дар ҷаҳони муосир ба рушди саноат ва 
саноатикунонии мамлакаташон, барои аз кишвари аграрӣ-индустриалӣ 
ба кишвари индустриалӣ-аграрӣ табдил додани кишвар диққати 
бештар додаанд. Агар ба таҷрибаи кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ 

пешрафтаи Осиё, ба монанди Чин, Сингапур, Кореяи Ҷанубӣ, 
Малайзия  нигарем,  маълум мегардад, ки дар натиҷаи сиёсати хориҷии 
«дарҳои кушод» ва  саноатикунонии (индустрикунонӣ) босуръат 

ба  сатҳи баланди тараққиёт расидаанд, ки «мӯъҷизаи иқтисодӣ» ном 
бурда мешавад.   

Дар кишварҳои тараққикарда рушди соҳаи саноатӣ самти муҳими 

сиёсати давлатии саноатӣ маҳсуб мешавад, зеро вазъияти саноатӣ 
чунин нишондиҳандаи муҳиме дониста шудааст, ки вазъияти умумии 
иқтисодиро дар кишвар тавсиф медиҳад, дараҷаи пешрафтро инъикос 
мекунад ва ба ҳаллу фасли мушкилоти бекорӣ дар ҷомеа саҳмгузорӣ 

мекунад. Аз таҷрибаи мамлакатҳои Аврупо маълум аст, ки тақрибан 
60% арзиши иловашуда дар соҳаи саноат истеҳсол мешавад [2]. Дар 
кишварҳои хориҷӣ иқдомҳои давлатӣ дар соҳаи сиёсати саноатӣ асосан 

моҳияти байнисоҳавӣ доранд, аксарияти онҳо барои ҳаллу фасли 
мушкилоти барои ҳамаи ширкатҳо умумӣ равона карда шудаанд, барои 
баланд намудани рақобатпазирии ширкатҳои саноатӣ ҳадафгузорӣ 
шудаанд.  

Саноат яке аз соҳаҳои муҳимтарини хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ба 
ҳисоб меравад. Пас аз ҷанги шаҳрвандию ҳодисаҳои нанговари солҳои 
аввали истиқлолият низоми иқтисодиёти Тоҷикистон ва соҳаи саноат аз 

фаъолият бозмонд. Аммо тадриҷан ва бо талошу заҳматҳои роҳбари 
хирадманди кишвар, Тоҷикистон ба ҳаёти осоишта баргашта, 
иқтисодиёт ба маҷрои рушд равона гардид. Ҳоло мо раванди 

саноатикунонии кишварро бо қадамҳои мантиқии рушди иқтисодӣ ва 
зина ба зина омодашавӣ ба тақвият додани соҳаи саноат мушоҳида 
карда метавонем. 

Системаи саноатикунонии ҳар як кишвар бояд тартиби мантиқӣ 
дошта бошад. Ташаккули сиёсати саноатӣ қисми муҳимтарини 
марҳилаи муосири сиёсати иқтисодии давлат мебошад. Дар раванди 
мазкур давлат идоракуниро ҳам дар соҳаҳо ва корхонаҳои алоҳида, ҳам 

идоракунии муҳити берунае, ки соҳаҳо ва корхонаҳои мазкур дар он 
фаъолият мекунанд, амалӣ менамояд ва ҳадафи он баланд намудани 
самаранокии тиҷоратӣ ва буҷавии комплекси саноатӣ дар маҷмӯъ 

қисматҳои алоҳидаи он мебошад [1, 59]. 
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Сиёсати саноатӣ дар навбати аввал ба ташаккул ва рушди 

корхонаҳои самараноки рақобатпазир равона карда шудааст, ки 
метавонанд ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии давлат тибқи самтҳои аз 
ҷониби давлат муқарраршуда саҳм гузоранд. Мақсади асосии сиёсати 

саноатӣ, ин пеш аз ҳама баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулот 
ва дараҷаи техникии саноат, истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ ва 
технологияҳои нав дар бозори дохила ва беруна ба ҳисоб рафта, иваз 
кардани маҳсулоти воридотӣ ва истеҳсоли маҳсулоти саноатии 

инноватсионӣ дар ин давра рушди устуворро таъмин менамояд. 
Вобаста ба ин, чунин вазифаҳои сиёсати саноатиро мухтасар ифода 
кардан мумкин аст: 

1. Таъмини рушди пеш гузаштани истеҳсоли маҳсулоти соҳаи 
коркард нисбат ба соҳаи истихроҷкунанда, коркарди намудҳои нави 
маҳсулот, технология, масолеҳ, истифодабарии натиҷаҳои нави 

тадқиқотӣ; 
2. Ташаккулёбии муҳити рақобатнок ва ташкил намудани шароити 

мусоиди фаъолияти иқтисодӣ; 
3. Ҳавасмандкунии рушди иқтисодӣ бо воситаи дастгирии занҷираи 

истеҳсолоти воридотивазкунанда; 
4. Кӯмаки ташкил намудани институтҳои қарзӣ ва лизингӣ, ки 

барои дастгирии содирот ва сегментҳои нави бозори дохила равона 
гардидааст; 

5. Таъмини шаффофияти ҷараёни қарздиҳӣ аз ҷониби мақомотҳои 
ҳокимияти давлатӣ, озмун ва музоядаи онҳо; 

6. Таҷдиди зинаҳои истеҳсолӣ ва технологияҳои алоҳида; 
7. Пурзӯр кардани назорати техникӣ ва ҷорӣ кардани низоми 

муосири сифат ва сертификатсияи маҳсулот; 
Барои расидан ба ҳадафи асосии сиёсати саноатӣ ва ҳалли 

вазифаҳои рушди саноатӣ сенарияи тараққӣ додани рушди ҳамон 
соҳаҳое, ки маҳсулот ё хизматрасониашон дар бозори минтақавӣ ва 
ҷаҳонӣ талаботи зиёд доранд, мақсаднок мебошад. Сенарияи асосӣ – ин 
баланд бардоштани ҳиссаи арзиши иловагӣ (дараҷаи ҷуқури коркард 

дар ҷараёнӣ гузариш аз ашёи хом ба масолеҳи нимтайёр ва баъдан ба 
тайёр кардани маҳсулотӣ мураккаб) мебошад. Дар чорчӯбаи сенарияи 
пешниҳодшаванда вазифаҳои асосӣ чунинанд: 

- омӯхтани талаботи дохилаи минтақа ва инкишофи кооператсия; 

- муайян кардани мавқеи худ дар бозори дохила ва бозорҳои 
давлатҳои ИДМ; 

- диверсификатсияи содирот ва тадриҷан зиёд кардани ҳиссаи 
соҳаи коркарди маҳсулот нисбат ба арзиши иловагии зиёд дар сегменти 

муайяни бозор, дар кадоме бартарияти рақобат мавҷуд аст. 
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Муайян кардани самти афзалиятноки рушди саноат дар асоси 
критерияҳои муқарраршуда амалӣ гардонида мешавад. Таҷрибаи 
иқтисодӣ якчанд усулҳои муайян кардани нақшаҳои рушди иқтисодиро 

кор карда баровардааст: аз рӯи вазни қиёсии соҳа дар ҳаҷми умумии 
маҳсулот, ки дар давраи муайян истеҳсол гардидаанд; аз рӯи ҳиссаи 
корҳонаҳои зараровар дар соҳа; аз рӯи дараҷаи даромаднокии соҳа; аз 
рӯи фоидаи пулии бадастовардаи соҳаҳо; аз рӯи ҷамъи корхонаҳои 

асосӣ; аз рӯи самаранокии буҷетии соҳа. 
Қадами навбатӣ дар муайян кардани афзалият ин гурӯҳбандии 

соҳаи саноат вобаста аз мавқеи онҳо дар минтақа ва тавсифи танзими 

давалтии онҳо дар соҳаҳо мебошад. Барои ҳамин ҳам соҳаҳоро ба 
чунин гурӯҳҳо тақсим кардан мақсаднок мебошад: 

Гурӯҳи аввал – ин соҳаҳои зарурӣ барои рушди соҳаи саноати 
минтақа мебошад, ки таъсири зиёдро ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақа мерасонад; 
Гурӯҳи дуюм – соҳаҳое, ки ба рушди минтақа нақши на он қадар 

муҳимро иҷро мекунад, аммо тез ва устуворона инкишоф меёбанд. Дар 
чунин соҳаҳо имкониятҳои воқеии инкишофёбӣ дар асоси базаи 

маблағугзории худ мавҷуд буда, вазифаи асосии ҳокимияти давлатӣ дар 
фароҳам овардани шароити мусоид барои мустаҳкам намудани 
фаъолияти онҳо мебошад. Инкишофёбии мустақилона соҳаи гурӯҳи 
дуюм дар асоси худмаблағгузорӣ ва пешниҳод гардидани чораҳои 

ғайримустақими дастгирии давлатӣ дар шакли маблағузории лоиҳаҳои 
инвеститсионӣ, интихоби кадоме аз рӯи критерияҳои самаранокии 
иқтисодӣ бо мақсади гирифтани фоидаи максималӣ аз амалӣ 
гардонидани лоиҳа дар дурнамои оянда мебошад. 

Гурӯҳи сеюми соҳаҳо ин соҳаҳои дар ҳолати вазнин қарордошта 
мебошад, ки вобаста ба қафомонии техникӣ ва имконияти мустақилона 
аз ҳолати бӯҳронӣ баромаданро надоранд дохил шуда, аҳамияти 
иҷтимоиро барои минтақа доранд. Барои ҳавасмандгардонии рушди 

чунин соҳаҳо андешидани чораҳо оид ба ҳавасмандгардонии талаботи 
дохила, лизинг, пешниҳод кардани чораҳои ғайримустақими дастгирии 
давлатӣ мақсаднок мебошад. 

Афзудани истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва ба он мувофиқ 

кардани низоми фаъоли корхонаҳои саноатӣ баҳри коркарди пурра дар 
дохили кишвар қадамҳои устувор баҳри тақвият додани саноат аст. 
Тайи даҳсолаи охир бо шарофати сиёсати «дарҳои кушод» ва ҷалби 

кишварҳои гуногун ба ҳамкории судманд дар кишвар лоиҳаҳои зиёде 
дар соҳаҳои саноат, энергетика, коммуникатсия амалӣ шуданд, ки 
барои рушди устувори саноати Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ 
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заминаҳои мустаҳкам гузоштаанд. Соҳаҳои асосии саноати мамлакат, 

ин соҳаҳои сӯзишворию энергетикӣ, кимиё, мошинсозӣ, металлургӣ, 
хӯрокворӣ, масолеҳи сохтмон ва ғайра мебошанд. Вобастагии 
ҷойгиркунии соҳаҳо ва истеҳсолот ҳамеша зери таъсири омилҳои 

гуногун ба амал бароварда мешаванд. Ба ин омилҳо, пеш аз ҳама 
таъмин будан ба захираҳои маъданию ашёи хом, энергетикию 
сӯзишворӣ, масолеҳи сохтмон, захираҳои меҳнатӣ дохил мешаванд. Ин 
омилҳо байни худ алоқаҳои зич дошта, дар ҷойгиркунии корхонаҳо ва 

соҳаҳои хоҷагии ҳалқ таъсири муайяни худро мерасонанд. 
Ҳоло дар кишвар барои таъмини рушди соҳаи саноат заминаҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ фароҳам гашта истодааст, тавассути қабули барномаҳо, 
аз ҷумла дар самти коркарди ниҳоии алюминӣ, маъдан, фулузот ва 

сангҳои қиматбаҳо саноати сабук ва хӯрокворӣ ба пешравиҳо ноил 
гардидем. 

Ҳамин тавр, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аввали солҳои 
истиқлолияти давлатӣ бисёр соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ, корхонаву 
муассисаҳо ба сабаби канда шудани робитаҳо аз кор монданд. Дар 
марҳилаи ҳозира барқарор намудани муносибатҳои собиқи хоҷагидорӣ 

нисбат ба он ки онҳо ба кулли тағйир дода шаванд, осонтар, тезтар ва 
арзонтар мебошад. Ин чиз як заминаи воқеист барои ҳамгироӣ дар 
қаламрави Иттиҳоди давлатҳои мустақил. Дар сурати самаранок 
истифода бурдани захираҳои бузурги гидроэнергетикии кишвар, 

табдил додани Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ ва таъмин намудани 
сатҳи баланди зиндагии мардум, ҳамчунин истифодаи имкониятҳои 
шуғли босамари аҳолӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ ба саноатикунонии 
босуръати кишвар оварда мерасонад ва Тоҷикистон ба кишвари 

рушдёфтаи индустриалӣ мубаддал мегардад. 
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МУНОСИБАТҲОИ БЕРУНИИ ТОҶИКИСТОН – ДАВРАИ НАВИ 

ТАРАҚҚИЁТИ СТРАТЕГИИ ИҚТИСОДӢ 
 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  санаи 26 декабри  
соли 2020 дар Паёми худ чунин қайд намуданд: «густариш ва таҳкими 
муносибатҳо бо кишварҳои Осиёи Марказӣ, чун анъана дар асоси 

дӯстиву эътимод, ҳусни ҳамҷаворӣ ва ҳамкории судманд ба роҳ монда 
шуда, ба иҷрои ҳадафу вазифаҳо, ҳамчунин, рафъи мушкилоти 
муштарак равона гардидааст”. 

Дар даврони соҳибистиқлолӣ Тоҷикистон бо 178 кишвари ҷаҳон 
робитаҳои дипломатӣ барқарор карда, узви фаъолияти созмонҳои 
бонуфузи байналмилалӣ ва минтақавӣ гардид [1, 27-28]. 

Баъди соҳибистиқлолӣ баҳри пешрафти равобити иқтисодии 

бурунмарзии Тоҷикистон шароитҳои ниҳоят муҳим фароҳам омад. 
Зеро вазъи иҷтимои-иқтисодии кишвар бо алоқаҳои доимӣ бо 
иқтисодиёти давлатҳои дигар зич алоқаманд аст. Ҳамкорӣ ва 

робитаҳои бурунмарзӣ яке аз воситаҳои то меъёри муайян паст 
намудани хароҷоти истеҳсолӣ гардида, ба суръати инкишофи илму 
техника мусоидат мекунад. Ҳоло дар муносибатҳои берунии 
Тоҷикистон давраи нави тараққиёти стратегии иқтисодӣ оғоз шуд, ки 

мақсади асосии он чунин аст: 
- дар аввал барқарор ва инкишоф додани муносибатҳои сиёсӣ ва 

иқтисодӣ; 
- инкишоф додани фаъолияти содиротии мамлакат аз нигоҳи 

беҳтаркунии таркиби он; 
- ҳар чӣ бештар такмил додани соҳаҳои маориф, тандурустӣ, 

кишоварзӣ, саноати сабук ва вазнин; 
- пурзӯр кардани рақобатнокии корхонаҳои мамлакат ва беҳтар 

намудани сифати маҳсулот барои бозори ҷаҳонӣ [2, 118-119]. 
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Муносибатҳои дӯстона ва ҳамкориҳои Тоҷикистон, пеш аз ҳама 

бо ҳамсояҳои наздик-кишварҳои Осиёи Марказӣ, ҳамчунин Иттиҳоди 
давлатҳои дустақил, ки дар низоми муносибатҳои байнидавлатии 
Тоҷикистон мақоми хосса доранд, дар ҳамаи самтҳо тақвият ёфта 

истодаанд. Хурсандибахш аст, ки баъди ба ҳайси Президенти Ҷумҳурии 
Ӯзбекистон интихоб шудани муҳтарам Мирзиёев Шавкат 
Мирамонович раванди рушди шарикии гуногунҷанбаи минтақавӣ 
тамоюлҳои мусбат гирифта, ғояи он мазмуну мӯҳтавои нави амалӣ касб 
намудааст. 

Хотирнишон месозем, ки соли 2018 дар муносибатҳои дуҷониба 

бо кишвари ҳамҷавор ва дӯстии мо – Ӯзбекистон таҳаввулоти таърихӣ 
рух дод ва мо тамоми масъалаҳои ҳалталабу шиддатнокеро, ки тайи 
зиёда аз бист соли охир байни ду кишвар ба миён омада буданд ҳаллу 
фасл карда, ҳамкориҳоямонро ба сатҳи шарикии стратегӣ баровардем. 

Тайи солҳои охир дар натиҷаи бунёди шоҳроҳҳои мошингарди 
байналмилалӣ ва пайвастани Ҷумҳурии Қирғизистон, Чин кушода 
шудани роҳи оҳан ва 16 гузаргоҳои сарҳадӣ бо Ӯзбекистон кишвари мо 
аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ ёфта, ҳадафи дуюми стратегиамон 

амалӣ гардида истодааст [1, 18-27]. 
Ҳамсоя будани тоҷику ӯзбекҳо, дар як муҳити ҷуғрофӣ зиндагӣ 

кардан ва аз як сарчашма об нӯшидани онҳо ҳукми тақдир аст. 
Тоҷикону ӯзбекҳо ду халқе ҳастанд, ки тамоми арзишҳои ахлоқӣ, одобу 

рафтор ва ҷашну маросими онҳо тӯю маърака, идҳо ба ҳамдигар хеле 
шабоҳат доранд.  

Гузашта аз ин, дар кишварҳои мо ҳазорон оилаҳое зиндагӣ 
мекунанд, ки гувоҳи пайвандҳои хешутабории тоҷику ӯзбек мебошанд. 

Мо ду давлати бо ҳам дӯсту бародар ва иттифоқ ҳастем, расму оини 
якранг дорем, решаҳо, таърих, урфу одати мо ягонаанд. 

Бо шарофати сиёсати хирадмандонаи Асосгузори  сулҳу ваҳдати 
миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар давраи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дӯстию ҳамкориҳои ду давлат тақвият ёфта истодааст. 

Санаи 17 августи соли 2018 дар шаҳри Тошканд дар доираи 
сафари давлатии Пешвои муаззами мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Ӯзбекистон баргузор 
шуд. Дар  ҷараёни мулоқоти хосаи сарони давлатҳои Тоҷикистону 
Ӯзбекистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев 

масъалаҳои таҳкими робитаҳо дар соҳаҳои калидии ҳамкории 
дуҷонибаро баррасӣ карданд. Сарони ду давлат ба таври амиқ оид ба 
масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналхалқӣ ва минтақавӣ табодули 
андеша карданд.  
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Боиси хурсандӣ аст, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат 

Мирзиёев изҳороти муштарак ва “Аҳднома оид ба шарикии стратегӣ” 
байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистонро имзо карданд. 
Дар ин ҳамкориҳо ба 26 санад имзо гузошта шуд [2, 8-9]. 

Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ба имзо 
расидани Созишномаи стратегиро арши аъло дар муносибати 
Тоҷикистону Ӯзбекистон дар давоми 27 соли истиқлол номид. Ин санад 

имкон фароҳам меоварад, ки ду кишвари ҳамҷавор, ду халқи дорои 
суннатҳои фарҳангу маънавиёти ягона дар фазои сулҳ зиндагӣ кунанд 
ва рушд намоянд. 

Созишномаҳое, ки дар шаҳри Душанбе ва Тошканд ба имзо 
расиданд, роҳ ба рушди ҳамкориҳои бисёрҷабҳагии дуҷониба дар 
соҳаҳои сиёсат, иқтисод, тиҷорат, кишоварзӣ, тандурустӣ, нақлиёт, 

алоқа, фарҳанг, маориф ва ҳамкориҳои ҳифзи ҳуқуқ мекушоянд. Аз ин 
ҷост, ки коршиносони байнихалқӣ сатҳи муносибат миёни Тоҷикистон 
ва Ӯзбекистонро ҳамчун «гардиши куллӣ» баҳо гузоштанд. 

26 санаде, ки дар мавриди ҳамкориҳо дар соҳаи маориф, 

кишоварзӣ, стандарткунонӣ, ҳифзи ҳуқуқи истеъмолгарон, ҳамкорӣ дар 
ҷанбаҳои илмиву техникӣ, дар соҳаҳои амнияти озуқаворӣ, таълим, 
сиёсати ҷавонон, маданият ва санъат дар шаҳри Тошканд ба имзо 

расиданд, шоҳиди ин гуфтаҳо мебошанд. 
Рушди ҳамкории ду кишвар дар арсаи байналмилалӣ, аз ҷумла 

дар доираи Созмони Миллали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ 
дар Аврупо, Иттиҳоди  давлатҳои мустақил, Созмони ҳамкории 

Шанхай ва дигар созмонҳо муҳим арзёбӣ шуд. 
Дар доираи сафар созишномаи муҳим – дар бораи эътирофи 

мутақобилаи санадҳои намунавии давлатӣ дар соҳаи маориф ба имзо 
расидааст. Ин иқдом ба густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи 

таҳсилоти олии касбӣ ва илм мусоидат мекунад. Ниёгони шарафманди  
мо дар давоми садсолаҳо мероси беҳамтои фарҳангиву илмиеро ба 
вуҷуд оварда, ба мо вогузор намудаанд. Ин мероси ниёгони мо сармояи 
бузурги маънавие буда, ба мо имконият фароҳам меорад, ки имрӯз ва 

дар ояндаи низ дар фазои дӯстиву бародарии самимона кору зиндагӣ 
намоем [3, 5- 7]. 

Эҷодиёти шахсиятҳои бузурги илму адабу фарҳанг, ки барои 
тоҷикону ӯзбекҳо мояи ифтихори муштараканд, сармояи пурарзиши 
маънавии халқҳои ҳар ду давлат мебошад. Дар садри ин бузургон, 
албатта, Мавлоно Абдураҳмон Ҷомӣ ва Мир Алишер Навоӣ қарор 

доранд. Роҳи ҳаётии ин ду шоиру мутафаккири бузург, ки дар 
фаъолияти эҷодии онҳо инъикос ёфтааст, намунаи олии дӯстӣ ва 
эҳтироми мутақобилаи халқҳои мо мебошад. Агар ду шоири аллома 
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саҳифаи тоза дар муносибатҳои ду миллат кушода бошанд, ду 

сиёсатмадори хирадманд Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев 
дарвозаҳои 27 сол  бастаи ду давлатро ба рӯи мардумашон боз карданд 
ва ду халқро ба оғӯши гарми ҳамдигар андохтанд.  

Ҳамдилии президентҳо Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев 
уфуқҳои тозаеро дар муносибати байналмилалӣ боз намуд. Имрӯз 
барои муошират ва рафтуомади озодонаи шаҳрвандони ҳар ду кишвар 
ҷиҳати дидорбинии хешу табор, ёру дӯстонашон ва саёҳату тиҷорат, 

таҳсил  тамоми имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. 
Дар чунин шароит мо бояд ба хотири рушду таҳкими арзишҳои 

созандаи муносибатҳои неки ҳамсоягиамон дучанд саъю талош 
намоем. Дар ин самт пеш аз ҳама аҳли зиё, яъне шоирону 

нависандагон, олимону донишмандон ва ходимони фарҳанг бояд 
фаъол бошанд. Олимону нависандагони тоҷик бо бисёр марказҳои 
илмию фарҳангии Европа, Осиё ва қитъаи Америка робитаҳои наздик 
доранд. Асарҳои онҳо бо чандин забонҳои хориҷӣ нашр гардида, 

шӯҳрати илм ва адабиёти тоҷикро боз ҳам баландтар мегардонад. 
Хушбахтона, олимони муштараки тоҷику ӯзбек дар бахшҳои 

гуногуни илмҳои табиатшиносӣ, биологӣ, кишоварзӣ, иқтисодӣ, 
фарҳангӣ, саноатӣ, иҷтимоӣ ва ғайра хеле тақвият ёфта истодааст [4, 4-
5]. 

Қадамҳои хубе, ки дар ин соли таърихӣ дар роҳи таҳкиму 

густариши муносибати ду кишвар гузошта шуданд, оғози корҳои 
бузурги оянда мебошанд. 

Тоҷикистон ба туфайли татбиқи пайгиронаи сиёсати хориҷии худ 
тавонист, ки то имрӯз дар баррасӣ ва ҳалли мушкилоти гуногуни 
глобалӣ низ саҳми назаррас гузорад. Дар ин замина Тоҷикистон дар 
арсаи байналмилалӣ ба ҳайси кишвари пешбар дар ҳалли масоили 

мубрами амниятӣ, обу экология ва тағйирёбии иқлим эътироф 
гардидааст. 

Мо дар оянда низ фаъолияти байналмилали худро мутобиқ ба 
муқаррароти Консепсияи сиёсати хориҷии давлатамон бо саъю талоши  
бештар идома хоҳем дод. 
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РУШДИ ҶОМЕАИ ИТТИЛООТӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ ОН ДАР 
САМАРАНОКИИ НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ 

 
Ташаккулёбии низоми ҷомеаи иттилоотӣ дар замони муосир яке аз 

масъалаҳои муҳими рушди њокимият маҳсуб ёфта, ба тамоми соҳаҳои 
ҳаётан муњими ҷамъиятӣ таъсири расонида, рафтори одамон, 
муносибатҳои ҷамъиятӣ ва фаъолияти онҳоро ба куллӣ тағйир медиҳад. 
Дар ин раванд ҳаёти сиёсии ҷомеа дар зери таъсири дигаргуниҳои 

навоварї технологияи иттилоотӣ қарор дода шуда, мазмуни худро 
тағйир медиҳад. Дар раванди идоракунии давлатӣ истифодаи 
технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ сиёсати давлатиро ба 
дигаргунии ҷиддӣ рӯ ба рӯ намуда, дар назди он вазифаҳои навро бо 

механизми муосири идоракунї ташкил медињад. Њукумати электронӣ 
аз ҷониби ҳукумат ба таври фаъол истифода гардидани шабакаи 
интернет, таъмин намудани хизматрасониҳои давлатӣ дар заминаи 
низомҳои иттилоотӣ ва ғайраҳо дигаргуниҳое мебошанд, ки сиёсати 
иттилоотонии давлатро мазмуни нав мебахшанд. 

Дар охири солҳои 1990 ва ибтидои солҳои 2000 вобаста ба 

меъёрҳои ташкили идоракунии давлатӣ муносибати нав ба вуҷуд 
оварда мешавад, ки онро «Good Governance», яъне идоракунии хуб ва ё 
дар сатҳи зарурӣ ба амал баровардани идоракунии давлатӣ номидан 

мумкин аст. Сиёсатшиноси америкоӣ Марк Бевир «Good Governance»-
ро назарияи шабакаҳои электронӣ номидааст ва онро бо назарияи 
«New Public Management» (NPM) як намешуморад. Аммо як қатор 

олимон назарияи «Good Governance»-ро ҳамчун идомаи назарияи «New 
Public Management» (NPM) муаррифӣ намудаанд [3]. 

Ташаккули ҷомеаи иттилоотӣ талаботи давру замон буда, 
марҳилаи навбатии рушди мамлакат маҳз дар шароити низоми 

иттилоотии ташаккулёфта имконпазир мегардад. Дар шароити ҷомеаи 
иттилоотӣ дар тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ технологияҳои 
иттилоотию  иртиботӣ ба таври васеъ истифода гардида, дар соҳаи 
сиёсат – ҳукумати электронӣ, дар соҳаи иқтисодиёт – тиҷорати 

электронӣ, дар соҳаи иҷтимоиёт – хизматрасониҳои электронӣ ва дар 
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дигар соҳаҳо низ муносибатҳои иттилоотию коммуникатсиониро ба 

вуҷуд меоранд. Бинобар ин, гузариш ба ҷомеаи иттилоотӣ, ташаккули 
низоми иттилоотии кишвар ва дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти мамлакат ба 
таври васеъ мавриди истифода қарор додани технологияҳои 

иттилоотию иртиботӣ хеле муҳим буда, рушди ояндаи ҷомеа аз онҳо 
вобастагии зиёд дорад. 

Технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии замони муосир ба 

ҳамаи соҳаҳои фаъолияти инсон роҳ ёфта, оҳиста-оҳиста инсониятро аз 
як марҳилаи рушду инкишоф, ба марҳилаи навбатӣ ворид намуда 
истодаанд. Дар чунин шароит истеҳсол ва истеъмоли ҳама намуд 

иттилоот барои аксари аҳолии мамлакат фаъолияти афзалиятнок ба 
шумор меравад. Албатта, гузариш ба ин марҳилаи рушду инкишоф 
чандин даҳсолаҳо тӯл мекашад, аммо заминаҳои ин раванд аллакай ба 
вуҷуд омадаанд ва ин аст, ки мо тағйироти сифатиро дар ҳаёти 

ҳамарӯзаи худ эҳсос менамоем. Дар робита бо ин, аксари давлатҳои 
тараққикардаи олам барои боз ҳам хубтару беҳтар таъмин намудани 
рушди ҷомеаи иттилоотӣ кӯшишҳои зиёд ба харҷ медиҳанд. Дар 
сиёсати давлатии мамлакатҳои мазкур дар қатори масъалаҳои 

анъанавии ҷомеа, аз қабили мубориза бо беқурбшавии асъори миллӣ, 
бекорӣ, таъмини рушди иқтисодӣ, нигоҳ доштани мавқеи байналхалқии 
давлат, инчунин рушди ҷомеаи иттилоотӣ низ, яке аз масъалаҳои муҳим 
арзёбӣ мегардад. Ҳатто давлатҳои мазкур чунин мешуморанд, ки ҳалли 

масъалаҳои анъанавии ҷомеа аз истифодаи ҳамаҷонибаи 
технологияҳои иттилоотию компютерӣ ва рушди ҷомеаи иттилоотӣ 
вобаста мебошад. 

Одатан, сиёсати иттилоотии давлат ҳамчун сиёсати ба танзим 
даровардани муносибатҳои мутақобилаи байни давлат ва воситаҳои 
ахбори омма муаррифӣ мегардад. Аммо сиёсати иттилоотонӣ мазмуни 

васеътар дорад. Яъне, дар чунин ҳолат маҷмӯи чорабиниҳое дар назар 
дошта мешавад, ки ба истифодаи воситаҳои иттилоотонӣ дар мақомоти 
давлатӣ ва хоҷагии халқ нигаронида шудааст. Дар ҳар як мамлакат 
масъалаи муносибатҳои байни давлат ва ВАО – масъалаи хеле ҳассос ва 

баҳсбарангез маҳсуб меёбад ва он одатан ба воситаи қонуни ВАО ва 
риояи меъёри озодии сухан ва баён ба танзим дароварда мешавад. Дар 
соҳаи ВАО истифода гардидани технологияҳои иттилоотию 
коммуникатсионӣ ба муносибатҳои мазкур ҳеҷ чизи наверо илова 
намекунад. Аммо сиёсати иттилоотонӣ хусусияти сифатӣ дорад ва 
дигаргуниҳои сифатии ҷомеа аз миқёси истифодабарии онҳо вобаста 

мебошад. Сиёсати иттилоотонӣ фаъолияти давлатие мебошад, ки барои 
дастраси тамоми ҷомеа гардонидани иттилооти зарурӣ ба амал 
бароварда мешавад. Ҳамзамон, раванди иттилоотонӣ низ ба таври 
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гуногун шарҳу тавзеҳ дода мешавад. Аммо дар маҷмӯъ, онро раванди 

дар соҳаҳои гуногун сохта ба истифода додани низомҳои иттилоотӣ 
муаррифӣ намудан мумкин аст. Таҳлили таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ 
нишон медиҳад, ки дар раванди танзими соҳаи иттилоот як қатор 

самтҳои фаъолияти мақомоти давлатӣ афзалиятнок ба шумор 
мераванд. Онҳоро ба таври зайл нишон додан мумкин аст: 

– тавсеаи рақобат дар соҳаи иттилоот: мубориза бо монополияи 
иттилоотӣ; 

– таъминоти ҳуқуқӣ ва технологӣ, фароҳам овардани имкониятҳои 
техникӣ барои аҳолӣ, то ки онҳо ба иттилоот ва манбаъҳои иттилоотӣ 
дастрасӣ пайдо намоянд; 

– риоя намудани озодии сухан новобаста аз муҳити технологии 

соҳаи иттилоот; 
– ҳимоя намудани манфиатҳои иттилоотию маънавии ақаллиятҳои 

миллӣ ва табақаҳои гуногуни ҷомеа; 
– бо истифода аз иқтидори иттилоотии мамлакат мустаҳкам 

намудани пояҳои фарҳанги миллӣ ва забони давлатӣ, мубориза бо 
экспансияи фарҳангии давлатҳои дигар, ба забони давлатӣ ба роҳ 
мондани тарҷумаи асарҳои илмӣ ва бадеӣ, бо забони давлатӣ сохта ба 
истифода додани сомонаҳои зиёди интернетӣ, ташаккул додани 

контенти миллӣ; 
– таъмини амнияти иттилоотии шахс ва ҷомеа, мубориза бо 

ҷиноятҳои компютерӣ ва кибернетикӣ; 
– ҳифзи моликияти зеҳнӣ; 

– назорати истифодаи самараноки ТИК дар мақомоти давлатӣ; 
– барои ташаккули ҷомеаи демократӣ ва таъмини шаффофияти 

идоракунии давлатӣ ТИК бояд ба таври мақсаднок истифода гардад ва 

дар заминаи онҳо дар байни шаҳрвандон ва давлат муоширати 
электронӣ ба роҳ монда шавад [14]. 

Аз он сабабе, ки амалӣ намудани лоиҳаҳои бузурги иттилоотӣ ва 
телекоммуникатсионӣ тиҷорати пешгӯинашаванда аст, давлат низ 

ҳуқуқ надорад, ки дар ин соҳа маблағҳои андозсупорандагонро харҷ 
намояд. Таҷрибаи як қатор давлатҳои пешрафта нишон медиҳад, ки 
пешбурди ин гуна тиҷорат ба ӯҳдаи саҳомон ва сармоядорон ҳавола 
карда мешавад ва давлат бошад, барои тиҷорати бахши хусусӣ 

шароитҳои мусоид муҳайё менамояд. Масалан, барои ба истифода 
додан ва як муддати муайян мавриди истифода қарор додани низомҳои 
иттилоотӣ ба соҳибкорон имтиёзи мушаххас дода мешавад. Чунин 
мавқеи давлат фаъолияти анъанавие мебошад, ки аз ҷониби аксар 
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давлатҳои ҷаҳон ҳангоми ташаккулдиҳии низоми иттилоотии мамлакат 
ба кор бурда мешавад.  

Вобаста ба он ки аввалин маротиба мафҳуми «ҷомеаи иттилоотӣ» 

аз ҷониби кӣ истифода гардидааст, андешаи ягона мавҷуд нест. Ба 
андешаи гурӯҳи аввали олимон, мафҳуми «ҷомеаи иттилоотӣ» бори 
аввал аз ҷониби профессори Донишкадаи технологии Токио Ю. Хаяши 
истифода бурда шудааст. Ба андешаи гурӯҳи дигари олимон, муаллифи 

ин мафҳум олими канадагӣ М. Маклюэн мебошад. Бояд қайд намуд, ки 
аллакай дар солҳои 20-30 асри гузашта як қатор олимону муҳаққиқон 
дар бораи таназзули тамаддуни саноатӣ ва оғози рушди 

хизматрасониҳои иттилоотӣ ва ҷомеаи иттилоотӣ андешаҳои худро 
баён намуда буданд. Масалан, олими америкоӣ Э. Тоффлер воситаҳои 
коммуникатсиониро омили асосии рушду инкишоф ва пешрафти ҷомеа 
муаррифӣ намуда буд. Олими дигари америкоӣ Д. Белл пешгӯӣ 

менамуд, ки рушди технологияҳои компютерӣ боиси иттилоотонии 
ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ва шабакаҳои компютерӣ бошанд, боиси 
ба вуҷуд омадани бозори хизматрасониҳои иттилоотӣ мегарданд. 
Вобаста ба он ки аввалин маротиба мафҳуми «ҷомеаи иттилоотӣ» аз 

ҷониби кӣ истифода гардидааст, андешаи ягона мавҷуд нест.  
Ҳангоми баҳогузор намудани пешрафти технологии давлатҳои 

алоҳида чунин масъалаҳо ба монанди дастрасии аҳолӣ ба ТИК, сатҳу 
сифати истифодабарии ТИК, малакаҳои одамон дар соҳаи ТИК ба 

инобат гирифта мешаванд. Махсусан, истифодаи ТИК дар соҳаҳои 
хоҷагии халқ, истифодаи компютер ва шабакаҳои иттилоотию 
компютерӣ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷамъиятӣ, шумораи 
муштариёне, ки ба интернети баландсуръат дастрасӣ доранд ва дараҷаи 

саводнокии компютерии аҳолӣ дар маркази диққат қарор дода 
мешаванд. Мувофиқи нишондодҳои шохиси мазкур, технологияи 
алоқаи мобилӣ заминаи асосии рушди ТИК ба шумор меравад. 
Иттифоқи байналхалқии алоқаи барқӣ дар гузориши солонаи худ қайд 

менамояд, ки дар соли 2019 дар маҷмӯъ 60% аҳолии ҷаҳон аз алоқаи 
мобилӣ истифода менамоянд. Айни замон зиёда аз 70% давлатҳои олам 
пурра аҳолии худро бо алоқаи мобилӣ таъмин намудаанд. Дар 
давлатҳои тараққикарда бошад, ин нишондод ба 115% баробар 

гардидааст. Дар гузориши мазкур қайд мегардад, ки ҳарчанд дастрасии 
аҳолии мамлакатҳои ҷаҳон ба шабакаи интернет мавҷуд бошад ҳам, 
мутаассифона, интернети баландсуръат дар ҳама ҷо дастрас нест. 

Тибқи омори пешниҳоднамуда дар давлатҳои мутараққӣ 23% аҳолӣ ва 
дар давлатҳои рӯ ба инкишоф ҳамагӣ 4% аҳолӣ ба интернети 
баландсуръат дастрасӣ доранд. Сол то сол арзиши интернет поён 
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меравад, вале ба ин тамоюлот нигоҳ накарда, дастрасии одамон ба 

интернети баландсуръат ҳамоно дар сатҳи паст қарор дорад. 
Тамоюлоти мазкур бо даромади аҳолӣ ва ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти 
дохилии мамлакат асоснок карда мешавад. Масалан, тибқи 

нишондодҳои Иттифоқи байналхалқии алоқаи барқӣ, солҳои 2009-2010 
дар давлатҳои тараққикарда 1,5% ва дар давлатҳои рӯ ба инкишоф 17% 
ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ барои пардохти хизматрасониҳои 
интернетӣ ва алоқаи мобилӣ сарф гардидааст. Албатта, барои 

давлатҳои рӯ ба инкишоф ин нишондод хеле баланд мебошад. Яъне, бо 
чунин арзиши баланд дастраси ҳамагон гардонидани шабакаи интернет 
ғайриимкон аст [10]. 

ТИК дар раванди идоранамоии соҳаҳои гуногуни ҳаёти мамлакат 

низ нақши муҳим мебозад. Барои баланд бардоштани самаранокии 
идоранамоии соҳаҳои мамлакат сохта ва ба истифода додани низомҳои 
иттилоотии соҳавӣ хеле зарур мебошанд. Зеро низомҳои иттилоотии 
ҳушманд имкон медиҳанд, ки назорати иҷроиши корҳо, баҳогузорӣ 

намудани фаъолияти ташкилотҳо ва субъектҳо, қабул намудани қарор 
дар асоси иттилооти саҳеҳ ба амал бароварда шаванд. 
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РУШДИ САЙЁҲӢ ВА АҲАМИЯТИ ИҚТИСОДИИ ОН  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Барои рушди сайёҳӣ, ки имрӯз маҷмааи байнисоҳавии мураккаб 
мебошад, усули системавии танзими алоқамандии қисмҳои зиёди он 
талаб карда мешавад. Минтақаҳои фароғатӣ барои фаъолгардонии 

ҷанбаҳои зиёди иқтисодии  мамлакат  кӯмак мекунанд. 
Дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ сайёҳӣ яке аз соҳаҳои пешрафта ва сабаби 

рушди босуръат мебошад. Барои 38%-и кишварҳои ҷаҳон сайёҳӣ – 
манбаи асосии даромад, барои 83% яке аз панҷ манбаъҳои даромад ба 

шумор меравад. Мутобиқи маълумоти Ташкилоти ҷаҳонии сайёҳии 

муассисаи Созмони  Милали Муттаҳид дар соли 2020 ду баробар 
афзоиши воридшавии сайёҳон пешгӯӣ шудааст.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳиссаи тиҷорати сайёҳӣ он қадар зиёд 

нест. Бинобар он пешниҳоди Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ 
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Раҳмон вобаста ба рушди самти сайёҳӣ дар бозорҳои дохилӣ ва 

байналхалқӣ хело саривақтию муҳим аст. Афзалияти кор аз он вобаста 
аст, ки сайёҳӣ яке аз соҳаҳои бузурги сердаромад ва хеле серамали 
иқтисодиёт мебошад. Дар соҳаи сайёҳӣ зиёда аз 250 миллион нафар, 

яъне ҳар коргари даҳум дар миқёси ҷаҳон машғуланд. Он 7%-и ҳаҷми 
умумии сармоягузорӣ, 11%-и хароҷоти истеъмолии ҷаҳонӣ, 5%-и ҳамаи 
воридоти андоз ва сеяки тиҷорати ҷаҳонии хизматрасониро дарбар 
мегирад [4, 68]. 

 Сайёҳӣ ба чунин соҳаҳои асосии хоҷагии халқ, ба монанди 
нақлиёт ва алоқа, савдо, сохтмон, хоҷагии қишлоқ, истеҳсоли молҳои 

истеъмоли омма ва ғайра таъсири калон расонида, омили муҳими 
рушди иҷтимоӣ –иқтисодӣ маҳсуб мегардад. Аз рӯи пешгӯиҳои 
мутахассисон асри ХХI асри сайёҳӣ мегардад. 

Сайёҳӣ – яке аз соҳаҳои афзалиятноки иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад, 

ки иқтидори он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд истифода нашудааст. 
Сайёҳӣ бо назардошти бӯҳрони ҷорӣ бояд яке аз афзалиятҳои асосии 
рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад. Дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон минтақаҳое мавҷуданд, ки дорои иқтидори баланди рушди 

сайёҳӣ мебошанд. Татбиқи иқтидори сайёҳӣ бо як қатор мушкилиҳо 
маҳдуд карда шудааст, ки қариб барои ҳар минтақа хос аст. Ин 
мушкилиҳо аз набудани инфрасохтори сайёҳӣ ва пойгоҳ, кадрҳо, 
маркетинг, муҳити соҳибкорӣ, набудани пойгоҳи қонунгузории лозима 

ва ғайра. Бӯҳрон на танҳо монеагӣ намекунад, балки барои рушди 
соҳаи сайёҳӣ ва баровардани он ба сатҳи нави босифат имкониятҳои 
хуб фароҳам меорад [3, с. 4]. 

Инфрасохтор қисми ҳатмии низоми системаи иҷтимоӣ-иқтисодии 

сайёҳӣ ва меҳмондорӣ маҳсуб мегардад. Барои қонеъкунии босифат ва 
пурраи талаботи аҳолӣ дар сайёҳӣ технологияҳои босуръат ва 
идоракунии самараноки инфрасохтор лозим аст. 

Омилҳои беруна, ки ба иқтисодиёти вилояти Суғд таъсир 
мекунанд, дар ташкили шароитҳои хуби рушди сайёҳии дохилӣ ва 
берунӣ низ нақши мондагор мебозанд.  

Олимон ба масъалаҳои назариявию амалии сайёҳӣ ва соҳаи 
санаториявӣ-осоишгоҳ ва имкониятҳои калони рушди инфрасохтори 
сайёҳӣ дар кишвари мо диққат додаанд. Аммо ин масъала то ҳол пурра 
омӯхта нашудааст. 

Ҳадафи тадқиқоти илмии мо низ ба омӯзиши вазъи муосир ва 
пешомади рушди инфрасохтори сайёҳӣ дар вилояти Суғд равона 
шудааст. 

Аз ин рӯ дар самти мазкур чунин масъалаҳо бояд ҳалли худро 
ёбанд:  
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- гузаронидани таҳлили ҳаматарафаи мафҳуми сайёҳӣ, истироҳат, 

инфрасохтори сайёҳӣ; 
- таҳлили вазъи муосири инфрасохтори сайёҳӣ ва пешомади 

сайёҳӣ; 

- омӯхтани имконияти рушди инфрасохтори сайёҳӣ; 
- нишон додани имконияти истифодаи маълумот оиди 

инфрасохтори сайёҳӣ дар раванди тарбиявӣ-таълимӣ. 

Инфрасохтори сайёҳӣ – ин маҷмўи иншооти амалкунанда ва 
шабакаҳои таъиноти истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва фароғатӣ аст, ки барои 
фаъолияти соҳаи сайёҳӣ пешбинӣ шуда, дастрасии дурусти сайёҳонро 

ба захираҳои сайёҳӣ ва истифодаи лозимаи онҳоро бо мақсади сайёҳӣ 
таъмин мекунад. Аз ин рӯ, таъмини фаъолияти корхонаҳои саноати 
сайёҳӣ яке аз вазифаи муҳим мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати 
захираҳои сайёҳӣ бой аст. 

Ин пеш аз ҳама, бунёди роҳҳои мошингард ва оҳан, вокзалҳо ва 
терминалҳо, низоми танзими ҳаракати роҳҳои ҳавоӣ, оҳан, 
автомобилӣ, низоми гармидиҳӣ, шабакаҳои барқӣ ва телефонӣ 
мебошад.  

Ба захираҳои сайёҳӣ – маҷмӯи иншооти табиӣ ва антропогенӣ 
(иқтисодӣ, молиявӣ, маданӣ-таърихӣ, меҳнатӣ, иҷтимоӣ-истеҳсолӣ) ва 

падидаҳое, ки бо имкониятҳои мавҷудаи техникӣ ва моддӣ барои 
ташкили фаъолияти сайёҳӣ истифода бурда метавонанд, дохил 
мешаванд.  

Солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди саноати сайёҳӣ, 
ки маҷмўи меҳмонхонаҳо ва дигар воситаҳои ҷойгиркунӣ, воситаҳои 
вақтхушӣ, иншооти таълимӣ, корӣ, саломатӣ, варзишӣ ва таъиноти 
дигар эътибори ҷиддӣ равона мегардад. Инчунин, ба вусъати 

фаъолияти ташкилоте, ки фаъолияти оператори сайёҳӣ ва оҷонсии 
сайёҳиро иҷро мекунанд, инчунин ташкилотҳое, ки хизматрасониҳои 
саёҳатӣ ва тарҷумониро пешкаш мекунанд,аҳамияти ҷиддӣ дода 
мешавад [2. 45]. 

Саноати сайёҳӣ – низоми ба ҳам алоқаманди корхонаҳо ва 
соҳибкорон аст, ки ба сайёҳон ҳамаи лавозимоти заруриро дар рафти 

сайёҳӣ ва ҳамаи хизматрасониҳои сайёҳӣ, корҳо ва молҳоро барои 
амалсозии худи раванди сайёҳӣ пешниҳод мекунанд. Рушди пурзўри 
сайёҳии оммавӣ дар ҷаҳон рушди кофии саноати сайёҳӣ ва соҳаҳои 
алоқаманди хоҷагӣ, илм ва маданият, низоми маорифро ба миён овард.  

Инфрасохтори сайёҳӣ қисми ҷудонашавандаи саноати сайёҳӣ 
мебошад, ки таркиби он ба ду унсур ҷудо мешавад: 

Унсури аввал – саноати меҳмондорӣ, ки ба онҳо корхонаҳои 

хизматрасонии ҷойгиркунӣ ва хўрок дохил мешаванд;  
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Унсури дуюми саноати сайёҳӣ қисми инфрасохторӣ мебошад, ки 

низоми седараҷагиро ифода мекунад.  
Дараҷаи аввали инфрасохтори сайёҳӣ бо инфрасохтори истеҳсолӣ 

– маҷмўи иншоотҳои амалкунанда, бино, шабакаи нақлиётӣ, системаҳо 

пешкаш мегарданд, ки бевосита ба истеҳсоли маҳсулоти сайёҳӣ дохил 
намешаванд, вале барои пешниҳоди хизматрасониҳои сайёҳӣ заруранд, 
нақлиёт, алоқа, барқ, хоҷагии комуналӣ, молия, суғурта, бехатарӣ.  

Дараҷаи дуюм ва сеюми инфрасохтори сайёҳиро корхона ва 

ташкилотҳоеро ташкил медиҳанд, ки бевосита дар фаъолияти сайёҳӣ ва 
ташкили маҳсулоти сайёҳӣ иштирок мекунанд.  

Ба дараҷаи дуюм инчунин он сохторҳое дохил мешаванд, ки бе 
сайёҳон низ вуҷуд дошта метавонанд, вале фаъолияти онҳо дар макони 

ҷойгиршавии сайёҳон васеъ мегардад. Корхонаҳои иҷораи мошинҳои 
сабукрав, хоҷагиҳои нақлиётӣ, ки барои хизматрасонии сайру гашти 
сайёҳон воситаи нақлиёт пешкаш мекунанд, қаҳвахона ва тарабхонаҳо, 
маҳфилҳои варзишӣ, осорхонаҳо, театрҳо ва кинотеатрҳо, залҳои 

намоишӣ, сиркҳо, боғҳои ҳайвонот, аз шумули ин сохтор мебошанд [1,  
79]. 

Ҳамчун қисми маҷмўи инфрасохтории минтақа, инфрасохтори 
сайёҳӣ як қатор вазифаҳои муҳимро иҷро мекунад. Ба онҳо функсияҳои 
таъминотӣ, якҷоякунӣ ва танзим дохил мешаванд.  

Вазифаи таъминотии инфрасохтори сайёҳӣ фароҳам овардани 

шароитҳои лозима барои ташкили хизматрасонии сайёҳон ба ҳисоб 
меравад. 

Якҷоякунӣ – ташкил ва дастгирии алоқаҳо байни корхонаҳои соҳа, 
ташкили маҷмааҳои минтақавии сайёҳӣ- фароғатӣ. 

Имрӯз ҷиҳати боз ҳам рушд ёфтани соҳаи сайёҳӣ дар кишвар 
анҷом додани як қатор корҳо зарур аст. Аз ин рӯ дар соли сайёҳӣ ва 

рушди ҳунарҳои мардумӣ таваҷҷӯҳи аҳли ҷомеа ба ин самти муҳим 
равона гардида, ба анҷоми чунин фаъолиятҳо мувофиқи мақсад 
мебошад: 

 таҳия намудани барномаи рушди инфрасохтори сайёҳӣ; 

 ҷалби коршиносон ва муттахассисони соҳаи сайёҳӣ; 

 ташкили ҳамоишҳои гуногуни илмӣ оид ба омӯзиши 
инфрасохтори сайёҳи бояд эътибори зарурӣ равона гардад. 
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Абдуллоева А.Т., 

н.и.и.,дотсент, мудири бахши  
идоракунӣ ва мониторинги 

сифати таҳсилот 
 

ИСТИФОДАИ УСУЛҲОИ ФАЪОЛИ ТАЪЛИМ БО МАҚСАДИ 

ТАТБИҚИ МУНОСИБАТҲОИ БОСАЛОҲИЯТ 
 
Тавре ки маълум аст, ҷараёни таълиму тадрис раванди дуҷониба 

буда, дар он ҳамкории фаъоли омӯзгор ва донишҷӯ ба назар гирифта 
мешавад. Аммо на ҳама вақт ин ҳолат ба назар мерасад, зеро дар бисёр 
вақтҳо танҳо омӯзгор фаъол буда, донишҷӯён дар нақши пассив, яъне 

“қабулкунандаи дониш” амал мекунанд. Аз ин лиҳоз, дар бисёр 
ҳолатҳо дарсҳо дилгиркунанда, бидуни таваҷҷуҳ мемонанд ва ба фикру 
ҳиссиёти шунавандагон таъсир намерасонанд. Ҳалли бомуваффақияти 
масъалаҳои такмили минбаъдаи ҷараёни таълим бояд тавассути 

шиддат додани раванди таълим, бо истифода аз усулҳои фаъоли 
таълим амалӣ карда шавад. Ҳар як омӯзгор, бояд чунин усулҳои 
таълимро истифода барад, ки таваҷҷӯҳи донишҷӯён ба дарс пурра ҷалб 
карда шуда, тафаккур, мустақилият, ташаббуси онҳо инкишоф дода 

шавад ва сифатҳои беҳтарини шахсияти донишҷӯён ба воя расад.  
Татбиқи ин мақсад дар раванди таълим истифодаи васеи усулҳои 

фаъол ва интерактивӣ гузаронидани машғулиятҳоро ба монандӣ инҳо 

бо мақсади ташаккул ва рушди малакаҳои касбии донишҷӯён пешбинӣ 
мекунад: ангезиши зеҳнӣ, мубоҳиса, семинар дар намуди муколама, 
бозиҳои корӣ ва нақшофарӣ, таҳлили ҳолатҳои мушаххас, тренингҳои 
психологӣ, мубоҳисаҳои гурӯҳӣ, телеконференсияҳои донишгоҳӣ ва 

байнидонишгоҳӣ ва ғайра.  
Тибқи назарияи М.В. Кпарин усули фаъоли таълим ё таълими 

интерактивӣ тарҷумаи истилоҳи англисии “interactive learning” 
мебошад, ки маънояш донишазхудкунӣ (стихиявӣ ё махсус 

ташкилшуда) дар асоси ҳамкорӣ, муколама, муомила ва омӯзиш 
мебошад [2, 10]. Усули фаъоли таълим ба ҳамкории мустақими 
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шунавандагон бо муҳити таълим, тавассути таҷрибаи худи 

иштирокчиён асос ёфтааст. Агар дар таълимоти анъанавӣ мавқеи 
омӯзгор ҳамчун субъект ва донишҷӯ ҳамчун объекти ҷараёни педагогӣ 
асос ёфта бошад, пас мавқеи омӯзгор дар машғулиятҳои интерактивӣ ба 

самти фаъолияти донишҷӯён барои расидан ба ҳадафҳои дарс оварда 
шудааст. Омӯзгор нақшаи дарсро таҳия мекунад (одатан, инҳо машқҳо 
ва супоришҳои интерактивӣ мебошанд, ки дар давоми он донишҷӯ 
маводро меомӯзад).  

Усули фаъоли таълим – ин шакли махсуси ташкили фаъолияти 
даркшаванда мебошад. Он ҳадафҳои хеле мушаххас ва 

пешбинишавандаро дар назар дорад. Мақсад аз он фароҳам овардани 
муҳити бароҳати таълимӣ мебошад, ки дар он донишҷӯ ё шунаванда 
худро муваффақ ва салоҳияти зеҳнии худро эҳсос мекунад, ки худи 
раванди таълимро самаранок менамояд, донишу малака ва замина 
барои ҳалли мушкилотҳои пас аз ба охир расидани омӯзиш 
баамалмеомада фароҳам меорад. Ба ибораи дигар, усули фаъоли 
таълим, пеш аз ҳама таълимоти диалогӣ мебошад, ки дар ҷараёни он 

ҳамкории байни донишҷӯ ва омӯзгор, байни худи донишҷӯён ба амал 
оварда мешавад. 

Вазифаҳои асосии усулҳои фаъоли таълим аз инҳо иборатанд:  
 бедор кардани шавқу завқи донишҷӯён;  
 азхудкунии самараноки маводи таълимӣ;  
 ҷустуҷӯи мустақилонаи донишҷӯён роҳҳову усулҳои ҳалли 

масъалаи гузошташудаи таълимӣ (интихоби яке аз роҳҳои 
пешниҳодшуда ё дарёфти усули худ ва ҳалли масъаларо асоснок 
кардан);  

 таъсиси ҳамкорӣ байни донишҷӯён;  
 омӯзиши кор кардан дар гурӯҳ;  
 таҳаммулпазирӣ ба ҳар як нуқтаи назар;  

 эҳтироми ҳуқуқи ҳар як шахс ба озодии сухан;  
 эҳтироми шаъну эътибори онҳо;  
 ташаккули афкор ва муносибати донишҷӯён;  
 ташаккули малакаҳои касбӣ ва ҳаётӣ;  

 расидан ба сатҳи салоҳияти бошууронаи донишҷӯӣ аст.  
Аз ин рӯ, ҷорӣ намудани усулҳои фаъоли таълим яке аз самтҳои 

муҳимтарини такмили тайёрии донишҷӯён дар донишгоҳи муосир ба 
ҳисоб меравад. Раванди таълим бо истифодаи усулҳои фаъоли таълим 

бо назардошти ҷалби ҳамаи донишҷӯёни гурӯҳ бе истисно ба ҷараёни 
омӯзиш ташкил карда мешавад. Фаъолияти муштарак маънои онро 
дорад, ки ҳама саҳми махсуси инфиродии худро мегузоранд, дар 

ҷараёни омӯзиш мубодилаи дониш, идеяҳо, усулҳои фаъолият ба амал 
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меояд. Корҳои инфиродӣ, ҷуфтӣ ва гурӯҳӣ, бозиҳои нақшофарӣ ташкил 

карда мешавад, кор бо манбаъҳои гуногуни иттилоот анҷом дода 
мешавад. Усулҳои фаъоли таълим ба принсипҳои ҳамкорӣ, фаъолнокии  
донишҷӯён, такя ба таҷрибаи гурӯҳӣ асос ёфтаанд. Муҳити муоширати 

таълимӣ ташкил мешавад, ки бо ошкоро будан, ҳамкории 
иштирокчиён, баробарии далелҳои онҳо, ҷамъоварии донишҳои 
муштарак, имконияти баҳо додан ва назорати мутақобила тавсиф дода 
мешавад. Омӯзгор ҳамроҳ бо донишҳои нав донишҷӯёнро ба ҷустуҷӯи 

мустақилона мебарад. Фаъолнокии омӯзгор ба фаъолнокии донишҷӯён 
ҷой дода, вазифаи ӯ аз фароҳам овардани шароит барои 
ташаббускории онҳо ба ҳисоб меравад. Ҳангоми истифодаи усулҳои 
фаъоли таълим нақши омӯзгор ба таври назаррас тағйир меёбад, акнун 

ӯ нақши марказиро намебозад, балки  танҳо равандро танзим карда, 
умуман  бо ташкили он машғул мешавад, супоришҳои заруриро пешакӣ 
омода менамояд ва саволҳо ё мавзӯъҳоро барои муҳокима дар гурӯҳҳо 
таҳия мекунад, машварат медиҳад, вақт ва тартиби иҷрои нақшаи 

пешбинишударо назорат мекунад. Иштирокчиён ба таҷрибаи иҷтимоӣ 
– таҷрибаи худашон ва дигарон рӯ меоранд, дар ҳоле ки онҳо бояд бо 
ҳам муошират кунанд, вазифаҳои гузошташударо якҷоя ҳал кунанд, 
ихтилофотро бартараф кунанд, нуқтаҳои тамосро пайдо кунанд ва 
созиш кунанд.  

Барои татбиқи муносибатҳои босалоҳият усулҳои гуногуни 
фаъоли таълимро истифода бурдан мумкин аст:  
 мизи мудаввар (мубоҳиса, дебатҳо); 

 ангезиши зеҳнӣ (ҳамлаи майнавӣ); 
 бозиҳои корӣ ва нақшбозӣ; 

 масъалаҳои вазъӣ – сase-sta(u)dy (таҳлили ҳолатҳои мушаххас, 

таҳлили вазъият) ва ғайра. 

 Ҳангоми таҳияи дарси интерактивӣ ба назар гирифтани принсипҳои 
муайяни он тавсия дода мешавад:  
 дарс лексия нест, балки фаъолияти умумӣ ба ҳисоб меравад;  

 ҳамаи иштирокчиён новобаста аз синну сол, вазъи иҷтимоӣ, 
фаъолнокӣ, таҷриба баробаранд;  
 ҳар як донишҷӯ оид ба ҳар масъала ҳуқуқи андешаи худро дорад; 

 ҷой барои танқиди худи шахсияти кас вуҷуд надорад (танҳо 
идеяро танқид кардан мумкин аст); 
 ҳар чизе ки дар дарс гуфта шуд, маълумот барои андешаронӣ 

мебошад. 
Таълими интерактивӣ имкон медиҳад, ки ҳамзамон якчанд 

мушкилотро ҳал намоем, ки яке аз муҳимтарини онҳо ин рушди 
малакаю маҳорати коммуникативӣ мебошад. Ин усули омӯзиш ба 
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барқарор кардани робитаҳои ҳасоснок дар байни донишҷӯён кӯмак 

мекунад, вазифаи тарбиявиро таъмин менамояд, зеро он  дар як гурӯҳ 
кор кардан, ба фикру мулоҳизаҳои рафиқони худ гӯш андохтанро 
меомӯзонад, ҳавасмандии баланд, мустаҳкамияти дониш, эҷодкорӣ ва 

таҳайюл, малакаи муошират ва мавқеи ҳаёти фаъол, арзиши фардият, 
озодии баён, таъкид ба фаъолият, эҳтироми тарафайн ва демократияро 
таъмин менамояд. 

Истифодаи усули фаъоли таълим дар ҷараёни машғулиятҳо, 
тавре ки таҷриба нишон медиҳад, бори асаби донишҷӯёнро сабук 
мекунад, имкон медиҳад, ки шаклҳои фаъолияти онҳо тағир ёбанд, 

диққати онҳо ба масъалаҳои асосии мавзӯи машғулиятҳо ҷалб карда 
шавад. Истифода ва омодагии донишҷӯён ба ин ё он шакли усули 
фаъоли таълим барои омӯзиши фанни мушаххас (мавзӯи дарс) бояд дар 
барномаи кории фан ва дар дастурҳои методии тавсиявӣ барои омодагӣ 

ба дарси интерактивӣ (мушаххас) бояд инъикос ёбад. 
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Зокирова Ш.М., 
 н.и.и., дотсенти  

кафедраи иқтисодиёти 

корхонаҳо ва минтақа 
 

ТАМОЮЛҲОИ БОЛОРАВИИ ГАРДИШИ МОЛӢ ДАР САВДО 

ВА ОМИЛҲОИ БА ОН ТАЪСИРКУНАНДА  
 

Савдо – соҳаи мустақили иқтисодиёти мамлакат буда, маҷмӯи 
корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки бо хариду фурӯш машғуланд, инчунин 
хизматрасониҳои савдоиро ба харидорон мерасонанд, дарбар мегирад. 

Дар савдо ба сифати харидорон на танҳо шахсони физикӣ, 
инчунин муассисаҳои буҷетӣ ва соҳибкорони инфиродӣ баромад 
мекунанд. Корхонаҳои савдо дар асоси қонунҳои умумӣ ва махсус, ки 
аз тарафи зинаҳои қонунгузории мамлакат ба тасвиб расонида 
мешавад, амал менамоянд. 

Гардиши корхонаҳои савдои чакана нишондиҳандаи асосии 

иқтисодӣ ва иҷтимоии тараққиёти мамлакат ва минтақаҳои он ба 
шумор меравад. 

Тараққиёти гардиши корхонаҳои савдо бо болоравии лаёқати 
харидории аҳолӣ, ки асосаш болоравии даромадҳои аҳолӣ аст, вобаста 
буда, ба мустаҳкамшавии арзи миллӣ дар мамлакат ва устувории он 
асос мегардад. Бо воситаи низоми андозбандӣ ва доираи соҳаи 

муомилот захираҳои молиявӣ, ки барои тараққиёти иқтисодӣ-иҷтимоии 
мамлакат истифода мешаванд, ташкил карда мешаванд.  

Ҳиссаи савдои чакана дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2016- 35,6%, соли 2017 - 32,2%, соли 2018 - 31,4% ва 
соли 2019 - 32,3%-ро ташкил намуд. Афзуншавии нишондоди зерин бо 
болоравии лаёқати харидории аҳолӣ вобаста аст. Аммо талабот дар 
мамлакатҳои Ғарб 75-80%-и ММД-ро ташкил медиҳад, аз ин рӯ 
ҳаддалимкон зиёд намудани гардиши молӣ ҳамчун масъалаи асосӣ дар 
ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он масъалаи аввалиндараҷа аст. 

Гардиши корхонаҳои савдо – ин натиҷаи алоқаи 
байниҳамдигарии талаботу пешниҳод мебошад. Талабот ба молу 
хизматҳо бошад дар асоси лаёқати харидории аҳолӣ ва ҳудуди нархҳо 
муайян карда мешавад.  Асоси моддии ташкилёбии гардиши савдо – 
истеҳсоли молҳои талаботи халқ ва ҳаҷми молҳои аз хориҷа воридшуда 
мебошад.  

Ба тараққиёти гардиши савдо дар умум якчанд омилҳо таъсир 
мерасонанд, ки бо талаботи аҳолӣ ва пешниҳоди молӣ, ташкили 
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ҷараёнҳои савдо алоқаи зич доранд. Чунин гурӯҳҳои асосии омилҳоро 

ҷудо намудан бомаврид аст: 
1. Вазъи иқтисодии мамлакат ва минтақаҳои алоҳидаи он, 

тараққиёти истеҳсолоти саноатӣ ва кишоварзӣ; 

2. Даромадҳои пулии аҳолӣ, ки барои хариди молҳо равона 
мегарданд; 

3. Ҳудуди нархҳои чакана, таносуби онҳо аз рӯи хелҳои 

алоҳидаи молҳо; 
4. Мавҷудияти захираҳои моддӣ, меҳнатӣ ва молиявӣ дар соҳаи 

гардиши молӣ ва дараҷаи самаранок истифодабарии онҳо; 

5. Ҳолати иқтисодӣ дар савдои чакана. 
Дар натиҷаи табаддулотҳои иқдисодии дар мамлакат ба вуқуъ 

омада, тараққиёти фишангҳои бозорӣ ва муносибатҳои рақобатӣ 
ҳиссаи сектори хусусӣ афзуда, ҳиссаи савдои давлатӣ дар гардиши 

молии чаканафурӯшии мамлакат паст рафтааст. 
Бо тараққиёти сектори хусусӣ якбора зиёдшавии теъдоди 

корхонаю ташкилотҳои савдо дар ҷумҳурӣ афзуд. Далелҳои 
пешкашкардаи Агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон онро муайян 
менамояд, ки дар соли 2016 – 7948 адад, соли 2017 – 8024 адад, соли 
2018 – 8298 адад ва соли 2019-9020 адад корхонаҳои савдо арзи вуҷуд 

доштанд. Лекин бо сабабҳои паҳншавии пандемияи бавуҷудомада – 
COVID-2019 дар соли 2019 дар ҷумҳурӣ аз теъдоди 
бақайдгирифташудаи корхонаҳои савдо  ҳамагӣ 3670 адад фаъолият 
намуданд, ки аз онҳо 40 ададашон бо шакли давлатӣ, 3571 ададашон бо 

шакли хусусӣ ва 59 адад бо шакли омехта (давлатӣ, хусусӣ) фаъолият 
доштанд. 

Ҳоло пайваста зиёдшавии миқдори соҳибкорони инфиродӣ дар  

савдои чакана дар ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он аён мегардад. Тараққиёти 
ташаббусҳои хусусӣ дар соҳаи муомилот тамоюлҳои мусбат дошта, 
имконият медиҳад, ки афзалиятҳои рақобатӣ барои баланд бардоштани 

сифати хизматрасонии аҳолӣ дар савдо асос гардад. 
Аз ин рӯ, танҳо миқдори соҳибкорони фаъолияти инфиродӣ 

дошта, дар савдо дар тӯли солҳои соҳибистиқлолии мамлакат афзуда, 
дар соли 2019 32000 нафарро ташкил доданд. 

Яке аз омилњои асосии некўањолӣ ин даромади хонаводањо 
мебошад, ки онро ањолї аз рўи эњтиёљоташон барои талаботњои моддї 
ва маънавии шахсиашон истифода мекунанд. Маќсади нињоии 
инкишофи истењсолоти љамъиятї ќонеъгардонии талаботи одамон 
мебошад, вале вазифаи сиёсати иљтимої таъмини шароит, ба вуљуд 
овардани механизмњои барои таъмини бештари оќилона ва 
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њаматарафаи ин талабот аз њисоби неъматњое, ки дар ин давра љомеа 
тавлид намудааст, мебошад. 

Зери даромади пулии шахсї суммаи маблаѓњое, ки аз манбањои 
гуногун ба даст оварда мешавад, фањмида мешавад. Даромади ањолї 
њамчун категорияи иќтисодї барои њаётгузаронии шахси алоњида ва 
хонавода манбаи таъминоти асосї буда, муњимтарин унсури иќтисодї 
ба шумор меравад.  

Дар асоси муносибатњои иќтисодии дар ташаккули даромадњои 
ањолї бавуљудоянда муносибатњои моликиятї меистанд. Онњо тарзи 
таќсимоти ќисми афзудаи арзиш, намуд ва андозаи даромадњо, алоќаи 
субъектњои муносибаткунанда ва равиши иљрои манфиатњои иќтисодии 
субъектњоро муайян мекунанд.  

Дар асоси омўзиши нишондињандањои асосии тадќиќоти буљети 
хонаводањои Љумњурии Тољикистон, ки агентии омори назди 
Президенти Љумҳурии Тоҷикистон овардааст, даромади умумї аз 323,64 
сомонї ба як нафар аъзои хонавода дар як моњ дар соли 2014, ба 475,72 
сомонї дар соли 2019 расидааст, ки ин болоравии даромад ба андозаи 
таќрибан 47% зиёд мебошад (нигаред ба љадвали 1). 

Таркиби даромади умумии хонаводањо (бо њисоби миёна ба як 
нафар аъзои хонавода, дар як моњ бо њисоби сомонї ва фоиз)                        
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Љадвали 1. 
 
 

Номгӯй 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

бо 
сомо-
нӣ 

бо 
њисоби 
фоиз,%  

бо 
сомо-
нӣ 

бо 
њисоби 
фоиз,% 

бо 
сомо-
нӣ 

бо 
њисоби 
фоиз,% 

бо 
сомо-
нӣ 

бо 
њисоби 
фоиз,% 

бо 
сомо-
нӣ 

бо 
њисоби 
фоиз,% 

бо 
сомо-
нӣ 

бо 
њисоби 
фоиз,% 

Њамагӣ 323,64 100 297,61 100 351,14 100 374,12 100 409,78 100 475,72 100 

аз он љумла: даромади 

мењнатӣ 

145,93 45,09 96,23 42,6 164,07 46,7 177,63 47,5 196,98 48,1 217,93 45,81 

нафаќа, ёрдампулӣ, 
стипендия 

19,82 6,12 9,80 4,3 21,97 6,3 24,88 6,6 26,7 6,5 30,82 6,5 

пардохтњои љубронӣ, аз 
љумла кўмаки 
башардўстона 

1,88 0,58 0,12 0,1 4,64 1,32 0,17 0,1 0,03 0,01 0,08 0,02 

даромад аз моликият 0,46 0,14 0,08 0,1 0,29 0,08 0,38 0,10 0,46 0,11 0,75 0,16 
даромад аз фурўши 

мулки ғайриманќул 

0,16 0,05 0,48 0,2 0,66 0,19 0,39 0,10 0,33 0,08 0,44 0,10 

даромад аз хољагии 

ёрирасони шахсӣ 

35,63 11,01 45,64 20,2 43,84 12,49 19,90 5,3 22,43 5,5 23,02 4,8 

дигар даромади пулӣ (аз 
он љумла даромад аз 

фаъолияти тиљоратӣ ва 
фаъолияти 

мустаќилонаи касбӣ) 

119,76 37,0 73,27 32,5 94,27 26,8 150,77 40,3 162,85 39,7 202,68 42,61 

Асос: Агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 с.113. 
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Дар таркиби даромадњо њиссаи зиёдро даромадњои мењнатї 
ташкил медињанд ва њиссаи он аз 45,09% - и соли 2014 ба 45,81 %-и  соли 
2019 рост меояд, ки ин афзоиш зиёда аз 0,72 %-ро ифода мекунад. Дар 
таркиби даромадњои хонаводањо ҳиссаи назаррасро дигар даромади 

пулӣ (аз он љумла даромад аз фаъолияти тиљоратӣ ва фаъолияти 
мустаќилонаи касбӣ, инчунин даромад аз муњољирати мењнатї ) њоло 
њам њиссаи зиёдро доро аст. Нишондињандаи зерин дар соли 2014-ум 
37,0%-ро ишѓол намуда, соли 2019 бошад ба 42,61% баробар шудааст, 
ки фарқият дар ин солҳо ба андозаи 5,61% боло рафтааст. Даромад аз 
хољагии ёрирасони шахсӣ нисбатан дар соли 2015 ҳиссаи зиёдро 20,2% 
дар байни даромадҳои умумӣ ишғол намуда, солҳои минбаъда бошад 
тамоюли пастравӣ дорад. Њиссаи трансфертњои иљтимої аз 6,12 %-и 
соли 2014-ум ба 6,5% дар соли 2019-ум расидааст, ки дар ин бобат 
асосан зиёдшавии њаљми нафаќаи пиронсолон ба андозаи 0,38% ба 
назар мерасад. 

Таркиби даромадњои ањолиро омўхта онро муайян намудем, ки 
даромадњои мењнатї дар солњои охир дар љумњурї афзуда истодаанд. 
Ин афзуншавї бо зиёд гардидани љои корї дар љумњурї ва фаро 
гирифтани ањолї бо кор марбут аст. 

Бо баробари рушди иќтисодї дар мамлакат болоравии 
истеъмоли хўроквории навъњои фоиданок ва маводи ѓайриозуќа низ ба 
мушоњида расид, ки онро мо дар натиљаи омўзиши таркиби савдои 
чакана баръало аён намудем. Ќисми зиёди неъматњои моддиро ањолї 
барои ќонеъ намудани талаботи шахсиашон бо воситаи савдо таъмин 
менамоянд. Гардиши савдои чакана њалќаи муњим дар маљрои татбиќи 
воќеии ќонуни иќтисодии таќсимот мувофиќи мењнат мебошад. 
Маблаѓњои пулии дар натиљаи мењнати сифатнок ва бо миќдори 
муайян гирифташуда, дар соњаи савдои чакана барои молњои лозима 
иваз мешаванд. Гардиши савдои чакана дараљаи зиндагии ањолиро 
нишон медињад. 

Њолати истифодабарии даромадро бо воситаи савдои чакана аз 
рўи нишондињандањои оморї омўхта аниќ кардем, ки дар таркиби 
харољоти ањолї дар давоми солњои 2013 то соли 2019 таѓиротњои куллї 
ба амал омадаанд. Агар дар соли 2013-ум 79,4% њиссаи даромадњои 
умумии хонаводањо барои харољоти молњои озуќаворї ва 
ѓайриозуќаворї, инчунин пардохти хизматрасонии шахсї сарф шуда 
бошад, барои супоридани андозњо ва пардохтњои њатмї 8,9% маблағ 

сарф шудааст. Дар соли 2013-ум ањолии Љумҳурии Тоҷикистон 61,2%-и 
даромадњои пулиашонро ба  харољоти хўрокворї сарф намуда буданд, 
ки аз он њиссаи зиёдро  харољот  ба мањсулоти нонӣ 35,1% ишғол 
мекард, вале дар соли 2019 бошад њиссаи харољоти маводи озуќаворӣ 
дар умум ба 57,3% паст фаромадааст, ки он бобати андаке камшавии 



  

44 

ҳиссаи маҳсулоти хӯрока (пастравӣ ба 3,9%) дар ҳаҷми умумии молҳо 

ва зиёдшавии ҳиссаи молҳои ғайриозуқа ва беҳтар шудани шароити 
зиндагии мардуми кишвар (болоравӣ ба 4,6%) аён месозад. 

Харољоти ањолӣ барои харидани молњои озуќаворӣ (бо њисоби 
миёна ба як нафар аъзои хонавода, дар як моњ бо њисоби фоиз)  

 
Љадвали 2. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Љамъи харољоти 

пулӣ барои хўрок 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

аз онњо: 
а) харољот барои 
хариди мањсулот 
барои хўрока: 

 
 
61,2 

 
 
58,9 

 
 
57,3 

 
 
55,6 

 
 
61,2 

 
 
58,9 

 
 
57,3 

- мањсулоти нонӣ 34,5 31,2 33,8 31,5 29,2 29,1 29,5 

- картошка 4,3 4,6 3,6 3,1 5,0 3,97 3,4 

- сабзавоту полезӣ 8,8 10,0 9,2 9,1 10,5 9,04 10,1 

- меваю 
буттамева 

5,3 6,4 6,0 6,0 5,6 6,0 5,10 

- гўшт ва 

мањсулоти гўштӣ 

 
16,6 

 
17,1 

 
16,5 

 
15,6 

 
15,9 

 
17,2 

 
17,2 

- шир ва 

мањсулоти ширӣ 

3,2 3,4 3,56 3,53 3,6 4,0 4,1 

- тухм 2,3 2,5 2,7 2,7 2,7 2,9 2,9 

- моњӣ ва мањс. 

моњӣ 

0,2 0,3 0,25 0,27 0,3 0,4 0,4 

- ќанду шакар ва 
мањсулоти 

ќаннодӣ 

 
10,9 

 
11,0 

 
11,2 

 
12,2 

 
11,5 

 
11,2 

 
10,2 

- равған ва 

равғани растанӣ 

 
9,0 

 
8,5 

 
9,1 

 
10,1 

 
9,7 

 
9,7 

 
8,9 

- дигар мањсулоти 

хўрокворӣ 

 
3,2 

 
4,1 

 
2,0 

 
2,4 

 
2,5 

 
2,7 

 
2,7 

б) харољот дар 
ошхонањои 

хўроки умумӣ 

 
1,8 

 
1,6 

 
1,6 

 
1,7 

 
1,7 

 
2,0 

 
2,8 

Асос: Агентии омори ҶТ дар соли 2020. – саҳ. 116. 
Аз рўи љадвали зерин бармеояд, ки њиссаи хариди мањсулоти 

нонї ба як нафар аъзои оила дар як моњ дар соли 2013-ум ба 34,5% 
баробар буд. Дар солњои минбаъда ин тамоюл ба пастравї майл 
намуда, дар соли 2019 њиссаи харид ба 29,5% фаромад ва коњиш 5,0%-ро 
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ташкил намуд. Баръакс њиссаи истеъмоли гўшт ва мањсулоти гўштї аз 
16,6%-и соли 2013-ум ба 17,2% дар соли 2019 расид ва ин зиёдшавӣ 
0,6%-ро соҳиб гашт, ки ин бобати болоравии истеъмоли гўшт дар 

ҷумҳурӣ посух медињад. Аз рўи далелњои овардашуда чунин 
хулосабардорӣ намудан љоиз аст, ки ба камшавии истеъмоли мањсулоти 
нонї ба болоравии истеъмоли мањсулоти гўштӣ мусоидат намудааст, 
зеро бо баланд шудани даромадњои ањолї сатњи зиндагии мардум боло 
рафта, асоси афзоиши истеъмоли мањсулоти гўштї аз тарафи ањолї 
гардидааст. Инчунин, андаке бошад ҳам болоравии маҳсулоти  моҳигӣ 
низ ба назар мерасад, ки он аз 0,2%-и соли 2013 дар соли 2019 ба 0,4% 
афзудааст. Њиссаи истеъмоли мевањо дар солҳои аввали муқоисавӣ 
дорои ҳиссаи зиёд буда, лекин он дар соли 2019 ба пастравӣ расидааст, 
ки он аз ҳисоби миёнаи 6%-и солҳои пешин ба 5,1% фаромадааст. 
Камшавии ҳиссаи ин маҳсулоти ҳаётан муҳим ба ақидаи мо бо 
афзудани нархи он дар соли 2019 вобаста аст. Инчунин, дар ин муддат 
болоравии њиссаи тухм низ ба назар мерасад, ки он аз 2,3%-и соли 2013 
дар соли 2019 ба 2,9% расидааст. Ба назар мерасад, ки агар њиссаи 
харољоти як нафар аъзои оила дар муассисањои хўроки умумї дар соли 
2013-ум 1,8%-ро ташкил намояд, ин нишондињанда дар солњои 
минбаъда батадриљ боло рафтааст ва ба 2,8% дар соли 2019 расидааст, 
ки ин бобати болоравии сатҳи зиндагии мардуми кишвар посух 
медиҳад. 

Агар ба таркиби молњои ѓайрихўрокворї нигарем он дар соли 
2013-ум ба 24,4 % баробар буда, дар соли 2019 бошад ба 29,0 % боло 
рафтааст. Маълум мешавад, ки бо баробари зиёд шудани даромад 
хонаводањо маблаѓњояшонро бештар барои харидани молњои 
ѓайриозуќаворї сарф менамоянд. Мо таркиби истифодаи молњоро аз 
рўи љадвалњои зерин дида мебароем (нигаред ба љадвали 3). 

Харољоти ањолӣ барои харидани молњои ғайриозуќаворӣ (бо 
њисоби миёна ба як нафар аъзои хонавода, дар як моњ бо њисоби фоиз)  
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Љадвали 3. 
 

 
 
 

Номи молњо 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ба њисоби 
фоиз 
нисбат ба 
харољоти 

умумӣ 

ба њисоби 
фоиз 
нисбат ба 
харољоти 

умумӣ 

ба њисоби 
фоиз 
нисбат ба 
харољоти 

умумӣ 

ба њисоби 
фоиз  
нисбат ба 
харољоти 

умумӣ 

ба њисоби 
фоиз 
нисбат ба 
харољоти 

умумӣ 

ба њисоби 
фоиз  
нисбат ба 
харољоти 

умумӣ 

ба њисоби 
фоиз нисбат 
ба харољоти 

умумӣ 

2.Харољоти хариди молњои 

ғайриозуќа 

 
24,4 

 
26,3 

 
21,3 

 
29,4 

 
29,1 

 
31,5 

 
29,0 

аз он љумла барои хариди: 
либос, пой-афзол, рўйљой, 
газвор 

 
 
34,5 

 
 
38,1 

 
 
37,3 

 
 
34,9 

 
 
36,1 

 
 
33,62 

 
 
33,7 

масолењи  бинокорӣ 19,7 14,2 13,1 13,0 15,7 16,44 14,2 

сўзишворӣ 5,9 5,7 5,52 4,53 4,9 3,82 4,5 

мол ва асбобу анљоми рўзгор, 
мебел 

 
13,6 

 
13,2 

 
12,6 

 
12,1 

 
12,14 

 
12,52 

 
12,3 

доруворӣ 8,3 9,4 12,2 10,2 9,9 9,9 9,7 

молњои тиббӣ ва анљоми 

гигиенаи шахсӣ 

 
1,1 

 
1,2 

 
1,7 

 
1,8 

 
1,8 

 
1,74 

 
1,9 

тамоку 0,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,44 0,4 

чарчинворӣ ва дигар молњо  
16,3 

 
23,3 

 
24,0 

 
22,9 

 
18,7 

 
21,52 

 
23,3 

3. Харољоти пардохти 

хизматрасонӣ 

 
12,7 

 
13,2 

 
13,5 

 
14,9 

 
15,3 

 
16,0 

 
17,1 

 
Асос: Агентии омори ҶТ дар соли 2020. – саҳ.117. 
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Бо баробари хубтар шудани шароити зиндагонии аҳолии 

мамлакат ва болоравии даромадҳои аҳолӣ дар солњои 2013 то 2019 
њиссаи зиёди маводҳои ғайриозуқа ба хариди молҳои либос, пойафзол, 
газвор 34,5% дар солҳои аввал рост омада, солҳои минбаъда низ он 

тамоюли болоравӣ дорад ва дар ду солҳои охири тадқиқшаванда каме 
косташавии ин нишондиҳанда ба назар мерасад. Бо сабаби ҳолатҳои 
андаке ташвишовар дар дунъё паҳн шудани бемории КОВИД-19 ҳиссаи 
фурӯши дорувориҳо аз 8,3%-и соли 2013 ба 9,7% дар соли 2019 

расидааст, ки ин ҳолат каме ба косташавии саломатии аҳолии 
мамлакат вобаста буда, мардум бештар ба хариди доруворӣ бештар 
машғул шуданд. Дар солҳои тадқиқшаванда дар нуќтањои савдои 
чакана падидаи нек, яъне камшавии њиссаи мањсулоти тамокугї, ки ба 
инсон зараровар аст  ба назар расид.  

Дар натиљаи омўзиши масъалањои вобаста ба тамоюлҳои 
болоравии гардишимолӣ дар савдо ва омилҳои ба он таъсиркунанда 
чунин хулосабардорї кардан бомаврид аст: 

1. Нишондиҳандаи асосии корхонаҳои савдо гардишимолӣ аст; 
2. Талабот ба молу хизматҳо дар асоси лаёқати харидории аҳолӣ ва 

ҳудуди нархҳо муайян карда мешавад; 

3. Тараққиёти ташаббусҳои хусусигардонӣ дар соҳаи муомилот 
тамоюлҳои мусбат дошта, имконият медиҳад, ки афзалиятҳои рақобатӣ 
барои баланд бардоштани сифати хизматрасонии аҳолӣ дар савдо ва 
болоравии гардишимолӣ асос гардад; 

4. Яке аз омилњои асосии некўањолї даромади хонаводањо 
мебошад, ки онро ањолї аз рўи эњтиёљоташон барои талаботњои моддї 
ва маънавии шахсиашон истифода мекунанд; 

5. Дар таркиби даромадњо њиссаи зиёдро даромадњои мењнатї 
ташкил медињанд, ки зимнан барои харидани молњои озуќаворї ва 
ѓайриозуќа истифода шуда, сатњи зиндагонии аҳолиро нишон 
медињанд; 

6. Дар натиҷаи таҳқиқи далелҳои оморӣ дар ҷумҳурӣ солҳои 2013-
2019 андаке камшавии истеъмоли мањсулоти нонї ва болоравии 
истеъмоли мањсулоти гўштӣ ба назар мерасад ва ин ҳолат бо баланд 
шудани лаёқати харидории аҳолӣ дар асоси болоравии даромадњои 
ањолї ба вуҷуд омадааст; 

7. Дар таркиби гардиши молии молҳои ғайриозуқа њиссаи зиёдро 
ҳоло ҳам молҳои либос, пойафзол, газвор ишғол менамоянд. 

 Њамин тавр, ба болоравии гардишимолӣ дар савдо 
хусусигардонии корхонаҳои савдо, ҳамчун асоси рушд дар мамлакат ва 

минтақаҳои он ба шумор рафта, омили дигари рушддиҳандаи соҳа 
болоравии даромадњои ањолӣ мебошад. Дастрасии молҳои зарурии 
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ниёзи мардум, сатҳу сифати хизматрасонии мувофиқ дар нуқтаҳои 

савдо, ғанӣ гаштани хелҳои зиёди молҳои манзури талабот, асоси 
некўањолии мардуми меҳнатқарини ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он гашта, 
сатњи зиндагии шоиста ба мардуми мамлакат таъмин мегардад.  

 

 

Ҳайитбоева Н.А., 

 н и.и., дотсенти  
кафедраи иқтисодиёти  

корхонаҳо ва минтақа 
 

ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ИСТИФОДАИ 
ОЌИЛОНАИ ЗАМИНЊОИ КИШОВАРЗИИ МАМЛАКАТ 

 

Дар шароити гуногуншаклии иқтисодӣ дараҷаи баланди тараққиёти 

иқтисодиёт ва самарабахшии иқтисодии соҳаи кишоварзӣ дар ҳифзи 
муҳити атроф, ҳолати истифодабарӣ, муҳофизат ва такрористеҳсолии 
васеи захираҳои табиӣ, инчунин дар истифодабарии захираҳои замину об 
тағйироти гуногун ба вуҷуд оварда шуд. 

Ба ҳамаи мо маълум аст, ки шумораи аҳолии мамлакат рӯз аз рӯз 
афзун гардида истодааст, инчунин талаботи онҳо ба маҳсулоти озуқаворӣ 
низ баланд шуда истодааст. Бояд зикр кард, ки дар ҷумҳурӣ заминҳои 

корамӣ обӣ маҳдуд мебошад, аз ин лиҳоз зарурияти самарабахш 
истифодабарии заминҳои кишти соҳаи кишоварзӣ, пеш аз ҳама такмили 
механизми идоракунию истифодаи оќилонаи захирањои замин таќозо 
менамояд. 

Таъкид ҷоиз аст, ки дар шароити ташаккули иқтисодиёти бозорӣ 
рушди устувори соњаи кишоварзї пеш аз њама аз такмилдињии механизми 
танзими давлатии низоми истифодаи заминдорї вобастагии калон дорад. 

Њалли муаммоҳои тараққиёти ҳамаҷонибаи соњаи кишоварзї ва 
таъмини амнияти озуќавории аҳолии мамлакат аввалан аз самаранок 
истифодабарии захирањои замину об ва бењдошти муњити зисти онҳо 

вобастагии қавӣ дорад. 
Бояд эътироф намоем, ки аз миёни унсурҳои табиат захираҳои замин 

дар соҳаи кишоварзӣ нақши муҳимро ишғол намуда, ҳамчун омили 

асосии истеҳсолоти захираҳои иқтисодӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ ба ҳисоб 
меравад. Инчунин, дар шароити иқтисодиёти бозорӣ ҳамчун объекти 
хоҷагидорӣ ва моликиятдорӣ баромад мекунад. 

Дар соҳаи кишоварзӣ замин ҳамчун омили асосии истеҳсолот ба 

ҳисоб меравад, маҳз барои ҳамин муаммоҳои оқилона истифодабарии 
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заминҳои корам ва такмили механизми танзими давлатии он дар соҳаи  

мазкур яке аз масъалаҳои актуали муосир ба ҳисоб меравад. 
Маълумотҳои овардашуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки мувофиќи 

маълумоти Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон ба њолати 1-уми январи соли 2019 миќдори умумии 
заминњои дар ихтиёри корхонањои кишоварзї буда, 6980,6 ҳазор гектар 
ташкил дода шуда бошад, аммо ин нишондињанда дар соли 2014 - 6885,1 
ҳазор гектарро ташкил медињад, ки дар муќоиса дар соли 2019 нисбат ба 
соли 2014 миќдори заминњои таъиноти кишоварзидошта 1,4 % зиёд 
шудааст. Маълумотҳои мазкур нишон доданд, ки ин нишондиҳанда дар 
соли 2019-49,4% -ро ташкил медињад [3, 21]. 

Тибќи маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон дар соли 2019 фонди замин љумњурї 14137,9 њазор гектарро 
ташкил медињад [4, 81]. 

Ҳамин тариқ, таҳлили гузаронидани мо ҷиҳати вазъи имрӯзаи 

заминдорию заминистифодабарӣ гувоҳӣ медиҳад, ки дар соли 1991 98,2% 
майдони заминњои ањамияти кишоварзї дошта, дар ихтиёри хоҷагиҳои 
давлатӣ қарор дошта бошанд, аммо дар соли 2019 хоҷагиҳои деҳқонӣ – 
70,3%, хоҷагиҳои давлатӣ бошад 29,7 % - ро ташкил медиҳад [3, 25]. 

Тадқиқотҳои гузаронидашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 
истењсолоти мањсулотҳои кишоварзӣ мавқеи назаррасро заминњои обї 
ташкил медиҳад. Аз баҳогузории мутахассисон ва олимони ватанӣ 
маълум гардид, ки дар мамлакат зиёда аз 70% ҳаҷми маҳсулоти 

истеҳсолшудаи растанипарварӣ ба заминҳои обӣ рост меояд [3, 28]. Аз ин 
лиҳоз, дар қатори деҳқонон, молистеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзӣ 
давлат низ дар самаранок истифода бурдани захираҳои заминии 
мамлакат бояд фаъолона иштирок намояд. 

Тибқи маълумотҳои оморӣ маълум гардидааст, ки сохтори масоњати 
умумии майдони замини обёришавандаи ањамияти кишоварзї доштаи 
мамлакат айни ҳол 2,3% дар ВХКБ, 37,8%, вилояти Суѓд, 45,3% вилояти 
Хатлон, 14,3% -НТЉ ва 0,3% ва дар шањри Душанбе љойгир шудаанд [3, 
30]. 

Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ баланд бардоштани самаранокии 
иќтисодии истењсолоти кишоварзї ва дар ин замина таъмин намудани 
ањолии кишвар бо маводи озуќавории ватанї такмили механизми 
танзими давлатии истифодаи оќилонаи захирањои замини кишоварзї, аз 
љумла риояи унсурњои асосии низоми заминдорї, хусусан чорабинињои 
агротехникї ва мелиоративию ирригатсионӣ дар мадди аввал меистад. 

Назарияи танзими давлатӣ гувоҳӣ медиҳад, ки ҳолати муосири 
иқтисодию иҷтимоии мамлакат аз дарёфти усул, роҳҳои беҳтарсозии 
шароит ва равишҳои такомули механизми танзими давлатии оқилона 
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истифодабарии захираҳои заминии соҳаи кишоварзӣ вобастагии калон 

дорад. Зеро муносибатҳои бозорӣ нақши давлатро дар ҳамаи соҳаҳои 
иқтисодиёт, чунончӣ дар истифодабарии захираҳои заминӣ ва ҳифзи 
захираҳои табиатро тақозо менамояд. 

Мукаммалгардонии танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ яке аз 
шартњои асосии ташакулёбии низоми заминдорї ба ҳисоб меравад. 

Танзими давлатии низоми заминдорї дар навбати худ низоми 
махсуси идоракунї мебошад, ки ќоидањои асосї ва ќонуниятњои оќилона 
ва самаранок истифодабарии захирањои замин ва бењдошти муњити 
зистро пайдо месозад. 

Ба аќидаи профессор Умаров Њ. ислоњоти замин ва танзими 
давлатии он яке аз шартҳои муњим татбиќи муваффаќонаи муносибатњои 

заминдорї ва ислоҳоти соњаи кишоварзї, таљдиди сохтори иќтисодиёти 
кишвар мебошад, яъне рушди хољагињои коллективї ва хољагињои 
давлатї. Маълум аст, ки хоҷагињои коллективї ва давлатӣ дорои 
моликият мебошанд. Њамзамон профессор Умаров Њ. иброз медорад, ки 
дар танзими иќтисодии замин санадњои меъёрию њуќуќӣ наќши калидӣ 
доранд. Он бояд пеш аз њама ба истифодаи самараноки омилњои ба 
рушди иќтисоди миллї мусоидаткунанда, рушди инфрасохтори бозорї ва 
ташкили иқтисодиёти бисёрҷанба равона карда шавад [6, 54]. Инчунин, 
дар шароити муосир, ки љумњурї аз лињози таъмини ањолї бо мањсулоти 
озуќа танќисї мекашад ин масъала њалли љиддиро таќозо мекунад. 

Дар навбати худ таъкид ҷоиз аст, ки сиёсати аграрии давлат пеш аз 
њама таъмини бехатарии озуќаворї ва истифодаи оқилонаи захирањои 
замину об равона карда шудааст. 

Таҷрибаҳои ҷаҳониву ватанӣ нишон медиҳанд, ки ҳалли муаммоҳои 
бехатарии озуқавории мамлакат, пеш аз ҳама истифодаи усулҳои 
самарабахши низоми идоракунии давлатӣ ва дарёфти механизмҳои 

мукаммали мустақим ва ғайримустақими танзими давлатии оқилона 
истифодабарии захираҳои заминиву обӣ вобастагии қавӣ дорад. 

Қайд намудан бамаврид аст, ки шаффофият, такомули механизмҳои 
танзими давлатии захираҳои заминии соҳаи кишоварзӣ фишанги асосӣ ба 

ҳисоб рафта, омода сохтани шароити мусоид барои зиндагї ва дарёфти 
усулҳову омилҳо барои баланд бардоштани сатҳи иқтисодии мамлакат 
нақши муҳимро дорост. 

Ба ҳамаи мо маълум мегардад, ки ҳамагӣ 7 фисади ҳудуди ҷумҳур аз 

заминҳои ҳамвори кишт иборат аст, бар замми ин дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон 73,8% аҳолии мамлакат дар деҳот зиндагӣ доранд, инчунин 
65,9% мардуми қобилияти меҳнатӣ дар соҳаи кишоварзӣ фаъолият 
мебаранд [4, 25]. 
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Аз таҳлилҳои гузаронидашуда маълум мегардад, ки барои рушди 

устувори соҳаи кишоварзӣ, пешрафти иқтисодӣ-иҷтимоии аҳолии деҳот 
ва мутобиқ намудани ҷалби омилҳои истеҳсолот, аз он ҷумла, захираҳои 
замин, захираҳои моддӣ, молиявӣ меҳнатӣ, ҳавасмандии экологӣ-

иқтисодии онҳо лозим аст. 
Барои самарабахш истифодабарии захираҳои заминии ба соҳаи 

кишоварзӣ бояд технологияҳои пешқадами ҳозиразамон ҷалб карда 
шавад, тараққиёти оҷилонаи мелиоратсияи баландихтисос ва химиконии 

заминҳо, муборизаи ҳамаҷониба бар зидди эрозияи хок аз таъсири обҳо 
ва шамолҳо, сохтмони иншоотҳои гуногуни замонавӣ бар зидди офатҳои 
табии обӣ (омадани селҳо, обхезӣ), дарёфти намудҳои зироатҳои 
ҳосилнокиашон баланд ва зотҳои сермаҳсули чорво ва ғ. Агар 

чорабиниҳои дар боло зикргардида дар вақташ бо ёрии танзим ва 
дастгирии давлатӣ ба амал оварда шавад, истифодаи самараноки замин 
ва баландшавии њосилнокии он мусоидат менамояд, дар навбати худ 
имконияти зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзиро пайдо 
месозад. 

Аз гуфтаҳои болозикр маълум мегардад, ки такмили механизмҳои 
танзими давлатии заминдорӣ ва захираҳои заминии соҳаи кишоварзӣ, 
чунин роҳҳои ҳалли муаммоҳои дар пеш истодаро ба миён меоварад: 

 баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти растанипарварӣ бо ёрии 
истифодаи оқилонаи захираҳои заминии мавҷуда; 

 дастгирии давлатии аҳолии деҳот, асосан дар соҳаи кишоварзӣ ба 
кор банд мебошанд; 

 баланд бардоштани сатњи зиндагии аҳолии деҳот, ки аз замин 
вобаста мебошад; 

 такрористеҳсолии захираҳои замину об барои истеҳсоли 
маҳсулотҳои кишоварзӣ; 

 ҷалби сармоягузориҳои милливу хориҷӣ барои баландбардории 

сатҳи ҳосилнокии замин; 

 баланд бардоштани истењсоли мањсулоти кишоварзї ва ќонеъ 
гардонидани талаботи ањолии мамлакат бо мањсулотњои озуќавории 
ватанӣ; 

 тараққиёти инфрасохтори бозорҳои маҳалии озуқаворӣ дар 
таъмини даромаднокии молистеҳсолкунандагони кишоварзии ватанӣ. 

Натиљаи омўзиши заминањои назариявии ташкил ва истифодаи 
оќилонаи замин ва тадқиқотҳои гузаронидашудаи илмӣ имконияти чунин 
хулосабандӣ ба миён овард, яъне мукаммалгардонии механизми танзими 
давлатии оќилона истифодабарии захирањои замини кишоварзї ва њифзи 
онњо бо роњи таъмини ќоидаву меъёрњои њуќуќї, истифода ва бењдошти 
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вазъи экологии онњо таъмин карда мешаванд. Инчунин, танзими 
давлатии муносибатњои заминдорї дар шароити иќтисоди бозорї љињати 
таъмини истифодаи оќилонаи захирањои замин иљрои чунин 
чорабинињоро зарур мешуморад: инвентаризасияи (баќайдгирї) замин; 
муайян намудани навъу категорияи замин ва сатњи заминистифодабарї, 
гузарондани корњои заминсозї, мониторинги замин, тартиб додан ва 
љорї намудани кадастри давлатии замин, тартиб додани маљмўи пурраи 
њуљљатњо оид ба ќонунгузории замин ва механизми ба роњ мондани 
назорати истифодаи оќилонаи онњо, масъалањои бањои замин, муайян 
намудани арзиши иќтисодии он, нархгузории дастаљамъона барои такмил 
додани низоми андоз ва андозбандї, чорањо вобаста ба амалї кардани 
рушди бозори замин, мустањкамнамоии ќонунгузорї оид ба њифзи 
захирањои замину об ва оќилона истифодабарии онњо ва ѓайрањо. 

Дар боло дуруст қайд карда шуд, ки яке аз самтњои асосии такмили 
танзими давлатии истифодаи оќилонаи захирањои замини кишоварзї ин 
љорї намудани технологияи пешќадами обёрикунї ва мелиоратсия, 
химикикунонӣ ва биотехнология ба ҳисоб меравад. Инчунин, дар ин 
замина зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзї ва баланд 
бардоштани сифати маҳсулотҳои истеҳсолшудаи ватанӣ ба њисоб 
меравад. Дар ин бобат омўзишу истифодаи таљрибаи давлатњои 
пешќадам оиди танзими давлатии истифодаи оќилонаи захирањои замину 
об дар шароити муосир барои пешрафти иқтисодиёти мамлакат ва баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат нақши муҳимро дорост. 
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  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОДЫ  В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ  
 

Одним из первоисточников жизни на Земле является вода, это 
кровь Земли. Без воды не может существовать ни один живой организм. 
Чистая вода необходима как в домашнем хозяйстве, так и в 
промышленном производстве. Однако имеется масса видов и 
источников загрязнения чистой воды. Опасными загрязнителями 
водоемов являются соли тяжелых металлов – свинца, ртути, железа, 
меди и т.д. 

Особую тревогу вызывают загрязнения питьевых водоемов 
отходами сельскохозяйственных производств. Например, только 
отмирающие водоросли в процессе разложения в ряде водоисточников 
выделяют фенол, индол и другие ядовитые вещества, вследствие чего 
вода в них делается непригодной для питья и даже для купания.  

До 30% заболеваний на Земле возникает из-за плохой питьевой 
воды и неисправной канализации. Содержание в воде токсичных 
веществ может вызвать различные заболевания органов пищеварения, 
кровообращения и т.д [4, 214 ]. 

Переход к принципам интегрированного управления водными 
ресурсами (ИУВР) происходит в большинстве  странах, хотя с точки 
зрения собственно интеграционных аспектов прогресс пока еще 
остается незначительным. Реализация планов действий затрудняется 
низким уровнем институционального потенциала и нехваткой 
ресурсов. Деятельность в области повышения уровня 
информированности в основном сосредоточена на руководителях 
политического уровня и специалистах водного сектора и в гораздо 
меньшей мере охватывает пользователей водных ресурсов. 
Реформирование ценообразования на воду происходит неровными 
темпами. Отсутствуют серьезные улучшения в области мониторинга 
качества воды. 

Низкое качество питьевой воды и неэффективная очистка сточных 
вод приносит значительный вред состоянию здоровья населения. По 
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данным ООН, лишь около 57% городского населения страны и около 
40% сельских жителей имеют доступ к водопроводной воде Имеют 
место утечки в водораспределительной сети, что приводит к потере 
воды. В отсутствие должной очистки и дезинфекции, около 40% 
водопроводной воды имеет плохое качество и несет опасность для 
здоровья населения. Почти 90% населения не подключено к 
центральной канализационной системе, и на всей территории страны 
происходит загрязнение питьевой воды в результате попадания отходов 
жизнедеятельности человека и сельскохозяйственного производства [8, 
87] 

Урожайность сельскохозяйственных культур на сегодня по 
республике имеет тенденцию к снижению, и основная причина кроется 
в деградации почвы, вследствие выращивания монокультур, эрозии 
почвы и нарушении технологии мелиорации.  

В сельском хозяйстве Таджикистана основной проблемой 
считается обеспеченность водой. На данный момент существующие 
водные ресурсы страны даже при их дефиците используются очень 
неэффективно, так как распределение воды  происходит арычным 
способом, что приводит  к загрязнению питьевой вади. Для решения 
этой проблемы можно использовать нижеследующие методы, к 
которым относятся: 

— мульчирование; 
— система эффективного распределения воды (СЭРВ); 
— система капельного орошения (СКО). 
В результате внедрения всех вышеназванных методов дехканских 

хозяйств смогут организовать: 
 обеспечение роста урожайности сельхозкультур; 
 улучшение качества производимой сельскохозяйственной 

продукции; 
 снижение себестоимости и трудозатрат; 
 улучшение социальной и экологической обстановки  на селе. 
 улучшение качество питьевой воды.   

Потери воды при ее хозяйственном использовании достигают 15-
40% и обусловлены, главным образом, неудовлетворительным 
состоянием оросительной и дренажной сети. По этой же причине 
увеличилась площадь земель с высоким уровнем залегания грунтовых 
вод, и ценные пахотные участки вышли из оборота. В настоящее время 
при поддержке международных организаций (Мировой Банк, ПРООН, 
ЮСАИД) выполняются проекты по улучшению управления водными 
ресурсами Ферганской долины в Канибадамском и Гафуровском 
районах, планируется восстановление сети ирригации в Аштском 
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районе, улучшение водоснабжения г. Канибадама и Худжанда, 
проведение водопровода в кишлаках.  

Оценивается, что 65% населения области имеет доступ к 
водопроводной (безопасной) воде. Анализ качества воды, проведенный 
санитарно-эпидемиологической службой показал превышение норм по 
химическим и бактериологическим показателям в 20% отобранных 
проб. Поскольку полноценный мониторинг водных ресурсов в 
Согдийской области уже долгое время не проводится, сложно дать 
подробную оценку состояния качества вод и источников их 
загрязнения. Неудовлетворительное качество воды наблюдается в 
основном в Канибадамском, Бободжано Гафуровском, Аштском и 
Шахристанском районах.  

В верхней части Сырдарьи (Узбекистан и Кыргызстан) на качество 
воды оказывают влияние неочищенные сточные воды населенных 
пунктов, промышленности и коллекторно-дренажные и сбросные воды 
орошения. Учёные утверждают что из-за загрязнения воды 
сырдарьинский лжелопатонос, занесенный в Красную книгу 
Таджикистана и других стран Центральной Азии, и другие уязвимые 
виды, вероятно, полностью исчезли.  

Большинство очистных сооружений области производят только 
механическую очистку загрязненных стоков из-за выхода из строя 
оборудования биологической очистки. Но, пожалуй, наибольшая 
опасность химического и токсичного загрязнения вод связана с 
наличием хвостохранилищ и опасных отходов вблизи водоемов. Река 
Ягноб (бассейн реки Зеравшан), загрязняется стоками Анзобского 
ГОКа, включая соединения сурьмы и ртути. В пределах террасы реки 
Сырдарьи имеются хвостохранилища радиоактивных отходов, с 
которых возможен смыв радионуклидов и тяжелых металлов в речную 
сеть. Потенциальную опасность представляет Канибадамский и 
Бободжано-Гафуровский полигон токсичных отходов, расположенный 
в 5 км от Большого Ферганского Канала  [4, 214]. 

Нерациональное  применения пестицидов  и  удобрений на  
орошаемых земля  может привести к вмыванию  внесенных в почву  
дорогих ядохимикатов,  и  наносят значительный вред  состоянию  
здоровья населения  расположенное вблизи хлопкосеющих  районах  

Виду возрастающейся численностью населения, потребность в 
воде увеличивается, поэтому водные и земельные ресурсы  
Таджикистана нуждается  в  бережного  отношении   и в рациональном   
использовании.  
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Тағйироти муҳимтарин дар муносибатҳои тиҷорати хориҷии 
Иттиҳоди Аврупо ба давраи баъд аз бӯҳрон (2010-2017) рост меояд. 
Тамоюлҳои асосии мавқеъҳои Иттиҳоди Аврупо, давлатҳои аъзои 

«кӯҳна» ва «навӣ» он, ки онҳо дар системаи савдои муосири 
байналмилалии мол ишғол мекунанд, муайян карда шуданд. Дар 
давраи пас аз бӯҳрон (2010–2017) дар системаи муосири тиҷорати 
байналмилалӣ бисёр тамоюлҳои манфӣ ва мушкилоти ҷиддӣ қайд 

карда шуданд. Дар байни онҳо, пеш аз ҳама, як қатор ба таври 
назаррас бад шудани конъюнктураи бозорҳои ҷаҳонии мол (пастравии 
нархҳои гурӯҳҳои асосии молҳо), ки солҳои 2012-2013 ба назар 
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мерасид, фарқ карда шуд. Рушди ин тамоюл то нишондиҳандаҳои 

манфӣ маънои дар амал коҳиш ёфтани миқдори мутлақи амалиётҳои 
содиротию воридотии ҷаҳонро аз рӯи арзиш дошт, ки дар солҳои 2015-
2016 бештар ба назар мерасид. Аммо, ба динамикаи манфии тиҷорати 

байналмилалӣ, инчунин як андоза омилҳои дигар, аз ҷумла афзоиши 
ноустувории таҳаввулоти иқтисодии ҷаҳонӣ низ таъсир расонданд [3, 
98]. 

Ҳамин тариқ, дар давраи баррасишаванда як қатор минтақаҳои 
иқтисоди ҷаҳони муосир суръати нисбатан пасти рушдро нишон 
доданд. Оқибати табиии ин рушди вазъ чораҳои протексионистӣ, аз 

ҷумла маҳдудиятҳои гуногун, таҳримоти тиҷоративу иқтисодӣ 
мебошад.  

Иқтисодҳои пешрафта, ки ҳоло ҳамчун таъминкунандаи пешбари 

маҳсулоти молӣ ба бозорҳои хориҷӣ баромад мекунанд, таъсири 
омилҳои дар боло овардашуда боиси коҳиш ёфтани (соли 2015) 
параметрҳои хароҷоти тиҷорати байналмилалӣ дар оғози солҳои 2016-
2107 гардид. Тағйироти муайяни мусбат ба амал омад, гарчанде ки бо 

ҳаммонандии берунии равандҳо, ҳар яке аз минтақаҳои иқтисоди 
ҷаҳонӣ динамикаи худро нишон доданд. Бо вуҷуди ин таконҳо ва 
омилҳои  дар боло зикршуда, Иттиҳоди Аврупо (ИА), ассотсиатсияи 

пешрафтаи ҷаҳонӣ (28 давлати аъзо), дар маҷмӯъ, мутобиқ шудан ба 
воқеиятҳои тағйирёбанда муваффақ шуд. Ин ба ӯ имкон дод, ки мавқеи 
ҳукмронии худро дар савдои муосири байналмилалии мол нигоҳ дорад. 
Нишондодҳо муайян намуданд, ки ҳиссаи ИА дар параметрҳои 

хароҷоти тиҷорати ҷаҳонӣ дар солҳои 2010-2017 каме коҳиш ёфт (аз 33 
то 37%), аммо чунин коҳишро ба назар гирифтан мумкин нест, зеро дар 
солҳои охир (2013–2017) ин нишондиҳанда афзоиши комилан устувор 
ва доимиро нишон дод. Бояд қайд кард, ки динамикаи ИА дар сиёсати 

тиҷорати хориҷии худ ба динамикаи мусбат ба андозаи муайян 
мусоидат кард. Иттиҳоди Аврупо “таъсири сангпушт”-ро тавассути 
тавсеа ё танг кардани муносибатҳои тиҷорати хориҷии худ бо 
кишварҳои сеюм (берун аз блок), ки стратегияи хеле самарабахш дошт, 

нишон дод. Ҷузъи дигари тамоюлҳои мусбат дар соҳаи савдои хориҷии 
Иттиҳоди Аврупо метавонад афзоиши фаъолияти содиротии 
кишварҳои “нави” он - 13 давлате бошад, ки дар тӯли густариши 
охирини иқтисодҳо (2004-2013) ба ин блок пайвастаанд. 

Маълумотҳо нишон медиҳанд, ки дар давраи баррасишаванда 
тамоюли мухолифати дар муносибатҳои содиротию воридотии ИА ба 
вуҷуд омад: аз як тараф, бартарии ошкорои аъзои «кӯҳнаи» иттиҳодия 
вуҷуд дошт – онҳо тақрибан 29% -и содироти моли ҷаҳонро таъмин 

мекарданд ва қариб 28% хариди молҳои ҷаҳонӣ аз рӯи арзиш буд, аз 



  

58 

дигар тараф, каме коҳиш ёфтани ҳиссаи онҳо дар арзиши содирот ва 

воридоти байналмилалӣ ба назар мерасид. Дар баробари ин, ҳиссаи 
кишварҳои узви «нав» ҳарчанд ночиз бошад ҳам, тақрибан 4,0%  дар 
соли 2010 то 4,6% дар соли 2017 ташкил дод.  

Дар зери таъсири омилҳои гуногун, аз тағироти ҳудудӣ ва 
геополитикӣ то афзоиши аҳамияти навовариҳо ва иттилоотонии 
умумиҷаҳонӣ, раванди доимии табдили фазои ҷуғрофӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ 

ва иттилоотӣ ба назар мерасад. Ҳамин тариқ, мо мебинем, ки чӣ гуна 
фазои иқтисодӣ аз ҳудуди миллӣ берун баромада, барои фаҳмидани 
раванди ҳамгироӣ аҳамияти махсус пайдо мекунад. Дар асосноккунии 

илмии мушкилот ва қолабҳои рушди иқтисодӣ ва динамикаи равобити 
тиҷорати хориҷии кишварҳои нави Иттиҳоди Аврупо консепсияи «узви 
нави кишвари ИА»-ро мушаххас кардан лозим аст. Барои таҳқиқот, ба 
ин гурӯҳ кишварҳое шомиланд, ки дар солҳои 2004, 2007 ва 2013 ба ИА 

пайвастаанд. Таърихи васеъшавии Иттиҳоди Аврупо дар ҷадвали 1 
оварда шудааст [2. 254]. 

 

 

Ҷадвали 1.  

 Таърихи васеъшавии Иттиҳоди Аврупо 
Санаи 

ҳамроҳшавӣ 
Кишварҳое, ки ба Иттиҳоди Аврупо 

пайвастаанд 
Ниҳоӣ 

шумораи 
кишварҳои узв 

   
25 март 1957 Белгия, Олмон, Италия, Люксембург, 

Нидерланд, Фаронса 
6 

1 январ 1973 Британияи Кабир, Дания, Ирландия 9 

1 январ 1981 Греция 10 

1 январ1986 Испания, Португалия 12 

1 январ 1995 Австрия, Финляндия, Швеция 15 

1 май 2004 Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 
Польша, Словакия, Словения, Чехия, 
Эстония 

25 

1 январ 2007 Болгария, Румыния 27 

1 июл 2013 Хорватия 28 

 
Интихоби кишварҳое, ки дар солҳои 2004-2013 ба ИА шомил 

шудаанд, бо хусусиятҳои рушди иҷтимоию иқтисодии онҳо пас аз 

шомил шудан ба ИА, инчунин ихтилофи асосии иқтисодӣ бо 
кишварҳои пешбари ИА вобаста аст. 
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Инчунин, зарур аст, ки доираи давлатҳое, ки ҳамчун узви 

потенсиалии Иттиҳоди Аврупо баррасӣ шудаанд, аз нуқтаи назари 
дурнамои иқтисодӣ ва сиёсии он муайян карда шаванд. То имрӯз панҷ 
давлат мақоми номзад барои пайвастан ба Иттиҳоди Аврупоро 

доранд, ки чортоаш дар нимҷазираи Балкан мебошанд: Туркия (ариза 
дар бораи узвият дар ИА соли 1987 пешниҳод шудааст), Македония 
(2004), Черногория (ариза барои узвият дар ИА пешниҳодшуда); 
Сербия ва Албания (дархостҳо барои пайвастан ба ИА дар соли 2009 

пешниҳод карда шуданд). Кишварҳои Балкан Созишномаи Устувор ва 
Ассотсиатсияро имзо карданд, ки бо Иттиҳоди Аврупо эътибор пайдо 
кардааст. Дар байни давлатҳои интихобшуда, Черногория имконияти 
бештари пайвастан ба Иттиҳоди Аврупоро дар робита бо риояи 

меъёрҳои Копенгаген дорад. Исландия, ки барои пайвастан ба ин 
шаҳр ариза додааст, узви эҳтимолии ИА нест. Моҳи марти соли 2015 
аризаи ҳамроҳшавӣ расман бозпас гирифта шуд [1, 27]. Дар баробари 
ин, иштироки ҳиссаи кишварҳои «нав» дар савдои хориҷии ИА 

афзоиши устувор ёфт. Содироти молҳо, аз 11,85 то 13,78% ва дар 
воридот аз 12,33 то 14,23%, яъне дар тӯли ҳашт сол қариб 2 фоизӣ 
афзоиш ёфт. 

Дар ин давра на ҳама кишварҳои узви ИА ба нишондиҳандаҳои 
баланд дар савдои хориҷӣ дар ҳаҷми арзиши мутлақ муваффақ 
шудаанд: як қатор иқтисодҳои пешрафта ҳамчун иштирокчиёни 

«кӯҳна» фарқ мекарданд (Олмон, Нидерланд, Фаронса, Италия, 
Инглистон, Белгия, Испания, Австрия, Швейтсария, Ирландия, 
Дания) ва аъзои “нав” (“трио”-и Полша, Ҷумҳурии Чех, Маҷористон, 
дар ҷойҳои 8, 9, 13 дар рӯйхати содиркунандагони пешбари ҷой 
гирифтаанд). Фаъолияти афзояндаи содиротии кишварҳои “нав” ба 
онҳо имкон дод, ки бо ҳаҷми содирот ба гурӯҳи бузургтарин 
таъминкунандагони мол аз ИА шомил шаванд дар як сол зиёда аз 100 
миллиард доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, ки бо Шветсия, 

Ирландия, Дания рақобатнок шуд [5, 56].  
Инглистон бошад дар ҳолати аз Иттиҳодияи Аврупо баромадан 

дар соли 2019 ба гумон аст, ки ба нишондиҳандаҳои умумии 
фаъолияти тиҷорати хориҷии он таъсири ҷиддӣ расонад, зеро он танҳо 

2,5% арзиши умумии содироти гурӯҳ ва 3,6% воридоти молро таъмин 
мекард. Эҳтимолан, талафоти назаррас дар робита бо коҳиши таъсири 
ҳамоҳангӣ бо сабаби мавқеи ИМА дар муносибатҳои тиҷоратӣ бо 
Иттиҳоди Аврупо комилан имконпазиранд, ки метавонанд оғози 

бӯҳрони эҳтимолии нави ҷаҳонӣ шаванд. 
Ҳамин тариқ, нигоҳ доштани мавқеи ҳукмрон дар системаи савдои 

байналмилалии муосир барои Иттиҳоди Аврупо вазифаи фавқулодда 
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душвор нест, ки онро бо роҳи васеъ намудани иқтидори содиротии 

ҳамаи кишварҳои боқимондаи блок ба таври муассир ҳал кардан 
мумкин аст, аммо шӯҳратпараст аъзои “нав”. Ғайр аз он  унсури 
муҳими табиати стратегӣ сохтани мулоҳизакоронаи робитаҳои 

тиҷорати хориҷии ИА на танҳо дар доираи иттиҳодия, балки бо 
кишварҳои сеюм мебошад, ки блок бо онҳо фаъолона ҳамкорӣ мекунад 
(Чин, Русия, Ҷопон, Ҷумҳурии Корея), дар баъзе ҳолатҳо заминаи хеле 
умедбахши созишномаро ба вуҷуд меорад. 
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пешрафтаи ҳавопаймоӣ бо системаи таҳияшудаи ҳаракати ҳавоии 

мусофирбар мебошад. Пас аз пошхӯрии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, 
кишварҳои ИДМ дар ҳолати ниҳоят душвор қарор гирифтанд: 
истеҳсоли ҳавопаймоҳо кам карда шуд, талабот ба бозори нақлиёти 

ҳавоии мусофирон хеле кам боқӣ монд. 
Асоси бунёдии рушди бозори нақлиёти ҳавоии мусофирбар дар 

давраи солҳои 2000 – 2020 ба афзоиши иқтисоди миллӣ, болоравии 
некӯаҳволии аҳолӣ, чораҳои самарабахши дастгирии рушди ҳаракати 

ҳавоии мусофиркашонӣ хизмат мекунанд. Дар шароити ноустувории 
макроиқтисодӣ коҳиши рушди иқтисоди миллӣ, коҳиши талабот ба 
истеъмолкунандагон, омили муассири рушди бозор метавонад 
густариши ҳамкориҳоро дар доираи Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё 
(ЕАЭО) паст равад. Мусофирон дар минтақаҳое, ки аз 1,5 то 5 миллион 
аҳолӣ доранд маҷбуранд барои ба шаҳр расидан ва пас аз хатсайри 

муқарраршуда парвоз кардан аз нақлиёти автомобилӣ, роҳи оҳан ва 
ҳавоӣ истифода баранд. Ин вақти сафарро чанд маротиба зиёд мекунад 
ва хароҷоти иловагиро талаб мекунад. 

Ба рушди бозори нақлиёти ҳавоии мусофирон дар доираи 

Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё мусоидат кардан мумкин аст: 
унификатсияи танзими ҳуқуқии фаъолияти ширкатҳои ҳавопаймоӣ, 
ҳаракати бемамониати шаҳрвандон бо истифода аз ҳуҷҷатҳои 
шахсияти дохилӣ.  

Зарур аст, ки таҷрибаи аврупоии рафъи бӯҳрони соли 2008 бо 
сабаби муттаҳид шудани ширкатҳои ҳавопаймоии бузургтарин ва 
рушди хадамоти ҳавоии мусофиркашонӣ аз ҷониби ширкатҳои 
ҳавопаймоии камарзиш ба назар гирифта шавад. Аз ҷумла: “Lufthansa 

Group” (Олмон) ширкатҳои ҳавопаймоии “SWISS” (Швейтсария), 
“Austrian Airlines” (Австрия), “Brussels Airlines” (Белгия), ширкати 
ҳавопаймоии “Air France”-и Фаронса ҳиссаи назоратии саҳмияҳои 
Голландияро ба даст овард “KLM” ва саҳмияҳои “Alitalia”-и итолиёвӣ. 
Ширкатҳои арзони “easyJet”(Бритониёи Кабир) ва “Ryanair” 
(Ирландия) шабакаи масири худро дар бозори нақлиёти ҳавоии 

минтақавии мусофирбар дар Фаронса, Италия, Испания, Олмон васеъ 
карданд. Таҷрибаи аврупоии рафъи бӯҳрон нишон дод, ки ноустувории 
макроиқтисодӣ ба рушди тағироти сохторӣ дар бозори нақлиёти 
мусофиркашони омили асоси мебошад. 

Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё дар асоси созишнома аз 29 майи 
соли 2014 таъсис ёфтааст, ки аз 1 январи соли 2015 эътибор пайдо 
кардааст. Ташаббускорони таъсиси Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё 
Федератсияи Россия, Ҷумҳурии Беларус ва Ҷумҳурии Қазоқистон 

мебошанд. Ҳадафҳои асосии ин иттиҳод, таъсиси он аз инҳо иборатанд: 
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♦ баланд бардоштани бозори фурӯши молҳо ва хидматҳои 

кишварҳои узви иттиҳод; 
♦ рушди рақобат; 
♦ ҳимояи манфиатҳои истеҳсолкунандагони молҳо ва хидматҳо 

дар бозори ҷаҳонӣ. 
Аз 2 январи соли 2015 Ҷумҳурии Арманистон узви Иттиҳоди 

иқтисодии Авруосиё ва аз 12 августи соли 2015 Ҷумҳурии Қирғизистон 
узви ин иттиҳод шуд. Аз соли 2020 мавқеи Иттиҳоди иқтисодии 

Авруосиё чунин аст: 4,4% аҳолии кураи замин (184 миллион нафар), 
16,4% масоҳати замин, 25% захираҳои табиии дунё (40% захираҳои гази 
ҷаҳон, 25% ҷангалҳо, 25% ангишт, 20% захираҳои нафти ҷаҳон), 13% 
заминҳои корам, 11% оби тозаи ҷаҳон. Давраи 5-солаи фаъолияти 

ЕАЭБ имкон дод, ки принсипҳои бунёдии фаъолияти иқтисодии 
субъектҳо ба низом дароварда, инчунин механизми самараноки 
назорат ва танзими ҳуқуқу ӯҳдадориҳои иштирокчиёни бозор таҳия 
карда шавад. Қобили зикр аст, ки 5-давраи тобистони мавҷудияти 

ЕАЭБ давраи ташаккули системаи иқтисодии иттиҳодияи 
байнидавлатӣ мебошад. Ҳангоми татбиқи як қатор чораҳое, ки ба 
муттаҳидсозии иштирокчиёни бозор дар доираи ЕАЭА нигаронида 
шудаанд, аз ҳисоби рушди бозор ва баланд шудани сатҳи рақобат 

самараи мусбии иқтисодӣ ба даст овардан мумкин аст. 
Бозорҳои ҳавопаймоии мусофирбари кишварҳои узви Иттиҳоди 

иқтисодии Авруосиё (Ҷумҳурии Қазоқистон, Ҷумҳурии Беларус, 
Ҷумҳурии Арманистон, Ҷумҳурии Қирғизистон) омӯхта шуданд. Аз 

сабаби набудани маълумоти оморӣ дар бораи шумораи мусофирон, 
маълумот дар бораи шумораи ҳавопаймоҳо дар тавозуни ширкатҳои 
ҳавопаймоии ҷумҳуриҳои Қазоқистон, Беларуссия, Арманистон ва 

Қирғизистон то соли 2020 пешниҳод шудааст ва сатҳи парвозҳои 
байналмилалии онҳо хеле назаррас аст. Исботи самаранокии 
тадбирҳои дастгирии давлатии рушди ҳаракати ҳавоии 
мусофиркашонӣ нишондиҳандаҳои гардиши мусофирон дар 

фурудгоҳҳои минтақавии Норилск ва Мирный барои соли 2019 
мебошанд, ки гардиши солонаи мусофирон аз шумораи сокинони ин 
шаҳрҳо хеле зиёд аст. Маълумоти пешниҳодшуда дар бораи гардиши 

мусофирон дар фурудгоҳҳои Курск ва Горно-Алтайск барои соли 2019 
исбот мекунанд, ки фурудгоҳҳои минтақавӣ, ки ба парвозҳое, ки ба 
рӯйхати парвозҳои субсидиянопазир шомил нестанд, беназорат боқӣ 

мемонанд. Сокинони шаҳрҳо маҷбуранд, ки роҳҳои алтернативии 
ҳамлу нақлро ҷустуҷӯ кунанд ва роҳҳои нисбатан камхарҷо интихоб 
кунанд. 
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Бозори нақлиёти ҳавоии мусофирбарӣ бузургтарин бозори 

минтақавӣ бо сатҳи баланди рақобат, шабакаи рушдёфтаи фурудгоҳҳо, 
тадбирҳои самарабахши дастгирии давлатӣ мебошад, ки дар кӯмаки 
субсидияи қисми зиёди хатсайрҳои минтақавии ҳавоӣ ифода ёфтааст. 

Бозор суръати баланди рушдро дорад. Ширкатҳои ҳавопаймоӣ 
шумораи мусофирони интиқолшударо афзоиш дода, шабакаи масири 
дохили ва байналмилалии худро васеъ намуда, ба мизоҷони худ сатҳи 
баланди хизматрасонӣ ва арзиши дастраси парвозро пешниҳод 

мекунанд. Афзоиши иқтисодиёт ва баланд шудани сатҳи некӯаҳволии 
шаҳрвандон имкон доданд, ки сайри ҳавоӣ нисбатан дастрас гардад. 

Ҷадвали 1. 

Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти авиатсияи граждании Русия 

барои солҳои 2017-2019, мардум 

Нишондиҳандаҳо 2017 с. 2018 с. 2019 с. 

Мусофирон 
интиқол дода 

шудаанд, ҳамагӣ 

105 052 665 116 196 917 128 127 828 

Боркашонии 
байналмилалӣ 

42 484 565 47 368 730 55 067 602 

 
Дурнамои рушди ҳаракати ҳавоии кишварҳои узви ЕАЭО. 

Парвозҳо байни шаҳрҳои минтақавии Федератсияи Русия ва 
пойтахтҳои кишварҳои ЕАЭБ ҳам аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва 
ҳам аз ҷониби ширкатҳои ҳавопаймоии миллӣ амалӣ карда мешаванд. 
Ҳаракати ҳавоӣ дар баъзе хатсайрҳо ҳамарӯза дар баъзеҳо – мунтазам 

(ҳафтае 2-3 маротиба) ва дар баъзеҳо – мавсимӣ (шаҳрҳои курортӣ) 
сурат мегирад. Ҳамзамон, як қатор фурудгоҳҳои бузурги минтақавӣ, ки 
аҳолии шаҳрҳояшон беш аз 500 ҳазор нафарро ташкил медиҳанд, бо 
кишварҳои узви ЕАЭА парвози мустақим надоранд. Мусофирон, ки 

дар шаҳрҳои калон зиндагӣ мекунанд, маҷбуранд аз намудҳои 
алтернативии нақлиёт истифода баранд ё бо пайвастшавӣ тавассути 
узели авиатсионии Маскав парвоз кунанд. 

Парвозҳое, ки аз фурудгоҳҳои Курск ва Горно-Алтайск парвоз 
мекунанд, ба барномаи дастгирии давлатӣ дохил карда нашудаанд. Аз 
ин рӯ, гардиши солонаи мусофирони фурудгоҳи Курск назар ба 

шумораи аҳолии мавҷуд буда, беш аз 10 маротиба камтар аст. 
Сокинони шаҳр маҷбуранд, ки аз хидматҳои фурудгоҳҳои маркази 
авиатсионии Москва, инчунин автомобил ва бо роҳи оҳан ба маҳалли 

дилхоҳ сафар кунанд. Ҳаракати мусофирони фурудгоҳи Горно-Алтайск 
наметавонад аз шумораи сокинон дар давраи таҳлилшуда аз 2 
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маротиба зиёд бошад. Сарфи назар аз ҷолибияти сайёҳии минтақа, ин 

нишондиҳанда ниҳоят паст аст. 
Афзоиши трафики дохилӣ аз ҷониби беш аз 5 миллион 

мусофирон солона ба афзоиши бозор дар маҷмӯъ таъсири назаррас 

мерасонад. Натиҷаи муҳими афзоиши шумораи мусофирон дар 
хатсайрҳои дохилӣ самаранокии тадбирҳои дастгирии давлатӣ 
мебошад. Мисолҳои дар боло овардашуда (Мирный ва Норилск) исбот 
мекунанд, ки талабот ба нақлиёти ҳавоӣ, аз ҷумла дар шаҳрҳои дорои 

аҳолии кам вуҷуд дорад. Бо назардошти рушди шабакаи хатсайрҳо ва 
мавҷудияти чиптаҳои ҳавопаймо, сокинони шаҳр метавонанд борҳо аз 
хадамоти сафари ҳавоӣ истифода баранд. 

Рушди бозори нақлиёти ҳавоии мусофирбар дар доираи 

Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё барои рушди шабакаи масире, ки 
минтақаҳои кишварҳои ЕАЭО-ро мепайвандад, имкониятҳои васеъ 
фароҳам меорад. 

Ҷумҳурии Қазоқистон шабакаи рушдёфтаи парвозҳои дохилии 

мусофиркашонира дорад. Шаҳрҳои калонтарин пойтахти Ҷумҳурии 
Қазоқистон Нурсултон ва пойтахти фарҳангии Алмаато мебошанд. 
Қазоқистон мехоҳад шабакаи иртиботи ҳавоӣ бо Чин ва давлатҳои 
ҳамсоя (Қирғизистон, Тоҷикистон, Узбекистон)-ро рушд диҳад. Омили 

муҳим мавҷудияти ширкати миллии ҳавопаймоии “Flay Arystan” 
мебошад, ки шабакаи тарроҳии масир дошта, мусофирони худро бо 
чиптаҳои арзон таъмин менамояд ва нақша дорад, ки то соли 2025 
парки ҳавопаймоҳоро аз 6 ба 36 адад расонад. Рушди имконоти 

сайёҳии Ҷумҳурии Қазоқистон метавонад умедбахш бошад. 
Мақсади асосии Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё ин рушди бозори 

ҳавопаймоӣ мебошад. Рушди бозори нақлиёти ҳавоии мусофиркаш дар 

байни минтақаҳои кишварҳои узви ЕАЭБ метавонад омили калидӣ дар 
шароити ноустувории макроиқтисодӣ бошад. Ширкатҳои ҳавопаймоӣ 
шумораи мусофиронро тавассути рушди шабакаи масир зиёд мекунанд, 
фурудгоҳҳои минтақавӣ гардиши мусофиронро зиёд мекунанд, ки ин 
таъсири мусбат мерасонад. 
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Ҷавонон қисми таркибии ҷомеа ба ҳисоб мераванд. Солимии 
ахлоқи ҷомеа аз ҷамъият, аз он ҷумла аз солимии этикаи ҷавонон 
вобастагӣ дорад. Дар ҷомеае, ки ҷавонон ахлоқи ҳамида дар ҳама 
самти зиндагиро доранд, он ҷомеаи солим буда метавонад. Ин аст, ки 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба ҷавонон 
ғамхориҳои зиёд намуда, дар ҳар як баромади худ оид ба ахлоқи 

ҷавонон, тарбияи онҳо дар рӯҳияи ватандӯстӣ, инсондӯстӣ, эҳтироми 
ҷамъият истода гузашта, барои онҳо ғамхориҳои зиёд менамоянд. 
Роҳбари давлат дар вохӯрии худ бо ҷавонон қайд кардаанд, ки «Ҷавонон 
қувваи пешбарандаи ҷамъият мебошанд». Дар баробари ин пешниҳоди 

қабули қонун оиди масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи 
фазанд аз тарафи Пешвои миллат кори оқилона ва сари вақти аст. 
Албатта рӯҳияи этикаи ҷавонон аз кӯдакӣ аз оила ва мактаб сарчашма 
мегирад [1, 2-3]. 

Дар баробари ин ҷамъият ва муҳити атроф ба психологияи онҳо 
таъсири худро мерасонад. Дар ҷамъият ҳастанд ҷавононе, ки 

бемаънавиятии худро зоҳир менамоянд, ки ин аз бемасъулиятии падару 
модар ва устодони мактаби миёна мебошад. Зеро ҳисси 
масъулиятнокии худро баъзе волидайн ва устодони мактаб дар назди 
фарзанд, шогирд, дарк намекунанд. Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» асосҳои ташкилӣ, 
ҳуқуқӣ, иҷтимоию иқтисодии тарбия, ташаккул ва камолоти ҷавононро 
муқаррар намуда, принсипҳо ва тадбирҳои татбиқи сиёсати давлатро 

дар соҳаи истифодаи пурсамари иқтидори зеҳнӣ ва маънавии онҳо, ки 
ба манфиати ҷамъият равона мешавад, муайян мекунад. Бо эътирофи 
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инсон чун арзиши олӣ дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

якум дараҷа кафолати ҳуқуқ ва озодиҳои он мебошад. Ахлоқ ва одоби 
ҷавонон  бунёди маънавии ҷомеаро ташкил медиҳад, мағз андар мағзи 
муносибатҳои иҷтимоӣ ҷой дошта, дар танзими онҳо нақши бузург 

меомӯзад. 
Ахлоқ ва падидаҳои қадими иҷтимоӣ баробари пайдоиши 

ҷамъияти инсонӣ ташаккул ёфтааст. Солимиву солеҳии муносибатҳои 
иҷтимоӣ, робитаҳои одамон, комёбиву пешравӣ, саодату бақои ҷамъият 

аз ахлоқу одоб бевосита алоқаманд аст. Аз фазилатҳои муҳимтарини 
ахлоқ ин ки пайванди боробари маърифати назариву дониши амалӣ, 
робита, ваҳдати илм ва амалро таъмин месозад [2, 10-15]. 

Ахлоқ – ин яке аз воситаҳои батанзимдарории рафтори одамон 

дар ҷамъият дар ҳамаи ҳолатҳои ҳаётӣ мебошад. Меъёрҳои ахлоқии 
рафтор дар асоси урфу одатҳо, фикри ҷамъиятӣ ва инчунин иҷрошавии 
онҳо аз тарафи ҷамъият назорат карда мешаванд. Барои вайрон 
намудани онҳо ҷавобгарии рӯҳӣ вуҷуд дорад. Ҳуқуқ бо фарқият аз 

ахлоқ фақат рафторҳои дараҷаи ҷамъиятиро ба танзим медарорад. 
Воситаҳои батанзимдарории ҳуқуқӣ – санади ҳуқуқие, ки аз тарафи 
ҳокимияти давлатӣ тартиб дода шудааст ва риояи меъёрҳои хуқуқӣ аз 
тарафи аппарати давлатӣ ва бо қувваи давлатӣ таъмин карда 
мешаванд. 

Этика – дониш дар бораи ахлоқ, фанне, ки ахлоқро чун воситаи 

ҳаётан муҳими ҷамъиятӣ меомӯзонад. Этика яке аз соњањои 
ќадимтарини фалсафа илм оиди ахлоќ мебошад. Истилоњи «ахлоқ» (аз 
калимаи юнонї – одат, ахлоќ, одоб) бори аввал аз тарафи мутафаккири 
юнон Арасту (Аристотел) солњои 384-322 то милод кашф карда шуда, 
њамчун «фалсафаи амалї» ба шумор рафта, омўзиши меъёрҳои муайян 

ва зарурии дониш, қобилияту истеъдод, хулқу атвор, муносибат ва 
риояи низоми дохилиро дар бар мегирад.  

Мафхуми этикаро бори аввал мутафаккири юнон Арасту дар 
асараҳояш «Никомаховая Этика», «Этика и Политика» ва «Политика» 

истифода намуда, ба он тобиши илмӣ додааст. Этика њамчун илм дар 
асрњои V-IV пайдо шудааст. Асосгузори этика расман Аристотел 
њисобида мешавад.  

Аз нуқтаи назари ӯ этика маҷмӯи донишҳо ва таълимот оиди  
сифатҳои маънавии инсон буда, ҳангоми таҳлил ва тадқиқи масъалаи 

мазкур Аристотел ба хулоса омада, этикаро ҳамчун илм оид ба табиати 
инсон, бо антропология (илме, ки ташаккул ва инкишофи биологии 
инсонро таҳқиқ мекунад) баробар меҳисобад. Љињати хоси этика дар он 
аст, ки маќсадњои иљтимоиро дар шакли ғояњо дар доираи некӣ, бадӣ, 
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усулњои ахлоќї, ќоидањои рафтор, таълимот оиди вазифа ва моњияти 
зиндагии инсонро инъикос менамояд.  

Этика – ин худ арзишҳои дохилии одамон буда, дар навбати худ як 
ќисми маданияти корпоративии корхона мебошад, ки барои ќабул 
намудани ќарори идоракунии корхона таъсири худро мерасонад ва аз 
нигоњи иљтимоӣ  ќабулшаванда будани онњоро нишон медињад.  

Фањмиши умумии этика – ин кулли ќоидањои маънавї ва 
арзишњое, ки рафтори одамон ё гурӯњи одамонро идора мекунад ва 
бањои мусбї ва ё манфии фикрии онњоро муайян месозад. 

 Дар навбати худ этика дороӣ категорияҳои худ мебошад. 
Некӣ (хубӣ) – категорияи этикае, ки ҳамаи ҷиҳатҳои мусбии ахлоқро 

дарбар гирифта, мувофиқаткунӣ ба маҳал ва урфу одатро мефаҳмонад. 
Бадӣ ҳамаи ҷиҳатҳои муқобили хубиро дарбар мегирад. 
Адолат – категорияи этика ва ҳуқуқ буда, аз тарафи қонунгузории 

ҷамъияти муосири демократӣ таъмин карда мешавад (адолати судӣ). 
Бурҷ – категорияи этикае, ки муносибати шахсият ба ҷамъият, дигар 
шахсон дар асоси ӯҳдадориҳои ахлоқӣ нисбати шароитҳои дахлнокии 
онро мефаҳмонад [3, 100-10]. 

Виҷдон – хусусияти инсонӣ ба амал баровардани худназоратии 
ахлоқӣ ва баҳогузории руҳии фаъолияти худ, талаб намудани меъёрҳои 
ҳуқуқиро мефаҳмонад. 

Ҷавобгарӣ – ӯҳдадорӣ ва зарурияти додани ҳисобот ба фаъолият 

ва корҳо, инчунин додани ҷавоб барои рафтори худ мебошад. 
Ору номус – муносибати махсуси инсон нисбати худ ва 

муносибати ҷамъият нисбат ба ӯ дар асоси эътирофи он чун арзиши 
шахсият (конститутсия). 

Қадру қиммат – муносибати ахлоқии инсон нисбат ба худаш. 

Инсондӯстӣ – принсипи эътирофи инсонро чун арзиши олӣ, баҳри 
инсон, ҳуқуқи инсон дорои мақсади ҷамъият аст. Ин категорияҳоро 
дида баромада, гуфта метавонем, ки қисми ҷудонашавандаи этика – 
этикаи ҳуқуқи ҷавонони Тоҷикистонро дарбар мегирад, ки мафҳуми 

онро пайдо намудани ҷиҳатҳои ахлоқӣ дар фаъолияти тарғиботи ҳуқуқ 
мебошад. 
Расму оини миллӣ ва ахлоқи ҷавонон моро ҳидоят менамояд, ки ҳар ҷое 
бошем аз рӯи одамияту одоби муошират рафтору амал намоем. 

Ҷавонон дар кӯчаву хиёбон тибқи ахлоқи ҷавонмардӣ бояд чунин 
рафтор намоянд, ки то ба атрофиён шодиву хурсандӣ биёранд. Онҳо бо 

хурдсолон бо меҳрубонӣ, бо занону духтарон, калонсолону пирон бо 
ҳурмату эҳтиром, бо маъюбон бомеҳр муоширот намоянд: 

 дар кӯчаву хиёбон ва маҳаллаҳо бо овози паст гуфтугӯ ва сӯҳбат 
бояд кард, то ки оромии шаҳрвандон халалдор нагардад; 
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 баланд хандидан, мағал кардан норавост; 

 суханҳои фаҳш ва таҳқиромезро набояд истифода кард; 
 дар миёни роҳ санг ё чизеро, ки ба одамон ба роҳравиашон халал 

мерасонад, дур бояд кард; 
 миёни ду кас, ки бо ҳам гап мезананд, набояд даромад, хусусан 

миёни духтарон. Одоби либоспӯшӣ низ омили муҳими комёбии шахс 
аст. 

Дар марҳилаҳои минбаъдаи рушди давлатдорӣ ва таҳкими сиёсати 
давлатии ҷавонон қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон”, Консепсияву стратегияи 
давлатӣ дар самти татбиқи сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷомеа, қабул 
ва амалигардонии як қатор барномаҳои соҳавии давлатӣ, мулоқотҳои 
пайваставу мунтазами Пешвои ҷавонпарвари миллат бо намояндагони 

ҷавонони ҷумҳурӣ, роҳандозии як зумра ҳавасмандиҳо, аз қабили 
стипендияҳои президентӣ, Ҷоизаи ба номи И. Сомонӣ барои олимони 
ҷавон, грантҳои ҳукуматӣ бо мақсади дастгирии ташкилотҳои 
ҷамъиятии кор бо ҷавонон, таъсисёбӣ ва баргузории ҷаласаи нахустини 

Шӯрои миллии кор бо ҷавонон дар назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, таҷлили ҳамасолаи Рӯзи ҷавонони Тоҷикистон, 
ҷавоникунонии сиёсати кадрӣ ва дар зинаҳои роҳбарикунанда таъин 

гардидани шумораи зиёди ҷавонони лаёқатманд, ободу зебо 
гардонидани боғҳои фарҳангӣ, мавзеву гулгаштҳои фароғатӣ ва бунёди 
майдончаҳои варзишии муҷаҳҳаз бо талаботи замони муосир ва 
билохира эълон гардидани соли 2017 “Соли ҷавонон” дастовардҳои 

беназиртарину нотакрор дар ҳаёти ҳар як ҷавони саодатманди кишвар 
мебошад. Аммо баъди рушди илму технология ва кашф гардидани 
яроқу аслиҳа ва муҳимоти ҷангии модели навину замонавӣ мувозинат 

байни нерӯи зеҳнӣ ва ҷисмонии ҷавонон тағйир ёфт. Дар ҷаҳони муосир 
нисбат ба нерӯи ҷисмонӣ нерӯи ақливу зеҳнии ҷавонон баратарият 
пайдо намуд. Бинобар ин, кишварҳои алоҳида ва ҳукуматҳо дарк 

намудаанд, ки дар ҷаҳони муосир идеяву назарияҳои нав яке аз 
омилҳои асосии рушди ҷомеаву давлат мебошад, ки дар ин қатор 
Тоҷикистон низ истисно нест. 

Албатта, барои он, ки як давлат соҳиб ва барандаи нерӯ ва 

захираи муайяни ҷисмониву зеҳнии ҷавонон бошад, аввал вақт, дуюм 
барномаи мушаххас, сеюм – иқтисодиёти тараққикарда ва ниҳоят 
иродаи сиёсии роҳбарияти кишвар лозим аст. 

Дар воқеъ имрӯз давлату ҳукумат ҳама чизро барои рушду 

пешрафти ҷавонон муҳайё кардааст, ки ин ғамхориҳо ҷавононро 
рӯҳбаланд намуда, барои кӯшишу ғайрати онҳо, ҷиҳати хизмат ба 
Ватан маъмулан, на танҳо Тоҷикистон, балки дар аксарияти 
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кишварҳои олам, чӣ дар гузаштаи таърихӣ ва чӣ имрӯз, масъалаҳои 

марбут ба ҷавонон ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи давлату ҳукумат қарор 
дорад. Хоссатан, дар давраҳои қадим масъалаи ҷавонон дар сиёсати 
давлатдорӣ аҳамияти махсусу аввалиндараҷа дошт ва ба ҷавонон 

ҳамчун нерӯи азими ҷисмонӣ диққат медоданд ва онҳоро аз лиҳози 
руҳиву равонӣ барои таъмини амнияти кишвар ва ба хотири амалӣ 
намудани мақсадҳои стратегияи ҳарбии давлатӣ омода ва истифода 
мекарданд. Аз ин рӯ, ҷавонӣ аз лиҳози ҷисмонӣ  қавиву боирода яке аз 

захираҳои муҳими ҳар як давлат ва ҷомеа ба шумор мерафт [4, 6-8]. 
Аз ҳамин лиҳоз бояд ҷавонон ҷавобан ба ғамхориву дастгирии 

давлату ҳукумат барои ватану миллати хеш содиқона хизмат намоянд. 
Чуноне, ки Роҳбари давлат Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми баромади хеш 

қайд намудаанд: «Ҷавонони кишвар бояд рисолати таърихии хешро дар 
назди хотираи ниёгони гузашта, ҷомеаи имрӯза ва наслҳои оянда амиқ 
дарк намуда, тамоми нерӯи ҷисмониву ақлонии худро ба хотири 
таҳкими давлату давлатдорӣ, ҳифзи дастовардҳои даврони истиқлол, 

ваҳдати миллӣ, сулҳу субот ва рушди минбаъдаи иҷтимоиву иқтисодии 
сарзамини аҷдодиямон сафарбар созанд». 

Аз ҳамин нуқтаи назар, беҳтар ва хубтар он аст, ки имрӯз давлат, 
ҷомеа, падару модарон имкониятҳои иқтисодии хешро барои рушди 

маънавию ҷисмонии насли наврасу ҷавон сарф намоянд, то онҳо барои 
замони оянда ҳамчун парчамбардори миллат омода бошанду зиндагии 
хешро мутобиқ ба диду назар, хоставу ормони хеш бунёд намуда, 
обрӯву эътибори Ватани худ – Тоҷикистони азизро дар арсаи 

байналмилалӣ боло бардоранд ва мояи ифтихори налсҳои оянда 
бошанд.  

Тоҷикистони азиз дар симои ҷавонони далеру шуҷои худ 
фарзандонеро дорад, ки баҳри пешрафту саодати он ба ҳама чи таёранд 
ва дар пастиву баландии зиндагӣ аз худ ҷасорат нишон дода 
метавонанд.  
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ТАҲЛИЛ ВА БАҲОДИҲИИ НИЗОМИ ТАЪМИНОТИ АХБОР ДАР 

ФАЪОЛИЯТИ МИҲД  

(Дар мисоли МИҲД-и ш. Конибодом)  
    

Конибодом дар сарчашмаҳои таърихӣ ва маъхазҳои боэътимоди 
илмӣ ба ҳайси яке аз шаҳрҳои қадимаи Осиёи Марказӣ зикр шудааст. 
Яке аз шохаҳои роҳи бузурги Абрешим 3700 сол муқаддам аз ин шаҳр 
мегузашт ва тавассути Хуҷанду Истаравшан, Самарқанду Бухоро то ба 

Марв мерасид. Дар пажӯҳишгоҳи охир, ки ба омӯзиши «Достони 
дувоздаҳ  рух»-и «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсӣ асос ёфтааст, 
тахмин рафтааст, ки Конибодом се ҳазор сол пеш аз ин «Канобад» ном 
дошта, ҷанге миёни эрониёну тӯрониён дар мавзеи байни Канобад ва 

Райбад сурат гирифтааст. Конибодом аз қадимулайём бо бодоми худ 
машҳури ҷаҳон буд.  

Низоми иҷроияи маҳаллии шаҳри Конибодом аз ду мақомот –
намояндагӣ ва иҷроия иборат аст. Мақомоти маҳаллии намояндагӣ аз 

Маҷлиси намояндагони халқ иборат буда, аз 40 нафар намояндагон 
иборат аст.  

Дар он панҷ комиссияҳои зерин кор мекунад:  
 оид ба масъалаҳои қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ;  
 оид ба масъалаҳои реформаи иқтисодӣ ва буҷет; 
 оид ба масъалаҳои сохтмон, саноат, нақлиёту алоқа, хоҷагии роҳ 

ва хоҷагии рифоӣ;  
 оид ба масъалаҳои сиёсати аграрӣ, ҳифзи табиат, хӯрокворӣ, 

меҳнат ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ;   
 оид ба масъалаҳои илм, маориф, фарҳанг ва сиёсати ҷавонон; 

 оид ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоӣ, сиҳатии омма, оила ва занон;  
 комиссия оид ба сармоягузорӣ. 

Сохтори асосии масъули МИҲД-и Конибодом, шӯъбаи 

иқтисодиёт ва савдо мебошад, ки вазифаи идоракунӣ ва ёрии техникӣ 
ба гурӯҳи корӣ, инчунин гурӯҳҳои ташаббускор, баландбардории 
иқтидори банақшагирӣ, ҷараёни ҷамъоварӣ ва таҳлили нишондодҳо, 
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экспертизаи стратегияҳои соҳавӣ ва мувофиқакунии онҳо бо ҳуҷҷатҳои 

стратегии сатҳи миллӣ, сохторӣ ва минтақавӣ, ҳамкории зич бо ВРИС 
ҶТ ва саридораи иқтисодиёт ва савдои вилоят, дастгирии гурӯҳи 
мониторинг ва арзёбӣ (М ва А), таҳияи ҳисоботҳои мунтазами шаҳрро 

иҷро менамояд. 

 
Соли 2020 шумораи аҳолии шаҳри Конибодом ба 50359 нафар 

расид, ки ин нишондиҳанда 0.53%-и аҳолии Тоҷикистонро ташкил 

медиҳад. Аз шумораи умумии муҳоҷирон дар соли 2019 17,8%-ро занҳо 
ташкил медиҳанд. Сабаби асосии афзоиши сатҳи муҳоҷирати меҳнатӣ 
паст будани музди меҳнат дар шаҳр ва паст будани ҳавасмандкунии 
молиявии  коргарон мебошад. 

Айни замон яке аз самтҳои асосии таъмини рушди маҳал ин 
ташкили ҷойҳои нави корӣ мебошад, ки ба камшавии шумораи 

муҳоҷирони меҳнатӣ ва паст намудани сатҳи камбизоатӣ мусоидат 
хоҳад кард. 

Дар соли 2020 Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати шаҳр ва 
роҳбарони корхонаю ташкилотҳо новобаста аз шакли 

моликият  кӯшиш ба харҷ доданд, то фаъолияти мунтазаму самараноки 
соҳаҳои иқтисодиёт ва  иҷтимоиёт таъмин бошад. 

Дар соли 2019 нақшаи қисми даромади буҷет аз рӯи контингенти 
умумӣ аз рӯи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба андозаи 94,2 фоиз 

таъмин гардида, ба ҷои 90 млн. 553 ҳазор  сомонии дар нақша 
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пешбинигардида ба буҷет 85 млн. 277 ҳазор сомонӣ ворид гардид, ки 

нисбат ба нақша 5 млн. 276 ҳазор  сомонӣ кам аст. 
Иҷрои нақшаи воридоти андозҳо ва пардохтҳо (бо назардошти 

андози иҷтимоӣ) – 101 фоиз, андози иҷтимоӣ 100 фоиз ва андози 

иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 100,6 фоиз таъмин гардид. 
Аз 12 намуди сарчашмаи андозҳо (бо андози иҷтимоии 

ғайрибуҷети) иҷроиши 9 намуди андозҳо таъмин карда шуд. Аз ҳисоби 
таъмин нашудани иҷрои нақша 3 намуди андоз ба буҷет 4 млн. 837 

ҳазор сомонӣ маблағ ворид нагардид. Бақияи  қарзи  андозҳо  ба  
ҳолати 1 декабри соли 2019 3 млн. 932 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, 
ки нисбати аввали соли ҳисоботӣ 98,0 ҳазор сомонӣ кам аст. Сабабҳои 
иҷро нагардидани нақшаи қисми даромади буҷет пайваста мавриди 

таҳлил қарор дода шуда, дар давоми соли ҳисоботӣ оиди дарёфти 
манбаҳои нави андозбандӣ, ки барои ғанӣ гардонидани буҷет  мусоидат 
менамояд, корҳои  мушаххас ба иҷро расонида шуд. 

Яке аз соҳаҳои асосии иқтисодиёт, ки дар ташаккулёбии қисми 

даромади буҷет мавқеи асосиро ишғол менамояд, ин соҳаи саноат аст. 
Танҳо дар 3 соли охир дар шаҳр 19 адад корхонаҳои саноатӣ бо 

таъсиси 368 адад ва соли 2019 се адад коргоҳҳои саноатӣ бо ташкили 81 
ҷойи корӣ сохта ба истифода дода шуд. 

Соли 2019 ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба 193 млн. 
849 ҳазор сомонӣ расонида шуд, ки суръати афзоиш 150,3 фоиз  ва 
нисбати ӯҳдадории қабулшуда 3 млн. 849 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. 

Дар самти таъсиси корхонаҳои муштарак, беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ, ҷалби сармояи хориҷӣ, васеъ намудани истеҳсолот, ба 
кор даровардани коргоҳҳои аз фаъолият бозмонда ва ба роҳ мондани 
истеҳсоли маҳсулотҳои воридотивазкунанда низ пайваста корҳо идома 
доранд. 

Дар давраи ҳисоботӣ аз тарафи коргоҳҳои коркарди нафти хом 
дар ҳаҷми 1 млн. 481 ҳазор андозҳо пардохт шуданд, ки нисбати давраи 

муқоисавӣ ба 1 млн. 412 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. 
Суръати афзоиши ҳаҷми гардиши савдои чакана ба 103,1 ва 

хизматрасонии пулакӣ 107,0 фоиз  расонида шуд. 
Бо мақсади ҳамаҷониба ба роҳ мондани тарбияи сиёсию маънавии 

ҷавонон, дар давоми сол 147 маротиба чорабиниҳои гуногун, аз ҷумла, 
93 адад дар самти кор бо ҷавонон ва 58 адад мусобиқаҳои варзишӣ бо 
иштироки наздик 38000 ҷавонон доир карда шуд.  

Варзишгарони шаҳр дар мусобиқаҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ 
фаъолона иштирок намуда, ба гирифтани 29 адад медали тилло, 32 
адад нуқра ва 66 биринҷӣ ноил гардиданд. 
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Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо ташкилотҳои 

ҷамъиятии маъюбон, нобиноён, кару гунгҳо, шӯроҳои собиқадорони 
ҷангу меҳнат, собиқадорони ҷанговарони байналмиллал, 
бартарафнамоии садамаи Чернобил, иттифоқи барқароркунии сохти 

конститутсионӣ ҳамкории зич дошта, барои пурсамар фаъолият 
намудани онҳо пайваста мусоидат менамояд. 

Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр аз дастуру 
супоришҳо ва роҳандозии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
нерӯи тоза гирифта, минбаъд низ тамоми имкониятҳои мавҷударо 
барои бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, самаранок истифода бурдани 
заминҳои кишоварзӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ, дастгирии 

соҳибкории хурду миёна, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ғанӣ гардонидани 
қисми даромади буҷет ва дар ин замина саривақт иҷро намудани 
ӯҳдадориҳои иҷтимоӣ вусъат бахшидан ба корҳои ободонӣ равона 
менамояд. 

Миқдори коркунони мақомоти маҳаллӣ, ки ҷойи кориашон бо 
компютерҳои шахсӣ таъмин гашта, инчунин дар МИҲД – и шаҳр 

шабакаи ахборӣ сохта шудаст, ки бевосита бо интернет ҳамроҳ карда 
шудааст. 

Таҳлили тарақкиёти технологияҳои ахборӣ дар МИҲД – и шаҳр 
чунин мебошад, агар соли 2000 миқдори компютерҳои шахсӣ ҳамагӣ 6 
донаро ташкил кунад, дар аввали соли 2020 миқдори онҳо то 200 дона 
расидааст. Ҳамаи шӯъбаҳои ҳукумат компютерҳои фардӣ доранд.  

Асосан компютерҳои фардӣ барои ҳалли масъалаҳои коргузорӣ 
истифода бурда мешаванд. Самаранокии истифодаи технологияҳои 
ахборӣ баланд нест, яке аз сабабҳои ин он аст, ки захираҳои ахборӣ 
мутобиқ карда нашудаанд ва шабакаи ахбории ҳисобарор ҷорӣ карда 
нашудааст.  

Бинобар ин хуб мебуд, ки баҳри боз ҳам беҳтар гардидани низоми 

қабул ва фиристонидани ахбор дар дохил ва хориҷи мақомот ба таври 
хуб ба роҳ монда шавад.  

Яке аз комплексҳои ахбории машҳур, ки дар МИҲД – и шаҳри 
Конибодом истифода мебаранд, комплекси иттилоотии «Хазинадорӣ» 

мебошад. Дар доираи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 
мубодилаи иттилоот бо тарзи хаттӣ ва шифоҳӣ ба роҳ монда мешавад. 

Мубодилаи хаттӣ бо роҳи таҳия ва паҳнкунии навъҳои гуногуни 
ҳуҷҷатҳо суръат мегирад. 

Маълумоти зарурии расмие, ки аз оғози фаъолияти Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатӣ сар карда, то лаҳзаи иҷро шудани онҳоро 
пайдарпай дарбар мегирад, ҳуҷҷат ном дорад. 
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Ҳамаи ҳуҷҷатҳое, ки ба Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ 

ворид мешаванд, ё аз номи он берун мебароянд, дар дафтарҳои махсус 
ба қайд гирифта мешаванд.  

Шакли дигари мубодилаи иттилоот дар Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ тарзи шифоҳии он мебошад, ки одатан бо роҳи 
гузаронидани ҷаласаву машваратҳо сурат мегирад. Ҷаласаву 
машваратҳо шакли дастаҷамъонаи мубодилаи иттилоот мебошанд, ки 
натиҷаи онҳо қабули қарорҳо маҳсуб мешавад.  

Дар МИҲД – и шаҳри Конибодом барои беҳтар намудани 
дастрасии ахбор ҳамаи шароитҳо барои кормандон муҳайё карда 
шудаанд. Дар дохили мақомот барои алоқаи кормандон бо якдигар 
шаклҳои маълумтарини коммуникатсия телефон, почтаҳои электронӣ, 

шабакаҳои компютерӣ (базаи маълумотҳо, ҳуҷҷатҳои матнӣ) ва 
ғайраҳо истифода мешаванд.  

Кормандони мақомоти маҳаллӣ доимо дар ҷустуҷўи роҳҳои 
беҳтаргардонии системаҳои ахборӣ мебошанд. Барои ин кор дар 

мақомоти маҳаллӣ қоидаю қонунҳои дохилӣ амал мекунанд, ки мақсади 
онҳо бехатарии системаҳои ахборӣ мебошанд. Дар баъзе шўъбаҳо дар 
охири моҳ натиҷаҳои корҳои ба итмом расидаро ба назар гирифта, 
корманди беҳтарин муайян карда мешавад. Ин кор барои 

ҳавасмандгардонии кормандон гузаронида мешавад. 
Барои баланд бардоштани низоми коркард, истифода ва 

нигоҳдории ахбори дар Мақомоти ҳокимияти иҷроия бояд амалиётҳои 
зерин ба инобат гирифта шаванд: 

 назорати раванди ахборї бояд сифат ва шумораи ахбор 
бањогузорї карда шуда, талаботи кормандон ба ахбори лозима ќонеъ 
гардонида шавад, зеро дар баъзе ҷамоатҳо ахбори нодуруст пањн 
мегардад; 

 системаи љамънамоии дархостњо – дар байни кормандон 
барои дарёфти ѓояњои нав бояд пурсишњо гузаронида шаванд; 

 технологияњои пешќадами замонавї ки баъзе барномањои 
компютерии мақомоти маҳаллӣ на он ќадар тез ё баъзан ваќт тамоман 
кор намекунанд, бисёр ваќт интернет аз алоќа мебарояд. Аз њамин 
сабаб навгонињоро дар техникањо љорї намудан лозим аст. 
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ОМӮЗИШИ ОМОРИИ ДАРОМАДҲО ВА ХАРОҶОТИ АҲОЛӢ  

ДАР ВИЛОЯТИ СУҒДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Дар шароити гузариш ба иқтисоди бозорӣ дар мамлакати мо 
зарурати таҳлили қобилияти пардохти аҳолӣ ҳамчун яке аз омилҳои 

муҳими рушди бозор ба миён меояд. 
Дар шароити муосир ба баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ 

аҳамияти махсус дода мешавад, ки ҷузъи иқтисодии он афзоиши 
даромадҳо, аз ҷумла пул, гурӯҳҳои гуногуни аҳолӣ, инчунин самти 

хароҷотҳое, ки ба даст оварда шуданд. Вазифаҳои асосии омор дар 
омӯзиши даромад ва хароҷоти аҳолӣ инҳоянд [5]: 

1) муайян кардани ҳаҷм, таркиб (сохт), динамикаи даромад ва 
хароҷот; 

2) тавсифи фарқияти аҳолӣ аз рӯи даромад; 
3) омӯхтани таъсири даромад ва хароҷот ба истеъмол ва дигар 

нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ; 
4) таҳлил ва моделсозии тақсимоти аҳолӣ аз рӯи даромад; 

5) хусусиятҳои сатҳи камбизоатии аҳолӣ; 
6) омӯхтани сатҳҳои минтақавии даромад ва хароҷоти аҳолӣ, 

фарқияти сохтори онҳо. 
Дар ин мақола мо яке аз вазифаҳои омӯзиши даромад ва хароҷоти 

аҳолӣ, яъне муайян кардани ҳаҷм, таркиб, динамикаи даромад ва 
хароҷотро дида мебароем. 

Манбаъҳои асосии маълумот дар бораи даромад ва хароҷоти 
аҳолӣ ин маълумот оморӣ мебошанд. Сарчашмаи асосии иттилоот дар 

ин мақола тадқиқоти интихобии буҷети хонаводаҳо мебошад. Намуди 
асосии даромади аҳолӣ даромади пулӣ мебошад ва хароҷоти аҳолӣ низ 
ба ҳамин монанд омӯхта мешавад [3]. 
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Аз ин лиҳоз, зарурати омӯхтани сатҳ ва фарқияти даромади аҳолӣ 

бо мақсади муайян кардани заминаҳои ташаккули шиддати иҷтимоӣ ва 
баланд бардоштани самаранокии қарорҳои идоракунӣ барои таъмини 
рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ ва фароҳам овардани шароити 

мусоиди зиндагӣ барои шаҳрвандон ба миён омадааст [1]. 
Дар қатори мушкилоти шадиди иҷтимоӣ, ки аҳамияти муҳим 

доранд ва дар давраи бӯҳрон шадидтар мешаванд, дараҷаи баланди 
табақабандии ҷомеа аз ҷиҳати даромад мавҷуд аст. Яке аз роҳҳои 

баҳодиҳии дараҷаи тафриқаи даромадҳо сохтани силсилаи тақсимоти 
аҳолӣ аз рӯи сатҳи даромади пулӣ ба ҳар сари аҳолӣ мебошад. 

Беҳбудии аҳолиро на танҳо аз ҳисоби даромади одамон, балки аз 
ҳисоби хароҷоти онҳо низ муайян мекунанд. Сарф кардани пул ҳам 

раванди иқтисодӣ ва ҳам иҷтимоӣ мебошад, ки бо ниёзҳои одамон ва 
қобилиятҳои онҳо муқаррар карда шудааст [2]. 

Имкониятҳо ҳамчун маҳдудкунандаи хароҷоти беназорати (барои 
худи истеъмолкунанда) воситаҳои пулии нақд ва пасандоз амал 

мекунанд. Даромад ҳамчун маҳдудкунанда амал мекунад. 
Хусусияти баръалои сатҳ ва тафриқаи даромад, тақсимоти аҳолӣ 

ба андозаи даромади миёна мебошад (Ҷадвали 1). 
Соли 2019 дар вилояти Суғд даромади миёнаи пулӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ 543,11 сомониро ташкил дод [7]. 
Сатҳи даромад ба ҳар як истеъмолкунанда (ба ҳар сари аҳолӣ) 

метавонад ҳамчун нишондиҳандаи пешбари сатҳи зиндагӣ ҳисобида 
шавад, зеро маҳз ҳамин сатҳ имконияти рушди моддию маънавии 

инсонро фароҳам меорад.  
Чадвали 1. 

Ҷамъи даромади ҳар нафар аҳолӣ ба ҳисоби миёна дар вилояти 

Суғд.  

Нишондиҳандаҳо  2015 2016 2017 2018 2019 

Шумораи ањолии доимї 
, њазор нафар 

2511,1 2560,8 2608,5 2657,0 2705,4 

Даромади миёна ба ҳар 
сари аҳолӣ, сомони 

380,01 415,52 500,60 496,15 543,11 

Даромади умумии 
аҳолӣ, млн.сомони 

954,2 1071,7 1305,8 1318,3 1469,3 

Сарчашма: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд, 2020 с. (саҳ. 109) 

Даромади умумии пулии аҳолӣ дар соли 2015 аз 954,2 миллион 
сомонӣ ба 1469,3 миллион сомонӣ дар соли 2019 афзоиш ёфт. 
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Ба ҳисоби миёна даромад як нафар дар соли 2015 380,01 сомониро 
ташкил медод ва дар соли 2019 он 543,11 сомониро ташкил дод. 
Даромади аҳолӣ пайваста меафзуд. 

Ҳамин тариқ, даромади умумии аҳолӣ дар соли 2019 нисбат ба 
сатҳи соли 2015 1,5 маротиба зиёдтар буд. Дуруст аст, ки дар натиҷаи 
таваррум қобилияти харидории сомонӣ ба таври назаррас коҳиш ёфт. 

Аз ин рӯ, даромади воқеӣ ба ҳар сари аҳолӣ (бо нархҳои 

муқоисашаванда) ҳамагӣ 42,9% зиёд шуд. 

Ҷадвали 2. 

Динамикаи шумора,  даромади миёна ба ҳар сари аҳолӣ ва 

даромади умумии аҳолӣ дар вилояти Суғд 

Нишондиҳандаҳо  2015 2016 2017 2018 2019 

Шумораи ањолии доимї , 
њазор нафар 

100,0 102,0 103,9 105,8 107,7 

Даромади миёна ба ҳар 
сари аҳолӣ, сомонӣ 

100,0 109,3 131,7 130,6 142,9 

Даромади умумии аҳолӣ, 

млн.сомонӣ 

100,0 112,3 136,8 138,1 153,9 

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумоти солонаи омории 

вилояти Суғд. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020. 

Сатҳи даромади пулии аҳолӣ дар 5 соли охир тақрибан ба таври 

хаттӣ афзоиш ёфт (бо сустшавии ниҳоят хурд). 
Ба ҳисоби миёна, дар тӯли солҳо он ҳангоми ҳисоб кардани 

динамика бо усули ибтидоӣ  6,4% афзоиш ёфт ва ҳангоми ҳисоб 

кардани динамика бо усули занҷирӣ, тағироти миёнаи солонаи 
даромади миёнаи аҳолӣ аз соли 2015 то 2019 2,3% -ро ташкил дод. 

Таҳлили даромади умумии аҳолӣ нишон дод, ки дар давраи аз 
соли 2015 то 2019 он низ афзудааст, аммо хеле суст. 

Сарчашмаҳои асосии даромади пулӣ инҳоянд: музди меҳнат, 
кӯмакпулиҳои иҷтимоӣ (нафақа, кӯмакпулиҳо, стипендия ва ғ.), 
даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ, даромад аз амвол ва дигар 

даромадҳо. Дар ҷадвали 3 динамикаи ҷамъи даромад ба ҳар сари аҳолӣ 
ба ҳисоби миёна аз рӯи намудҳои даромад дар вилояти Суғд оварда 
шудааст.  
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Ҷадвали 3. 

Ҷамъи даромади ҳар нафар аҳолӣ ба ҳисоби миёна аз рӯи намудҳои 

даромад дар вилояти Суғд.  

Нишондиҳандаҳо  2015 2016 2017 2018 2019 

Даромадҳо  – ҳамагӣ 
 (ба 1 нафар.) 380,01 418,52 500,60 496,15 543,11 

аз он ҷумла:  
даромадҳои меҳнатӣ 196,96 244,80 271,08 256,02 306,26 
нафаќа, ёрдампулї, 
стипендия, пардохтњои 
љубронї, аз љумла кўмаки 
башардўстона 20,30 22,74 27,48 26,24 33,41 
даромад аз моликият ва 
 фурўши мулки 
ѓайриманќул  0,01 0,83 0,54 1,23 0,62 
даромад аз хољагии 
ёрирасони шахсї  70,62 51,18 68,22 51,71 51,12 
дигар даромадњои пулї (аз 
љумла даромад аз 
фаъолияти тиљоратї ва 
фаъолияти мустаќилонаи 
касбї) 92,12 98,97 133,28 160,95 151,70 

Сарчашма: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти 
Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд, 2020 с. (саҳ. 109 - 111) 

Дар давраи баррасишаванда дар сохтори даромади пулии аҳолӣ 
(аз рӯи манбаи даромад) тағирот ба амал омад. Даромади миёнаи 
умумии аҳолии вилояти Суғд барои солҳои 2015-2019 ба ҳисоби миёна 

ба ҳар сари аҳолӣ 163,10 сомонӣ ё 42,9% зиёд шудааст. 
Динамикаи даромадҳо дар 5 соли охир барои ҳамаи намудҳо 

афзоиш ёфта, танҳо аз ҳисоби даромад аз хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ 
27,6% кам шудааст. 

Аммо дар муқоиса бо соли 2018, дар соли 2019 даромади умумии 
ҳар сари аҳолӣ мутаносибан 9,5%, даромади меҳнат (музди меҳнат) 
19,6% зиёд шуд; нафақа, кӯмакпулиҳо, стипендия, пардохтҳои ҷуброн, 

аз ҷумла кумаки хайрия 27,3% ва дигар намудҳои даромад кам шуданд. 
Тағироти ҳаҷм, таркиб ва динамикаи нишондиҳандаҳои 

даромадҳои пулӣ ва хароҷоти аҳолиро дида мебароем. 
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Ҷадвали  4. 

Таркиби даромади пули ва харочоти аҳолии вилояти Суғд дар 

солҳои 2015 – 2019 
 

 
Показатели 

2015 2019 

ҳаҷм, 
млн.сомон
и 

Вазни 
қиёсӣ, 
% 

ҳаҷм, 
млн.со
мони 

Вазни 
қиёсӣ, 
% 

Даромадҳо  – ҳамагӣ 
 (ба 1 нафар.) 

954,2 100,0 1469,3 100,0 

аз он ҷумла:  
даромадҳои меҳнатӣ 

494,5 51,8 828,5 56,4 

нафаќа, ёрдампулї, стипендия, 
пардохтњои љубронї, аз љумла 
кўмаки башардўстона 

50,9 5,3 90,4 6,2 

даромад аз моликият ва 
 фурўши мулки ѓайриманќул  

0,2 0,1 1,7 0,1 

даромад аз хољагии ёрирасони 
шахсї  

177,3 18,6 138,3 9,4 

дигар даромадњои пулї (аз 
љумла даромад аз фаъолияти 
тиљоратї ва фаъолияти 
мустаќилонаи касбї) 

231,3 24,2 410,4 27,9 

Хароҷоти пулӣ - ҳамагӣ 876,9 100,0 1329,2 100,0 

аз он љумла:  
харољотњои истеъмолї 

800,6 91,3 1176,3 88,5 

барои пардохти хизматҳои 
шахсї ва андозҳо 

76,3 6,7 152,9 11,5 

Пасандоз ё ин ки пул дар дасти 
аҳолӣ 

77,3 - 1
40,1 

- 

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумоти солонаи омории 
вилояти Суғд. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020. 
Дар давраи баррасишаванда ҳиссаи ҳамаи намудҳои даромадҳо 

дар соли 2019 нисбат ба соли 2015 афзуда, ҳиссаи даромад аз хоҷагиҳои 

ёрирасони шахсӣ 9,2% кам шудааст. 
Ҳиссаи музди меҳнат 4,6% зиёд шуд, чунки як қисми аҳолии шуғл 

бо сабабҳои гунногун  аз категорияи соҳибкорони инфиродӣ ба 
категорияи кормандони кироӣ гузаштанд. Аз ҷумла, сабабҳои иқтисодӣ 

(набудани манбаъҳои молиявӣ, мушкилот дар ташкили тиҷорат, 
сиёсати андоз ва ғ.) низ таъсири худро расонидаанд. 



  

80 

Тибқи ҷадвали 4, хароҷоти истеъмолӣ дар сохтори хароҷоти пулии 

аҳолӣ ҳанӯз ҳам ҷои асосиро ишғол мекунанд. Бо вуҷуди он, ҳиссаи ин 
банд дар давраи баррасишаванда 2,8% коҳиш ёфт, аммо дар айни 
замон, ҳиссаи хароҷот барои пардохти хизматрасонии маишӣ ва 

андозҳо 4,8% зиёд шуд ва динамикаи пасандоз ё пул дар дасти аҳолӣ 1.8 
баробар афзуд. Пардохтҳои хизматҳои  шахсӣ ва хароҷоти андоз дар 
соли 2019 нисбат ба соли 2015 2 баробар афзуд. Сабаби ин афзоиш 
баландшавии тарифҳои коммуналӣ мебошад.  

Таҳлили омории даромадҳо ва хароҷоти аҳолӣ дар маҷмӯъ 
раванди хеле мураккаб ва гуногунҷабҳа бо истифодаи усулҳои 

математикӣ мебошад. Диққати махсус бояд ба таҳлили ҳаҷм, сохтори 
нишондиҳандаҳои даромад ва хароҷоти аҳолӣ, муайян кардани 
омилҳои тағирёбандаи (афзоиш ё коҳиш) даромади аҳолӣ дода шавад, 
зеро ин нишондиҳандаҳо нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ. 

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи омӯзиш муайян карда шуд, ки аз соли 
2015 сар карда коҳишёбии даромади воқеии нақдии аҳолӣ ба назар 
мерасад. 

Ин ба равандҳои таваррум, ки дар кишвар ба амал меоянд, 
вобаста аст. Оқибатҳои манфии сатҳи пасти даромади пулӣ метавонанд 
инҳо бошанд: сатҳи баланди камбизоатӣ, афзоиши бекорӣ, муҳоҷирати 

маҷбури аҳолии қобили меҳнат. Бояд чораҳои танзими давлатӣ 
андешида шаванд, ки ба баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ 
мусоидат кунанд. 
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предприятия и региона 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСОБЫЙ ФАКТОР 
СНИЖЕНИЯ БЕДНОСТИ. 

 
При любой общественно–экономической системы 

предпринимательство оказывает эффективное воздействие на 
экономику и социальные процессы. Вместе с тем, предвидеть 
результаты оказываемого его влияния возможно лишь тогда, когда 
общество располагает комплексной теорией предпринимательства. 
Научные наследие, касающиеся предпринимательского опыта и 
предпринимательской деятельности, представляют собой 
общечеловеческие ценности. Их следует, во первых, изучать во –
вторых, уметь применять к современной действительности. 

Таким образом, научное осмысление сущности и основных черт 
предпринимательства в процессе исторического и эволюционного 
развития общества перетерпело значительные изменения. Если в 13 веке 
в предпринимателе выделялся главный его элемент-это несение риска 
(сторонник этой теории английский экономист Р. Контельон) то 
позднее –инновационная его сущность как основная отличительная 
черта предпринимателя (Й.Шумпетер). Впоследствии стало ясно, что 
такая постановка вопроса при определении сущности предпринимателя 
ведет к одностороннему, монофункциональному подходу к 
предпринимательской роли, к излишней однобокости в его толковании 

2, 14-25. 
Постепенно сосредотачивается внимание на особых личностных 

качествах предпринимателя, таких, как способность реагировать на 
изменение экономической и общественной ситуации, 
самостоятельность в выборе и принятый решений, на его социальных 
качествах и тд. (Л.Мизес и Ф.Хайрек). 

На современном этапе развития предпринимательства акцент 
переносится на управленческие аспекты в анализе действий 
предпринимателя. 
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Несмотря на значительную эволюцию теории 
предпринимательства, развитие предпринимательства, как особая 
экономическая активность населения, получает поддержку 
правительства многих зарубежных стран, а также Республики 
Таджикистан. 

Предпринимательская деятельность, как важная форма 
экономической активности – это прежде всего интеллектуальная 
деятельность энергичного и инициативного человека, который как мы 
полагаем, владеет полностью или частично каким-либо материальными 
ценностями, использует их для организации производства, бизнеса, 
которым управляет. Именно предпринимательство, которое 
ассоциируется с понятиями «динамизм», «инициатива», «смелость», 

обращает в реальность многие интересные идеи 1, 6-14. 
Например в свободном американском предпринимательстве 

сполна используется природное честолюбие человека, его стремление к 
самореализации и самоутверждению. Анализ и наблюдения 
показывают, что американская модель рыночной экономики построена 
на системе всемирного поощрения предпринимательской активности, 
обогащения наиболее активной части населения и массовой 
ориентации на достижении личного успеха. Вместе с тем в этой стране 
удается с помощью экономического и правового механизма удачно 
сочетать негативные, на первый взгляд, индивидуальные интересы – 
карьеризм, эгоизм. (которые подчеркивал еще А. Смит), мещанство 
(стремление к деньгам), с общественными интересами, превратив эти 
качества в массовую ориентацию успеха, придавая им человеческое 
лицо. 

Индивидуальный, изолированный труд предпринимателя 
порождает, с одной стороны, психологические установки на 
собственный единичный успех. Но с другой стороны, позволяет 
проявиться коллективным началом и формирует навыки группового 
повеления (что нашло отражение в доктрине человеческих отношений и 
в японской системе управления). 

Предпринимательство (бизнес) –это социальное и деловое 
творчество свободного человека. Движущие силы 
предпринимательства лежат в самом человеке: в его личной 
инициативе, энергии, активности, ответственности: порядочности и 
исключительном трудолюбии. 

Мы полагаем, что нельзя заставить человека стать 
предпринимателем, можно только создать условия для экономической 
свободы, обучить некоторым навыкам маркетинга и экономическим 
знаниям и отпустить в свободное «плавание». 
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Предпринимательство – это жесткая конкуренция, риск, азарт 
борьбы и самоутверждение, это постоянный тренинг и напряжение, как 
в большом спорте это активизация своих способностей и одаренности, 
как в творчестве. 

Что пробуждает людей заниматься бизнесом, 
предпринимательством? Какие внутренние мотивы движущих 
активностью в деловой сфере свободного экономического мира? 
Анализ истории развития экономической активности, деятельности 
человека показывает, что часто человек становится предпринимателем, 
стремясь реализовать свои собственные изобретения, идеи. 

Анализ показывает, что если у наших некоторых молодых 
предпринимателей мотив личного обогащения является часто 
единственным и проявляется не всегда в культурной форме, то у 
западных деловых людей, привыкших к роскоши и изобилию, он 
существенно трансформирован. Для них капитал выступает средством 
организовать свое самостоятельное дело и достичь независимости. 

Ярко выраженным мотивом предпринимательства является также 
удовлетворение личных потребностей в лидерстве. Предприниматель, 
бизнесмен – это независимый по характеру человека, склонный к 
самостоятельности и свободе. С этим делящим фактором 
предпринимательства связано желание удовлетворить острую 
потребность, открытую психологами (А.Маслоу, Ш.Бюллер, Г.Олпорт, 
К.Роджерс) еще в начале прошлого столетия, потребность в 
самовыражении, самоактуализации.  

Настоящий предприниматель – это смелый и азартный человек, 
склонный к осознанному риску. Он часто рискует своим состоянием, 
благополучием, будущим. Так называемые «рисковые люди», которые 
смогли конструктивно и с пользой для общества реализовать свою 
активность - это предприниматели. Их возможности наиболее тонко 
раскрываются в мелком предпринимательстве, где они могут 
контролировать ситуацию, гибко приспосабливаться к рынку, 
мобильно менять вид деятельности после того, как их идеи 
заимствуются представителями большого бизнеса. 

Предпринимательство-это особый вид экономической активности 
(под которой мы понимаем целесообразную деятельность, 
направленную на извлечение прибыли), которая основана на 
самостоятельной инициативе, ответственности и инновационной 

предпринимательской идее 6, 10-22. 
Экономическая активность представляет собой форму участия 

индивида в общественном производстве как способа получения 
финансовых средств для обеспечения жизнедеятельности его самого и 
членов его семьи. Такими формами участия индивида в общественном 



  

84 

производстве является одна или комбинация нескольких общественных 
функциональных обязанностей, при которых он выступает в качестве: 

 собственника каких-либо объектов, недвижимости и тд, 
приносящие ему постоянный и гарантированный доход  (собственник 
предприятия или дома, сдаваемого в аренду  и тд.); 

 наемного работника, продающего свою рабочую силу (токарь на 
заводе, учитель в школе и тд.); 

 индивидуального производителя («свободный» художник, 
живущий на доходы от реализации своих произведений. Или водитель, 
использующий автомобиль в качестве такси и живущий на доходы от 
такой деятельности и тд.); 

 государственного или муниципального служащего; 
 менеджера (управляющего чужим предприятием); 
 пенсионера (пассивная форма участия в общественном 

производстве как следствие прошлой активности); 
 учащегося или студента (как подготовительный этап к участию в 

будущем общественном производстве в какой либо конкретной форме); 
 безработного (как вынужденная форма неучастия или 

приостановки участия в общественном производстве); 
 занятого обороне – охраняемой деятельностью (армия, милиция, 

госбезопасность); 
 вовлеченного в экономическую преступную деятельность 

(воровство и тд) 2,  21-35. 
Предпринимательство выступает в качестве особого вида 

экономической активности, ибо его начальный этап связан, как 
правило, лишь с идеей - результатом мыслительной деятельности, 
впоследствии принимающей материализованную форму. 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием 
инновационного момента – будь то производство нового товара, смена 
профиля деятельности или основание нового предприятия.  

Таким образом, для духовного и экономически процветающей  
нации становится невыгодным строить деловую предпринимательскую 
сферу на основе обмана, стяжательства и безответственности. Обобщая 
все вышеперечисленные мотивы предпринимательской деятельности 
можно назвать такие ценные устремления, как желание служить своему 
делу (Г.Форд), стремление к высокому качеству в работе и 
совершенству (К.Татемси), преданность своей фирме (Д.Мерсер), 
стремление к свободе (М. Фридман. Ф.Хайкер) желание постоянного 
обновления (Р.Фостер), устремленность к высокому уровню жизни как 
в духовном, так и в экономическом плане (Р.Уотерман), потребность 
оставить  после себя на земле какую либо деятельность (Л. Якока). 
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Следующий вывод заключается в том, что мы придерживаемся 
расширительной трактовки предпринимательства, полагая, что 
соотношение его лишь с действиями субъектов рыночной экономики 
объединяет его содержание. В рыночной экономике родовые черты 
предпринимательства лишь приобретают видовые признаки, 
отражающие особенности хозяйствования на рыночной основе. Однако 
родовые черты предпринимательства, проявляющиеся в рыночной 
экономике, имели место и раньше. 

К родовым признакам предпринимательства следует также 
отнести: 

 обмен деятельностью между субъектами экономики; 
 стремление каждого участника обмена деятельностью свои 

интересы независимо от того, реализуются ли при этом интересы 
контрагенты отказываются принимать не устраивающие их условия 
делового общения (сделки); 

 проявление личной или коллективной инициативы в процессе 
подготовки и проведения сделки; 

 способность и готовность идти на личный (или коллективный)  

риск ради проведения сделки на выгодных условиях 3,  26-45. 
Способность, готовность и умение проводить различные приемы 

делового общения, преследующие цель достижения наибольшей 
выгоды и другие. 

Пять наиважнейших характерных черт обязательно должны быт 
присущи предпринимателю, чтобы можно было гарантировать ему 
успех даже в самом рискованном предприятии: 

1.Энергия, умения заставить работать; 
2.Умение строить взаимоотношения с людьми; 
3.Коммуникабельность; 

4.Знание техники и технологии 7, 11-23. 
Американские ученые К.Макконелл и С. Бюро авторы известного 

учебника «Экономикс», рассматривают предпринимательство как 
особый вид деятельности в основе которой лежит ряд условий и 
требований.  

Во первых, предприниматель берёт на себя инициативу соединения 
ресурсов земли, капитала и труда в единый процесс производства 
товара или услуги. Выполняя роль свечи зажигания и катализатора, 
предприниматель одновременно является движущей силой 
производства и посредникам, сводящим вместе другие ресурсы для 
осуществления процесса, который обещает быть прибыльным делом.  

Во вторых, предприниматель берет на себя трудную задачу 
принятия основных решений, в процессе ведения бизнеса, те не 
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рутинные решения, которые и определяют курс деятельности 
предприятия.  

В- третьих, предприниматель - это новатор, лицо, стремящееся 
вводить в обиход на коммерческой основе новые продукты, новые 
производственные технологии или даже новые формы организации 
бизнеса.  

Наконец, в- четвертых, предприниматель –это человек идущий на 
риск, он рискует не только своим временем, трудом, деловой 
репутацией, но и вложенными собственными средствами своими и 
средствами своих компаньонов или акционеров. 

Хозяйствующий субъект действует; сообразуясь с известными из 
практики данными, а также методами и способами. Большой 
унаследованный опыт учит предпринимателя определить величину и 
интенсивность спроса на его продукцию и соответственно насколько 
масштабным должно быть его производство, с тем чтобы дела шли у 
него хорошо, он как правило, продолжает действовать именно в этом 
духе, производя те или иные необходимые изменения лишь под 
давлением новых обстоятельств.  

Разумеется, хозяйственная конъюктура время от времени может 
меняться, соответственные изменения должны быть внесены и в 
деятельность отдельного хозяйствующего субъекта. Но при этом важно 
учесть, что он осуществляется изменениями уже известными ему 
методами и способами. Отнюдь не отказываясь полностью от старого 
производства, он постарается сохранить старые, привычные приемы и 
методы хозяйствования. 

Поскольку предприниматель действует на свой страх и риск, 
вполне естественно, что от него требуется обладание целым рядом 
качеств. Это прежде всего предприимчивость (не случайно это слово 
одного корня со словом «предприниматель») смекалка, расчетливость, 
настойчивость, в достижении поставленных целей в конкретную борьбу 
с другими агентами экономической деятельности и др. Еще Ж.Ж Сей 
считал, что предприниматель должен иметь такие качества, как 
«здравый ум, постоянство, знание людей, умение верно оценить 
важность продукта, обладание талантом управления». Не случайно 
Г.Шмолер, М.Вебер, В. Зембарт и другие немецкие социологи и 
экономисты называли предпринимателя смелым новатором, 
разрушающим установившиеся традиционные социально-
экономические структуры. Разумеется, не последнее значение в перечне 
качеств, необходимых для успешной предпринимательской 
деятельности, занимает своекорыстный интерес в  получении прибыли. 

В. Зембарт различал в характере буржуа два конфликтующих друг 
с другом начала. Это, с одной стороны, предпринимательский дух, 
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включающий стремление к свободе, готовность к  риску, волю и 
настойчивость, умение соединять людей для совместной работы и тд, с 
другой стороны, так называемый бюрократический (или) гражданский 
дух включающий такие буржуазные добродетели, как прилежание, 
умеренность, расчетливость и тд. Как считал Зембарт, в 

предпринимателе уживаются завоеватель, организатор и торговец 9,  

33-41. 
При этом, по его мнению, носителями предпринимательского духа 

могут быть промышленники, купцы, федералы, государственные 
чиновники, разбойники, пираты и др. Особое значение Зембарт 
придавал преданности предпринимателя своему делу. 

Очевидно, что по своим характерологическим признакам тип 
современного предпринимателя радикально отличается от 
ремесленника, торговца и других субъектов экономической 
деятельности прошлых эпох. 

Можно сказать, что предпринимательство – это особый вид 
деятельности, которая имеет следующие отличительные признаки: 
свобода в выборе направлений и методов работы за принимаемые 
решения и их последствие связанный с этим риск, ориентации на 
достижение коммерческого успеха, получение прибыли. Естественной 
базой, на которой складывается предпринимательство, является 
достаточно развитое рыночное хозяйство. 
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ҲАЛЛИ МУАММОҲОИ ИСТЕҲСОЛОТИ КИШОВАРЗӢ 
 

Яке аз ҳадафҳои стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони 
соҳибистиқлолии кишвар ин таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Солҳои охир бо амалигардонии барномаҳои давлатӣ ва ҷалби 
сармояи хориҷиву дохилӣ рушди соҳаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ хело 

назаррас мебошад. Солҳои наздик мо кишварамонро аз аграрӣ ба 
саноати аграрӣ табдил медиҳем, дар ин ҷабҳа аз ҷониби ҳукумати 
кишвар ҳама чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. 

Дар назди кормандони истеҳсолоти кишоварзӣ ду вазифаи асосӣ 

мавҷуд мебошад, якум таъмини аҳолии кишвар бо маводҳои ғизоии аз 
ҷиҳати экологӣ тоза ва дуюм ин таъмини саноат бо ашёи хоми ватанӣ 
аст.  

Дар Паёми навбатии худ аз 26 январи соли 2021 Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
чунин қайд намуданд: “...бо мақсади ҳифзи амнияти озуқавории 
кишвар ва афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти худи майдони 
кишти асосӣ ва такрории зироатҳои кишоварзӣ дар масоҳати даҳҳо 

ҳазор гектар афзоиш дода шавад”. 
Иқтисодиёти кишвар дар соли 2020 4,5 фоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми 

маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ баробар гардид. 
Дар ин давра ба 9,7 фоиз афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ бо бунёди 300 коргоҳу корхонаи нави саноатӣ бо беш аз 6500 
ҷойи корӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ 8,8 фоиз ва новобаста аз давраҳои 
мушкили кишварҳои ҷаҳон пандемияи коронавирус савдои хориҷӣ 0,8 
фоиз, аз ҷумла содирот дар ҳаҷми 19,8 фоиз заминаи рушди иқтисоди 

кишварро ба вуҷуд овард. Хусусан, истеҳсоли маҳсулоти озуқа нисбат 
ба соли 2019 28,3 фоиз афзоиш ёфт, ки ба беҳтар гардидани бозори 
дохилӣ бо маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ мусоидат намуд. 

Тибқи таҳлилҳо рушди миёнаи солонаи истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ дар давоми солҳои 1997 – 2020 7,3 фоизро ташкил дода, 
ҳаҷми он дар ин давра панҷ баробар афзоиш ёфтааст. Бо пешниҳоди 
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бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
Ҳукумати Ҷумҳурӣ ба соҳибкорон имтиёзҳо дода шуд, аз қабили 
воридоти техникаву технологияҳои муосир аз боҷи гумрукӣ озод карда 

шуд, инчунин воридоти хӯроки паранда ва дорувориҳо бар зидди 
касалиҳои парандаву чорво ҳамаи ин имкон дод, ки соҳаҳои мухталиф 
зуд рушд ёфта, шумораи чунин корхонаҳо зиёд гардад. Чӣ тавре дар 
суханронии худ Роҳбари давлат қайд намуданд, ки имтиёзҳо барои 

рушди соҳаҳои чорводорӣ, парандапарварӣ ва моҳипарварӣ 
пешниҳодшуда ба рушди соҳаҳои зикршуда такони ҷиддӣ бахшиданд. 
Масалан, соли 2000 шумораи корхонаҳои парандапарварӣ ба 181 адад 
расида нисбат ба соли 2017 2,7 баробар зиёд гардидааст. Дар соли 2020 
истеҳсоли гӯшти паранда нисбат ба соли 2017 4,5 баробар афзудааст ва 
истеҳсоли тухм қариб як миллиард донаро ташкил дода, 5,5 баробар 

зиёд шудааст. Шумораи хоҷагиҳои моҳипарварӣ соли 2020 нисбат ба 
соли 2017, 35 фоиз зиёд шуда, истеҳсоли моҳӣ дар давраи 
муқоисашаванда 2,3 баробар афзудааст. Қобили қайд аст, ки воридоти 
гӯшт ба кишвар аз 107 ҳазор тонна соли 2014 ба 180 тонна дар соли 

2020 коҳиш ёфтааст, яъне қариб 60 баробар кам шудааст. Ҳаҷми 
воридоти гӯшти паранда дар соли 2020 нисбат ба соли 2017 зиёда аз 3 
баробар коҳиш ёфтааст. 

Соли 2020 нисбат ба соли 1991 истеҳсоли ғалладонагиҳо қариб 5 

баробар, картошка 7.7, сабзавоту зироатҳои полизӣ 4 ва мева 3 баробар 
зиёд шудааст. Дар давраи соҳибистиқлолӣ барои рушди соҳаи 
кишоварзӣ, аз ҷумла бунёду азнавсозии инфрасохтори обрасонӣ, 
азхудкунии заминҳои нав, беҳтар гардонидани ҳолати мелиоративии 

заминҳо, таъминоти соҳаи кишоварзӣ бо техникаи зарурӣ, тухмиҳои 
аълосифат ва дастрасии субъектҳои хоҷагидор ба маблағгузорӣ 22 
лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар ҳаҷми беш аз 5,4 миллиард сомонӣ 
татбиқ шудааст. Ҳоло дар кишвари азизамон дар ин самт боз 7 лоиҳаи 

дигар ба маблағи 2,4 миллиард сомонӣ амалӣ гардида истодааст. 
Дар доираи татбиқи барномаҳои соҳавӣ майдони боғу токзори 

кишвар ба беш аз 200 ҳазор гектар расонида шудааст, ки нисбат ба 
соли 1991 ба 2,2 баробар зиёд мебошад. Яъне дар замони 
соҳибистиқлолӣ дар кишвар зиёда аз 112 ҳазор гектар боғу токзори нав 
бунёд гардидааст, ки ҳоло дар ҳифзи амнияти озуқавории мамлакат ва 

бо ҷойи корӣ таъмин намудани аҳолӣ, рушди содирот ва бо ашёи хом 
таъмин кардани саноати хӯрокворӣ нақши назаррас бозида истодааст. 

Бо ин мақсад, минбаъд афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти 
кишоварзӣ бисёр муҳим буда, истифодаи самараноки обу заминҳои 
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корам, технологияҳои инноватсионӣ ва агротехникаи пешрафта, аз 

ҷумла боғҳои интенсивӣ ва суперинтенсивӣ бояд таъмин карда шавад. 
Мувофиқи маълумоти оморӣ дар соли 2020 дар ноҳияҳои Б. 

Ғафуров, Ҷ. Расулов, Истаравшан ва Ашту Шаҳристон 208 гектар 

боғҳои интенсивӣ бунёд гардида, аз ин миқдор 10 гектар боғи 
суперинтисивиро ташкил медиҳад. Бунёди боғҳои интенсивӣ дар 
давоми ду сол ба ҳосил даромада, ҳосили фаровони зардолу, шафтолу, 
сиёҳолу ба даст оварда мешавад ва бо ин фаровонии бозори дохила ва 

маҳсулотҳои содиротшаванда истеҳсол карда шавад. Инчунин, байни 
қаторҳо барои кишти сабзавот истифода мешавад. 

Солҳои охир бо супоришҳои Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 
Раҳмон хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҳар як кишоварз ва ҳар як оиларо зарур аст, 

ки истифодаи самараноки замин, пеш аз ҳама заминҳои наздиҳавлигиву 
президентӣ, захира кардану истифодаи тухмиҳои аълосифат ва бо 
ҳамин роҳ гирифтани то се ҳосилро, махсусан дар соли 2021 таъмин 
намоянд. 

Натиҷаи заҳмати софдилонаи кишоварзон ва чораҳои 
амалинамудаи ҳукуматро мо имрӯз дар фаровонии маҳсулоти 

истеҳсоли худӣ дида истодаем. Бо назардошти вазъи мураккаби ҷаҳони 
имрӯза мо минбаъд низ бояд тавре кор кунем, ки ба ҳар гуна 
мушкилоти эҳтимолӣ омода бошем ва нагузорем, ки мардумамон аз 
норасогии маводи ғизоӣ танқисӣ кашанд. 

Бо мақсади дастгирии давлатии кишоварзони мамлакат ва 
таъмини фаровонии бозори истеъмолӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 
пешниҳод намуданд, ки тамоми кишоварзони мамлакат барои як сол, 
яъне соли 2021 аз пардохти андози ягонаи замин озод карда шаванд. 
Ин имкон медиҳад, ки маблағи аз андоз озод шуда, ба хариди нуриҳои 
минералӣ, техникиву таҷҳизот ва васеъ намудани истеҳсолот истифода 

шавад. Имконпазир аст, ки меҳнаткашони итеҳсолоти кишоварзӣ 
ҳарчи бештар аз обу замин саривақтии иҷрои корҳои агротехникии 
парвариши зироатҳои кишоварзӣ истифода бурда, дар ҷашни 30-
солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастовардҳои 

назаррас пешвоз мегирем. Истифодаи байни қатори майдонҳо 
гармхонаҳои истеҳсолии замонавӣ барои парвариши зироатҳои полезӣ 
имкон медиҳад, ки ба фаровонии ҳосили зироатҳо ноил гардем. Дар ин 
ҷода солҳои охир таҷрибаҳои илмии соҳаҳои мухталифи олимони 

кишоварзиро дар истеҳсолот ҷорӣ менамоянд. Танҳо дар асоси илмӣ ва 
технологияҳои муосир ба роҳ мондани фаъолияти кишоварзон ба 
натиҷаҳои дилхоҳ ноил шудан имконпазир мебошад. 

Дар шароити муњити раќобатї њар як соњаи иќтисодиёт ва 
шаклњои хољагидории дар он ташаккулёфта роњњои фаъолияти бештар 
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самаранокро љустуљў мекунанд. Танњо чунин муносибат нисбат ба 
ташкили истењсолот  ва системаи пешбурди хољагињо ба наљотёбии 
соња мусоидат мекунад. Дар чунин шароит ва бо назардошти 
хусусиятњои хос ба соњаи кишоварзї мушкил мегардад. Дар ин замина 
рушди сабзавоткорї муносибати махсусро талаб мекунад, дар робита 
бо он ки мањсулоти ин зерсоњаи кишоварзї зудвайроншавандаанд ва ба 
он таъмини гарони инфрасохторї зарур аст.  

Дар Љумњурии Тољикистон, ки дар он шароити мусоиди табиию 
иќлимї мављуд аст, сабзавоткорї бо суръати баланд инкишоф меёбад, 
истењсоли сабзавот ва полезї дар соли 2018 ба 2761, 3 њазор тона расид. 

Сатњи худтаъминкунии ањолии љумњурї бо сабзавот ва мањсулоти 
полезї мувофиќи меъёрњои физиологии тавсияшудаи истеъмол, ки аз 
љониби Њукумати љумњурї ќабул карда шудааст, ба 181% расид. Сарфи 
назар аз афзоиши истењсоли сабзавот дар љумњурї, ки ба даст оварда 
шудааст, њанўз њам имкониятњои калон мављуд мебошанд. Ин баланд 
бардоштани њосилнокї, такмилдињии ташкил ва идоракунии 
истењсолот, татбиќи технологияњои инноватсионї, самтњои 
афзалиятноки ташаккули сохтори оќилонаи њудудию соњавии 
кишоварзї мебошанд, ки ба реалияњои иќтисодиёти бозорї, дар 
заминаи тањлили муфассали миќдорї ва сифатии захирањои наќдина ва 
боиќтидору заминї, обї, иќлимї ва мењнатї, асосноккунии илмии 
роњњои оќилонаи махсусгардонии минтаќавї ва љойгиронии сабзавот 
дар љумњурї ва ѓайра пурра љавобгў мебошад. Чунин самти таҳќиќот 
дар айни замон ањамияти махсус пайдо мекунад, агар  ба назар гирифт, 
ки даҳсолаи охир бо афзоиши назарраси истењсоли сабзавот, махсусан 
навъњои барваќтї, фарќ мекунад.  

Њолати кунунии љойгиронии соњањои кишоварзии љумњурї ба 
талаботњои таъмини озуќавории ањолии љумњурї дар маљмӯъ љавобгў 
нест. Ташаккули хољагињои наздишањрии сабзавоту шир  дар љумњурї 
ба таври зарурї рушд намеёбад. Дар солњои охир тамоили афзоиши 
майдони пахта дар ин минтаќањо ташкил меёбанд, ки ба масъалањои 
таъмини озуќавории шањрњои калон, махсусан пойтахти љумњурї 
ќатъиян мухолиф мебошад. Њамин тавр, сарфи назар аз 
нишондињандањои афзоиши стандартии сабзавот дар љумњурї њанўз 
њам воридоти баъзе аз онњо аз хориљи кишвар ба мушоњида мерасад.  

Қайд кардан зарур аст, ки истеҳсоли сабзавот дар љумњурї 

тақрибан 2,2 миллион тоннаро ташкил дод, ки аз сатҳи талабот оид ба 
меъёри физиологии истеъмоли аҳолии ҷумҳурӣ 1,4 маротиба зиёдтар 
аст ва зарурати содироти барзиёд ба назар мерасад. Бар замми он 
бозори сабзавоти барвақтї дар минтақа ба ин имкон медиҳад.  
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Нишондиҳандаи дар боло зикршуда ба такмилдињии ташкили 

ҳудудии зермаљмўи сабзавоти ҷумҳурӣ дар самти равобити содиротии 
худ нигаронида шудааст.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОГО РЫНКА ПРОДУКТА РЕКЛАМЫ  

В СОГДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Локальный рынок рекламных продукций выступает 
специфическим сегментом национального рынка и представляет собой 
процесс оборото сообщений, позволяющий на активизации обмена на 
рынке реальных товаров и услуг. Организация подобного рынка в 
каждой стране имеет свои особенности, которые заключаются в 
различие уровня социально-экономического развития, специфики 
региональной организации производства, общественного менталитета 
и характера институтов, регулирующих экономические отношения в 
этом направлении. 

История становления и развития рынка рекламных продукций 
дает основание вывода о том, что рекламный рынок и в древней 
античности и в более новой истории возник в более развитых 
государствах и городах. Эволюция рынка рекламы в историческом 
контексте показывает, что он в каждом историческом этапе имел 
специфический характер [5, 95]. Но следует отметить, что некоторые из 
них, например продукт рекламы в форме наружной рекламы до сих пор 



  

93 

сохранялся и активно используется производителями рекламы, 
особенно в региональном пространстве. 

Таким образом, изучение опыта зарубежных стран в плане 
организации локального рынка рекламных продукций показывает, что 
данный сегмент рынка является частью экономической системы, 
функционирующей в единстве с другими рынками и развивающийся в 
рамках общих законов рыночной экономики, обеспечивающих 
социальный спрос на рекламные продукции. Особое активное развитие 
локального рынка продукции рекламы наблюдается в 1980 – 1990 
годах, при которой сформировалась современная индустрия в мире [2, 
23]. 

В настоящее время локальный рынок продукта рекламы является 
сегментом экономики многих развитых стран мира и включает в себя 
разветвленную систему экономических отношений, которые возникают 
и развиваются между основными действующими лицами рекламного 
рынка, производителем рекламы, распространителями рекламы и 
потребительская реклама. Между этими субъектами существует тесная 
экономическая связь, которая является основой рекламного процесса и 
функционирования рынка в целом. Состояние локального рынка 
рекламной продукции непосредственно зависит от уровня 
экономического развития, поэтому активность рекламного бизнеса в 
некоторых случаях рассматривается в качестве одного из индикаторов 
экономического развития. 

В современных условиях в рекламном рынке зарубежных стран 
происходят тенденции, связанные с общим социально-экономическим 
развитием. Основные тенденции развития локального рынка 
рекламных продукций в рамках стран более развитым рекламной 
индустрией являются: 

1) Процесс глобализация. Современный рекламный рынок 
выступает неотъемлемой частью мировой экономической системы. 
Локальный рынок рекламной продукции также вовлечется на процессы 
глобализации, которая обусловлена с существованием ряда факторов. 
К этим факторам относятся: масштабная деятельность 
транснациональных корпораций; рост концентрации производства и 
процесс монополизации на мировом рынке; развитие глобальных СМИ 
и Интернета; внедрение единых стандартов учета и ведения 
хозяйствования; 

2) Интеграционные процессы. Деятельность транснациональных 
корпораций на мировом рынке привели к развитию хозяйственной 
интеграции в рамках ряда крупных стран мира. Углубление их 
деятельности непосредственно обеспечивало расширению товарного 
рынка, и развитие каналов сбыта. Транснациональный капитал достиг 
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такого уровня, что стал влиять на экономическую ситуацию на 
мировом масштабе. Следовательно, в результате этого 
транснациональные корпорации становились лидерами на мировом 
потребительском рынке. Они выступают ведущими мировыми 
рекламодателями, которые контролируют рынки большинства стран 
мира, и их рекламные расходы составляют значительную часть 
национального и локального рекламного рынка. 

3) Производственная концентрация. Высокий уровень 
конкуренции на международном рынке привел к процессам 
производственной концентрации посредством слияний и поглощений 
главных субъектов рынка рекламы: рекламодателей и 
распространителей рекламы. В результате этого происходит 
повышение экономической эффективности, поскольку они 
сопровождаются сокращением транзакционных издержек. 
Преимущества слияния для субъектов локального рынка рекламного 
продукта проявляются в следующем: 

 усиление позиций со стороны зарубежных компаний на рынках 
развивающихся стран; 

 снижение транзакционных издержек транснациональными  
корпорациями путем организации филиалов и дочерних предприятий 
за рубежом; 

 рост потенциала международного бизнеса; 

 активное внедрение производственной диверсификации; 

 развитие глобальной сети информации обеспечивало доступ к 
информации о ситуации рынках в различных странах. 

4) Развитие глобальной сети. Одним из важных черт развития 
локальных рынков рекламных продукций зарубежных стран 
отражается в развитии сети Интернет, в связи с тем, что реклама стала 
транснациональной, а рекламные агенты - международными. По мере 
развития глобализации и повышения уровня конкуренции все большее 
значение на рекламном рынке приобретает быстрая и гибкая адаптация 
внутренней структуры и внешних связей агентов для увеличения 
глобальных потребностей рекламодателей. Интернет обеспечивает 
сокращение транзакционных издержек, а также уменьшение 
негативных черт административной иерархии системы, с одной 
стороны, и жесткой рыночной конкуренции - с другой. 

Для современного локального рынка рекламной продукции 
зарубежных стран характерна консолидация процесса - поглощения 
крупных рекламных компаний с более маленькими рекламными 
организациями, в результаты чего формировались рекламные 
холдинги. Формирование крупных рекламных компаний и глобальных 
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сетей началось в середине XX века и в настоящее время на мировом 
рекламном рынке лидируют несколько крупных компаний, которые 
ведут наиболее прибыльного рекламного бизнеса. 

5) Производственная диверсификация. Экономическая сущность 
диверсификации в рекламном рынке выражается с повышением 
активности участников данного сегмента рынка, прежде всего 
производителей рекламных продукций в направление расширения 
своей деятельности [1, 37]. 

Следует отметить, что диверсификация дает возможность 
производителям рекламы одновременно производить и реализовать 
несколько видов продукций, при этом они минимизируют 
хозяйственный риск в своей деятельности. 

Таким образом, в экономике ведущих стран экономики произошло 
развитие рекламной индустрии, в основе которой лежит совокупность 
предприятий, которые характеризуются единством экономического 
назначения выпускаемой продукции, однородностью производственно-
технической базы, специфика состава персонала и условий труда. При 
этом экономические отношения между участниками рекламного рынка 
базируются на законах и кодексах в рекламе, основанные как на 
национальном, так и на международном уровне. 

В рамках Согдийской области формирование и развитие 
локального рынка рекламных продукций также должны 
сопровождаться с вышеприведёнными тенденциями. В Республики 
Таджикистан на сегодняшний день для развития данного сегмента 
рынка имеются все необходимые предпосылки, процесс формирования 
рынка рекламных продукций оценивается слабо. К этому достаточно 
причин. Во-первых, организации рекламы не имеет должного уровня, 
как у стран с развитой экономикой. Во-вторых, как показывает опыт 
более успешных стран в этом направлении функционирование 
локального рынка рекламных продукций во многом связаны с 
развитием рынка товаров и услуг, особенно отечественного 
производства. Сложившаяся ситуация в Республике Таджикистан 
показывает, что реальный сектор экономики пока не находится в 
достаточном уровне, способный обеспечению внутренних 
потребностей. Мы считаем, что процесс реализации ускоренной 
индустриализации в качестве важной национальной стратегией, во 
многом способствует решению этой проблемы. В-третьих, как 
показывает опыт зарубежных стран в данном сегменте рынка 
наблюдается более жесткая конкурентная борьба. В этих условиях в 
начальном этапе формирования и развития локального рынка 
рекламных продукций в регионах республики должно сопровождаться 
с государственной поддержкой. 
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На процесс формирования конкурентоспособного рынка 
рекламных продукций влияют различные факторы, среди которых 
уровень образования специалистов в сфере рекламного бизнеса имеет 
важное значение. Поэтому в дальнейшем на данный фактор следует 
обратить особое внимание. На наш взгляд процесс подготовки 
высококвалифицированных специалистов, таких как дизайнеров, 
менеджеров по продаже и финансовых менеджеров имеет особое 
значение в развитие рынка рекламы в регионе. Поэтому в дальнейшем 
ВУЗ-ы Согдийской области должны пересмотреть программы 
подготовки таких специалистов с учетом международных стандартов. 
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майдони зироатҳои полизӣ, афзун гардондани истеҳсоли маҳсулоти аз 

ҷиҳати экологӣ тоза ва ба меъёрҳои содиротӣ мутобиқ тадбирҳои зиёди 
муассир роҳандозӣ мегарданд. Бо Амри Президенти мамлакат, ҳамасола 
дар охири моҳи август баргузор гардидани иди харбузаю тарбуз 

мутахассисону олимони бахши кишоварзиро рӯҳбаланд менамояд. 
Тоҷикистони биҳиштосои мо, сол то сол ободу зебо гардида, 

корхонаҳои бузурги саноатӣ таъсис ёфта, боғҳои калони мевадиҳанда 
доман паҳн мекунанд. Хусусан, водии Суғд, Хатлону Ҳисор, ба боғистону 

майдонҳои парвариши харбузаю тарбуз табдил ёфтааст. Соҳаи 
кишоварзӣ рӯ ба афзоиш дошта, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 
пайваста меафзояд. Парвариши харбузаю тарбуз ва бунёди боғу токзорҳо 
раванди афзалиятноки соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, дар таъмини 

амнияти озуқаворӣ, зиёд намудани ҳаҷми содирот ва бо ҷойи кори доимӣ 
фаро гирифтани сокинони маҳал нақши муҳим мебозад. Бо назардошти 
ин, дар мамлакат ҷараёни бунёди майдонҳои кишти полизӣ ва боғу 
токзор идома дошта, меваҳои шаҳдбори Тоҷикистон дар хориҷи кишвар 

шӯҳрати хосса пайдо кардаанд. Гуфтанием, ки ширинии харбузаю 
тарбузи Тоҷикистон дар ҷаҳон шӯҳрат пайдо намудааст. Кори пуршараф 
ва заҳматталаби парвариши харбузаю тарбуз ба мо аз ниёгонамон мерос 
мондааст. 

Аз таҳқиқоти бостоншиносон бармеояд, ки таърихи пайдоиш ва 
парвариши харбуза 5,5 – 6 ҳазор солро дар бар гирифта, дар Осиёи 

Марказӣ ва Осиёи Хурд чун зироати истеъмоли маълум буд. Қаламрави 
Тоҷикистон яке аз маконҳои асосию қадимаи парвариши харбуза ба 
ҳисоб меравад. 

Қисми зиёди навъҳои харбуза маҳз дар минтақаҳои гуногуни 

Тоҷикистон бо заҳмату истеъдоди халқ ҳазорсолаҳо ба вуҷуд омадааст. 
Харбузаю тарбузи Тоҷикистон сифати такрорнашаванда дорад. Навъҳои 
парвариши  харбуза дар Осиёи Маркази зиёда аз 500 номгӯйро дар бар 
гирифта, бештар аз 200 номгӯйи онҳо номи аслии тоҷикӣ доранд ва ин 

далел аз ватани харбуза будани Тоҷикистон гувоҳӣ медиҳад. 
Харбуза – зироати гармидӯст буда, дар водиҳо, минтақаҳои 

наздикӯҳӣ ва заминҳои обёришавандаю лалмии бо намӣ таъмин 
парвариш карда мешавад. 

Харбузаву тарбуз чун маводи истеъмолӣ дар давраи тобистону 
тирамоҳ ва зимистон дар ғизои аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи 

хосаро ишғол менамояд. На танҳо дар деҳот, балки дар байни мардуми 
шаҳр истеъмоли харбузаву тарбуз бо нон, ивазкунандаи як қатор 
хурданиҳои дигар ба ҳисоб рафта, дастархони мардумро лаззату ширинӣ 
мебахшад. 
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Дар таркиби харбуза вобаста ба навъ ва давраи пухтарасиаш аз 8 то 
23 % қанд, 7-9 % ангиштобҳо, миқдори зарурии витаминҳои моддаҳои 
минералӣ, оҳан (назар ба шир 15-17 маротиба зиёд) калий, калсий, хлор ва 

натрий мавҷуд мебошад. 
Миқдори калория дар 100 грамм шира ё мағзи харбуза 33 ккал буда, 

барои бемориҳои лоғарӣ, камхунӣ ва дилу рагҳои хунгард муфид 
мебошад. 

Намудҳои парваришёбандаи харбуза дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
асосан аз панҷ қисм иборатанд: гурӯҳи ҳандалакҳо, харбузаи мағзаш 

мулоим, харбузаи тобистонаи мағзаш сахт (чарс) ва навъҳои тирамоҳию 
зимистона. Ба гурӯҳи ҳандалакҳо “Ҳандалаки зард”, “Зомбучаи ало”, 
“Кукча” ба тобистонаи мулоим “Токаш – 28”, “Амирӣ”, “Оби набот”, 
“Зарметанӣ”, “Дониёрӣ”, “Пабиобӣ”, “Сабзак – 58” ва ғайра дохил 

мешаванд. “Бухорӣ – 33”, “Зардтӯр”, “Андархонӣ”, “Лубиёӣ”(Босволдӣ), 
”Гулобии сабз” ва ғайра аз гурӯҳи харбузаҳои тирамоҳию зимистонаанд. 

Харбузаи Тоҷикистон бо сифату лаззати хос аз ҳисоби таъму 
қанднокӣ, гуногунии давраи пухтарасӣ ва хусусиятҳои нигоҳдорӣ дар 

Осиёи Марказӣ ва берун аз он ба худ ҳамто надорад. 
Хурсандиовар аст, ки солҳои охир майдони парвариши харбузаву 

тарбуз пайваста васеъ мешавад. Ин ҳолат аз сиёсати аграрии Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси диверсификатсияи истеҳсолоти 
кишоварзӣ бо мақсади таъмини талоботи аҳолӣ бо маводи хӯрока ва 
амнияти озуқавории мамлакат маншаъ мегирад. Чуноне ки бузурге аз 
таҷрибаи хеш хуб гуфта: 

Тановул гар кунӣ харбузаро субҳ, 
Барорад аз дилат ҳар иллату кубҳ 

Ҳамин тариқ, дар қатори минтақаҳои асосии истеҳсоли харбузаву 
тарбуз – водии Вахши вилояти Хатлон, сол то сол васеъшавии майдони 
парвариши харбузаву тарбуз дар водиҳои вилояти Суғд, инчунин, 

минтақаи Кӯлобу вилояти Хатлон ва водии Ҳисор ба мушоҳида мерасад.  
Тибқи маълумоти оморӣ истеҳсоли полизӣ соли 2018-2019 дар 

ҷумҳурӣ ба 563 ҳазор тонна расида ҳосилнокиаш 27,4 тонна аз ҳар 
гектарро ташкил дод. Дар муқоиса ба солҳои 80-90 асри гузашта 

истеҳсоли зироатҳои полизӣ, аз ҷумла, харбузаву тарбуз ва каду чандин 
маротиба зиёд шудааст ва фурӯши васеи онҳо дар бозору мағозаҳо ва 
нуқтаҳои алоҳидаю махсус ҳамеша ба назар мерасад.  

Афзун гаштани истеҳсоли харбузаю тарбуз на танҳо ба беҳ шудани 

сатҳи таъминоти талаботи аҳолӣ бо ин маводи истеъмолӣ нақши калон 
мебозад, балки бо содироти зиёди ин маҳсулот мусоидат намуда, фоидаи 
калони иҷтимоӣ ва иқтисодӣ меорад. Ҳосилнокии харбузаву тарбуз аз ҳар 

гектар замини обёришаванда 30 – 35 тонна ва дар замини лалмии бо намӣ 
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таъмин 12 – 18 тоннаро ташкил медиҳад ва дар муқоиса бо дигар 

зироатҳо даромаднокии иқтисодии калонро соҳиб аст. 
Барои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсоли харбузаю тарбуз баланд 

бардоштани ҳосилнокӣ, васеъ намудани майдони кишт ва парвариши 

навъҳои нави харбузаву тарбуз тадбирҳои асосӣ андешидан аз фоида холӣ 
нест. 

Месазад, ки ҷавобан ба ғамхорию дастгирии доимӣ ба боварии 

Роҳбари давлат сазовор гашта, дучанд фаъолият намоем ва бо 
шукргузорӣ аз фазои обод ва сулҳу ваҳдат, Тоҷикистони азизамонро 
ободтар ва бо истифода аз Иди харбузаю тарбуз ин маҳсулоти полизии 

кишварро ба ҷаҳониён муаррифӣ намоем. 
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НАҚШИ МУАССИСАҲОИ ОЛИИ КАСБӢ ДАР РУШДИ 

МИНТАҚА 
 

Айни замон, талабот ба сифати таълим ва фаъолияти 
муассисаҳои олии кишвар хеле баланд мебошанд, зеро донишгоҳҳо ба 
рушди кишвар ва минтақаҳои он дар алоҳидагӣ нақши назаррасро 
доранд.  

Донишгоҳҳо ҳамчун субъект ӯҳдадории иҷтимоиро иҷро намуда, 
баҳамтаъсиррасонии мақомоти маҳаллӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва 
корхонаҳои саноатиро дар рушди минтақа фаъол мегардонад. Дар 

ҳудуди давлат муассисаҳои олӣ нақши нигоҳдоранда, созанда ва 
паҳнкунандаи дониш буда, қобилияти бойшавии маънавии одамон ва 
ҷомеа мегардад [1, 25-30]. Дар ҳудуди минтақа бошад муассисаҳо 

ҳамчун нақши ташкилот, ки барои рушди минтақа саҳми босазоеро 
дорад, баромад намуда, хизматҳоеро пешкаш менамояд, ки ҳайёти 
иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иқтисодии минтақаро бой мегардонад. Аз чунин 
намудҳои хизматрасоние, ки муассисиҳои олӣ пешниҳод менамоянд, 

рушди ояндавии минтақа вобастагии қавӣ дорад. (Расми 1). 
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Аз Расми 1 метавон хулоса намуд, ки муассисаҳои олии касбӣ 

номгӯи хизматрасониҳои зеринро пешкаш менамоянд [2, 110-112]: 
1. Хизматрасонӣ дар соҳаи маориф. Ба чунин хизматрасонӣ 

метавон ташкили ихтисосҳои нав, кушодани курсҳои такмили ихтисос, 

раванди бефосилаи таълим ва ғайраро дохил намуд; 
2. Хизматрасонӣ дар самти илмӣ, истеҳсолӣ ва инноватсионӣ. Ба 

чунин намуди хизматрасониҳо дохил мешавад: тадқиқотҳои бунёдӣ, 
таҷрибавӣ, мониторингӣ, корҳои илмии донишҷӯён, патентиронӣ ва 

ҳифзи молиякияти зеҳнӣ,ба лоиҳагирии навоварӣ, коркарди 
технологияи нав ва ғайра; 

3. Хизматрасонӣ дар соҳаи иттилоот. Ба чунин хизматрасонӣ 
нашри тадқиқотҳои илмӣ, мақолаҳои илмӣ, барномаҳои таълимӣ, 

рушди шабакаҳои локалӣ ва корпоративии интернет шомил мебошанд;  
4. Хизматрасонӣ дар соҳаи васеъгардонидани алоқаҳои 

байналмиллалӣ. Ба чунин хизматрасониҳо дохил мешаванд: дастгирӣ 
ва ҳамроҳии донишҷӯёни байналмиллалӣ, ки дар муассисаи олӣ дохил 

шуда, таҳсил менамояд, координатсияи тадбиқи лоиҳаҳои 
байналмиллалӣ ва алоқаҳо, муарифии муассисаҳои олии касбӣ дар 
сатҳи байналмиллалӣ ва ташкили қабули намояндагони расмии 
байналмиллалӣ;  

 

 
Расми 1. Хизматрасоние, ки муассисаҳои олӣ пешниҳод менамоянд. 
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5. Хизматрасонӣ дар соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ. Рушди 

иҷтимоӣ-фарҳангии ҷомеа, баланд бардоштани фарҳангу маданият.  
Муассисаҳои таҳсилоти олӣ самтҳои гуногуни фаъолияти 

минтақавиро фаро мегиранд.  

Аз ин рӯ, метавон гуфт, ки рушди ин ё он ҳаёти минтақавӣ 
бевосита аз хизматҳое, ки муассисаҳои олӣ имконияти пешкаш 
намуданро доранд алоқамандии қавӣ дорад. 

Муйаян кардани алоқаҳо байни хизматрасониҳои муассисаҳои 

олии касбӣ ва таъсири он ба рушди минтақа мувофиқи мақсад аст.  
Хизматрасонӣ дар соҳаи маориф – омода намудани кадрҳо 

бевосита аз талаботи минтақаҳо, баҳамтаъсиррасонии бозори таҳсилот 
ва бозори меҳнат дар сатҳи минтақавӣ алоқамандӣ дорад. Муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ, ҳангоми иҷрои вазифаҳои таълимии худ, 
кадрҳои баландихтисосро омода намуда, ба сохтори иҷтимоии аҳолӣ 
таъсир мерасонанд ва аз ҳама муҳим дар минтақа шумораи одамоне, ки 
соҳиби маълумоти олӣ ҳастанд, меафзоянд. Аз ҳама муҳим он аст, ки 

донишгоҳ бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳоро анҷом медиҳанд. 
Бозомӯзии кадрӣ ин омӯзишест, ки бинобар тағйир ёфтани тахасус аз 
ҳисоби тағйироти сохтори касбӣ, тағйиротҳо ба қобилияти меҳнатии 
корманд алоқамандӣ доранд. Дар навбати худ, такмили ихтисос навъи 

омӯзишест, ки барои амиқтар омӯхтан, васеъ гардонидан ва азнав 
кардани дониш, қобилият ва малакаҳои касбӣ вобаста ба рушди илмӣ, 
техникӣ, иҷтимоию иқтисодӣ ва талаботи инфиродии аҳолӣ нигаронида 
шудааст. Тахасусҳои қаблан бадастоварда бояд нигоҳ дошта шуда, 

вобаста ба тағйири муҳит ва ё истифода намудани он барои пешрафти 
касбӣ – вазифавӣ истифода карда шаванд. Чунин муносибат ба такмили 
ихтисос аз мавҷудияти мафҳуми таълими якумрӣ шаҳодат медиҳад. 

Бефосилагии таҳсилот имкон медиҳад, ки кадрҳо аз касбҳои нисбатан 
оддӣ ба мураккаб гузашта, мутахассисони гуногунсоҳа омода шаванд. 
Мутахассиси ояндавӣ бояд дарк намояд, ки танҳо тахасусмандии 
баланд метавонад ба ӯ даромаднокии баландро фароҳам оварад. Дар 

шароити муносибатҳои бозорӣ, таркиби меҳнати касбии мутахассисон 
дар ҷойҳои мухталифи корӣ, ташаккули талаботи тахассусӣ ва шахсӣ 
водор месозад, ки на танҳо ба низом даровардани дониши донишҷӯён, 
балки талаботи корфармоёнро низ ба инобат гирифт.  

Хизматрасонӣ дар соҳаи илмӣ – истеҳсолӣ ва инноватсионӣ. 
Тадқиқоти бунёдии муассисаи таҳсилоти олӣ як қисми фаъолияти 

тадқиқотии донишгоҳ буда, барои пурра гардонидани ҳаҷми донишҳои 
назариявӣ (гипотезаҳо, назарияҳо, усулҳо ва ғ.) нигаронида шудааст. 
Ҳарчанд, ки ин соҳа оянда метавонанд дар тиҷорат истифода шаванд, 
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аммо айни замон ҳадафи тиҷорӣ надоранд. Тадқиқодҳои бунёдии 

донишҳое, ки аз ин тадқиқот ба даст оварда шудаанд тафтиш ва 
асоснок гардонида шуда, барои ҳалли масъалаҳои ҳаёти воқеӣ 
истифода мешаванд. Тадқиқоти мониторингӣ бошад, барои таҳлили 

соҳаҳои мухталифи ҳаёти ҷамъиятӣ дар минтақа ва муайян кардани 
мушкилот дар асоси он равона карда шудааст. Чунин тадқиқотҳо ба 
рушди донишҳои илмӣ, омӯхтан ва паҳн намудани таҷрибаи ватанию 
ҷаҳонӣ вобаста ба соҳаҳои дахлдор, ки барои рушди иҷтимоию 

иқтисодӣ ва илмии минтақа, хело муҳим мебошанд.  
Донишгоҳи олӣ яке аз объектҳои низоми инноватсионии минтақа 

буда, нисбат ба дигар объектҳои низоми инноватсионӣ навовариҳоро 
хубтар коркард менамоят ва тадқиқотҳоро ба анҷом мерасонад, ки дар 

оянда метавон дар амал тадбиқ намуд. Намудҳои афзалиятноки 
фаъолияти инноватсионии таҳсилоти олии касбӣ – ин гузаронидани 
корҳои таҷрибавӣ – конструторӣ, илмӣ – амалӣ ва конфронсҳои илмӣ – 
амалӣ мебошанд [3, 38]. Барои он ки тадқиқотҳои худро дар амал 

тадбиқ созанд донишгоҳҳо дар ҳаргуна озмунҳо иштирок намуда, 
грантҳоро ба даст меоранд. Муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар ҳудуди 
минтақа фаъолияти инноватсиониро пеш мебаранд. Онҳо паркҳои 
технологию марказҳои инноватсиониро таъсис дода, барои татбиқи 

минбаъда, пешбарӣ ва рушди дастовардҳои илмӣ, лоиҳаҳо, 
технологияҳои инноватсионӣ бо корхонаҳои хурд, миёна ва калон 
ҳамкорӣ мекунанд. Барои рушди самаранокии минтақа ва расидан ба 
сатҳи нави рушд донишгоҳҳо бояд на танҳо бо корхонаҳо, балки бо 

дигар донишгоҳҳо ва ҳамчунин мақомоти маҳаллӣ низ ҳамкорӣ кунанд 
[4, 44]. 

Хизматрасонӣ дар соҳаи иттилоот. Нашри  пажӯҳишҳои илмӣ, 
мақолаҳои илмӣ, барномаҳои таълимӣ метавонад нуфузу эътибори 
таҳсилот ва донишандӯзиро баланд бардошта, дар маҷмӯъ, барои 
шинос кардани ҷомеа бо технологияҳои нави иттилоотӣ, воқиф 

гардонидани шумораи зиёди аҳолии минтақа аз технологияҳои нав 
мусоидат менамоянд.  

Хизматрасониҳо дар соҳаи рушди муносибатҳои байналмилалӣ. 
Дар раванди ҳамкориҳои муассисаҳои олии касбӣ бо донишгоҳҳои 
хориҷӣ баҳамтаъсиррасонии фаъол тавассути чунин равандҳо сурат 
мегирад: 

1) донишҷӯёни хориҷие, ки аз дигар давлатҳо бо мақсади таҳсил ё 
баланд бардоштани сатҳи маълумот меоянд; 

2) мутахассисони хориҷӣ, шунавандагон, аспирантоне, ки барои 
таҳсилоти баъдидипломӣ ё такмили ихтисос аз кишварҳои хориҷӣ 
меоянд; 
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3) омӯзгорони хориҷӣ, ки ба муассисаҳои олии касбӣ аз кишварҳои 

хориҷӣ фиристода шудаанд [5, 230-231]. 
Дар раванди ин ҳамкорӣ мубодилаи дониш ва таҷрибаи илмӣ оид 

ба ташкили таҷҳизоти таълимӣ, методӣ ва техникии раванди таълим ба 

амал меояд. Муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар якҷоягӣ бо донишгоҳҳои 
хориҷӣ марказҳои илмӣ таъсис дода, дар асоси онҳо лоиҳаҳоро таҳия 
менамоянд. 

Барои рушди минбаъда ва ба итмом расонидани лоиҳаҳо то 
зинаи истеҳсолӣ корхонаҳо ва сармоягузорони хориҷӣ ҷалб карда 
мешаванд, ки ин барои рушди минтақа такон мебахшад.  

Хизматрасонӣ дар соҳаи иҷтимоӣ-маданӣ. Далели раднопазир ин 
аст, ки корфармо ҳангоми ба кор қабул кардани корманд на танҳо 
сифатҳо ва малакаҳои касбии ӯ, балки рушди маънавӣ ва эҷодкоронаи 
шахсро низ ба инобат  мегирад.  

Аз ин рӯ барои рушди маънавӣ ва фарҳангии донишҷӯён, 
муассисаҳои олӣ  бояд чунин чорабиниҳоро ташкил ва амалӣ 
гардонанд: 

1. Чорабиниҳои фарҳангӣ; 
2. Мактаби рушди шахсӣ ва сифатҳои пешвоӣ; 

3. Мулоқотҳо бо ходимони театр ва санъат ва ғайра.  
Таҳсилот имкон дорад, ки ба худмуайянкунии фарҳангии шахс 

таъсир расонад [6, 74]. Инсон худро мутобиқи талабот ва манфиатҳое, 
ки худ бояд дар тӯли ҳаёташ идома меёбад ташаккул медиҳад. Аз ин рӯ, 

донишгоҳҳо бояд на танҳо ба донишҷӯ хусусиятҳои касбиро омӯзанд, 
балки ӯро ҳамчун як шахсе, ки ба кори созанда қодир аст, тарбият 
намоянд [7, 36]. 

Кормандони дорои қобилият, тафаккури эҷодӣ ва 
ғайристандартидошта метавонанд барои ҳалли мушкилоти 
ҳалнашаванда принсипҳои навро пайдо намуда, роҳи раҳоӣ ёфтан аз 

ҳолатҳои душвору ғайримуқаррарӣ пайдо кунанд, ки метавонанд боиси 
ғояҳо ва кашфиётҳои нав дар ташкилот гарданд.  

Талабот ба кормандон аз ҷониби корфармо муайян карда 
мешавад, яъне мутахассисон бояд ба тамоми меъёрҳои интихоб ҷавобгӯ 

бошанд, бинобар ин рафтори онҳо бояд дар самти иҷтимоӣ ва маънавӣ 
низ рушд намоянд. Хизматрасониҳои дар боло овардашударо таҳлил 
намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ ба рушди минтақа таъсири мустақим ва ғайримустақим 
мерасонанд.  

Таъсири мустақим тавассути тайёр намудани кадрҳои 

баландихтисос, ки вазифаи асосии донишгоҳҳо мебошад, инчунин 
тавассути таҳияи пешқадами лоиҳаҳои инноватсионӣ, ки барои ноил 
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шудан ба рушди устувори саноатӣ дар минтақа заруранд ва рушди 

назарраси пойгоҳи илмӣ, ки бояд мустақиман ба эҳтиёҷоти минтақа 
равона карда мешаванд, ба назар мерасад.  

Таъсири ғайримустақим бошад, тавассути дастгирӣ ва ба роҳ  
мондани муносибатҳои байналмилалӣ дар минтақа, оммавигардонии 
таҳқиқоти илмӣ ва барномаҳои таълимӣ, ки боиси афзоиши нуфузи 
маориф мегардад, инчунин ба туфайли ташаккули шахсияти комил дар 
самти иҷтимоӣ-фарҳангӣ, ки ба сохтори иҷтимоии аҳолӣ таъсири 
назарас мерасонад. 

Барои рушди босуботи минтақа бояд дар ҳама самтҳо вазифаҳои 
асосии муассисаҳои олии касбӣ иҷро карда шуда, инчунин низоми 

ҳамкориҳои байни “Донишгоҳ – Минтақа” бунёд карда шавад. 
Вазифаи муҳимтарини низоми ҳамкориҳои “Донишгоҳ – Минтақа” ин 
тақвият бахшидани иштироки донишгоҳҳо дар рушди иҷтимоию 
иқтисодии минтақа, таҳкими робитаҳои минтақавии донишгоҳҳои олӣ 

бо саноат, тиҷорат ва илм, тавассути татбиқи лоиҳаҳо, марказҳои илмӣ, 
таълимӣ ва истеҳсолӣ мебошад [8, 141-143]. 

Ҳамин тариқ, ба назар мерасад, ки як муассисаи таҳсилоти олӣ 
дар рушди минтақа нақши назаррасро дорад, аз ин рӯ ба ин сохтор 

диққати калон дода шавад. Агар ба зиммаи донишгоҳ чунин 
масъулияти калон гузошта шуда бошад, пас давра ба давра таҳлили 
низоми таҳсилоти олӣ хело зарур аст. 
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АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАДЌИЌИ ИЌТИСОДИЁТИ 

ХОЉАГИИ ХОНАВОДАГЇ 
 

Дар шароити њалли масъалањои баланд бардоштани самарабахшї 
ва раќобатпазирии иќтисодиёти Тољикистон такрористењсолии 
иќтидори иќтисодии хољагињои хонаводагї ањамияти якуминдараља 
дорад. 

Дар давоми солҳои тўлонї дар Тољикистон таъсири хољагињои 
хонаводагї ба рушди иќтисодиёти минтаќавї бо такрористењсолии 
захирањои мењнатї ва инкишофи сармояи инсонї мањдуд карда мешуд. 
Танњо солњои охир ба њайси сармояњои эњтимолии минтаќа эътироф 
шудани захирањои иќтисодии ањолї оѓоз ёфт. Баъди гузариш ба 
иќтисодиёти бозорї хољагињои хонаводагї дар асоси њуќуќи 
моликияти хусусї ба таљаммўи њаљми назарраси захирањои иќтисодї 
шурӯъ карданд, ки он боиси афзоиши наќши онњо дар иқтисодиёт 
гардид. 

Тавсеаи фаъолияти иқтисодии хољагињои хонаводагї аз як тараф 
ба афзоиши даромади воќеии ањолї имконият медињад, ки он боиси 
баланд шудани сатњи зиндагӣ, талаботи истеъмолї, коњиши 
таваккалњои иљтимої гардад, аз љониби дигар, ба њалли масъалаи 
рушди устувори иќтисодиёти минтаќавї дар шароити ихтисори 
истеъмолоти љорї мусоидат мекунад. 

Мутахассисони соњаи иќтисодиёт ба таљдиди назари ќатъии 
донишњое, ки дар соњаи хољагии хонаводагї андўхта шудаанд, ѓояњои 
нави илмии инкишофи хољагии хонаводагиро пешнињод карда 
истодаанд. 

Хољагии хонаводагї ба њайси унсури оддитарин пойдевореро 
ташкил мекунад, ки рўи он тамоми ќисмњои минбаъдаи аз лињози 
вазифа тафриќанокии низоми мураккаби иќтисодї ќарор мегиранд.  

Тадќиќи хољагињои хонаводагї њанўз дар ќарни V пеш аз мелод 
оѓоз ёфта буд. Тавсифи аввалини хољагии хонаводагии намунавї дар 
рисолаи «Рўзгордорї»-и нависандаи Юнони Ќадим Ксенофонт 
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омадааст. Муаллиф ањамияти рўзгордориро чун илм таъкид намуда, 
бори аввал вазифањои хољагии хонаводагї, аз љумла вазифањои 
хољагию маишї, истењсолї, истеъмолї, такрористењсолї ва 
пасандозиро муайян кардааст. Ниёгони мо дар асрњои миёна њикмати 
амалиро ба се илм људо мекарданд: ахлоќ, оиладорї, давлатдорї. Яке 
аз фаслњои илми оиладорї «тадбири манзил» номида мешуд, ки 
мафњуми хољагии хонаводагии муосирро низ дар бар мегирифт.  

Шояд розї шудан ба њамон аќида раво бошад, ки илми хонадорї 
хеле ќадима буда, баробари њаёти муназзамро ба роњ монанди 
аљдодони ќадимаи мардумон оѓози худро ёфтааст. 

Њанўз дар замони Зардушт дар китоби муќаддаси Авасто чунин 
навишта буд: «оила ва давлат њамќадамони як пайрањаянд». Пас 
маълум мегардад, ки њар як хонавода мувофиќи савияи дониши падару 
модар, анъанаву урфу одати бобову бибї ва миллату ќавму ќабила, 
инчунин ќонуниятњои иљтимоии амалкунандаи давлат умр ба сар 
мебаранд. 

“Хонавода яке аз њалќањои муњими љомеаи башар ва мактаби 
бузурги рушди нерўи инсонї буда, давомдињандаи насл ва рушди 
фарњанги касбї дар рўи замин аст” иброз намудааст Ѓаниев Т.Б., ки 
мањз тавассути низоми мустањками оилавї њар як фард вориди 
шинохти худ гашта, аз ќонуниятњои воќеии њаёти инсонї, ќонуниятњои 
муњити табиат, фарњанги љомеа бархурдор мегардад [2, 312]. 

Абдушариф Боќизода дар китоби худ «Фиќњи исломї: бар асоси 
мазњаби ҳанафї» чунин овардаанд: “Хонавода рукни асосии љомеа 
мебошад, агар он ислоњ шавад, тамоми љомеа ислоњ мешавад. Бинобар 
ин, ислом таваљљӯњи зиёд ба хонавода додааст ва бар зану мард 
масъулиятњои дуљониба ва вазифањои умумиеро вољиб гардонидааст, 
ки риояи онњо саодату хушбахтї ва муњити солими хонаводаро таъмин 
менамояд” [4, 513]. 

Ба гуфти Абдушариф Боќизода «Ислом хонаводаро муассисаи 
хурде медонад, ки аз ду нафар (марду зан) бино ёфтааст ва мард 
масъулияти сарпарастї, пешбурд ва рушди ташаккули онро ба ӯњда 
дорад».  

Муаллифони китоби «Назарияи иќтисодї» Муњадбердиев Њ., 
Шарифзода М., Машокиров Љ. дар чунин аќидаанд, ки «хонавода 
субъекти иќтисодї фишангие мебошад, ки бо воситаи он вазифа ва 
маќсади такрористењсол дар сатњи хонавода, фирма ва давлат њаллу 
фасл карда мешавад». Иќтисодиёт дорои зернизоми мушаххас 
(иќтисоди хонавода, корхона, соња, ноњия, минтаќа, иќтисоди миллї) 
буда, аз оғози пайдоиш то кунун њамчун кулли муносибат, алоќа, 
фаъолият, санъат, мањорат ва маданияти инсон перомуни идораю 
танзими љараёни хона (оила) – дорї ташкили фаъолияти хољагию 



  

107 

хољагидорї, соњибкорию бизнес ва давлатдорї ба тасвиб расидаю 
густариш меёбад [3, 6].  

Олимони давлатњои хориља ба монанди А. Смит, Ж.Б. Сэй, К. 
Маркс, П. Самуэлсон, Љ. Кейнс, Г. Беккер, А.В. Чаянов, А.Н. Олейник, 
В.М. Жеребина, И.И. Елисеева ва дигарон љанбањои гуногуни 
фаъолияти хољагињои хонаводагиро ба риштаи тањќиќ кашидаанд. 

Дар таърифи моњияти хољагии хонаводагї И.И. Елисеева ба 
зиндагии якљояи одамон диќќат дода, чунин таъкид мекунад: 
«Рўзгордорї – ячейкаи иљтимоию иќтисодї мебошад, ки одамонро 
тавассути муносибатњо муттањид месозад, ки њангоми ташкили рўзгори 
муштараки онњо – пешбурди хољагии умумии хонаводагї ва зиндагии 
якљоя пайдо мешаванд». Бо нуќтаи назари И.И. Елисеева розї 
нашудан мушкил аст, зеро дар њаќиќат, зиндагонии якљояи одамон 
асоси зарурии ташкили рўзгори муштарак, пешбурди тавозуни якљояи 
даромаду харољот, андўхти пасандоз ва ѓайра мебошад. 

А. Золотухин низ таърифи шабењро пешнињод кардааст. Ў чунин 
менависад: «Хољагии хонаводагї маљмўи ашхосонеанд, ки дар як 
бинои истиќоматї ё як ќисми он якљоя зиндагї мекунанд, худро бо 
њамаи чизњои барои њаёт зарурї таъмин менамоянд, хољагии муштарак 
мебаранд» [8, 46]. 

Дар њамаи таърифњои мазкур љињатњои умумї мављуданд: 
зиндагии якљоя, таъмин будан бо маводи зарурї, ки ба ин маќсад 
воситањои пулї ва ѓайрипулї. Муносибатњои хешутаборї ба мадди 
дувум мегузарад, яъне як нафар низ хољагии хонаводагиро намояндагї 
карда метавонад. Аз ин љо, ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар 
таърифњои хољагии хонаводагї танњо пањлўи иќтисодии фаъолият 
пешнињод мегардад. Ақидаи мазкур њарчанд ба њамаи равандњои 
иќтисодї таъсири љиддї расонад, ҳам вале то ба охир моњияти 
масъаларо равшан намесозад.  

Олими иќтисоддони рус Тюгашев Е.А. хољагии хонаводагиро 
мутаносибан њам ба табиати аъзои оила ва њам табиати муњити зист, 
ки ба пайдо кардани ризќу рўзї нигаронида шудаанд, људо мекунад 
[10,  182].  

Дар фарњанги иќтисодии Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лазовский ва Е.Б. 
Стародубова хољагии хонаводагиро яке аз се субъекти асосии 
фаъолияти иќтисодї (давлат, корхонањо, хољагињои оилавї) тавзењ 
додаанд, ки объекту равандњои иќтисодии дар мањалли зисти инсон, 
оила ба амалояндаро фаро мегирад [9, 79].  

Намояндагони љараёнњои афкори иќтисодии неоклассикї, 
ташкилию истењсолї, кейнсгарої хољагии хонаводагиро чун субъекти 
иќтисодиёт баррасї мекунанд, ки вазифањои мухталифро иљро 
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менамояд: истеъмолї, ташаккули талаботи умумї, такрористењсол, 
дохилиистењсолї, пасандозї, вазифањои ташкилї:  

 онњо бахши хољагии хонаводагиро чун соњаи дар иќтисодиёти 
мамлакат нисбатан мустаќил људо мекарданд;  

 раванди худтанзими онро ќайд мекарданд;  
 таъсири омилњои мухталифро ба хољагии хонаводагї њам дар 

микросатњ ва њам дар макросатњ (вазъияти демографї, иттифоќњои 
касаба, раќобат, психология, ќонунњо, меъёрњо ва ѓайра) мавриди 
тадќиќ ќарор медоданд. 

Имрўз иќтисоддонон ба он аќида моиланд, ки ташкилоти дохилї 
ва сохтори нињодї бо эњтимоли ќавї ба рафтори дохилии онњо таъсир 
мерасонанд. Ќаблан устувории хољагињои хонаводагї дар муњити 
таѓйирёбанда боиси аз будаш зиёд нишон додани наќши омилњои 
иљтимої мегардад, дар њоле, ки муносибати иќтисодї, њатто дар 
намуди неоклассикии худ, бисёр натиљањои арзишманд ба бор меорад. 

Ба аќидаи профессор Рањимов Р.К. «оила ё умумитар карда гўем, 
хољагии хонаводагї дар иќтисодиёти бозорї воњиди иќтисодиест, ки аз 
якчанд шахс иборат аст ва он мустаќилона ќарор кабул мекунад, ки ба 
ќонеъгардонии њадди аксари талаботаш мекўшад, соњибмулкӣ ягон 
омили истењсолот (аксаран нерўи корї) мебошад, истењсол ва 
такрористењсоли «сармояи инсонї»-ро таъмин мекунад» [5, 95].  

Мафњуми хољагии хонаводагї бештар ба марзњои њудудии 
воњидњои хољагии хонаводагї марбут буда, мављудияти муносибатњои 
иќтисодиро дар дохили хољагии хонаводагї муайян мекунад. Бар 
хилофи оила хољагии хонаводагї метавонад аз одамоне иборат бошад, 
ки муносибати хешутаборї надоранд ё яккаю танњоянд. Вале марзњои 
ќатъие, ки мафњуми «оила» ва «хољагии хонаводагї»-ро људо 
мекунанд, вуљуд надоранд ва ин ду истилоњро аксаран ба љои њамдигар 
корбаст менамоянд. 

Ба аќидаи муњаќќиќи ватанї Машокиров Ш.У. «оила» воњиди 
истеъмолї  буда, аъзои оила дар асоси даромадашон худро бо 
воситањои зарурии рўзгузаронї таъмин мекунанд. Дар ин ячейкаи 
ибтидоии љамъият такрористењсолӣ, нерўи корї, тарбияи инсон, 
ташаккули сатњи њатмї ва фарњангї ба вуќӯъ мепайвандад, 
психологияи инсон шакл мегирад. Хољагии хонаводагї ваќте арзи 
њастї мекунад, ки оила ба истењсолкунандаи неъматњои моддї табдил 
меёбад. Мањз дар њамин ваќт дар оила хољагии худии хонаводагї 
пайдо мешавад [6, 26].  

Ба аќидаи Машокиров Ш.У. мафњумњои «оила» ва «хољагии 
хонаводагї» айният надоранд. Ба сифати хољагињои хонаводагї фаќат 
оилањо фаъолият намебаранд: ба ин њайс метавонанд ашхос ва гурӯњи 
шахсоне, ки байни ҳам муносибатњои хешї надоранд, амал кунанд.  
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Тадќиќи оила ва хољагии хонаводагї имкон дод вижагињои хоси 
ин мафњумњо људо карда шаванд: 

- хољагии хонаводагї баръакси оила метавонад аз ашхосе иборат 
бошад, ки муносибатњои хешутаборї надоранд; 

- хољагии хонаводагї мумкин аст аз як нафар иборат бошад; 
- мафњуми «хољагии хонаводагї» ба таркиби иќтисодї асос 

меёбад, мафњуми оила бошад аз нуќтаи назари муносибатњои 
хешутаборї, маънавї, ахлоќию этикї, психологї ва ѓайра баррасї 
мегардад. 

Ба ақидаи мо иќтисодиёти хољагии хонаводагӣ чун истилоњи ба 

иќтисодиёти оила айниятдошта фаҳмида мешавад, ки ин нуқтаро 
ќаробати мӯњтавоии истилоњњои «хољагии хонаводагї» ва «оила», 
њамчунин моњияти категорияи иќтисодиёт, ки дар боло оварда шуда 
буд, муайян мекунад.  

Хулоса, иќтисодиёти хољагии хонаводагї яке аз унсурњои 
таркибии иќтисодиёт буда, ҳамаи иштирокдорони фаъолияти бозорї 
(хољагињои хонаводагї, корхонањо, давлат) ба њам манфиатдоранд. 
Некўањволии як иштирокдори бозор аз некўањволии дигарон вобаста 
аст. Њамон як субъекти бозор метавонад њам дар њайати хољагии 
хонаводагї ва њам муассисаи давлатї ва њам иштирокдори бизнес 
бошад. 
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ОБ НЕЪМАТИ ТАБИАТ ВА АСОСИ ҲАЁТ 
 

Об, хок, офтоб – манбаи неъмати моддӣ ва асоси ҳаёт дар сайёра 
мебошад. Об унсури аз ҷиҳати экологӣ тоза, фаровон дар соҳаҳои 
саноату сохтмон ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ истифода мешавад. 

Ҳамасола дар кишварҳои ҷаҳон санаи 22 март рӯзи байналмилалии об 
ба қайд гирифта мешавад. Бо зиёд гардидани нуфузи аҳолӣ дар сайёраи 
замин ҳамарӯза талабот ба оби ошомиданӣ зиёд гардида, дар ин замина 

мушкилотҳои нав ба навро ба вуҷуд меорад, зеро об манбаи ҳаёт дар 
рӯи замин буда, ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқро бе об тасаввур кардан 
ғайриимкон мебошад. Хушбахтона Тоҷикистони азизамон дорои 
пиряхҳои бузург дар Осиёи Марказӣ буда, дар навбати худ дарёҳои 
хурду калони зиёд аз ин неъмати табиат сарчашма мегирад. 

Пешниҳодҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

конфронсҳои байналхалқӣ ва СММ, аз ҷумла соли 2003 соли “Оби 
тоза”, соли 2005 “Даҳсолаи об барои ҳаёт”, соли 2013 “Ҳамкорӣ дар 

соҳаи об” ва ниҳоят солҳои 2018 – 2028 “Об барои рушди устувор” бо 

дастгирии аксарияти кишварҳо дар сатҳи ҷаҳонӣ қабул шудааст. Дар 
доираи қабули чунин пешниҳодҳо аз ҷониби кишвари Тоҷикистон дар 
мамлакатҳои  ҷаҳон, аз он ҷумла дар шаҳри Душанбе конфронсу 
симпозиумҳои  сатҳи ҷаҳонӣ баргузор гардида, масъалаҳои умедбахш 

доир ба об дар сатҳи ҷаҳонӣ ҳаллу фасли худро ёфта истодаанд. Дар 
доираи ин масъалаҳо бо сармоягузории бонки Аврупоии рушд ва дигар 
ташкилотҳо лоиҳаҳо амалӣ гардида истодаанд. Чунончӣ дар ноҳияҳо 
ва шаҳру деҳоти кишварамон лоиҳаи бо оби тоза таъмин намудани 

аҳолӣ амалӣ гардиданд ва ҳоло он идома дорад. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар олам бо номи “Кишвари обҳои 

мусаффо ва шифобахш” маълум буда, дар ҳудуди он 947 адад дарёҳои 
хурду бузург зиёда аз 10 000 метр дарозӣ доранд, ҳафт ҳазор пиряхҳо, 

1300 кӯлҳои гуногунҳаҷм, даҳҳо ҳазор чашмаҳои оддию маъданӣ-
шифобахш ва 56 обанборҳо барои обёрии заминҳои кишоварзӣ, барои 
истеҳсоли нерӯи барқ ва парвариши моҳӣ истифода мешаванд. Зиёда аз 
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50 дарёи бузурги манотиқи мухталифи ҷумҳурӣ, ки аз оби пиряху барф, 

борону обҳои зеризаминӣ сарчашма мегиранд, дар соҳаҳои тандурустӣ, 
саноат, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо нақши бузург дар пешбурди 
соҳаҳои хоҷагии халқ  доранд. 

Бе об зиндагӣ пойдор буда наметавонад. Аз қадимулайём об чун 
манбаи асосии ҳаёт дониста мешавад. Ҷои инкор ва муаммо нест, ки 
ҷисми инсон аз об таркиб ёфтааст, 86% бадани тифли навзод ва 70% 
бадани инсони калонсолро об ташкил медиҳад. Инсон бояд дарк 
намояд, ки об худ шифо аст ва неъмати ивазнашаванда ба шумор 
меравад. Агар дар организми одам 2% об кам шавад ӯ бемор аст, дар 
сурати аз организм рафтани 12%-и об бе табобати табиб ба пой истода 
наметавонад, 15-20% об сарф шавад, ба марг дучор мешавад. Аз ин 
лиҳоз обро калиди субот ва шукуфоӣ, меҳвари ҳаёт дар рӯи замин 
мешиносем ва парастиш менамоем. Ниёгонамон моро вазифадор 
намудаанд, ки ин неъмати бузургро чун асоси ҳастӣ, чароғи 
равшандиҳанда, созгори ҷаҳони ҳастӣ эҳтиром намоем, тозаву озода 
нигоҳ дорем, нагузорем, ки онро ифлос намоянд, ба он партов 

партоянд ё ягон амали носазое раво бинанд. Аз ин рӯ мо омӯзгорон дар 
машғулиятҳои фанни экология,  география мудофиаи шаҳрвандӣ ва 
дигар фанҳо ба насли ҷавон-донишҷӯён арзиши бузурги обро ва 
пешниҳодҳои Пешвои миллат – Эмомалӣ Раҳмонро доир ба 

муҳиммияти масъалаи сарфаю сариштакорона истифодаи ин неъмати 
бебаҳоро фаҳмонида, ба амалҳои нек водор  намоем.  

Мувофиқи маълумотҳо инсоният танҳо як фоизи захираҳои оби 
кураи заминро истифода мебарад. Чуноне, ки коршиносони соҳа 

маълум намудаанд,  ҳоло 750 млн. нафар одамон дар сайёраи замин ба 
оби тозаи нӯшокӣ ва 2,5 млрд. нафар шароити кофии беҳдошти 
дастрасӣ надоранд. Ғайр аз ин офатҳои табиӣ марбут ба об ҳар сол ба 
ҳисоби миёна ба андозаи беш аз 60 млрд. доллари ИМА ҳисорот 

оварда хушксолӣ ва биёбоншавӣ ба сарчашмаҳои зиндагӣ зиёда аз 1 
млрду 200 млн. нафар одамон дар тамоми ҷаҳон таҳдид мекунанд. 

Об бузургтарин, арзишмандтарин, муҳимтарин сарвати табиат аст 
ва ҳаётро дар замин бидуни он наметавон тасаввур кард. Захираҳои 

обии сайёра бояд ба таври оқилона ва барои нигоҳ доштани тараққиёти 
устувории тавозуни экологӣ равона карда шаванд. Истифодаи 
захираҳои обӣ бо мушкилотҳои афзоиши аҳолии сайёра, тағйироти 
глобалии иқлим, бӯҳронҳои  молиявӣ, ҳифзи муҳити зист, энергетика ва 

озуқаворӣ алоқамандии зич дорад. Об хосиятҳои нодир дошта, яке аз 
вазифаҳои муҳимро иҷро мекунад, яъне ҳамаро аз ифлосиҳо шуста, боз 
худ пок мешавад.  
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Оби ширину ошомиданӣ чун як манбаи ҳаёт арзиши баланд дорад. 

Аз рӯи маълумотҳои ЮНЕСКО 122 давлати ҷаҳон дорои захираҳои 
обии ошомиданӣ мебошад, ки Тоҷикистон аз рӯи сифати баланди об 
дар қатори даҳгонаҳои аввал қарор гирифтааст. 

Санаи 25 феврали соли ҷорӣ дар доираи сатҳи панели об ба тариқи 
онлайн бо иштироки котиби СММ ва сардорони якчанд кишварҳои 
ҷаҳон видео конфронси байналхалқӣ баргузор гардид. Аввалин шуда 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баромад намуданд 
ин чорабинӣ дар доираи Даҳсолаи байналмилалии амал “Об барои 
рушди устувор барои солҳои 2018-2028”, ки аз моҳи марти 2018 оғоз 
гардида буд, амалӣ гардонида шуд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

баромади худ қайд намуданд, ки мувофиқи маълумоти коршиносон 
солҳои охир гармшавии иқлим ба обшавии пиряхҳо оварда истодааст. 
Кандашавии пиряхҳо дар Гренландия, Антарктида ва қутби шимолӣ ба 
баландшавии сатҳи баҳрҳо мушоҳида мегардад. Босуръат обшавии 

пиряхи Ҳиндукуш дар Ҳимолой аз се ду ҳиссаи он ё яке аз пиряхҳои 
калон Федченко дар куҳҳои Помир паҳноии он дар давоми соҳои охир 
1 км кам шудааст. Пешниҳод намуданд, ки бо кӯмаки бонки молиявии 
Европа ташкилоти “Ҳифзи пиряхҳо” созмон дода шавад. Зеро аз ин 

хатари сатҳи глобалӣ дошта,  тамоми мамлакатҳои ҷаҳон зарар 
диданашон мумкин аст. Тибқи маълумоти ҳифзи ҳолатҳои фавқулоддаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи бориши сел, ки санаи 4 марти соли 
ҷорӣ дар ноҳияи Тоҷикобод ба миён омад, якчанд километр роҳи 

асосии байналхалқӣ аз бориши сел шуста ва нобуд гардид. Дар муддати 
кӯтоҳ роҳ бо таҷҳизоту техникаи ниҳодҳои марбута аз нав барқарор 
карда шуд. Мо ҳамарӯза бо воситаи ахбору расонаҳо ва инчунин 

тавассути оинаи нилгун аз обхезиву тӯфон зери об мондани маҳалҳои 
истиқоматии кишварҳои ҷаҳонро мебинем. Бояд зикр намуд, ки якҷоя 
роҳи ин офатҳои табииро пешгирӣ намоем. 

Имрӯзҳо муайян ишудааст, ки об на танҳо ба инсон руҳи тоза 

мебахшад, балки қобилияти ҳолати руҳии инсонро қабул карданро низ 
дорад. Структураи об вобаста ба рафтор ва муносибати одам тағйир 
меёбад. Дар сайёраи мо соле аз нарасидани обҳои ошомиданӣ тақрибан 
зиёда аз 5 млн. нафар одамон дунёро падруд мегӯянд.  

Бе об соҳаи саноат низ рушд ёфта наметавонад, зеро яке аз 
компонентҳои асосии технологии истеҳсоли соҳаи саноатӣ ин об 
мебошад. Аз ҳамин сабаб сарфакорона ва такроран истифодаи об яке 
аз қисматиҳои истеҳсолӣ ва иқтисоди саноат мебошад. Аз тоза намудан 

ва такроран истифодабарии об дар саноат ҳам аз ҷиҳати экологӣ ва 
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иқтисодӣ манфиати муфид ба даст меорад. Дар ИМА баъди тоза 

намудани обҳои баъди истеҳсолии саноатӣ ва дар истеҳсолоти саноатӣ 
такроран истифодабарии он ҳар соле то 10 млн.доллар даромади муфт 
ба даст меорад. Дар соҳаи саноати мо низ истифодаи он ҷои махсусро 

ишғол менамояд. Аммо ягон об баъди истеҳсоли саноатӣ аз нав 
коркард ва истифода бурда намешавад. Дар ин самт экологҳо 
вазифадор гаштанд, ки дар дарёфти технологияи аз нав коркарди оби 
истеъмолгашта дар соҳаи гуногуни саноат бояд ҷорӣ гардад. Сиёсати 
экологӣ метавонад идоракунии захираҳои обҳои саноатӣ ва табииро ба 
роҳи дуруст монад, боварии ҷамъиятро пайдо кунад ва шароитҳои хуби 

экологиро фароҳам оварад. Дар замони ҳозира аз сабаби набудани 
технологияи азнавкоркард ва безараргардонии обҳои саноатӣ 
(утилтзатсия) карда намешаванд. Асосан ин обҳо қисман тоза карда 
шуда, қисми дигараш ба дарёҳо равона карда мешавад, ки хеле хатари 

калон дорад, чунки аз сабаби ба қаъри онҳо ҷорӣ шудани маҳлулҳои 
дар натиҷаи протсессҳои кимиёвӣ, биокимиёвии ба ҳамдигар 
таъсиррасонии ҳар гуна партовҳо ва қисмҳои таркибии онҳо, ки дар 
натиҷа моддаҳои заҳрнок пайдо мешаванд, таъсири кансерогенӣ, 

мутагенӣ ва аз онҳо ба кӯлҳои табии ҳамроҳ шуда, ба организми 
ҳайвоноти хоҷагии қишлоқ меафтанд, ки ин ҳодиса оқибатҳои манфии 
нохушро ба миён меорад. Як қисми онҳо дар шароити мавсимӣ гармӣ 
буғ шуда, ба масофаҳои калон меравад, ки он ҳам вазъи экологии 

Тоҷикистонро муташанниҷтар мегардонад. 
Дар ифлос кардани муҳити атроф партовҳои ҳиссаи обҳои 

саноатии  истеҳсолии корхонаҳои саноатии Тоҷикистон, ки миқдори он 
фақат дар системаи Вазорати саноат ба якчанд миллион м3 мерасад, 

саҳми  калон мегузоранд. 
Об мӯъҷизаноктарин моддаи сайёраи мо буда, дорои хосиятҳои 

зиёди муқаррарист, ки баҳри фаҳмидани сирру асрори он дар таърихи 
башарият кӯшишҳои зиёде ба харҷ дода шудааст. Оид ба об ва нақши 

он дар инкишофи тамаддуни инсонӣ олимони соҳаҳои мухталиф ба 
монанди файласуфон, филологҳо, кимиёгарон, физикҳо, 
нуҷумшиносон, риёзидонон, биологҳою экологҳо, табибон, геологҳо ва 
ғайраҳо таҳқиқоти зиёдро ба сомон расонидаанд. Дар сайёраи мо қисми 

табиие вуҷуд надорад, ки дар таркибаш  миқдори муайян об вуҷуд 
надошта бошад. Бе ҳаво баъзе намудҳои мавҷудот зиндагӣ карда 
метавонанд, вале бе об ҳаёт умуман вуҷуд дошта наметавонад. Одам бе 

хӯрок метавонад қариб як моҳ зиндагӣ кунад, вале бе об танҳо 7 рӯз 
зиндагӣ мекунаду халос. 
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Инсон ҳиссаи табиат буда, Замин хонаи ӯст. Ҳаёт, об ва Замин дар 

сайёраи мо дар алоқамандии ногусастанӣ вуҷуд доранд. Об на танҳо 
ҳамаи қисмҳои Заминро алоқаманд менамояд, балки он алоқаи қисмҳои 
сайёраи моро бо дигар сайёраҳо низ таъмин менамояд. 

Ташаббусҳои сарвари давлат ва ҳукумати Тоҷикистон дар ҷодаи 
пешбурди сиёсати об дар сатҳи ҷаҳонӣ, шоистаи таҳсину омӯзиш 
мебошад. Дигар кишварҳо ва минтақаҳое, ки мавзӯи обро барои 
таъмини рушди устувор унсури калидӣ медонанд, бояд аз ин 

ташаббускорӣ ва сиёсати Тоҷикистон ва пешвои он омӯзанд. 
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САБАБҲОИ ИФЛОСШАВИИ МУҲИТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА 
САЛОМАТИИ ИНСОН 

 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон санаи 26 январи соли 
2021 дар Паёми худ чунин қайд намуданд: “Баланд бардоштани сатҳи 
саводу маърифатнокии мардум ва дар навбати аввал, наврасону 
ҷавонон, тақвияти ҳисси миллӣ, арҷгузорӣ ва омӯхтани забон, таърих, 

фарҳанги бостонии тоҷикон, тавсеаи доираи донишу ҷаҳонбинии 
илмиву техникӣ ва рушди илмҳои дақиқу табиӣ дар кишвар мебошад”.  

Тоҷикистон кишвари дорои қуллаҳои осмонбӯс, пиряхҳои 
боҳашамат, дарёҳои пуршӯр, кӯлҳои зебо, сарватҳои бои табиӣ, 

наботот ва ҳайвоноти нодир мебошад. Мо ифтихор аз он дорем, ки 
Тоҷикистони азизи мо ватани Наврӯз, Сада, Тиргон, Меҳргон аст. Ҳар 
кадоме аз ин ҷашнҳо таърихи беш аз 6000 сола дорад ва ин далел низ 
боиси ифтихори мост, ки Наврӯзи бостонӣ аз соли 2009 ҷашни ҷаҳонӣ 

гардидааст. Мо тоҷикон мероси гаронбаҳову ҷовидонаи ҳанӯз беш аз 
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1000 сол қабл ба ёдгор гузоштани ниёгони худро бе ягон мушкилӣ 

мехонем, мефаҳмем, барои тарбияи наслҳои наврасӣ халқамон 
истифода мебарем ва ба мардуми олам муаррифӣ мекунем [1]. 

Бояд қайд намоем, ки ҳар яке аз ин ҷашнҳо хусусиятҳои хоси худро 

дошта, мардум бо хушу хурсандӣ, бо як меҳру муҳаббат сарҷамъона 
қайд менамоянд. Бо омадани ҷашнҳо ҳар як оила бо тоза намудани 
хонаҳои худ, кӯча ва маҳалла саҳм мегузоранд. Тозаву озодагии зисти 
маҳал, сару либос, истеъмоли обҳои ширин ва ғизоҳои гуногуни 

миллии хоси тоҷикона боиси саломатӣ ва дарозумрии мардум 
мебошад. Ниёгонамон, чӣ тавре ки калонсолон медонанд, ҳангоми тоза 
намудани ҷои зист ҳеҷ гоҳ баргу хазонҳоро намесӯхтанд ва онро 
хамчун поруи маҳаллӣ истифода мебурданд. Бояд қайд намоем, ки бо 

ҷаҳонишавии босуръат, зиёдшавии нуфузи аҳолӣ ва шаҳршавии 
сокинони деҳот, баъзе аз анъанаҳои ниёгонамон коста шудаанд. Аз 
қабили фасли тирамоҳ ба сӯзиши баргу хазон дар шаҳраку маҳаллаҳо 
роҳ медиҳанд, хусусан бо омехтаи халтаҳои полиэтиленӣ ва зарфҳо, ки 

дар натиҷа дуди ғализ пайдо мешавад ва одамон аз он нафас мекашанд. 
Экологҳо ба мардум маълумот мерасонанд, ки сӯзондани хазон ба 
атрофи муҳит ва саломатии одамон зарар дорад. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи ҳифз, истифодаи самараноки 
захираҳои табиии кишвар ва тозагии муҳити зист таваҷҷӯҳи махсус 
зоҳир менамоянд. 

Суханрониҳои пурмуҳтавои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам 
Эмомалӣ Раҳмон аз минбарҳои баланди сатҳи байналмилалӣ, 

минтақавӣ ва миллӣ  дар масъалаи ҳифзу беҳдошти муҳити зист аз 
иқдомоти наҷиб ва саривақтии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
самти ҷилавгирӣ аз таъсири манфии тағйирёбии иқлим, инчунин ҳифзи 
муҳити зист, башорат медиҳад. 

Пешвои миллат зимни суханрониҳояшон аз минбарҳои баланди 
созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ҷомеаи ҷаҳонро барои пешгирӣ ва 
мутобиқгардонии бахшҳои мухталифи муҳити табиӣ, буҳрони экологӣ, 
таъсири тағйирёбии иқлим, хусусан ҳифзи муҳити зист аз газҳои 

гулхонаӣ даъват намудаанд.  
Ҳангоми дар як ҷой ҷамъ кардану сӯзондани баргҳо гази карбон 

CO2 хориҷ шуда, молекулаҳои он ҳатто тавассути пӯсти бадан ба 
вуҷуди инсон ворид мегардад. Дар натиҷа дилбеҳузурӣ, сарчархзанӣ ва 

дарди сар аз нишонаҳои заҳрнок кардани инсон маҳсуб меёбанд. Ба мо 
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маълум аст, ки баргҳо барои хок ҳамчун ғизо ба ҳисоб мераванд. 

Баҳорон дарахтон аз хок ғизо гирифта, дар шоху навдаҳояшон баргҳои 
сабз инкишоф меёбанд. Дар фасли тирамоҳ баргҳои зарди рехтаро ба 
хок зери дарахтон гӯр кардан мумкин аст, то дар баҳорон сикли 

биологӣ такрор шавад. Дар сурати гӯр кардани хазон дар зери 
дарахтон мувозинатҳои экологӣ барқарор мешавад. Яъне 
микроорганизмҳо гамбӯсакҳо ва бактерияҳои зарурии хок пайдо шуда, 
барои мубориза бурдан бо моддаҳои зарарнок имконият фароҳам 

меорад. Дар натиҷаи сӯзондани хазони баргҳо, ки дар болои хок сурат 
мегирад, микроорганизмҳои қабати болоии хок нобуд мегарданд ва дар 
ҷои сӯхтани хазон муддати тӯлонӣ ягон гиёҳ намерӯяд. Аз ин лиҳоз, 
моро зарур аст, ки ба ифлосшавии муҳит ва хок роҳ надиҳем.  

Солҳои охир зиёд шудани дуди воситаҳои нақлиёти мушоҳида 
карда мешавад, ки бениҳоят ташвишовар мебошад. Нақлиётҳо ин 
ангезандаи заҳрҳои химиявӣ мебошад, ки дар шаҳрҳо то 60% моддаҳои 
заҳрнокро ба атмосфера хориҷ менамояд. Коршиносон муайян 

намудаанд, ки ҳамасола 200 млн нақлиёт ба атмосфера 200 млн тонна 
CO2 , гази карбон 40 млн.тонна карбогидридҳо ва 20 млн тонна оксиди 
нитрогенро хориҷ менамоянд. Аз ин хулоса мебарорем, ки дар кишвари 
Тоҷикистони азизамон низ рӯз аз рӯз нақлиётҳо зиёд гардида, дар 

натиҷаи сӯхтани сӯзишвориҳои гуногун ҳавои атмосфериро заҳролуд 
менамоянд [3, 125]. 

Ба атмосфера миқдори зиёди чангҳоро, ки дар таркибашон газҳои 
сулфур ва дигар газҳои заҳрнок мавҷуданд саноати металлургия, 
химия, сементбарорӣ, хиштпазӣ ва дигар корхонаҳои саноатӣ, хориҷ 
мекунад.  

Дар Япония шаҳри Токио дар ҳар ду соат ниқобҳои оксигендорро 
иваз менамоянд ё худ утоқҳои махсус (боксҳо) ҷойгиранд, ки одамон 

дар он ҷо оксигени тозаро бо насосҳо истифода мебаранд. Ҳолатҳое 
мешавад, ки дар камтар қитъаи замини биноҳои истиқоматӣ ва ё худ 
дар қади кӯчаҳои нақлиётгузар соҳибони хонаҳои истиқоматӣ ба 
парвариши кабудиҳо, ки ҳамарӯза дар рӯзгор истеъмол карда 

мешаванд, парвариш мекунанд, ки ин амал қатъиян манъ мебошад, 
зеро ки ин растаниҳои истеъмолӣ аз чангу ғубору дудҳои нақлиётҳо 
заҳролуд шудаанд ва дар ҳолати истеъмол кардани ин растаниҳо инсон 
ба бемориҳои гуногуни сироятӣ дучор мешавад. Бинобар он ба ҷои 

чунин зироатҳо бояд дарахтону ниҳолҳои сояафкану ороишӣ 
шинонидан лозим аст, ки ҳавои атмосфераро тоза нигоҳ медорад. 
Беҳуда ниёгонамон дар қади кӯчаҳо роҳравҳо дарахтони ороишӣ, 
сояафкан ва дарахтони гулкунанда парвариш наменамуданд ва ин 
иқдомро мо бояд ба насли ҷавон омӯзонем. Ҳар як шаҳрванди 
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Тоҷикистон саҳмгузори ободониву кабудизоркунии хонаву кӯча ва 

маҳалли зисти худ бошанд. 
Мувофиқи маълумоти оморӣ солҳои охир бемориҳои гуногун ба 

монанди бемориҳои сироятӣ, дил, фишорбаландӣ, саратон ва ғайраро 

мушоҳида карда истодаанд. Дар асоси гузорише, ки маҷаллаи тибии 
“The Lanset” мунташир намудааст, таи солҳо зиёд аз 9 миллион нафар 
дар саросари ҷаҳон бинобар олудагии ҳаво ҳалок гардидаанд, ки 
тақрибан 92% он дар кишварҳое ба вуқуъ пайвастааст, ки аз лиҳози 

меъёрҳои иқтисодӣ ва мизони даромад, дар сатҳи поён ё миёна қарор 
доштаанд. Аз рӯи ташхиси табибон сабаби асосии он ғизои 
номукаммал, ифлосшавии ҳавои атмосферӣ, обҳои нӯшокӣ ва ғайраро 
муайян намудаанд. Бинобар он, барои нигоҳ доштани саломатии 

одамон пеш аз ҳама ҳавои тоза, обҳои шифобахш ва ғизои мукаммал 
аҳамияти калон дорад. Чуноне, ки сарвари муаззами мо кайд намуданд, 
саломатӣ ин боигарии миллат аст. Диёри зебоманзари мо обҳои 
шифобахш, меваҳои шаҳдрез дорад ва мо мардуми бошарафи он бояд 

аз ин табиати худодод баҳри саломатии худ самаранок истифода барем.  
Табиатро модари башарият унвон медиҳанд, аз ин рӯ масъалаи 

ҳифзи муҳити зист яке аз мавзӯҳои муҳими рӯз ва аввалиндараҷа барои 
ҳар фарди худогоҳу соҳибмаърифат ба шумор меравад. Тарзи ҳаёти 

имрӯзаи одамон, махсусан дар шаҳрҳои калон талаб менамояд, ки 
роҳҳои ҳалли мушкилоти экологии ба миён омада ҷустуҷӯ ва пайдо 
карда шавад. Ватандӯстии мо дар он зоҳир мегардад, ки ба қадри ҳама 
неъматҳои бойи мавҷудбудаи диёрамон бирасем. Мардуми бофарҳанг 

аз ин неъмати гаронбаҳо бояд пурра истифода баранд. 
Барои хуш намудани табъи мардум ва ҷалб намудани сайёҳҳон 

ҳамасола дар Тоҷикистони мо аввали баҳор “Иди гули лола” ва “Иди 

гулҳо” таҷлил мегардад, ки мардум аз сайри гулҳо баҳра мебаранд ва 
болидахотир мегарданд. Кӯшиш ба харҷ диҳем, ки соле як ду ниҳоле 
шинонем, шаҳрамон, диёрамонро ба як макони биҳиштосо табдил 
диҳем ва ин иқдомро паҳн намоем, то ки насли ҷавон онро идома 

диҳанд.  
Гуфтаҳои Пешвои миллатро оид ба ташаббусҳои ободкорию 

созандагӣ содиқона пайравӣ намуда, онро бояд иҷро намоем. 
Тоҷикистон Ватани азизамонро чун гавҳараки чашм нигоҳ дошта, ба 

ифлосшавии муҳит роҳ надиҳем. 
 

Пайнавишт: 

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба 
маҷлиси олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2021с. 

2. Рӯзномаи “Ҳифзи табиат” №3 ноябр-декабри  соли 2020. 
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3. Д.П.Никитин, Ю.В. Новиков Окружающая среда и человек. М. 1980. с-
423.  

 
 

Абдурахмонова Б.С., 
старший преподователь 
кафедры менеджмента 

 
РОЛЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В СИСТЕМЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ  

 
В современной экономике, в условиях глобализации мирового 

хозяйства и интеграционных процессов, конкурентоспособность 
является ключевой категорией в оценке экономических позиций страны 
и отдельных регионов. Ряд авторов отмечают, что 
конкурентоспособность региона представляет собой, как 
экономическая категория, отношения взаимодействия системы 
производи-тельных сил, хозяйственных отношений и формы их 
взаимодействия в форме синергетического эффекта в рамках 
определенной территории. 

В научных исследованиях, при определении 
конкурентоспособности региона, основной упор делался на 
географические признаки или на особенности организации 
хозяйствования. Вместе с тем, научно- технический прогресс, 
многообразие форм собственности, новые условия хозяйствования 
вызывают необходимость более глубокого всестороннего анализа 
исследуемой категории. Базой, на которой формируется 
конкурентоспособность региона, является экономический, научно-
технический и кадровый потенциал, который под воздействием 
факторных условий трансформируется в движущуюся силу развития – 
конкурентную позицию региона. Наиболее важными условиями, 
характеризующими конкурентную позицию региона, являются: 

- географическое положение региона; 
- наличие природных ресурсов; 
- рациональность размещения производительных сил региона; 
- соответствие экономической структуры региона современным 

требованиям отечественных и мировых рынков; 
- наличие квалифицированного кадрового потенциала; 
- развитая материально- техническая рыночная инфраструктура; 
- степень развитости межрегиональных и хозяйственных связей; 
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- научно-технический потенциал и научная информационная база 
для успешной предпринимательской деятельности; 

- стратегия региона на выпуск продукции, пользующейся 
надежным спросом в стране и за рубежом; 

- эффективность существующих схем товародвижения; 
- сбалансированность бюджетно-финансовой системы региона; 
- наличие высокого внешнеэкономического потенциала;  
- расширение торгово-экономических связей; 
- стабильность политической обстановки в регионе; 
- наличие в регионе социально - ориентированных программ; 
- высокий уровень исполнения законодательной базы и др. 
При  наличии вышеперечисленных условий у региона появляется 

реальная возможность реализации региональных социально-
экономических программ, активного участия в межрегиональном 
разделении труда, выработке эффективной конкурентной политики на 
внутреннем и внешнем потребительском рынке.  

Рассматривая конкуренцию как методологическую основу 
кластерного подхода, следует отметить, что это не что иное, как 
соперничество, соревнование индивидуумов, отдельных групп или 
организаций в достижении сходных целей, лучших результатов в 
определённой общественно-полезной деятельности. Конкуренция – 
наиболее существенная черта различных видов экономической 
деятельности. Наибольшее распространение конкуренция получает 
после утверждения принципов демократии и рыночной экономики. 
Так, в общих чертах, воспринимается одна из известных трактовок 
конкуренции [1,567]. 

Взаимодействие процессов конкурентоспособности и развития 
кластеров прямо определены в многочисленных исследованиях М. 
Портера. Он пишет: «…я выдвинул теорию национальной, 
государственной и местной конкурентоспособности в контексте 
мировой экономики. В этой теории кластерам отводится ведущая роль» 

[5,256]. Этот автор в целом ряде работ прослеживает, как происходит 
практический переход от такого понятия как конкуренция, к 
разработке конкурентной стратегии предприятия, далее – к 
корпоративной стратегии крупной компании и почему логически 
вытекает необходимость формирования того или иного кластерного 
образования. 

В ходе проведенного анализа условий и факторов создания 
продовольственного кластера в Согдийской области были выявлены 
как ключевые факторы успеха, так и проблемные зоны региональной 
ситуации. В соответствии с полученными результатами автор 
предлагают использовать такой инструмент как Дорожная карта - 
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пошаговый сценарий развития продовольственного кластера, 
совмещающий в себе цели и процессы кластеризации (таб.1). Процессы 
разбиты на процедуры, которые носят конкретный прикладной 
характер и приводят к определенным результатам, дающим старт 
новым этапам формирования кластера: 

 инициация; 
 кластеризация; 
 функционирование; 
 трансформация. 

При этом следует отметить, что некоторые направления, такие 
как, поддержка научных разработок или малого бизнеса, имеют 
характер прямой мотивации участников кластера, в то время как 
развитие инфраструктуры кластера относится скорее к инструментам 
косвенного воздействия.  

Дорожная карта создания и развития продовольственного 
кластера на территории Согдийской области должна строиться с 
учетом определенных выше этапов (см. таблица 1). Наиболее важным 
этапом является этап инициации, в ходе которой власти региона 
определяют необходимость построения кластера на своей территории, 
происходит изучение имеющихся в регионе условий формирования 
кластера, проводится аналитическая и организационная работа.  

I этап. Инициация. Целью данного этапа является 
прогнозирование, планирование и организация работ по инициации 
кластера. Процесс инициации проходит в несколько стадий. Вначале 
создается инициативная рабочая группа, которая исследует условия 
формирования кластера, определяет возможное число его участников и 
проводит анализ институциональной среды. На следующей стадии 
необходимо сформировать органы управления кластером – 
управляющую компанию или координационный совет, и определить 
видение, миссию, стратегические цели и задачи.  

В результате прохождения данной стадии формируются органы 
управления кластером, и начинается их функционирование на основе 
разработанного стратегического плана. 

II этап. Кластеризация. Целью данного этапа является 
планирование и организация работ кластера.  

III этап. Функционирование. Цель: поддержание стабильной 
операционной деятельности участников ядра кластерного проекта, 
формирование пояса малых предприятий.  
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Таблица 1.  
Дорожная карта формирования продовольственного кластера 

Согдийской области 
Этапы Цель Виды работ Результат 

Инициация Анализ, 
планирование и  
организация 
работ по 
инициации 
продовольственн
ого кластера 

1.Создание инициативной рабочей 
группы: 
- определение возможного числа 
участников по исследованию 
условий формирования кластера;  
- анализ институциональной среды.  
2. Создание органов управления 
кластером:  
- определение видения, миссии, 
стратегических целей и задач.  
3. Построение модели кластера:  
- определение состава участников и 
архитектоники кластера:  
- определение связей в кластере;  
4.Разработка критериев 
эффективности функционирования 
кластера:  

 
1.Принятие 
законных и 
нормативных 
актов; 
2.Создание 
органа 
управления 
программой 

Кластериза
ция 

 Построение 
продовольственн
ого кластера 

1.Организация обучающих семинаров; 
2. Подписание организационного 
соглашения участников кластера 
3.Создание единой 
информационной системы 

Создание ядра 
кластера 

Функциони
рова-ние 

Поддержание 
стабильной  
 деятельности 
участников  
ядра кластера,  
формирование 
пояса малых 
предприятий  

1.Внедрение новых технологий для 
производства продукции; 
2.Расширение производственных 
площадей ; 3.Приобретение 
современного оборудования 4. 
Развитие инфраструктуры кластера 
5.Повышение 
конкурентоспособности отрасли и 
региона; 6. Выход на 
республиканские и международные 
рынки.  

Функциониров
ание 
предприятий 
ядра кластера 
и малых 
предприятий 

Трансформ
ация 

Сохранение 
устойчивости и  
конкурентоспосо
бности 
предприятий  
кластера 

Изменение формата деятельности: 
- изменение состава участников;  
- расширение направлений 
деятельности и региональных 
границ;  
- формирование 
траснсрегиональной структуры;  
- выход на новый этап развития.  

Изменение 
конфигурации  
кластера, 
выход за 
пределы 
региона, 
формирование  
трансрегионал
ьных структур 
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Заключительный IV этап – трансформация имеет целью 
сохранение устойчивости и конкурентоспособности предприятий 
кластера. Он предусматривает выход за рамки изначально 
сформированной структуры, изменение состава участников, 
расширение направлений деятельности и региональных границ, выход 
на новый этап развития. В результате происходит изменение 
конфигурации кластера, выход за пределы региона, формирование 
транс региональных структур.  

В целом все мероприятия, описанные в дорожной карте  
формирования продовольственного кластера, стимулируют деловую 
активность    хозяйствующих субъектов.  

Залогом успеха данной модели, являются:  
- обеспечение отрасли высококвалифицированными кадрами;  
- создание слоя малых инновационных предприятий, 

обеспечивающих  
трансфер технологий и финансовых ресурсов между наукой и  
производством;  
- развитие производства в соответствии с международными 

стандартами;  
- использование зарубежного научно-технического и 

производственно-технологического потенциала путем привлечения 
прямых иностранных инвестиций в производство продовольственных 
товаров. 

Результатом применения эффективного мотивационного 
инструментария станет формирование продовольственного кластера, в 
полной мере реализующего свои преимущества, ведущего разработку и 
производство продукции и успешно конкурирующего с зарубежными 
производителями, как на внутреннем, так и на внешнем рынках.  
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Умарова С.И., 

муаллими калони  
кафедраи иқтисодиёти  

корхонаҳо ва минтақа 
 

ВАЗЪИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ  ТОКПАРВАРӢ 

ДАР МИНТАҚАҲОИ ВИЛОЯТИ СУҒД 
 

Парвариши ток таърихи дуру дарозе дорад. Он ҳанӯз дар 
маҳалҳои тоҷикнишин асри XII то мелод парвариш меёфт. Дар натиҷаи 
селексияи халқии бисёрасра навъҳои беҳтарини ангур ва бисёр 

паҳншудаи он, аз қабили ангури калон, (нимранг), тоифии гулобӣ, 
қаробоғӣ, тагобӣ, кишмиши сиёҳ ва сафед ва ғайраҳо ба вуҷуд омаданд. 
Ток яке аз хелҳои растаниҳои серғизо буда, меваи он қариб бо тамоми 
рангҳои тирукамон ҷило медиҳад. 

Ангур ба намуди ёбоӣ ҳанӯз дар давраи қадим ҳам вуҷуд дошт. Дар 
ин бора бозёфтҳои сершумори барг, тухмӣ, занги ток ва ангур шаҳодат 
медиҳад. Дастпарвар шудани ток таърихи 6-9 ҳазор сола дорад. Одамро 
аз давраҳои қадим ин меваи зебою хушлаззат ба худ ҷалб мекард ва 

одамон онро ба зудӣ омӯхта, аз он маҳсулоти гуногуни хушсифат тайёр 
мекардагӣ шуданд. 

Кӯшишу ғайрати инсон барои беҳтар кардани сифати ангур дар як 

муддати кӯтоҳ сифатҳое пайдо кард, ки ин гуна сифатро табиат дар 
бадали миллионҳо сол дода наметавонист. Ҳоло қариб 20 ҳазор навъи 
ангур маълум аст, ки онҳо дар минтақаҳои гуногуни кишварҳои дунё 
парвариш карда мешаванд ва ҳар як минтақаи токпарварӣ навъҳои 
махсуси худро дорад. Исбот шудааст, ки ангури даспарвар дар Осиёи 
ғарбӣ ё Осиёи Миёна пайдо шудааст. Дар худи ҳамин ҷойҳо бори аввал 
аз шираи ангур май тайёр мекарданд. Аз ин ҷо ангур ба ғарб, ба Миср, 

Юнон, баъд ба Аврупо паҳн гаштааст [2, 63]. 
Дар сарзамини Тоҷикистон ангурро хеле пеш аз мелод дастпарвар 

кардаанд. Системаи шакли ток, ки ҳоло мо мепарварем дар ин ҷо дар 

замонҳои қадим маълум буд, ки бозёфтҳои қадим исботи он мебошад. 
Сайёҳони Хитой қайд мекунанд, ки дар Суғд токпарварию майпазӣ 
хеле тараққӣ карда буд. Инро муаррих Геродот ҳам тасдиқ мекунад. 
Маҳз аз водии Зарафшон дар асрҳои II-VI токро барои парвариш ба 
Хитой бурдаанд. 
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Дар ноҳияи Айнии вилояти Суғд ёдгориҳои бостонии Тоҷикистон 

манораи Варз, Рарз ва манораи Фатмев асрҳои ХI-ХII ҳамчун ёдгории 
аҳамияти умумиҷумҳуриявӣ дошта, ба қайд гирифта шудааст, ки онҳо 
ҳоло ҳам вуҷуд доранд. Яке аз онҳо дар ҷамоати деҳоти Рарз мебошад. 
Маънои калимаи Рарз – ин ангурзор, яъне мавзеи ангурзорро дорад. Бо 
ибораи дигар аз давраҳои қадим то имрӯз парвариши навъҳои ангур 
дар ин мавзеъ дида мешавад ва ба роҳ монда шудааст. 

Сарзамини тоҷикон ҳазорҳо сол ин ҷониб токпарвариро донад 
ҳам, аммо он ба таври ҳақиқӣ танҳо дар замони Ҳокимияти Шӯравӣ 
дар асоси илмӣ тараққӣ кард. То инқилоби Кабири Октябр боғу токзор 

асосан дар собиқ уезди Хуҷанд ҷойгир буд. Боғу токзор, дар 
майдончаҳои майда майдаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ҳисоби миёна 0,02 га 
ба ҳар хоҷагӣ рост меомад. Дар Тоҷикистони ҷанубӣ боғу токзор 
ниҳоят кам буд. 

Дар боғдорию токпарварӣ оҳиста – оҳиста асосҳои илмии 
хоҷагадорӣ ҷорӣ карда шуданд. Тадқиқоти ампелографии навъҳои 
асосии ангур дар ҷумҳурӣ бори аввал дар солҳои 1928-1930 гузаронида 
шуд. Соли 1939 дар наздикии Хуҷанд пункти токпарварии Овчи-

Қалъача ташкил карда шуд, ки ҳоло он ба муассисаи калони илмӣ-
истеҳсолии “Боғпарвар” ба номи И.В.Мичурин табдил ёфтааст. 

Боиси қайд аст, ки ҳоло дар участкаҳои селексионии иттиҳодияи 
илмӣ – истеҳсолии “Боғпарвар” зиёда аз 140 ва дар участкаи ноҳияи 

Истаравшан буда, зиёда аз 350 навъҳои ангур ва дурагаҳои он 
парвариш карда шуда, навъҳои беҳтарини он ба истеҳсолот тавсия 
карда мешавад. 

Ба истеҳсолот ҷорӣ кардани навъҳои ангур ба токпарварони 
хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ ва дигар шаклҳои хоҷагидории 
вилоят имконият дод, ки ҳосили бисёри ангур рӯёнида шавад. 

Ҳоло масоҳати токзор дар вилоят зиёда аз 10 ҳазор гектарро 
ташкил медиҳад, дар оянда бояд ин масоҳат ду баробар зиёд шуда, 
барои иқтисодиёти кишварро баланд бардоштан мусоидат намояд [1, 
112]. 

Мувофиқи маълумоти идораи омори вилояти Суғд соли 1990 
майдони умумии токзор 15,4 ҳазор гектарро ташкил дода, аз ин 

майдонҳо 73,4 ҳазор тонна ангур истеҳсол карда шуда буд ва 
ҳосилнокии токзор 66,8 сентнерро ташкил дода буд, ки қисми зиёди 
маҳсулот ба хориҷи кишвар барои фурӯш бароварда мешуд. Дар 
баробари ин, дар асоси тақсимоти умумидавлатии меҳнат байни 

ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
масолеҳи сохтмонӣ, аз ҷумла чӯбу тахта аз манбаҳои мутамарказ пурра 
таъмин карда мешуд. 



  

125 

Мутассифона, баъди соли 1990 соҳаи кишоварзӣ, алалхусус, 

токпарварӣ бо як қатор сабабҳо (канда шудани робитаҳои иқтисодӣ бо 
дигар давлатҳои собиқ шӯравӣ, ҷанги шаҳрвандӣ, паст гардидани вазъи 
молиявии хоҷагиҳо, нарасидани воситаҳои техникӣ, гаронии нархи 

сӯзишворӣ, нуриҳои минералӣ, заҳрхимикатҳо ва ғайра) дар шароити 
нави иқтисоди бозоргонӣ  бо мушкилоте рӯ ба рӯ шуданд. Дар даврони 
шӯравӣ соле зиёда аз 100 ҳазор тонна меваҳо ва то 80 ҳазор тонна ангур 
танҳо дар ноҳияҳои вилояти Суғд истеҳсол карда мешуд. Пас бо 

сабабҳои субъективӣ ва обеъктивӣ ин соҳа ба таназзул рафт [3, 54]. 
Хуб шуд, ки аз ҷониби ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор  

фармону қарорҳо қабул мешудаанд, ки барои рушду эҳёи соҳа мусоидат 
менамояд.  

Бо мақсади рушди соҳаи боғу токпарварӣ бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6-уми апрели соли 2007 барномаи мақсадноки 

давлатӣ ва тадриҷан зиёд намудани истеҳсоли меваю ангур ва 
парвариши ниҳолҳои мевадиҳандаву ҳамешасабз дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон тасдиқ гардида буд, ки дар асоси он то имрӯз дар вилояти 
Суғд дар майдони зиёда аз 3 ҳазор гектар боғу токзорҳои нав бунёд 

гардида, инчунин 1625 гектар майдонҳои боғу токзорҳои кӯҳна 
барқарор карда шуданд. То санаи 1-уми январи соли 2011 дар 
хоҷагиҳои ниҳолпарварии вилоят 5190 000 бех ниҳол, аз ҷумла 1 848 000 
бех дарахтони мевадиҳандаю ангур ва 3 342 000 бех ниҳолҳои 

ҳамешасабзу ороишӣ тайёр карда шуда буданд. 
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Динамикаи тайғирёии масоҳати замини токзорҳо дар вилояти Суғд (га) 
 

№ Минтақа 

(ноҳияҳо) 

Солҳо 2018 с нисбат ба % 

1991 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 1991 2015 2016 2017 

2 Ашт 401 3126 2566 1435 668 659 431 423 105,5 63,3 64,1 98,1 

3 Б.Ғафуов 2916 3732 3111 2679 2773 3054 3042 
3048 

104,3 109,5 99,6 100,1 

4 Деваштич 689 697 870 605 674 627 627 674 97,8 100 107,4 107,4 

5 Ҷ.Расулов 111 222 65 28 31 70 60 60 54,1 92,3 85,7 100 

6 Зафаробод 100 71 79 118 149 154 161 150 150 100,6 97,4 93,1 

7 Истаравшан 3188 4101 3314 3272 3120 3116 3406 3587 112,5 104,9 115,1 105,3 

8 Исфара 352 448 289 284 111 187 187 199 56,5 179,2 106,4 106,4 

9 Конибодом 448 525 323 19 19 68 66 77 17,1 405,2 113,2 116,6 

10 Мастчоҳ 48 496 11 17 423  1 16 33,3 3,8   

11 Спитамен 101 235 53 32 23 29 7 51 50,4 221,7 175,8 728,5 

12 Панҷакент 1392 1493 1471 1456 1512 1540 1329 1417 101,7 93,7 92 106,6 

13 Шаҳристон  33 27 25 26 28 17 22  84,6 78,5 129,9 

 Ҳамагӣ дар 
вилоят 

9746 15179 12179 9969 9530 9532 9535 9723 99,7 102 101,9 101,9 

 

Ҷадвал аз рўи маълумотњои Раёсати кишоварзии вилояти Суѓд тартиб дода шудааст. 
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Барои рушди минбаъдаи соҳа 30 декабри соли 2015 Фармони 

Президенти мамлакат № 793 “Дар бораи тадбирҳои иловагӣ доир ба 
рушди соҳаи боғу токпарварӣ барои солҳои 2016-2020” қабул гардид [4, 
209]. Дар доираи татбиқи барномаҳои соҳавӣ майдони боғу токзори 

кишвар ба беш аз 200 ҳазор гектар расонида шудааст, ки нисбат ба 
соли 1991–ум 2,2 баробар зиёд мебошад. 

Яъне дар замони соҳибистиқлолӣ дар кишвар зиёда аз 112 ҳазор 

гектар боғу токзори нав бунёд гардидааст, ки ҳоло дар ҳифзи амнияти 
озуқавории мамлакат, бо ҷойи корӣ таъмин намудани аҳолӣ, рушди 
содирот ва бо ашёи хом таъмин кардани саноати хӯрокворӣ нақши 
назаррас бозида истодааст.1 

Нишондиҳандаҳои рушди соҳаи токпарварӣ дар вилояти Суғд аз 

рӯи хоҷагиҳо  
Солҳо Масоҳати замини 

дарахтони ҳосилдеҳ, га 

ҳосилнокӣ, с/га истеҳсол. ҳаз.тонн 

Корхо

наҳои 
кишов

арзӣ 

Аҳолӣ  Хоҷаги

ҳои 

деҳқон

ӣ 

Корхон

аҳои 
кишов

арзӣ 

Аҳо

лӣ  

Хоҷагиҳ

ои 

деҳқонӣ 

Корх

онаҳо
и 
кишо

варзӣ 

Аҳолӣ  Хоҷаги

ҳои 

деҳқон

ӣ 

2009 2315 2470 6009 10,8 74,9 39,5 2,5 18,5 23,7 

2010 1710 2116 5905 4,0 85,1 30,1 0,7 18,6 17,8 

2011 1840 2173 5944 12,5 91,1 43,1 2,3 19,8 25,6 

2012 1529 2163 6405 15,7 95,7 44,3 2,4 20,7 28,4 

2013 1562 2167 6316 19,2 101,
5 

41,9 3,0 22,0 26,5 

2014 1022 2178 5747 22,5 96,9 62,5 2,3 21,1 36,0 

2015 696 2109 6697 15,8 78,7 51,1 1,1 16,6 34,2 

2016 585 2075 7151 18,8 80,5 52,7 1,1 16,7 37,7 

2017 540 2197 7518 22,2 76,0 52,1 1,2 16,7 39,2 

2018 667 2175 7926 28,5 76,6 54,0 1,9 16,6 42,8 

2018 
дар % 
нисбат 
2009 

28,8 88,1 131,9 2,6 
мароти
ба 

102,
3 

136,7 76,0 89,7 180,6 

Сарчашма:  Ҳисоботи омории Сарраёсати Агентии Омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2019г. с.171 ; 243. 
 
Аз  маълумотњои дар таблитсаҳо буда,  гуфтан љоиз аст, ки 

нисбати соли 1991 солҳои 2000 замини токзорҳо ва ҳосилнокии он дар 

вилояти Суғд хеле зиёд шуда истодааст. Албатта, њосилнокии ангур 

                                                           
1 Пайёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон с 
2021.01.26. «Љумњурият», 28 декaбри coли 2020 ш. Душaнбе. www.prezident.tj 
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аввалиндараља ба обу њавои ноњияњо хеле вобастагии ќавӣ дорад. Зеро 
агар мо ба маълумотњои соли 2000-2010 назар афканем аз сабаби 
боришоти зиёд шудан ва дар мавсими гулкунии ангур, сард шудани 
њаво њосили ангур хеле кам шудааст. Дар солҳои охир њосили 
чамъовардашудаи ангур дар њамаи шаклњои хољагидории вилояти Суѓд 
зиёда аз 60-65 сентнер аз ҳар гектар баробар шуд. Соли 2018 бошад 
ҳосилнокии ангур дар вилояти Суғд дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 76,6 

сентнер аз ҳар гектар расид.  
Барои боз њам бењтар гардидани соњаи токпарварӣ ва самаранок 

истењсол кардани ангур дар вилоят бояд захирањои истифоданашударо 
самаранок истифода бурд: 

 љорӣ намудани техникањои муосири кишоварзї; 

 љорӣ намудани самараноктарин ќувваи мењнат; 

 ташкил намудани роњи нави муздињӣ дар соњаи токпарварї; 

 таъмини молиявии соњаи токпарварї; 

 љорӣ намудани технологияи муосири коркард, истењсол ва 
нигоњдории ангур. 

Аз истифодаи ин омилњо гуфтан лозим аст, ки соњаи токпарврӣ 
дар вилоят хеле инкишоф ёфта, метавонад бо мањсулотњои тару тоза ва 
хушк талаботи дохилӣ ва берун аз онро ќонеъ гардонад. 
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2. Носиров  Р., Шаропов У., Мирзоев Г. Рушди богу токпарварӣ дар 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА         
 

В современном обществе одним из факторов экономического 
развития страны и его отдельных регионов  становится человеческий 
капитал. В региональной экономике настало необходимость в 
выявлении  человеческого потенциала с целью его дальнейшего 
развития. «В последние годы экономисты стали активно обсуждать 
возможности и проблемы перехода к экономике нового типа – 
инновационной или экономике знаний, в которой ведущим фактором 
производства является человеческий капитал» [1]. 

Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый 
Эмомали Рахмон на встрече с учёными страны заявил что, ХХI век 
является беспримерной эпохой развития науки, техники и новых 
технологий. В этих условиях развитие любой страны в большей мере 
зависит от внедрения в производство новейших  достижений науки. 
Принимая это во внимание, мы в нашей «Национальной стратегии 
развития Республики Таджикистан на период до 2030 года» 
предпочтение отдали человеческому капиталу [2]. 

В современных условиях особое внимание уделяется 
человеческому капиталу так как он имеет жизненно важное значение и 
оказывает громадное влияние на развитие социально-экономических 
показателей каждого государства. 

В понятийном отношении человеческий капитал как экономическая  
категория в виду его широкого изучения занял  прочное место. Под 
человеческим капиталом (англ. human capital) понимают: -
совокупность знаний, умений, навыков, использующихся для 
удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в 
целом. Впервые этот термин использовал американcкий 
экономист Джейкоб Минсер в 1958 году, затем Теодор Шульц в 1961 
году и Гэри Беккер развивал эту идею с 1964 года, обосновав 
эффективность вложений в человеческий капитал и 
сформулировав экономический подход к человеческому поведению [3]. 

Основоположник классической экономической школы Адам Смит 
в своих исследованиях, развивая идею У.Петти считал, что человек 
является источником общественного богатства и развития, а его знания 
и квалификационные способности должны включаться в основной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B1_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%8D%D1%80%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4
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капитал. В свою очередь, Джон Миль показал развитие человека как 
основного индикатора богатства, или иначе, - «в качестве цели, во имя 
которой существует богатство». В целом, такие ученые как У. Петти, 
Ж.- Б.Сей, Л.Вальрас, В.Парето, И. Фишер «анализировали в свойстве 
денежных средств в то же время человека и его возможности, в силу их 
целостности» [4]. 

Категорию «человеческий капитал» А. Маршалл считал 
нереалистичной, потому что, по его мнению, люди не являются 
рыночным товаром. Человеческие качества и их возможности он 
называет «продукты, которые не переданы». Поэтому вместо 
«человеческого капитала» А. Маршалл употребляет понятие «личный 
капитал» [5]. 

С. Фишер дал следующее определение человеческий капитал: 
«Человеческий капитал есть мера воплощённой в человеке способности 
приносить доход. Человеческий капитал  включает врождённые 
способности и талант, а также образование и приобретённую 
квалификацию» [6]. В настоящее время и это определение можно 
считать определением человеческий капитал в узком смысле. 

Первоначально под человеческим капиталом понималась лишь 
совокупность инвестиций в человека, повышающая его способность к 
труду – образование и профессиональные навыки. В дальнейшем 
понятие расширилось. Согласно данным Всемирного банка в него 
включают потребительские расходы – затраты семей на питание, 
одежду, жилища, образование, здравоохранение, культуру, а также 
расходы государства на эти цели [7, 8]. 

Человеческий капитал в широком смысле - это интенсивный 
производительный фактор экономического развития, развития 
общества и семьи, включающий образованную часть трудовых 
ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 
управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, 
обеспечивающие эффективное и рациональное функционирование 
человеческий капитал как производительного фактора развития. 

Человеческий капитал – главный фактор формирования и 
развития инновационной экономики и экономики знаний. Он также 
является важным фактором развития производства и экономики, его 
качество тесно связано с развитием всех отраслей. Он занимает первое 
место среди долгосрочных факторов развития будущей экономики (по 
сравнению с природно-ресурсным, реальным и финансовым 
капиталом). В связи с этим, развитие человеческого капитала 
определено в качестве приоритетного направления деятельности 
Правительства Республики Таджикистан. Ключевые принципы этого 
направления действий связаны со стремлением комплексного решения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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задач развития человеческого капитала и качества жизни, а также 
создание устойчивых предпосылок для  формирования экономики 
знаний. Ключевыми задачами развития человеческого капитала в 
долгосрочном периоде станут:  

- продвижение социальной инклюзивности благодаря повышению 
доступа к качественным услугам, включая образование, 
здравоохранение, социальную защиту, водоснабжение и санитарию;  

- создание благоприятного инвестиционного климата в 
социальной сфере [9]. 

Исходя из этого можно утвердить, что ключевым фактором 
развития производительных сил общества в регионе наравне с 
развитием технологий, становится формирование и развитие 
человеческого капитала.    

Изменение роли человеческого капитала, превращение его из 
затратного фактора в основной производительный и социальный 
фактор развития, привело к необходимости формирования новой 
парадигмы развития. В рамках новой парадигмы развития стран и 
мирового сообщества человеческий капитал имеет ведущее место в 
национальном богатстве (до 80% у развитых стран) [10]. 

Человеческий капитал является сложным и распределённым 
интенсивным фактором развития. Он, словно кровеносные сосуды в 
живом организме, пронизывает всю экономику и общество. И 
обеспечивает их функционирование и развитие. Или, напротив, 
угнетает при низком его качестве. Поэтому существуют объективные 
методологические трудности с оценкой его отдельной экономической 
эффективности, его отдельной производительности, его отдельного 
вклада в рост ВВП и в повышение качества жизни. Человеческий 
капитал через специалистов и инновационная технология вносит вклад 
в развитие и рост экономики всюду, во всех видах экономической и 
производственной деятельности. 

Человеческий капитал является самостоятельным сложным 
интенсивным фактором развития, собственно, фундаментом роста ВВП 
в сочетании с инновациями и высокими технологиями в современных 
условиях [11].  Отличие этого сложного интенсивного фактора от 
природных ресурсов, классического труда и обычного капитала 
состоит в необходимости постоянных повышенных инвестиций в него и 
существование значительного временного лага в отдаче от этих 
инвестиционных вложений.  

Анализ процессов смены технологических укладов экономики и 
типов обществ показывает, что человеческий капитал, циклы его роста 
и развития являются главными факторами генерации инновационных 
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волн развития и цикличного развития мировой экономики и общества 
[12]. 

Таким образом, человеческий капитал является собой основным 
индикатором  экономического развития региона. Проведённое 
исследование позлило сделать следующие выводы: 

Во-первых, в научной  экономической литературе отсутствует 
единство в понимании категории человеческий капитал. Различное 
толкование обусловлено тем, что термин представляется как  сложный 
фактор развития национальной экономики и роста его экономических 
показателей. 

Во-вторых, не до конца изучена специфика и тенденция развития 
человеческого капитала, особенно на уровне региона. В связи с чем 
требуется исследования факторов и условий влияющих на их 
формирование в современных этих развития общества. 
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МАВҚЕИ ИКТИДОРИ САНОАТИИ МИНТАКАИ СУҒД ДАР 

РУШДИ ИКТИСОДИ МИЛЛӢ 
 

Дар шароити муосир, рушду инкишофи иқтидори иқтисодӣ баҳри 
саноатикунонии минтақа аз иқтидори илмӣ, инноватсионӣ ва 

сармоягузории онҳо, ки бо сатҳи захираҳои моддию техникӣ, меҳнатӣ, 
иттилоотӣ ва молиявӣ муайян карда мешаванд, вобаста аст. Самти 
вазифавии иқтидори минтақа аз фароҳам овардани шароите иборат 
аст, ки дар доираи он имкониятҳои дигар комилан татбиқ карда 

мешаванд, ки захираҳои инсонӣ, захираҳои табиӣ, молиявӣ, 
сармоягузорӣ ва инноватсия мебошанд. 

Дар Ҷумҳурии соҳибистиқлоли Тоҷикистон баҳри баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва рушди иқтисодиёти миллӣ дар 

заминаи имкониятҳою иқтидорҳои истеҳсолии ватанӣ, ҳадафҳои 
стратегӣ, ба монанди таъмини амнияти озуқаворӣ, раҳоӣ аз бунбасти 
коммуникатсионӣ, таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва 
саноатикунонии босуръати кишвар амал карда истодааст, ки ҳоло 

давлату Ҳукумат ва мардуми шарифи кишвар баҳри татбиқи ин 
ҳадафҳо камари ҳиммат бастаанд.  

Вобаста ба ин, саноатикунонӣ, ки ҳадафи чоруми кишвар эълон 
гардид, имконият медиҳад, ки ашёи хоми ватанӣ сари вақт ва беталаф 

коркард шавад, аҳолии мамлакат бо ҷойи корӣ таъмин шавад, бозори 
дохилӣ бо маҳсулоти ватании арзону босифат ғанӣ гардад ва воридоти 
молу маҳсулот аз хориҷи кишвар коҳиш ёфта, маҳсулоти озуқавории 
ватанӣ истеҳсол ва амнияти озуқаворӣ таъмин карда мешавад. 

Хушбахтона,  ин раванд марҳила ба марҳила бо дастовардҳои 
назарраси истеҳсолӣ амалӣ гашта истодааст. 

Пешвои миллат қайд намуданд, ки дар натиҷаи тадбирҳои 

амалинамудаи Ҳукумати мамлакат дар се соли охир ҳиссаи соҳаи 
саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ аз 15,2 то 17,3 фоиз афзоиш ёфт. 
Мо ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои 
хушсифат, инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун ҳадафҳои 

стратегӣ интихоб намуда, нақшаи гузариши иқтисодиёти кишварро аз 
шакли аграрӣ – индустриалӣ ба индустриалӣ – аграрӣ амалӣ гардонида 
истодаем. Дар такя ба гуфтаҳои Пешвои миллат қайд кардан ба маврид 
аст, ки Тоҷикистон ҷумҳурии аграрӣ аст ва он захираҳои истеҳсолӣ ва 
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иқтидорҳое, ки дар ин кишвар аст, барои татбиқи ҳадафҳои миллӣ, 
бахусус саноатикунонии босуръат заминаи устувор мегузорад. 

Бояд қайд кард, ки ҷузъи моддии иқтидори минтақа (арзиши 

захираҳо, фондҳои асосӣ, моликияти зеҳнӣ, захираҳои инсонӣ), чун 
қоида, арзиши пулӣ ба даст меорад. Инчунин, нерӯи зеҳнӣ, меҳнатӣ, 
илмӣ ва идоракунӣ сатҳи истифодаи захираҳои анъанавии табиӣ, 
истеҳсолот, инноватсия ва сармоягузорӣ, соҳибкорӣ, имкониятҳои 

молиявӣ, буҷа ва андоз ҳамчун иқтидори минтақавӣ хизмат 
мерасонанд. Бо мақсади равшанӣ андохтан ба ақидаҳои назариявии дар 
боло овардашуда, таваҷҷӯҳи худро ба нақшаи зерин менигаронем: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Расми  1. Модели сохтории иқтидори минтақа 
 

Нақшаи мазкур аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

Ҳамин тариқ, иқтидори минтақа категорияи мураккаби сохтории 
иқтисодӣ мебошад, ки маҷмӯи манбаъҳо, имкониятҳо ва воситаҳои дар 

минтақа мавҷудбударо дар бар мегирад. Инҳо метавонанд дар 
фаъолияти истеҳсолӣ ва хоҷагидории субъектҳои хоҷагии минтақавӣ 
оид ба истеҳсоли маҳсулот, молҳо, хидматҳо, таъмини рушди 
истеҳсолот, инчунин барои қонеъ кардани талаботи аҳолӣ ва эҳтиёҷоти 

иҷтимоӣ, иқтидори минтақа мусоидат кунанд. Ҳамзамон яке аз 
иқтидорҳои истеҳсолӣ инноватсия буда, бояд танҳо он навовариҳое 
ҳисобида шаванд, ки ба фаъолияти молиявию хоҷагии корхонаҳо 
таъсири мусбат мерасонанд ва ба рушди минбаъдаи стратегӣ мусоидат 
мекунанд.  
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Гуфтан ҷоиз аст, ки айни замон вилояти Суғд ҳамчун як минтақаи 

агросаноатӣ буда, дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ҳиссаи 
истеҳсолоти саноатӣ тақрибан 20%-ро ташкил медиҳад. Бо мақсади 
амалӣ намудани ҳадафҳои дар боло қайд гардида, чунин мешуморем, 
ки ба масъалаи рушди соњибкорї (хурду миёна), махсусан соњибкории 
истењсолї ба ҷоннок намудани фаъолияти сармоягузорї диќќати 
махсус дода шуда, ба соњибкорони соњањои истењсоли ватанї, ки дар 
минтақа фаъолият мебаранд, имтиёзњои бештар пешнињод карда 
шавад. Аз ин рӯ, чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳиссаи 

истеҳсолоти саноатӣ дар солҳои охир пайваста меафзояд ва мавқеи 
худро дар саноатикунонии кишвар устувор мегардонад. Барои асоснок 
кардани ақидаҳои назариявии дар боло овардашуда, дар зер як қатор 
тавзеҳотро дар шакли диаграмма иҷро хоҳем кард, яъне муайян 
кардани ҳиссаи корхонаҳои хусусӣ дар соҳаи хизматрасонӣ аз шумораи 
умумии корхонаҳои ба қайд гирифташуда, ки имрӯз 70,0% -ро ташкил 

медиҳанд.  
 

Расми 2. Сохтори тақсимоти МУМ ба соҳаҳои истеҳсолӣ ва 

хизматрасонӣ дар вилояти Суғд, дар соли 2019 бо % 
 

 
Манбаъ: Солномаи вилояти Суғд. Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе. 2020 .- С. 197. 
 
Чи хеле, ки аз маълумотҳои диаграмма бармеояд, соҳибкорӣ дар 

минтақаи Суғд аз ҷумла:  дар истеҳсолот - 19%,  дар бахши 

хизматрасонӣ - 17%, дар нақлиёт - 7%, дар корхонаҳои сохтмонӣ - 
10,1%, дигар намудҳои корхонаҳо - 17%, дар савдо - 20% дар МУМ 

савдо 20%
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саҳми худро гузоштанд. Ҳамзамон, дар ин ҷо мавқеи соҳаи саноат бо 

нишондоди 17% дар МУМ устувор буда, баъд аз соҳаҳои кишоварзию 
савдо дар ҷои сеюм меистад, ки ин бозгӯ аз қадамҳои устувор баҳри 
саноатикунонии кишвар мебошад. 

Инчунин, дар навбати худ саноатикунонии минтақа ин қобилияти 
навсозӣ, мутобиқшавӣ ба тағйирот ва тавлиди маҳсулоти пешрафти 
илмӣ-техникӣ мебошад. Аз амалияи таҷрибаи ҷаҳонӣ медонем, ки 

рушди устувори истеҳсолот ва нигоҳ доштани рақобатпазирии он дар 
оянда на танҳо ба имкониятҳои захиравӣ, балки ба навоварӣ дар 
раванди истеҳсолот низ вобастагӣ дорад. Инро таҷрибаи кишвари мо, 

ки ба тартиби асосии технологӣ қисман дохил нашудааст ва ҳамзамон 
дорои захираҳои азим, бойтарини захираҳои табиӣ ва гидроэнергетикӣ 
мебошад, тасдиқ мекунад.  

Бояд қайд кард, ки аҳамияти раванди сармоягузорӣ ва 

инноватсионӣ боиси амиқтар омӯхтани моҳият, мундариҷа ва шаклҳои 
ҳамкории он байни иштирокчиёни ин раванд, ҷустуҷӯи роҳҳои баланд 
бардоштани самаранокии он дар шароити рушди минтақа гардид. Бояд 
гуфт, ки иқтидори иқтисодии минтақа ҳамчун маҷмӯи имкониятҳои 

илмӣ-техникӣ, истеҳсолӣ, технологӣ, кадрӣ, инфрасохторӣ, молиявӣ, 
ҳуқуқӣ ва ғайраи субъектҳои хоҷагидории минтақа фаҳмида мешавад, 
ки бевосита ба рушди саноатикунонии иқтисодиёти минтақа ва  кишвар 
таъсир мерасонанд. Ҷанбаи муҳим барои саноатикунонӣ, ин омилҳои 

иқтидории минтақа мебошанд, яъне маҷмӯи омилҳое, ки сатҳи 
хавфҳоеро, ки дар натиҷаи амалисозии фаъолияти сармоягузорӣ ва 
инноватсионӣ дар фазои муайян ба вуҷуд меоянд, имконияти 
баргардонидани ин лоиҳаҳо ва фоидаро муайян мекунанд.  

Қайд кардан ба маврид аст, ки дар замони муосир барои пешбурди 
соҳаи саноат ва истеҳсолоти ватанӣ бояд аз иқтидорҳои мавҷудаи 
соҳавӣ самаранок истифода бурд. Хусусан, дар минтақаи Суғди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидорҳои зиёди истеҳсолӣ, аз қабили қувваи 

корӣ, захираи ашёи хом, технологияҳои саноатии муосир ва 
сармоягузориҳои гуногун мавҷуданд, ки барои расидан ба ҳадафи 
саноатикунонии босуръати кишвар мусоидати бештар мекунанд. Сол 
то сол зиёд шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии минтақаи 
Суғд ва афзун гардидани намунаҳои гуногуни маҳсулоти ватанӣ далели 
гуфтаҳои болост. 

Аз ин рӯ, ба ақидаи мо дараҷаи рушди нерӯи сармоягузорӣ ва 
инноватсионии минтақа аз таъсири системаи гурӯҳҳои ба ҳам 
алоқаманд вобаста аст. Барои асоснок кардани гуфтаҳои боло, мо 
омилҳои таъсиррасониро ба рушди иқтидори сармоягузории минтақа 

дар нақшаи 3 нишон додем. 
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Нақшаи 3. Омилҳои таъсиррасон ба рушди иқтидори сармоягузории минтақа 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нақшаи муаллиф тартиб додааст. 
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шомили нерўъ будани он 

Омилњои молиявї, аз љумла, 
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Аз нақшаи мазкур бармеояд, ки рушди соҳаҳои минтақа аз 

омилҳои гуногун вобастагӣ дорад. Зеро омилҳое, ки мо номбар кардем 
барои истифодаи иқтидорҳои истеҳсолии минтақа мусоидат мекунанд. 
Ҳамзамон,  ворид намудани навгониҳо ба соҳаи саноат заминагузорӣ 

ба рушди ҳадафи саноатикунонӣ дар минтақаҳои кишвар мебошад.  
Инчунин, солҳои охир афзоиши доимии истеҳсоли бахши саноат 

ба назар мерасад. Соҳаҳои асосии аҳамияти ҷумҳуриявидошта барои 
истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ, нерӯи барқ, маҳсулоти кимиёвӣ, 

мошинҳо, масолеҳи сохтмонӣ ва таҷҳизот равона карда шудаанд. Дар 
вилоят таҷҳизот барои саноати сабук, дастгоҳҳо, мошинҳои пресскунӣ, 
нуриҳои минералӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол 
карда мешаванд. 

Инчунин, дар системаи рушди иқтидори иқтисодӣ ҳангоми 
саноатикунонии минтақа, робита ва вобастагии мутақобилаи 

равандҳои инноватсионӣ масъалаи баррасии ин мафҳумҳоро на дар 
алоҳидагӣ, балки дар маҷмӯъ ба миён меорад ва зарурати шарҳ додани 
сиёсати сармоягузорӣ ва инноватсияро барои саноатикунонии 
иқтисодӣ ҳамчун як самти ягонаи сиёсати молиявии минтақа муайян 
мекунад. 

Дар охир бояд қайд кунам, ки дар шукуфоии ояндаи минтақа, 

саноатикунонии босуръат, сармоягузории инноватсионӣ, 
технологияҳои рақамӣ ва ғайра нақши марказӣ доранд, ки ҳосилнокии 
меҳнат ва самаранокии истеҳсолотро зиёд мекунанд. Рушди 
саноатикунонии иқтисодиёти минтақа дар шароити ҷамъоварии 

донишҳои нав, эҷод ва истифодаи пурсамари технологияҳои нав амалӣ 
карда мешавад. Он рӯз дур нест, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кишвари 
аграрӣ-саноатӣ ба саноатӣ-аграрӣ табдил ёбад. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ В 

УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
 

Республика Таджикистан в качестве одного из приoритетoв 
экономического развития заявляет о планах снижения показателя 
импорта за счет увеличения выпуска собственной продукции. Это 
обосновывается постоянным и ощутимым ростом импортозависимости, 
которое негативно сказывается на экономической безопасности страны. 

Относительная зависимость Таджикистана от импорта связано с 
тем, что страна еще не имеет возможности самостоятельно обеспечить 
внутренний рынок товарами народного потребления. Препятствием на 
этом пути является дефицит кредитных ресурсов, зарубежных и 
отечественных инвестиций, отсутствие квалифицированных кадров, 
новых передовых технологий, соответственно современной техники.  

Учитывая все эти предопределенные трудности, Основатель мира и 
национального единства, Лидер нации, Президент Республики 
Таджикистан, Эмомали Рахмон в своём послании Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан от 26 декабря 2018 года объявил ускоренную 
индустриализацию страны, четвёртой национальной стратегией [7], 
которая напрямую связана с необходимостью реализации мероприятий 
по стимулированию импортозамещающей политики в ближайшей 
перспективе. 

Республика Таджикистан также закрепил этот выбор в таких 
стратегических документах как Национальная стратегия развития на 
период до 2030 года и Программа среднесрочного развития республики 
на 2016-2020 гг. 

Предусмотренная государством политика импортозамещения 
позволить решить многие проблемы социально-экономического 
развития, таких как: недогрузки производственных мощностей, 
способствовать снижению высокого уровня безработицы, повысить 
уровень жизни населения, снизить огромный поток трудовой миграции, 
стимулировать рост отечественного производства, преодолеть как 
импортную, так и экономическую зависимость республики от 
иностранных государств и укрепить свои позиции в сфере 
внешнеэкономической безопасности. 
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Согласно статистическим сведениям, представленным на 
официальном информационном источнике Министерство 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, общий 
объем товарооборота Республики Таджикистан за 2020 год составил $4 
млрд. 557,8 млн., что на $34,1 млн. или на 0,8% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Торговый баланс сложился 
отрицательный и составил $1 млрд. 744 млн. 

Экспорт товаров в 2020 году составил $1 млрд. 406,9 млн. при росте 
19,8%, а импортировано товаров в страну за этот период на сумму $3 
млрд. 150,9 млн. при сокращении на 5,9% [4].  Несмотря на то, что 
Таджикистан сократил объёмы импорта, показатели импорта более чем в 
два раза превышают сумму экспорта товаров. (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Объём товарооборота Республики Таджикистан (млн. долларов США) 
 2017 2018 2019 

 
2020 
 

Товарооборот 3973,1   
 

4223 4523,7 4557,8 

Экспорт 1198,1 1073 1174,4 1406,9 
 

     
Импорт 2775 3150 3349,3 3150,9 
 

Источник: составлено автором на основе статических данных.  
 

Анализ динамики экспорта и импорта в Республике Таджикистан 
позволяет сделать вывод, что данные компоненты 
представляют немаловажную значимость в экономике страны. 

Основные статьи импорта в страну: нефтепродукты, машины и 
оборудование, транспортные средства, недрагоценные металлы и 
изделия из них, продукты растительного происхождения, готовые 
пищевые продукты, также в значительной мере в страну ввозятся одежда, 
обувь и готовые химические товары. 

Немаловажную роль в динамике импорта и экспорта играет курс 
сомони к иностранной валюте. В начале 2021 года официальный курс 
сомони к доллару вырос с 9.69 сомони (в январе 2020 г) за доллар до 11.3 
сомони за доллар [6]. 

Изменение валютного курса в отчетном периоде в основном 
вызвано неустойчивостью мировой экономики в связи с воздействием 
пандемии, сокращением поступления денежных переводов и 
иностранных инвестиций в республику, введением ограничений на 
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перемещение товаров, ростом цен импортируемой продукции, а также 
продолжением дефицита торгового баланса страны. Зависимость 
Таджикистана от импорта означает, что цены на рынках страны 
напрямую зависят от курса доллара, а также доступности иностранной 
валюты. 

Последствия пандемии продолжают оказывать негативное влияние 
на экономику стран мира, в том числе и на развитие нашей 
национальной экономики, на государственный бюджет, внешний 
товарооборот, курс национальной валюты, а также на деятельность 
промышленных предприятий и обслуживающих учреждений. 

Республика Таджикистан в большей степени зависит от импорта 
продовольственных продуктов, поэтому доступность и стоимость 
продуктов питания во многом зависит от стран экспортеров. 

В число основных поставщиков в Таджикистан входят Китай 
(яблоко, груша, имбирь, мандарины, грецкий орех) , Россия (сахар, 
мясная продукция), Казахстан (пшеница, мука, растительное масло), 
Пакистан (сахар, картофель) и Узбекистан (томаты, огурцы, болгарский 
перец, картофель). 

На протяжении 2020 года цены на продовольственные товары 
стремительно росли, усложняя социально-экономическое положение 
страны.  Первые скачки цен на продовольственные товары наблюдались 
в начале весны 2020 года, хотя в стране официально не было признано 
наличие коронавируса. Из за закрытия границ, введения 
ограничительных мер в соседних странах и различных публикаций, люди 
начали массово запасаться продуктами питания. В связи увеличением 
спроса поставщики подняли цены на товары. По данным, Всемирной 
продовольственной программы (ВПП) по сравнению с февралём 2020 
года, в апреле 2020 года мука подоражала на 11%, растительное масло на 
5.6%, хлопковое масло на 6.7%, горох на 9%, а картофель на 66.7% [5]. 

В настоящее время особенностью проведения политики 
импортозамещения является то, что она проводится в условиях 
чрезмерной зависимости страны от импорта. Пандемия коронавируса 
стала испытанием прочности продовольственной безопасности страны и 
самые первые месяцы ажиотажа показали, что страна не подготовлена к 
регулированию кризисных ситуаций. 

Для обеспечения населения товаров первой необходимости по 
доступной цене, министерства, ведомства и местные исполнительные 
органы государственной власти принимают конкретные меры по 
полному и эффективному их использованию, а также снижению 
зависимости от внешних факторов. 

Ни одна поездка президента не обходится без открытия 
промышленных предприятий. Основная задача этих предприятий – это 
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снижение импорта товаров и продуктов питания в страну и обеспечение 
граждан высококачественной продукцией по доступным ценам. 

Однако уже наметились положительные результаты проведения 
программы импортозамещения. В министерстве отмечают, что за 
последние годы потребности республики во многих пищевых продуктах 
обеспечивается полностью за счет внутреннего производства. 
Внутренний рынок полностью обеспечивается мясной и молочной 
продукцией, мукой и хлебобулочными изделиями, макаронами, пищевой 
солью, фруктовыми и овощными консервами, а также алкогольными и 
безалкогольными напитками, часть которых поставляется также за 
пределы страны.   

Так, в 2020 году количество птицеводческих предприятий достигло 
181, и по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,7 раза. Только в 
январе-феврале 2020 года производство птицы (в живом весе) составило 
4357тонн, яиц – 150 млн. штук и рыбы – 484 тонны, и по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года мясо птицы увеличилось в 4,4 
раза, яиц – в 1,5 раза и рыбы- в 2,9 раза. Также производство 
растительного масла выросло на 20 процентов и составило 4,3 тыс. тонн. 
Наряду с этим, за этот период производство овощей в теплицах 
составило 510, 3 тонны, в том числе помидоров – 357,3 тонны, огурцов – 
65,9 тонны и других видов овощей – 87,1 тонны. 

Импорт мяса в страну с 10 700 тонн 2014 года сократился на 180 
тонн в 2020 году, то есть почти в 60 раз. Объем импорта куриного мяса в 
2020 году по сравнению с 2017 годом сократился более чем в три раза [3]. 

Анализы показывают, что Республика Таджикистан имеет 
значительные ресурсы и возможности для производства товаров и 
продукции первой необходимости.  

Таджикистан – горная страна, где всего лишь 7% территории 
пригодна для земледелия, а из 720 тыс. га орошаемых пахотных земель 
используется только 515 тыс. га [1]. Имея 300 солнечных дней в году, 
страна могла бы не только удовлетворить свои собственные 
потребности, но и стать региональным поставщиком продуктов питания. 
Тем не менее, для этого требуется большие финансовые ресурсы, а также 
использования новейших и современных технологий. Используя 
солнечную энергию и современные насосы можно было бы возродить 
орошение оставшихся гектаров засушливых земель. Этого достаточно, 
чтобы гарантировать самообеспечение страны продовольствием и тем 
самым добиться импортозамещения.  

Также в 2019 году в сфере промышленности было реализовано ряд 
мер, направленных на выполнения четвертой национальной цели 
ускоренной индустриализации страны. В частности, были построены и 
сданы в эксплуатацию 219 новых промышленных предприятий, что 
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способствовало созданию 2,9 тысяч новых рабочих мест и налаживанию 
производства новых конкурентоспособных и импортозамещающих 
товаров и продукции, а также расширению экспортного потенциала 
страны [2]. 

Республика Таджикистан располагает большими потенциальными 
ресурсами гидроэнергии, химического производства, цветной 
металлургии, полиметаллических и редкоземельных элементов, 
драгоценных металлов и камней. Скорейшее использование богатых 
природных и сельскохозяйственных ресурсов не только повысит 
экспортный потенциал республики, но и импортозамещающий 
потенциал. 

На наш взгляд, более перспективным направлением является 
импортозамещение, основанное на инновационном воздействии, 
который предусматривает не только улучшение качества производимой 
продукции, но и совершенствование технологии в самом производстве. 
Именно данная направленность импортозамещения может 
способствовать повышению потребности отечественной 
промышленности, которая в настоящий момент отстает от зарубежных 
производителей. 

В заключении хотелось бы отметить, что экономике Таджикистана 
понадобится достаточное количество времени, чтобы заменить 
импортные товары отечественными. Для этого необходимо принимать 
следующие меры: направить ресурсы  на те отрасли, в которой 
республика обладает большим преимуществом; следить за четким 
исполнением установленным планом действия; стимулировать развитие 
отечественного производство; привлекать инвестиции во внутренний 
рынок; сократить импорт до минимума; установить приемлемую 
процентную ставку кредитов. 
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АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ САРМОЯГУЗОРӢ ВА 

КЛАСТЕРКУНОНӢ ДАР ШАРОИТИ ИҚТИСОДИ БОЗОРГОНӢ 
 

Аз лаҳзаҳои бо истиқлолият соҳиб шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва ҷорї шудани дигаргуниҳои демократӣ дар мамлакати мо истифодаи 
дурусту оқилона ва натиҷабахши захира ва сармояҳо дар намуди пулӣ, 
яке аз масъалаҳои мубрам мебошад. Махсусан ин дар шароити 
таназзули иқтисодӣ дар мамлакат, таварруми асъори миллӣ, паст 

рафтани истеҳсолот ва дигар омилҳои манфӣ эҳсос карда мешуд. 
Захираҳо ва сармояҳо дар намуди пулӣ дар ин гуна шароитҳо ҳангоми 
бозмондан ва истифодаи ғайриимкониятбахш мунтазам арзиши худро 
гум мекунанд. 

Бояд ќайд намуд, ки гузариш ба муносибатҳои бозорӣ боиси 
пайдоиши муносибатҳои гуногуни иқтисодӣ гардид. Махсусан, 

тағйироти куллӣ дар муносибатҳои моликиятдорӣ ва сармоядорӣ ба 
вуҷуд омад. Ба мо маълум аст, ки дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ 
мафҳуми сармоя ва муносибатҳои бо он  алоқаманд сахт маҳкум карда 
мешуданд. Вале, ташкили иқтисодӣ бозорӣ бе мавҷудияти сармояву 

сармоядорӣ имконнопазир аст. 
Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки санаи 26-уми декабри соли 
2019 баргузор гардид, тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии ҳаёти 
ҷомеа ба таври муфассал фаро гирифта шуда, самтҳои асосии сиёсати 
дохилӣ ва хориҷии мамлакат дар соли ҷорӣ нишон дода шудаанд, 

дастури роҳнамо ба сўи ояндаи неки кишвар ба шумор меравад. 
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат – Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин таъкид 
карданд: «Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда мешавад, 

ки минбаъд ба ҷанбаҳои сифатии рушди иқтисоди миллӣ, тақвияти 
нерӯи инсонӣ, бо истифода аз технологияҳои муосир ва ҷорӣ намудани 
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инноватсия вусъат додани истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ, баланд 

бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, такмили низоми дастгирии 
соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсеаи иқтисодиёти рақамӣ диққати 
аввалиндараҷа диҳад. 

Ҳукумати Тоҷикистон ба сармоягузории соҳаҳои иқтисодиёт 
ҳамчун воситаи асосии саноатикунонии босуръат таваҷҷӯҳи хоса зоҳир 
намуда, дар самти беҳтар гардонидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби 
ҳарчи бештари сармояи мустақим тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда 
истодааст. 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, 

вазорату идораҳо ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро зарур 
аст, ки бо истифода аз захираву имкониятҳои иқтисодии кишвар 
фаъолияти худро ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузориву 
соҳибкорӣ ва истифодаи воситаҳои дастгириву ҳавасмандгардонии 

соҳибкорон ҷоннок намоянд»[10].  
Дар замони муосир барои ширкатњои ватанї яке аз муаммоњои 

калидии рушд ин ташкили фондњои аcоcї ба њиcоб меравад. Баъди 
гузариши мамлакат ба муноcибатњои бозорї, масъалаи дарёфти 
воcитањои пулї барои хариди техника ва васоити инноватсионӣ барои 
ҳар як ширкат аҳамияти махсус касб мекунад. Ин муаммо ќиcман аз 
њиcоби иcтифодаи шакли нави фаъолияти ќарзї – яъне иљораи молиявӣ 
(лизинг) њал шуда метавонад. 

Барои омўхтан ва пайдо намудани фањмиш дар бораи моњияти 
фаъолияти сармоягузорӣ ва кластеркунонӣ моро зарур аcт, ки маънои 
онро дарк намоем. 

Дар адабиётҳои илмии муосир мафҳум ва моҳияти сармоягузорӣ 
бисёртар дида мешавад. Дар китоби олимони ватанӣ Ҳабибов C., 
Фақеров Х.Н., Ҷамшедов М. К таърифи зерини сармоягузорӣ омадааст: 
«Cармоягузорї (инвеcтиция) – аз калимаи лотинии «invеstirе» гирифта шуда, 
маънои гузоштани cармояи дарозмуддат ба ин ё он ташкилот, корхона бо 
маќcади гирифтани фоида мебошад. Дар адабиётњои илмї якчанд мафњумњо 
оиди cармоягузорї мављуд аcт, ки пањнгаштаи он – cарфи дарозмўњлати 
cармоя дар мамлакати худ, ё ин ки дар хориља ба корхонањо, ташкилотњо, 
лоињањои cоњибкорї, барномањои иљтимоиву иќтиcодї, лоињањои навоварї 
бо маќcади гирифтани фоида ё ин ки даcтраc шудан ба маќcадњои cамаранок 
мебошад» [12, 223]. 

Сармоя – воситаҳои истеҳсолот ва захираҳои гуногун, инчунин 
ҳамаи он чи ки ба даромад овардан қодир аст барои истеҳсоли молҳо 
ва хизмат истифода бурда мешавад, 
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Сармоя (воситаҳои истеҳсолот) – фишанги ба ҳаракатдароваранда 

ва муайянкунандаи дараҷаи рушди иқтисоди миллӣ ва некӯаҳволии 
ҷомеа мебошад. 

Сармоягузорӣ – сармоягузории дарозмуддат ба ин ё он соҳаи 

хоҷагӣ, корхона ё барномаи иқтисодӣ ва ё барномаи  иҷтимоии  ҳам дар 
дохили мамлакат ва ҳам дар хориҷа бо мақсади гарифтани фоида амалӣ 
гардонида мешавад [3, 112]. 

Шарҳи аҷоиби сармоягузориро олимони олмонӣ Э. Долан ва Д. 
Линдсей медиҳанд, ки чунинанд: “...зиёдшаваии ҳаҷми сармоя, ки дар 

системаи иқтисодӣ фаъолият мебаранд, яъне зиёдшавии пешниҳоди 
заҳираҳои истеҳсолкунанда, ки аз тарафи одамон амалӣ карда 
мешавад, сармоягузорӣ меноманд. Сармоягузорӣ ин даст кашидан аз 
истеъмолоти ҷорӣ бо мақсади дар оянда истеъмол намудан мебошад. 

Ҳамон замон мо дар ҳолати хуб аз нуқтаи назари қонеъ гардонидани 
талаботҳои фардоина соҳиб мегардем” [5, 75].  

Олими рус Гирязонова  А.Г. бошад мафҳуми сармоягузориро дар 
китоби худ чунин навиштааст: “Сармоягузорӣ – ин маҷмӯи шартҳои 

сиёсӣ, иҷтимоию маданӣ, молиявию иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, ки сифати 
инфросохтори соҳибкорӣ, ва самаранокии сармоягузорӣ ва дараҷаи 
хатарҳои имконпазир ҳангоми гузоштани онҳо дар ин ё он мамлакат ба 

вуҷудомада мебошад” [7, 359]. 

Ҷадвали 1. 

Дар натиҷаи таҳлили мафҳуми “сармоягузорӣ” чунин маълумот 

дар тарзи ҷадвал оварда мешавад 

 
 
№ 

Муаллиф ва 

сарчашмаҳо 

Нашрия Мафҳум 

1. Кравец П.О., 
Кравец О.Б. 

Инвестиционный 
климат России и 
условиях  
глобал-ного 
финансового 
кризиса и 
ключивые задача 
его улучшения 
[6, с.6]. 

Сармоягузорӣ – дар шароити 
бозорӣ дар зери мафҳуми 
сармоягузорӣ ин маҷмӯи 

омилҳои сиёсӣ,  иҷтимоию 
иқтисодӣ, молиявӣ, ташкили 
ҳуқуқӣ ва ҷуғурофӣ ба давлат 
хос, ки ба қарори сармоягузор 
оиди гузаштани воситаҳо 
таъсир мерасонад. 

2. Ќонуни Љумњурии 
Тољикиcтон “Дар 
бораи 

сармоягузорӣ” [7]. 

 сармоягузорӣ – аз ҷониби 
сармоягузор дар шакли 
дороиҳои моддӣ ва 
ғайримоддӣ гузоштани 
сармоя дар ҳудуди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бо мақсади 
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гирифтани фоида равона 
карда шудааст. 

3. Максимов Н.Б. Инвестиционы 
климат [7, 359]. 

 Сармоягузорӣ – ин одатан 
маҷмӯи омилҳои сиёсӣ, 
иҷтимоию иқтисодӣ, иҷтимои, 
маданӣ, ташкили ҳуқуқӣ ва 
ҷуғрофӣ, ки ба ин ё он давлат 
хос буда, сармоягузоронро, ки 
воситаҳои худро дар ин ё он 
низоми хоҷагидорӣ 

мегузоранд, ҷалб ё аз худ дур 

менамояд, фаҳмида мешавад. 

4. Шарифов Ф.Н .  Луғати 
мухтасари 
истилоҳоти 
бонкдорӣ [13, 
175]. 

Сармоя (капитал) – 1) арзише, 
ки дар гардиш барои 
гирифтани фоида ба кор 
бурда мешавад; 2) маблағи 
асосии қарз бидуни ҳисоби 
фоизҳо; 3) арзише, ки арзиши 
изофаро ба вуҷуд меорад. 
Мувофиқи консепсияи 
молиявии сармоя, ки 
воситаҳои  пулии сармоягу-
зорикардашударо ё қобилияти 
харидории сармоягузориро 
дар назар дорад, ин дороии 
соф ё моликияти худии 
ширкат мебошад. Консепсияи 
молиявии сармояро аксарияти 
ширкатҳо қабул кардаанд. 
Мувофиқи консепсияи 
ҷисмонии сармоя, ки 
қобилияти амалиётиро дар 
назар дорад, ин тавонони 
истеҳсолии ширкат, ки фарз 
кардем дар барориши рӯзонаи 
воҳиди маҳсулот асос 
гирифтааст, мебошад. 

Сарчашма: Ҷадвали маcкур аз ҷониби муаллиф тартиб дода 
шудааcт. 

Акнун мо бояд бо мафҳуми истилоҳи калимаи клатер шинос 
шавем. Мафҳум ва моҳияти кластер дар адабиётҳои иктисодии муосир 
чунин оварда мешавад: 
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Дар мо савол ба миён меояд, ки худи мафҳуми кластер дар 

фарҳанги забони тоҷик чист?  
Кластер (англ. Clustеr — кластер, қисм, қисматҳо, гурӯҳ) – 

омӯзиши якчанд унсурҳои якхелаест, ки метавонад ҳамчун як воҳиди 

мустақили дорои хосиятҳои муайян ҳисобида шавад.  
Кластер як унсури ивазшавандаи соҳаи истеҳсолшуда ё 

хидматрасонии самти муайянест, ки ин як гурӯҳи ташкилотҳои ба ҳам 
алоқаманд (ширкатҳо, корпоратсияҳо, донишгоҳҳо, бонкҳо ва ғ.) 

мебошад, ки дар қаламрави муайян мутамарказ шудаанд: 
таъминкунандагони маҳсулот, ҷузъҳо ва хадамоти махсус; 
инфрасохтор; институтҳои тадқиқотӣ; донишгоҳҳо ва дигар 
ташкилотҳое, ки ҳамдигарро такмил медиҳанд ва афзалиятҳои 

рақобатии ширкатҳои алоҳида ва кластерро дар маҷмӯъ баланд 
мебардоранд. Дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ мафҳуми кластер 
калимаи нав ба ҳисоб меравад ва нахуст калимаи кластер дар Амрико 
ба вуҷуд омадааст [4, 99-101]. 

Бори аввал мафҳуми “кластер”-ро дар ҳаёти ҳаррӯза иқтисоддони 
амрикоӣ, профессори кафедраи маъмурияти тиҷоратӣ, Ҳарвард Майкл, 
Евгений Портер мутахассисон дар хоҷагии кишоварзӣ маҳсулотҳоро ба 
кластерҳо тақсим карда буд, ҷорӣ кард. 

Ба ақидаи ӯ, кластер ин як гурӯҳи ширкатҳои ба ҳам алоқаманди 
ҷуғрофӣ ва ташкилотҳои марбути дар як минтақаи мушаххас 
амалкунанда буда, бо фаъолиятҳои умумӣ ва ба ҳамдигар мукаммал 
тавсиф карда мешаванд. 

Корхонаҳои ба кластер дохилшуда бояд умумӣ дошта бошанд: 
 мавқеи ҷуғрофӣ; 

 маблағи сармоя; 
 таъминкунандагон; 
 ҳолати рақобат; 
 дастрасӣ ба хадамоти махсус; 
 захираҳои меҳнатӣ; 
 мавҷудияти муассисаҳои таълимии махсус; 

 мавҷудияти ташкилотҳои илмӣ; 
 мансубияти саноат; 

Бо нуқтаи назари олимони иқтисодчиёни рус таъкид месозанд, ки 
мазмуни асосии кластер, инчунин ҳамкории корхонаҳои дар як 
минтақаи муайян фаъолияткунанда бо муассисаҳои илмӣ, молиявӣ ва 
мақомоти маҳаллӣ ба ҳисоб меравад [15]. 

Ба фикри олимони ҷаҳон кластер як низоми нав буда, ин як соҳаи 
нави монополиякунонӣ ба ҳисоб меравад. Дар натиҷаи таҳлилу 
омӯзишҳо маълум гардид, ки дар мамлакатҳои пешравии ҷаҳон  
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кластер инкишоф ёфтааст. Низоми кластеркунонӣ исбот кард, ки як 

нави роҳсозии инкишофи иқтисодиёт ба ҳисоб меравад, чунки сохаҳои 
хоҷагии халқ инқишоф ёбад саноат низ инкишоф меёбад. 
Кластеркунонӣ дар мамлакатҳои муттараққӣ ба сохаи хоҷагии халқ 

аҳамияти ҷидди дода шудааст.  
Роҳбари ширкати «Ўзтўқимачиликсаноат» Ҷумҳурии Ӯзбекиситон 

Илҳом Ҳайдаров дар нишасти матлубот таъкид кард: «Бо фармоиш ва 
фаҳмонидани Президент Шавкат Мирзиёев мо кластерро аз кишти 

пахта оғоз намоем ва кишти пахтаро зиёд намуда, он ширкатҳое, ки аз 
кор мондаанд бофандагиро барқарор кунем гуфта, бо роҳи оддӣ 
фаҳмондан сариаввал тарсидам. Зеро оҳиста-оҳиста инкишоф ёфтаи 
саноат дар кишвари мо намоён кардан ба ҷаҳон, сармоягузориҳои 

калонро ба самти хоҷагии халқ дар шаҳри Бухоро равона карда 
шудааст. Ин як навгонии калон ва нав буд, чунки барои корхонаҳои 
бофандагӣ аввал ашёи хом зарур буд» [8]. 

Кластер дар айни замон нафақат ба як самт нигаронида нашуда, 

балки дигар самтҳо низ қарор дорад. Масалан: 
 Афзалият ва кластерҳои рақобатпазир. Хусусиятҳои маҷмӯи 

омилҳое, ки рақобатро дар маҷмӯъ ва афзалияти рақобатии як 

тиҷорати ба як самт равонакардашударо аниқу муайян мекунанд:  
 1) шароити омилҳои истеҳсолӣ;  
 2) ҳолати талабот ба технология, маҳсулот. 
 Кластер (1). Маҷмӯи навовариҳои асосӣ, ки дар як давраи муайян 

ва дар як фазои муайяни иқтисодӣ муттаҳид шудаанд ва ҳамчун як 
системаи ҷудонашавандаи маҳсулот ва технологияҳои нав мебошад; 

 Кластер (2). Шабакаи махсуси фирмаҳо (корхонаҳо), муассисаҳои 

илмӣ (донишгоҳҳо, институтҳои тадқиқотӣ), ташкилотҳои 
дастгирикунанда (ширкатҳои машваратӣ) ва истеъмолкунандагон, ки 
дар як занҷири ягона барои манфиати тарафайн ба ҳам пайвастанд; 

 Кластер дар иқтисодиёт. Иттиҳодияи чандир ва озоди корхонаҳо 
дар заминаи – фазоӣ. Намояндагиҳои кластерҳо (“бурҷҳо”, “гуруҳҳо”) -
и корхонаҳое, ки дар маҳалли муайян ҷойгиранд; 

 Кластери бонкӣ. Кластери бонкӣ – маҳаллисозии муассисаҳои 
бонкӣ дар ҳудуди як ноҳия ё кӯча. Ин падида дар таҷрибаи ҷаҳонӣ хеле 
маъмул аст. Чун қоида, кластерҳои бонкӣ ташаккул меёбанд; 

 Кластери инноватсионӣ. Маҷмӯи корхонаҳои мустақил, 
муассисаҳои илмӣ (аз ҷумла донишгоҳҳо), хидматҳое, ки ҳамкории илм 
ва истеҳсолотро ташкил мекунанд, ташкилотҳои дастгирикунанда 

(брокерҳо, машваратӣ ва ғайраҳо) мебошад; 

https://vocable.ru/termin/model-portera-5-romb-konkurentnogo-preimuschestva-i-klastery.html
https://vocable.ru/termin/klaster-1.html
https://vocable.ru/termin/klaster-2.html
https://vocable.ru/termin/klaster-v-ekonomike.html
https://vocable.ru/termin/bankovskii-klaster.html
https://vocable.ru/termin/klaster-innovacionnyi.html
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 Кластери саноатӣ. Як гурӯҳи соҳаҳо ва соҳаҳои иқтисодро ба 

ҳамдигар такмил медиҳанд (маҷмааи саноатӣ, комплекси агросаноатӣ, 
комплекси сӯзишворию энергетикӣ, металлургия, энергетика ва ғ.); 

 Инноватсия дар кластери сохтмон. Аз нуқтаи назари технологӣ 

сохтмон ва истифодаи хоҷагии манзилию коммуналӣ соҳаҳои бениҳоят 
консервативӣ ва инерсиалӣ мебошанд. Инерсияи кластери сохтмонро 
якчанд омилҳо муайян мекунанд; 

 Таҳлили кластер. Усули муайян кардани гурӯҳҳои 
истеъмолкунандагон, ки миқдори максималии шабеҳиятҳо доранд ва 
монандии ҳадди ақали онҳо бо гуруҳҳои дигари истеъмолкунандагон; 

 Технологияи кластери самаранок. Технологияи универсалӣ, ки ба 
шумо имкон медиҳад, намудҳои гуногуни маҳсулотро (мансуб ба як ё 
якчанд соҳа) бо хосиятҳои нави истеъмолӣ таъмин намуда, иловагӣ 

пешниҳод кунед; 

 Кластерҳои эҷодӣ. Таърифи маъмултарини кластер дар китоби 
“Афзалиятҳои рақобатии миллатҳо”-и Майкл Поттер оварда шудааст: 

консентратсияи ҷуғрофии ширкатҳои ба ҳам алоқаманд, ба низоми 
махсусгардонидашуда табдил ёфтааст [16]. 

Чунин хулоса бар меояд, ки калимаи кластер хеле маънои васеъ 
дорад ва дар иқтисодиёт ба гурӯҳҳо ҷудо намудани ин ё он фаъолиятро 

дар назар дорад. Агар ба адабиётҳои иқтисодӣ назар афканем 
намудҳои кластер ба мо барои гузаронидани таҳлил ва муайян 
намудани натиҷаи ҳодиса пурра инъикос карда мешавад. 
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ВАЗЪИ МУОСИРИ СОҲАИ КИШОВАРЗИИ МИНТАҚАИ СУҒД  

ВА НАҚШИ ОН ДАР РУШДИ ИҚИСОДИЁТИ МАМЛАКАТ 
 

Дар шароити дигаргуншаклии иқтисодӣ минтақаи Суғд яке аз 
минтақаҳои рушдёфтаи мамлакат ба ҳисоб рафта, дар ҳамаи соҳаҳои 

иқтисодиёти ҷумҳурӣ мақоми хосаро дорост. 
Дар баробари ин маълум аст, ки соњаи кишоварзии минтақаи Суғд 

аз љињати ањамияти худ нақши намоёнро ишғол менамояд. Инчунин, 
таъкид бамаврид аст, ки дар соҳаи мазкур зиёда аз нисфи ањолии 

минтақаи болозикр машѓул мебошанд. 
Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи минтақаи Суғд дар он аст, ки 

барои тараққиёти њамаљонибаи соҳаи кишоварзӣ шароити бењтарини 
иќлими мусоид дорад. Бинобар ин, соҳаи кишоварзӣ барои таъмини 

аҳолии минтақаҳои мамлакат бо молҳои босифати озуқаворӣ ва ба 

http://chtooznachaet.ru/klaster.html


  

152 

соҳаи саноат бошад, дарёфти ашёи хоми рақобатобовар мавқеи 

муҳимро ишғол менамояд. Маҳз барои ҳамин қайд кардан ба маврид 
аст, ки яке аз самтҳои асосӣ ва омили рушди иҷтимоию иқтисодии 
мамлакат дастгирӣ ва танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб 
меравад. 

Дар шароити иқтисодиёти бозоргонӣ дар минтақаи Суғд мунтазам 
ислоҳотҳои иқтисодии пайдарпай гузаронида шуда истодааст. Ҳамаи 

ин ислоҳоту дигарунсозиҳои минтақа барои пешрафти иқтисодиёти 
мамлакат таъсири мусбӣ хоҳад расонд. 

Аз тақиқотҳои гузаронидашуда маълум мегардад, ки дар соли 2019 

истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзии минтақаи Суғд чунин таҳлил 
карда мешавад: “...дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ҳаҷми истеҳсоли 
ғалладонагиҳо ба 331689 тонна пахта, 126844 тонна картошка, 450322 
тонна сабзавот, 494914 тонна полизиҳо, 127457 тонна меваҷот, 150985 

тонна ангур, 58649 тонна гӯшт, 269225 тонна, шир зиёда аз 429919 ҳазор 
дона, тухм 1516 тонна, пашм 293 тонна пилла, 1417 тонна асал истеҳсол 
гардидааст” [4, 225-275]. 

Таҳлили маводҳои овардашуда нишон медиҳанд, ки муқоиса 
нисбати соли сипаришуда афзоиши ҳамаи номгӯи нишондиҳандаҳои 
истеҳсолии соҳа аз 101,5 то 139,7 фоиз таъмин карда шуда, ҳаҷми 

истеҳсоли ғалладонагиҳо дар натиҷаи коҳиш додани майдони кишт ва 
аз ҳисоби он зиёд намудани майдони кишти зироатҳои даромаднок 88,4 
фоизро дарбар гирифт. Инчунин, дар хоҷагиҳои минтақаи болозикр аз 
ҳисоби коҳиш додани майдони кишти полизиҳо нисбати соли 

сипаригашта, ҳаҷми истеҳсоли он танҳо ба 83,0 фоизи ҳамин давраи 
соли гузашта баробар гардид. 

Роҳбарон ва истеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзии минтақа 

соли 2019 барои рушди соҳаи кишоварзии минтақа ҳамҷиҳатона ҳамаи 
дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вақташ амалӣ намуда, татбиқи 

самарабахши Барномаҳои давлатӣ кӯшиши ҳамаҷониба карда 
истодаанд. Ба ин мисоли намоён дурнамои кишти баҳории соли 2019 
таҳлили рақамҳои дар поён овардашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки дар 
корхонаҳои кишоварзию хоҷагиҳои деҳқонии вилоят ба 181230 гектар 

расонида шуд, ки дар муқоиса нисбати дурнамо 98,5 фоиз ва нисбати 
соли гузашта 7205 гектар зиёд мебошад. 

Дар шароити муосир бо мақсади пурсамар истифода бурдани 

заминҳои обӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 
ва гирифтани 2-3 ҳосил аз як замин соли ҷорӣ гузаронидани кишти 
такрории растаниҳои кишоварзӣ дарвилояти Суғд 15600 гектар 

пешбинӣ гардида буд. Аз он ба 14779 гектар замин кишти такрорӣ ба 
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роҳ монда шудааст, ки иҷроиши он 94,7 фоизи нишиндоди 

пешбинишударо ташкил медиҳад. Нишондоди мазкур нисбати соли 
гузашта бошад хоҷагиҳои кишоварзии вилоят кишти такрории 
зироатҳои кишоварзиро дар майдони 64 гектар зиёд ҷойгир намуданд, 

ки 0,4 фисадро ташкил медиҳад. 
Тадқиқотҳои гузаронидашуда аз он шаҳодат медиҳад, ки ба кишти 

такрорӣ, асосан 2046 гектарро ғаллагиҳо ва лӯбиёгиҳо, 188 гектарро 
зироатҳои техникӣ, 38 гектарро картошка, 1482 гектарро сабзавот, 228 

гектарро полизиҳо ва 10797 гектарро зироатҳои хӯроки чорво ташкил 
менамояд [4, 146]. 

Бо баробари ин, бояд қайд намуд, ки бо мақсади зиёд намудани 
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифати ба бозори ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда, 
баланд бардоштани ҳосилнокии растаниҳои кишоварзӣ, инчунин зиёд 
намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар соҳаи 

растанипарварии вилоят як қатор чорабиниҳо ба анҷом расонидашуда, 
ба ҳаҷми истеҳсоли соҳа таъсири мусбии худро расонид. 

Дар навбати худ таъкид намудан ҷоиз аст, ки дар вилояти Суғд 
самти сабзавоткорӣ нисбати зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

рақобатпазири тамоюли содиротидошта, танзими бозорҳои истеъмолӣ 
ва таъмини аҳолӣ бо сабзавоти худӣ чораҷӯӣ гардида, айни ҳол аҳолии 
маҳаллиро бо маҳсулоти мазкур таъмин карда истодааст. 

Тибқи маълумотҳои оморӣ маълум гардид, ки дар соли 2019 дар 

ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят 494914 тонна сабзавот истеҳсол 
карда шудааст, ки аз он дар хоҷагиҳои деҳқонӣ 238553 тонна ва дар 
хоҷагиҳои аҳолӣ 217557 тоннаро ташкил дода, ҳиссаи хоҷагиҳои аҳолӣ 
нисбати ҳаҷми умумии истеҳсоли сабзавот ба 43,9%, ҳиссаи хоҷагиҳои 

деҳқонӣ нисбат ба ҳаҷми умумии истеҳсолоти сабзавот ба 48,2% 
баробар гашт. Дар хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияҳои Ашт, Исфара ва 
Шаҳристон афзоиши ҳаҷми истеҳсоли сабзавотро нисбати ҳамин 
давраи соли гузашта зиёд истеҳсол кардааст. 

Дар соҳаи помидорпарварӣ бо мақсади таъмини рушди соҳа ва 
таъмини корхонаҳои коркард бо ашъёи хом соли ҷорӣ дурнамои кишт 
2020 гектарро пешбини намуда, хоҷагиҳои кишоварзии вилоят дар 
майдони 1591 гектар зироати помидор ҷойгир намуданд, ки нисбати 

нишондоди пешбинишуда 78,8 фоиз ва нисбати ҳамин давраи соли 
сипаригашта 383 гектар зиёд мебошад [4, 157]. 

Дар асоси дастуру супоришҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо мақсади танзими нархи картошка дар бозорҳои истеъмолӣ ва афзун 
намудани иқтидори содироти маҳсулоти кишоварзӣ, дар мавсими 
имсола нисбати васеъ намудани масоҳати кишти картошка дар 

хоҷагиҳои кишоварзии вилоят таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, дурнамои 



  

154 

кишти картошка нисбати соли пешин 1,5 маротиба зиёд гардида, ба 
14550 гектар пешбинӣ гардид. Соли ҷорӣ хоҷагиҳои кишоварзии вилоят 
дар ин бахш дар майдони 14641 гектар кишти картошка ҷойгир 
намуданд, ки 100,6 фоизи нишондоди пешбинишударо дарбар гирифта, 
нисбати ҳамин давраи соли сипаригашта 4925 гектар зиёд мебошад. 

Дар натиҷа, дар соли 2019 афзуншавии ҳаҷми истеҳсоли картошка 
таъмин гашта, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят 450322 тонна 
картошка истеҳсол гардид, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 
73564 тонна, 8,3% зиёд мебошад. Дар хоҷагиҳои деҳқонии вилоят 

бошад тибқи маълумоти оморӣ 284176 тонна картошка истеҳсол 
гардид, ки нисбати соли пешин 13216 тонна, 4,9% зиёд гардид. Дар соли 
2019 дар тамоми вилоят афзуншавии истеҳсоли картошка нисбат ба 
соли сипаригардида мушоҳида карда шуд. 

Аз таҳлилҳои гузаронидашуда маълум гардид, ки дар ҳамаи 
шаклҳои хоҷагидории вилоят 150985 тонна мевагиҳо истеҳсол карда 
шудааст, ки нисбати соли гузашта 11635 тонна, 8,3% зиёд мебошад [3, 
139]. 

Ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 
ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба беҳтар намудани инфрасохтори 

истеҳсолии соҳаи кишоварзӣ ҳам аз тарафи идоракунандагон ва ҳам аз 
тарафи молистеҳсолкунандагони вилоят кӯшишу ҳаракатҳои ҷиддӣ 
дида мешавад. 

Аз ҷумла, бо мақсади бештар захира намудани маҳсулоти 
кишоварзӣ ва дар давраи зимистон таъмин намудани аҳолӣ бо 
маҳсулоти тару тозаи истеҳсоли ватанӣ ҷиҳати истифодаи самараноки 

иқтидорҳои мавҷудаи сардхонаҳо, инчунин бунёди сардхонаҳои 
ҳозиразамон ва дар ин замина таъмини иҷрои қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2014, №727 «Дар бораи 
Барномаи ташкил ва барқарорсозии яхдону сардхонаҳо барои 

нигаҳдории маҳсулоти кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2015-2019» дар ҳамбастагӣ бо соҳибмулкони сардхонаҳо 
фаъолияти корӣ бурда шуд. 

Дар шаҳру ноҳияҳои вилоят 26 адад сардхонаҳо фаъолият дошта, 

ғунҷоиши онҳо аз 40 то 1000 тоннаро ташкил мекунад. Баҳри 
истифодаи иқтидорҳои сардхонаҳо, захираи ҳарчи бештари маҳсулот 
ва мусоидат дар таъмини аҳолии вилоят бо маҳсулотҳои тару тоза дар 

давраи тирамоҳу зимистон тадбирҳои муайянро ба сомон расонида, 
тибқи маълумотҳои фаврӣ соли ҷорӣ барои мавсими зимистону аввали 
баҳори солҳои 2018-2019 ҳамагӣ 2853 тонна маҳсулоти кишоварзӣ 
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захира гардида, нисбати ҳамин давраи соли сипаригашта 599 тонна 
зиёд мебошад [4, 137]. 

Дар соли таҳлилгардида барои истифодаи самаранокии 

гармхонаҳо, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва бештар 
таъмин намудани аҳолӣ дар давраи зимистону аввали баҳор аз тарафи 
мутахассисони вилоят дар ҳамбастагӣ бо молистеҳсолкунандагони 
гармхонаҳо тадбирҳои зарурӣ андешида шудаанд. Ҷолиби қайд аст, ки 

оид ба истифодабарии гармхонаҳо, парвариши зироатҳои кишоварзӣ 
ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот мунтазам ба роҳбарияти Мақомоти 
иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят маълумотҳои фаврӣ ирсол 
гардиданд. 

Бо мақсади истифодаи самараноки гармхонаҳо ва бештар таъмин 
намудани бозорҳои истеъмолӣ бо маҳсулоти тару тоза, махсусан 

сабзавоти барвақтӣ, инчунин васеъ намудани масоҳати кишти сабзавот, 
махсусан помидор, бодиринг ва қаламфури булғорӣ дида мешавад. 

Дар соҳаи чорвопарварӣ ҷиҳати афзун намудани саршумори 
чорво, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа ва бештар таъмин намудани 

аҳолӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ фаъолияти мутахассисон равона 
гардида, дар ин самт корҳои муайян ба сомон расонида шудааст. 

Тибқи маълумотҳои оморӣ дар соли 2019 дар ҳамаи шаклҳои 

хоҷагидории вилоят парвариши 665654 сар чорвои калон, аз он 
модагов 356360 сар, 1572408 сар гӯсфанду буз, 8369 сар асп, 4322144 сар 
парранда амалӣ карда шуда, дар соли таҳлилгардида афзоиши ҳамаи 
саршумори чорво таъмин карда шудааст [3, 225]. 

Ҳамчунин, дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят ҷиҳати афзун 
намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ тадбирҳои зарурӣ 
андешида шуда, дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории вилоят ба ҳолати 1 

ноябри соли ҷорӣ 58649 тонна гӯшт, 269225 тонна шир, зиёда аз 
429919,0 ҳазор дона тухм, 1516 тонна пашм, 293 тонна пилла, 1417 
тонна асал истеҳсол гардидааст, ки нисбати ҳамин давраи соли гузашта 

мутаносибан гӯшт 2142 тонна, 3,8% шир 4324 тонна, 1,6%, тухм 207212 
ҳазор дона, 93,0% ва асал 34 тонна, 2,3% зиёд мебошад [3, 273]. 

Дар асоси омӯзиш ва таҳлилҳо маълум гардид, ки дарҳақиқат 
вилояти Суғд ҳамчун минтақаи пешрафт барои рушди иқтисодиёти 

мамлакат ҳиссагузор мебошад. Барои ин баланд кардан ҳаҷми 
истеҳсоли маҳсулоти хушсифати соҳаи кишоварзӣ, истифодабарии 
самарабахши захираҳои иқтисодии мавҷуда, истифодабарии оқилонаи 
захираҳои замин ва об корҳои муайянро бояд иҷро намуд. 
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ДИС ДДТТ 

 

ШАРИКАТҲОИ ДАВЛАТӢ ВА ХУСУСӢ ҲАМЧУН 

ИНСТИТУТИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРӢ 
  

Дар айни замон, институтҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар 
иқтисоди вилояти Суғд мақоми аз ҳама мувофиқро барои рушд, 

маблағгузорӣ ва нигоҳ доштани инфрасохтори ҷамъиятии қаламравҳо 
дар иқтисоди вилояти Суғд ба даст меоранд. Дар шароити муосир, 

маҳдудиятҳои объективии муайяншудаи буҷетӣ мушкилоти ҷорӣ 
намудани василаҳои шарикии давлат ва бахши хусусиро ба механизми 

ҳамкории институтсионалии байни давлат (шарики давлатӣ) ва 

соҳибкорӣ (шарики хусусӣ) ҳамчун механизми самарабахши ҳамкории 

онҳо ба вуҷуд меоранд. 
Дар асоснокии назариявӣ ва методологии воситаҳои 

оптимизатсияи шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ҷустуҷӯи роҳҳои 
самарабахши татбиқи амалии он унсури асосии ташаккул ва татбиқи 

сиёсати дарозмуддати иқтисодӣ дар ҳама сатҳҳо (федералӣ, минтақавӣ, 

маҳаллӣ) ҳамчун маҷмӯи мушаххаси таъсиррасонӣ ба тадбирҳои 

баланд бардоштани самаранокии идоракунии иқтисодӣ мебошад.  

 Дар маънои анъанавӣ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ 
муносибатҳои шартномавии дарозмуддати қонунӣ ба расмият 

даровардашуда байни мақомоти дахлдори идоракунӣ ва 
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сармоягузорони хусусӣ мебошад, ки мушкилоти умумиро ҳал 

мекунанд, ки он имкон медиҳанд то захираҳои маҳдуди буҷетӣ ё 

ғайрибуҷеӣ барои маблағгузории лоиҳаҳои назаррас дар баробари 

нигоҳ доштани сатҳи баланди назорати давлатӣ ва ҷамъиятӣ бартараф 

карда шаванд. Инчунин, коҳиш додани хатарро барои шарики давлатӣ 

ва ҳам сармоягузории хусусӣ таъмин менамояд  

 Хусусияти мушаххаси шарикии давлат ва бахши хусусӣ ин 
хусусияти дарозмуддати ҳамкории фаъолона ва самарабахши мақомоти 

федералӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ бо намояндагони сохторҳои дахлдори 

тиҷорат мебошад, ки на танҳо тарҳрезӣ ва маблағгузории иншоотҳои 

инфрасохтори давлатӣ, балки тамоми марҳилаҳои пас 

аз истеҳсолоти амалиёти минбаъда, сармоя ва нигоҳдории ҷориро дар 

бар мегирад. Объекти инфрасохтор аз тарафи намояндаи соҳибкорӣ ба 

манфиати тарафи давлатӣ ва ҷомеаи ҳудудӣ мебошад. 

Ҳолати муҳим дар татбиқи воситаҳои шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ ин имконияти пурра ё қисман ҷудошавии шарикони давлатӣ ва 

хусусӣ (намояндагони соҳибкорон) аз ҳама хатарҳои эҳтимолии 

истеҳсолӣ, тиҷорӣ ва эътибори марбут ба маблағгузорӣ, сохтмон ё 

таҷдиди сохтори инфрасохтор мебошад. Дар доираи созишномаҳои 

шартномавӣ байни шарикони давлатӣ ва хусусӣ дороиҳои молиявӣ 
муттаҳид карда мешаванд, ки истифодаи муштараки онҳо самараи 
иқтисодиро тавассути коҳиш додани хавфҳо ва афзоиши даромади ҳар 

як тараф зиёд мекунад. Ҷалби сармоягузорони хусусӣ барои 
маблағгузории лоиҳаҳо дар соҳаи инфрасохтори истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ 

ба коҳиш додани хароҷоти асосӣ ва амалиёте, ки бо таъмини ҳаёти 

ҷомеа алоқаманданд, мусоидат мекунад. Ин дар шароити зарурати 

маблағгузории инфрасохтори давлатӣ, ки хусусияти стратегӣ дорад, 

хароҷоти истеҳсол ва истифодаи иншоотҳо хеле баланд ва камдаромад 

мебошанд ва хавфҳои молиявӣ ва тиҷоратӣ ногузиранд, махсусан 
муҳим мегардад. 

Дар шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ҳам ҷараёни сармоягузорӣ 

ва ҳам хавфҳои молиявӣ тақсим карда мешаванд ва бо ин ҳам бори 

молиявии буҷетҳо ва ҳам хавфҳои бахши сармоягузорӣ коҳиш дода 

мешавад. Аз ин рӯ, як воситаи муҳими танзимкунандаи муносибатҳо 

дар соҳаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ суғуртаи хавфҳои бахши 

сармоягузорӣ мебошад. Сохторҳои суғуртаи хавфҳо метавонанд ҳам 

ширкатҳои суғуртавии давлатӣ ва ҳам хусусӣ бошанд, ки дар натиҷа 

ҳудуди ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ва ҷалби субъектҳои нави 

соҳибкорӣ ба низоми муносибатҳои ШДБХ сурат гирад. 
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Аз нуқтаи назари ба даст овардани самараи баланди иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ ҳамкорӣ мебошад, ки дар он бахши сармоягузорӣ ҳамчун 

шарики хусусӣ ҳиссаи назарраси хавфҳоро бо таъмини сохтмон ва 

оптимизатсияи фаъолияти инфрасохтори ҷамъиятӣ дар тамоми 
марҳилаҳои лоиҳа ва мақомот ҳамчун ҷомеа ба зимма мегиранд. 

Шарикон маблағгузории саҳҳомӣ, пешниҳоди шартҳои имтиёзноки 

фаъолият, додани субсидияҳо ё қарзҳои буҷетӣ, имтиёзҳои андоз ва 

ғайраро кафолат медиҳанд, ки барои ҳамкории субъектҳои соҳибкорӣ 
дар доираи сиёсати дарозмуддати амалишаванда шароити мусоид 

фароҳам меоранд. Ҳамзамон, шарикии давлат ва бахши хусусӣ имкон 

медиҳад, ки хавфҳои лоиҳакашӣ, сохтмонӣ, технологӣ ва фоизӣ 
тавассути тақсимоти онҳо дар байни тарафҳо коҳиш дода шавад. 

Сатҳи баланди рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

дар вилояти Суғд бо мувофиқати рушди муҳити институтсионалӣ дар 

соҳаи татбиқи лоиҳаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, мавҷудияти 

таҷрибаи муваффақ дар татбиқи лоиҳаҳои ШДБХ, инчунин дараҷаи 

баланди ҷолибияти сармоягузории вилояти Суғд, фазои мусоиди 

сармоягузорӣ ва иқтидори рушд муайян карда мешавад. 
 Бо мақсади муносибгардонии механизмҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ дар вилояти Суғд бояд як маркази ҳамоҳангсозӣ оид ба 

рушди ҳамкориҳои бахшҳои давлативу хусусӣ таъсис дода шавад, ки 
самти ҳадафи он бояд ба интихоб ва сохтори лоиҳаҳои умедбахши 

сармоягузорӣ, ки ба рушди дарозмуддат мусоидат мекунанд, равона 
карда шавад. 

Таҳлили василаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар вилояти 
Суғд мақсаднок ва самаранок будани татбиқи модели ШДБХ-ро нишон 

дод. Аммо, дар самти стратегӣ, барои такмил додани механизмҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар вилояти Суғд, бояд вазифаҳои 
зерин пайваста ҳал карда шаванд: 

Оптимизатсияи заминаи меъёрии фаъолияти механизмҳои 

ШДБХ, мутобиқ кардани он ба равандҳои воқеӣ дар соҳаи 

сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ; 
Ташаккули намунаи ҳамкории муассир байни Мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва мақомоти иҷроияи 

федералӣ, субъектҳои соҳибкории минтақавӣ, ҷамъиятӣ, ташкилотҳо, 

кластерҳои минтақавӣ, марказҳои оптимизатсияи шаклҳо ва 
механизмҳои ШДБХ; 

баланд бардоштани самаранокии иқтисодӣ ва иҷтимоии татбиқи 

лоиҳаи Partnership шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар минтақа; 
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ташкили сохторҳои махсусии таълимӣ барои баланд бардоштани 

тахассуси хизматчиёни давлатӣ дар татбиқи шаклҳо ва воситаҳои 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ дар минтақа; 

такмили заминаи институтсионалӣ, дастгирии давлатии 

сармоягузорони хусусӣ; 
ҷалби сармоягузорони нав ба боғҳои саноатӣ ва сайтҳои 

минтақавии сармоягузорӣ. 

Шарикии давлат ва бахши хусусӣ воситаи муассир дар соҳаи 

инфрасохтори давлатӣ, инчунин пешниҳоди хадамоти 
махсусгардонидашуда мебошад, ки татбиқи стратегияи дарозмуддати 
рушди иқтисодиро таъмин менамояд. Воситаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ дар соҳаи сохтмони манзил, рушди технологияҳои 

иттилоотӣ, маориф ва тандурустӣ, нақлиёт ва инноватсия 

самараноктар татбиқ карда мешаванд. Дар маҷмӯъ, фаъолсозии 

василаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ ба афзоиши иқтидори 

инноватсионии соҳаҳо ва бахшҳои иқтисоди миллӣ имкон фароҳам 

оварда, ба афзоиши нерӯи технологӣ ва кластерӣ мусоидат мекунад. 
Созишномаҳои шартномавӣ дар доираи шарикии давлат ва бахши 

хусусӣ байни мақомоти дахлдор ва сохторҳои тиҷоратӣ дорои 

иқтидори баланди сармоягузорӣ, новобаста аз шакли интихобшудаи 

ташкилию ҳуқуқӣ, ҳамчун воситаи муттаҳидсозии афзалиятҳои 

истеҳсолӣ, иҷтимоӣ ва инноватсионӣ барои рушди дарозмуддат 

тавассути иштироки ҳамаҷониба дар доираи самараноки системаи 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки ба ҳамкории муштараки бахши 

соҳибкорӣ ва мақомоти давлатӣ мусоидат мекунад. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНУТРЕННЯЯ СРЕДА 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Экономическое развитие Республики Таджикистан в последнее 
десятилетие происходит на фоне ухудшения конъюнктуры мирового 
рынка, повышения влияния внешних факторов на ключевые отрасли 
экономики и осложнения политической обстановки между мировыми 
державами и его основными торговыми партнерами. Происходящие 
тенденции в мире сделали экономику республики наиболее уязвимым к 
формированию и распространению внешних кризисов. Наиболее 
чувствительными отраслями экономики к таким кризисам является 
банковская сфера. С одной стороны, если влияние кризиса связано с 
изменением факторов внешней среды, то с другой стороны, низкое 
качество управления во многих предприятиях не способствует 
своевременному распознаванию кризиса и его предотвращению. 

Кроме внешней среды в любой компании формируется внутренняя 
среда. Внутренняя среда организации – это ситуационные факторы 
внутри организации. Оценка факторов внешней и внутренней среды 
предприятия базируется на SWOT – анализе (S – Strengths – сильные 
стороны; W – Weaknesses – слабые стороны; О – Opportunities – 
возможности; Т – Threats – угрозы), который позволяет оценить 
стратегическую рыночную и финансовую позиции организации. 

Целью данного исследования является изучение теоретических 
вопросов внутренняя среда организаций, а также разработка 
механизма определение сильных и слабых сторон в условиях постоянно 
меняющейся среды. 

Внутренняя среда организации – та часть общей среды, которая 
находится в ее пределах. Она оказывает постоянное и самое 
непосредственное воздействие на функционирование организации. Под 
внутренней средой понимается хозяйственный организм фирмы, 
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включающий управленческий механизм, направленный на 
оптимизацию научно-технической и производственно-сбытовой 
деятельности фирмы. Когда речь идет о внутренней среде фирмы, 
имеется в виду глобальная структура фирмы, охватывающая все 
производственные предприятия фирмы, финансовые, страховые, 
транспортные и другие подразделения, входящие в фирму, независимо 
от их местоположения и сферы деятельности [2, 19]. 

Наиболее полное определение внутренней среды организации 
предложил российский ученый, академик О. С. Виханский: под 
внутренней средой понимают ту часть общей среды, которая находится 
в пределах организации. Она показывает постоянное и самое 
непосредственное воздействие на функционирование организации. 
Внутренняя среда имеет несколько элементов, состояние которых в 
совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми 
располагает организация [4, 214]. 

Так Дж. Пирсоном и Р. Робертсоном были выделены ключевые 
сферы внутренней среды, рекомендуемые для выявления источников 
силы и слабости организации: кадры, организация общего управления, 
производство, маркетинг, финансы и учет. Анализ этих факторов 
позволяет составить представление о внутренней среде организации ее 
сильных и слабых сторонах. [4, 215] 

Согласно О.С. Виханскому, внутренняя среда имеет несколько 
«срезов», состояние которых в совокупности определяет возможности 
(потенциал) организации.  

При рассмотрении внутренней среды необходимо учитывать, что 
организации представляют собой системы, созданные людьми, и 
поэтому существующая в организации внутренняя среда в основном 
является результатом управленческих решений [7, 178]. Это, однако, 
вовсе не означает, что все внутренние факторы полностью 
контролируются руководством. Часто внутренний фактор есть нечто 
«данное», что руководство должно преодолеть в своей работе.  

Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 
организации, которые в основном являются контролируемыми и 
регулируемыми (то есть являются результатом управленческих решений 
менеджера). 

Внутренняя среда организации – это динамичное явление, поэтому 
факторы внутренней среды рассматриваются как переменные (то есть в 
их развитии). Внутренняя среда – это взаимосвязанная совокупность 
элементов, выделенная из внешней среды и объединенная единством 
цели или общими правилами поведения. Внутренняя среда каждой 
организации характеризуется следующими свойствами: - происходит 
процесс взаимодействия и преобразования внутренних переменных в 
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желаемые конечные состояния, имеющие значения во внешней среде; - 
происходит обмен с внешней средой для получения ресурсов, 
информации, энергии, сбыта своей продукции (услуги); - организация 
характеризуется производительностью (результативностью), 
определяемой как отношение объема выходного продукта к затратам. 

Анализ среды организации – это процесс определения критически 
важных элементов внутренней и внешней среды, которые могут оказать 
влияние на способности предприятия в достижении свои целей [7, 195]. 

Благодаря проведение SWOT – анализа, оценивается 
способностью предприятий сохранить свои позиции на рынке, 
выдерживать угрозы кризисной ситуации, выйти из трудного 
финансового положения. Она позволяет изучить новые качества 
хозяйствующего субъекта, выявить причинно-следственные связи 
между основными финансовыми и иными показателями предприятия, а 
также проводить мониторинг за изменением состояний факторов 
кризиса в условиях изменения среды функционирования предприятий 
[5, 42].  

Анализ среды выполняет ряд важных функций в деятельности 
предприятия: 

  - с точки зрения стратегического планирования улучшает учет 
наиболее важных факторов, влияющих на экономическую организацию 
и ее будущие; 

 - с точки зрения политики предприятия помогает ей создать о себе 
наиболее благоприятное впечатление; 

 - с точки зрения текущей деятельности обеспечивает 
информацией, необходимо для наилучшего выполнения рабочих 
функций. 

Таким образом, внутренняя среда организации – та часть общей 
среды, которая находится в ее пределах и оказывает постоянное и 
непосредственное воздействие на функционирование организации. 
Внутренние переменные – это ситуационные факторы внутри 
организации. Основными переменными, которые требуют внимания 
руководства, являются цели, структура, задачи, технология, персонал. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС – ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНОВ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Динамичный рост производительности и обеспечение 

конкурентоспособности промышленных предприятий во многом зависит 
от условия современной региональной экономики. Современная условия 
хозяйствования требует от промышленных предприятий 
интегрироваться, так как в современных условиях становится все 
труднее и труднее вести конкурентную борьбу в одиночку. 

В нынешних условиях хозяйствования, одной из перспективных 
форм обеспечения развития промышленных предприятий являются 
стратегические альянсы. В условиях экономики Республики 
Таджикистан наиболее эффективными являются те структуры, которые 
функционируют на принципах свободной самоорганизации 
независимых хозяйствующих субъектов. К числу таких организаций и 
относится стратегический альянс. Образование стратегических альянсов 
является одним из важных факторов повышения конкурентоспособности 
промышленных предприятий и способствует совершенствованию 
конкурентных отношений. 

Стратегический альянс представляет собой долгосрочное 
соглашение между двумя или большим числом самостоятельных 
промышленных предприятий по сотрудничеству в области сбыта 
продукции, научных исследований и опытно-конструкторских 
разработок, производства продукции, технологического развития [4]. На 
сегодняшний день примеров удачных стратегических альянсов известно 
немало. Такой опыт сотрудничества промышленных предприятий в 
международных стратегических альянсах не так много, как в других 
постсоюзных странах. Но при этом можно выявить некоторые 
специфические особенности, в частности, относящиеся к продуктовым 
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промышленностям, которые продвигают региональную экономику 
Республики.  

Многие из стратегических альянсов выглядят как совершенно 
логичные союзы промышленных предприятий, работающих в одной 
отрасли, но в разных сегментах рынка. К примеру, содружество Nestle и 
Coca-Cola в сфере продвижения холодного чая Nestea, разработанного 
швейцарцами, но реализуемого через громадную розничную сеть 
американской компании [6]. 

Закрытое акционерное общество «Оби Зулол», одно из тех 
промышленных предприятий, которое создано в 1993 году с целью 
выпуска минеральной воды, прохладительных напитков и различных 
соков, являясь одним из крупных предприятий данного профиля в 
Таджикистане. Завод был пробурен скважин глубиной 220м. Первая 
продукция на этой промышленной площадке была выпущена 09 марта 
1993 года. 

В период с 2000 по 2005 гг. на предприятии было обновлено 
основное и вспомогательное оборудование, расширена территория, 
построены цех розлива и новые складские помещения. Уже после 2005 
годов традиционный ассортимент продукции предприятия дополнился 
чистой питьевой водой, выпуском газированных напитков, а также 
натуральных соков и нектаров. Одновременно шло освоение новой 
современной упаковки продукции, в частности бутылок из ПЭТ. 

Динамичность развития предприятия привлекла внимание 
компании «SASIB Beverage MS Spa», которая заключила соглашение о 
совместной работе по розливу напитков. Результатом недолгого, но 
взаимовыгодного сотрудничества стало обогащение управленческим и 
технологическим опытом, ввод в действие новейшего оборудования, 
которое позволило выпускать высококачественные напитки в 
соответствии с международными стандартами качества и с 
соблюдением высоких требований гигиены и санитарии производства.  

Стратегические альянсы являются самой перспективной формой 
объединения промышленных предприятий. Заключение альянсов 
представляет собой один из наиболее быстрых и дешевых путей 
реализации глобальной стратегии. 

Перспективный рост ЗАО «Оби Зулол» тесно связанно с больших 
инвестиций, особенно когда необходимым условием достижения успеха 
является координация решений, принимаемых в сфере производства 
высокотехнологичных продукции, их распределения и маркетинга, а 
также в области финансирования всех операций, осуществляемых в 
других странах мира. При этом может сложиться ситуация, когда ЗАО 
«Оби Зулол» будут испытывать нехватку внутренних ресурсов, 
необходимых для эффективного участия в конкурентной борьбе с 
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другими промышленными предприятиями аналогичного профиля на 
международном рынке. 

Основные мотивы, в соответствии с которыми ЗАО «Оби Зулол» 
вступило в альянсы: 

- совместное использование производственных мощностей; 

- достижение экономии на масштабах производства; 

- совместная разработка и производство технически сложных 
изделий (средств коммуникаций, компьютеров, самолетов и т.п.); 

- объединение усилий в производстве компонентов или сборке 
конечной продукции; 

- получение доступа на рынок, где уже существуют сложившиеся 
рыночные структуры и определенный менталитет, продвижение на 
рынок продукции друг друга; 

- снижение рисков в деятельности и другие. 
Вместе с тем характер действия мотивационных факторов на 

процесс формирования стратегического альянса в значительной мере 
зависит от состояния окружающей среды, в которой он функционирует. 
Условия окружающей среды весьма разнообразны. Однако можно 
выделить ряд стандартных типов условий, имеющих отношение к 
процессу образования стратегических альянсов [3] (табл. 1). 

 
Таблица 1. 

Основные типы условий, влияющих на процесс формирования 
стратегических альянсов 

Основные типы условий, влияющих на 
процесс формирования стратегических 

альянсов. 

Характеристика условий. 

Возрастающая стихийность развития 
окружающей среды. 

Может рассматриваться в качестве 
важнейшего условия, способствующего 
формированию стратегических альянсов, 
поскольку последние призваны значительно 
сокращать вероятность экономических рисков. 

Радикальные изменения состояния 
окружающей среды. 

Характерный признак современной 
экономической ситуации в мире в 
значительной степени способствуют 
активизации процесса образования 
стратегических альянсов с целью большей 
адаптации организаций к этим изменениям для 
сохранения или повышения их 
конкурентоспособности. 

Динамичные технологические 
изменения в различных элементах 

окружающей среды. 

Характерны для развития мирового хозяйства 
в современных условиях, выступают 
важнейшим катализатором процессов 
образования стратегических альянсов, 
которые способствуют достаточно быстрой 
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разработке и внедрению новых технологий. 

Возрастание вероятности финансовых 
рисков. 

В рамках альянса появляется реальная 
возможность для снижения величины 
возможных финансовых потерь. 

Быстрое изменение экономической 
конъюнктуры на большинстве рынков. 

Подталкивает фирмы к образованию 
альянсов, которые рассматриваются как 
способ получения более удобного доступа к 
рынкам. 

Резкое усложнение политической 
ситуации. 

Может рассматриваться в качестве условия, 
активизирующего деятельность организаций 
по формированию стратегических альянсов. 

Необходимость реализации сложных и 
крупномасштабных проектов. 

Условие, способствующее формированию 
стратегических альянсов 

Необходимость повышения 
конкурентоспособности организаций. 

Может рассматриваться как наиболее общее 
условие, активизирующее процесс 
формирования альянсов. С этим условием 
связана ситуация, при которой конкуренты 
достаточно сильны и обладают 
многоресурсовой основой конкуренции. 

 
Таким образом, обобщая все сказанное выше относительно 

основных мотивационных факторов и условий, способствующих 
образованию стратегических альянсов, можно сделать ряд выводов, 
которые представлены на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1. Основные возможности, которые дает формирование 

стратегических альянсов 
Участники стратегического альянса, оставаясь независимыми, 

заключают соглашение о сотрудничестве в рамках определенных сфер 
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деятельности, в основном с целью совместного завоевания новых 
рынков сбыта и продвижения продукции и услуг. 

Изначально альянсы преследовали следующие цели: 

1) снизить операционные издержки; 

2) исключить дублирование функций. 
При этом они ограничивали сферу своей деятельности на 

отдельном рынке как географическом, так и товарном. 
На сегодняшний день их цели усложнились, масштабность их 

расширилась. Совместный маркетинг, совместные продажи, 
лицензирование технологий, научные исследования, совместный дизайн, 
производство, завоевание зарубежных рынков – такие цели стали 
преследовать стратегические альянсы. 

Стратегические альянсы отвечают признакам системы, так одним 
из признаков социальной системы является ее целевая направленность 
(целесообразность). Движущим мотивом возникновения и развития 
альянса является общая цель партнеров — добиться конкурентных 
преимуществ за счет объединения ресурсов и совместных действий. 
Помимо общей цели каждый из участников имеет и собственные. При 
взаимодействии партнеров цели могут быть как однонаправленными, 
так и разнонаправленными. В последнем случае возникают целевые 
противоречия, что сказывается на характере развития объединения. 

Одним из свойств любой социальной системы является 
существование совокупности элементов, имеющих прочную связь. 
Наличие определенного числа партнеров, связанных договорными 
обязательствами, - отражение данного свойства в альянсе. При этом 
участники стратегического альянса могут вза- имообагащаться за счет 
взаимной передаче новых технологий, знаний и товаров. Но эта 
взаимосвязь в альянсе не всегда устойчива. 

Таким образом, стратегический альянс в целом отвечает признакам 
системы. Но это особая система. Ее специфика заключается в том, что, 
во-первых, альянс не всегда является устойчивым образованием. Во-
вторых, альянс как система представляет собой единство 
противоположностей. Речь идет о наличии особых целей у участников, 
которые не всегда совпадают с общими целями стратегического альянса, 
а также о том, что внутри альянса между предприятиями-партнерами 
могут возникать конкурентные отношения. 
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РОЛЬ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ 
КОРПОРАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
В процессе обеспечения конкурентоспособности и достижения 

намеченных целей корпорации время от времени претерпевают 
организационные изменения, касающиеся их размеров. Учитывая 
постоянно меняющиеся условия функционирования, корпорации 
периодически ставят перед собой новые задачи, связанные с ростом их 
хозяйственных параметров. В рыночной экономике корпорация, 
ориентированная на успешное функционирование, не может 
остановиться в своем поступательном движении, она все время должна 
развиваться и вширь, и вглубь, чтобы сохраниться на рынке, а не быть 
отброшенной конкурентами, которые займут ее рыночный сегмент. В 
экономической науке и практике традиционно выделяются четыре 
последовательные стадии развития корпораций [1]. 

На фоне международной экономической интеграции, активно 
протекающей на макроуровне (институциональный тип), одной из 
важнейших особенностей развития крупных промышленных 
предприятий конца XX и начала XXI в., а также динамичной 
тенденцией современности выступает интенсификация интеграционных 
процессов на микроуровне (частно-корпоративный тип).   

Основной причиной появления транснациональных корпораций 
(ТНК) является стремление выдержать конкурентную борьбу в 
международных масштабах в условиях интернационализации 
производства и капитала, перерастающих национально-

http://www.strategplann.ru/
http://www.wikipedia.org.ru/
http://www.finanal.ru/
http://www.coca-cola.ru/
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государственные границы, при этом в целях изыскания 
дополнительных источников расширения, укрупнения производства 
крупными компаниями активно используется тактика слияния и 
поглощения. 

На сегодняшний день ТНК представляет собой особый вид 
объединенной корпорации, переросшей национальные рамки и 
осуществляющей свою деятельность в нескольких странах посредством 
заграничных филиалов и дочерних корпораций и компаний. Эту форму 
определяют следующие особенности: 

 это национальная корпорация с зарубежными активами, т.е. 
национальная по капиталу и контролю, но международная по сфере 
своей деятельности; 

 образование подконтрольных зарубежных компаний происходит 
на основе экспорта капитала крупнейшими национальными 
корпорациями, в результате чего последние трансформируются в ТНК; 

 как корпоративное объединение ТНК имеет организационную 
форму в виде международного концерна или треста, который создает 
обширную заграничную сеть на базе подконтрольных зарубежных 
компаний; 

 ТНК следует отличать от межнациональной корпорации, 
образующейся в результате слияния капиталов различного 
национального происхождения.   

В теории экономического развития существует мало проблем, 
которые порождали бы столько противоречивых мнений и 
интерпретаций, сколько вопрос о выгодах и ущербе от деятельности 
международных, в частности транснациональных корпораций. С одной 
стороны, место и роль ТНК в экономической системе государства 
предопределяется их ролью в едином совокупном воспроизводственном 
процессе, его ресурсном обеспечении, с другой - наличие крупных 
конкурентоспособных на международном уровне субъектов 
хозяйствования определяет степень участия страны в международном 
разделении труда, ее интегрированность в структуру мирового 
хозяйства. При этом влияние ТНК обусловлено в большинстве случаев 
тем, что в руках ТНК и ТНБ находится значительная часть 
транснационального капитала, функционирующего на международных 
финансовых рынках и свободно перемещающегося в экономическом 
пространстве. 

   Для оценки уровня корпоративного управления применяют 
разные методологии. По оценкам ежегодного рейтинга американского 
журнала «Forbes», «Forbes Global 20010», по итогам 2019 г. совокупный 
показатель объема продаж 100 крупнейших в мире ТНК составил 
9663,46 млрд долл., а размер активов - 41415,92 млрд. долл. 
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Необходимо отметить, что «Forbes» берет в качестве основы для 
рейтинга четыре основных показателя: рыночную капитализацию, 
объем активов, продаж и прибыли. Именно поэтому рейтинг журнала 
значительно отличается от многочисленных аналогов, которые строят 
сравнение компаний на каком-то одном показателе. В связи с этим 
список 10 крупнейших корпораций мира по оценке «Forbes» и по 
состоянию на сегодняшний день выглядит следующим образом (табл. 
1). 

 
Таблица 1. 

Список крупнейших корпораций мира («Forbes 2010» 2019 г.)  
 

Ранг 
(мест

о) 

Компания Страна Направление 
деятельности 

Объем продаж 
(млрд долл) 

Прибыль 
(млрд 
долл.) 

1 JPMorgan Chase США Банковский сектор 115,63 11,65 

2 General Electric США Конгломерат 156,78 11,03 

3 Bank of America США Банковский сектор 150,45 6,28 

4 ExxonMobil США Нефтегазовые 
Операции 

275,56 19,28 

5 ICBC Китай Банковский сектор 71,86 16,27 

6 Banco Santander Испания Банковский сектор 109,57 12,34 

7 Wells Fargo США Банковский сектор 98,64 12,28 

8 HSBC Holdings Велико 
британия 

Банковский сектор 103,74 5,83 

9 Royal Dutch Shell Нидерланд
ы 

Нефтегазовые 
Операции 

278,19 12,52 

10 JPMorgan Chase США Банковский сектор 115,63 11,65 

Источник: [3] 
Как видно из таблицы, в 2019 г. большее число крупнейших 

корпораций мира приходится на банковский сектор. При этом 
преобладающей страной базирования банковских ТНК является США. 

Однако, согласно другому рейтингу «Fortune Global 500», 
подготовленному журналом «Fortune» в 2019 г., десятка крупнейших 
ТНК по уровню дохода выглядела несколько иначе и представлена в 
основном компаниями нефтегазового сектора (табл.2). 

Стоит отметить, что принципиальных и существенных изменений 
в 2019 г. по сравнению с 2010 г. не произошло, за некоторыми 



  

171 

исключениями. Несмотря на влияние кризиса, интересен факт выхода 
на первое место крупнейшей американской корпорации в сфере 
розничной торговли «Wal-Mart Stores» в рейтинге.  
 

Таблица 2. 
Список крупнейших ТНК мира по уровню дохода                                               

(«Fortune Global 500» 2019г.)  
Ранг 

(место) 
Компания Направление деятельности Доход (млн 

долл.) 
Прибыль 

(млн 
долл.) 

1 Wal-Mart Stores Розничная торговля 408,214 14,335 

2 Royal Dutch Shell Нефтегазовый сектор 285,129 12,518 

3 Exxon Mobil Нефтегазовый сектор 284,65 19,28 

4 BP Нефтегазовый сектор 246,138 16,578 

5 Toyota Motor Автопромышленность 204,106 2,256 

6 Japan Post Holdings Конгломерат (услуги связи - 
почта, банковский сектор, 
страхование, международ-
ный бизнес) 

202,196 4,849 

7 Sinopec Нефтегазовый сектор 187,518 5,756 

8 State Grid Энергетика (строительство 
энергетических систем и 
передача электроэнергии) 

184,496 -343 

9 AXA Конгломерат (страхование) 175,257 5,012 

10 China National 
Petroleum 

Нефтегазовый сектор 165,496 10,272 

Источник: [6]  
 

«Fortune Global 500» в 2009 г. эта компания занимала лишь 3-е 
место. Крупная автопромышленная японская ТНК «Toyota Motors» 
также поднялась с 10-го на 5-е место (по сравнению с 2009 г.), а холдинг 
«Japan Post Holdings», несмотря на «встряску» 2009 г. и 
противодействие конкурентов, но благодаря отказу правительства от 
планов приватизации компании (прежнее правительство с 2007 г. 
планировало разделить компанию на 4 части и к 2017 г. провести 
приватизацию), а также активной финансовой поддержке, переместился 
с 11-го на 6-е место. Китайская ТНК «State Grid» поднялась с 15-го на 
8-е место по сравнению с 2009 г. благодаря инновационному, 
промышленному и технологическому реформированию. 
Примечательно появление в списке на 9-м месте французского 
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страхового конгломерата «AXA», поскольку в 2009 г. эта компания 
занимала лишь 73-е место [6]. 

Таблица показывает некоторые изменения списка крупнейших 
ТНК за последние 2 года; в частности, по итогам 2010 г. в рейтинге 
заметно сокращение числа ТНК из Японии, отсутствие в списке 
корпораций Саудовской Аравии и Люксембурга, что, вероятно, 
частично продиктовано последствиями мирового финансового кризиса 
и неблагоприятной рыночной конъюнктурой в ряде отраслей. С другой 
стороны, одновременно наблюдается усиление позиций ТНК США, 
Канады, Великобритании, России, Китая, Бразилии, Новой Зеландии. 
При этом примечательно, что наиболее прибыльные компании по 
уровню рентабельности сосредоточены в следующих отраслях (табл. 3). 

 
Таблица 3. 

Список наиболее прибыльных ТНК мира по отраслям                               
«Fortune Global 500» 2009 г.  

Ранг 
(место в 
рейтинге

) 

Отрасль Изменение, в % к 
2008 г. 

1 Горная промышленность, нефтедобыча 19,8 

2 Фармацевтика 19,1 

3 Табачное производство 12,3 

4 Продукты питания и потребительские товары 11,9 

5 Бытовые товары и продукты личного потребления 9,9 

6 Телекоммуникации 7,5 

7 Машинная индустрия 7,1 

8 Стеклопроизводство и строительные материалы 6,5 

9 Оборонная и авиапромышленность 6,2 

10 Судостроение 6,1 

Источник: [6]  
Несмотря на серьезные последствия глобального финансово-

хозяйственного и экономического кризиса для стратегических 
инвестиционных программ ТНК, значительного изъятия 
капиталовложений или продажи части зарубежных активов не 
произошло, напротив, в сложившейся ситуации корпорации продол-
жали и продолжают расширение зарубежной инвестиционной 
деятельности. Сейчас ТНК планируют сохранение и развитие своих 
инвестиционных программ. Порядка 43% респондентов - 
представителей ТНК планируют усиление инвестиционной активности 
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в 2013-2016 гг. (что значительно меньше уровня 2010 г.) и около 58% 
намерены значительно увеличить капиталовложения за рубеж в 2019 г. 
Согласно оценкам UNCTAD, объем прямых иностранных инвестиций 
в 2011 г. составит 1,3-1,5 трлн долл. США, а в 2015г. он достигнет 1,6-2 
трлн долл. США [8]. 

Все вышесказанное позволяет говорить об очевидном - на 
современном этапе развития мировой экономики ТНК действительно 
способствуют развитию производственных, научных и технологических 
связей между организациями в различных странах и регионах, а также 
играют определяющую роль в процессе международной конкуренции, 
сотрудничая и соперничая с малым и средним бизнесом. 

ТНК содействуют экономической интеграции, создавая 
устойчивые экономические связи между разными странами. Во многом 
благодаря им происходит постепенное «растворение» национальных 
экономик в едином мировом хозяйстве, в результате чего чисто 
экономическими средствами, без применения насилия, создается 
глобальная экономика. 
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СИСТЕМАИ ИҚТИСОДИИ ИА ДАР ЗЕРИ ФИШОРИ 

ПАНДЕМИЯ: ИМКОНИЯТҲО ВА ҲУДУДИ ДИГАРГУНШАВӢ  
  

Иқтисоди Иттиҳоди Аврупо дар 12 соли охир саввумин зарбаи 
шадиди худро аз сар мегузаронад. Аввал ин бӯҳрони ҷаҳонии молиявӣ, 
баъд бӯҳрони қарз дар минтақаи евро, ҳоло пандемияи коронавируси 
COVID-19 буд. Сиёсати макроиқтисодӣ ба соҳаи салоҳияти омехтаи 

кишварҳои узви ИА ва мақомоти он тааллуқ дорад. Мақомоти ИА 
танҳо як қисми функсияҳоро ба ӯҳда мегиранд, дар он ҳолате, ки қисми 
зиёди тадбирҳоро ҳукуматҳои миллӣ бо салоҳияти худ иҷро мекунанд. 
Бо вуҷуди ин, мақомоти баландмиллат самти умумии раванди 

макроиқтисодии ИА ва кишварҳои узви онро муқаррар мекунанд, 
қоидаҳои зиёди системавиро муқаррар мекунанд. Ҳамчун як қисми 
бозори ягонаи дохилии ИА, ҳамаи давлатҳои аъзо мутобиқи қоидаҳо ва 

амалияҳои он мебошанд. Ҳамаи кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ба 
қоидаҳои интизоми буҷетӣ, ки аз ҷониби Паймони Устувор ва Рушд 
муқаррар карда шудаанд, итоат мекунанд. Ҳамаи онҳо дар 
мониторинги мунтазами макроиқтисодӣ – семестри Аврупо иштирок 

намуда, талаботҳои мақомоти ИА дар соҳаи назорати бонкӣ ва 
назорати бозорҳои молиявиро иҷро мекунанд. 

Қарорҳои қабулкардаи ӯ барои кишварҳои минтақаи евро ҳатмӣ 
мебошанд. Дар ин қисмат, тақсимоти салоҳиятҳо вуҷуд надорад. Буҷаи 

умумии иттиҳод бояд ба системаи идоракунии макроиқтисодии ИА 
муроҷиат кунад. 

Ҳадафи ин мақола муайян кардани захираҳои трансформатсионии 

системаи идоракунии миллии ИА ҳамчун ҷавоб ба пандемияи 
коронавирус мебошад. Барои ҳалли ин масъала ду вазифа ҳал карда 
мешаванд. Якум баҳо додан ба вазъи иқтисодии ИА пеш аз оғози 
пандемия бо назардошти бӯҳрони минтақавӣ ва бӯҳрони минтақаи евро 

дар тамоюлҳои дарозмуддат. Чаҳор ҷанбаи асосии “эътидоли нав” ин: 
рушди сусти иқтисодӣ, шароити ноустувори бозори меҳнат, афзоиши 
қарзи ҳукумат ва динамикаи нархҳо дар наздикии дефлятсия. Сипас,  
таъсири пандемия, ё аниқтар, чораҳои маҳдудкунандаи бартараф 

намудани онро ба ҳар кадоми ин соҳаҳо баррасӣ мекунем. 
Вазифаи дуввум муайян кардани имкониятҳои системаи 

идоракунии макроиқтисодии Иттиҳоди Аврупо барои вокуниши 
самаранок ба зарбаи ба вуҷуд омада ва нишон додани қобилияти 



  

175 

дигаргунсозии институтсионалӣ мебошад. Барои ин, қарорҳои аз 

ҷониби мақомоти ИА қабулшуда (Комиссия, Шӯро ва бонки маркази 
Аврупо) ҷамъбаст ва самаранокии онҳо арзёбӣ карда мешаванд. Онҳо 
дар навбати худ, бо он ислоҳоти идоракунии макроиқтисодӣ муқоиса 

карда мешаванд, ки Иттиҳоди Аврупо пас аз бӯҳрони минтақаи евро 
оғоз кардааст. Сухан дар бораи ба итмом расонидани дастгирии 
иқтисодии Иттиҳоди иқтисодӣ ва пулӣ тавассути ташкили Иттиҳоди 
Молиявӣ, Иттиҳоди фискалӣ ва Ассотсиатсияи бозори сармоя. 

Ба хулосае омаданд, ки қобилияти ИА барои ҳавасмандгардонии 
рушди иқтисодӣ ва мусоидат ба шуғл бо тамом шудани захираҳои 
ҳамгироии манфӣ (бартараф кардани монеаҳо) ва гузариш ба 
ҳамгироии умдатан мусбат муайян карда мешавад, ки таъсири он 

нисбатан нобаробар тақсим карда мешавад ва манфиатҳо бошад аз 
таъсиси бозори ягонаи дохилӣ ва асъори ягона. 

Тибқи иттилои Маркази аврупоӣ оид ба пешгирӣ ва мубориза бар 
зидди бемориҳо, то 10 июли соли 2020 дар кишварҳои ИА-27 

кишварҳои узви ИДМ-1270 ҳазор ҳолати COVID-19 тасдиқ шуда, марги 
134 ҳазор нафар ба қайд гирифта шудааст. Ҳамин тавр, дар Италия 35 
ҳазор нафар, дар Фаронса – 30 ҳазор, дар Испания – 28 ҳазор нафар аз 
вирус фавтиданд. Меъёри баландтарини фавти нисбӣ – ба 100 ҳазор 

аҳолӣ 85 нафар – дар Белгия қайд карда шуд. Пас аз он Испания, 
Италия ва Шветсия ҷойгиранд, ки дар ин муддат аз ҳар 100 ҳазор 
нафар 50-60 нафар аз вирус фавтидаанд. Дар бисёр минтақаҳои дигар 
фавт хеле камтар буд. Ҳамин тариқ, давлатҳои назди Балтика, Аврупои 

Марказӣ ва Шарқӣ, Австрия, Дания, Юнон, Финляндия ва Олмон дар 
ин муддат аз ҳар 100 ҳазор шаҳрванд аз 1 то 11 нафарро аз даст доданд. 
Тибқи иттилои Eurostat, дар 21 кишвари Иттиҳоди Аврупо, ки 

маълумотҳо дар онҳо мавҷуданд, дар давоми моҳҳои март-апрел назар 
ба ҳамин давраи солҳои 2016-2019 140 ҳазор нафар бештар фавт ба қайд 
гирифта шудааст. 

Дар амал, мақомоти ИА нисбат ба мушовир эҳтимолан ба ҳайси 
судя амал мекунанд. Ба фикри мо, иҷрои касбии тавсияҳое, ки ба 
ҳукуматҳо ирсол шудаанд, хатост. Масалан, моҳи майи соли равон пас 
аз як пурсиши нимсола ба ҳукумати Испания чор тавсия фиристода 

шуд. Яке аз онҳо ба бозори меҳнат дахл дорад. Ин чунин садо медиҳад: 
“Мусоидат ба шуғл тавассути механизмҳои нигоҳдории ҷойҳои корӣ, 
ҳавасмандгардонии самарабахши кадрҳо ва рушди малака. 

Муҳофизати бекорӣ, алахусус, кормандони ғайримутамарказ беҳтар 
карда шавад. Баланд бардоштани фарогирӣ ва мутаносибии ҳадди 
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ақали даромад ва дастгирии оила ва дастрасӣ ба омӯзиши рақамӣ 

беҳтар карда шавад”.  
Дар Италия, ки бекорӣ метавонад то охири сол ба 12% расад, 

маҷмӯи тадбирҳои зерин мавриди баррасӣ қарор мегиранд: таъмини 

дастрасии коргарон, хусусан кормандони ғайримуқаррарӣ ба 
тадбирҳои ҳифзи иҷтимоӣ; даромади гумшударо ба қадри кофӣ пурра 
намояд; коҳиш додани таъсири бӯҳрон ба шуғл, аз ҷумла тавассути 
тарҳҳои фасеҳи шуғл; такмили таълими фосилавӣ ва малака, аз ҷумла 

рақамӣ. Тавре ки шумо мебинед, Комиссия қарорҳои мушаххас 
пешниҳод намекунад, масалан, аз кадом ҷиҳат ҷуброни даромади 
гумшудаи коргарони ихтисоршударо пешниҳод мекунад. Вай маҷмӯи 
умумии тавсияҳоро ташаккул медиҳад ва дар асоси он як навъ созишро 

эҷод мекунад. 
Худи механизми семестри Аврупо дар байни мутахассисон 

саволҳои зиёдеро ба миён меорад. Бо назари некбинона ба вазъи 
кунунӣ, мо метавонем дар бораи ташаккули расмиёти қабули қарорҳо 
сӯҳбат кунем, ки имкон медиҳанд то роҳи оптималӣ нест, ҳадафҳои 
иҷтимоӣ ва иқтисодӣ якҷоя карда шаванд, инчунин созиш байни 

усулҳои фаромиллӣ ва байниҳукуматӣ пайдо карда шавад [1, 144-145]. 
Нигоҳи танқидӣ ҳаракати тавсияҳои кишварро ҳам дар самти 

тангтар кардани онҳо ва ҳам дар самти сустшавӣ нишон медиҳад. 
Ҳамзамон, пас аз соли 2015 тамоюли умумӣ ба формулаҳои камтар 

дақиқ ва норавшан ба назар мерасид, ки аз нав дида баромадани онҳо 
ва тафсирҳои хеле фуҷур имкон фароҳам овард [2, 15-16]. 

Динамикаи ояндаи қарзи давлатии кишварҳои Иттиҳоди Аврупо 
аз давомнокии пандемия ва зарари умумии он сахт вобаста аст. Тибқи 

ҳисобҳои пешакӣ қарзи давлатии кишварҳои минтақа евро аз 86% дар 
соли 2019 то 103% дар соли 2020 ва дар соли 2021 ба 99% коҳиш хоҳад 
ёфт. Барои ҳамаи 27 кишвари Иттиҳоди Аврупо қарзи давлатии онҳо 
мутаносибан аз 79% соли гузашта, имсол ба 95% ва соли 2021 ба 92% 
коҳиш хоҳад ёфт [3 C 3]. Ҳамин тариқ, ҳаҷми нисбии қарзи давлатӣ 16 
банди фоизӣ зиёд мешавад. Агар сатҳи коҳиши он ба солҳои 2014-2019 
баробар бошад, яъне солона 2 банди фоиз дар як сол, пас баргаштан ба 
сатҳи пеш аз карантин риояи қатъии 8 соли интизоми буҷетиро талаб 
мекунад ва на пештар аз он сурат мегирад. Меъёри 60% -и Маастрихт 
меъёри 20 соли оянда боқӣ хоҳад монд. Дар ин ҷо, шиддатҳои нав дар 

система ба вуҷуд меоянд, ки ҳам бо хавфи дефолт ва ҳам бо 
парокандагии фазои молиявии минтақаи евро аз ҳисоби маблағҳои 
гуногуни қарзи ҳукуматии кишварҳои алоҳида ва мувофиқан, барои 
сармоягузорон гуногун мебошанд [5, 78]. 
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Нуқтаи дурахшони расм дар он аст, ки Иттиҳоди Молиявӣ (аз 

ҷумла Паймони устуворӣ ва рушд, Паймони молиявӣ ва Шӯрои 
молиявии Аврупо) қисми пешрафтаи меъмории нави идоракунии 
иқтисодии ИА мебошанд. Масалан, Иттиҳоди бонкӣ, Иттиҳоди 

молиявӣ, қонунгузорӣ ва таҷрибаҳои хуби татбиқи интизоми буҷетиро 
таҳия кардааст. 

Бонки марказии Аврупо, ки дар давраи бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ 
худро дар хатти пеши мудофиа қарор дод, маҷбур шуд, ки ин дафъа низ 

асбобҳои ғайристандартиро истифода барад. Бо фарорасии пандемия, ӯ 
аз густариши паҳншавии воситаҳои қарзӣ дар кишварҳои алоҳида 
нигарон буд. Барои пешгирӣ аз парокандагии фазои молиявии 
минтақаи евро, 20 марти соли 2020 ECB барномаи хариди дороиҳои 

фавқулоддаро дар мубориза бо пандемия оғоз кард. 4 июн Шӯрои 
роҳбарикунандаи ECB ҳаҷми аслии барномаро аз 750 миллиард евро ба 
1 миллиарду 350 миллион евро расонд. Дар робита ба коғазҳои 
қиматноки давлатии Юнон имтиёзи калон дода шудааст: ягон талаботи 

тахассусӣ татбиқ карда намешавад. Мӯҳлати боқимондаи коғазҳои 
қиматноки давлатӣ, ки дар доираи барнома харида шудаанд, аз 70 рӯз 
то 31 солро ташкил медиҳад. Эълон карда шудааст, ки барнома то он 
даме, ки Шӯрои мудирон дар бораи хатми эпидемия қарор қабул кунад, 

амал мекунад. Дар ҳар сурат, ин на пештар аз охири моҳи июни соли 
2021 рух хоҳад дод [4, 44–45]. 

Аз моҳи сентябри соли 2019, фоизи ECB дар сатҳи паст қарор 
дошт: 0% барои амалиётҳои асосии бозтамвил, минуси 0,5% барои 

пасандозҳои шабонарӯзӣ ва ҷамъи 0,25% барои қарзҳои шабона. Аз як 
тараф чунин фоизи пасти фоизҳо шароити қарздиҳии бонкҳои 
тиҷоратиро ба корхонаҳо ва аҳолӣ беҳтар намуда, ба онҳо дар 

мубориза бо оқибатҳои пандемия кӯмак мерасонад. Аз тарафи дигар, 
онҳо интизориҳои таваррумии дарозмуддатро ба вуҷуд меоранд ва ба 
ин васила метавонанд хавфи ба доми дефлятсия ғарқ шудани минтақаи 
евроро зиёд кунанд. Афзалияти бешубҳаи ECB мустақилияти он 

мебошад. Сиёсати ягонаи пулию қарзӣ ба таври мутамарказ ва муассир 
амалӣ карда мешавад, ки ба он имкон медиҳад, ба таконҳои пайдошуда 
зуд вокуниш нишон диҳад. Аммо, ECB наметавонад мушкилоти 
макроиқтисодӣ ва сохтории минтақаи евроро ҳал кунад. Чунин 

вазифаҳо аз доираи ваколати ӯ берунанд ва ба салоҳияти Шӯро ва 
Комиссия дохил мешаванд.  
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САРМОЯИ ХОРИЉЇ ЊАМЧУН ЗАМИНАИ РУШДИ УСТУВОРИ 

ИҚТИСОДИЁТИ ТОЉИКИСТОН 
 

Саромояи хориҷӣ бо маќсади амалигардонии бозсозии сохторї ва 
таъмини рушди устувори иќтисодиёти миллї љалб карда мешаванд. 
Дар ин маврид дар баробари захирањои иловагии моддию молиявї, 
инчунин техникаю – технологияњои пешќадами хориљї, таљњизот, 
таљрибаи роњбарї ва ѓ. љалб гардида, љойњои нави корї ташкил карда 
мешаванд. Истифодаи саромояи хориҷӣ ба рушди иќтидори содиротии 
мамлакат, тавсеаи истењсолоти ивазкунандаи воридот, баланд 
бардоштани сатњи техникию технологии истењсолот, сифат ва 
раќобатпазирии мањсулот нигаронида шудааст. 

Коршинос сармояро њамчун маблаѓгузорињои дарозмӯњлат ба 
соњањои гуногуни иќтисодиёт, инфрасохтор, бахши аграрї, барномањои 
иљтимої, њифзи табиат ва ѓ. њам дар дохили мамлакат ва њам берун аз 
он бо маќсади рушди истењсолот, соњањои иљтимої, соњибкорї ва афзун 
намудани даромаднокї баррасї менамоянд [1, 12].  

Дар моддаи 1 Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
сармоягузорї» мафњуми «сармоягузорї»-ро чунин шарњ дода шудааст: 
«cармоягузорї – њама гуна шаклњои њуќуќи молу мулкї (ба истиснои 
молу мулке, ки ба истифодабарии шахсї ва ё бо фаъолияти фурўши мол 
бе коркарди он алоќаманд аст) бо шумули маблаѓ, коѓазњои ќиматнок, 
таљњизоти истењсолию технологї ва натиљаи фаъолияти зењнї, ки ба 
сармоягузор аз рўи њуќуќи моликият мансубанд ва аз тарафи ў ба 
объектњои фаъолияти сармоягузорї бо маќсади гирифтани фоида ва ё 
расидан ба натиљаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд». 

Саромояи хориҷӣ метавонад, ки дар шакли сармояи соњибкории 
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ба корхонањои истењсолии кишвари ќабулкунанда ва дар шакли 
сармояи ќарзї аз суратњисоби љории бонкњои хориљї пешнињод гардад 
ва њамзамон љалби сармояи соњибкорї метавонад дар шакли сармояи 
мустаќим ва портфелї сурат гирад. 

Дар сатњи макроиќтисод саромояи хориҷӣ барои татбиќи сиёсати 
такрористењсоли васеъ, суръатбахшии прогресси илмию техникї, 
бењтар намудани сифат ва таъмини раќобатпазирии мањсулоти ватанї, 
бозсозии сохтории иќтисодиёт ва рушди мутавозуни њама соњањои он, 
ташкили заминаи ашёии саноат, рушди соњаи иљтимої, њалли 
масъалањои ќобилияти мудофиавї ва амнияти мамлакат, мушкилоти 
бекорї, њифзи муњити зист ва ѓ. њамчун асос баромад мекунанд.  

Саромояи хориҷӣ дар сатњи микроиќтисод низ мавќеи назаррас 

доранд. Он барои таъмини фаъолияти мӯътадили корхона њолати 
устувори молиявї ва њаддалимкон зиёд намудани фоидаи субъектњои 
хољагидор заруранд. Бе сармоягузорї таъмини раќобатпазирии 
мањсулоти истењсолшаванда ва хизматрасонињои пешнињодшаванда, 
бартарафсозии оќибатњои фарсудашавии љисмониву маънавии 
воситањои асосї, хариди коѓазњои ќиматнок ва љалби воситањо ба 
активњои корхонањои дигар, татбиќи тадбирњои њифзи табиат ва ѓ. 
имконнопазир аст [2, 218].  

Барои татбиќи фаъолияти сармоягузорї њам дар сатњи 
макроиқтисод ва њам микроиќтисод моро зарур аст, ки навъу намудњои 
сармояро бо тамоми љузъиёташ нишон дињем. Сармояро аз рўи 
аломатњои гуногун чунин таснифот кардан мумкин аст: шаклњои 
амалкунї, объектњои амалкунї, субектњои амалкунї (сармоягузор) ва ѓ.  

Рушди саноати бештари кишварњо ва њамгароии онњо ба 
иќтисодиёти љањонї то андозае ба туфайли  саромояи хориҷӣ 
метавонад ба кишвари ќабулкунанда барои њамгироии он ба 
иќтисодиёти љањон мусоидат намояд. Љалби фаъоли саромояи хориҷӣ 
ба иќтисодиёти кишвари ќабулкунанда имкониятњои зеринро фароњам 
меоварад: 

- воридшавии технологияњои нав. Сармоягузорони калонтарини 
хориљї, ба ќатори ширкатњои нисбатан раќобатнок дохил шуда, 
дастовардњои фаъолияти худро дар њамаи марњилањои истењсолот, то 
ташкилнамоии бозорњои фурўш ва љойгиркунии воситањои истењсолии 
худ, дар кишварњои гуногун истифода мебаранд. Кишварњое, ки 
саромояи хориҷӣ фаъолона љалб карда тавонистанд, таъсири бебањои 
онро ба рушди базаи индустриалии худ њис мекунанд. Ширкатњои 
ватание, ки бо сармоягузорони хориљї робита пайдо карданд «ноу-
хау»-ро аз худ намуда, дар шароити раќобати шадид амалнамоиро  
меомўзанд. Њамин гуна донишњоро њайати идорї ва кормандони 
сармоягузорони хориљї, ки аз њисоби ањолии мањаллї киро карда 
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шудаанд, меомўзанд [3, 79]; 
- ташкили љойњои нави корї. Дар кишварњое, ки иќтисоди миллии  

онњо дар њолати гузариш ќарор дорад, масъалаи асосї шуѓли нопурра ё 
худ бекории доимоафзоишёбанда мебошад. Кўшишњои коњиш додани 
бекорї бо истифодаи чорањои ба монанди ташкили љойњои корї дар 
сектори давлатї на њама вакт ба натиљањои дилхоњ оварда мерасонад. 
Сармояи мустақими хориҷӣ бошад љойњои нави кориро бо харољоти 
камтарин ва бо истифодаи технологияњои њозиразамон ташкил карда 
метавонад. Ба замми ин такмили ихтисоси мутахассисони мањаллї дар 
базаи ин технология ба иќтисодиёти мањаллї таъсири мусбї мерасонад; 

- рушди содирот. Сармоягузории фаъоли хориљї боиси афзоиши 
содирот аз кишварњои ќабулкунанда ба кишварњои њамсоя, инчунин ба 
бозорњои мамлакатњои сармоягузор мешавад, воридоти асъори озоди 
мубодилашавандаро таъмин мекунад, ки барои рушди устувори 
иќтисодиёт муњим аст. Асъори озодивазшаванда барои пардохти ќарзи 
беруна, хариди молњои хориљї, инчунин барои сармоягузории дохилї 
лозим аст. Хоњиши истифодаи асъори хориљии аз њисоби содирот ба 
даст овардашуда, кишварњоро барои паст кардани мањдудиятњои 
тиљоратї водор ва њамгироии онњо ба иќтисодиёти љањонї мусоидат 
менамояд. Саромояи хориҷӣ ба кишварњо барои васеъ намудани 
номгўи молии содироти худ ёрї медињад. Афзоиши сифатии мањсулоти 
нави содиротї, махсусан барои кишварњои нави соњибихтиёр, ки 
таърихан ашё содир менамуданд, муњим аст. 

Ваќте ки сухан дар бораи саромояи мустақими хориҷӣ меравад, 
пеш аз њама сармоягузорие дар назар дошта мешавад, ки ба 
корхонањои хориљї гузошта шуда, ба сармоягузорон идоранамоиро аз 
болои онњо таъмин менамояд. Ба саромояи мустақими хориҷӣ бештар 
он сармояе дохил мешавад, ки њаљми онњо ба сармоягузор идора 
намудани на камтар аз 20%-и сармояи оиномавии корхонаро таъмин 
менамояд [4, 256]. 

Тањлили равандњои глобалии инвеститсионї дар љањон нишон 
медињад, ки баланд бардоштани фаъолнокии сармоя тариќи љалби 
саромояи хориҷӣ барои кишварњои ќабулкунанда њам оќибатњои мусбї 

ва њам манфї оварда метавонад. Нисбати Љумҳурии Тоҷикистон 
бартарињои љалби саромояи хориҷӣ инњо буда метавонанд: 

1) заминагузорї намудан барои њамгироии иќтисоди миллии 
Тољикистон ба низоми хољагидории љањонї, ки барои рушди содирот 
тавассути баровардани мањсулоти ватанї ва муштарак (бо ширкатњои 
хориљї) ба бозорњои берунї шароит фароњам меоварад. Афзоиши 
содирот имкон медињад, ки воридшавии асъори хориљї зиёд карда 
шавад, ки дар навбати худ метавонад баланси пардохт таъмин карда 
шавад, захирањои тиллої-асъорї зиёд карда шаванд, молњо, ва 



  

181 

воситањои мењнат, ки дар Љумҳурии Тоҷикистон истењсол намешаванд ё 
истењсоли онњо бо ин ё он сабаб (иќтисодї, экологї, технологї ва ѓ.) 
маќсаднок нест ё номумкин аст харида шаванд; 

2) иваз намудани воридоти ѓайри маќсаднок; 
3) фаъол гардонидани раќобат байни корхонањои миллї ва хориљї 

(то лањзаи ноил шудан ба сатњи самаранокии дуюмин); 
4) тезонидани суръати барќароркунии иќтидори соњањои асосї, аз 

ќабили гидроэнергетика, наќлиёт, алоќа ва ѓ., ки рушди иќтисодиёти 
Тољикистонро дар ояндаи наздик муайян месозанд; 

5) пурратар истифода бурдани иќтидори истењсолї ва зењнї; 
6) азхудкунии захирањои табиии ќаблан истифоданашуда ва ба 

ќадри кофї истифоданашаванда (њангоми рияои меъёрњои экологї); 
7) васеъ гардонидани базаи андозбандї, ки эњтимол воридоти 

маблаѓњои иловагиро ба ќисми даромади чї буљаи љумњуриявї ва чї 
мањаллї таъмин месозад ва дар навбати худ барои устувории иљтимоии 
љомеа заминагузорї менамояд; 

8) баланд бардоштани дараљаи бакортаъминкунї ва даромади 
ањолї ва ба њамин васила бењдошти некўањволии халќ; 

9) озод кардани ќисми маблаѓњои буљетї аз харољотњои вобаста ба 
таљдиди корхонањо ва ѓ. анљомдодашаванда ва ба ин васила равона 
намудани маблаѓњои сарфашуда барои њалли масъалањои иљтимої. 

Оќибатњои манфии баланд бардоштани фаъолнокии сармоя дар 
асоси воридоти сармояи мустақими хориҷӣ ба Љумҳурии Тоҷикистон 
инњо метавонанд бошанд: 

1) вобастагии номатлуби иќтисодї ва сиёсї аз сармоягузорон; 
2) хавфи зиёд бад шудани вазъи љории муњити атроф; 
3) ба роњ мондани муносибати тайёрхўрона нисбати сарчашмањои 

дохилии сармояњо; 
4) одатан сармояи хориҷӣ нисбат ба истењсолот, тиљорат ва бахши 

хизматрасониро меписандад; 
5) сармоягузорњо диќќати худро бештар ба лоињањои кўтоњмӯњлат 

ва сердаромад равона менамоянд, назар ба оне ки ба лоињањои 
дарозмуддату бо самаранокии мӯътадил; 

6) имконияти воридоти воситањои мењнат ва технологияњои кӯњна;  
7) сармоягузорони хориљї метавонанд дар асоси принсипи 50 ба 50 

ба моликияти сањњомї дохил шаванд ва баъдан соњиби бастаи 
назоратии сањмияњо гашта, талаботњои ѓайриќонунии худро ба љониби 
тољик пешнињод намоянд; 

8) сармоягузорон кўшиш менамоянд, ки менељерњои хешро бар 
зарари кормандони мањаллии идоракунанда, ки умуман аз рўи сатњи 
донишу малака аз сармоягузорон кам нестанд, истифода баранд;   
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9) сармоягузорони хориљї метавонанд бар манфиатњои худ, ки на 
њама ваќт ба манфиатњои миллї мувофиќанд, бо истифода аз 
имкониятњои молиявиашон ба сиёсатмадорони мањаллї таъсир 
расонанд [5, 67]. 

Сармояи хориҷӣ, хусусї одатан њамчун воситаи бартараф кардани 
тафовут байни захирањои мављуда (пасандозњои миллї, асъори хориљї, 
даромади миллї ва таљрибаи идоракунї) ва њаљми кифояи ин гуна 
захирањо, ки барои ноил шудан ба суръати инкишоф ва рушди матлуб 
заруранд, фањмида мешаванд.  

Дар охир ќайд кардани њастем, ки љалб ва истифодаи оќилонаи 
сармояи хориҷӣ яке аз самтњои њамкорињои мутаќобилан судманди 
Љумҳурии Тоҷикистон бо кишварњои хориљї мебошад. Сармояи 
хориҷӣ ба рафти дигаргунсозињои иќтисодии љумњурї таъсири 
назаррас мерасонанд. Бинобар ин муњим аст, ки оќибатњои 
имконпазири мусбату манфии љалби сармоягузорињо воќеъбинона 
бањогузорї шуда, сиёсати сармоягузории ба манфиатњои Љумҳурии 
Тоҷикистон ва мардуми он  љавобгўй ва таъминкунандаи маќсадњои 
ояндадори рушди миллї тањия карда шаванд. 
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САРМОЯГУЗОРИЊОИ ХОРИЉЇ ВА ЗАРУРИЯТИ ЉАЛБИ ОНҲО 
БА ИКТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Сатњи пасти истењсолот, бекорї, таваррум, пастравии некӯањволии 
иљтимоии ањолї дар љумњуриро ба инобат гирифта, дарёфт намудани 
сарчашмањои рушди иќтисодї, ки ба низоми муносибатњои бозорї асос 
ёфтаанд рўз аз рўз муњим мегарданд. 

Яке аз сарчашмањои муњимтарини тараќќиёт ин сармоягузории 
дохилї ё хориљї мебошад. Барои боло бурдани сатњи иќтисодиёти 
кишвар ва зиндагии ањолї сармояи дохилї ва сармояи хориљї зарур 
аст. Аз рўи назария сармоягузорї ин маљмӯъи манбањои иктисодиёт, ки 
ба такрористењсолии воситањои асосии истењсолот равона карда 
шудаанд. Дар давраи Иттињоди Шўравї Тољикистон дар байни 
давлатњои Шўравї аз рўи дараљаи баланди маълумотнокї фарќ мекард. 
Лекин, аз сабаби љанги шањрвандї ва чуќуршавии сатњи бӯњрони 
иќтисодї ин нишондињанда таѓйир ёфт. Аз сабаби камшавии буљаи 
давлат, барои маориф маблаѓи камтар људо карда мешуд, маоши 
маорифчиён бењад паст буда, душвории ба мактабњо фаро гирифтани 
хонандагон дар ноњияњои љумњурї ба ќайд гирифта шудааст. 
Сармоягузорї ба ин соња кам гардид ва раванди ташаккули сармояи 
инсонї суст гардид. 

Љараёни љалбнамоии сармоягузории хориљї барои баромадан аз 
бӯњрони иќтисодї, васеъгардонии истењсолот ва баланд бардоштани 
сатњи зиндагии ањолї дар љумњурї њаётан зарур мебошад. Дар амал 
ягон давлате нест, ки аз сармоягузории хориљї истифода набарад. 
Давлатњое, ки ба сармоягузории хориљї эњтиёљот доранд, яъне дар онњо 
норасоии сармоя дида мешавад, ки инро исбот кардан шарт нест [1, 
292]. 

Бӯњрони иќтисодї њамаи тарафњои њаёти љамъиятиро дар љумњурї 
фаро гирифт, ки ин боиси мањдудгардии имкониятњои љараёни 
сармоягузорї гашт. 

Ќисми зиёди фондњои асосии истењсолии саноат, сохтмон ва 
комплекси агросаноатї кам гардида, имрўз зиёда аз 40 фоизи мошину 
таљњизоти дар истифодабуда ба талаботи њозира мувофиќат 
намекунанд. Асосан баъзе соњањои асосии иќтисодї ба монанди 
электроэнергетика, саноати масолењи сохтмон дар њолати ногузир 
ќарор доранд. Аз ин љо чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки 
иќтисодиёти Тољикистон ба сармоягузорињои маќсаднок барои 
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техникаи нав ва технологияи њозиразамон эњтиёљоти калон дорад. 
Имконияти баромадан аз чунин ваъзият, яъне талафоти захирањои 
сармоягузорї, бояд аз рўи имконияти такмили љалбкунии сармояи 
хориљї, пеш аз њама, дар он соња ва роњи тараќќиёти иќтисодї, ки 
якљоя бо захирањои миллї самараи максималї дода ба њамкории 
муфиди иќтисодї таъмин мекунад, ба роњ мондан зарур аст [2, 13]. 

Аз сабаби дар давраи гузариш ќарор ёфтани љумњурӣ таљрибаи 
пурраи хољагидорї дар шароити бозорї надорад. Механизми сусти 
муносибатњои бозорї барои давлатњое, ки дар иќтисодиёти гузариш 
ќарор доранд хос мебошад. Бо маќсади ба даст овардани тараќќиёти 
мӯътадили иќтисодї, роњњои баромадан аз вазъияти ба вуљуд омадаро 
бояд љустуљў намуд. Њар гуна кўшиши баланд бардоштани донишу 
ихтисоси кадрњо дар шароити номувофиќатии донишњо оид ба 
иќтисодиёти бозорї ба даст оварда, ба муносибатњои њаќќии истењсолї 
дар мамлакат рў ба ќасодї дорад. Аз ин љо бармеояд, ки 
сармоягузорони давлатњои тараќќикардаро тавассути кушодани 
корхонањои муштарак бояд љалб намуд. 

Сармояи хориљї дар баробари он ташкилотњои хориљї фаъолияти 
худро дар бозор зиёд намуда, маблаѓ барои фаъолгардонии механизми 
бозор, ки дар навбати худ њавасмандии кадрњои мањаллиро дар 
такмили ихтисос ва омўзиши таљрибаи пешќадам ба тараќќиёти 
кишвар оварда мерасонад, таъсир менамояд. 

Њамин тариќ вазъи маљмўи сармоягузорї нишон медињад, ки 
љалби сармояи хориљї хеле муњим аст ва он пеш бурдани сиёсати 
сармоягузориро талаб менамояд. 

Самтњои сиёсати сармоягузорї инҳоянд: 
 ташкили шароит барои љоннок кардани фаъолияти сармояи 

мустањками хориљї ва сармояи хусусї; 
 фароњам овардани иќлими мусоиди сармоягузорї њам барои 

сармояи хориљї ва њам барои сармояи дохилї; 
 гузаронидани сиёсати ќарзї – пулї, ки ба васеъ кардани 

маблаѓгузорї ва мусоидат кардан ба маблаѓгузорињои дарозмуддат 
равона карда шудааст; 

 пурзўр кардани базаи молиявї барои сармоядорон тавассути 
амалї гардонидани сиёсати амортизатсионї ва васеъ кардани маблаѓи 
асосї; 

 дасгирии њаматарафаи рушди сохибкории хурд ва миёна, 
инчунии ривољ додани раќобат; 

 тараќќї додани инфрасохтори истењсолї, иљтимої ва бозорї [3, 
79]. 

Љалби сармоя хориљї ба иќтсодиёти миллї ва истифодаи 
самараноки он бо маќсади таѓйири сохтор ва таљдиди он ва такмили 
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сохтори хољагии халќи Тољикистон яке аз љињатњои муњимтарини 
ислоњоти иќтисодї мебошад. Барои њамин њам љалби сармояи хориљї 
ба яке аз муаммоҳои асосї дар сиёсати берунаи иќтисодии мамлакат 
табдил ёфтааст. 

Яке аз нишондињандањои муњими љалбкунандаи сармояи хориљї 
ин иќлими мусоиди сармоягузорї њисоб меёбад, ки якчанд омилњои 
иќтисодї, сиёсї ва иљтимоиро дар бар мегирад. Аз рўи чунин иќлим 
сармоягузор, бозори муаяни сармоягузориро интихоб карда метавонад. 
Ба таври дигар иќлими мусоид бояд нишондињандаи тараќќиёти 
инфрасохтори бозорї ва иљтимої, ќонунгузорї, имтиёзњо, минтаќањои 
имтиёзноки иќтисодї, вазъи сиёсї, иљтимої ва фарњангї ва ѓайра 
дошта бошад, ки аз тарафи давлат љорї карда мешавад. Дар он 
мамлакате, ки чунин иќлим љорї шудааст сармоя аз бозори љањонї 
њаракат мекунад. 

Тањлили иќлими сармоягузорї дар Љумњурии Тољикистон дар 
давраи 30 соли истиќлолият ва вазъи љалб кардани сармояи хориљї 
нишони медињад, ки дар солњои гуногун нобаробар буд. Сараввал 
љоришавии сармояи хориљї мӯътадил буд, ки дар дигар давлатњои 
муштаракулманофеъ њам њамин ваъзиятро дидан мумкин буд. Баъдтар 
дар давраи солњои охир ҷумњурї аз љињати вазъи иќлими сармояи 
хориљї ба якчанд дањсолањо аќиб партофта шуд ва инчунин ба ќатори 
давлатњои аз љињати љалбнокї суст дохил гардид. Лекин, новобаста ба 
ин сармояи хориљї каму беш ба минтаќањои аз љињати сиёсї мӯътадил 
љорї гардид ва якчанд корхонањои соњањои истењсолоти моддї ва 
ѓайримоддї ташкил гардиданд. Чунин минтаќаҳо асосан вилояти 
њозираи Суѓд ва ноњияњои тобеъи маркази шањри Душанбе мебошанд. 
Ваќте, ки оиди иќлими ѓайримусоиди сармоягузорї дар Тољикистони 
имрўза сухан мекунем дар њаќиќат дараљаи андозбандї назар ба бисёр 
мамлакатњо зиёдтар буда, маъсала на танњо оиди њаљми онњо, балки 
оиди муаян кардани асоси андозситонї меравад. Одатан дар бисёр 
мамлакатњо низоми имтиёзноки андоситонии фоидаи 
азнавмаблаѓкунонида ба истењсолот љорї шудааст, ки ё аз рўи дараљаи 
паст ситонида мешаванд, ва ё аз ќисми даромад тарк карда мешаванд. 
Дараљаи андозњо барои корхонањои сармояи хориљї дошта бо 
назардошти шароитњои давлатњои раќиби Тољикистон муайян карда 
шавад [4, 36]. 

Чунин роњи љалби сармояи хориљї аз рўи таљрибаи љањонї бисёр 
самаранок мебошад ва нисбат ба дигар усулњо самараноктар аст. Як 
соњаи далелнок дар он аст, ки сармояи озод ба минтаќањои андозааш 
камтар њаракат мекунанд, ки фоида бисёртар љам карда шавад ва дар 
њаќиќат дар ин минтаќањо маркази зиёди сармоя ба шумор меравад. Ва 
умуман яке аз маќсадњои асосии сармоягузории хориљї ин гирифтани 
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фоидаи нисбатан зиёд мебошад. 
Дастрас шудани сармояи хориљї барои тараќќиёти иќтисодиёти 

мамлакат, хусусан дар давраи гузариш муњим аст ва он дар 
гузаронидани љараёнњои хусусигардонї, дастрас намудани технологияи 
њозиразамон, тайёр намудани кадрњо, азхудкунии таљрибаи идоракунї, 
шиносої бо усулњои бањисобгирии бухгалтерї, баромадан ба бозори 
беруна, тараќќиёти иќтидори содиротї зоњир мегардад. 

Дар љумњурї шароитњои мусоид барои љалби сармояи хориљї 
пурра фароњам оварда нашудаанд. Дастгирии сохторњои бозорї ва 
тараќќиёти соњањои молиявї бонкњо муњайё шудаанд. 

Дар айни њол базаи ќонунгузории љумњурї ба сармоягузорони 
хориљї аз мусодира, миллигардонї ва дигар амалиётњои маљбурњои 
воќеиро медињад. 

Инчунин, кафолат ба гузаронидани амалиётњои зерин дода 
мешавад: 

 Интиќоли озоди дивидендњо ба хориља дар асъори озод 
бадалшаванда; 

 Кафолати дањсола дар истифодаи њамаи ќонунгузорие, ки дар 
лањзаи баќайдгирии ширкати муштарак амал мекард, дар њолате, ки 
ќонунгузории пасоянди љумњурї шароити сармоягузориро бадтар 
кунад; 

 Њуќуќи худсарона муайян намудани нархњо ба мањсулоти аз 
тарафи онњо истењсолшаванда (корњо ва хизматњо); 

 Муайян намудани тартиби фурӯши он аз интихоби 
таъминкунандагон;  

 Имконияти созмондињии корхонањое, ки пурра ба 
сармоягузорони  хориљї таалуќ доранд [6, 53]. 

Шаклњо ва воситањои асосии љалбнамоии сармоягузории хориљї 
ва рушди равобити иќтисоди берунї дар Љумњурии Тољикистон чунин 
мебошад:  

 Равобити мустаќими корхонањо, ташкилотњо ва дигар шахсони 
њуќуќї бо шарикони хориљї;  

  Муносибатњои бе назардошти иштироки сањомии ширкатњои 
хориљї (хизматрасонии лизингї ва ѓайра);  

  Савдои назди сарњад, аз љумла, дар асоси ивазкунии 
байниминтаќавї;  

 Бунёди корхонањои муштарак, дар дохил ва берун аз кишвар;  
  Бунёди ширкатњои сањомї, ташкилотњои байналхалќї, 

иттињодияњо, консорсиумњо, анљуманњо, хонањои савдо ва ѓайра; 
  Кушодани бонкњои тиљоратии байналхалќї, фондњои молиявї ва 

суѓуртавї;  
  Ташкили бозорњои ќоѓазњои ќимматнок ва воридгардии сармояи 
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хориљї ба он;  
  Ташкили минтаќањои соњибкории муштарак. 
Љалбнамоии сармоягузории хориљї бояд дар самтњои зерин равона 

карда шавад:  
  Бунёди корхонањои коркарди ашёњо (хољагии ќишлоќ ва дигар): 

азнавкунии таљњизонидани техникаи истењсолот;  
 Рушди истењсолот ва лоињањои дар мӯњлати кӯтоњ баровардани 

харљ (соњаи хизматрасонї, туризми хориљї ва ѓайра);  
 Истењсолоти омехта;  
 Тараќќиёти соњањои илмї истењсолии ба пешрафти илмї-техникї 

мусоидаткунанда. 
Њангоми бунёди корхонањои муштарак бояд кўшиш кунем, ки 

иштирокчии хориљї бо худ ӯњдадориро оиди гирифтани њиссаи фоидаи 
худ, дар намуди мањсулоти ин корхонаи муштарак ё ин ки ба кишвари 
сеюм фурухтан гирад (яъне бо шарти «take or pay» - «гир пардохт кун»). 
Дар ин љо талаботи харољотбарории корхонаи муштаракро њатман ба 
назар гирифтан лозим аст. 

Дар соњањои ашёи хоми саноатї, инчунин дар соњаи кишоварзї, 
шакли имтиёзноки љалбнамоии сармоягузории хориљиро вусъат додан 
зарур аст. 

Аломатњои фарќкунандаи шакли имтиёзноки љалбнамоии 
сармоягузории хориљї дар он аст, ки он тамоми намудњои пардохти 
(барои захирањои табиї, замин ва ѓайра) бо созишномањои имтиёзноки 
анъанавии хосро риоя намуда, шарик шудан ба тарафњои 
иштироккунанда ва бурдани назоратро аз болои фаъолияти онњо 
пешбинї мекунад. 

Дар соњањои истењсолкунандаи мањсулоти истеъмолї, корхонањои 
муштарак бояд бозорњои дохилиро аз мањсулоти худ пур кунанд ва 
содироти истењсоли моли худро зиёд намоянд. 

Њавасмандгардонии воридгардии сармоягузории хориљї дар 
љумњурї, пеш аз њама, барои тараќќиёти истењсолоти маснуотбарор, 
барои зиёд намудани њиссаи соњањои маснуотбарорї (дар навбати аввал 
истењсолоти илмї) зарур аст. 

Њамин тавр, рушди иќтисодиёти љумњурї ва фаъолияти равобити 
хориљї бояд барои азнавсозии сохтори иќтисодї ва тараќќиёти сохтори 
иљтимої – истењсолї равона карда шавад. Љойгиркунии корхонањои 
маснуотбарор дар њудуди љумњурї миќдори мањсулоти содиротиро дар 
истењсолот зиёд менамояд ва мошинасозиро талаб мекунад. 
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СОҲИБКОРИИ ЭЛЕКТРОНӢ ҲАМЧУН ОМИЛИ РУШДИ 

ИҚТИСОДИ ҶАҲОНӢ 
 

Имконияти пайдоиши тиҷорати электронӣ ҳамчун падидаи 
муҳими иқтисодӣ, пеш аз ҳама, ба рушди босуръати технологияҳои 
иттилоотӣ ва ба вуҷуд омадани имкониятҳои сифатан нави интиқол ва 

коркарди иттилоот, ки боиси иттилоотонидани иқтисодиёт гардиданд, 
вобаста аст.  Ин аз он вобаста аст, ки худи аксар амалиётҳои иқтисодӣ 
(хусусан молиявӣ) имконияти иваз кардани объекти воқеии воқеиро бо 
маълумот дар бораи он дар назар дорад, ки ба пешрафти босуръат дар 
соҳаи коркарди иттилоот мусоидат кардааст, гузариши тадриҷӣ ба 
технологияҳои иттилоотии рақамӣ, ки дар навбати худ, ба 
катализатори рушди ин амалиётҳо дар миқёси ҷаҳонӣ табдил ёфтанд. 

Умуман, дар иқтисодиёт технологияҳои иттилоотӣ ва техналогияи 
ахборот аз бисёр ҷиҳатҳо зоҳир мешаванд. Якум, ташкили ахборот ба 
монанди – ин соҳаи истеҳсолот, яъне навъи фаъолияти иқтисодӣ, ки 

хусусияти тиҷорӣ дошта бошад. Дуввум, иттилоот, омили истеҳсолот 
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буда, дар иқтисодиёти муосир ҳамчун яке аз бунёдии ҳама гуна низоми 

иқтисодӣ, мол, яъне объекти хариду фурӯш, ки арзиши истеъмолӣ 
дорад. Баъзе аз ин арзиш моли фоидаи ҷамъиятӣ мебошад, ки онро 
ҳамаи аъзои ҷомеа истеъмол мекунанд. Маълумот як намуди махсуси 

молест, ки дар иқтисоди бозорӣ дорои арзиш ва фоидабахшӣ буда, ба 
муайян кардани ҳолатҳои оптималӣ ва мувозинати низоми иқтисодӣ 
мусоидат мекунад. Саввум, иттилоот дар шароити муосир яке аз 
омилҳои муҳими дар муборизаи рақобатӣ буда, онро ба сатҳи сифатан 
нав мебарорад. Чорум, иттилоот захираи стратегии тиҷорат мегардад 
ва доираҳои давлати, ки ҳангоми қабули қарорҳо ва ташаккули афкори 

ҷамъиятӣ истифода мешаванд.  
Интиқоли иттилоот бо роҳҳои гуногун иҷро карда мешавад. Барои 

иқтисоди муосир аз ҳама мувофиқ шабакаҳои иттилоотии электронӣ 
дар шакли Интернет мебошанд, ки хусусияти ҷаҳонӣ доранд. 

Пайдоиши технологияҳои нави иттилоотӣ ва рушди шабакаҳои 
ҷаҳонии иттилоотӣ рушди иқтисоди ҷаҳонро метезонанд. Ҳамчун яке аз 
омилҳои истеҳсолот, технологияҳои иттилоотӣ ва 
инфокоммуникатсионӣ бо назардошти хусусиятҳои хоси худ, ҳаракати 

омилҳои истеҳсолотро метезонанд, мубодилаи ҷаҳонии молҳо ва 
хидматҳоро, амиқтар кардани ТБМ ва афзоиши рақобат оварда 
расонидааст. Дар зери таъсири пешрафти илмӣ-техникӣ имкониятҳои 
сифатан нави пешниҳод, интиқол, коркард ва истифодаи иттилоот 
пайдо мешаванд. 

Алоқамандии марҳилаи кунунии рушди ин равандҳо ва 

эволютсияи воситаҳои интиқол ва коркарди иттилоотро аксари 
муҳаққиқон-иқтисодчиён қайд мекунанд. Ҳамин тавр, Николаева Т.П. 
чунин қайд мекунад: “Ҷаҳонишавии объективӣ бо рушди иқтисоди 
иттилоотӣ ва пайванди марказии он – истеҳсолоти иттилоотӣ 

алоқаманд аст, онҳо ҳамдигарро мустаҳкам мекунад” [1]. 
Муаллифи дигар – барандаи ҷоизаи Нобел дар соҳаи иқтисод Л. 

Клайн чунин мегӯяд: “...аспектҳои техникии гузариш ба ҷаҳонишавӣ ин 
компютерҳо, таҷҳизоти телекоммуникатсионӣ, сохтори 

телекоммуникатсия, ҷараёнҳои иттилоотӣ мебошанд” [2]. Дар айни 
замон интиқоли иттилоот фавран иҷро карда мешавад, чунин 
имкониятҳои техникӣ ҳатто 50 сол пеш ғайриимкон буданд. 

Хулоса, бизнеси электронӣ муосир аз як тараф хусусияти ҷаҳонӣ 
пайдо карда, боиси рушди минбаъдаи иттилоот ва коммуникатсия 
шудааст, аз тарафи дигар, тавассути тағирот дар сифати шаклҳои 

анъанавии муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ оварда 
расонидааст.  
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Ширкати “IBM” тиҷорати электрониро ҳамчун тамғаи молӣ ба 

қайд гирифтааст. Чунин ба қайд гирифта шудааст: “тиҷорати 
электронӣ – табдил додани равандҳои асосии тиҷорат тавассути 
истифодаи технологияҳои интернетӣ”, яъне, “табдил додани равандҳои 

асосии тиҷорат бо истифодаи технологияҳои интернетӣ.” Дар ин 
тафсир, ҳама ҷанбаҳои тиҷорати ширкат, аз ҷумла банақшагирии 
дохилӣ ва идоракунии кор, маркетинг, фурӯш, таҳлили молиявӣ, 
пардохтҳо, ҷустуҷӯи кормандон, дастгирии муштариён ва шарикон ба 

Интернет интиқол дода мешаванд. Ба назари мо, ин тафсири тиҷорати 
электронӣ то андозае содда карда шудааст, гарчанде ки моҳияти онро 
ба қадри кофӣ баён мекунад. 

Истилоҳи “тиҷорати электронӣ” (синоними “тиҷорати электронӣ”, 

“тиҷорати шабакавӣ”) як мафҳуми хеле васеи иқтисодист, ки ҷанбаҳои 
гуногунро дар бар мегирад: ташкилӣ, техникӣ, технологӣ ва ғ. аммо, 
ҷанбаи асосӣ дар ин ҳолат гирифтани фоидаи тиҷорӣ мебошад, ки 
бидуни амалисозии он ягон тиҷорат, аз ҷумла электронӣ, маънои худро 

гум мекунад. Бинобар ҳамин тиҷорати электронӣ ҳамчун як фаъолияти 
тиҷоратӣ бо мақсади ба даст овардани фоида дар тамоми соҳаҳои 
ҷаҳон ва иқтисоди миллӣ дар шакли виртуалӣ тавассути технологияҳои 
инфокоммуникатсионӣ ва воситаҳои техникии мувофиқ дар муҳити 

мушаххас амалӣ карда шавад – шабакаи ҷаҳонии иттилооти 
электронии Интернет ҳисобида шавад. 

Дар сатҳи ширкатҳо, “иқтисоди нав” ҳамчун ҳамгироии пурраи 
мутақобилаи системаҳои “бэкофиса” (яъне системаи тиҷоратӣ, ки 

банақшагирии истеҳсолӣ ва идоракунии фондҳои асосӣ, муносибат бо 
таъминкунандагон ва истеъмолкунандагон дар бар мегирад) ва “Офис 
фронт” (яъне системаҳои тиҷоратии муносибатҳо бо 
истеъмолкунандагон) дар асоси амалияи веб. Дар иқтисоди анъанавӣ, 
ширкате, ки илова бар захираҳои моддӣ (меҳнат, ашёи хом, арзиши 
иловагӣ истеҳсол мекунад, ва ғ.), инчунин ғайримоддӣ (ҷустуҷӯ ва 

мубодилаи иттилоот, мониторинги амалҳои рақибон, ҷорӣ намудани 
ноу-хау ва ғ.) -ро истифода мебарад, яъне хароҷоти ҳамкориҳоро ба 
амал меорад, ки ба 50-60% аз хароҷоти умумӣ мебошад [3]. Хоҳиши 
коҳиш додани ин хароҷот ташаккулёбии рақамҳо ва холдингҳои 

амудии ба ҳам алоқамандро тақвият медиҳад. Бо ҳимояи худ аз 
рақибон, ширкатҳо мекӯшанд, ки хароҷоти мутақобилаи худро афзоиш 
диҳанд, ки дар натиҷа монеаҳо барои вуруд ба бозор афзоиш ёфта, 

ҷойҳои азхудшудаи фазои бозор амалан пӯшида мешаванд. Ҳамин 
тавр, иқтисоди кишвар аз тавсеаи сармояи беруна (масалан, Ҷопон) 
баста аст. 
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Амалияи “иқтисоди нав” имкон медиҳад, ки хароҷоти ҳамкорӣ 

тавассути истифодаи технологияҳои электронӣ якчанд маротиба кам 
карда шавад. Мавқеи худро дар “иқтисоди нав” ҷой дода, ширкат 
таҷдиди сохторро анҷом медиҳад, ки бо шикастани робитаҳои 

мустаҳками амудӣ ҳамроҳ мешавад ва одатан дар чор марҳила сурат 
мегирад. Дар марҳилаи аввал, технологияҳои электронӣ танҳо ҳамчун 
канали иловагии маркетингӣ истифода мешаванд, танҳо бо ташкили 
вебсайт ва пойгоҳи додаҳои муштариён. 

Дар марҳилаи дуввум, технологияҳои электронӣ аллакай ба 
воситаи тиҷорат табдил ёфта, равандҳои тиҷории се иштирокчӣ асосии 
бозор – таъминкунанда, худи ширкат ва истеъмолкунандаро ба ҳам 
мепайвандад. Истеъмолкунанда, дар сурати мавҷуд будани чунин 

занҷир, метавонад анбори молрасонҳоро идора кунад ва барои 
истеҳсолот фармоиш диҳад. Ин занҷири равандҳои тиҷоратӣ хароҷоти 
ҳамкорӣ ва мутобиқан хароҷоти умумиро (20-30%) якбора коҳиш 
медиҳад. 

Дар марҳилаи сеюм, вазифаҳои асосӣ муайян карда мешаванд, ба 
ихтиёри ширкатҳои махсусгардонидашуда дода мешаванд. Се вазифаи 
асосии тиҷорат (таҳияи маҳсулот (ноу-хау), иртиботи мустақим бо 
муштарӣ (фурӯш) ва хадамот ба муштарӣ), ширкат набояд ҳеҷ гоҳ аз 

нигоҳ доштани мустақилият ва шахсияти худ даст кашад. Дар баробари 
ин, ҳама чизи дигар – таъминоти логистикӣ, маркетинг, истеҳсолот бо 
логистикаи харид ва ҳатто идоракунии молиявӣ – ширкат метавонад 
аутсорсинг кунад ва ҳамчун хадамот истеъмол карда шавад. 

Ҳамин тариқ, ҳангоми тиҷорат дар фазои электронии иқтисоди 
ҷаҳонӣ аз модели ширкати воқеӣ, ки тамоми вазифаҳои асосиро дар 
ихтиёр дорад, ба модели ширкати виртуалӣ, ки танҳо бо стратегияи 

муносибатҳо бо муштариён ва рушди маҳсулот. Чунин модел боиси 
афзоиши рақобат дар бозори ҷаҳонӣ барои ноу-хауҳои пок ва тамғаҳои 
соҳиби онҳо мегардад – бозор аслан ба муассисаи кашфи иттилоот ва 
интизориҳо табдил меёбад. Гузашта аз ин, бозор ва менеҷмент ба 

механизмҳои мукаммали раванди инноватсия табдил меёбанд [4]. 
Қувваи пешбарандаи ин бозор кластери трансмиллӣ – элитаи касбӣ, 
эҷодӣ ва идоракунии насли нав мебошад. 

Дар марҳилаи чорум, “модулҳо” -и алоҳидаи ширкатҳое, ки дорои 

ноу-хау мебошанд, ба занҷири арзиш шомил карда мешаванд. Гузашта 
аз ин, конфигуратсияи чунин маҳсулоти элита на аз ҷониби 
истеҳсолкунанда, балки аз ҷониби фармоишгар ташаккул меёбад. 
Омезиши модулҳо ба як ширкати виртуалӣ ба лаҳзаи ҳозира, талаботи 
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фаврии истеъмолкунанда ҷавобгӯ аст ва худи ширкат низ виртуалӣ 
мегардад. 

Ҳоло, вақте ки даҳҳо миллион компютерҳои фардӣ ба Интернет 

пайваст мешаванд, вақте ки Интернет ба мӯҳити тиҷорати иқтисоди 
ҷаҳонӣ табдил ёфтааст, тақрибан ҳама ширкатҳо имкон доранд, ки 
амалиётҳои зиёдеро онлайн (дар шакли электронӣ) анҷом диҳанд. 
Ҳамин тариқ, ширкатҳо хароҷоти тиҷорати мавҷударо кам мекунанд ё 

ба схемаҳои тамоман нави тиҷорат мегузаранд [5]. 
Муҳити муосири иқтисодиро таҳлил карда, як қатор объектҳои 

зеринро муайян кардан мумкин аст, ки дар ташаккули муносибатҳои 

иқтисодӣ нақши бузург доранд: ҷомеа, корхонаҳо ва технологияҳо, ки 
ҳар яке мавҷудияти дигаронро муайян мекунанд ва қувваи 
пешбарандаи рушди онҳо мебошанд. Ҳамин тариқ, вобаста аз зуҳуроти 
тағироти дар боло тавсифшуда дар иқтисодиёти давлат, мо метавонем 

дар бораи мавҷудияти заминаҳои ташаккули сохтори возеҳи тиҷорати 
электронӣ суҳбат кунем. Рушди тиҷорати электронӣ дар саросари ҷаҳон 
хеле нобаробар аст, ки инро бо душвории дастрасӣ ба технологияҳои 
муосир, инчунин набудани стандартҳои дақиқи танзимкунандаи 

тиҷорати электронӣ шарҳ додан мумкин аст. 
 

Пайнавишт: 
1. Николаева Т.П. Информационная экономика и тенденции ее развития // 

Диес, на соиск. уч. ст. д.э.н. - СПб.: 1999, С. 42. 
2. Горбачев М.С. Грани глобализации: Трудные вопросы современного 

развития. — М.: Альпина Паблишер, 2003, С. 13. 
3. Мясникова Л., Зуев А. Электронный рынок и «новая экономика». - Вопросы 

экономики 2004, №2. С. 57 - 71. 
4. Мясникова Л. Рынок и ожидания. // Вопросы экономики , 1997, №11. С. 96 

- 105. 
5. Навал Кишор. Электронная коммерция: проблемы и перспективы //Второй 

мировой конгресс по электронной коммерции, Онтарио, Канада, январь 
2001 г., С. 46 

 



  

193 

Рустамов Д.Э., 
магистрант 2-го  

курса специальности 
 мировой экономики 

 
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ И 

ИХ  ИЗМЕНЕНИЕ В СВЯЗИ СО ВСТУПЛЕНИЕМ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН В ВТО 

 
Современная международная торговля во многом определяется 

правилами, разработанными на Западе. Вступление во Всемирную 
торговую организацию (ВТО) является значимым критерием, прежде 
всего политическим, который позволит повысить рейтинг 
Таджикистана и сделать страну более доступной и привлекательной для 
зарубежных инвесторов [1]. 

2 марта 2013 года Таджикистан стал официальным 159-м членом 
ВТО. Присоединение к ВТО будет твердо интегрировать Таджикистан 
в мировую экономику и глобальную торговую систему, обеспечивая 
открытую, прозрачную и недискриминационную среду. Как новый 
член, Таджикистан будет в лучшем положении использовать торговлю 
как инструмент для ее развития и роста, как это сделали другие. В этих 
целях участие Таджикистана в ВТО считается одним из приоритетных 
вопросов развития экономики страны. 

После вступления Таджикистана в ВТО начались двусторонние и 
многосторонние переговоры республики со странами-членами ВТО 
(США, Канадой, ЕС, Китаем, Южной Кореей, Японией, Тайландом, 
Индией и др.) по вопросам доступа национальных товаров и услуг на 
рынок стран-членов ВТО, защите прав производителей и др. По 
результатам переговоров было усовершенствовано законодательство 
страны, внесены изменения и дополнения в более чем сто нормативно-
правовых актов, приняты новые и отменены старые законы, 
постановления Правительства страны, то есть создана нормативно-
правовая база, отвечающая международным стандартам. 

Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31 
октября 2014 года за № 691 утверждена Программа адаптации 
экономики Республики Таджикистан в связи с членством в ВТО [2]. В 
настоящей Программе установлены основные цели, задачи, 
приоритеты для подготовки экономики страны к здоровой 
конкуренции в переходном периоде, приведение в соответствие её 
экономики в рамках принятых обязательств Республики Таджикистан, 
защита экономических интересов отечественных производителей. 
Определены конкретные мероприятия, сроки выполнения этих 
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мероприятий, а также органы, ответственные за их своевременное 
выполнение. 

Принятые меры оказали прямое воздействие на внешнеторговые 
связи страны, а именно на экспорт – вывоз товаров местного 
производства за границу и импорт – ввоз в страну иностранной 
продукции. 

По статистическим данным Таможенной службы ниже в таблице 1 
приведены показатели внешней торговли Таджикистана с 2013 года по 
сентябрь 2018 года.  

Таблица 1. 
Показатели внешней торговли Таджикистана в период с 2013-2018 гг. 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 

 

Экспорт 
товаров в тыс. 
долларов США 

1 170 373 978 573 891 355 899 320 983 826 1 073859 

Темп роста 
экспорта в % 

-13,6 -16,3 -8,9 0,89 9,4 9,2 

Импорт 
товаров в тыс. 
долларов США 

 
 
4 153 565 

 
 
4 
340 531 

 
 
3 
434 896 

 
 
3 031 270 

 
 
2 774 436 

 
 
3 144344 

Темп роста 
импорта в % 

9,8 4,5 -20,9 -11,8 -8,5 13,3 

 
Сальдо 
 

 
-2 983 192 

 
-3 
361 958 

 
-2 
543 541 

 
-2 131 950 

 
-1 790 610 

 
-2 070485 

Коэффициент 
покрытия 
импорта 
экспортом, в % 

 
 
28,2 

 
 
22,5 

 
 
25,9 

 
 
29, 67 

 
 
35,46 

 
 
34,15 

Источник: [3]  
 
Как видно из приведенной таблицы, соотношение экспорта и 

импорта во внешней торговле показывает отрицательный торговый 
баланс, однако сальдо на протяжении последних пяти лет идет на 
увеличение, что является положительной динамикой для экономики 
Таджикистана. Такая динамика связана с ежегодным увеличением 
экспорта и уменьшением импорта иностранной продукции в 
республике.  

Основу экспорта Таджикистана составляют руды, шлак и зола, 
алюминий и изделия из него, а также хлопок.   
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Таблица 2. 
Экспорт Таджикистана по основным товарным группам в тыс. 

долларах США 
 
Наименование 
группы 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 
 

Руды, шлак и 
зола 

100 436 175 880 152 405 239120 387 327 400 127 

Алюминий и 
изделия из него 

377 920 236 115 221 341 209 386 203 118 202 178 

Хлопок 204 259 144 668 156 018 137 211 159 900 204 928 

Источник: [3]  
 
В товарной структуре импорта ведущая роль принадлежит 

топливным товарам, черным металлам, оборудованию, механическим 
устройствам и их частям, наземному транспорту, злакам, древесине и 
изделий из неё, древесному углю, продуктам неорганической химии. 
Доля рассматриваемых товарных групп в последние годы составляет 
более 50% (см. табл. 3). 

Географическое распределение внешней торговли Таджикистана 
по группам стран остается неизменным. Основное место во 
внешнеторговом обороте занимают страны СНГ. На долю стран СНГ 
приходится более половины товарооборота страны. В 2017 году эта 
доля составила 55,5%, а в 2018 году – 55,6%. 

На втором месте в товарообороте Таджикистана находятся страны 
дальнего зарубежья. На 2017 год товарооборот со странами дальнего 
зарубежья составил 44,5%, а на 2018 год - соответственно 44,4%.  

В 2018 году основными партнерами по экспорту товаров являлись: 
Казахстан – 27,9% от общего объема экспорта товаров, Турция – 25,8%, 
Узбекистан – 14,5%, Афганистан – 6,7%, Китай – 5,3%, Россия – 5,1%, 
Иран - 3,3%, Нидерланды – 2,7%, Тайвань – 1,6%, Италия – 1,5%, 
Кыргызстан – 1,3%, Пакистан – 0,9%, Латвия – 0,8% и другие [4, с. 246]. 
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Таблица 3 
Импорт Таджикистана по основным товарным группам в тыс. 

долларах США 
 
Наименование 
группы 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

Топливо 
минеральное, нефть и 
продукты их 
перегонки; 
битуминозные 
вещества; воски 
минеральные 

 
 
 
637 487 

 
 
 
769 431 

 
 
 
549 777 

 
 
 
471 774 

 
 
 
475 244 

 
 
 
563 091 

Продукты 
неорганической 
химии; соединения 
неорганические или 
органические 
драгоценных 
металлов, 
радиоактивных 
элементов или 
изотопов 

 
 
 
 
 
225 915 

 
 
 
 
 
150 697 

 
 
 
 
 
155 586 

 
 
 
 
 
158 862 

 
 
 
 
 
132 454 

 
 
 
 
 
111 933 

Древесина и изделия 
из нее; древесный 
уголь 

 
229 378 

 
290 368 

 
205 210 

 
131 002 

 
131 751 

 
123 799 

Черные металлы 182 710 211 344 218 881 191 279 181 005 273 382 
Реакторы ядерные, 
котлы, оборудование 
и механические 
устройства; их части 

 
 
254 154 

 
 
271 971 

 
 
319 511 

 
 
303 208 

 
 
170 256 

 
 
266 590 

Средства наземного 
транспорта, кроме 
железнодорожного и 
трамвайного 
подвижного состава, 
и их части и 
принадлежности 

 
 
 
 
412 934 

 
 
 
 
436 956 

 
 
 
 
204 544 

 
 
 
 
175 120 

 
 
 
 
201 717 

 
 
 
 
296 179 

Злаки 225 257 256 512 266 674 242 637 205 585 182 333 

Источник: [3]  
В 2018 году импорт осуществлялся в основном из следующих 

стран: России – 30,7% от общего объема импорта, Китая – 18,9%, 
Казахстана – 17,0%, Узбекистана – 4,2%, Турции – 4,0%, Германии – 
3,1%, Ирана и Японии - по 2,0%, Пакистана – 1,7%, Кыргызстана и 
Туркменистана - по 1,5%, США – 1,3%, Украины – 1,2%, Беларуси и 
Италии по 1,1%, Республики Корея – 0,9%, Соединенного Королевства 
и ОАЭ - по 0,7% и других. 
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В 2013 году внешнеторговые отношения Республика Таджикистан 
имела с 99 странами мира, из них 10 стран СНГ и 89 стран дальнего 
зарубежья. По итогам 2017 года внешнеторговые отношения страны 
были осуществлены со 109 странами мира, из них 10 стран СНГ и 99 
стран дальнего зарубежья. В 2018 году внешнеторговые отношения 
Республика Таджикистан имела с 110 странами мира, из них 10 стран 
СНГ и 100 стран дальнего зарубежья. 

После вступления Таджикистана в ВТО также наблюдается 
динамика роста стран ближнего и дальнего зарубежья, куда 
экспортируются отечественные товары  (см. табл. 4). 

Таблица 4. 
Новые страны экспорта отечественных товаров после вступления 

Таджикистана в ВТО 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1) 
Армения 

1) 
Саудовская 
Аравия 
2) Бразилия 
3) ЮАР 
4) Япония 

1) 
Великобритания 
2) Нидерланды 
3) Индия 
4) Сирия 
5) Катар 
6) Эстония 

1) Австралия 
2) Швейцария 
3) Словакия 
4) Португалия 
5) Швеция 
6) Румыния 
7)Тайвань (Китай) 
8) Виргинские 
острова 
(Великобритания) 
9) Австрия 
10) Бельгия 
11) Греция 

1) Ливан 
2) Франция 
3) Грузия 

1) 
Сингапу
р 

  
Таким образом, можно сказать, что присоединение нашей страны 

к ВТО в целом оказывает положительное влияние на развитие 
тенденций в объемах и структуре внешней торговли Таджикистана. 
Однако в международной торговле основное место занимают готовые 
изделия и услуги, базирующиеся на высоких технологиях. Экспорт 
Таджикистана носит преимущественно сырьевой характер, импорт 
имеет главным образом потребительскую ориентацию. Отечественная 
торговля услугами не развита. Научно-техническая сфера страны также 
находится на недостаточно развитом уровне. Инновационная система 
Таджикистана находится в стадии становления и только адаптируется к 
современным рыночным условиям. Важнейшим условием 
качественного преобразования внешнеэкономических связей страны 
является техническая модернизация экономики, ее диверсификация 
путем преимущественного развития обрабатывающих и наукоемких 
отраслей. 
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Сайфуллоев Х.С., 
магистрант 2-го 

 курса по специальности 
 мировая экономика 

 
 ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН С ЗАРУБЕЖНЫМИ СТРАНАМИ  
 

Республика Таджикистан и Республика Казахстан, с учетом 
приоритетов развития экономик обеих стран, а также постоянно 
нарастающего международного авторитета, своего геополитического и 
географического расположения, исторически сформировавшихся 
дружественных отношений между народами двух республик, уделяют 
пристальное внимание дальнейшему углублению и развитию широкого 
спектра взаимовыгодных двусторонних отношений, особенно в 
торгово-экономической сфере [1].  

Страны сформировали устойчивый институциональный 
фундамент для  более эффективного решения важнейших вопросов и 
последующего углубления двустороннего сотрудничества. В данном 
контексте были созданы Совет Министров иностранных дел 
Республики Таджикистан и Республики Казахстан , 
Межгосударственный Координационный Совет. 

Следует отметит, что подавляющая часть подписанных между 
Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан соглашений 
отображают экономические, политические, культурные, военные, 

https://cyberleninka.ru/article%20/v/vstuplenie-rossii-v-vto-i-razvitie-ee-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti
https://cyberleninka.ru/article%20/v/vstuplenie-rossii-v-vto-i-razvitie-ee-vneshneekonomicheskoy-deyatelnosti
http://tamognia.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
http://tamognia.tj/index.php/2018-06-12-04-34-10/2018-06-14-07-44-16/2018-06-14-07-45-21
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научные аспекты. Среди нормативных и договорных документов, 
имеющих экономический характер, можно отнести следующее: 

 Соглашение об основных принципах экономического 
сотрудничества (22.11.1995. Алматы); 

 Соглашение между правительством Республики Казахстан и 
правительством Республики Таджикистан «О дальнейшем развитии и 
углублении экономического сотрудничества» от 22 ноября 1995 года;  

 Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций 
Душанбе. 16.12.1999г.); 

 Соглашение о свободной торговле. (22.11.1995 г., вступило в силу 
5 декабря 1997 г.); 

 Соглашение об избежании двойного налогообложения и 
уклонении от уплаты налогов на доходы и капитал (Душанбе, 16 
декабря 1999 г.). 

Данные нормативно-правовые документы являются 
фундаментальными факторами для последующего динамичного и 
комплексного развития экономических отношений между 
Таджикистаном и Казахстаном. 

Следуют отметить, что в целом страны весьма заинтересованы в 
дальнейшем углублении взаимовыгодных торгово-экономических 
отношений, что подтверждается динамикой развития двухсторонних 
таджикско-казахстанских отношений. Также создана постоянно 
действующая таджикско-казахстанская межправительственная 
комиссия по экономическому сотрудничеству, в обязанности которой 
входит мониторинг реализации подписанных нормативно-правовых 
документов [2].   

Визит Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева  
в 2015 году в Таджикистан привело к тому, что уровень двустороннего 
сотрудничества была поднята на ранг стратегического партнерства 
(Договор о стратегическом партнерстве между Республикой 
Таджикистан и Республикой Казахстан от 14.09.2015 г., вступил в силу 
20 апреля 2017 г.). В развитии таджикско-казахстанских отношений 
данное событие можно считать совершенно новым этапом.   

 Таким образом, главным звеном таджикско-казахстанского 
торгово-экономического взаимодействия является двусторонняя 
торговля.  Показатели внешнеторгового оборота за последние 8 лет 
между двумя странами выглядят очень динамично.  

 Как показывают данные рисунка 1 внешнеторговый оборот 
Таджикистана с Казахстаном,  если в 2010 г. составлял 312,9 млн. долл., 
то последующие годы он характеризуется стремительным ростом: в 
2011 г. он увеличился до 470,1  в 2012 г. до 604,7,  в 2013 г. до 711,2, в 
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2014 г. – до 858,7 млн. долл. США. В итоге товарооборот между 
Таджикистаном и Казахстаном в 2018 году составил 838,9 млн. долл. 
США.  В совокупном объеме внешней торговли Таджикистана доля 
Казахстана был равен 21,3%.    

 
Рис. 1 Внешнеторговый оборот Таджикистана с Казахстаном за 

период 2010-2018 гг. (млн. долл. США) 
Источник: [4, 122-123]; [5, 252]. 

В динамике структуры товарооборота между Казахстаном и 
Таджикистаном прослеживаются противоположные тенденции. Как 
показывают данные таблицы 1 за период 2010-2018 гг. экспорт из 
Таджикистана в Казахстан  увеличился в 16 раз:  в 2010 г. - 20,0 млн. 
долл., в 2012 г. - 68,2 млн. долл., в 2016 г. - 194,9 млн. долл. и в 2018 г. - 
324,3 млн. долл. США. Импорт из Казахстана в Таджикистан  также 
демонстрирует очень большие скачки. Так, если импорт из Казахстана 
в Таджикистан в 2010 г. составлял 292,9 млн. долл., то последующие 
годы данный показатель имеет тенденцию к увеличению: в 2012 г. он 
увеличился до 536,5,  в 2014 г. до 681,0, и в итоге общий объем импорта  
в 2018 году составил 514,6 млн. долл. США. 

Таблица 1. 
Соотношение экспорта и импорта в торговле между 

Таджикистаном и Китаем за 2010-2018 гг. (млн. долл. США) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 2018 

Экспорт из 
Таджикистана 

в Казахстан 
20,0 47,2 68,2 85,5 177,7 146,4 194,9 324,3 

Импорт из 
Казахстана в 
Таджикистан 

292,9 422,9 536,5 625,7 681,0 555,6 481,2 514,6 

Сальдо 
-

272,9 
-

375,7 
-

468,3 
-

540,2 
-

503,3 
-

409,2 
-

286,3 
-

190,3 

Источник: [4, 122-123]; [5, 252]. 
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Отметим, торговля между странами характеризуется 
отрицательным сальдо баланса для Республики Таджикистан, и это 
обстоятельство подтверждается данными вышеприведенной таблицы. 
Несмотря на то, что прослеживается несбалансированность  в товарной  
структуре  двусторонней торговли, в целом это показывает потенциал 
экономик двух республик. Основными статьями поставки товаров из 
Таджикистана являются хлопок,  алюминий и изделия, электроэнергия, 
плодоовощная продукция, а также текстильные материалы. Главная 
статья импорта из Казахстана в Таджикистан - мучные изделия и зерно. 
В  больших объемах импортируется также прокаты черных металлов, 
нефтепродукты, продукция неорганической химии.   

Главная проблема в  торговых отношениях между странами это  
узкая  номенклатура торгуемых товаров. Для дальнейшего углубления 
и более тесного взаимодействия Республики Таджикистан и 
Республики Казахстан, необходимо разработка стратегии развития 
двусторонних торговых и производственных отношений, основной 
целью которой будет наращивание объема, диверсификация 
номенклатуры и качества поставляемых товаров, сырья и продуктов.  

На территории Республики Таджикистан функционируют 84 
совместных предприятий с участием казахстанской инвестиции, из 
которых  15 предприятий, полностью принадлежат инвесторам из 
Казахстана. По линии АО «Национальное агентство по экспорту и 
инвестициям «KAZNEX INVEST» в Таджикистане каждый год 
проводятся торговые миссии и бизнес-форумы. Общая сумма 
экспортных контрактов, заключенных казахстанскими предприятиями 
в рамках этих мероприятий 2010-2015 гг., составила более 60 млн. долл. 
[3, 34-35]. Реальным примером инвестиционного сотрудничества между 
двумя странами стало создание «Казахстанско-таджикского фонда 
прямых инвестиций», уставной капитал которого составляет 100 млн. 
долл. США. 

Еще одним важным аспектом межгосударственного 
сотрудничества является трудовая миграция. 

Численность таджикских трудовых мигрантов, работающих на 
территории Казахстана по данным Министерства труда и социальной 
защиты населения Республики Таджикистан увеличивается довольно 
быстрыми темпами. Именно в 1996 году началась массовая трудовая 
миграция из Республики Таджикистан. Однако начиная 2000-ые годы  
массовость приобрела нарастающую форму. По статистическим 
данным, в 2018 г. за пределы Таджикистана выехало около 557 тыс. 
человек, а вернулись на родину более 438 тыс. человек [7, 89]. В 
Казахстане в различных отраслях экономики трудятся от 40 до 50 тыс. 
таджикских трудовых мигрантов.  
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Как для Таджикистана, так и для Казахстана положительными и 
негативными сторонами миграционных процессов являются: трудовая 
миграция приносит социальные и экономические выгоды Казахстану и 
Таджикистану, так в частности в Таджикистане, нормализируется 
социальная и экономическая обстановка; в условиях высокой 
безработицы уменьшается давление на рынок труда.    

В качестве важнейшего направления углубления торгово-
экономического сотрудничества рассматривается активизации участия 
Таджикистана в интеграционных объединениях. Чрезвычайно важным 
является вступление Таджикистана в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС)  – по этому сценарию республика наряду с другими странами 
Центральной Азии сможет стать системообразующей единицей 
крупного геополитического объединения. 

Обобщая весь вышеизложенный материал данной статьи, на наш 
взгляд наиболее перспективными направлениями развития таджикско-
казахстанского торгово-экономического сотрудничества являются:   

 
№ Направление Содержание направления 

1. Топливный и 
энергетический 
комплекс 

 совместное строительство ГЭС и сотрудничество в 
области технологий; 

 строительство межрегиональных линий 
электропередач; 

 сотрудничество в области модернизации 
электросетей в регионе; 

 сотрудничество в направлении использования 
альтернативных источников энергии, а также 
развития и использование энерго-эффективных 
технологий; 

 сотрудничество по разработке и внедрению 
технологических инноваций; 

 научный и технический обмен информацией. 
2. Высокотехноло-гичные 

отрасли и производство 
промышленной 
продукции 

 кооперация в промышленной отрасли, на основе 
более углублённого совместного участия в 
цепочках добавленной стоимости, включающий 
высокотехнологичные узлы и компоненты, 
исполнителей ключевых опытно-конструкторских 
и научно-исследовательских работ, технического 
обслуживания; 

 создание и организация  образцовых и 
показательных зон казахстанско-таджикского 
научного и технического сотрудничества;  

 научное и техническое сотрудничество на базе 
научно-исследовательских институтов, 
университетов, обмена кадрами высшей 
квалификации; 
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 разработка образовательных и информационных 
программ для представителей бизнес как с одной, 
так и с другой стороны. 

3. Сфера торговли и 
инвестирования 

 торговое и инвестиционное сотрудничество: 
организация и создание предприятий с экспортной 
ориентацией на территории Республики 
Таджикистан на основе источников 
казахстанского капитала; 

 создание свободно экономических зон различного 
типа; 

 развитие межстранновой  электронной торговли. 

 
Выбор данных перспективных направлений для Республики 

Таджикистан и для Республики Казахстан обусловлен, прежде всего 
тем, что они дают возможность в более полной мере использовать и 
повысить конкурентные ресурсные преимущества стан: финансовые, 
природные а также технологические. Кроме того они обеспечивают 
возможность  для совместного дополнения и заинтересованность 
взаимного пользования, что в целом создаст прочную основу для 
наращивания потенциала наиболее важных сфер своих национальных 
экономик, а также ускоренного экономического развития наиболее 
важных регионов для своих экономик, расширения экономического, 
научно-технического, культурного пространства для сотрудничества. 

 
Литература: 
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Хамралиев Ш.А., 
магистрант 2-го 

 курса по специальности 
 мировая экономика 

 
ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАСШИРЕНИЯ 

ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

Одним из показателей уровня развития стран  являются экспортно-
импортные потоки товаров и услуг. Относительно стабилизации и  
макроэкономического развития, то каждая страна пытается 
экспортировать больше товаров, нежели импортировать. В 
экономической науке в рамках данного вопроса определяются 
основные функции экспорта и импорта. Чтобы их использовать, 
необходимо отвлечься от валютных курсов, потребительских 
предпочтений в различных странах и структурных характеристик 
экономики. Так, уровень экспорта страны рассматривается как 
возрастающая функция национального дохода других стран. Иначе 
говоря, экспорт возрастает сростом национального дохода других 
стран и наоборот, а импорт данной страны возрастает с ростом 
национального дохода страны.   

Таким образом, между экспортом, импортом и национальным 
доходом двух стран имеются определенные взаимозависимости, что 
объясняется эффектом мультипликатора внешней торговли. Главным 
эффектом мультипликатора внешней торговли  является увеличение 
инвестиций в стране, что приводит к повышению дохода. В тоже время, 
по мере увеличения национального дохода данной страны происходит 
также рост объема импорта. Кроме того импорт данной страны 
является одновременно экспортом другой страны, что также приводит 
к увеличению национального дохода последней. В свою очередь рост ее 
национального дохода вызывает увеличение импорта данной страны, а 
поскольку он представляет собой одновременно экспорт первой 
страны, то это снова ведет к увеличению дохода первой страны. Таким 
образом, выражается зависимость между такими экономическими 
параметрами, как национальный доход, экспорт, импорт [1, с. 416]. 

Среди методов   развития  экспортного потенциала   следует 
выделить: 

1) методы прямого влияния (административные), к которым 
следует отнести прямой государственный контроль над монопольными 
рынками, государственную стандартизацию и сертификацию 
экспортной продукции, методы стимулирования и ограничения 
экспортно-импортных операций, разработку нормативных актов, 
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направленных на защиту национальных интересов в системе  
мирохозяйственных связей, государственный контроль за обеспечением 
социальных гарантий (минимальной заработной платы, социальных 
выплат и социальной помощи);  

2) методы непрямого влияния (экономические) включают 
использование методов налоговой, финансовой, кредитной, валютной 
(девальвация, ревальвация национальной валюты, установления 
валютного коридора, разработку механизма зачисления валютных 
поступлений на валютные счета предприятий – экспортеров) политики. 
[2, с. 112] 

  Государство обладает широким инструментарием, способным 
оказать непосредственное влияние на стимулирование развития 
экспорта. Для этого могут быть использованы следующие 
мероприятия: развитие системы финансирования экспорта, налоговая 
политика, таможенно-тарифная политика, валютная политика, 
организационно-экономические (специальные) меры. Мы считаем, что 
роль государственных федеральных органов здесь заключается в 
создании общих благоприятных условий для реализации экспортного 
потенциала региона. 

Первый и главный блок факторов экспортной политики - это 
развитие системы финансирования экспорта. В мировой практике 
принято выделять краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное 
финансирование экспорта. Под краткосрочным понимается 
финансирование на срок до одною года, среднесрочным - до 4-5 лет, 
долгосрочным - свыше 4-5 лет. 

Среди видов краткосрочного финансирования экспорта 
выделяется предоплата, кредитные линии банков, валютные кредиты, 
вексельные кредиты, дисконтные кредиты, акцентные кредиты, 
аккредитивы, форфейтинг, факторинг  и другие. Среди долгосрочных 
выделяют лизинг и различные виды долгосрочного кредитования. Роль 
государственных органов заключается, как правило, в установлении 
общего режима оказания финансовой поддержки.   

Опыт США свидетельствует о том, что предоставлением 
экспортных займов, гарантий по ним и страхованием экспортных 
кредитов занимаются государственные структуры - Экспортно-
импортный банк («Эксимбанк») и Корпорация по частным 
инвестициям за рубежом.   

Наряду с непосредственным государственным кредитованием 
экспорта   поддержка оказываться в виде государственного 
страхования экспортных кредитов. Отметим, что в западных странах 
сложился весьма эффективный механизм страхования экспортеров от 
различного рода рисков. Например, в Великобритании ведущее место в 
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системе страхования экспорта принадлежит Департаменту гарантий 
экспортных кредитов. 

Не менее важным направлением государственной поддержки 
экспорта является использование мер налогового регулирования. В 
этой области могут быть разработаны меры как прямого 
(налогообложение прибыли), так и косвенного (ускоренная 
амортизация, скидки по НДС) характера, установлен более 
благоприятный режим обложения долгосрочного дохода. На наш 
взгляд, роль государства в применении налоговых льгот сводится к 
созданию благоприятного законодательного режима их дальнейшего 
использования для развития экспортного потенциала национальных 
производств. 

Меры таможенно-тарифной политики предусматривают такие                  
мероприятия как снижение или упразднение тарифов на экспорт                      
определенных видов продукции, использование в практике 
всевозможных льгот, предоставление отсрочек от уплаты таможенных 
пошлин, установление зависимостей величины импортных ставок 
пошлин от уровня экспортной активности предприятий и т.д. 

Другим инструментом государственного стимулирования экспорта 
является валютная политика, которая осуществляется такими мерами 
регулирования валютно-финансовой сферы, как: воздействие 
валютного курса, регулирование ставки рефинансирования и учетной 
ставки центрального банка страны, денежно-эмиссионная политика, 
система валютного регулирования и контроля. В целом соотношение 
факторов валютной политики, влияющих на характер развития 
экспортного потенциала страны, определяется следующим образом: 
снижение курса внутренней валюты ведет к увеличению эффективности 
экспорта, снижение ставки центрального банка - к удешевлению 
инвестиционных ресурсов и росту капиталовложений в 
экспортоориентированные отрасли. 

Большое значение в деле содействия развитию экспортного           
потенциала придается созданию и совершенствованию системы                
организационно-экономических (или специальных) мероприятий. Речь 
идет, прежде всего, об информационном, консультационном, 
маркетинговом и техническом содействии экспортерам со стороны 
государства. Деятельность федеральных властей по их осуществлению 
выражается в формировании условий и соответствующей 
информационно-правовой базы внешнеэкономических связей с 
использованием новейших технических средств и служб по 
координации работы отечественных экспортеров. Разнообразный опыт 
в создании национальных информационных систем накоплен 
большинством передовых стран мира [3, с.156]. 
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В дополнение к этому многие страны ввели в практику различные 
формы смешанного кредитования экспорта, основывающегося на 
использовании государственных и частных финансовых средств, 
рефинансирование части экспортных кредитов, предоставляемых 
коммерческими банками, субсидирование разницы между льготными 
ставками и текущей рыночной ставкой по кредитам. 

Таблица 1. 
Примеры современных мировых инструментов в области 

стимулирования и поддержки экспортного потенциала 
Инструменты 
стимулировании и 
поддержки 
экспортного 
потенциала 

 
Форма 
реализации 

 
Международный опыт (примеры) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Формирование 
инсти-
туциональной 
системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Консультацио
нные службы. 

 Координацио
нные службы. 

 Службы 
содействия 
экспорту. 

- Заседания координационных и 
консультационных комитетов по различным 
вопросам, касающимся ВЭД - 
Межведомственный координационный 
комитет по развитию торговли (KKPT) 
(США). 
- Министерство иностранных дел и 
международной торговли (МИДнМТ); 
специальные службы содействия 
внешнеторговой деятельности - «Сборная 
Канады» (Team Canada) и Служба торговых 
уполномоченных (Trade Commissioners 
Service) Канадское агентство 
международного развития (Canadian 
Internationa Development Agency) (Канада). 
- Британский национальный совет по 
экспорт) (форма содействия экспорту - 
открытие «торговых окон») 
(Великобритания). 
- Государственная акционерная компания по 
поддержке итальянских инвестиций за 
рубежом - «Simest». Государственный 
институт страхования внешнеторговых 
операций - АО «SACE» и Институт внешней 
торговли - «ІСЕ» (Италия). 
- Корпорация содействия торговле (Южная 
Корея). 
- Южно-Африканский таможенный союз 
(САКУ). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- Выпуск всевозможных проспектов, 
справочников, информационных 
бюллетеней, руководство по экспортным 
программам, руководство бизнесменам по 
вопросам федеральной помощи экспортерам. 
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Информационная 
поддержка 
(обеспечение) 

 Распростране-
ние ин-
формации на 
бумажных и 
электронных 
носителях. 

 Интернет-
площадки для 
экспортеров. 

 Различные 
виды баз 
данных по 
экспортерам и 
зарубежным 
рынкам. 

 Информацион
-но-
аналитически
е структуры и 
центры 

Американские торговые миссии; базы 
данных в Интернете: «Коммерческий гид по 
стране», «Отчет об экономическом 
положении и торговом режиме в стране». 
«Отчет об инвестиционном климате в 
стране», «Список представителей по 
коммерческим и экономическим вопросам 
посольств США», «Деловой консультант» 
(США). 
- Канадская торговая палата; Союз 
канадских производителей и экспортеров: 
Канадская корпорация по развитию экспорта 
(Export Development Corporation, EDO) 
(Канада). 
- Формализованная структура но сбору 
зарубежной экономической информации, 
действующая под эгидой Института 
индустриального протекционизма. Японская 
некоммерческая организация содействия 
развитию внешней торговли (ДЖЕТРО): 33 
отделения в Японии, 79 представительств в 5 
странах мира (Япония). 
- Информационно-аналитический центр 
(Германия). 
- Специальное выборное подразделение -
«Экспортный Форум» (Export Forum); 
«Финпро» - специализированная 
обслуживающая организация, задачей 
которой является содействие финским 
предприятиям при выходе на международные 
рынки, с одновременной минимизацией 
связанных с этим рисков; торговые палаты - 
Финско-Шведская; автоматизированная 
информационная система торгового реестра 
«Катха» (Финляндия). 

 
 
 
 
Финансирование и 
страхование 

 
 
 
 

 Специа
лизированный 
банк и служба. 

 Государ
ственные 
агентства и 
институты. 

- Государственный экспортно-импортный 
банк; Министерство сельского хозяйства; 
Агентство сотрудничества в области 
международного развития: администрация 
малого бизнеса (США). 
- «Фиинвера» и крупнейший частный банк 
«Нордеа» (Финляндия). 
- Государственный институт по страхованию 
внешнеторговых операций (Италия). 
- «Болгарское агентство экспортного 
страхованиям ЄАД (БАЭС) (Болгария). 

Общий анализ современных мировых инструментов в области 
стимулирования и поддержки экспортного потенциала позволяет 
сделать следующие выводы: 
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1. Содействие и стимулирование экспортной деятельности в 
зарубежных странах в основном осуществляется государственными 
органами и квазигосударственными структурами; 

2. Во всех странах сформированы органы информационного 
обеспечения ВЭД, максимально использующие возможности Интернет-
ресурсов. Реализуются программы «безбумажных» технологий 
обработки документации; 

3. Роль государства в организации мониторинга 
внешнеэкономической деятельности связана с использованием 
заинтересованных департаментов и подразделений министерств и 
ведомств, других компетентных органов (включая спецслужбы), а 
также специализированных государственно-общественных 
организаций, типа торгово-промышленных палат, с привлечением 
экспертных структур и бизнес-сообщества; 

4. Функции по анализу внешнеэкономической информации в 
зарубежных странах выполняют разные органы, такие как профильные 
департаменты министерств, специализированные аналитические 
организации, государственные и частные университеты и научно-
исследовательские учреждения, частные информационные и 
аналитические фирмы; 

5. В мировой практике нет примеров делегирования функций по 
анализу внешнеэкономической информации одному интегрированному 
органу, вследствие того, что принятие решений по важнейшим 
внешнеэкономическим вопросам требует координации и применения 
альтернативных подходов, различных методик оценки и 
прогнозирования. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАДЖИКИСТАН 

 
В целях проведения единой государственной политики по 

улучшению инвестиционной и деловой среды, привлечению инвестиций 
для дальнейшего социально-экономического развития страны и 
обеспечению эффективного сотрудничества государственных органов в 
этой сфере создано при Президенте Республики Таджикистан. 

В стране заложена основа для создания свободных экономических 
зон (СЭЗ) в Нижнем Пяндж и Согдийской области. В настоящее время 
рассматривается вопрос отвода земли, финансирования из госбюджета 
и льгот, предоставляемых инвесторам. Однако для привлечения 
инвесторов, без которых работа СЭЗ невозможна, государству нужно 
будет наладить соответствующую инфраструктуру в ФСБ за свой счет и 
приступить к решению вопроса электроснабжения. Опыт развитых 
стран показывает, что роль свободных экономических зон в 
привлечении инвестиций очень важна. 

Несмотря на улучшение инвестиционного климата в стране, 
иностранные компании неохотно вкладывают средства в Таджикистан, 
что приводит к низкому притоку иностранных инвестиций в экономику 
Таджикистана, которая в настоящее время составляет 1340 миллионов 
долларов. долларов [1]. 

Следует отметить, что Таджикистан по-прежнему остается 
лидером в мировом инвестиционном рейтинге, и этот показатель 
является самым низким среди стран бывшего Советского Союза. 

Серьезным препятствием для привлечения иностранных 
инвестиций в Таджикистан является невозврат кредитов. В мировой 
практике существует неписаное правило: если 60% валового 
внутреннего продукта (ВВП) (кризисный уровень) составляет внешний 
долг страны, инвесторы неохотно предоставляют таким странам 
дальнейшие займы. 

Отсутствие инвестиций иностранных инвесторов в экономику 
Таджикистана также связано с рядом других проблем. Перед 
финансированием проекта иностранный инвестор изучает 
политическую, экономическую, а также правовую и социально-
культурную ситуацию в инвестируемой стране. Учитываются не только 
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уровень потенциального дохода, но и состояние валютной 
безопасности, степень верховенства законодательной базы в стране, 
доступность и прозрачность выполнения официальных процедур, 
особенно коррумпированное состояние администрации. 

В своем выступлении на посту президента ЕС посол 
Великобритании Грэм Лоутон сказал, что для привлечения большего 
числа иностранных инвесторов Таджикистану необходимо упростить 
свое законодательство и сделать свой инвестиционный климат более 
прозрачным. «Сложное законодательство должно быть проще, 
информация и инвестиции должны быть более прозрачными, и, в 
частности, необходимо принимать все антикоррупционные меры». Он 
также отметил, что британские инвесторы, работающие с совместными 
предприятиями, жаловались ему на частые изменения правил игры и 
официальных контрактов. поэтому за последние четыре года 
Таджикистан покинули ряд крупных британских инвестиционных 
компаний. Причиной ухода инвесторов из Таджикистана стал 
неблагоприятный инвестиционный климат в Таджикистане. В 
настоящее время в Таджикистане нет крупных британских компаний 
[2]. 

Проблемы налогообложения, коррупция и ряд других факторов 
препятствуют развитию торговли в стране, что делает эти инвестиции 
более сложными и рискованными в Таджикистане. Согласно 
последнему индексу Всемирного банка «Ведение бизнеса», 
Таджикистан занимает 171-е место из 175 стран с точки зрения защиты 
инвесторов. 

Эксперты также отмечают, что главными препятствиями для 
иностранных инвесторов являются коррупция и бесхозяйственность. 
Кроме того, географическая изоляция Таджикистана и пробелы в 
транспортной системе влияют на экономику страны. По мнению 
экспертов, один из способов преодоления этих проблем - снижение 
налогов для инвесторов. «Создание благоприятной среды для 
инвесторов, то есть лучших условий, чем в соседних странах, например, 
в налогообложении, является одним из решений. В Таджикистане 
налоги выше, чем в Российской Федерации и Казахстане», - отметили 
эксперты [2]. 

Следует отметить, что Таджикистан не является участником 
Конвенции о надзоре за арбитражными судами, поэтому при 
возникновении споров между иностранными компаниями и их 
местными партнерами они должны разрешать свои споры через 
местную судебную систему. Были случаи, когда приговоры выносились 
не в пользу иностранных инвесторов. 
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Банковская система Таджикистана также работает против 
интересов иностранных инвесторов. Банки страны не выдают 
долгосрочные и среднесрочные кредиты, а процентные ставки по 
кредитам очень высокие (от 20 до 30% годовых). Это создает трудности 
для иностранных инвесторов. 

Необходимо создать в стране инвестиционный фонд. Это отвечает 
интересам привлечения отечественных инвесторов, включая создание 
рынка для этих ценных бумаг в рамках Стратегии развития рынка 
ценных бумаг, разработку правовых документов для создания фондов 
финансового рынка, развитие совместных торговля акциями и лучшая 
защита инвесторов. 

Возникла необходимость в разработке новых инвестиционных 
проектов в стране и представлении их отечественным и иностранным 
инвесторам. Наряду с этими мерами следует рассмотреть больше 
возможностей для привлечения внутренних инвестиций, чтобы создать 
благоприятные условия для развития лизинга как альтернативного 
средства привлечения инвестиций. 

Считается, что иностранные инвестиции способствуют 
экономическому росту и оказывают значительное влияние на 
внутренние инвестиции, а также укрепляют связи между внутренним и 
международным рынками. 

Создавая инвестиционный климат в стране, следует учитывать, 
что иностранные инвесторы неохотно создают конкурентов за свой 
счет. Следовательно, лучший способ развития гидроэнергетики и 
промышленности в Таджикистане - это финансирование этих секторов 
из государственного бюджета и с технической помощью иностранных 
партнеров. Ни одна страна в мире не может создать такие условия для 
инвесторов, чтобы инвесторы могли создать все условия для 
производства в этой стране. 

Вероятно, какие-то производственные мощности, такие как 
цементный завод в Хатлонской области или разработка месторождения 
Конимансур, будут профинансированы иностранными инвесторами. 
Учитывая их важность, следует отметить, что эти проекты 
малоэффективны, и прикладывать к ним слишком много усилий 
бесполезно. Однако, если этот вопрос полностью оставить на 
усмотрение иностранных инвесторов, они быстро построят экономику 
приобретения и передачи производства, что исключит возможность 
искоренения бедности в Таджикистане и одной из его развитых стран. 

Проблема привлечения иностранных инвестиций в Таджикистан 
существует уже несколько десятилетий и до сих пор стоит остро. 
Несмотря на активность иностранных инвесторов в экономике 
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Таджикистана в переходный период, Таджикистан не может 
конкурировать с рядом стран в привлечении иностранных инвестиций. 

Региональные аспекты притока иностранного капитала в научной 
литературе пока не проработаны. Тем не менее механизмы и 
инструменты экономической политики республики практически 
перенесены на региональный уровень, что тормозит развитие 
исследований в этой сфере.  

Эффективным направлением развития международного 
инвестиционного сотрудничества в Таджикистане является повышение 
роли регионов. Разработка мер по улучшению инвестиционного 
климата в регионах позволит местным властям привлечь иностранные 
инвестиции для решения вопросов, связанных с повышением мощности 
региональных хозяйств и увеличением темпов экономического 
развития. 

В истории экономического развития Таджикистана было 
приобретено множество навыков по привлечению иностранных 
инвестиций, анализ и применение которых в наше время, наряду с 
зарубежным опытом, могут быть эффективными, если методы и 
организация государственной инвестиционной политики оправданы. 
Все большее значение приобретает разработка методологических 
подходов к количественной оценке иностранных инвестиций в 
экономическое развитие и повышение возможностей страны на 
мировых рынках, а также научное обоснование государственной 
политики по привлечению иностранных инвестиций в условиях 
глобализации. 

В Таджикистане есть ряд объективных оснований для привлечения 
иностранных инвестиций. Новые потенциальные рынки, богатые 
природные ресурсы, квалифицированная и дешевая рабочая сила 
сыграют полезную роль в привлечении инвестиций в Таджикистан. 
Однако реализация имеющихся возможностей потребует разработки 
эффективной и последовательной политики в области привлечения 
иностранных инвестиций. Необходимые меры, направленные на 
дальнейшее улучшение среды для иностранных инвестиций, а также 
развитие государственной инвестиционной политики, которая требует 
четкого определения целей и задач социально-экономического 
развития на основе привлечения иностранных инвестиций. 
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КОНСЕПСИЯИ КЛАСТЕРИЗАТСИЯИ ИҚТИСОДИЁТ ВА НАҚШИ 

ОНҲО ДАР ТАШАККУЛИ ИҚТИСОДИЁТИ САНОАТӢ-АГРАРӢ 
 

Тоҷикистон кишвари саноатӣ-аграрӣ мебошад. Дар давоми солҳои 
истиқлолият сохтори шуғл ба куллӣ тағйир ёфта, саноатикунонии 
иқтисодӣ ба амал омад. Ноил шудан ба мақоми кишвар, ҳамчун як 

соҳаи саноатӣ-аграрӣ, татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
Тоҷикистонро то соли 2030 таъмин менамояд. Сарфи назар аз он, ки 
дар тӯли 6 соли охир Тоҷикистон ба рушди доимии иқтисодӣ ба 6-7,5% 
ноил гардида бошад ҳам, иқтисодиёти он аз як қатор омилҳои беруна 

вобастагӣ дорад, ки ин ҳам бошад бӯҳрони коронавирус мебошад, ки 
ба иқтисодиёт таъсири манфии худро расонд. Тоҷикистон назар ба 
содирот бисёртар воридот мекунад. Инчунин, барои тағир додани ин 
вазъ, ҳукумати Тоҷикистон индустрикунониро ҳадафи чоруми 
стратегии худ эълон кард. Чанде пеш Барномаи босуръати 
саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 қабул 

карда шуд, ки барои сабук кардани истеҳсолот ва коркарди молҳои 
ивазкунандаи воридот таҳия карда шудааст. Ба ғайр аз таъминоти 
устувор, кишвар мехоҳад молҳои рақобатпазирро ба хориҷа содир 
намояд. Дар маҷмӯъ ҳар сол тавассути татбиқи ин барнома то 1 

миллиард сомонӣ камтар воридот карда шуда,  бояд ин ҳадаф 
тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои навтарин, тавсеаи бахши 
энергетика ва коркарди ашёи хом ба даст оварда шавад. Тоҷикистон 
омодааст, ки дар татбиқи ин барнома бо Олмон дар чунин соҳаҳо 

ҳамкорӣ кунад: 
 баланд бардоштани такмили ихтисоси мутахассисони тоҷик дар 

соҳаҳои саноати сабук, хӯрокворӣ, энергетика ва сохтмон; 
 таъсиси корхонаҳои муштараки мутақобилан судманд дар соҳаи 

саноати хӯрокворӣ, бофандагӣ ва ғайра. 
 Имкониятҳои ҳамкорӣ дар соҳаи дорусозӣ ба шарофати 

захираҳои табиии мавҷуда ва гиёҳҳои шифобахш мавҷуданд. Дар айни 
замон, ширкатҳои маҳаллӣ зиёда аз 250 намудҳои доруворӣ, либос, 

маҳсулоти гигиенӣ ва иловаҳои хӯроквории гуногунро истеҳсол 
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мекунанд. Бо тавсеаи ин соҳа, кишвар метавонист на танҳо эҳтиёҷоти 

худро барорад, балки маҳсулоти худро ба хориҷи кишвар низ содир 
кунад. Самтҳои нави ҳамкориҳои Олмону Тоҷикистон метавонанд 
татбиқи мошинҳои бастабандӣ, дастгоҳҳои технологӣ барои истеҳсоли 

доруҳои органикӣ ва махсус, истеҳсоли ғизоҳои парҳезӣ, маркетинги 
растаниҳои шифобахши ғизобахши хӯроки кӯдакона бошанд. 

Дар рушди иқтисодиёти минтақаи саноатӣ-аграрӣ ислоҳоти 
саноатӣ ва сиёсати барои ташкили шаклҳои нави ҳамгироӣ ва ҳамкорӣ 

равона карда шудааст ва истифодаи самараноки захираҳоро дар 
қаламрав таъмин мекунанд нақши калон мебозанд.  

Муносибати кластерӣ дар идоракунии иқтисодиёти минтақавӣ ба 
мақомот воситаҳои самарабахши ҳамкориро бо воситаи тиҷорат 

тавассути иштироки намояндагони маъмурият дар кори шӯрои 
ҳамоҳангсозии кластерҳо фароҳам меорад. Ҳар як кластер на танҳо 
мустақиман ба иҷроиши сатҳи кишвар мусоидат мекунад, балки 
метавонад ба кори кластерҳои дигар низ таъсир расонад. Усули 

кластерӣ ҳамчун роҳи ба даст овардани бартариҳои рақобатӣ имкон 
медиҳад, ки манфиатҳои каламрав ва субъектҳои инфиродии 
иқтисодиро оптимизатсия кунад. Ин бартарии кластер тавассути 
мустақилияти нисбии аъзои ассотсиатсия ва пайдоиши рақобат дар 
байни худи аъзоёни кластер ба даст оварда мешавад. Аммо, истифодаи 
усули кластерӣ дар ташаккули сохторҳои интегралии агро-саноатӣ ба 

мушкилот дучор меояд. Ба сатҳи нокифоя арзёбӣ намудани бозори 
кластерии эҳтимолӣ диққат дода мешавад. Ҳамин тариқ, маҳз усули 
кластерӣ имкон медиҳад, ки ҳудуди бозорҳои кишоварзӣ ва 
афзалиятҳои коммуникатсионии кластерӣ муайян карда шавад. Дар 

ташаккули системаи шарикии эҳтимолӣ, кластерҳо, аз як тараф 
рақобати байни таъминкунандагонро рушд медиҳанд, аз тарафи дигар 
ҳамкории истеъмолкунандагон ва таъминкунандагонро дар доираи 
занҷири ягонаи технологӣ рушд медиҳанд. 

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот асоснок кардани зарурати ташаккул 
ва фаъолияти кластерҳои минтақавии агро-саноатӣ ҳамчун шарти 
рушди иқтисодиёти минтақаи саноатӣ-аграрӣ ва таҳияи самтҳои 
мувофиқи сиёсати кластерии минтақавӣ мебошад. 

Ташаккули механизмҳои лоиҳаҳое, ки ба баланд бардоштани 
рақобатпазирии аъзоёни кластер тавассути тамаркуз ва ҳамоҳангсозӣ 
бо назардошти афзалиятҳои рушди кластерӣ, фаъолиятҳои иқтисодие, 
ки ба: 

 дастгирии рушди соҳибкории хурд ва миёна; 
 рушди инноватсионӣ ва технологӣ; 

 рушди фаъолияти таълимӣ;. 
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 ҷалби сармоягузорӣ; 
 рушди содирот; 
 рушди инфрасохтори нақлиётӣ ва энергетикӣ; 

 рушди соҳаҳои иқтисодиёт; 
Ташаккули системаи расонидани ёрии методологӣ, иттилоотӣ, 

машваратӣ ва таълимӣ барои татбиқи лоиҳаҳо ва ташаббусҳои 
кластерӣ. 

Истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагони маҳсулоти 
кишоварзӣ дар Тоҷикистон ва Ӯзбекистон дар доираи як лоиҳаи ягонаи 
байнишаҳрӣ барои кам кардани истеъмоли захираҳои табиӣ бо 
фоидаҳо барои истеҳсолот кор хоҳанд кард. Дар ин бора дар нахустин 

ҷаласаи машваратии миллии шарикони лоиҳаи самаранокии захираҳо 
дар истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ (REAP), ки 15 декабри 
соли 2020 дар Душанбе баргузор гардид, баррасӣ шуд. Тавре ки шумо 
медонед, кишоварзӣ яке аз соҳаҳои асосии иқтисодиёти Тоҷикистон ба 

ҳисоб меравад. Имрӯз, он на танҳо дар таъмини амнияти озуқаворӣ, 
балки дар шуғли аҳолӣ дар минтақаҳо, инчунин афзоиши даромади 
деҳқонон ва хонаводаҳо нақши калидӣ дорад. 

Тибқи маълумоти Вазорати кишоварзӣ, ҳиссаи кишоварзӣ дар 

ММД Тоҷикистон беш аз 20%-ро ташкил медиҳад. Ҳиссаи шахсони 
расмӣ дар ин соҳа коркарда беш аз 61% -ро ташкил медиҳад, ки 
тақрибан 50% -и онҳоро занон ташкил медиҳанд. Ҳамаи ин бори дигар 
афзалияти афзояндаи соҳаро собит мекунад, ки асосан онро 

истеҳсолкунандагони хурди мол ташкил медиҳанд, бештар аз ҳама на 
танҳо дар самти фурӯш, балки коркард, маркетинги маҳсулоти 
истеҳсолшуда ба дастгирӣ ниёз доранд. Қайд карда мешавад, ки айни 

замон танҳо сеяки маҳсулоти истеҳсолшуда дар кишвар коркард карда 
мешавад, мутаносибан қисми зиёди маҳсулоти кишоварзӣ вайрон 
мешавад ва ин мушкилот дар тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ 
якхела аст. Бо назардошти талафоти зиёд дар заминаи истеъмоли 
афзояндаи захираҳои табиӣ, лоиҳаи REAP (Захираи самаранок дар 
истеҳсолот ва коркарди молҳои хоҷагии қишлоқ) таҳия карда шуд, ки 
ба оптимизатсияи ҳамаи ин равандҳо дар кори корхонаҳои истеҳсолӣ 

ва коркарди Тоҷикистон ва Ӯзбекистон равона карда шудааст. Вазъи 
кунунии ҷаҳон дар робита бо пандемияи COVID-19, аз ҷумла, ба 
марҳилаҳои ибтидоии лоиҳаи нав дар ҳарду кишвар таъсир расонд. 

Бӯҳрони глобалӣ, боздоштани кори аксари корхонаҳо, коҳиши 
иқтидори истеҳсолӣ, кадрӣ, мушкилоти молиявии истеҳсолкунандагон 
– ҳамаи ин мушкилотест, ки акнун онҳоро соҳибкорон бояд дар мадди 
аввал ҳал кунанд. Аз ин рӯ, дар Душанбе тасмим гирифта шуд, ки бо 
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иштироки вазорату идораҳои марбутаи манфиатдор, ҷомеаи 

коршиносон ва корхонаҳои муштарак аввалин ҷаласаи машваратии 
миллӣ бо мақсади ба роҳ мондани муколамаи созанда, инчунин нақшаи 
амалиёти муштарак оид ба ҳалли мушкилоти мавҷуда дар соҳаи саноат 
баргузор карда шавад.  

Қайд карда шуд, ки ба воситаи лоиҳаи самаранокии захираҳо дар 
истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ (REAP) дастгирии 

саривақтии соҳибкорон дар шароити фарогирии пандемия таъмин 
карда шавад, зеро ҳадафи он тарғиби амалияи истеъмоли устувор (SCP) 
дар истеҳсол ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар саросари кишвар 

мебошад. Ҳамзамон, тавассути кластерҳои соҳавӣ, ки ба ноил шудан ба 
ҳадафҳои рушди миллӣ мусоидат мекунанд, муҳити мусоид фароҳам 
оварда мешавад. Амалияи SCP барои баланд бардоштани самаранокии 
захираҳо дар истеҳсолот ва коркарди молҳои кишоварзӣ ва истифодаи 
усулҳои нав дар ҳалли камбуди захираҳо равона карда хоҳад шуд. Аз 
он ҷумла, муаммои истифодаи об, талафоти истеҳсолот, самаранокии 
энергия ва ғайра барои баланд бардоштани рақобатпазирии 

соҳибкорони маҳаллӣ равона карда мешавад. Оиди зарурати 
андешидани чораҳои фаврӣ дар ин самт дар баромади худ муовини 
вазири кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон Нигина Анварӣ қайд карда 

шуд: «Айни замон, бо дастгирии Иттиҳоди Аврупо дар Тоҷикистон як 
қатор чораҳо дар доираи барномаи ислоҳоти аграрӣ, ба монанди 
таъсис ва рушди кооперативҳои истеҳсолӣ, занҷирҳои истеҳсолӣ ва 
маҳсулоти кишоварзӣ, дастгирии истеҳсолкунандагони кишоварзӣ бо 

тухмӣ, рушди фаъолияти байторӣ, таҳкими муколама байни ҳукумат, 
шарикони рушд ва бахши хусусӣ бомуваффақият татбиқ карда 
мешавад. Дар Ҷумҳурӣ мутобиқи татбиқи Стратегияи миллии рушд то 
соли 2030 роҳ ба иқтисоди сабз бо тағироти сохторӣ алоқаманд аст, ки 

иборат аз коҳиш ёфтани ҳиссаи бахши ашёи хом ва соҳаҳои дорои 
таъсири баланди экологӣ ва афзоиши соҳаҳои технологии баланд, 
сарфаи захираҳо ва илмталаб, рушди намудҳои нави намудҳои “сабз”. 
Мо мефаҳмем, ки барои коҳиш додани оқибатҳои пандемияи COVID-

19, инчунин таъмини амнияти озуқавории кишварамон, имрӯз 
ҳамкориамонро дар самти ёфтани роҳҳои ҳалли ҳифзи маҳсулоти худ 
тақвият додан зарур аст. Ҳалли ин ва як қатор масъалаҳои дигар 
метавонанд ташкил ва рушди кластерҳои агро-саноатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бошанд. “Кластери агро-саноатӣ механизмест, ки 
ташкилотҳои соҳаҳои гуногуни фаъолиятро ба раванди ягонаи 
истеҳсолӣ, аз истеҳсоли ашёи хом то фурӯши маҳсулоти тайёр, ки 
тамоми марҳилаҳои истеҳсолотро фаро мегирад, муттаҳид менамояд. 

Бо мақсади рушди ин соҳа, Вазорати кишоварзӣ консепсияи ташкил ва 



  

218 

рушди кластерҳои агро-саноатиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то 2040 таҳия кардааст. Консепсия бо қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020 тасдиқ шудааст, ба 
гуфтаи муовини вазири кишоварзӣ, ҷорӣ намудани консепсияи рушди 

устувори кластерҳои агро-саноатӣ барои коркарди амиқи ашёи хом 
потенсиали содиротӣ ва маҷмааи агросаноатӣ ва баланд бардоштани 
рақобатпазирии маҳсулоти тайёри ватании коркарди амиқ ва арзиши 
баланди иловашуда дар бозорҳои берунӣ ва дохилӣ мебошанд. 

Хулоса, бо ҷидду ҷаҳди Вазорати кишоварзӣ як қатор вазифаҳои 
афзалиятноке, ки рушди соҳаи кишоварзиро бо муносибати кластерӣ 
муайян кардааст, ва ҳалли онҳо саъйҳои муштаракро талаб мекунад, аз 
ҷумла: такмил додани тухмипарварӣ, ташкили пойгоҳи додаҳо оид ба 

навъҳои элита ва суперэлитаи тухмҳо, рушди рақамисозӣ дар соҳаи 
кишоварзӣ, ҷорӣ намудани системаи электронӣ “аз саҳро аз ҷониби 
истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ то мизи истеъмолкунандагон”, 
ҷорӣ намудани “кишоварзии сабз, рушди хадамоти механиконидашуда, 

ҷорӣ намудани технологияҳои нави инноватсионӣ,” интеллектуалӣ ва 
албатта, ҷорӣ намудани стандартҳои байналмилалии сифат мусоидат 
менамояд. Ҳамин тариқ, барқарорсозии самараноктарин ва гузариш аз 
модели истеҳсолот ва истеъмолот ба амалияи устуворро таъмин карда 
мешавад. 
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ОМИЛҲОИ ТАЪСИРРАСОНИ РУШДИ ЭКОЛОГИЮ 

ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 
 

Дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ бештари 
кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон дурнамои рушди иқтисодӣ ва амнияти 

экологиро бо вазъи рушди экологӣ-иқтисодиёти минтақаҳо вобаста 
медонанд. Солҳои 90 дар соҳаҳои саноат ва иқтисодиёти давлатҳо 
фаҳмише ба миён омад, ки иқтисодиёт ва экология набояд аз ҳам дур 
бошанд ва ҳифзи муҳити зист аз нуқтаи назари иқтисодиёт ниҳоятан 

зарур аст. Муҳофизати ҳавои атмосфера, об ва хок аз ифлосшавӣ шарти 
асосии рушди солими экологӣ-иқтисодӣ дар оянда мебошад. 
Тамоюлҳои ҷаҳонӣ масъалаҳои гузариш ба рушди устувор, баланд 

бардоштани сатҳ ва сифати зиндагии одамон, аз ҷумла беҳбуди вазъи 
муҳити атрофро тақозо мекунанд. Оид ба ин масъала муҳаққиқон 
ибрози назар менамоянд, ки ҳифзи муҳити табиӣ яке аз мавқеи 
калидиро бозида, вай илми экологияро бо иқтисодиёт тадриҷан 
мепайвандад [1]. 

Имрӯз экология ба яке аз омилҳои потенсиали иқтисодиёти 
низомҳои минтақавӣ табдил ёфта, қобилияти рушди динамикии онро 

ташаккул медиҳад, инчунин «объекти мураккаби идоракунӣ мебошад, 
ки он ба манфиатҳои аҳолӣ сару кор дошта, шумораи зиёди аҳолӣ 
истифодабарандаи захираҳои табиӣ, вазифаҳои ҳифзи табиат ва 

хусусияти системаи мураккаби экологӣ ва иқтисодиётро касб мекунад».  
Рушди экологӣ ва иқтисодиёт дар асоси муносибатҳои нави ҳифзи 

муҳити зист ва муҳити табиӣ ҳамчун унсури асосии муҳити атроф 
баромад мекунад ва маҳз онҳо дар пайроҳаи тамоюлҳои хатарнок 

барои инсон мутамарказонида шудаанд. Ташаккули муҳити моддӣ ва 
маънавӣ ба инсоният неъматҳои табиатро бор мекунад, дар ҳоле ки кам 
шудани захираҳо ва зиёд гаштани ифлосшавӣ, инсон метавонад ба 
таври сунъӣ онро «истеҳсол» ва ё «иваз» кунад ва ин раванд зудтар ба 
амал меояд [2]. 

В.И. Вернадский менависад, ки «Инсоният – ҳамчун ҷисми зинда 

бо равандҳои моддӣ ва энергетикии қабати геологии замин – бо 
биосфера пайванди ногусастанӣ дорад. Он наметавонад як дақиқа 
ҷисман аз ӯ мустақил бошад». Равандҳои манфӣ дар ҳамкории «инсон – 
биосфера» метавонанд ба марҳилаи бебозгашти рушд бирасонад, агар 

онҳо фавран боздошт нагарданд ё пешгирӣ карда нашаванд [3]. Дар 
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чунин шароит, инсоният бояд муаммоҳои зинда мондан, ҳифзи 

устувори муҳити зистро барои ҳаёти наслҳои оянда ҳал намояд. Дар 
солҳои охир, мутахассисони рус нисбати муҳити зист сатҳи баланди 
ғамхориро нишон дода истодаанд. Ҳангоми гузаронидани 

пурсишномаҳо муайян гаштааст, ки «оё минтақаҳо ба вазъияти экологӣ 
нигарон аст ё не», тақрибан 80% посухдиҳандагон ҷавоби мусбиро 
пешниҳод намуданд [4]. 

Имрӯзҳо муаррифии равандҳои иқтисодӣ ва экологӣ – ҳамчун 

низом ба ҳисоб рафта, дар он афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бо 
ҳифзи устувории муҳити табиӣ, генофонд ва саломатии аҳолӣ якҷоя 
мегардад. Мафҳуми «рушди устувор» ҳамчун як стратегияи гузариши 
ҷомеа ба ҳолати ҳамбастагӣ бо биосфера баррасӣ карда мешавад [5]. 

Зарурати таҳлили вазъи омилҳои экологӣ ва иқтисодӣ аз мавҷудияти 
манфиатҳои ҳисобинашуда вобаста ба таъсири назарраси иқтисодиёт 
ба муҳити атроф талаб карда мешавад. Дар навбати худ, муҳити табиии 
ифлосгардида ба равандҳои зерини экологӣ-иқтисодӣ таъсири худро 
мерасонад: 

- якум, аз ҳисоби паст шудани сифати қувваи корӣ ва зиёд шудани 

хароҷоти иҷтимоӣ зарари моддӣ хеле меафзояд; 
- дуввум, арзиши фондҳои асосӣ нисбатан кам мешавад; 
- сеюм, дар натиҷаи паст шудани сифати захираҳои табиӣ талафот 

меафзояд; 
- чорум, вобаста ба рафъи зарар оид ба таназзули муҳити табиӣ ба 

хароҷоти иловагӣ оварда мерасонад [6]. Бештари давлатҳо масъулияти 

субъектҳои хоҷагидориро оид ба вайронкуниҳои талаботҳои соҳаи 
ҳифзи муҳити зист дар сатҳи поёнӣ нигоҳ дошта, иқтисодиёти онро 
заиф мегардонад ва бо ин роҳ худ ба навсозии иқтисодиёт зарар 
мерасонад [7]. 

Барои баҳодиҳии объективонаи вазъи экологӣ дар минтақаи 
муайян, равиши маҷмӯи бисёрмеъёрӣ бо назардошти як қатор 

хусусиятҳо амал менамояд: [8] 
- сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа; 
- таҳлили ҳолати истихроҷи захираҳои табиӣ ва сифатии он; 
- вазъи саломатии аҳолӣ, нишондиҳандаҳои таваллуд ва фавт, 

таҳлили сохтори демографии аҳолӣ; 
- таҳлили вазъи партовҳои ифлоскунанда, ҳаҷм, таркиб, зарарнокӣ 

ва меъёрҳои онҳо, зери хок намудани моддаҳои зараровар; 
- таҳлили муқоисавӣ дар минтақаи назорат, таҳлили мушаххаси 

техникию технологӣ ва иқтидори истеҳсолӣ, сметаи хароҷоти зарари 
умумӣ ба муҳити зист. 
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Дар робита ба зарурати ҳалли мушкилоти ҳамгироии экологӣ ва 

иқтисодӣ кабудизоркунии минтақа муайян кардани низоми иқтисоди 
минтақавӣ тақозо мегардад. Арзёбии рушди экологӣ ва иқтисодии 
минтақаҳо имкон медиҳанд, ки нақши экологиро дар низоми 

иқтисодиёти минтақавӣ тасаввур кунем. Арзёбӣ намудани бештари 
минтақаҳо дар асоси рейтинги минтақаҳо аз рӯи як қатор 
нишондиҳандаҳои оморӣ ба роҳ монда мешавад. Нишондиҳандаҳои 
омӯхташуда шароити ташаккули вазъи мусоиди экологиро дар минтақа 

ва таъсири иқтисодиётро ба вазъи экологӣ инъикос мегардонад. Барои 
муайян кардани вазъи мусоиди экологии минтақа гурӯҳҳои зерини 
нишондиҳандаҳоро ба ҳар сари аҳолӣ муайян кардан ба мақсад 
мувофиқ аст. 

1. Баъзе омилҳои инъикоскунандаи сифатии ҳифзи муҳити зист 
чунинҳоанд: 

- партовҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера аз манбаҳои 
статсионарӣ; 

- безараркунии моддаҳои ифлоскунандаи ҳавои атмосфера; 
- партофтани оби партовҳо; 
- истифодаи дубораи оби тоза дар фаъолияти хоҷагидорӣ; 
- тавлид ва аз нав коркардабароии партовҳои истеҳсолӣ ва 

истеъмолӣ; 
- ҳаҷми обҳои доимо истифодашаванда ва ғ. 
2. Омилҳое, ки муҳити иқтисодии аз ҷиҳати экологӣ тозаро тавсиф 

мекунанд: 
- сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ, ки ба ҳифзи муҳити зист ва 

истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ равона шудааст; 

- хароҷоти ҷории ҳифзи муҳити зист ва ғ. 
Мувофиқи сатҳи ҳолати экологии минтақа, тибқи баҳодиҳии 

рейтингӣ онҳо ба се гурӯҳ тақсим карда мешаванд: 
- муҳити мусоид; 

- сатҳи миёнаи муҳити мусоид; 
- вазъи номусоиди экологӣ-иқтисодӣ. 
Ҳангоми муайян кардани дараҷаи тозагии экологии минтақа зарур 

аст, ки таъсири бахшҳои иқтисод оид ба вазъи муҳити зист ҳатман ба 

назар гирифта шавад, зеро ки хусусиятҳои рушди иқтисодиёти 
минтақаро тавассути призмаи мушкилоти экологӣ инъикос гардонидан 
мумкин аст. Пастшавии шиддатнокии захираҳои табиӣ бояд ду 

равандро дар иқтисодиёти минтақа ба ҳам пайвандад: коҳиш ё 
устувории истеъмоли захираҳои табиӣ, ҳаҷми ифлосшавӣ ва афзоиши 
нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди иқтисод аз ҳисоби 



  

222 

технологияҳои навини такмилёфта. Ин самтҳо таҷдиди иқтисодро бо 

назардошти омилҳои экологӣ ва кабудизоркуниро тавассути 
идоракунии минтақавӣ пешбинӣ мекунанд.  

Муқаррароти асосии ин равиш ба тафсири мафҳумҳои «саноати 

кабудизоркунӣ» ва «идоракунии кабудизоркунӣ» асос ёфтааст. Зоолог 
ва экологи шӯравӣ, яке аз иштирокчиёни асосии ташаккули 
идоракунии мамнӯъгоҳҳо дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ, доктори 
илмҳои биологӣ, профессор Н.Ф. Реймерс «сабзиши саноат»-ро ҳамчун 

чорабиниҳои воридшавии навовариҳои экологӣ ба ташкили равандҳои 
истеҳсолӣ дар ду самт муайян мекунад: 

1) Тоза кардани партовҳои корхонаи саноатӣ ва муҳити табиӣ; 
2) Такмил додани технологияҳои пешрафтаи истеҳсолот. 

Таҷрибаи давлатҳои пешқадам, аз он ҷумла Россия нишон 
медиҳад, ки гузаронидани чорабиниҳои кабудизоркунӣ барои кам 
кардани хароҷоти вобаста ба муҳити зист ва муҳити табиӣ мусоидат 
менамояд. Дар баробари кабудизоркунӣ бо технологияҳои анъанавӣ 

зарур аст, ки ба сохтори идоракунии корхона унсурҳои самарабахши 
иқтисодӣ-экологӣ ворид карда шаванд, ки ин ба ширкатҳо имкон 
медиҳад, ба ҳадафҳои истеҳсолӣ ва экологӣ ҳар чӣ зудтар ноил гарданд 
[9]. Аз ин рӯ, нақши муҳими баҳодиҳии минтақа ба идоракунии 

чорабиниҳои кабудизоркунӣ тааллуқ дошта, тағйиротро дар 
идеологияи идоракунии истеҳсолот бо дарназардошти принсипҳои 
умумии рушди устувори тамоюли экологӣ-иқтисодӣ амалӣ намудан ба 
мақсад мувофиқ аст. Ин раванд бояд тамоми сатҳҳои идоракунӣ, аз он 

ҷумла идоракунии дохилиширкатӣ, минтақавӣ ва миллиро фарогир 
бошад. 

Дар робита ба ин, идоракунии чорабиниҳои кабудизоркунӣ дар 
минтақа раванди ворид намудани омили экологӣ ба механизми танзими 
фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва 
мунисипалӣ мебошад, ки ба баланд бардоштани дараҷаи масъулияти 

онҳо барои риояи қонунгузории экологӣ нигаронида шудааст. Барои 
ин амалҳои ҳамоҳангшудаи мақомотҳои давлатӣ ва маҳаллӣ, 
корхонаҳо, ташкилотҳои ҷамъиятӣ оид ба ҷорӣ намудани усулҳои 
идоракунии кабудизоркунии минтақавӣ ва рушди иқтисодиёти минтақа 

бо назардошти омили экологӣ тақозо карда мешавад. Дар робита бо 
ин, бояд самаранокии экологӣ-иқтисодии ниҳодӣ такмил дода шавад, 
ки дар таҳкими масъулияти мақомоти минтақавӣ барои муайян 

намудани ҳолати экологии минтақа ифода меёбад. Кам гаштани 
сармояҳои табиӣ ба сармоя ва неъматҳои инсонӣ (саломатӣ) таъсири 
зараровар расонида метавонад. Бо вуҷуди ин, сармояҳои табиӣ, инсонӣ 
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ва истеҳсолшуда асоси равандҳои репродуктивӣ дар минтақа мебошад 
[10]. 

Бо дарназардошти афзудани нақши идоракунии чораҳои 

кабудизоркунӣ ба андешаи мо ба фаъолияти онҳо дар асоси системаи 
тавсеаи нишондиҳандаҳои экологӣ баҳо додан зарур аст. Яке аз 
нишондиҳандаҳое, ки барои тавсифи вазъи экологӣ ва иқтисодии 
кишварҳои хориҷӣ, аз ҷумла дар Чин истифода мешаванд, ба истилоҳ 

маҳсулоти нохолиси минтақавии сабз мебошад [11]. Талаботи ин 
нишондиҳанда метавонад дар баъзе минтақаҳои Русия низ татбиқ карда 
шавад. Барои баланд бардоштани масъулияти мақомоти минтақавӣ оид 

ба масъалаи мазкур ба стратегия дохил кардани нишондиҳандаҳои 
инъикоскунандаи сатҳи таъсири иқтисодӣ ба муҳити зист мувофиқи 
мақсад аст. 

Арзёбии муқоисавии рейтингии минтақаҳо ба мо имкон медиҳад, 

ки омилҳои некӯаҳволии иқтисодӣ-экологӣ ва инчунин омилҳое, ки ба 
муҳити зист таъсири манфӣ мерасонанд, муайян карда шаванд. 
Ҳангоми таҳияи чорабиниҳо оид ба таъмини гузариш ба рушди 
устувори экологӣ омилҳои мазкурро бояд ба назар гирифт. Ҳалли 

мушкилоти мазкур барои татбиқи рушди идоракунии иқтисодиёти сабз 
дар минтақа бо назардошти ташаккули омилҳои иқтисодӣ-экологӣ 
тақозо дорад. 
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КЛАСТЕРҲОИ ИННОВАТСИОНӢ ҲАМЧУН  

ЗАМИНАИ РУШДИ ИҚТИСОДӢ 
 

Иқтисоди ҷаҳонӣ дар марҳилаи кунунӣ бо гузариш ба намуди 

индустриалии истеҳсолот дар асоси тезондани прогресси илму техника 
тавсиф карда мешавад. Дар ин робита, татбиқи амалии консепсияи 
рушди инноватсионӣ омӯхта мешавад. Яке аз чунин воситаҳои рушд ин 
ташаккул ва рушди кластерҳои инноватсионие, ки шакли рушди 

босуръати инноватсионии субъектҳои соҳибкориро доро мебошанд. 
Ҳадафи омӯзиш муайян кардани хусусиятҳои таъсири кластерҳои 

инноватсионӣ ба рушди инноватсионӣ, қаламравҳо ва таҳияи 
пешниҳодҳо оид ба баланд бардоштани рақобатпазирии системаи 

инноватсионӣ дар асоси воситаҳои кластерӣ мебошад. 
Пайдо шудани истилоҳи «иқтисоди инноватсионӣ» дар муомилоти 

илмӣ ба миёнаи солҳои 90 нисбат дода мешавад. Ин номи раванде буд, 
ки табдили сифатии навъи истеҳсолот, инчунин тағйирёбии ғояҳоро 

дар бораи меъёрҳои самаранокии фаъолияти иқтисодӣ инъикос мекард. 
Дар нашрияҳои муосир баҳсҳо оид ба муайян кардани дастгоҳи 
консептуалӣ, масъалаҳои фаҳмиши муҳим, инчунин нақш ва ҷойгоҳи 
илм дар “иқтисодиёти инноватсионӣ” ҳанӯз ҳам идома дорад. 

Дар рушди таҳқиқоти назариявӣ дар соҳаи инноватсия ва иқтисоди 
инноватсионӣ асарҳои илмии Ҷ. Шумпетер [1], Д.Белл [2], Л.Грахэм [3], 
П.Холл [4], Э.Тофлер [5], А.Ю. Юданова [6], Р.В. бахшида шудаанд. 

Сарфи назар аз таҳаввулоти зиёд дар ин соҳа, то ҳол дар бораи 
мазмуни консепсияи рушди инноватсионӣ ягонагие вуҷуд надорад. 
Консепсияи инноватсияро Ҷ. Шумпетер ба муомилоти илмӣ ворид 
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карда, дар асари худ бо номи «Назарияи рушди иқтисодӣ» моҳияти 

навовариро бо назардошти хусусиятҳои асосии он кушода додааст [1, 
296]: 

1. Муаррифии маҳсулоти нав, ки истеъмолкунанда бо он ҳанӯз 
ошно нест; 

2. Татбиқи усулҳои нави истеҳсолӣ, ки ба кашфиёти илмӣ асос 
ёфтаанд; 

3. Ифтитоҳи бозори нав, ки ҳанӯз ба як соҳаи муайяни истеҳсолоти 
як давлати муайян ворид нашудааст, сарфи назар аз он ки ин бозор 
қаблан вуҷуд дошт ё не; 

4. Ҷорӣ намудани сарчашмаи нави ашёи хом ё маҳсулоти 
нимтайёр, сарфи назар аз он, ки ин манбаъ вуҷуд дорад ё нав сохта 
шудааст; 

5. Татбиқи тағирот дар ташкили соҳаи муайян, аз ҷумла мавқеи 
монополистӣ (масалан, тавассути ташкили трестҳо) ё аз даст додани 
чунин мақом. 

Хусусияти мафҳуми болозикр дарки инноватсия ҳамчун тағйироти 
сифатӣ на танҳо дар худи маҳсулот ва технология, балки дар ташкил ва 
идоракунии истеҳсолоти он зоҳир мегардад. Ҳамин тариқ, на танҳо 
маҳсулот, балки равандро низ навоварӣ номидан мумкин аст. 

Инноватсия омезиши моҳиятан нави шароит ва омилҳои истеҳсолот, 
инчунин тарзи нави ташкили фаъолияти корхона, ки аз ҷониби 
соҳибкор амалӣ карда мешавад, мебошад. (расми 1). 

Фазо барои навоварӣ 

Расми 1 Фазо барои навоварӣ 

 Ин сохтор фарқияти байни навоварии маҳсулот ва навоварии 
равандро инъикос мекунад. Агар дар мавриди якум, маҳсулоти моддӣ 
ҳамчун манбаи фоида баромад кунад, пас дар мавриди дуюм инсон ва 

донишҳои ӯ ҳамчун пешбаранда он мебошад. 

Навоварии маҳсулот Раванди навоварӣ 

Маҳсулоти нав, 
      Манбаи нави ашёи хом 

 

Усулҳои нави истеҳсолӣ; 
Усулҳои нави фурӯш; 

Усулҳои нави ташкили 

равандҳои идоракунӣ 
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Манбаи асосии истеҳсоли навовариҳо шахсоне мебошанд, ки 

дониш, ғоя ва дорои қобилияти пешбурди онҳо мебошанд. 
Барои фарқ кардани мафҳумҳои “навовар” ва “навоварӣ” раванди 

навовариро баррасӣ мекунем. Инноватсия (инноватсия) - он натиҷаи ба 

расмият даровардашудаи таҳқиқоти бунёдӣ, амалӣ дар соҳаи муайяни 
фаъолият (дониши нав, усул, ихтироъ) мебошад. 

Татбиқи як навоварӣ, яъне истифодаи амалии дониши нав бо 

мақсади қонеъ кардани ниёзҳои муайян онро ба навоварӣ табдил 
медиҳад. (Расми 2) 

Расми 2. Фарқияти хусусиятҳои навоварӣ ва навигарӣ 

Дар кори академик Ю.Юданов иқтисодиёт дар ду ҳолат навовар 
ҳисобида мешавад: 

 эҷод ва муваффақ татбиқи навовариҳои содда ва муассиртарин, 
ки ба дониши кӯҳна асос ёфтааст; 

 дониши нав сохта намешавад, балки бар он навигариҳо сохта 
мешаванд [6, 218]. 

Дар як вақт, чунин мамлакатҳои абарқудрат, ба монанди Чин, 
Ҷопон, Кореяи Ҷанубӣ ва бисёр кишварҳои дигар аз навовариҳо 

фаъолона истифода мебурданд. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ тиҷорати 
литсензияҳо ва патентҳо барои истеҳсоли маҳсулоти инноватсионӣ, 
франчайзингҳо васеъ паҳн шудааст. Мамлакатҳои пуртаҷриба роҳи 
худро ба иқтисоди инноватсионӣ оғоз намуда, ба рушди онҳо замина 

гузоштанд ва ҳамзамон ҳам таҳаввулоти навро дар дохили худ ва ҳам 
тавассути сармоягузории мустақими хориҷӣ дар хориҷа фаъолона 
маблағгузорӣ карданд. 

Хулоса кардан мумкин аст, ки шарти асосии иқтисоди 

инноватсионӣ мавҷудияти молия ва сармояи зеҳнӣ мебошад. 
Дар асоси гуфтаҳои боло, иқтисоди инноватсиониро чунин тавсиф 

кардан мумкин аст – он як намуди иқтисоди ҷомеаи постиндустриалӣ 
мебошад, ки шарти асосии он мавҷудияти молия ва навоварӣ мебошад, 
ки манбаи асосии ташкили сарвати нав мебошанд. Гузариш ба рушди 
инноватсионӣ дар ин ҳолат ҳамчун гузариш ба иқтисоди инноватсионӣ 

ҳисобида мешавад, яъне гузариш ба он лаҳзае, ки навоварӣ ба манбаи 
офаридани сарвати нав табдил меёбад.  

Ҳамин тариқ дар ташаккул додани кластерҳои инноватсионӣ 

амалисозии тадбирҳои зерин ба назар мерасанд:  
– афзоиши маблағгузорӣ таҳқиқоти бунёдӣ ва самтҳои 

афзалиятноки илмию технологӣ, ки асосан дар доираи барномаҳои 

давлатӣ амалӣ карда мешаванд;  
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– тақсимоти захираҳои буҷетӣ дар самти афзоиши ҳиссаи 

маблағҳое, ки дар асоси озмун тақсим карда мешаванд;  
– такмилдиҳии куллии таъминоти иттилоотӣ ва таълимӣ, аз ҷумла 

тавассути ҷалби захираҳои сохторҳои махсуси тиҷоратӣ;  
– дар навбати аввал ба таври назаррас такмил додани системаи 

соҳаи буҷа, ҳавасмандгардонии олимон;  
– таҳияи механизмҳои ҳавасмандгардонии ҷалби ҷавонони 

боистеъдод ба илм; амиқтар шудан ҳамгироии илм ва маориф дар асоси 
таҷрибаи беҳтарини ҷаҳонӣ бо мақсади баланд бардоштани сифати 
тайёр кардани мутахассисон барои самтҳои умедбахши технологӣ;  

– таҷдиди сохтори як қисми институтҳои илмӣ ва лоиҳакашии 
соҳавӣ ба ширкатҳои муҳандисии дорои сохтори молиявӣ, иқтисодӣ, 
маркетингӣ ва тиҷоратии бештар рушдёфта.  

Дар ҳолати бӯҳрони иқтисодиёт, муҳосираи иқтисодӣ ва касри 

буҷа, мушкилоти рушди кластерҳои ҳудудии инноватсионӣ тақрибан 
дар ҳама соҳаҳо актуалӣ мебошанд. Барои таҳияи самарабахши сиёсати 
кластерӣ зарур аст: сохтан ё ба стратегияи мавҷудаи рушд ворид 
намудани механизми кластер дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, таҳияи 

барномаҳои самарабахши соҳаи навоварӣ дастгирии тиҷорати хурд ва 
миёна, такмили механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕС 
        

В Республике Таджикистан в годы рыночных реформ укрепилась 
вся правовая основа электронного бизнеса и его типов, структура 
обеспечения стала адекватной, так как были приняты необходимые 
законодательные и нормативные документы. 

Для того чтобы совершенствовать все сегменты электронного 
бизнеса, необходима законодательная база документов. Вся 
деятельность электронного бизнеса, оказываемых услуг, их оплата и 
регламентация относятся к сфере Налогового Кодекса Республики 
Таджикистан.   

Кроме базовых законодательных актов, формирующих общее 
юридическое пространство для всего формирующегося электронного 
бизнеса и регулирующих институциональные базы рыночной 
экономики, также существуют регулирующие конкурентоспособные 
отношения трудовой сферы. Эти законы связаны с системой методов и 
способов, используемых для формирования норм развития 
электронного бизнеса. В целом, объединенная система регулирования, 
состоит из двух основных функциональных элементов комплекса: 
потребительский рынок и общественная сфера. Регулирование 
электронного бизнеса в большей степени имеет отраслевую природу. В 
этом же аспекте следует рассматривать вопрос макроэкономического 
регулирования электронного бизнеса в Согдийской области 
Республики Таджикистан. 

Отметим, что для эффективности торговли в общественном блоке 
электронного бизнеса и регулирования этой сферы необходимо, чтобы 
они рассматривались вместе, так как они тесно взаимосвязаны между 
собой и, соответственно, с механизмами регулирования. Торговля 
услугами электронного бизнеса регулируется Министерством 
экономического развития и торговли Республики Таджикистан, а также 
другими министерствами и агентства, как, например: 

- Таджикский государственный стандарт; 
- Министерство финансов Республики Таджикистан; 
- Агентство антимонопольной политики Республики Таджикистан; 
- Таможенная служба Республики Таджикистан и другие. 
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Основой документ, регулирующий отношения покупателя и 
продавца, а также обслуживающий персонал электронного бизнеса - 
закон Республики Таджикистан “О защите прав пользователей”. 
[15.05.1997 приказ № 438] 

Кроме того, для регулирования электронного бизнеса и 
электронной торговли используются и другие нормативные 
юридические акты.  

Закон Республики Таджикистан «О развитии электронного 
бизнеса и торговли» нацелен на систематизацию, управление и влияние 
поведения потребителей в этой экономической сфере и их отношениями 
с электронным бизнесом. [приказ № 2181-1 22.05.1991] 

Другим важным средством регулирования электронного бизнеса и 
предоставляемых обществу услуг электронного бизнеса является 
поддержка предприятий электронного бизнеса, осуществляемая 
местными и государственными региональными органами. Это 
реализуется посредством разработки и реализации ряда 
государственных программ, которые направлены на формирование 
рыночной инфраструктуры (торговые промышленные группы, 
мелкооптовые основы, межотраслевые ассоциации). Это делает 
предприятия электронного бизнеса конкурентоспособными и 
способствует преодолению монополизма в сфере циркуляции 
электронных товаров, свободного перемещения товаров, эксплуатации 
необходимого товар потока для обеспечения государственных 
потребностей [2, 47]. 

В целях регулирования торговлей некоторыми видами товаров 
электронного бизнеса государственными органами законодательно 
установлено регулирование цен на них. Это в целом относится к 
рыночной экономике. Реализация электронного бизнеса путём 
регистрации ограничивающих цен, как внутренними, так и 
иностранными организациями, допускает возможность 
перераспределения, дополнения и ограничения цен на них. 

Регулирование деятельности электронного бизнеса и защищает 
экономические интересы Республики Таджикистан, гарантируя 
удовлетворение пользователей определённым электронным продуктом, 
а также повышая уровень его качества, контролируя соблюдение 
законодательства и показателей правил управления областью. 
Лицензирование деятельности электронного бизнеса определено 
законом Республики Таджикистан «О лицензионном типе 
деятельности». [от 17.05.2004 приказ № 37] 

Кроме лицензирования деятельности предприятий электронного 
бизнеса для торговли и оказания его услуг, общественными 
государственными уставными отраслевыми органами произведена 
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сертификация электронных товаров и электронного бизнеса. Список 
товаров, подлежащих обязательной сертификации, одобрен и разрешён 
государством. Правда, обязательная сертификация электронного 
бизнеса проведена не на всех предприятиях электронного бизнеса. 

В целях развития сегментов региональной экономики за 2008 – 
2015 годы были реализованы ряд разрешительных программ. 
Разработка электронного бизнеса основана на нормативных действиях, 
направленных на получение благоприятных экономических условий 
для развития системы оплаты услуг, а также на усиление консолидации 
региональных и местных органов управления, включая 
гарантированность перспективного развития. Основные направления 
развития электронного бизнеса как приоритетной отрасли экономики 
Согдийской области, можно сформулировать следующим образом: [2, 
38] 

- рост потребности в услугах, выделение необходимой 
недвижимости на конкурсной основе, предоставление в аренду 
свободных объектов для более эффективного их использования в 
Согдийской области рядом с предприятием и т.п.; 

- обеспечение физического объёма электронного бизнеса и его 
дальнейший рост за счёт повышения эффективности организации 
функционирующих предприятий электронного бизнеса и 
использование небольших действующих предприятий электронного 
бизнеса, обеспечивая их развитие в этой сфере; 

- улучшение качества обслуживания предприятиями за счет 
электронного бизнеса, реконструкция и модернизация действующих 
предприятий, а также обеспечение дальнейшего развития электронного 
бизнеса посредством обязательной сертификации гарантией контроля 
над ним. При этом организации обязуются соблюдать все условия и 
требования сертификации; 

- предоставление льготного налогообложения, включая 
инкассирование и платежи, а также определение фиксированного 
размера за арендную плату, доступность электронного бизнеса для всех 
слоев населения Согдийской области, использование благоприятного 
тарифа налогообложения на основе договора о сотрудничестве между 
центром системы социального обслуживания населения и организацией 
электронных услуг для развития электронного бизнеса 
малообеспеченным людям; 

- повышение квалификации персонала электронного бизнеса 
региона на курсах подготовки персонала. 

На наш взгляд, улучшение электронного бизнеса связано с 
улучшением законодательной основы. 



  

231 

Таким образом, необходимо правовое регулирование этой сферы в 
формирующемся электронном бизнесе, который практически не имеет 
законодательной основы. Также необходимо отметить важный момент 
- расширение и использование положительного законодательного 
опыта электронного бизнеса на другой территории. Так, например, в 
нормах антимонопольной части необходимо законодательно закрепить 
уменьшение порога доминирования на рынке, что касается сетевых 
электронных торговых структур. 

Реализация законодательных действий должна быть проведена 
параллельно с организационным сроком, направленным на улучшение 
законодательной основы в каждом направлении. Следствием этого 
является законотворческая деятельность в формировании 
макроэкономических условий, регулирующих потребительский рынок 
электронного бизнеса. 

На наш взгляд, специальной задачей развития региональной 
системы электронного бизнеса в Согдийской области является 
минимальный общественный стандарт обслуживания населения, что 
является отправной точкой мотивации бюджетных затрат, 
происходящих в соответствии с финансированием реализации задач. 
Наличие различия в стандарте территории позволяет целенаправленно 
планировать соответствующие пункты в бюджетных затратах. 

Необходимо обратить внимание на классификацию предприятий, 
которые являются механизмом формирования надёжной информации 
предоставляемых услуг на рынке электронного бизнеса, обслуживании 
и продвижении электронных товаров, которые определяют развитие 
добросовестной конкуренции. Введение категорий электронного 
бизнеса и пользователя делает возможным выбор, что уменьшает 
транзакционные расходы на информационно-поисковые операции и 
сроки предоставления услуг электронного бизнеса. При этом, в 
результате развития предприятия исполнители электронного бизнеса 
получают товары высшего качества, что подтверждает эффективную 
работу предприятия. Для этой цели может быть использована реклама: 
объективная информация о качестве услуг электронного бизнеса, 
предоставляемых другими предприятиями (конкурентами). 
Пользователи, в свою очередь, получают доступ к ним по каналам 
объективной информации о корреляции «цены – качество», которая 
содержится в реестре электронного бизнеса на каждом конкретном 
предприятии. 

Предполагаем, что решением этой задачи региональной системы 
является добровольная сертификация и расширение в соответствии с 
сертификацией продуктов, товаров и услуг практическими лицами. Все 
товары подлежат обязательному лицензированию и сертификации. С 
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одной стороны, это обеспечивает и повышает информированность 
пользователя; с другой стороны, обеспечивает дополнительное 
конкурентоспособное преимущество предприятия, добросовестного 
участника потребительского рынка. 

Деятельность в целях повышения профессиональной 
квалификации и переподготовки персонала электронного бизнеса 
влияет на подготовку нового персонала, владеющего современными 
технологиями производства электронного продукта и 
предоставляющего электронный бизнес, а технологии и методы 
управления гарантируют национальный электронный бизнес. 
Повышение трудового потенциала профессионального уровня 
работников ветвей региональных электронного бизнеса может быть 
реализовано на основе взаимодействия исполнительных специалистов 
профессионального, среднего профессионального и высшего 
образования в интересах предприятия. Подготовка персонала в 
организациях происходит за счёт постоянно действующих 
краткосрочных семинаров. Это должно основываться и 
соответствовать направлениям в региональной программе подготовки 
персонала. 

Поскольку формирующийся национальный электронный бизнес 
имеет свои сферы, то и представление электронного бизнеса должно 
быть научным и обновляться с учётом научно-технологического уровня 
в экономике Республики Таджикистан и материальной базы, 
подчиняясь экономическим законам. Надо учитывать возрастающие 
экологические и качественные требования населения в энерго - и 
ресурсоёмкой экономике, способствующие развитию научных основ 
инновационных отраслей. Это рассматривается как одно из базовых 
условий развития электронного бизнеса. В данном случае 
конкурентоспособный механизм может быть использован как 
стимулирующий фактор развития всех форм бизнеса. 

При организации комплекса электронного бизнеса в другой сфере 
создаются точки роста эффективности и деятельности предприятий 
электронного бизнеса за счёт привлечения дополнительного клиента. 

Таким образом, мы предлагаем выделить приоритетные 
направления в деятельности и регулировании развития электронного 
дела региона:[1, 26] 

1. проверка условий общественной сферы и рынка электронного 
бизнеса области; 

2. прогнозирование развития потребности в электронных товарах 
и электронных услугах и вероятные направления развития 
электронного бизнеса и его элементов;  
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3. мониторинг, общественно – экономическая оценка основных 
показателей развития электронного бизнеса Согдийской области; 
регулирование размещения в территориальной организации объектов 
электронного бизнеса; 

4. создание нормативно – юридических условий взаимодействия 
всех субъектов, обсуживающихся электронным бизнесом;  

5. цель программы – планированное решение проблем развития и 
размещения электронного бизнеса в Согдийской области. 

На наш взгляд, источником финансирования предложенной 
модели должны стать как собственные средства и национальный 
бюджет, так и средства корпоративного сектора, включая средства 
товаропользователей на оплату услуг регионального электронного 
бизнеса. При этом основная часть финансирования должна быть 
основана на корпоративном секторе, поскольку действие электронного 
бизнеса главным образом направлено на развитие рынка 
формирующегося частного комплекса. 
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 
 

Масштабы и эффективность участия Республики Таджикистан в 
условиях быстро развивающегося процесса глобализации 
мирохозяйственных связей, оказывает позитивное влияние на динамику 
и пропорции развития как внутренней, так и внешней экономики 
страны. В ближайшие годы Республика Таджикистан должна решить 
комплекс крупномасштабных и взаимосвязанных задач по завершению 
формирования основ конкурентоспособной рыночной экономики и ее 
органичной интеграции в мировое хозяйство. В их решении важную 
роль призвана сыграть оптимальная структура внешней торговли. 
Стратегическая роль, которой заключается в том, что она должна стать 
инструментом активизации имеющихся и потенциальных 
конкурентных преимуществ таджикской экономики в международном 
разделении труда, средством содействия выходу нашей страны на путь 
стабильного и ускоренного качественного экономического роста.  

В этой связи наиболее сложной является проблема, исследуемая в 
данной статье, связанная с формированием оптимальной структуры 
внешней торговли.  

Говоря о роли внешней торговли в системе функционирования 
национального хозяйства, следует отметить, что она выступает важным 
фактором экономического развития любого государства: 

способствовала первоначальному накоплению капитала, что 
продолжается в некоторых отсталых странах и по сей день, поэтому 
внешняя торговля до сих пор не утратила своего значения как фактора 
развития;  

основывается на международном разделении труда и 
соответственно способствует специализации стран в производстве 
отдельных групп товаров и тем самым усиливает экономические связи 
между различными государствами; 

выполняет функции по привлечению недостающих ресурсов для 
внутреннего пользования ввиду своей интегрированности во все 
области хозяйственной деятельности;  

способствует индустриализации и преодолению экономической 
отсталости развивающихся стран;  
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способствует созданию современной структуры производства 
ввиду необходимости экспорта конкурентоспособной продукции;  

способствует росту уровня жизни населения через развитие 
производственных сил конкретной страны;  

по каналам внешней торговли происходит эксплуатация 
природных ресурсов развивающихся стран развитыми странами;  

способствует нормализации процесса национального 
воспроизводства ввиду возможности накопления недостающих 
ресурсов через импорт и экспорт производимых товаров;  

глобализационные процессы способствуют увеличению каналов 
внешней торговли, через которые идет обмен передовыми 
технологиями между государствами и соответственно развитие 
национальных экономик. 

На основании этого внешняя торговля является одним из 
основных факторов включения национальных экономик в глобальный 
воспроизводственный процесс и в механизм международных торговых 
отношений [1]. Внешняя торговля способствует экономическому 
развитию страны в целом посредством расширения и углубления 
специализации и концентрации производства, интегрированию в 
мировую хозяйственную систему [3].  

Цели, методы и средства внешней торговли определяются целями 
и задачами государственной внешнеторговой политики, которая в свою 
очередь является составной частью внешней политики государств и 
формируется в соответствии с их общеэкономическими и 
политическими целями и приоритетами.  

Стратегия внешнеторговой политики определяется ее целями и 
решением концептуальных проблем развития и регулирования внешней 
торговли государства. Кроме этого, она предусматривает и защиту 
национальных интересов, экономической безопасности страны, 
поэтому во многих странах принимаются специальные правовые 
документы, способствующие созданию благоприятных условий для 
функционирования отечественного бизнеса во внешнеторговой сфере. 
Содержание внешнеторговой политики (протекционизм, политика 
либерализации) зависит от политических и социальноэкономических 
условий, в которых функционирует государство, является реакцией на 
изменения в системе международных отношений, что определяет 
характер внешнеторговой деятельности по обеспечению экономической 
безопасности и совокупность тех методов и средств, которые будут 
использованы при реализации стратегии [2].  

В Республике Таджикистан внешнеторговая политика строится на 
основе сочетания принципов свободной торговли и протекционизма, 
что позволяет реализовать стратегию формирования 
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экспортноориентированного и импортозамещающего производства и 
соответствует стране, которая решает проблемы открытости своей 
экономики. Осуществляется в целях создания благоприятных условий 
для резидентов Республики Таджикистан — участников 
внешнеторговой деятельности, производителей и потребителей 
товаров, заказчиков и исполнителей услуг [4]. 

В целях создания благоприятных условий для многостороннего 
сотрудничества, согласования шагов в этом направлении появилось 
большое количество международных организаций и объединений 
(ВТО, НАФТА, ЮНКТАД, Всемирный банк, МФК, ЕБРР, МТП, ЕС, 
СНГ, ТС, ЕЭП и др.), выступающих в качестве инструмента поддержки 
внешней торговли. Международные организации решают наиболее 
важные проблемы по устранению торговых барьеров, содействуют 
широкому товарообмену между государствами и стабилизации валют, 
рассматривают ряд других внешнеторговых проблем. Они призваны 
реагировать на все более усложняющийся характер взаимозависимого 
международного сотрудничества и находить для каждого государства и 
его субъекта собственные возможности участия в международной 
деятельности [5].  

Внешняя торговля на современном этапе ее развития в Республике 
Таджикистан приобретает все большую значимость в качестве объекта 
исследования экономического анализа. Анализ внешней торговли 
можно проводить на макроэкономическом и микроэкономическом 
уровнях, в зависимости от объекта исследования. Необходимость 
такого анализа обусловливается обязательностью выработки 
внешнеэкономической политики государства на основании полученных 
сведений, определения приоритетных направлений развития 
государства и совершенствования его мирохозяйственных связей. Базой 
для проведения научнопрактических исследований является 
публикуемая статистическая отчетность отдельных стран и отчетность 
ряда международных организаций. Основными величинами, 
составляющими современную статистическую базу данных по внешней 
торговле, являются экспорт, импорт, сальдо и товарооборот, доля 
экспорта или импорта в объеме ВВП страны [3].  

Структура промышленного комплекса Республики Таджикистан 
способствует открытости экономики страны и ее ориентированности на 
внешние рынки.  

Динамика внешней торговли в последнее десятилетие 
характеризуется увеличением объема внешней торговли, что связано с 
повышением научнотехнического и транзитного потенциала, с 
участием в интеграционных процессах, а также с диверсификацией 
торговоэкономических отношений с другими регионами мира (страна 
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реализует многовекторную внешнеэкономическую политику). 
Динамика объемов внешней торговли Республики Таджикистан 
приведена в таблице 1. Импорт составляют энергоресурсы (нефть и 
природный газ), сырье, материалы и комплектующие, технологическое 
оборудование. К числу важнейших экспортных позиций относятся 
золото, серебро, драгоценные и полудрагоценные металлы, руды, 
алюминий, хлопковое волокно, электричество, цемент, соль. 
Основными торговыми партнерами Таджикистана являются Россия, 
Казахстан, Китай, Турция, Узбекистан, Швейцария [7].  

 
Таблица 1.  

Внешняя торговля Республики Таджикистан, млн дол. США 
Показатель Год 

2000 2005 2010 2015 2020 2020/ 
2000 

Объем 
внешней 
торговли  
Республики 
Таджикистан: 

1459,3 2238,8 3851,6 4326,2 4557,8 3,12 

Экспорт 784,3 908,7 1194,7 890,6 1406,9 1,79 
Импорт 675,0 1330,1 2656,9 3435,6 3150,9 4,6 
Сальдо +109,3 - 421,4 - 1462,2 - 2545 - 1744  

Источник: Годовой стат сборник Республики Таджикистан 2019 и 
расчеты автора  

Следует отметить устойчивую тенденцию увеличения объема 
внешней торговли, экспорта Республики Таджикистан с 2000 по 2020 г. 
Так, в рассматриваемом периоде 2020 г. по сравнению с 2000 г. объем 
внешней торговли увеличился на 3,12 экспорт — на 1,7. В 2020 г. по 
сравнению с 2015 г. объем внешней торговли увеличился на 5,3%, 
экспорта — на 57,9 % соответственно. В анализируемом периоде 
наблюдается сохранение тенденции отрицательного сальдо, что 
свидетельствует о постоянном превышении импорта над экспортом.  

На основании проведенного анализа теоретических и 
практических источников в области международной и внешней 
торговли можно сделать следующие выводы: 

− в настоящее время в условиях глобализации и активизации 
интеграционных явлений национальные хозяйства отдельных стран все 
больше зависят от мировой экономики. В связи с этим особую 
актуальность приобретает грамотное формирование внешнеторговой 
политики, определение приоритетных направлений развития и 
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дальнейшего совершенствования внешней торговли, основанной на 
обоснованных управленческих решениях; 

− позитивная роль внешней торговли в развитии страны 
заключается в развитии отраслей производства в связи с 
усиливающейся глобальной конкуренцией, в специализации стран, в 
усилении хозяйственных связей с государствамипартнерами, в 
повышении качества жизни, в приобретении новых технологий 
производств, в расширении каналов сбыта; 

− необходимо проводить постоянный мониторинг состояния 
внешней торговли для выработки приоритетов развития. Основными 
задачами здесь являются расширение экспорта, рационализация объема 
и структуры импорта, углубление сотрудничества с мировым рынком, 
увеличение внешнеторгового оборота и сохранение положительного 
внешнеторгового сальдо; 

− эффективность принятия управленческих решений напрямую 
влияет на развитие внешней торговли страны. Соответственно 
необходимо проводить аналитические исследования, результаты 
которых могут быть использованы в практической деятельности. 

Таким образом, анализ внешней торговли и соответственно 
направлений формирования внешнеторговых отношений в качестве 
объекта исследования представляется актуальным в современных 
условиях. Следует отметить значимую роль внешней торговли в 
формировании и успешном развитии национальной экономики, а также 
ее возрастающее влияние на успешное включение страны в 
интеграционные процессы. 
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САМАРАНОК ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАҲОИ ЗАМИНӢ  

ДАР СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 
 

Кишоварзӣ яке аз соҳаҳои муҳими ҳоҷагӣ ҳалқ ба шумор меравад. 
Дар кишоварзӣ маводи хӯрока барои аҳолӣ ва ашёи хом барои соҳаҳои 
саноат истеҳсол карда мешавад. Кишоварзӣ ҳамчунин дигар талаботи 

мамлакатро таъмин менамояд. Аз чор се ҳиссаи талаботи аҳолии 
ҷумҳуриро бо молҳои ниёзи мардум маҳз ҳамаи соҳаи иқтисодиёт қонеъ 
мегардонад. Истеҳсоли маҳсулот дар соҳаи растанипарварӣ ва чорводорӣ 

афзоиш ёфт. Аммо чунин пешравӣ ва тараққиёт дер давом накард. Аз 
солҳои 80 сар карда ҳам дар низоми сиёсӣ ва ҳам дар низоми иқтисодӣ 
тағйиротҳо ба амал омаданд [1, 10]. 

Иқтисоди бозорӣ, ки ба шаклҳои гуногуни моликият ва хоҷагидорӣ 

асос меёбад, ба афзоиши самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ мусоидат 
менамояд. Дар баробари азоиши маҳсулоти кишоварзӣ сатҳи зиндагии 
аҳолӣ баланд ва таркиби маводи истеъмолии онҳо беҳтар мегардад. Яъне, 
ҳиссаи истеъмоли шир, гӯшт, тухм ва дигар маҳсулоти серғизо меафзояд. 

Ин боиси кам шудани талабот барои истеъмоли нон, маҳсулоти ордӣ ва 
картошка мегардад.     

Кишоварзии тараққикарда қисми таркибии базаи моддӣ-техникии 
мамлакат ба ҳисоб меравад, ки ин шарти зарурии баланд бардоштани 
дараҷаи некӯаҳволии халқи ҷумҳурӣ мебошад. Аз ин рӯ, вазифаҳои асосии 
илми кишоварзӣ бо мақсадҳои иқтисодии ҷомеа алоқамандии 

ногусастанӣ доранд: 
 таъмини рушду тараққиёти босуботи кишоварзӣ; 
 ҳамаҷониба баландбардории самаранокии заминдорӣ ва чорводорӣ 

барои пурра таъмин намудани талаботи аҳолӣ бо маводи хӯрока ва 

саноат, ашёи ҳом; 
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 ҳарчи бештар истеҳсол кардани маҳсулоти кишоварзӣ барои 

захираҳои зарурии давлатӣ. 
Барои иҷрои вазифаҳои асосии кишоварзӣ дар оянда ҳалли 

масъалаҳои зерин дар мадди аввал меистанд: 

 ташкили баъзаи мустаҳками моддӣ-техникии соҳавӣ; 
 механизатсияи комплексӣ ва автоматикунонии ҷараёнҳои 

истеҳсолӣ; 
 мелиоратсияи заминҳои кишт ва ҳимоякунонии оқилонаи 

истеҳсолоти кишоварзӣ; 
 густариши алоқаи мустаҳками соҳаи кишоварзӣ бо ҳама соҳаҳои 

КАС; 
 мукаммалгардонии механизми иқтисодии хоҷагидорӣ; 
 тайёр кардани мутахассисони баландихтисос; 
 таъмини шуғли пурраи аҳолии деҳот дар асоси нигоҳдории ҷойҳои 

мавҷудаи корӣ ва бунёди ҷойҳои нави корӣ [3, 25]. 
Объекти асосии тадқиқот нишондиҳандаҳои маълумотҳои омории 

ноҳияи Ҷаббор Расулови вилояти Суғд дар мақола истифода карда 
шудааст.  

Ноҳияи Ҷаббор Расулов дар натиҷаи таҳлили нишондиҳандаҳои 
оморе, ки дар соҳаи кишоварзӣ чунин маълумотҳоро нишон дод: 

Ҳаҷми маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар соли 2020 дар ҳамаи 
бахшҳои хоҷагӣ 969809,7 сомониро ташкил дода (бо нархҳои муқоисавӣ), 
нисбат ба соли 2019 8,8 фоиз зиёд шудааст. Ҳаҷми маҳсулоти умумии 

кишоварзӣ дар соҳаи хоҷагиҳои ҷамъиятӣ 107328 сомонӣ, яъне 11,07 фоиз, 
дар соҳаи хоҷагиҳои деҳқонӣ 408303,3 сомонӣ, яъне 42,1 фоиз ва дар соҳаи 
хоҷагҳои ахолӣ 454178,4, яъне 46,83 сомониро нишон дод.  

Дар соли 2020 дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ 31393,5 тонна 

ғалладонагиҳо ё 8,1 фоиз,44651,4 тонна сабзавот ё 7,3 фоиз, 7527,7 тонна 
картошка ё 8,7 фоиз, 1936 тонна полезӣ ё 32,5, 3843,1 тонна меваҷот ё 36,8, 
800 тонна ангур ё 1,2  фоиз зиёд, нисбат ба соли 2019 мебошанд. 
Истеҳсоли пумбадона бошад 12377 тонна, ки нисбат ба соли гузашта  1,3 
фоиз кам истеҳсол карда шудааст.  

Ҳамагӣ хӯроки чорво ба ҳисоби воҳиди хӯрока 27511 тонна ё 0,4 
фоиз нисбат ба соли гузашта зиёд тайёр карда шудааст.   

Дар ноҳияи Ҷаббор Расулов майдони кишти ғалладонагиҳо 7792,7 
гектарро ташкил дода ҳосили ғалла 31393,5 тонна,  ҳосилнокии он 40,3 

сентнерро ташкил медиҳад. Кишти майдони сабзавот 1324,3 гектарро 
ташкил дода ҳосили сабзавот 44651,4 тонна, ҳосилнокии он 337 сентнерро 
ташкил медиҳад. Кишти майдони картошка 662,6 гектар буда, ҳосили 
картошка 7527,7 тонна ҳосилнокии он 113,6 сентнерро ташкил медиҳад. 

Кишти майдони полезӣ 62,3 гектарро ташкил намуда, ҳосили маҳсулоти 



  

241 

полезӣ 1936 тонна ҳосилнокии он 311 сентнерро ташкил медиҳад. Кишти 

майдони шолӣ 1139 гектар буда, ҳосили шолӣ 7549 тонна ҳосилнокии он 
66,3 сентнерро ташкил медиҳад. Кишти майдони пиёз 551,5 гектар буда, 
ҳосили пиёз 16166 тонна ҳосилнокии он 293 сентнерро ташкил медиҳад. 

Кишти майдони пахта 5797 гектар буда, ҳосили пахта 12377 тонна 
ҳосилнокии он 21,4 сентнерро ташкил медиҳад. Кишти майдони хӯроки 
чорво 2303,5 гектар буда, 27511 тонна ҳосилнокии он 119,4 сентнер 
ташкил медиҳад. Барои баланд бардоштани ҳосилнокии маҳсулотҳои 

кишоварзӣ бояд ҳар як ноҳия кӯшиши харҷ диҳад, зеро баланд шудани 
ҳосили замин талаботи ниёзи мардумро қонеъ мекунад.  

Кулли масоҳати замини Тоҷикистон фонди ягонаи давлатии замини 
онро ташкил медиҳад. Заминаи объективии ин ягонагӣ моликияти 

давлатӣ-миллӣ будани замин мебошад. Мувофиқи Конститутсияи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон замин моликияти давлатӣ буда, ба шаҳрвандон ва 
коллективҳои меҳнатӣ барои истифода дода мешавад.  

Ҳосилхезии хок мафҳумест, ки тарафҳои зиёди омӯзишро доро 

мебошад. Моҳияти онро қобилияти табии хок, ки растаниҳоро дар 
тамоми давраи рушду нумӯъ бо ғизо ва об таъмин менамояд, инъикос 
мекунад. Аммо ҳосилхезии хок на танҳо аз мавҷудияти моддаҳои ғизоӣ, 
намӣ, сохтори таркибӣ ва дигар омилҳои табиӣ боз ҳусусиятҳои навро 

соҳиб мешавад. Бо ибораи дигар, то як дараҷа вай маҳсули меҳнати 
инсонҳо мегардад [4, 35]. 

Дар зери мафҳуми самаранокии иқтисодии истифодабарии замин 
дараҷаи пешбурди фаъолияти заминдорӣ дар назар дошта мешавад, ки 

онро баромади маҳсулот аз воҳиди майдони замин ва арзиши аслии он 
тавсиф медиҳанд. Дар назди кулли заминистифодабарандагони 
кишоварзӣ як вазифаи асосӣ меистад, истеҳсоли харчи бештари маҳсулот 

аз ҳар як гектар замин бо хароҷоти камтарин. Азбаски заминҳои дар 
ихтиёри хоҷагиҳо буда сифати гуногун доранд, бинобар ин бо мақсади 
баҳои объективӣ додан ба самаранокии иқтисодии истифодабарии замин 
дар доираи минтақаҳо, ноҳияҳо ва корхонаҳои алоҳида маълумоти баҳои 

иқтисодии ҳар як заминро истифода бурдан зарур аст.  
Самаранокии иқтисодии истифодабарии замин дар кишоварзӣ 

тавассути низоми нишондиҳандаҳо муайян карда мешавад. Ҳосилхезии 
зироатҳои асосии кишоварзӣ ва арзиши аслии воҳиди маҳсулот аз зумраи 

онҳо мебошад. Аммо онҳо дар танҳоӣ ба самаранокии иқтисодии 
истифодаи замин баҳои саҳеҳ дода наметавонанд. Аз ин лиҳоз, дигар 
нишондиҳандаҳои арзишро ба кор мебаранд: маҷмӯи маҳсулоти 
заминдорӣ, даромади умумӣ, даромади соф аз замини аҳамияти 

кишоварзӣ дошта ё замини кишт, баромади маҳсулот ба воҳиди хароҷоти 
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истеҳсолӣ (меҳнатӣ, моддӣ). Аммо дар асоси ин нишондиҳандаҳо ҳам оид 

ба самаранокии иқтисодии истидабарии замин хулоса баровардан хато 
мебуд. Барои баҳои объективӣ додан ба дараҷаи истифодаи заминҳои 
кишт ба инобат гирифтани сифати замин ҳамчун омили муҳими ба 

натиҷаи фаъолияти заминдорӣ таъсиррасонанда зарур мебошад. Аз ин 
сабаб нишондиҳандаҳои самаранокии иқтисодии истифодабарии замин 
бо назардошти баҳои иқтисодии он ҷамъбаст мегарданд.  

Барои муайян кардани дараҷаи истифодаи самараноки замин чунин 

нишондиҳандаҳои иловагӣ истифода мешаванд: вазни қиёсии замини 
аҳамияти кишоварзӣ дошта дар сохтори умумии майдони замин; вазни 
қиёсии замини шудгоршаванда дар замини аҳамияти кишоварзидошта; 
вазни қиёсии замини киштшуда дар замини шудгоршаванда. Афзоиши 

вазни қиёсии заминҳои аҳамияти кишоварзидошта, шудгор ва киштшуда 
дар масоҳати умумии майдони замин барои истифодаи замин аҳамияти 
муҳим дошта, аз пешрафти заминдорӣ дарак медиҳанд.     
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НАҚШИ ИНФРАСОХТОР ДАР РУШДИ ИҶТИМОИЮ 

ИҚТИСОДИИ МИНТАҚА 
 

Дар раванди рушди системаҳои иқтисодии минтақавӣ инфрасохтор 
нақши муҳим мебозад. Он барои татбиқи фаъолияти иқтисодии шахсони 
алоҳида ва ширкатҳо шароит фароҳам меорад, зеро як бахши иқтисод 
ҷойҳои корӣ фароҳам меорад, ба афзоиши маҳсулоти минтақавӣ ва 

беҳтар шудани сифати зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. 
Фаҳмидани таъсири инфрасохтор муддати тӯлонӣ ба иқтисод ворид 

шудааст, аммо консепсияи пурра вуҷуд надошт. Ҳатто Адам Смит нақши 
системаи нақлиётиро дар рушди иқтисод қайд кард, аммо дар тӯли 

солҳои зиёд иншоотҳои инфрасохторӣ ҳамчун категорияҳои алоҳида 
ҷудо карда намешуданд, балки ба мафҳуми умумии “капитал” дохил 
карда мешуданд. 

Тахмин меравад, ки истилоҳи «инфрасохтор» аслан дар соҳаи ҳарбӣ 
истифода шудааст. Истилоҳро ба иқтисодиёт кӯчонида, иқтисоддонҳо 
муддати тӯлонӣ таърифи возеҳи онро муайян карда натавонистанд, танҳо 

дороиҳои инфиродиро номбар карданд, ки ба системаи инфрасохтор 
дохил карда шудаанд[1]. Коршиносони Бонки ҷаҳонӣ маҷмӯи 
хусусиятҳои иншооти инфрасохториро пешниҳод карданд [2]: 

1. Объектҳои сармояи асосӣ бояд ғайримустақим аз дигар омилҳои 

истеҳсолот, хидмат мерасонанд; 
2. Баргардонидани инфрасохтор ҷаҳанда аст, на афзоянда; 
3. Муддати истифода; 
4. Инфрасохтор аз ҷиҳати ҷуғрофӣ алоқаманд аст; 
5. Инфрасохтор бевосита бо шикасти бозор ва дахолати ҳукумат 

алоқаманд аст; 

6. Ҳам истеъмоли ниҳоӣ ва ҳам истеъмоли мобайнӣ вуҷуд дорад. 
Усули маъмултарин бо консепсияи Ҷ. Болдуин ва Ҷ. Диксон оид ба 

хусусиятҳои дороиҳои инфрасохтор алоқаманд аст [3], ба монанди инҳо: 
– Давраи умри дароз; 
– Эҷод муддати тӯлонӣ мегирад; 
– Шумораи ками ивазкунандаҳо дар муддати кӯтоҳ; 

– Таъмини эҷоди молҳое, ки барояшон душвор ё ғайриимкон аст; 
– захираҳоро нигоҳ доред; 
– Миёнаравӣ барои молҳои дигар, хидматҳо ва омилҳои истеҳсолот. 
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Аммо, инҳо танҳо хусусиятҳо мебошанд. 

Бисёр муаллифони асрҳои ХХ ва XXI кӯшиш кардаанд, ки таърифи 
инфрасохторро таҳия кунанд, аммо ҷанбаҳои ҳамаҷонибаи ин 
категорияро фаро гирифта натавонистанд. 

Пас аз таҳлили таърифҳо ва равишҳои пешниҳодкардаи муҳаққиқон 
ва ташкилотҳои гуногун, Ланцов А.Е. мафҳуми инфрасохторро ба 
маънои васеъ ба даст овардааст: «маҷмӯи дороиҳои моддӣ ва 

ғайримоддӣ, ки амалисозии фаъолияти иқтисодӣ ва шароити зиндагии 
субъектҳои хоҷагидорро таъмин мекунанд ва маҷмӯи хусусиятҳои 
муайяни фарқкунанда доранд, ба монандӣ: шиддатнокии капитал, 

дарозмуддат таъсис ва истифода, зуҳури бесамарии бозор, ба қаламрави 
муайян пайваст шудан, шумораи ночизи ҷойнишинҳо дар муддати кӯтоҳ, 
имконияти истифодаи он дар истеъмоли мобайнӣ ва ниҳоӣ аз ҷониби ҳам 
хонаводаҳо ва ҳам ширкатҳо» [1]. 

Аммо инфрасохтор якхела нест. Ғайр аз ашёи моддӣ, ки онро 
иқтисодчиён одатан дар таърифҳо зикр кардаанд, инфрасохтор дар 
заминаи ашё ва падидаҳои ғайримоддӣ ҷойгоҳи муҳимро ишғол мекунад. 
Объектҳои он миқдоран беандозаанд, ки барои тавсифи амалӣ ва арзёбии 

таъсир як қатор мушкилот ба вуҷуд меоранд, аммо онҳо дорои 
хусусиятҳои инфрасохтор мебошанд. 

Бисёр муаллифон ду намуди инфрасохторро фарқ мекунанд: саноатӣ 
ва иҷтимоӣ [4]. Намуди якум барои истеҳсол ва интиқоли фоидаи 

иқтисодӣ шароит фароҳам меорад. Ин ҳама шаклҳои системаҳои 
нақлиётӣ, системаҳои энергетикӣ, об, газ ва ғайра мебошанд. 
Инфраструктураи иҷтимоӣ худи шахс, қобилият ва қобилиятҳои ӯро 
ташаккул медиҳад. Он системаи маориф, тандурустӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва ғ. 

Таснифи монанд барои ҷалби сармояи хусусӣ аз ҷониби 
коршиносони Форуми байналмилалии иқтисодӣ пешниҳод карда 
мешавад: инфрасохтори иҷтимоӣ (иншооти барои хизматрасонии дорои 
аҳамияти иҷтимоӣ зарурӣ ба аҳолӣ) ва инфрасохтори иқтисодиёт 
(иншооте, ки барои таъмини рушд ва рушд заруранд) [5]. 

Гурӯҳбандии дигарро Р. Йохимсен пешниҳод кардааст [6]. Вай 

илова бар инфрасохтори моддӣ, институтсионалӣ ва шахсӣ низ ҳисоб 
мекунад. 

Инфраструктураи институтсионалӣ, ки тақсимоти он бо рушди 
босуръати институтсионализм дар асри ХХ ба вуҷуд омадааст, бо 
системаи меъёрҳо ва қоидаҳои дар қонунгузорӣ муқарраргардида, ки 
муносибатҳои байни субъектҳои хоҷагидорро ба танзим медароранд, 

тавсиф карда мешавад. Инфраструктураи шахсӣ ба қобилияти иштироки 
одамон дар афзоиши ҳамгироии намудҳои гуногуни фаъолияти иқтисодӣ 
асос ёфтааст. 
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Таснифоти комилан дигар инфрасохтори асосӣ ва иловагиро дар 

бар мегирад. Аввалӣ истифодаи умумии муштараки иншоот, аҳамияти 
фавқулодда барои дигар соҳаҳои иқтисодиёт, ғайритиҷоратӣ, хусусияти 
“ҷаҳандагӣ” -и сармоягузорӣ, тақсимнашавандаи техникӣ ва ҳудудиро 

пешбинӣ мекунад. Инфраструктураи иловагӣ, тавре ки аз номаш 
бармеояд, иловагист дастрасии инфрасохтори асосиро барои шумораи 
бештари субъектҳои хоҷагидорӣ таъмин менамояд ва таъсири онро 

барои соҳаҳои гуногуни ҷомеа меафзояд. 
Бо сабаби номуайянӣ ва гуногунрангии таърифи инфрасохтор 

шумораи номаҳдуди таснифоти объектҳои онро фарқ кардан мумкин аст, 

ки онҳо аз ҷониби гуногун онҳоро тавсиф мекунанд ва хосиятҳои навро 
ошкор мекунанд. 

Бо ин ё он роҳ инфрасохтор ба иқтисодиёти минтақа таъсири калон 

мерасонад. Афзоиши иқтидори инфрасохторӣ ба рушди иқтисодӣ 
мусоидат мекунад. 

Муаллифони гуногун қудрати муносибатро гуногун арзёбӣ 
кардаанд. Ашауэр Д.А. дар заминаи усулҳои математикӣ баҳогузории 
робитаи рушди иқтисодӣ ва сармоягузорӣ ба инфрасохторро санҷида, ба 
хулосае омаданд, ки коэффисиенти чандирии истеҳсолот нисбат ба ҳаҷми 

сармоягузорӣ ба инфрасохтори асосӣ тақрибан ба 0.39 баробар аст [8]. 
Ин смета ба таври возеҳ баҳо дода шудааст, аммо таҳқиқоти минбаъда ва 
кӯшиши арзёбии саҳми инфрасохтор дар рушди иқтисодиро ба бор 
овард. 

Баръакс, Эванс П. ва Каррас Г., дар асоси омӯзиши омори ҳафт 
кишвари узви OECD дар давраи солҳои 1963 то 1988 ба хулосае омаданд, 

ки афзоиши хароҷоти давлатӣ барои инфрасохтор самаранокӣ ва рушди 
иқтисодиро зиёд намекунад: “вуҷуд дорад ягон далели таҷрибавӣ 
надоштани хароҷоти давлатӣ самаранок аст» [2]. 

Нуқтаи дигарро Каннинг Д. ва Педрони П изҳор доштанд, ки бо 

истифода аз методологияи эконометрика онҳо мавҷудияти нуқтаи 
оптималии сармоягузорӣ ба инфрасохторро асоснок карданд, ки дар он 
фоидаи сармоягузорӣ ба ҳадди аксар расонида шуда, рушди 
дарозмуддати иқтисодӣ мушоҳида карда мешавад. Афзоиши минбаъдаи 

сармоягузорӣ боиси кам гардидани даромад мегардад, ба ибораи дигар 
афзоиши иқтидори инфрасохторӣ, ҷудо кардани манфиатҳои иқтисодӣ ва 
омилҳои истеҳсолот аз дигар соҳаҳо фоидаи иқтисодии камтар хоҳад 
овард [4]. 

Аз нуқтаи назари муносибати минтақавӣ, инфрасохтори рушдёфтаи 
дохилӣ афзалияти муҳими рақобатии қаламрав, омили ҷалби сармоя ба 

иқтисодиёти он шуда истодааст. Таъмини дастрасӣ ба субъектҳои 
гуногуни бозор ба манфиатҳо ва иттилооти иқтисодӣ, инфрасохтори 
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рушдкардашуда хароҷоти муомилоти агентҳои иқтисодиро коҳиш 

медиҳад ва бо ин маржаи фаъолияти иқтисодиро афзоиш медиҳад, рушди 
фаъолияти соҳибкориро ҳавасманд мекунад ва субъектҳои навро, аз 
ҷумла ба бахшҳои инноватсионии иқтисод ҷалб менамояд. Ғайр аз ин, 

инфрасохтори рушдёфта ба ҳамгироии минтақа бо қаламравҳои ҳамсоя 
мусоидат мекунад, имкониятҳои гардиши мол, мубодилаи захираҳои 
зеҳнӣ ва моддиро зиёд менамояд. Инфрасохтори нақлиётӣ дар ин ҷо 
нақши калидӣ дорад. Роҳи оҳан, заминӣ, ҳавоӣ ва обӣ асоси ҳаракати 

захираҳо ва омилҳои истеҳсолот мебошанд. Вазифаҳои инфрасохтори 
нақлиёти минтақа таъмини артерияҳои нақлиётӣ барои иқтисоди 
минтақа, қонеъ кардани эҳтиёҷот ба иншооти нақлиётӣ, ташаккули 
шабакаи нақлиёти минтақа, таъмини ҳамкории намудҳои гуногуни 

нақлиёт ва дар натиҷа саҳмгузорӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ 
минтақа мебошанд [3]. 

Дарвоқеъ, табдил ёфтан ба як бахши мустақили иқтисод, 
инфрасохтор ҷойҳои нави корӣ фароҳам меорад, сармоягузории давлатӣ 

ва хусусиро ҷалб менамояд ва афзоиши талаботро тақвият медиҳад. 
Инфрасохтори рушдёфта инчунин шароити зисти шахсони 

алоҳидаро беҳтар мекунад. Системаҳои қонунгузорӣ ва ҳифзи ҳуқуқ, 
маориф ва тандурустӣ, ҳифзи муҳити зист ва истифодаи табиат, 
шабакаҳои нақлиёт ва хоҷагии манзилию коммуналӣ ва ғайра бевосита 
бо фаъолияти ҳаррӯзаи одамон алоқаманд буда, ба сифат ва сатҳи 

зиндагии онҳо бевосита таъсир мерасонанд. 
Аз нуқтаи назари сиёсӣ инфрасохтори рушдёфта асоси мудофиа ва 

амнияти давлат, ҳам дохилӣ ва ҳам хориҷӣ мебошад. 
Бо назардошти аҳамияти стратегии бахши инфрасохтор ва 

хусусиятҳои фаъолияти он дахолати давлат ба равандҳои сармоягузорӣ 
зарур аст. Қаблан ин минтақа танҳо ба салоҳияти давлат мансуб буд. 
Маблағгузории бахши хусусӣ дар даҳсолаҳои охир нақши афзоянда 
дорад. Коршиносон низ бо таъсири мусбии ин тамоюл розӣ ҳастанд. 

Аммо, “танзими давлатии иштироки сармояи хусусӣ дар 
сармоягузориҳои инфрасохторӣ ва инчунин иродаи мувофиқи сиёсӣ 
барои татбиқи чунин танзими амалӣ ҷиҳати таъмини фишори 
рақобатпазир ба иншооти инфрасохтори хусусӣ зарур аст” [5]. 

Тибқи гуфтаи А.И. Зимин чор мушкилоти асосии рушди 
дарозмуддат ва навсозии инфрасохтор мавҷуд аст [5]: 

- интихоби афзалиятҳои рушд ва навсозӣ. Одатан сухан дар бораи 

ташаккули системаҳои коммуникатсионии байни минтақаҳои 
истеъмолкунанда ва истеҳсолкунанда меравад; 
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- арзёбии имкониятҳои молиявӣ (сармоягузорӣ), муайян ва 

ташаккули манбаъҳои маблағгузории лоиҳаҳои инфрасохторӣ; 
- ташаккули муносибат ба инфрасохтор ҳамчун моли ҷамъиятӣ (ё 

хусусӣ). Иншооти инфрасохторӣ бояд ба қадри имкон ниёзҳои минтақаро 

қонеъ кунанд ва аз ин рӯ, назорати объективӣ ва муассири давлатӣ аз 
болои равандҳои тарҳрезӣ, маблағгузорӣ, сохтмон, истифода ва таъмир 
ва нигоҳдории иншооти инфрасохторӣ талаб карда мешавад” 

- таҳлил ва интихоби консепсияи оптималии рушди инфрасохтор. 
Ташаккули консепсияи мутавозуни омехтаи иштироки давлат ва 

иштироки бахши хусусӣ дар татбиқи лоиҳаҳои инфрасохторӣ зарур аст. 

Шарти асосии ҷалби сармоя барои лоиҳаҳои инфрасохторӣ дар 
сатҳи минтақавӣ ҷолибияти сармоягузории минтақа ва дурнамои 
даромаднокии иншооти бунёдшаванда мебошад. 

Барои ҷамъбасти гуфтаҳои боло бояд қайд кард, ки рушди 
босуръати инфрасохтор, ки ҷалби сармоягузории ҳам хусусӣ ва ҳам 
давлатиро тақозо мекунад, ба андозаи зиёд траекторияи рушди системаи 
иқтисодии минтақаро муайян мекунад. Амалисозии лоиҳаҳои 

инфрасохторӣ бояд дар асоси таҳлили ҳамаҷонибаи иқтисодиёти минтақа 
бо баёни возеҳи ҳадафҳо ва вазифаҳои лоиҳа, инчунин дарки оқибатҳои 
татбиқи он асос ёбад. 
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МОҲИЯТИ ҚАРОРИ ИДОРАКУНӢ ВА ТАВСИФИ ОН 

 

Қабули қарорҳо бевосита бо фаъолияти мақсадноки инсон алоқа 
дорад. Дар зиндагии шахсӣ ҳар инсон дар боби интихоби касб, 

оиладорӣ, гузаронидани  рӯзҳои истироҳат, тақсимоти буҷет ва 
монанди инҳо қарор қабул мекунад. Ташаккул ва интихоби ин қарорҳо 
чун қоида ба таври анъанавӣ бо роҳи андешаронии мантиқӣ ва эҳсос 
сурат мегиранд. 

Қарори идоракунӣ ин амали эҷодӣ, иродавии субъекти менеҷмент 
дар асоси донистани қонуниятҳои фаъолияти зернизоми идорашаванда, 

таҳлили маълумот, дониш дар бораи ҳолати он мебошад, ки аз 
интихоби мақсад, барнома ва усули фаъолияти коллектив оид ба ҳалли 
муаммо иборат аст. 

Қарори идоракунӣ аз гуногунрангии муносибатҳои идоракунӣ 
бармеояд, ки барои системаи иҷтимоию иқтисодӣ хос мебошанд. Аз ин 
рӯ, мазмуни он ҳам гуногун буда, бо системаи идоракунӣ, функсияҳои 

методологию технологии идоракунӣ, раванди идоракунӣ, раванди 
таъсирррасонӣ ва ҳамкорӣ алоқаманд аст.  (нақшаи 1) 

 
Нақшаи 1. Қабули қарор ҳамчун маҳсули меҳнати идоракунӣ. 

Дар ин миён қарор ҳамчун пайвандгари гурӯҳи фунсияҳое баромад  
мекунад, ки инъикоскунандаи равандҳои таъсиррасонӣ, қисматҳои 
идоракунанда ва идорашавандаи системаи иҷтимоию иқтисодӣ 
мебошанд. 
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Нақшаи 2. Нақшаи қарори идоракунӣ дар ҷараёни менеҷмент 

Ҳамзамон, инсон қарорҳои гуногунро дар чорчӯбаи фаъолияти 
хидматии худ омода ё қабул менамояд. Чунин фаъолият, пеш аз ҳама, 
ифодагари меҳнати роҳбар аст, ки ҳам шахсан қарор қабул мекунад ва 
ҳам кори кормандонро оид ба омода ва қабул намудани ин ё он 

қарорҳо ташкил мекунад. Қабул гардидани қарорҳо аз ҷониби роҳбар 
танҳо ба таври анъанавӣ сурат намегирад. Асоси ин гуна қарорҳоро 
бояд қоидаву усулҳои илмӣ ташкил диҳанд. 

Параметрҳои асосии қарорҳои идоракунӣ 
Ҷанбаҳои (парметрҳои) гуногуни тасмими қарорҳои идоракунӣ  дар нақшаи 

3. тасвир ёфтаанд. 

Нақшаи 3. Ҷанбаҳои қарорҳои идоракунӣ. 

         Аҳамият                Самаранокӣ              

 

 Сатҳ                                                   Стратегия                     

                                                             

                      

Ташкил                      

                              Номуайянӣ          Натиҷа               

Қарорҳои 
идоракунӣ 

Субъекти идоракунӣ 

Қарори идоракунӣ 

Объекти идоракунӣ 

Иҷроиши қарор 
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Ташкил. Ҷои қабулкунии қарорҳои идоракунӣ ташкилотҳои 

расмии соҳибкорӣ мебошанд. Қарорҳои идоракуниро менеҷерҳои касбӣ 
зимни кӯшиши иҷрои вазифаҳои ташкилот қабул менамоянд. Ин 
мақсадҳо таҳкурсии қарори идоракунӣ мебошанд. 

Сатҳ. Қарорҳои идоракуниро танҳо роҳбарони зинаи болотарин 
қабул менамоянд. Қарорҳои категорияи II аз тарафи роҳбарияти олӣ ва 
миёна қабул мегарданд. Роҳбарияти амалиётӣ бо қарорҳои категорияи 

I сару кор дорад, ки онон барои татбиқи қарорҳои категорияи II 
лозиманд. 

Аҳамият. Қарори идоракунӣ барои тамоми ташкилот аҳамияти 
калон дорад. Қабулнамоии чунин қарорҳо самти асосии фаъолияти 
роҳбарият аст. Мизони асосии самаранокии ташкилӣ ва комёбии 

идоракунӣ рӯйхати қарорҳои бобарори қаблан қабулгардида мебошад, 
ки барои рушду нумӯи ташкилот мусоидат мекунанд. 

Самаранокӣ. Қарорҳои идоракунӣ ба дараҷаи олӣ босамаранд; 

онҳо доим ба ҳадафҳои дарозмӯҳлати ташкилот нигаронида мешаванд. 
Навъҳои дигари қарор чунин хосият надоранд. 

Стратегия. Стратегияи тамоми ташкилот бо қарорҳои идоракунӣ 

робитаи ҷудонопазир дорад. Дар стратегия вақт ва роҳу усулҳои иҷрои 
вазиҷаҳои ташкилот муайян мегардад. Албатта, вазифаҳо низ ба 
воситаи қарорҳои идоракунӣ иҷро карда мешаванд. Пас, стратегия 
қисми ҷудонопазири қарорҳои идоракунӣ мебошад. 

Натиҷа. Натиҷа мавриди интизори ҳар қарори идоракунӣ расидан 
ба мақсаде мебошад, ки раванди қабули қарори алоҳидаи идоракуниро 
ба ҳаракат овардааст. Натиҷаҳои хуб на ҳангоми зиёдкунии ягон 

самараи мушаххас, балки ҳангоми ҳосил шудани натиҷаи қонеъкунанда 
ба даст меоянд. 

Номуайянӣ. Номуайянии натиҷаи мушаххас ҳамеша дар раванди 
қабулнамоии қарор ҷой дорад. Номуайяниро ҳеҷ гоҳ аз қарори 
идоракунӣ пурра хориҷ кардан мумкин нест. Аммо дараҷаи муайяниро 

ба воситаи истифодаи назариёту консепсияҳои гуногун оид ба ҷараёни 
қабули қарор пастттар кардан мумкин аст. 

Ҷараёни қабули қарорҳои идоракунӣ. Мафҳуми “қабулкунии 

қарор”- ро ба маънои маҳдуд ва васеъ тафсир додан мумкин аст. Ба 
маънои маҳдуд ин амали ниҳоии фаъолият оид ба дарёфт, таҳлили 
вариантҳои гуногуни қарор мебошад, ки ба интихобу тасдиқи варианти 
беҳтарини қарор равона карда шудааст. Дар ин сурат қарор ҳамчун 

амали интихоб баррасӣ карда мешавад, ки аз ҷониби ШҚҚ- и инфиродӣ 
ё гугӯҳӣ бо ёрии қоидаҳои муайян анҷом дода мешавад. Масалан, 
мегӯянд: “Роҳбар чунин қарор қабул кард”. Ҳамчунин, қарорро ба 
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маънои маҳдудаш ҳамчун натиҷаи интихоб маънидод кардан мумкин 

аст ва дар ин сурат он нишондоди амал (нақшаи кор, варианти лоиҳа) 
мешавад. 

Намояндагони ҳар як равияи илмӣ, дар асоси хусусияти 
масъалаҳои мавриди баррасӣ ва усулҳои истифодашанда, таърифи 
гуногуни мафҳуми “қабулкунии қарор”- ро пешниҳод мекунанд. 
Математикҳо қабулкунии қарорро аз мавқеи усулу алгоритмҳои худ 

баррасӣ мекунанд,  ҷомеашиносон онро аз дидгоҳи равандҳои 
ҷамъиятӣ шарҳ медиҳанд, психологҳо ба рӯҳи инсон таваҷҷӯҳ карда, 
ангезаи қабулкунии ин ё он қарорро меҷӯянд. Ҷиҳати иқтисодӣ қариб 

дар ҳар қарори маҷмӯӣ вуҷуд дорад ва пеш аз ҳама, ба масъалаҳои 
тақсиму истифодаи самараноки захираҳо, муайянсозии ҳаҷми муносиби 
истеҳсол, афзоиши самараи иқтисодии самтҳои алоҳидаи фаъолияти 
истеҳсолию хоҷагидорӣ марбут аст. Ҳуқуқшиносон қабулкунии 

қарорро аз нуқтаи назари қонун шарҳ медиҳанд. 
Ба маънои васеъ қабулкунии қарор равандест, ки дар якчанд 

марҳила ҷараён мегирад. Ба ибораи дигар ин маҷмӯи тамоми 

марҳилаву давраҳои омодасозии (таҳияи) қарор мебошад, аз ҷумла 
марҳилаи ниҳоии бевосита қабул намудани қарор. 

Дар назарияи қабулкунии қарор истилоҳи “шахси қабулкунандаи 
қарор” (ШҚҚ) васеъ истифода бурда мешавад. Мафҳуми ШҚҚ маҷмӯӣ 

мебошад. Ин мумкин аст як шахс – ШҚҚ-и инфиродӣ ё гурӯҳи шахсони 
омодакунандаи қарори дастаҷамъона – ШҚҚ- гурҳӣ бошад. Азбаски 
дар таҷрибаи идоракунӣ бештар истилоҳи “роҳбар” маъмул аст, дар ин 
ҷо ҳам ин истилоҳ нисбат ба мафҳуми илмии “шахси қабулкунандаи 

қарор” бештар истифода бурда хоҳад шуд. ШҚҚ – инфиродӣ, ё роҳбари 
ҳар зина дар идоракунӣ, ҳақиқатан мафҳумҳои ҳаммаъно мебошанд.  

Инсон ба ҳайси ШҚҚ дар ҳаёт метавонад қарорҳое қабул намояд, 
ки оқибатҳояшон ба манфиати шахсони дигар дахл мекунад ва ба ҳаёти 

онҳо таъсир мерасонад. Бинобар ин, иштибоҳҳо дар қабулкунии 
қарорҳо метавонад боиси оқибатҳои калони манфӣ шаванд. Вобаста ба 
ин талаботи афзоиши самаранокии қарорҳои идоракунӣ дар асоси 
усулҳои илмӣ ҳангоми ташаккулу интихоби онҳо комилан ҳаққонӣ аст. 

Аз ин рӯ, бо асоси қотеъона метавон гуфт, ки баландбардории сифати 
қарорҳои қабулнамудаи роҳбарону кормандон таҳкурсии муҳиме барои 
беҳсозии тамоми фаъолияти идоракунӣ мебошад. 

Эҳсос хусусияти субъективии қабулкунии қарорро нишон медиҳад, 

яъне қарор дар асоси хислату манфиатҳои ШҚҚ қабул шудааст. 
Афзалиятҳои ШҚҚ маҷмӯи вариантҳои маъқул ва ангезаҳои рафтори 
ШҚҚ, манфиатҳои ӯ мебошад. 
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ШҚҚ бояд иродаи худро ҳам зимни интихоби қарор ва ҳам 

ҳангоми амалигардонии он истифода барад. Зарурати амали боиродаи 
ШҚҚ аз он бармеояд, ки ШҚҚ тавассути муборизаи манфиату 
андешаҳо ба чунин қарор меояд. Барои он ки қарори қабулшуда амалӣ 

гардад, ШҚҚ- ро мебояд, ки неруи зиёде сарф намояд, муқовимати 
шахсону созмонҳоро паси сар кунад, иттифоқчиёнро ёбад. 

Қабулкунии қарор интихоби як самти амалиёт, як алтернатива аз 
шумори зиёди вариантҳои мавҷуда мебошад. Агар алтернатива 

набошад, интихоб ҳам вуҷуд надорад ва қарор ҳам нахоҳад буд. Аз ин 
нуқтаи назар, масалан. Агар роҳбар санадеро таҳти унвони “омодагӣ 
ба мавсими гармидиҳӣ” имзо кунад, ин қарор нест, агарчӣ баъзан онро 
чунин ном мебаранд. 

Моҳияти раванди таъсиррасонӣ дар фаъолшавии кори муштараки 
одамон баҳри расидан ба мақсади умумӣ дар натиҷаи иҷрои 

функсияҳои асосии менеҷмент ифода меёбад. Робитаҳои беруна ва 
амалигардонии имкониятҳои берунаи ташкилот аҳамияти калон 
доранд. 

Ваколатҳои марбут бо қарорҳои идоракунӣ бо параметрҳои асосӣ 
ва падидаҳои муҳими онҳо пешниҳод карда мешаванд. Қарорҳои 
идоракунӣ тавассути раванди таъсирноку алоқаманди иборат аз 6 

функсияи қабулкунии қарор ба амал бароварда мешаванд, ки дар 
нақшаи 6.4. манзур гардидаанд. 

 

Дида баромадани  мақсад  
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будани худи қарори идоракунӣ имконият медиҳад; назари “тасаввурӣ” 

гувоҳӣ аз он медиҳад, ки қарорҳои идоракунӣ воқеан чӣ ҳастанд; 
назари анъанавӣ барои гирифтани мисолҳо аз олами воқеӣ имкон 
медиҳад. 

Хусусияти фарқкунандаи ҳар вазъияти марбут аз интихоби яке аз 
вариатҳои қарори идоракунӣ вобаста мебошад. Зимнан вариантҳои 
амалӣ ҳам ба дигаргуниҳои муайян ва ҳам ба нигоҳ доштани ваъзъити 
мавҷуда, масалан ҳиссаи калони бозор, ҳосилнокии меҳнат равона 

гардидаанд. Қарорҳои мураккабтарин бо тағйироти гуногуни стратегӣ 
алоқаманд мебошанд.   

Варианти  беҳтарини  амалро одатан варианти оптималӣ  (аз ҳама 
муносиб) меноманд. Қарори оптималӣ номида мешавад, агар он ҳадди 

аксар ё ҳадди ақали мизони интихобро таъмин созад (ҳангоми ШҚҚ- и 
гуруҳӣ) бошад. Дар шароити номуайянӣ ёфтани қарори оптималӣ на 
ҳамеша имконпазир аст. Дар аксари ҳолатҳо ШҚҚ фақат дар асоси 
баъзе принсипҳои умумӣ ва ақидаҳои худ муносибии қарорро таъмин 
мекунад. 

Қарори ратсионалӣ (маъқул) номида мешавад, агар он ба 

маҳдудиятҳои муайяни захиравӣ, ҳуқуқӣ, маънавию ҳуқуқӣ мувофиқ 
бошад. Ин варианти амалест, ки самаранокии он ШҚҚ- ро қонеъ 
месозад, зеро вай доимо дар пайи дарёфти варианти муносиб ё ақалан 

маъқул ҷидду ҷаҳд мекунад. 
Хосияти умумии қарор самаранокии он аст. Ин хосият самараеро 

дар бар мегирад, ки он таносуби дараҷаи амалишавии ҳадафҳоро ба 
хароҷот муайян мекунад. Ҳар қадар дараҷаи расидан ба мақсад 

баландтару хароҷоти амалисозии он камтар бошад, қарор ҳамон қадар 
самараноктар аст. 

Хусусияти муҳими қарор ин мақсадноку бошуурона будани 
интихоб мебошад. Аз ин бармеояд, ки интихоби беҳадаф амали якбора 
ҳамчун қарор эътироф карда намешавад. 

Гуфтан мумкин аст, ки ҳангоми қабулнамоии қарор се унсури 

психикаи инсон- хирад (ақл), эҳсос ва ирода истифода бурда мешаванд. 
Ақл истифодаи дониш, тафаккури мантиқӣ, усулҳои илмиро ҳангоми 
қабулкунии қарор дар назар дорад. Дар асоси он вариантҳои қарор 
ҷамъ оварда ва таҳлил карда мешаванд. Чунин қарор метавонад дар 

натиҷаи ҷустуҷӯи бошуурона, бо тахмину озмоиш, ҳам дар натиҷаи 
ҷараёни тафаккури зершуурӣ - эҳсос ҳосил гардад. Хусусияти эҳсос ин 
аст, ки хулосаи мантиқӣ пӯшида мемонад. Инсон фаҳмонида 
наметавонад, ки чӣ тавр дар асоси ҳис чунин қарор ба даст омад. 
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