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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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Ходжаева М.И., 
                                            к.э.н., доцент, зав.кафедры 

                                              «Аудит и ревизия»  
 

ИННОВАЦИОННЫЙ АУДИТ 
 

Инновация это творческая идея, поэтому она разработана для 
улучшения и оптимизации уровня жизни человечества и используется 
для практического применения, после чего она улучшается. Инновации, 
в отличие от творчества, управляемый процесс и основаны на 
реальности и знаниях, которые помогают воображению и направляют 
его.  

Инновации зависят от творчества, которое является началом 
процесса, который, в идеале, необходимо довести до инновации и кто 
занимается творчеством, придумывают новые и полезные идеи.  

Следует отметить, что аудиторы тоже творческие люди, и они 
могут заниматься инновационным аудитом по оказанию аудиторских 
услуг, связанные с их профессиональной деятельностью. К этим 
услугам можно отнести: 

 ведение и восстановление бухгалтерского учета;  
 разработка и анализ инвестиционных проектов, составление 

бизнес-планов;  
 обучение в областях, связанных с аудиторской деятельностью.  

На наш взгляд эти виды сопутствующих аудиту услуг являются 
наиболее значимыми для реализации инновационных проектов в 
практической деятельности [3].  

Аудит инновационной деятельности преследует следующие цели:  
- выделение новых технологий, которые обладают коммерческим 

потенциалом;  
- определение новых возможностей для реализации результатов 

исследовательской деятельности (навыки, опыт, знания, оборудование);  
- идентифицированные наиболее вероятные пути реализации 

каждой из возможностей.  
Многие специалисты подразделяют аудит инновационной 

деятельности на следующие группы: 
1.Технологический аудит; 
2. Маркетинговый аудит. 
Технологический аудит включает проверку технологических 

приемов, процедур и методов, применяемых на предприятии с целью 
оценки их производительности и эффективности, которые 
ориентированы на решение следующих задач:  
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1. Разработка оптимальных методов решения по их нивелированию 
и сбор, анализ и ранжирование текущих проблем; 

2. Оптимизация технологий работы подразделений;  
3. Повышение производительности основных технологических 

процессов;  
4. Анализ и повышение квалификации персонала инновационного 

предприятия и анализ её работы.  
Инновационный аудит проходит следующие этапы: 
1. Подготовка:  

 первый контакт с руководством аудируемого лица;  
 предварительное определение проблемы и ее анализ;  
 переговоры и заключение соглашения на консультационную 

помощь.  
2. Диагностика (оценка):  

- выявление существующих фактов и их тщательный анализ.  
3. Планирование действий:  

- приемлемые решения для получения упущенных выгод от 
нереализованных действий или от отсутствия инновационной стратегии 
фирмы-заказчика.  

4. Внедрение:  
- действия по реализации принятой инновационной стратегии.  

5. Завершение:  
- оценка заказчиком результатов проведенной аудитором работы.  

 В инновационной сфере маркетинговый аудит призван 
определить готовность новых продуктов предприятия и его самого к 
выходу на рынок. Маркетинговый аудит должен отвечать на вопросы, 
связанные с реализацией политики маркетинга на предприятии, с 
эффективностью ее применения в отношении инновационного 
продукта, с мотивацией работы персонала в русле обозначенных целей 
и многое другое[2]. 

Мы считаем, что «Инновационный аудит»  должен отвечать 
следующим требованиям:  

 достоверность информации;  
 независимость и объективность;  
 периодичность проведения проверок;  
 полнота проверки всех направлений инновационной 

деятельности[1].  
При  проведения аудита инновационной деятельности он 

проходит следующие этапы:  
Первый этап является одной из самых важных в любом виде 

аудита, потому что  она определяет структуру и процессы будущего 
анализа и на этом этапе руководство аудируемого лица (предприятия-
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заказчика) определяет отделы предприятия, которые должны 
предоставить необходимую информацию аудитору. Определяется 
возможность или необходимость составления соглашения о 
конфиденциальности. 

На втором этапе проводится сбор данных и анализ о реализации 
на данном предприятии всех необходимых компонентов 
инновационной деятельности. От достоверности и полноты 
аудиторских доказательств, от качества работы аудитора зависят 
сделанные им выводы, предложенные рекомендации по развитию 
инновационной компании, подлежащие впоследствии к их внедрению и 
осуществлению, поэтому данная стадия является одной из важнейших в 
аудиторской проверке инновационной деятельности.  

Необходимо отметить, что комплексная диагностика должна 
включать в себя следующие элементы: 

 оценку инновационного потенциала;  
 среда функционирования и развития, инновационной активности 

и инновационной позиции.  
В третьем этапе проводится поиск рекомендаций по реализации 

оптимальной инновационной стратегии фирмы-заказчика совместными 
усилиями аудитора и специалистов заказчика. На данном этапе 
определяющим моментом в планировании является разработка, 
обсуждение и принятие обоснованной инновационной стратегии 
фирмы. 

На четвертом этапе, который называется  фаза внедрения – 
аудитор может выступать в роли консультанта руководства 
предприятия по реализации предложенных им или совместно 
разработанных со специалистами фирмы-заказчика мероприятий.  

Для достижения большего эффекта от проводимой проверки и 
положительном влияние на будущем финансовом развитии компании 
аудитор должен принимать непосредственное участие в подготовке и 
выполнении плана действий по реализации принятой инновационной 
стратегии. Разработка и представление заказчику аудиторского 
заключения о результатах проведенного аудита и расчет по взаимным 
обязательствам является «Классической» заключительной стадией 
аудиторской проверки. 

В условиях возрастания роли инноваций для экономики страны, 
увеличения количества субъектов инновационного типа, проведение 
аудита предприятий данной сферы деятельности представляется 
важнейшей задачей.  

В связи с тем, что в законодательстве отсутствует определение 
аудита инновационной деятельности, по нашему мнению под этим  
следует понимать комплексную оценку показателей развития 
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предприятия в области разработок и внедрения инноваций, а также 
определение внутренних и внешних барьеров на их пути.  
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ОИД БА АРЗЁБИИ ВАЗЪИ ИЌТИДОРИ МЕЊНАТЇ ВА 
ЉОЙГИРШАВИИ ОН ДАР МИНТАЌАИ ВИЛОЯТИ СУЃД 

 

Ташкилотҳои минтақа дар низоми идоракунӣ ва ташаккули нерӯи 
меҳнатии минтақа нақши муҳимро ҳамчун муассисаҳои шуғл, 

истифода, рушд ва татбиқи нерӯи меҳнатии минтақа иҷро мекунанд. 
Дар ташкилотҳо дар доираи сиёсати кадрӣ корҳо барои 
мутобиқгардонии қувваи корӣ ба шароити мавҷуда ва тағйирёбандаи 
фаъолияти меҳнатии он гузаронида мешаванд. Салоҳиятҳои мушаххаси 

касбии кормандони ташкилот таҳия, нигоҳдорӣ ва интиқол дода 
мешаванд. Он дар сатҳ аст ташкилотҳо, кормандон тавассути 
истифодаи системаҳои таълимӣ ва такмили ихтисос инкишоф меёбанд 
ва барои ҳавасмандкунии кормандон, қонеъ кардани ниёзҳо ва 

ташаккули арзишҳои кормандон ва ҳайати корӣ тавассути ташаккули 
рафтори муассири меҳнатии кормандон чораҳо андешида мешаванд. 
Ҳамин тавр, ташкилотҳо ба кадрҳо ҳамчун манбаи муҳими истеҳсолӣ, 
сармоягузорӣ мекунанд. 

Раванди ташаккули муносибатҳои нави иҷтимоӣ-иқтисодӣ, умуман 
дар низоми иқтисодӣ ва ҳамзамон дар бозори меҳнат тағйироти 
ҷиддиро ба вуҷуд оварданд. Ба ҳамагон маълум аст, ки кам шудани 

истеҳсолот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолӣ дар 
шароити сатҳи баланди беқурбшавии пул сабаби паст шудани арзиши 
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қувваи корӣ гардиданд ва равандҳои хусусигардонӣ боиси аз бахшҳои 

давлатӣ ихтисор шудани қувваи корӣ ва кам шудани талабот ба қувваи 
кории иловагӣ барои давлат ва бахши хусусӣ шуданд. Тағйирот дар 
рушди иқтисодӣ ба равандҳои истеҳсолии аҳолӣ таъсир накарданд. 

Аҳолӣ бошад дар ин давра тез афзоиш меёфт (ба ин расм нигаред). 
Расми 1 

 
 
Дар ин расм дида мешавад, ки тӯли солҳои охир (2010–2018) 

аҳолии Тоҷикистон ба ҳисоби миёна ҳамасола 2,3% зиёд шуда, аҳолии 
61 қобили меҳнати мамлакат ҳамасола 2,6% афзоиш ёфтааст1. Ин ҳолат 
далели афзоиши иқтидори захираҳои иқтисодии мамлакат аст ва ба 
ақидаи мо омили асосии афзоиши арзаи қувваи корӣ ба ҳисоб рафта, 

яке аз сабабҳои кӯчиши аҳолии қобили меҳнат ба хориҷи кишвар низ 
мегардад. Суръати баланди афзоиши табиии аҳолӣ, ба ақидаи мо, дар 
оянда низ зиёдшавии арзаи қувваи кориро нисбат ба қувваи корӣ дар 
дохили мамлакат таъмин менамояд. Таҷрибаи фаъолияти иқтисоди 

давлатҳои пешрафта ва кишвари мо собит месозанд, ки бозори меҳнат 
ба ҳаракати қувваи корӣ ба гардиши он дар дохили мамлакат, минтақа 
ва берун аз ҳудуди онҳо таъсир мерасонад. Ин ба нобаробар 
ҷойгиршавии қувваи истеҳсолкунанда дар мамлакат ба сатҳи рушди 

саноатӣ ва кишоварзӣ вобастагӣ дорад. Чунонки аз маълумоти расмӣ 
мушоҳида мешавад, аҳолии мамлакат дар солҳои 2011-2018 тамоили 
афзоиш дорад. Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳолии қобили меҳнати мамлакат 53,7 %-и 

                                                           
1 Суръати афзоиши аҳолӣ ва тағйирёбии шумораи аҳолии қобили меҳнат дар солҳои 2011-
2018 
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шумораи умумии аҳолиро ташкил медиҳад. Ҳамчунин сохтори ҷинсӣ ва 

синнусолии ҷавони аҳолӣ имкон медиҳад хулоса намоем, ки ҳукумати 
кишвар бояд барои тамоми захираҳои меҳнатӣ, аз ҷумла муҳоҷирони 
меҳнатии бозгашта, ҷойҳои корӣ таъсис диҳад. Хусусияти рушди 

демографии ҷумҳурӣ рушди иқтидори меҳнатиро пешакӣ муқаррар 
кардааст. Шумораи аҳолии вилояти Суғд дар соли 2018 дар муқоиса бо 
соли 2011 бештар аз 1202,8 ҳазор нафар зиёд шудааст. Нишондоди охир 
дар тамоми маълумотҳои бозори меҳнат, махсусан дар оморҳои аҳолии 

аз лиҳози иқтисодӣ фаъол ва ғайрифаъол сабт шудааст (ба ҷадвал 
нигаред). 

Ҷадвали  1. 

Ҷараёни инкишофи нишондоди бозори меҳнати вилояти Суғд 

барои солҳои 2011-2018 (бо%)2 
Нишондодҳо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Шумораи 
миёнаи солонаи 
аҳолӣ, аз ҷумла 

 
2602,4 

 
7987,4 

 
2720,3 

 
2784,0 

 
2850,4 

 
2914,2 

 
2977,0 

 
3012,4 

Захираҳои 
меҳнатӣ бо %, 

аз онҳо  

 
19,9 

 
20,0 

 
19,8 

 
19,9 

 
20,1 

 
19,9 

 
17,7 

 
19,9 

Аҳолии фаъоли 

иқтисодӣ 

 
9,8 

 
9,7 

 
9,6 

 
9,5 

 
9,4 

 
9,2 

 
9,4 

 
9,5 

Машғул дар 
иқтисод 

 
10,8 

 
11,8 

 
12,6 

 
12,9 

 
12,6 

 
13,0 

 
12,7 

 
12,8 

Бекорони 
расман 
эътирофшуда 

 
2,3 

 
2,4 

 
2,3 

 
2,4 

 
2,3 

 
2,3 

 
2,2 

 
2,1 

Аҳолии 
ғайрифаъоли 
иқтисодӣ 

 
10,0 

 
10,2 

 
10,1 

 
10,3 

 
10,4 

 
10,6 

 
10,3 

 
10,4 

  
Аз ҷадвал метавонем мушоҳида кунем, ки ҳиссаи захираҳои 

меҳнатӣ аз ҳисоби аҳолӣ бетағйир боқӣ монда, танҳо дар соли 2012 
афзоиши он ба назар мерасад. Дар ҳоле, ки ҳиссаи аҳолии фаъоли 
иқтисодӣ то андозае поён рафта, аз 9,8% ба 9,5% расидааст. 
Нишондодҳо дар бораи бекорони расман ба қайдгирифташуда дар 

ҳадди 2,3% вазъи муътадил дорад. Вале маълумоти нишондиҳандаи 
шумораи ғайрифаъоли иқтисодӣ то 1,6% афзудааст. Ҳолати мазкур аз 
он гувоҳӣ медиҳад, ки вазъи таъсиси ҷойҳои корӣ дар иқтисод ё 
барзиёдии кор суст ба роҳ монда шудааст. Барзиёдии захираҳои 

                                                           
2Таҳияи муаллиф дар асоси: Бозори меҳнат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2018, с. 5. Тоҷикистон 
дар рақамҳо. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, - 2018. С 42, 
44. 
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меҳнатӣ-падидаи хоси бозорҳои кишварҳои дар ҳоли рушд, аз ҷумла 

Тоҷикистон аст. Тибқи назарияи таносуби омилҳои истеҳсолот ин на 
танҳо сабаби махсусгардонии содироти молҳои меҳнатталаб, балки 
сабаби муҳоҷирати қувваи корӣ низ мешавад. Амсилаи дорои арзаи 

барзиёди қувваи корӣ дар назарияҳои неоклассикҳо то ҷое ба ҳадди 
комил кашф шудааст. Дар кашфи ин амсила хидмати барандаи ҷоизаи 
Нобел Уилям Артур Люис хеле бузург аст. Асоси таҳлили бозори 
меҳнатро муайян кардани талабот ба қувваи корӣ ва пешниҳодҳои он 

ташкил медиҳад. Хусусияти бозори меҳнати Тоҷикистон, инчунин 
вилояти Суғдро мутобиқат накардани талабот ва пешниҳод ташкил 
медиҳад. Вале бояд қайд намуд, ки ин хусусият танҳо марбут ба 
кишвари мо нест, балки ба ҳама давлатҳое, ки иқтисоди гузаришӣ 

доранд, дахл дорад. Фарқият танҳо дар ин аст, ки муайян кунем, аз ду 
унсури бозори меҳнат кадом бартарӣ дорад: талабот ба меҳнат ё 
пешниҳодҳои он? Талабот ба қувваи корӣ аз вазъи иқтисодӣ, сатҳи 
механизатсия ва автоматизатсияи меҳнат ва ҳамчунин аз арзиши он 

вобастагӣ дорад. Пешниҳоди қувваи корӣ аз иқтидори меҳнатӣ 
(шумора, фаъолнокӣ, сатҳи маълумотнокӣ, касбият, ҳаракат), андозаи 
музди меҳнат, анъана ва маросим муайян карда мешавад. Дар ҷумҳурӣ 
ва вилоят захираи асосии арзон қувваи корӣ аст. Вале дар ин ҳолат 

муайян кардан муҳим аст, ки чӣ гуна он истифода мешавад, вобаста ба 
соҳа ва минтақаҳо чӣ гуна тақсим мешавад, талабот ба он чӣ гуна аст 
ва пешниҳодҳои он дар кадом ҳолатанд. Нишондоди асосие, ки ба 
шаклгирии талаботу пешниҳодҳои бозори меҳнат таъсир мекунад, 

музди меҳнат аст. Ҳавасмандии нафарони соҳибистеъдод ба меҳнат ва 
пешниҳод кардани маҳорати худ дар ивази подош маҳз аз сатҳи музди 
меҳнат вобаста аст. Агар ба таҳлили ҷараёни инкишофи музди меҳнат 

дар ҷумҳурӣ таваҷҷӯҳ кунем, нишондодҳои охир чунинанд: (ба ҷадвали 
нигаред).  
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Ҷадвали 2.  

Музди миёнаи меҳнатии моҳонаи коргарони Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлатҳои хориҷӣ  

дар солҳои 2009-20183. 

                                                           
3Манбаъ: Маҷмўаи омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2018 С-229. Тоҷикистон дар рақамҳои 

омории Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2018. С-199 

 

 
 

 
2009  

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

2009  % 
2018 

1. Ҷумҳурии Тоҷикистон:  

А) музди миёнаи ҳармоҳаи 
меҳнати коргарон, сомонӣ 
Б) бо доллари ИМА  

 
 
284,3 
 
 
68,8 

 
 
354,4 
 
 
80,9 

 
 
442,1 
 
 
95,9 

 
 
555,29 
 
 
116,6 

 
 
694,89 
 
 
145,9 

 
 
816,27 
 
 
165,4 

 
 
878,91 
 
 
142,6 

 
 
962,16 
 
 
122,8 

 
 
1135,17 
 
 
137 

 
 
1220,1 
 
 
129,3 

 
 
23,1 
 
 
53 

2.Федератсияи Россия:  
А) музди миёнаи ҳармоҳаи 

меҳнати коргарон бо 
доллари ИМА 

 
 
588,3 

 
 
681,5 

 
 
796,2 

 
 
886 

 
 
915 

 
 
 828 

 
 
551 

 
 
656 

 
 
605 
 
 

 
 
620 

 
 
94,8 

3.Озорбойҷон  
А) музди миёнаи ҳармоҳаи 
меҳнати коргарон бо 
доллари ИМА 

 
 
358,5 

 
 
400,1 

 
 
460,2 

 
 
506,4 

 
 
541,4 

 
 
567,6 

 
 
452,9 

 
 
313,3 

 
 
306,7 

 
 
355 

 
 
10,9 

4.Қазоқистон 
А) музди миёнаи ҳармоҳаи 
меҳнати коргарон бо 
доллари ИМА 

 
 
520,4 

 
 
585,9 

 
 
608,7 

 
 
679,1 

 
 
717,4 

 
 
675,4 

 
 
568,4 

 
 
417,6 

 
 
459,1 

 
 
481 

 
 
10,8 

5Қирғизистон 
А) музди миёнаи ҳармоҳаи 
меҳнати коргарон бо 
доллари ИМА 

 
 
168,9 

 
 
190,7 

 
 
201,6 

 
 
228,3 

 
 
234,1 

 
 
229 

 
 
209,2 

 
 
212,4 

 
 
216,3 
     

                                                                                                             
 
225 

 
 
75,0 
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Чунонки аз ҷадвали 2 дида мешавад, сатҳи музди меҳнат дар 
Федератсияи Россия нисбат ба кишвари мо хеле бештар аст ва ин 
ангезае барои рафтани аҳолии қобили меҳнати мо ба он ҷо мешавад. 

Маълумоти оморӣ нишон медиҳад, ки сатҳи музди меҳнат дар 
Тоҷикистон бо вуҷуди тамоил ба афзоиш доштан, дар муқоиса бо 
музди меҳнат дар Россия дар сатҳи паст боқӣ мемонад. Агар соли 2009 
музди меҳнат 68,8 доллари ИМА-ро ташкил дода бошад, пас дар соли 
2018 ин нишондод ба 129,3 доллар баробар шудааст. Музди миёнаи 
меҳнати моҳона дар Россия дар ҳамин давра аз 284,3 доллари соли 

2009, дар соли 2018 то 620 доллар расидааст. Дигар давлатҳоро низ 
оиди сатҳи музди меҳнат ва тағйирёбиашон дар солҳои гуногун аз 
ҷадвали мазкур дидан мумкин аст.   

Ҳамин тариқ, хулоса кардан мумкин аст, ки ангезаи асосии 

фаъолнокии аҳолӣ дар муҳоҷират фарқият дар музди меҳнат аст, ки 
барои ба кор рафтани шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
кишварҳои хориҷ, махсусан ба Федератсияи Россия мусоидат мекунад. 

Новобаста ба ин ки маълумоти оморӣ бозори мамлакатро 

комилан фаро намегирад, бояд қайд кунем, ки баландшавии музди 
миёнаи меҳнат аз ҳисоби бозсозиҳои ниҳодӣ ба амал меояд ва ба таври 
басҳбарангез талабот ба қувваи корӣ ҳам меафзояд. Чандирии баланди 

арзаи меҳнат танҳо дар базъе соҳаҳо ба монанди алоқа, 
хидматрасониҳои молиявӣ ва амсоли инҳо дида мешавад. Дар дигар 
соҳаҳо ба сабаби кам будани музди меҳнат ва мувофиқ ба меъёрҳои 
ҳадди ниёз будани он кормандон бе завқ ба кор мераванд. Масалан, 

бештар аз ҳама тарк кардани кор ба сабаби камтарин музди меҳнат дар 
соҳаи кишоварзӣ мушоҳида мешавад.  

Қобили зикр аст, ки дар шароити норасоии захираҳои сармоявӣ, 
фарсудагии фондҳои истеҳсолӣ, мавҷуд набудани сармоягузориҳои 

дохилию хориҷӣ ба соҳаи саноат, сатҳи пасти музди меҳнат дар ин соҳа 
ба ин соҳаи иқтисод, яъне ба саноат сафарбар шудани қувваи барзиёди 
аҳолии деҳот ба амал намеояд, чунонки дар амсилаи (модел) 
пешниҳодкардаи Люис оварда шудааст. Барои таъмини шароити 

беҳтари зиндагӣ ин захираи барзиёди меҳнатӣ берун аз ҳудуди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон меравад.  

Ҳамин тариқ, дар чаҳорчӯбаи амсилаи (модул) барзиёдии 
пешниҳоди қувваи корие, ки ба шароити Тоҷикистон мутобиқ аст, 

тамоили муҳоҷиршавии қувваи кории беруна аз қаламрави мамлакат 
мушоҳида мешавад. 
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Бабаев Х.С., 
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кафедраи аудит ревизия 
                                                      

ДУРНАМОИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ КОРХОНАҲО ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 

Айни замон роҳбарияти мамлакати мо аз рӯи эҳтиёҷот гузариш ба 
инноватсияро эътироф менамоянд. Чуноне, ки дар Паёми Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 
Маҷлиси Олӣ 26 декабри соли 2019 ба ҷанбаҳои сифатии рушди 
иқтисоди миллӣ, тақвияти нерӯи инсонӣ, бо истифода аз технологияҳои 
муосир ва ҷорӣ намудани инноватсия вусъат додани истеҳсоли 

маҳсулоти ниҳоӣ, баланд бардоштани фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ, 
такмили низоми дастгирии соҳибкориву сармоягузорӣ ва тавсеаи 
иқтисодиёт диққати аввалиндараҷа диҳад [1]. Дар ин замина ҳамаи 
корхонаҳои саноатӣ дар роҳи рушди инноватсионӣ чораҳои амалӣ 

барои татбиқи ин амал сайъю кӯшиш карда истодаанд. Аммо, сарфи 
назар аз ҳама воқеаҳои гузаронидашуда, корхонаҳои саноатӣ то ҳол 
дар масъалаҳои рушди инноватсионӣ нишон дода нашудаанд. 
Вусъатёбии идоракунии фаъолияти инноватсионии корхонаҳо дар 

шароити муосири иқтисодии аз рушди иқтисоди инноватсионӣ вобаста 
аст. Ҳадафҳои илмии тавсеаи ғояҳои назариявӣ дар бораи такмил 
додани механизмҳои идоракунии фаъолияти инноватсионӣ, пеш аз 

њама вазифаҳои амалии эҷоди воситаҳои муассир ва усулҳои 
идоракунӣ, инчунин ҷорӣ намудани он бояд ба ташаккули ҷузъи 
захиравии инноватсионӣ мусоидат кунад.  
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Яке аз иќтисоддон ва тадќиќочии рус Кондратьева Н.Д. ќайд 
менамояд, ки наќши технологияњои инноватсионӣ дар ањолї аз аввал 
таҳсил кардани нақши навовариҳои техникӣ дар ҷомеа метавонад 

тавассути омӯзиши консепсияҳо ҳамчун “навоварӣ” (ихтироъ) ва 
“Инноватсия” (навоварӣ, дар амал татбиқ карда шуд), вай мавҷудияти 
фарқияти ихтирооти техникӣ ва татбиқи онро ошкор кард; ва татбиқи 
он нишон дод, ки чӣ гуна истифодаи васеъи ихтирооти назаррас 

тадриҷан як инқилоби саноатӣ инкишоф меёбад.  
Ҳамчун категорияи иқтисодӣ, истилоҳи “навоварӣ” дар гардиши 

илмии илмӣ иқтисоддии Пожидаева Н. А., истихроҷ кард. Дар кораш 

«назарияи рушди иқтисодӣ», аввал масъалаҳои “комбинатсияи нави” 
тағйиротро дар таҳия ва тавсифи раванди инноватсионӣ нишон дод. 
Худи «навоварӣ» ба маънои васеътари ҷорӣ ва истифодаи намудҳои 
нави молҳои истеъмолкунандагон, воситаҳои нақлиёт маънидод карда 

шудааст. Бозорҳо ва шаклҳои ташкилот дар саноат, бо назардошти он, 
ки “Вазъи асосии инноватсия функсияи идоракунии тағирот аст” [3]. 
Самаранокии рушди инноватсионии ташкилот дар асоси таносуби 
натиҷа муайян карда мешавад ва хароҷот бо он карда мешавад.  

Инчунин самаранокӣ – арзиши нисбии дар саҳмияҳои воҳид ё фоиз 
тавсиф карда мешавад, ки натиҷаи хароҷотро тавсиф мекунад. Офисӣ 

самаранокӣ – ҳадди аксар (фоида) дар хароҷоти муқарраршуда ё кам 
кардани хароҷот (хароҷоти истеҳсолӣ) барои ноил шудан ба оқибати он 
нишон дода мешавад.  

Афзоиши сатҳи моддӣ ва фарҳангии зиндагии аҳолӣ, аз 
қаноатмандии эҳтимоли эҳтиёҷоти инсон зарур аст. Беҳтар кардани 
шароит ва бехатарии қувваи корӣ, яъне бо ин тариқ рушди 
инноватсионии созмон бо фаъолияти сармоягузории он зич алоқаманд 

аст. Дар шароити норасоии сармоягузорӣ, масъалаи интихоби 
лоиҳањои иншооти сармоягузорӣ бо риоя кардани шароити муосир, 
вобаста аз имконоти муассир ва истифодаи инноватсия дар равандҳои 

истеҳсолӣ ба њисоб меравад.  
Ташкилотҳо механизми як навовари сармоягузории барои таъсис 

ва интишори инноватсияро дар доираи давраи инноватсионии 
сармоягузорӣ татбиқ карданд, яъне муттаҳидсозии фаъолияти ягонаи 
инноватсия ва сармоягузорӣ мувофиќа карда шудааст. Барои баланд 
бардоштани самаранокии сармоягузорӣ ба маҳсулоти инноватсионӣ 
аҳамияти мунтазами корхонаҳо бенињоят зарур мебошад. Технологияи 

истеҳсолотро ба таври назаррас тағйир додан лозим аст, ки бо 
стратегияи инноватсионии корхонаҳо, ташкилотҳо ва ширкатҳо дар 
шароити иқтисоди бозорӣ муҳим арзёбӣ мегардад. 
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Рушди самаранок ва татбиқи инноватсияҳо ба ширкат имкон  

медиҳанд, ки дар минтақаҳои азхудкардашуда бомуваффақият 
фаъолият кунад ва имкониятҳои ворид намудани самтҳои навро ошкор 
кунад.  

Муносибати дурусти дарки раванандҳои ҷаҳонишавӣ ва 
истифодаи ин омилҳо, инчунин муносибатҳои наздик тавассути 
системаи идоракунии фаъолияти инноватсионӣ, саноатӣ ва маркетингӣ 

боиси натиҷаи мусбати стратегияи инноватсионӣ мегарданд. Асоси 
ташаккули стратегияҳои инноватсионӣ ҳадафҳои умумии иҷтимоию 
иқтисодӣ ва вазифаҳои инноватсионии созмон мебошад. Гирифтани 

фоида ва ҳадди аксарияти он ба таври анъанавӣ ҳадафи бунёдии созмон 
дар шароити бозор аст.  

Бо вуҷуди ин, бо зиёд шудани таъсири миқёс, афзоиши истеҳсол ва 

бозор; таъмини устувории равандҳои истеҳсолӣ, мавқеи устувор дар 
бозор аз вазъи иқтисодиёт; диверсификатсияи истеҳсолот, дурусти 
стратегияҳои инноватсионӣ ба тақсимоти оқилонаи захираҳои захиравӣ 
мусоидат мекунад ва мутобиқ аст. Ба раванди самаранокии фаъолияти 

ташкилот дар маҷмуъ таъсир мерасонад. Ахтямов М.К., дар 
банақшагирии стратегӣ, ба назар гирифтани иқтидори инноватсионии 
рақибон ва муносибати давлатӣ ба фаъолияти навоварии ташкилот ва 

фазои умумии илмӣ, иқтисодӣ, сиёсӣ ва иҷтимоӣ дар кишвар зарур аст 
[2]. Ҳамчун як қисми ташаккули сиёсати давлатӣ, масоили ташкили 
фазои мусоиди инноватсионӣ барои нигоҳдорӣ, рушд ва самарабахшии 
потенсиали инноватсионии ватанӣ махсусан муҳим аст. С.И. 

Матвейкин ва як қатор олимони дигар [4], давлатро аз ҷониби давлате, 
ки сиёсати пулию қарзии афзалтар медонад, ки ба пардохтпазирии 
корхонаҳо дар тамоми марҳилаҳои давраи сармоягузорӣ ва истеҳсолӣ 
мусоидат мекунанд. Аз рӯи таҳқиқоти инноватсионӣ ҳамчун омӯзиши 

таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки афзоиши доимӣ дар шумораи 
иштирокчиёни инноватсионӣ, аз ҷумла дар натиҷаи ҷалби гурӯҳҳои 
нави иҷтимоӣ; системаи институтсионалӣ (аз элементҳои расмӣ ва 
ғайрирасмӣ), ба рушди инноватсионӣ нигаронида шудааст; талаботи 

инноватсионӣ аз ҷониби аксарияти субъектҳои хоҷагидорӣ, шахсони 
воқеӣ, системаи таҳқиқоти инноватси бо сармояи инсонӣ 
алоқаманданд, аз ин рӯ С. И. Матвейкин [4] њангоми асоснок кардани 
арзиши сармоягузорӣ, ҳангоми таҳияи стратегияи субъекти 

хоҷагидорӣ, он низ аксар вақт ба назар гирифта намешавад.. Ин имкон 
медиҳад, ки амали мақсадноки раванди истеҳсолотро ташкил кунад, 
талаботро барои тахассуси кадрҳо, ба таври назаррас беҳтар созад.  
Ҳосилнокии меҳнат ва инчунин шумораи хатогиҳои имконпазирро 

коҳиш диҳад. Барои татбиқи ин муносибат, системаи самарабахши 
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ташкилӣ, системаи самараноки ташкилиро таҳия кардан зарур аст, ки 

ҷараёни маркетингро барои таҳияи ҷараёни корхонаҳо, инчунин 
тартиби намунавии пешрафтаро корхонаҳо љори намояд. Яке аз 
тадќиќочии рус иќтисоддон Т. А. Алпеева тарафдори менамоем, ки 
ташкил намудани раванди идоракунии равандҳои инноватсионӣ дар 
сатҳи хурд, вазифаҳои зерин бояд ҳал карда шаванд: мувофиқи 
идоракунии инноватсияҳо дар маҷмӯъ (масалан, рушди маҳсулоти 

сифатӣ бозор); афзалиятҳо ва нуқсонҳои рақобатпазирї (масалан, 
кадрҳои баландсифати): [5] Тадқиқоти маркетингӣ эҳтиёҷоти ҷорӣ ва 
истеъмолкунандаи мушаххаси инноватсия муайян карда мешавад. 
Муайян кардани зарурати инноватсионӣ ин ташаккули дуруст, барои 
таҳияи маҷмӯи ҳодисаҳо иҷозат дода мешавад.  

Идоракунии татбиқи инноватсионии идоракунӣ аз таърифи 

маҷмӯи кор ва захираҳо, иҷрокунандагон ва мӯҳлатҳо оғоз меёбад. 
Ҳамин тариқ, инноватсия на танҳо истифодаи технологияҳои олӣ, 
балки дар соҳаи қарорҳои идоракунӣ низ навоварӣ меоварад. Ин аз 
навташкилдиҳии низоми идоракунии корхонаҳо дар асоси 

технологияҳои нави идоракунӣ талаб карда мешавад. Корхона, ки 
маќсад дорад фаъолият кунад, ногузир ба зарурати истифодаи 
равишҳои инноватсионӣ меояд. Моҳияти онҳо эҷоди чунин сохтори 
идоракунии корхонаест, ки кормандони ки истеҳсоли хушсифати 
маҳсулоти инноватсиониро фароҳам овардааст, мебошад. Раванди 
муосири инноватсионӣ хусусияти мураккаби бисёрҷониба дорад. 

Истифодаи модели раванди инноватсионӣ ба дараҷае аз системаи 
макро ва микро фаъолияти соҳибкории агентҳои мушаххаси иқтисодӣ - 
иштирокчиёни инноватсионии муосир вобаста аст. Масъалаҳои 
идоракунии инноватсионӣ оид ба сатҳҳои хурд дар таҳияи усулҳои 

идоракунии рақобатпазиранд бо истониҳои инноватсионии бунёди 
назарияи экспертизаи методологияи сохтмони методикаи идоракунии 
равандҳои инноватсионии раванди муосири рушди иқтисодии кишвар 
мебошад. 
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 андоз ва андозбандӣ 

 
ТАШКИЛИ НИЗОМИ МАЪМУРИКУНОНИИ АНДОЗ ДАР 

МАМЛАКАТЊОИ ХОРИЉА 
 

Яке аз унсурҳои асосии низомии маъмурикунонии андози ҳар як 
давлатњои хориља, низом ва сохтори мақомоти андоз мебошад. 
Хусусиятҳои сохтори ташаккулёбии мақомоти андоз дар давлатҳои 
хориҷа бо омилҳои низоми ҳуқуқї, сатҳи рушди анъанавии 

иқтисодиёти миллї, муайян карда мешаванд. Дар таҷрибаи хориҷї 
барои ташкили маъмурикунонии андоз фаъолияти инфиродии 
андозсупорандагон оид ба татбиқи иҷрои ихтиёрии ӯњдадории андозии 
онњо диќќати махсус медињанд.  

Бо вуҷуди ин, таҳлили пешбурди маъмурикунонии андоз дар 

кишварҳои хориҷї имкониятҳои васеъро барои гузариш аз намунаи 
репрессивӣ ба шарикӣ ва пешгирикунандаи моделњои маъмурикунонии 
андоз нишон медиҳад. Модели шарикии маъмурикунонии андоз ба 
стандартҳои муайяни ҳамкорї байни мақомоти андоз ва 

андозсупорандагон, ки дар аксари кишварҳои хориҷӣ қабул шудаанд, 
асос ёфтааст. 

Фаъолияти мақомотҳои андози Ҷумҳурии Қазоқистон дар соҳаи 
маъмурикунонии андоз ба таъмини ҷамъоварии пурра ва саривақтии 
андозҳо ва хироҷҳо дар мувофиқа бо қонунгузорӣ, инчунин назорати 
зарурӣ ва ҷазодиҳӣ нисбати ҳуқуқвайронкунандагони андоз равона 

карда шудааст. Яъне маъмурикунонии андоз дар фаҳмиши том 
воситаеро ифода менамояд, ки дар интиҳо муваффақият ё нокомии 
сиёсати андозӣ, инчунин сиёсати умумии буҷетию иқтисодии 
мамлакатро муайян месозад [3].  
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Асоси низоми самаранокии маъмурикунони андози Шветсияро, ки 
бо дараҷаи минималии саркашӣ аз пардохти андозҳо машҳур аст, 
боварии андозсупорандагонии ба кори хуби низоми андоз боварӣ 

дошта, аз ҷониби мақомотҳои андоз иҷро намудани вазифаҳои худ 
тибқи қонун ташкил медиҳад. Дар Британияи Кабир, ба ғайр аз 
принсипҳои адолатнокӣ, мусоидат ва шаффофият диққати махсус ба 
сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон дода мешаад [6, 40]. 

Дар ИМА саркашӣ аз андозҳо вобаста аз категорияи 
андозсупорандагон ва намудҳои объектҳои андозбандӣ тафриқа карда 
мешавад. Яъне, алоқамандии бевосита байни саркашӣ аз пардохти 

андозҳо ё меъёрҳо, беқурбшавӣ ва гардиши маблағҳои пулии 
андозсупорандагон муқаррар карда шудааст. 

Таҳти роҳбарии Вазорати молияи ИМА дар навбати аввал 
комплекси ҷораҳои умумӣ оид ба муқовимат бо саркашӣ аз пардохти 

андозҳо таҳия карда мешавад. Асоси барномаи ситонидани ӯҳдадорӣ 
оид ба андозҳоро принсипҳои зерин ташкил медиҳад:  

 принсипи худандозбандии ихтиёрӣ; 
 принсипи аввалиндараҷавии пардохти андозҳо (хироҷҳо) аз 

ҳисоби тамоми молу мулк ва дороиҳои андозсупорандаи қарздор; 
 принсипи васеъгардонии қонунии салоҳияти мақомотҳои андоз, 

ки барои татбиқи принсипҳои дар боло зикргардида зарур ва 
кифояанд; 

 принсипи ташкили функсионалии қисматҳои сохтори 
мақомотҳои андоз, ки ситонидани ӯҳдадории андозӣ вобаста карда 
мешавад. 

Дар ИМА низоми ҳуқуқии танзими муносибатҳои андозӣ ба таври 
кофӣ ҳамоҳанг гардида, чӣ татбиқи самаранок ва ҳуқуқии қарорҳои 

мақомотҳои андоз ва чӣ ҳимояи кафолатноки ҳуқуқи андозсупорандаро 
таъмин менамояд. 

Чӣ тавре, ки дар боло қайд гардид принсипи ихтиёрият дар низоми 
андози ИМА асосӣ ба шумор меравад. Ин ҳаргиз маънои онро 
надорад, ки андозсупорандагон ба таври мустақилона, чӣ қадар 
супоридан ё насупориданашонро ҳал намоянд. Яъне, 

андозсупорандагон ӯҳдадоранд мустақилона маблағҳои ӯҳдадориҳои 
андозиро ҳисоб намоянд, онҳоро дар ҳисоботи ба мақомотҳои андоз 
пешниҳодшаванда инъикос намоянд, аз он ҷумла дар эъломияҳои андоз 
ва дар мӯҳлатҳои нишондодашуда пардохт намоянд. Бо дигар гуфтаҳо, 

мафҳуми “худандозбандӣ” вогузор намудани ҳамаи тадбирҳо ба 
андозсупорандаро дар назар дорад, аз муайян намудани унсурҳои 
андоз оғоз бахшида, дар хотима то ба пардохт бо риояи мӯҳлатҳои 

нишондодашуда. Аз мавқеи зикргардида, амалкунии институти 
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танзими пешакии андозӣ дар низомҳои хориҷии андоз хело шавқовар 

аст. Моҳияти он дар мувофиқгардонии оқибатҳои андозии 
созишномаҳо, масъалаҳои нархгузорӣ, тақсимоти фоида, лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ, дигар амалиётҳои хоҷагӣ то анҷомдиҳии воқеии онҳо аз 

ҷониби андозсупорандагон бо мақомоти андоз ифода меёбад [6, 41].  
Масалан, дар Олмон ҳар як андозсупоранда ҳуқуқи бо ёрӣ 

муроҷиат кардан ба мушовирони андозиро дорад, ки дар фаъолият 
анбори маълумотҳо дар компютерро истифода бурда, дар ҳама гуна 

вақт маълумотномаҳоро оид ба корхона андозсупоранда дода 
метавонад, ҳамчунин рақами ягонаи телефони дастгирӣ кор мекунад, 
ки аз рӯи он иттилооти заруриро оид ба андозҳо ва хироҷҳо ба даст 
оварда метавонанд.  

Яке аз лаҳзаҳои муҳим рушди технологияи иттилоотӣ ба ҳисоб 
мераванд, ки барои ба тартиб овардани тамоми иттилоот имкон 
медиҳад. Компютерикунонӣ ва автоматикунонии назорати андозӣ ба 
масъалаҳои зерин имкон медиҳанд: 

 кам кардани ҳаҷми корҳои таҳлилӣ ва оморӣ, ки қаблан дастӣ 

иҷро карда мешуд; 
 гузаронидани таҳлили маълумотҳои ба даст оварда ва дар асоси 

таҳлил баланд бардоштани сатҳи чораҳои анҷомдодашаванда; 

 кам кардани миқдори ҳуқуқвайронкуниҳои андозӣ; 
 таъсис додани анбори иттилоот оид ба ҳуқуқвайронкуниҳои 

андозии содиршуда барои пешгирии чунин амалҳо дар оянда. 
Бояд қайд намуд, ки ба таври муосир аз ҷиҳати техникӣ 

таҷҳизонидан барои сарфаи вақти кормандони андоз имкон дода, ба 
баландбардории натиҷанокӣ мусоидат мекунад. 

Масалан, дар Австралия ҳамаи ташкилотҳо аз усули бақайдгирии 
кормандони худ дар шабакаи Интернет истифода мебаранд, ки барои 
ихтисор намудани расмиятдарории қоғазӣ ва кам кардани хароҷоти 
вақт имконият медиҳанд. Ҳамчунин, ҳайати кормандони мақомотҳои 

андози Австралия мусбӣ арзёбӣ мегардад, ки 20%-и кормандони 
нозиротҳои андозро мутахассисони технологияҳои иттилоотӣ ташкил 
медиҳанд [2]. 

Меъёри ба ин монанд ҳамчунин дар салоҳияти мақомоти андозии 

Англия муайян гардидааст [5]. Илова бар ин, барои ҳимояи 
манфиатҳои мақомотҳои андоз, андозсупоранда ӯҳдадор аст, ки таъмин 
ё кафолати ӯҳдадории андозиро пешниҳод намояд. 

Дар Қазоқистон дар ҳолати напардохтани ӯҳдадории андозӣ аз 

ҷониби ҷамъияти саҳомӣ, пас аз андешидани ҳамаи ҷораҳо оиди 
ситонидани маҷбурӣ, мақомотҳои андоз ҳуқуқ доранд, ки қарзҳорро 
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дар тартиби судӣ маҷбур созанд то ки эмиссияи иловагии саҳмияҳоро 
ба амал орад. 

Барои ҳалли вазифаҳои гузошташуда, такмили минбаъдаи 

санҷиши андозӣ ва баландбардории самаранокии фаъолияти 
мақомотҳои андози Љумњурии Тољкистон зарур аст.  

Ҳангоми таҳқиқи низоми маъмурикунонии андоз дар мамлакатҳои 
хориҷа дар навбати аввал ба масъалаҳои назариявию ғоявӣ, аз ҷумла 

консепсияҳои маъмурикунонии андоз ва риояи фарҳанги андозӣ ва 
интизоми андозӣ диққати махсус додан зарур аст [1, 47–52]. 

Ҳамин тавр, дар Австралия нишондиҳандаи «обрӯи» мақомотҳои 

андоз вуҷуд дорад. Барои муайянсозии он гирифтани пурсишнома 
истифода гардида, ташхисҳои новобаста гузаронида мешаванд [4]. Дар 
ин ҳол, мақомотҳои андоз ба принсипи зерин асос меёбанд: «Чӣ қадар 
пардохтани андоз осон бошад, андозсупорандагон ин ӯҳдарориро 

ҳамон қадар фаъолтар иҷро менамоянд»  
Дар Шветсия ба сифати нишондиҳандаҳои самаранокии 

маъмурикунонии андоз маълумотҳое истифода мешаванд, ки мӯҳлатҳо 
ва сифати иҷроиши ҳамаи маросимҳои муқарраршударо аз ҷониби 

мақомотҳои андоз тавсиф медиҳанд, аз он ҷумла ҳолатҳои 
азназаргузаронии ҳатмии қарорҳои хадамоти андоз, ё вақте, ки ба 
андозсупоранда то ба хадамоти андоз занг задан лозим аст [9, 589-614.]  

Дар Олмон баҳодиҳии маъмурикунонии андоз тавассути 
фаъолияти ходимони мақомотҳои андоз ба амал оварда мешавад. 
Барои ин низоми баҳодиҳии фаъолияти нозирони андоз аз рӯи холҳо 

истифода бурда мешавад. Моҳияти ин усул дар он ифода меёбад, ки 
вобаста аз категорияҳои ҳар як корхонаи санҷидашаванда (дар асоси 
таснифоти онҳо аз рӯи бузургӣ, инчунин мансубияти соҳавї) ба нозири 
андоз миқдори муайяни холҳо гузошта мешавад. Дар ин ҳол, барои 

соли ҳисоботӣ ҳар як нозир бояд ба ҳадди ақали холҳо соҳиб гардад. [8, 
53– 64]. Меъёри холҳо ҳамчун асос барои тартибдиҳии нақшаҳои 
санҷишҳо барои соли навбатии ҳисоботӣ аз нуқтаҳои назари тақсимоти 
оптималии сарборӣ миёни кормандон хизмат мекунад. 

Ҳамин тариқ, вуҷуд надоштани услуби ягонаи баҳодиҳии 
самаранокии маъмурикунонии андоз, чӣ дар амалияи ватанӣ ва чӣ дар 
амалияи хориҷӣ аҳамияти илмӣ ва амалии коркарди онро тасдиқ 
менамояд. 

Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ ва Тољикистонро муқоиса намуда, 
хулосаҳои зеринро баровардан мумкин аст: 

1. Зери таъсири сабабҳои объектвӣ ба монанди афзоиши миқдори 
субъектони хоҷагидор ва маҳдудияти захираҳои кадрӣ ва молиявии 
нозиротҳои андоз, дар амалияи фаъолияти мақомотҳои андоз ба таври 
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қонунӣ гузариш аз баамалории назорати яклухт ба интихобӣ ба амал 

омад. Таҳҳавули муносибатҳои ватанӣ оид ба ошкорсозии 
қоидавайронкуниҳо дар соҳаи андоз, онҳоро ба муносибатҳое наздик 
месозад, ки дар аксари мамлакатҳои хориҷӣ истифода бурда мешаванд. 

2. Дар Тољикистон асосан усулҳои анъанавии ташаккули номгӯи 
андозсупорандагон барои санишҳои сайёрии андозӣ истифода 
мешавад.  

Дар Австрия ташкилотҳо тавассути веб-сайтҳо бо усули 
ғайриробитавӣ ба қайд гирифта мешавад ва ин маросим танҳо як рӯзи 
кориро дар бар мегирад. Дар мамлакатҳои мутараққӣ теъдоди зиёди 

хадамоти андоз марказҳои мухсусгардонидашудаи коркарди 
маълумотҳоро доранд (аз ҷумла, эъломияҳои андоз ва воридоти 
пардохтҳои андозӣ) [7, 28]. Тамоюли азнавсосии низоми 
маъмурикунонии андоз аз ҳисоби ҷорикунии технологияҳои муосири 

иттилоотӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бе таъсир намонд. Ҳамин тавр, 
Кумитаи андоз ба андозсупорандагон зиёда аз 30 намуди 
хизматрасониҳои  пурраи амалкунандаи электрониро пешкаш 

менамояд, ки раванди пардохти андозҳоро аз ҳисоби сарфаи вақт содда 
мегардонад. Миқдори чунин хизматрасониҳо мунтазам афзуда, 
имкониятҳои функсионалии онҳо ташаккул меёбад, ки аз байни 

хизматҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ ба қадри кофӣ аҳамиятнок “Утоқи 
шахсии андозсупоранда” –ро қайд намудан лозим аст. 

Мароми Ољонсии миллии андози Љопон “Кӯмак кардан ба 
андозсупорандагон љињати дуруст ва осон иљро кардани ӯњдадорињои 
андозиашон” муайян карда шудааст, ки консепсияи асосии он риояи 
ихтиёрии ќонунгузорї мебошад. Дар ягон њолат аз љониби дастгоњи 
марказии Ољонси миллии андози Љопон корњои амалиётї ба мисоли 
санљиш, назорати андозсупорандагон ва ѓайра гузаронида намешавад. 
Вазифаи асосии дастгоњи марказї, татбиќи сиёсати андоз ба њисоб 
рафта, тамоми ваколатњои амалиётї ба нозиротњои андоз ва ќисман ба 
раёсатњои андоз вогузор карда шудааст.  

Қонунгузории андоз ба талаботҳои ташкилотҳои ҳамкорӣ ва 
рушди иқтисодӣ (ТҲРИ) мувофиқ кунонида шудааст. Форуми ТҲРИ 

оид ба маъмурикунонии андоз, ки моҳи майи соли 2013 дар қаламрави 
Љумҳурии Тоҷикистон гузаронида шудааст, тасдиқи ҳамон 
муваффақиятҳое маҳсуб меёбад, ки Љумҳурии Тоҷикистон чӣ дар соҳаи 
қонунгузории андоз ва чӣ маъмурикунонии андоз ноил гардидааст. 

Қариб ки дар ҳаммаи мамлакатҳо нақшаи стратегии рушди 
мақомотҳои андоз барои давраи миёна мӯҳлат ва ҳисобот оид ба 
натиҷаҳои ноилгардида ташаккул ва нашр мегарданд. Кӯшиши асосии 
мақомотҳои андози давлатҳои гуногун ба ҳалли вазифаҳо оид ба 
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маъмурикунонии босифати андозӣ, аз он ҷумла татбиқи муносибати ба 

хавф нигаронидашуда ҳангоми анҷом додани чорабиниҳои назоратӣ, 
истифодабарии технологияҳои муосири иттилоотӣ, инчунин 
баландбардории сифати пешниҳоди хизматҳои давлатӣ равона 
гардидааст. 

Дар айни замон консепсияи ба хавф нигаронидашуда ҳангоми 
анҷом додани чорабиниҳои назоратӣ дар Кумитаи андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон худро аз ҷиҳати мусбӣ нишон дод. Истифодабарии 
муносибати ба хавф нигаронидашуда ҳангоми гузаронидани 
чорабиниҳои назоратӣ ба афзудани даромадҳои андозии буҷетҳо 

мусоидат намуданаш мумкин аст. Таҷрибаи хориҷиро таҳқиқ намуда, 
мо ба чунин хулоса омадем, ки мақомотҳои андози мамлакатҳои 
гуногун дар фаъолияти хеш технологияҳои иттилоотиро ба таври 
фаъол истифода мебаранд. Дар Кумитаи андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳамчунин бо истифодабарии фаъоли технологияҳои муосири иттилоотӣ 
бо пешниҳоди хизматрасониҳои электронӣ ба андозсупурандагон 
алоқаманд аст. Аммо, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иқтидор оид ба 
истифодабарии интиқоли электронии ҳисоботи андозӣ ба таври пурра 

мавриди истифода қарор дода нашудааст. Бояд тазаккур дод, ки 
технологияҳои иттилоотӣ омили муҳими рушди муосир ба ҳисоб 
меравад. Рушди мақомотҳои андоз бидуни истифодабарии 
технологияҳои муосири иттилоотӣ имконнопазир аст.  

Таҷрибаи хориҷии маъмурикунонии андозро ҷамъбаст намуда, 
бояд қайд намуд, ки барномаи чорабиниҳо оид ба беҳтарсозии риояи 
қонунгузарони андозӣ ва коҳишдиҳии нишондиҳандаҳо оид ба 
ӯхдадориҳои андозӣ бояд унсурҳои зеринро дар бар мегирифт: 

 беҳтарсозии чораҳо оид ба хизматрасонии андозсупурандагон, ки 
ба пешгирии пайдоиши қарздорӣ равона гардидаанд; 

 қабули чораҳои ба қадри кофӣ муосир ва мунтазам оид ба 
назорати рушди вазъият дар ҳолати ошкоргардии пардохт нагардидан 

(мувофиқи андозаи қарз ва дараҷаи хавф) аз ҷониби андозсупоранда бо 
истифодабарии механизмҳои мувофиқи меъёрӣ (меъёрҳои 
таъсиррасонӣ); 

 диққати асосӣ ба муоширати мустақими (тавассути почта, 

телефон ва гуфту шуниди шахсӣ) кормандони мақомотҳои андоз бо 
андозсупурандагоне, ки қонунгузориро риоя намекунанд, то ин ки 
қобилияти андозсупуранда оиди пардохткунӣ ва рӯёнидани қарз 

муқаррар карда шавад; 
 истифодабарии чорабиниҳои ташкилии суроғавӣ аз рӯи намуди 

“Маркази хизматрасонӣ” (Call Center) бо истифода аз технологияҳои 
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муосири телефонӣ ва иттилоотӣ ва таҷҳизот барои ҳаҷми зиёди амалиёт 
бо андозсупорандагон. 

Дар корҳои таҳқиқотчиёни хориҷӣ тасдиқ шудааст, ки ҳаҷми 

воридоти андоз дар ҳамон ҳолат ба таври назаррас баланд аст, ки агар 
иқлими андозӣ нисбатан сабук буда, назорати қатъӣ вуҷуд надорад, 
андозсупурандагон бошанд, ҳимояро аз тарафи давлат ҳис мекунанд. 

Дар мамлактҳои хориҷа нисбати ташкили фаъолияти мақомотҳои 

андоз муносибати ягона вуҷуд надорад. Дар аксари маврид сохтор ва 
иерархияи мақомотҳои андоз аз рушди таърихӣ, анъанаҳои миллӣ, 
инчунин афзалиятҳои аз ҷониби ҳар як мамлакат интихобшудаи 

маъмурикунонии андоз вобастагӣ дорад. 
Ҳамин тариқ, таҳлили таҷрибаи андӯхтаи кишварҳои хориҷӣ дар 

самти рушди маъмурикунонии андоз тамоюли иҷтимоии фаъолият ва 
истифодаи технологияҳои муосир бо мақсади баланд бардоштани 

сифати муносибатҳои мақомоти андоз бо андозсупорандагон, барои 
татбиқи баъзе пешравиҳо дар пешбурди маъмурикунонии андози 
ватанӣ бениҳоят муфид хоҳад буд. Дар давлатҳои хориҷӣ шаклҳои 
гуногуни ташкили мақомоти андоз истифода мешаванд. Дар баъзе 

мамоликҳо, мақомоти андоз воҳидҳои сохтории мақомоти молия 
мебошанд, дар ҳолатҳои дигар онҳо мақоми мустақил доранд. 
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ХУСУСИЯТҲО ВА ОМИЛҲОИ РУШДИ ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ 
 

Ҳукумати электронӣ ва иқтисоди рақамӣ ҳамчун афзалиятҳои 

стратегияи иттилоотонӣ барои солҳои 2016-2022 муайян карда 
шудаанд. Дар ин давра барномаи рушди иқтисоди рақамӣ ва ҷомеаи 
иттилоотӣ амалӣ карда мешавад. Пеш аз ҳама, сухан дар бораи 
истифодаи низомҳои идоракунии ҳуҷҷатҳои электронӣ ва усулҳои 

таълими технологияҳои ҳукумати электронӣ барои роҳбарони 
мақомоти давлатӣ меравад. Нақшаи чорабиниҳо дар бахшҳои 
мухталиф: аз соҳаи иҷтимоӣ то бахши бонкӣ ба нақша гирифта 
шудааст. Аз ҷумла, дар соҳаи тиб дар давраи муқарраршуда, ҷараёни 

кор бояд пурра ба шакли электронӣ табдил дода шавад, дар мақомоти 
давлатӣ – 95%, дар соҳаи хизматрасонии мақомоти давлатӣ – на камтар 
аз 75%. Ҳамаи ин дар заминаи рушди инфрасохтори 
телекоммуникатсионӣ ҷорӣ намудани шабакаҳои 4G ва марказҳои 

маълумот амалӣ карда мешавад. 
Мавзӯи сегменти рақамии иқтисод ба туфайли тағироти сифатии 

дар иқтисодиёт ва ҷомеа баамаломада мубрам гардид. Технологияҳо ва 
платформаҳои нав ба роҳбарияти корхонаҳо ва шахсони алоҳида 

имкон медиҳанд, ки хароҷоти муомилоти ҳамкориро дар миқёси 
васеътар коҳиш диҳанд ва робитаҳои наздиктарро бо субъектҳои 
соҳибкорӣ ва мақомоти давлатӣ нигоҳ доранд. 

Дар натиҷа, иқтисодиёт дар асоси хидматҳои шабакавӣ ташаккул 

меёбад, яъне рақамӣ ё электронӣ [1]. Худи мафҳуми “рақамисозӣ” 
марҳилаи нави такмили идоракунии истеҳсоли молҳо ва хидматҳо ва 



26 

худи истеҳсолотро дар асоси татбиқи “то ба охир”-и технологияи 

муосир, аз ашёҳои интернетӣ то технологияҳои ҳукумати электронӣ 
нишон медиҳад. 

Сабаби асосии тавсеаи сегменти рақамии иқтисодиёт афзоиши 

бахши муомилот мебошад, ки дар кишварҳои пешрафта беш аз 70% 
ММД-и миллиро ташкил медиҳад. Ба ин бахш инҳо шомиланд: 
идоракунии давлатӣ, хадамоти машваратӣ ва иттилоотӣ, молия, савдои 
яклухт ва чакана, инчунин расонидани хадамоти гуногуни коммуналӣ, 

шахсӣ ва иҷтимоӣ, ҳар қадаре, ки дараҷаи диверсификатсия ва 
динамикаи иқтисод зиёдтар бошад, ҳамон қадар ҳаҷми маълумоти 
нодир дар дохили кишвар ва берун аз он паҳн мешавад ва мувофиқан, 
меъёри иттилоотӣ дар дохили иқтисоди миллӣ зиёдтар мешавад. Аз ин 

рӯ, иқтисоди рақамӣ дар бозорҳо бо шумораи зиёди иштирокчиён ва 
сатҳи баланди фарогирии хадамоти технологияи иттилооти компютерӣ 
(ТИК) самараноктар амал мекунад. Пеш аз ҳама, ин ба соҳаҳои 
«вобаста ба Интернет» нақлиёт, савдо, логистика ва ғайра дахл дорад, 

ки ҳиссаи сегменти электронӣ тақрибан 10% ММД, беш аз 4% шуғлро 
ташкил медиҳад ва ин нишондиҳандаҳо тамоюли равшани рушд 
мебошанд. 

Дар ҷанбаи технологӣ, иқтисоди рақамӣ бо чор омил муайян карда 
мешавад:  

 технологияҳои мобилӣ; 
 зеҳни тиҷоратӣ;  
 ҳисобкунии абрӣ;  
 васоити ахбори омма.  
Дар саросари ҷаҳон - шабакаҳои иҷтимоӣ аз қабили Facebook, 

YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram ва ғайра амал мекунанд. Ин 

маънои онро дорад, ки ҳангоми ташаккули сегменти миллӣ истифодаи 
имконоти онҳо муҳим аст. 

Ҳамзамон, барои баргардонидани самаранокии сармоягузорӣ ба 
иқтисоди миллии рақамӣ ва гирифтани дивидендҳо аз он на танҳо 

инфрасохтори ТИК дар заминаи шабакаҳои ҷаҳонӣ, балки “иловаҳои 
шабењӣ”: фазои мусоиди тиҷоратӣ, сармояи назарраси инсонӣ ва 
идоракунии хуб медиҳад. Рушди асоси иқтисодёт – ин мушаххаскунии 
онҳо дар самти муайян кардани афзалиятҳо ва маҷмӯи тадбирҳо, 

баҳодиҳии сармоягузориҳои зарурӣ ва хавфи баргардонидани ҳадди 
аксар барои мутахассисон ва шахсони мансабдори ҳукумат, ки барои 
ташаккул масъуланд, мушкилоти мураккаб ва таъхирнопазир аст, 
сегменти рақамии иқтисодӣ мебошад. 

Дар солҳои 2018–2020 марҳилаи саноатии афзоиши иқтисоди 
ҷаҳонӣ хотима меёбад ва рушди минбаъдаи он таҳти таъсири 
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афзояндаи омилҳо ва зењни сунъӣ дар асоси принсипҳои нано ва 

биотехнологияҳо амалӣ карда мешавад. Ҳаҷми иттилооти зарурӣ барои 
таҳия ва қабули қарорҳои идоракунӣ мувофиқан меафзояд; ислоҳоти 
сохтори идоракунии истеҳсолот барои истеҳсоли молҳо ва хидматҳо; 

дар низоми ҳамкории аҳолӣ ва тиҷорат бо мақомоти давлатӣ тағйирот 
ба амал меояд. 

Омилҳои асосии марҳилаи гузариш ба гардиши мусбати рушди 

иҷтимоию иқтисодӣ инҳоянд:  
 татбиқи консепсияи ҳукумати электронӣ; 
 татбиқи идеяи “шаҳри рақамӣ”, ки ба иттилооти комплексии 

нақлиёт, хоҷагии манзилию коммуналӣ ва ғайра вобаста аст;  
 пайдоиш дар бозори молҳои насли нави технологӣ (масалан, 

истеҳсоли мошинҳои бесарнишин ва ғ.);  
 истифодаи зиёди принтерҳои 3D;  

 татбиқи идеяи сохтани хонаи «оқилона» ва бениҳоят экологӣ, 
ки миқдори зиёди масолеҳи нави пардоз ва сохтмонро талаб мекунад. 

Омилҳои номбаршуда бо коҳиш додани хароҷот дар истеҳсолот ва 
идоракунӣ тавассути истифодаи платформаҳои иқтисодиёти рақамӣ 

алоқаманданд, ки онҳо њамчун маҷмӯи молҳо ва хидматҳои электронӣ 
ҳисобида мешаванд. Пеш аз ҳама, сухан дар бораи чунин платформаҳо 
меравад, ки ба монанди фармоиш додани хидматҳо, мубодилаи 
захираҳо, интихоби пудратчиён, тиҷорати электронӣ, пардохтҳо ва 

ғайра. 
Иқтисоди рақамӣ аз ҷиҳати технологӣ як муҳитест, ки дар он 

шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ метавонанд дар бораи фаъолияти муштарак 
бо ҳам тамос гиранд. Бо шарофати технологияњои иттилоотї, 

истеҳсоли муосир беш аз пеш бо суръати баланд ва гуногунии хидматҳо 
ва баровардани молҳо тавсиф карда мешавад. Барои охиринҳо бо рушд 
ва пайдоиши маҳсулоти нав ва умри торафт кӯтоҳтар хосанд [2]. 

Дар робита ба хидматҳо, технологияҳои рақамӣ қодиранд ҳалли 

вазифаҳои маъмулиро бо ҳаҷми зиёди амалиёт хеле арзонтар, тезтар, 
қулайтар ва бе миёнарав кунанд. Мисоли онҳо чунин технологияҳо 
мебошанд, ки ба монанди фармоиши такси Uber (калимаи “uberization” 
“тиҷорат” ба лексика дохил карда шудааст), тиҷорати электронӣ, 
бонкдории Интернет ва ғайра. 

Барои баланд бардоштани даромаднокӣ дар бисёр соҳаҳои 

иқтисод, миёнаравонро бо хидматҳои автоматикии шабакавӣ иваз 
кардан мумкин аст (вебсайти хеле хуби корбар ё замимаи мобилӣ). 
Чунин ташкилоти соҳибкорӣ имкон медиҳад, ки на танҳо арзиши 
хидматрасонӣ ба таври назаррас коҳиш ёбад, балки ба сохтори нави 

иқтисодиёт оварда мерасонад, ки дар он шаклҳои гуногуни истеҳсоли 
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инфиродӣ ва шуғли ғайрирӯзӣ метавонанд нақши бартарият дошта 
бошанд. 

Тамоюли барҳам додани миёнаравҳо, рушди Интернет ва 

хидматҳои автоматикунонидашудаи интеллектуалӣ инчунин тасвири 
гузариш аз иқтисодиёт дар асоси истихроҷи арзиши изофа ба 
иқтисодиёт дар асоси ҳамкорӣ ва мубодилаи молҳо мебошад 
“мубодилаи иқтисод”. Аз ин рӯ, рақобат бештар ба ҳамкории 

мутақобилан судманд ҷой хоҳад дод ва бештар на ба робитаҳои амудӣ 
асос меёбад, балки ба муносибатҳои баробар, ки ба ҳамдигар 
хидматҳои иловагӣ мерасонанд. Аз ин рӯ шумораи хидматҳо ва 

афзоиши ҳаҷми савдои электронии хидматҳо меафзояд. 
Аҳамияти иқтисодии иқтисодиёти рақамӣ, тибқи ҳисобҳои 

гуногун, иқтисодёти рақамӣ барои беш аз 50% соҳаҳои мухталиф 
дигаргуниҳои азим ба амал меорад. Ин аз он сабаб ба амал омадааст, 

ки технологияҳо ва платформаҳои иттилоотӣ моделҳои тиҷориро ба 
таври куллӣ тағир медиҳанд, самаранокии онҳоро тавассути барҳам 
додани миёнаравҳо ва оптимизатсия зиёд мекунанд. 

Тавре мутахассисони Бонки Ҷаҳонӣ муайян кардаанд, афзоиши 
шумораи корбарони баландсуръати Интернет 10% метавонад афзоиши 
солонаи ММД-ро аз 0,4 ба 1,4% расонад [2]. 

Эътирофи аҳамияти нақши иқтисоди электронӣ афзоиши солонаи 
ҳиссаи он дар ММД-и кишварҳо тақрибан 20% мебошад, дар 
кишварҳои пешрафта ин рақам ба ҳисоби миёна 7% -ро ташкил 

медиҳад. Дар соли 2010, Бостон Консалтинг Гурӯҳ андозаи 
рақамисозиро барои як гурӯҳи 20 кишвар 2,3 триллион доллар ё 
тақрибан 4,1% ММД-и онҳоро ҳисоб карда буд. Дар сурати идома 
ёфтани суръати афзоиш дар 10-15 сол, ҳиссаи чунин иқтисод дар ММД-

и ҷаҳонӣ мувофиқи пешгӯиҳои гуногун, ба 30-40% мерасад. 
Дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ, бахши ТИК тақрибан 1% қувваи 

кориро ташкил медиҳад, ки ин миқдори нисбатан ками ҷойҳои кориро 

ба вуҷуд меорад, аммо шумораи одамоне, ки дар дигар соҳаҳо кор 
мекунанд, ки ба рушди онҳо технологияҳои баланд мусоидат мекунанд, 
меафзояд (4,9 ҷойҳои корӣ ба 1 нафар дар ТИК) [3]. 

Дар иқтисоди рақамӣ имкониятҳои нав барои соҳибкорӣ ва 

босуръат васеъ мешаванд. Дар бисёр ҳолатҳо сармоягузорӣ ба рушди 
технологияҳои иттилоотӣ имкон дод, ки дивидендҳо дар шакли рушди 
иқтисодӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, пайдоиши намудҳои нави 
хидматрасонӣ ба аҳолӣ ва соҳибкорӣ ва коҳиши идоракунии давлатӣ 

хароҷот дар доираи лоиҳаҳои ҳукумати электронӣ зиёд шуда истодааст. 
Аммо, дар як қатор кишварҳо, таъсири маҷмӯӣ аз истифодаи онҳо 

назар ба чашмдошт заифтар гашт ва нобаробар тақсим карда шуд. 
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Барои ба ҳадди аксар расонидани дивидендҳои рақамӣ, беҳтар 

фаҳмидани хусусияти ҳамкории технологияҳо бо дигар омилҳои 
муҳими рушд зарур аст, ки дар гузориши Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ 
“иловаи аналогӣ” номида шудааст [3]. 

Инҳо ҷузъҳои зеринро дар бар мегиранд: 
 заминаи меъёрию ҳуқуқие, ки муҳити динамикии тиҷоратиро 

фароҳам меорад ва ба корхонаҳо ва хонаводаҳо имкон медиҳад, ки 
технологияҳои рақамиро барои рақобат ва навоварӣ пурра истифода 

баранд, хароҷоти гуногунро кам кунанд, роҳати муҳити зистро беҳтар 
кунанд; 

 малакатҳое, ки ба соҳибкорон ва шахсони давлатӣ имкон 
медиҳанд то қудрати технологияи инноватсиониро истифода баранд; 

 муассисаҳо (муассисаҳои давлатӣ ва ширкатҳои хусусӣ), ки ба 
истифодаи технологияҳои иттилоотӣ кӯмак мерасонанд. 

Бо вуҷуди ин, арзёбии самараи иқтисодии иқтисоди рақамӣ 
мушкил аст, зеро мушкилоти марбут ба ҳисоб кардани пайвастагие, ки 
барои объектҳои иқтисодӣ тавассути хидматҳои электронӣ ва дастрасӣ 
ба метамаълумот имконпазир аст. Дар натиҷа, асоснок кардани 

имконпазирии сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои гуногуни иттилоотонӣ, 
алахусус дар сатҳи давлатӣ, осон нест. Аён аст, ки ҳисоб кардани 
арзиши маълумоти гигабайтҳои сохташуда дар соҳаи мушаххаси 
фаъолият на ҳамеша имконпазир аст. Сметаҳо метавонанд хеле гуногун 
бошанд.  

Иқтисоди рақамӣ ҳамчун омили ташаккули технологияҳои нави 

иқтисодӣ, яъне моделҳои нави иҷтимоии ҳамкорӣ, ки дар якҷоягӣ бо 
платформаҳои муосири иттилоотӣ асос ёфтааст, боиси амалисозии 
технологияҳои нави иқтисодӣ (ТНИ) мегардад. Ба ақидаи мо, онҳо 
ҳамчун маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои принсипан нави коркарди 

маълумот, ки ба низомҳои идоракунии ташкилӣ “дохил карда 
шудаанд”, дар платформаҳои ҷудонашавандаи технологӣ барои эҷоди 
мақсаднок, интиқол, нигоҳдорӣ ва намоиши маҳсулоти иттилоотӣ 
(маълумот) фаҳмида мешаванд (ғояҳо, донишҳо) ва таъмин намудани 

кам кардани хароҷоти муомилот барои ҳамкории агентҳои иқтисодӣ. 
Принсипҳои асосии ТНИ инҳоянд: 
 таҳияи моделҳои принсипан нави тиҷорат; 
 омезиши оптималии технологияҳои гуногуни иттилоотӣ ва 

усулҳои истифодаи онҳо дар равандҳои ташкилӣ ва технологии бахши 
воқеии иқтисод; 

 кам кардани хароҷоти муомилот ва захираҳои моддие, ки дар 
истеҳсолот истифода мешаванд. 
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Агар қаблан истеҳсолот, савдо, технологияҳои молиявӣ мунтазам 

инкишоф меёфтанд, пас то имрӯз ТНИ пайдо шуданд, ки асоси 
иқтисодиёти муосири иттилоотӣ мебошанд, ки ба ҳамкории умдатан 
уфуқӣ (худтанзимкунӣ ва хусусият), соҳибкории инноватсионӣ 

(худидоракунӣ) асос ёфтааст. [1]. 
Асоси моддии ТНИ-ро марказҳои додаҳо ва платформаҳои 

муосири технологияњои иттилоотї барои систематикӣ ва коркарди 
таҳлилии иттилоот муаррифӣ мекунанд. Рушди “провайдер”-и 

хидматрасонии машваратии менеҷмент ва таҳлили тиҷорат 
таъхирнопазир аст. Асоси ташкилии беҳтар намудани муҳити 
соҳибкорӣ институтҳои нав - хадамоти иттилоотӣ ва машваратӣ ва 
агентиҳои давлатии рушд мебошанд. 

Омили асосӣ ва муассиртарини иқтисоди рақамӣ, давлат – 
фармоишгари асосӣ ва истеъмолкунандаи маҳсулоти он мебошад. 
Масалан, Чин барои ин мақсадҳо тақрибан 9 миллиард доллар сарф 
мекунад. Манбаи пурқудрати интернет Алибаба бо капитализатсия аз 

210 миллиард доллар тасдиқи самаранокии сармоягузорӣ мебошад. 
Барои ба ҳадди аксар расонидани манфиатҳои рақамисозӣ, давлат 

бояд бозори маҳсулоти марбут ба технологияи муосирро ташкил ва 
дастгирӣ карда, ҳамзамон назоратро аз болои платформаҳои асосии 

иқтисодиёти электронӣ нигоҳ дошта, барои фароҳам овардани заминаи 
сохтмон мусоидат намояд. 

Бояд қайд кард, ки Ҷопон пешсафиро дар навоварӣ асосан дар 
натиҷаи он аз даст дод, ки бо роҳи хариди технологияҳо машғул буд, 
натавонист тавлидоти худро бунёд кунад ва ҳамеша сатҳи баланди 
рушди техникиро нигоҳ дорад. Баръакс, Кореяи Ҷанубӣ ба ҳисоби 

миёна 1% -и буҷаи кишварро барои ҳукумати электронӣ ва миёнаравӣ 
(барои пешбурди тиҷорати электронӣ ва гузаронидани харидҳои 
тендери давлатӣ) сарф мекунад, ки солона аз 10 то 15 миллиард доллар 
ба кишвар фоида меорад.  

Аз ҷиҳати ташкилӣ, ин таъсир тавассути ташкили марказҳои 
алоқаи давлатӣ ва хусусӣ, таҳияи замимаҳои мобилӣ ва таҷдиди 

платформаҳои давлатии Интернет ба даст оварда мешавад. 
Самти муҳимтарин ин тайёр кардани кадрҳо барои фаъолияти 

низомҳои иттилоотӣ дар идоракунии давлатӣ мебошад. Дар ин ҷо мо 
метавонем таҷрибаи Белгияро ба назар гирем, ки дар он ҷо солҳои 70-

ум. дар асри гузашта гурӯҳҳои махсуси мобилии мутахассисон таъсис 
дода шуданд (аз ҷумла аз муаллимон ва донишҷӯёни донишгоҳҳои 
махсус), ки кормандони давлатиро таълим медоданд ва мустақиман дар 
ҷойҳои кории худ низомҳо месохтанд ва то он вақте ки дар он ҷо 

буданд, дар он ҷо монданд. 
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Хавфи рақамисозӣ инчунин аз зарурати муҳандисии қатъӣ барои 

таҳия ва истифодаи низомҳои мураккаби рақамӣ иборат аст, зеро 
барномасозӣ (ҳамчун як намуди фаъолият) аз ҷиҳати технологӣ ба 
қадри кофӣ пешрафта нест. Аз ҷониби барномасоз бо нобаёнӣ бисёр 

чизҳо қабул карда мешаванд ва қарорҳои асосӣ дар шарҳи матни 
манбаъ қабул карда намешаванд. Ғайр аз он, ҳуҷҷатҳои барномаҳо 
аксар вақт ношоиста мебошанд. Аз ин рӯ, ҳангоми кор назорат аз 
болои маҳсулоти нармафзор аз даст дода мешавад. Ин хавфҳо аз он 

сабаб шадидтар мешаванд, ки дар лоиҳаҳои иттилоотонӣ одатан 
хароҷоти нигоҳдорӣ пешбинӣ нашудааст, ки метавонад назаррас 
бошад. 

Бо дарназардошти он, ки иқтисоди рақамӣ ҷаҳонӣ аст, ҳамаи 
лоиҳаҳои давлатии иттилоотонӣ (аз ҳукумати электронӣ то хадамоти 
манзилию коммуналӣ) ва рақамисозӣ бояд ҳамаҷониба ва дар асоси 

низоми ҷудонашавандаи рамзгузорӣ ва муайянкунии маълумоти 
иқтисодӣ ва идоракунӣ баррасӣ карда шаванд. 

Аз њамин лињоз, шарти асосии муваффақият ва марҳилаи 
мушкилтарини рушди сегменти “рақамӣ”-и иқтисод содда кардани 

муҳити тиҷорат ва ҳадди аксар кам кардани хароҷоти ҳамкории аҳолӣ 
ва тиҷорат бо давлат мебошад. Дурнамои минбаъдаи рақамисозӣ бо 
татбиқи модели ҳамкории байни ташкилотӣ (бисёр агентӣ) ду тараф 
дар доираи шарикии давлат ва бахши хусусӣ алоқаманд аст. 

Хулоса, асоси бунёдии ин раванд платформаҳои иқтисоди рақамӣ 
мебошад, ки тавассути онҳо гузариш аз парадигмаи ҳамкории «як ба 
як» ва «як ба бисёр» ба парадигмаи «бисёр ба бисёр» сурат мегирад. 
Дар навбати худ, тағирёбии ташкил ва технологияи муносибатҳои 
байни субъектҳои хоҷагидорӣ дар якҷоягӣ бо марказҳои машваратӣ ва 
тиҷорати техникии бо кӯмаки давлат таъсисёфта, ки ба дастгирии 

соҳибкории хурду миёна тахассус доранд, ба таври худкор боиси 
дигаргуниҳои сохторӣ дар бахши воқеии иқтисодиёт (ислоҳоти 
сохторӣ) ва фароҳам овардани шароит барои ташаккули иқтисоди 
инноватсионӣ мегардад. 
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Аз даврони ба даст овардани Истиќлолияти давлатии Љумњурии 

Тољикистон 30 сол сипарї мешавад. Дар ин давра Њукумати Љумњурии 
Тољикистон тањти роњбарии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
барои тараќиёт ва рушди соњањои гуногуни иќтисоди миллї як зумра 
ќонунњо, ќарорњо ва барномањои давлатї ќабул карданд, ки боиси бењтар 
шудани широити фаъолияти корхонањои истењсолї, фаъолияти 
соњибкорї ва шароити иљтимоии ањолї замина гузошта истодааст. 

Яке аз барномаи давлатї дар масъалаи рушди иќтисоди миллии 
Љумњурии Тољикистон ин «Барномаи давлатии стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030», ки 30 сентябри соли 
2016 дар маҷлиси навбатии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ќабул 
гардидааст [4]. 

Барои амалишавии он марњила ба марњила њадафњои асосии 
стратегии кишвар дар Паёми њамасолаи Президнти Љумњурии 
Тољикистон баён гардида, иљрои он таъмин шуда истодааст, аз он љумла: 

1. Расидан ба истиќлолияти энергетикї; 
2. Рањої ёфтан аз бунбасти коммуникатсионї; 
3. Таъмини амнияти озуќаворї; 
4. Рушди босуръати саноатикунонии мамлакат. 
Тавре, Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 

Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми 
худ, ки ба Маљлиси олї дар санаи 24 октябри соли 2010 суханронї 
намуданд: «Мақсади асосии сиёсати иқтисодии давлати Тоҷикистон ба 
роҳ мондани рушди устувори иқтисодӣ буда, ҳамаи нақшаҳои мо асосан 
дар доираи се ҳадафи стратегӣ, яъне таъмини истиқлолияти энергетикӣ, аз 

бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшидани кишвар ва ҳифзи амнияти 
озуқаворӣ тарҳрезӣ гардидаанд ва тадриҷан амалӣ карда мешаванд» [1]. 

Вобаста ба рушди босуръати саноатикунонии мамлакат бошад, дар 
Паёми навбатии ба Маљлиси олї, ки дар санаи 28 декабри соли 2018 
баргузор гардида буд, чунин омадааст: «Мо таъмини истиқлолияти 

энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ, аз бунбасти 
коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани 
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Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба 

ғизои хушсифат, инчунин вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун 
ҳадафҳои стратегии худ интихоб намуда, нақшаи гузариши иқтисодиёти 
кишварро аз шакли аграрӣ – индустриалӣ ба индустриалӣ – аграрӣ амалӣ 
гардонида истодаем» [2]. 

Њукумати Љумњурии Тољикистон якљоя бо ањолии кишвар барои 
амалишавии њадафи стратегии расидан ба истиќлолияти энергетикї 
сањмгузорї намуда, марњила ба марњила амалишавии онро таъмин карда 
истодаанд. 

Тасдиќкунандаи он ин барќарории сохтмони нотамоми нерўгоњи 
барќии обии Роѓун мебошад, ки иншооти њаётан муњими стратегии 
мамлакат ба њисоб рафта, оянда дар Осиёи Марказї яке аз калонтарин 
НБО ба њисоб меравад. 

Њанўз сохтмони нерӯгоҳи барқии обии Роѓун соли 1976 сар шуда буд 
ва пас аз пош хўрдани Иттињоди шўравї ва сар задани љангї шарњвандї 
дар Тољикистон ва вазнин шудани шароити иќтисодии кишвар сохтмон 
боз дошта шуд. 

Иқтидори лоиҳавии НБО Роғун ба 3600 МВт баробар буда, он аз 6 
агрегати 600 МВт ва баландии сарбанди он 335 метр муайян шуда буд. Ин 
нерӯгоҳ дар ҳолати пурра ба кор даромаданаш дар як сол метавонист то 
17 млрд кВт-соат нерӯи барқ ҳосил кунад, ки дар муќоиса ба 3 нерўгоњи 
барќии атомї рост меояд. 

Барои давом додани сохтмони НБО Роғун ҷумҳуриҳои њамсояи 
поёноби Амударё зиддият нишон дода, сабаби норозигии онњо ин хатари 
руй додани зилзилаҳо дар атрофи сарбанди (бо баландии 335 метр) НБО 
Роғун ва кам гардидани резиши миёнаи оби Амударё аст, ки ба обёрӣ 
намудани заминҳои давлатҳои поёноб оварда мерасонад. Барои 

санҷидани зарари экологии НБО Роғун ва обанбори он, ҳамин давлатҳо 
ба СММ ва дигар созмонҳои байналмилалӣ муроҷиат намуданд. Бо 
маблағгузории Бонки Ҷаҳонӣ сохтмони НБО Роғун ва обанбори он 
тахминан 3 сол аз санҷиши ҷиддӣ гузаронида шуда, бо хулосаи комиссияи 

байналхалќї барои муҳити атроф ва экологияи минтақа безарар будани 
НБО-и Роѓун дониста шуд. 

Дар ин асос, дар таърихи 29 октябри соли 2016 маҷрои дарёи Вахшро 

баста, ба бунёди сарбанди Нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳусни оғоз 
бахшида шуда, чархи аввалини агрегати он 16 ноябри соли 2018 дар Рўзи 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва чархи дуюми агрегат 9 сентябри 
соли 2019 бахшида ба 28-умин солгарди Истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон мавриди истифода ќарор гирифт. 

Дар ин давра масъалаи норасоии барќ ба ањолї ва саноат дар фасли 
зимистон пурра аз байн бардошта шуда, кишвар ба таъмини яке аз 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D3%AF%D0%B3%D0%BE%D2%B3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%91
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%9C
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_%D2%B6%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BD%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/29_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B8_2016
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њадафњои стратегии давлат – расидан ба истиќлолияти энергетикї боз њам 
наздик гардид. 

Айни њол, дар Тољикистон 5 адад нерӯгоњњои барќии обии калон 
(Норак бо иќтидори 3000 мВт, Ќайроќќум – 126 мВт, Помир – 28 мВт, 
Варзоб – 25 мВт, Сангтуда-1 – 670 мВт ва Сангтўда-2 – 250 мВт) ва зиёда 
аз 240 адад нерӯгоњои хурд сохта ба истифода дода шудааст, ки ањолиро 
бо ќувваи барќи нисбатан арзон таъмин карда истодааст. 

Аз маълумотњои оморї маълум мегардад, ки солњои охир ба 
истеъмоли нерўи барќ сол аз сол зиёд шуда истодааст (ниг. ба љадвали 1). 

Љадвали 1 
ТАВОЗУНИ БАРЌИИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉУМЊУРЇ 

(миллион киловатт соат) 

Нишондињандањо 
Солњо 2019 ба 

2013, 
бо % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Истењсоли нерўи барќ 17115 16472 17162 17232 18144 19742 20677 120,81 

Аз хориљи љумњурї 
нерўи барќ гирифта 
шудааст 

117 52 63 103 110 559 281 240,17 

Ба хориљи љумњурї 
нерўи барќ содир карда 
шудааст 

1061 1364 1396 1428 1421 2945 3175 299,25 

Талафот дар шабака-
њои истифодаи умум 

2528 2804 2670 2746 2884 2878 2429 96,08 

Барои истифодаи худи 
сарф шудааст 

109,4 140,1 140,2 164,1 229,3 204,0 213,3 194,98 

Нерўи барќ истеъмол 
карда шудааст 

13643 12356 13159 13161 13949 14274 15141 110,98 

аз он љумла:         

дар саноат 5251 3935 4242 4114 3790 3783 3990 76,0 

сохтмон 245 122 45 67 227 39 46 18,78 

дар наќлиёт 38 41 45 35 30 7 8 21,05 

дар кишоварзї 2600 2328 2496 2807 2754 2241 2338 89,92 

дар кишоварзї 1006 1238 1417 1293 1724 2625 2740 272,37 

ањолї 4503 4692 4914 4845 5424 5579 6019 133,67 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2020 (нашри расмї). Ношир: 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, с. 269-295. 

 
Тавре аз маълумотњои оморї маълум мегардад, пас аз ба истифода 

додани агрегатњои НБО-и Роѓун истењсоли нерўи барќ нисбатан 
афзуда, дар соли 2019 харидории барќ аз хориљи љумњурї то 2 маротиба 
кам шуда, баръакс ба хориљи љумњур содир кардани он афзудааст. [7] 

Оғози корҳои барқарорсозӣ ва бунёди Неругоҳи барқи обии 
«Роғун», таҷдиду азнавсозии нерӯгоҳҳои барқи обии «Норак», 
«Сарбанд» ва «Қайроққум», мавриди истифода қарор гирифтани 

нерӯгоҳҳои барқи обии «Сангтӯда - 1», «Сангтӯда - 2», Помир – 1, 
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нерӯгоҳи барқи обии «Тоҷикистон» дар баландии 3500 метр аз сатҳи 

баҳр дар ноҳияи дурдасти Мурғоб, Маркази барқу гармидиҳии 
Душанбе -2, зеристгоҳҳои барқии 500 киловолтаи «Душанбе» ва 
«Суғд», хати интиқоли барқи 500 киловолтаи «Ҷануб-Шимол», 

Дастгоҳҳои тақсимкунандаи пӯшидаи элегазии 220 ва 500 киловолта 
дар неругоҳи барқи обии Норак, зеристгоҳҳои барқии 220 киловолтаи 
«Лолазор», «Хатлон», «Айнӣ», «Шаҳристон», «Шаҳринав», «Геран - 2», 
хатҳои интиқоли барқи 220 киловолтаи «Лолазор-Хатлон», 

«Тоҷикистон-Афғонистон», «Хуҷанд-Айнӣ», «Қайроққум-Суғд», 
«Айнӣ-Рӯдакӣ» ва оғози татбиқи воқеии лоиҳаи КАСА – 1000 аз ҷумлаи 
комёбиҳои бузурги Тоҷикистон дар роҳи расидан ба истиқлоли комили 
энергетикӣ мебошанд, ки таҳти роҳнамоии бевоситаи Пешвои 

хирадманду дурандеш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон амалӣ карда 
шудаанд. Бо татбиқи лоиҳаҳои мазкур дар даҳ соли охир иқтидорҳои 
истеҳсолии системаи энергетикии кишвар 1320 мегават зиёд ва беш аз 
1300 километр хатҳои интиқоли барқи баландшиддати 500, 220 ва 110 

киловолта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. 
Дар Тољикистон њазорњо дарёи хурду бузург мављуданд, ки дар 

умум дарозиашон ба 28 њазору 500 км тўл мекашад. Тибќи њисоби 
коршиносон дар 12 маљрои нисбатан калони дарёњои Тољикистон боз 
36 нерўгоњњои азим сохтан мумкин аст. Танњо дар дарёи Вахшу Панљ 14 
неругоњи бузург метавон сохт ва беш аз 60 фоизи захирањои оби Осиёи 
Марказї дар Тољикистон ташаккул ёфта, иќтидори нерӯи барќи онњо 
527 миллиард кВт-соатро ташкил менамояд, ки тамоми минтаќањои 
Осиёи Марказиро бо барќ таъмин намояд. Аммо дар айни замон 
Тољикистон танњо панљ фисади ин сарвати азими миллиро истифода 
менамояд. 

Бинобар ин, барои самаранок истифода бурдани сарватњои табиии 
миллї ва ба истифода додани тамоми чархњои нерўгоњои мазкур на 
танњо боиси таъмини пурраи кишвар бо ќувваи барќ дар кишвар, 
њамчунин содироти ќувваи барќ ба хориља шуда, барои ѓанї 
гардонидани буљаи давлат яке аз сарчашмањои асосӣ хоњад гардид. 

Дигар њадафи стратегии миллї – рањої ёфтан аз бунбасти 
коммуникатсионї мебошад. 

Инкишофи соҳаи нақлиёт дар навбати худ воситаи мусоидат ба 

савдои дохилӣ ва хориҷӣ буда, омили асосии рушди муносибатҳои 
иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва транзитии байналмилалии кишвар мансуб 
меёбад.  

Марҳилаи аввали соҳибистиқлолӣ роҳбарият ва Ҳукумати ҷумҳурӣ 
масъалаи ба кишвари транзитӣ табдил додани Тоҷикистонро яке аз 
аввалиятҳои рушд муайян намуда, дар доираи Стратегияи аз бунбасти 
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коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистонро муайян намуд, ки он дар 

Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соли 2010 дарҷ гардид. 

Инчунин, бахшида ба 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI Шӯрои 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар суханронӣ дар маҷлиси ботантана чунин ќайд намуданд: «Роҳҳо, 

пеш аз ҳама, аҳамияти иқтисодӣ ва иртиботиву иҷтимоӣ доранд. Вале 
вақте ин иншооти ҳаётан муҳим сохта мешуданд, мо илова ба 
барномаҳои иқтисодӣ ҳадафи ҷиддитареро дар назар доштем, ки роҳҳо 

чун рагҳои хунгард Ватани моро ба кишвари ягона ва миллати моро ба 
миллати воҳид табдил медиҳанд. Зеро роҳ пайвандгари қалбҳо маҳсуб 
ёфта, суннату фарҳанги минтақаҳои гуногуни кишварро бо ҳам наздик 
менамояд ва дар ташаккули ваҳдати миллӣ нақши муҳиму арзишманд 
мебозад» [3]. 

Бо назардошти љойгиршавии љуѓрофї, шароити кўњсор, релеф 
роњњои автомобилгард яке аз намудњои асосии хизматрасонии 
наќлиётї дар њайёти кишвар ба њисоб меравад. Ба ѓайр аз ин, аз сабаби 
глобализатсияи иќтисодиёти љањон наќши наќлиёт баланд гардида, 
таъсироти он ба тамоми соњањои њайёти љамъиятї-сиёсии њар як 
кишвар пурќувват гардида истодааст. 

Дар даҳ соли охир ҷиҳати раҳо ёфтани кишвар аз бунбасти 
коммуникатсионӣ ва баромадан ба бандарҳои обии ҷаҳонӣ 23 лоиҳаи 

сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии қариб 3,2 миллиард сомонӣ 
амалӣ карда шудааст. Дар натиҷа 1650 километр роҳҳои мошингард 
таҷдиду бунёд гардида, 109 пул ва 27 километр нақб сохта, мавриди 
баҳрабардорӣ қарор гирифтаанд. Ҳоло дар соҳаи нақлиёт 11 лоиҳаи 

сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 5,5 миллиард сомонӣ амалӣ 
шуда истодааст. 

Вобаста бар ин аз тарафи давлат Стратегияи аз бунбасти 
коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистонро кор карда баромад, ки 

он ду самти асоси фаъолияти соҳаро муайян кардааст:  
 якум, ташаккули шабакаи ягонаи роҳҳои автомобилгарди дохили 

кишвар ва пайваст намудани он ба шоҳроҳҳои байналмилалӣ; 
 дуюм, ҳамроҳ шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Конвенсия ва 

Созишномаҳои байналмилалӣ оид ба равобити нақлиётӣ. 
Дар баробари ин, баҳри ташаккули пурраи шабакаи дохилӣ ва 

таъмини дастрасии ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ ба шоҳроҳҳои 
байналмилалӣ дар асоси тадқиқотҳои гузаронидашудаи коршиносони 

маҳаллӣ ва беруна, Барномаи таҷдиду бунёди ин роҳҳо ба муҳлати то 
соли 2025 таҳия гардидааст, ки амалисозии он, истифодаи имкониятҳои 
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интиқолро зиёд ва мӯҳлати интиқолро кам гардонида, боиси кам 

шудани хароҷотҳои нақлиётӣ мегардад. Тибқи барномаи мазкур бунёду 
таҷдиди беш аз чор ҳазор километр роҳ ва 576 пул ба маблағи 4,4 
миллиард сомонӣ дар назар дошта шудааст. Барномаи зикргардида бо 

баҳисобгирии фоидаоварии иҷтимоию иқтисодии ҳамаи қитъаҳо ва ба 
ҳисобгирии ҳолати имрӯзаи онҳо дар барномаи компютерӣ таҳия 
гардида, татбиқнамоии он дар се марҳила пешбинӣ гардидааст [5]. 

Инкишофи инфрасохтори наќлиётї дар даврони 
соњибистиќлолияти давлатї, яке аз маќсадњои стратегии Њукумати 
Љумњурии Тољикистон муайян шудааст. Дар миёни солњои 90-ум 
Барномаи давлатии инкишофи хатти роњњои автомобилгарди 
Тољикистон барои даврањои солњои 1996-2000 кор карда баромада ва 
татбиќи он ба роњ монда шуда, 1-уми апрели соли 2011 Наќшаи 
генералии миллї оид ба инкишофи наќиёт дар кишвар барои давраи то 
соли 2025 ќабул гардид, ки барои ташаккули низоми наќлиётї 
ањамияти калон дорад [6]. 

Маврид ба зикр аст, ки тӯли солҳои истиқлолият дар соҳаи 

нақлиёт роҳбарияти Ҷумҳурии Тоҷикистон 34 созишномаи дуҷониба бо 
9 давлатҳои аъзоҳои ИДМ ва 7 давлати Осиёи Марказию Аврупо имзо 
намуда, ба 27 созишнома ва 7 Конвенсияи байналмилалӣ дар доираи 11 
ташкилот шомил шудааст. Татбиқи созишномаҳои дуҷониба дар соҳаи 

интиқоли байналмилалии бору мусофирон бидуни монеа амалӣ 
гардида, талаботҳои Созишномаҳо ба таври комил иҷро мегарданд. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати татбиқи ин ҳадафҳо алъон ба 9 конвенсия 
ва созишномаҳои байналмилалӣ ба таври расмӣ ҳамроҳ шудааст, аз он 
љумла: 

 Конвенсияи байналхалќї оид ба кашондани бор аз сарњад; 

 Конвенсияи байналхалќї оид ба њаракати роњ; 

 Конвенсияи байналхалќї оид ба аломатњо ва ишорањои роњ; 

 Конвенсияи байналхалќї оид ба кашонидан ва нигоњдории 
борњо; 

 Конвенсияи байналхалќии гумрукї оид ба кашондани бор бо 
китобчаи TIR; 

 Созишномаи Аврупої оид ба кашондани борњои хатарнок бо 
наќлиёти автомобилї; 

 Созишномаи байнидавлатї оид ба маводњои хўрокаи 
тезвайроншаванда ва воситањои наќлиёти махсус барои дастрас 
кардани чунин молњо; 

 Созишномаи Аврупої оид ба фаъолияти наќлиёти хизматї дар 
роњњои наќлиётии байналхалќї; 
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 Созишнома оид ба таъмини бехатарии воситањои наќлиётї ва 
ќисмњои эњтиётї, ки дар он истифода машаванд. 

Дар баробари ин, барои ба танзим даровардан ва рушди соњаи 
наќлиёт як ќатор санадњои меъёрї-њуќуќї ба тавсиб расидаанд: 

 Лоиҳаи кодекси “нақлиёти автомобилӣ”; 

 Қоидаҳои аз роҳҳои автомобилгард гузаштани воситаҳои нақлиёт 
бо вазн ва андозҳое, ки аз меъёрҳои муқарраршуда зиёданд; 

 Қоидаҳои ҳамлу нақли мусофирон ва бори дастиву бағоҷ бо 
нақлиёти автомобилӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Низомномаи терминалҳои наздисарҳадии байналмилалии 
автомобилӣ; 

 Низомнома оид ба сертификати баркашии воситаҳои нақлиёти 
автомобилии боркаш, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон интиқоли 

байналмилалӣ ва маҳалиро анҷом медиҳанд; 

 Оинномаи нақлиёти автомобилии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 Низомномаи Хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи 
нақлиёт; 

 Низомномаи системаи сертификатсияи маҳсулот, кор ва 
хизматрасониҳо дар соҳаи нақлиёт; 

 Дар бораи тасдиқи Созишнома байни ҳукуматҳои давлатҳои 
аъзои Созмони ҳамкории Шанхай оид ба фароҳам овардани шароити 
мусоид барои ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ. 

Инчунин, бо маќсади рушди Љумњурии Тољикистон ва соњањои он 
барномањои давлатї кор карда баромада шудаанд, ки дар он рушди 
ояндаи соњаи наќлиёти љумњурро низ дар бар гирифтааст: 

 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 
то соли 2030; 

 Барномаи миёнамӯҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 
солҳои 2016-2020; 

 Барномаи давлатии рушди комплекси нақлиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон то соли 2025. 

Бо дарназардошти ин, хусусиятҳои ҷуғрофии Тоҷикистон кор дар 
самти инкишофи инфрасохтори нақлиётӣ, фароҳам овардани заминаи 

мусоид барои истифодаи шоҳроҳҳои нақлиётӣ, ки дар ояндаи наздик 
масирҳои трансконтиненталӣ байни Осиё ва Аврупо гардида, қисмати 
зиёди онҳо бо роҳҳои кӯтоҳтарин бояд қитъаҳои тоҷикистонии 
шабакаҳои роҳҳоро дар бар гирад, вусъат дода хоҳад шуд. 

Тибќи маълумотњои оморї пас аз ба истифода додани роњњои 
наќлиёти автомобилї сатњи боркашонї дар љумњурӣ сол аз сол афзуда 
истодааст (ниг. ба љадвали 2). 

https://www.mintrans.tj/sites/default/files/kodeksi_nakliyoti_avtomobili_tochiki.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/koidahoi_az_rohhoi_avtomobilgard_guzashtani.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/koidahoi_az_rohhoi_avtomobilgard_guzashtani.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/koidahoi_hamlu_nakli_musofiron.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/koidahoi_hamlu_nakli_musofiron.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_terminalhoi_nazdisarhadii_baynalmilalii_avtomobili.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_terminalhoi_nazdisarhadii_baynalmilalii_avtomobili.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_oid_ba_sertifikati_barkashii_vositakhoi_nakliyot.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_oid_ba_sertifikati_barkashii_vositakhoi_nakliyot.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_oid_ba_sertifikati_barkashii_vositakhoi_nakliyot.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/oinnomai_nakliyoti_avtomobilii_cht.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_hadamoti_davlatii_nazorat_va_tanzim_dar_soiai_nadzliyot.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_hadamoti_davlatii_nazorat_va_tanzim_dar_soiai_nadzliyot.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_sistemai_sertifikatsiyai_makhsulot_kor_va_hizmatrasonikho_dar_sokhai_nakliyot.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/2015/July/nizomnomai_sistemai_sertifikatsiyai_makhsulot_kor_va_hizmatrasonikho_dar_sokhai_nakliyot.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/baroi_hamlu_nakli_baynalmilalii_avtomobili.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/baroi_hamlu_nakli_baynalmilalii_avtomobili.pdf
https://www.mintrans.tj/sites/default/files/baroi_hamlu_nakli_baynalmilalii_avtomobili.pdf
https://mintrans.tj/sites/default/files/2017/september/strategiyai_millii_rushdi_cht_baroi_davrai_to_soli_2030.pdf
https://mintrans.tj/sites/default/files/2017/september/strategiyai_millii_rushdi_cht_baroi_davrai_to_soli_2030.pdf
https://mintrans.tj/sites/default/files/2017/september/barnomai_miyonamukhlati_rushdi_cht_baroi_solkhoi_2016-2020.pdf
https://mintrans.tj/sites/default/files/2017/september/barnomai_miyonamukhlati_rushdi_cht_baroi_solkhoi_2016-2020.pdf
https://mintrans.tj/sites/default/files/2017/barnomai_davlatii_rushdi_kompleksi_nakliyoti.pdf
https://mintrans.tj/sites/default/files/2017/barnomai_davlatii_rushdi_kompleksi_nakliyoti.pdf
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Љадвали №2 

Нишондињан
дањо 

Солњо 2019 ба 
2013, бо 

% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Боркашонї - 
њамагї 

72248,3 74411,2 74431,8 84066,6 84130,8 89607,2 85394,6 118,20 

аз он љумла:         

Наќлиёти 
хушкигард 

72246,0 74408,6 74429,7 84064,7 84129,0 89605,7 85393,5 118,19 

аз он љумла:         

бо наќлиёти 
автомобилї 

65510,7 67600,9 68304,1 78610,5 79482,5 84257,6 79594,7 121,50 

аз он љумла:         

бо наќлиёти 
байналхалќї 

1870,6 1353,3 1126,4 941,3 1349,8 1570,4 1992,2 106,51 

роњи оњан 6735,3 6807,7 6125,6 5454,2 4646,5 5348,1 5798,9 86,10 

Њавої 2,3 2,6 2,1 1,9 1,8 1,5 1,1 47,83 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2020 (нашри расмї). Ношир: 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, с. 333-335. 

 
Тавре маълумотњои дар љадвал дарљгардида шањодат медињанд, 

88,5 % боркашонї бо наќлиёти автомобилї кашонида мешаванд, ки 
маќоми роњњои азнавсохташудаю барќароргардида калон мебошад ва 
он боиси рушд ёфтани соњањои гуногуни иќтисоди миллї мегардад [7]. 

Бояд ќайд кард, ки корандозї шудани њадафи стратегии миллї оид 
ба расидан ба истиќлолияти энергетикї ва баромадан аз бунбасти 
коммуникатсионї заминае ба тадбиќшавии дигар њадафњои стратегии 
миллии кишвар – таъмини амнияти озуќаворї, рушди босуръати 
саноатикунонии мамлакат хоњад гардид. 

Барои амалишавии њадафи стратегияи миллї – таъмини амнияти 
озуќаворї аз рушди соњањои кишоварзї ва саноат вобастагии калон 
дорад. 

Солњои охир, бо назардошти самаранок истифода бурдани 
заминњои њосилхезу корам, сариваќт иљро намудани корњои сањрої, 
риояи амалиётњои агротехникї, харидорї ва истифодаи техникаю 
технологияи муосир ва инноватсионї истењсоли мањсулоти кишоварзї 
сол аз сол афзуда истодааст. 

Љолиби ќайд аст, ки солњои охир аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон бо маќсади самаранок истифода бурдани заминњои 
њосилхез дар як сол то 2-3 маротиба гирифтани њосил пешнињод 
шудааст, ки дар амал он татбиќ гардида, бо истифода аз технологияњои 
муосир гармхонањои инноватсионї, истифодаи тухмињои селексионии 
навин ба натиљањои назарраси кишоварзї расида истодааст. 

Тасдиќкунандаи он маълумотњои оморї шуда метавонад, ки сол то 
сол истењсоли мањсулоти кишоварзї зиёд гардида, то њадди имкон 
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ањолии кишвар бо мањсулотњои озуќаи аввалиндараља таъмин шуда 
истодааст (ниг. ба љадвали №3). 

Љадвали №3 
Истењсоли мањсулоти кишоварзї ба њар нафар ањолї, кг 

Номгўй 
Солњо 2019 ба 

2013, бо 
% 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Шумораи ањолии доимї 
дар охири сол, њаз. 
нафар 

8161,
1 

8352,
0 

8551,
2 

8742,
8 

8931,
2 

9126,
6 

9313,
8 

114,12 

Гўшт (бо вазни кушта) 10,7 12,0 13,2 27,0 28,2 29,0 29,0 271,0 

Шир 102,6 103,5 105,2 106,2 107,5 108,9 106,4 103,7 

Тухм, дона 42,6 42,4 42,3 39,0 38,6 49,9 77,1 181,0 

Ѓалла 172,5 159,6 164,8 166,1 163,8 143,5 150,4 87,2 

Картошка 138,2 103,4 105,0 103,9 88,6 106,9 105,7 76,5 

Сабзавот 184,6 187,6 197,2 202,2 210,4 234,8 232,0 125,7 

Мањсулоти полезї 61,3 66,1 70,1 68,7 71,4 71,1 74,5 121,5 

Мева ва буттамева 40,7 41,3 35,4 42,1 45,8 49,6 50,4 123,8 

Ангур 21,7 22,9 24,1 24,8 25,8 26,7 26,3 121,2 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2020 (нашри расмї). Ношир: 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, с.313. 

 
Тавре аз маълумотњои оморї маълум мегардад, дар давраи солњои 

2013-2019 дар баробари афзудани шумораи ањолии доимии љумњурї 
истењсоли мањсулотњои истеъмолии аввалиндараља низ ба њар як нафар 
ањолї нисбатан афзуда истодааст. Ин аз он шањодат медињад, ки 
стратегияи пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар самти 
таъмини амнияти озуќаворї амалї гардида истодааст [7]. 

Њадафи чоруми стратегияи миллї – рушди босуръати 
саноатикунонии мамлакат муайян карда шудааст. 

Саноат пояи асосии иќтисодиёти миллї буда, асоси 
баландбардории самаранокии истењсолоти љамъиятї ба њисоб меравад. 
Барои рушди саноати кишвар бо ќарори Хукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 27 марти соли 2018 тањти №159 Стратегияи рушди 
саноат дар Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 тањия ва 
тасдиќ гардида, дар ин асос њадафи чоруми стретегии миллї дар Паёми 
навбатии Асосгузору сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба 
Маљлиси олї аз 28 декабри 2018 муайян гардидааст [2]. 

Стратегияи миллии рушди љумњурї дар давараи то соли 2030 
масъалањои рушди босуботи саноатро вобаста ба љобаљогузории 
иќтидорњои истењсолии дорои инфрасохтори инкишофёфта, сањмгузорї 
бобати бештар ба кор машѓул кардани ањолии ќобили мењнатбуда, 
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таъмини сатњ ва сифати баланди њаётгузаронии ањолї ва зиёд намудани 
њаљми даромаднокї ба њар сари ањолиро дар асоси аз љињати иќтисодї 
самарабахш гардонидани истењсолоти саноатї ба миён гузоштааст. [4] 

Аз даврони ба даст овардани Истиќлолияти давлатии Љумњурии 
Тољикистон саноати кишвар инкишоф ёфта, аз љињати техникї 
муљаҳњаз гардида истода, он зиёда аз 90 самти истењсолотро ташкил 
намуда, ба соњањои зерин таќсим мешавад: соњаи истихрољ; соњаи 
коркард; истењсолу таќсими нерўи барќ, газ ва об. 

Сохтори соњањои саноати Љумњурии Тољикистон то ин давра дар 
соли 2019 чунин њолатро дорад: 

 
Расми 1. Сохтори соњањои саноати Љумњурии Тољикистон дар соли 2019 

 
Тибќи маълумотњои оморї њаљми истењсоли мањсулот дар саноати 

коркард нисбат ба саноати истихрољ 3,3 баробар зиёд гардидааст. Дар 
муќоиса бо индексатсияи нархњои имрўза њаљми истењсоли мањсулоти 
саноатї дар соли 2000 аз 4,1 млрд. сомонї ба 27,6 млрд. сомонии соли 
2019 ё худ 6,87 баробар афзудааст [7]. 

Солњои охир дар миќёси Љумњурии Тољикистон шумораи 
корхонањои истењсолї мунтазам зиёд гардида, љойњои кории нав таъсис 
дода шуд, ки боиси зиёд гардидани њаљми истењсоли мањсулот 
гардидааст (ниг.ба љадвали №4). 

Љадвали №4 
Нишондињандањои умуми иќтисодии саноат 

Номгўй 

Солњо 2019 ба 
2013, бо 

% 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Шумораи корхонањо, 
воњид 

1804 2164 2310 2043 1999 2161 2164 120,0 

Њаљми мањсулот (бо 
нархњои с. 2019), млн. 

13412 14083 15674 18182 22055 24393 27613 206,0 

саноати 
истихрољи 

маъдан; 17,60%

саноати 
коркард; 
57,80%

истењсолу 
таќсими нерўи 
барќ, газ ва об; 

0,40%
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сомонї 

Шумораи миёнаи 
солонаи коркунони 
истењсолоти саноатї, 
њаз. нафар 

76,3 81,7 81,2 80,9 86,8 85,6 84,2 110,4 

аз љумла коргарон 55,4 62,8 67,0 65,9 73,8 72,1 73,2 132,1 

Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2020 (нашри расмї). Ношир: 
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, с.272. 

 
Тавре аз маълумотњои оморї маълум мегардад, дар давраи солњои 

2013-2019 шумораи корхонањои соњањои саноат 20% афзуда ва дар он 
зиёда аз 1000 љойњои кории нав таъсис дода шудаанд, ки боиси то 2 
маротиба зиёд гардидани њаљми истењсоли мањсулот гардидааст [7]. 

Њиссаи саноат дар маљмўи мањсулоти дохилї бошад дар соли 2019 
– танњо 5,78 %-ро ташкил дода, дигар соњањо, аз он љумла кишоварзї, 
шикор ва хољагии љангал, моњидорї ва моњипарварї – 19,8%, сохтмон – 
8,8%, савдо яклухт ва чакана, таъмири автомобилњо – 12,3%-ро ташкил 
медињад, ки нисбатан камтар мебошад. Дар ин асос бояд, суръати 
саноатикунонии кишварро рушд дода, таъсиси корхонањои нави 
соњањои саноат яке аз масъалањои рўзмарра мебошад. 

Дар умум, солњои охир Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти 
роњбарии Асосгузору сулњу вањдати миллӣ – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва дар 
њамкорї бо соњибкорону ањолии кишвар диққати асосиро бањри рушди 
иќтисодиёти кишвар равона намуда, барои боз њам бењтар кардани 
шароити иќтисодї-иљтимоии кишвар ва амалї шудани њадафњои 
стратегии миллї сањми хешро гузошта истодаанд. 

 
Пайнавишт: 

1. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси олї дар санаи 24 
октябри соли 2010; 

2. Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси олї дар санаи 28 
декабри соли 2018; 

3. Суханронии Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон дар дар 
маҷлиси ботантана бахшида ба 20-умин солгарди Иҷлосияи XVI Шӯрои 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

4. Барномаи давлатии стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 
барои давраи то соли 2030; 

5. Барномаи таҷдиду бунёди роҳҳои наќлиёт ба мӯҳлати то соли 2025 
6. Наќшаи генералии миллї оид ба инкишофи наќиёт дар кишвар барои 

давраи то соли 2025; 
7. Омори солонаи Љумњурии Тољикистон – 2020 (нашри расмї). Ношир: 

Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон; 
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Дадоматов Д.Н., 
н.и.и., дотсенти кафедраи 
баҳисобгирии бухгалтерӣ 

 

ТАЪСИРИ РАҚАМИКУНОНИИ ИҚТИСОДИЁТ БА 

НЕКӮАҲВОЛИИ АҲОЛӢ ДАР КИШВАРҲОИ РУШДЁБАНДА 
 

Рақамисозии иқтисоди ҷаҳонӣ дар 10-15 соли охир ба марҳилаи 
фаъоли татбиқ дар сатҳи кишвар ворид шудааст. Яке аз тасвирҳои ба 

амалия нигаронидашуда татбиқи фаъоли консепсияҳои «инқилоби 
сеюми саноатӣ», «Индустрия 4.0» ва равишҳои дигари ҳамгироӣ ба 
барномаҳои давлатӣ ва стратегияҳои тиҷорат мебошад. Ҳамин тариқ, 
таъсири динамикаи ҷорӣ намудани рақамисозӣ ва таъсири он ба 

натиҷаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва некӯаҳволии ҷомеа барои ҳамаи 
минтақаҳое, ки дар рушди устувори ҷаҳонӣ иштирок мекунанд, 
афзалиятнок мегардад. 

Иқтисоди ҷаҳонии рақамӣ танҳо ба 50 фоизи фарогирии Интернет 
дар бозори ҷаҳонӣ расида, ба фазои имкониятҳои азим мубаддал 
гаштааст[1]. Имрӯз, ҳамгироӣ ба ҷаҳони технологияи рақамӣ 

муваффақияти ҳам тиҷорат ва ҳам амалиёти истеъмолиро пешакӣ 
муайян мекунад.  

Мувофиқи натиҷаҳои таҳқиқоти Мак-Кинси, дар айни замон, 
маълумотҳои рақамӣ нисбат ба савдои анъанавии молҳо ва хидматҳо 
ба афзоиши ММД таъсири бештар доранд [2]. Мусаллам аст, ки 
кушода будани бозори рақамӣ қоидаҳои нави бозиро барои ҳамаи 
ҷонибҳои манфиатдори ҷаҳонӣ пешакӣ муайян мекунад, аз ин рӯ 
инноватсия ва эътимод дар рушди рақамии иқтисод нақши ҳалкунанда 

доранд. Дар тӯли 15 соли охир, асарҳои зиёде бахшида ба арзёбии 
таъсири рақамисозӣ дар лоиҳаҳои алоҳидаи давлатҳо ё соҳаҳо, 
масалан, татбиқи Интернети ашё дар соҳаи тандурустӣ, ҷорӣ намудани 
системаҳои шаҳрҳои оқил дар кишварҳо роҳандозӣ шудаанд. 

Аммо, амалан ягон таҳқиқоте вуҷуд надорад, ки оқибатҳои 
институтсионалӣ, фарҳангӣ, иқтисодӣ, таълимӣ ва инфрасохтории 
рақамикунониро ҳамаҷониба арзёбӣ кунанд. Муаллиф кӯшиш мекунад, 
ки таъсири рақамисозиро ба ин омилҳои рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

дар гурӯҳи кишварҳои пешрафта ва рӯ ба тараққӣ арзёбӣ кунад. 
Дар қисми якуми мақола равишҳои муосир ба таҳаввулоти 

рақамисозии иқтисоди ҷаҳонӣ ба расмият дароварда шудаанд. 
Объектҳо ва омилҳои таъсири иқтисоди рақамӣ, ки дар қисми дуюми 

мақола қайд шудаанд, барои таҳлили татбиқи рақамисозӣ дар гурӯҳҳои 
кишварҳои тараққикарда ва рӯ ба тараққӣ асос шуд. 
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Равишҳои муосир ба таҳаввулоти рақамисозии иқтисоди ҷаҳонӣ 

таърихи рушди рақамисозӣ гетерогенӣ аст, ташаккули он аз сатҳи 
ҳамгироии навовариҳо дар гурӯҳҳои кишварҳо вобаста аст. 
Тадқиқотчиёни институти тиҷорати Колумбия се марҳилаи эволютсияи 

рақамиро фарқ мекунанд (Расми 1). 

 
Расми 1. Марҳилаҳои рақамикунонии иқтисод дар ҷаҳон 

Дар навбати худ, тибқи натиҷаҳои як таҳқиқоти васеъ, Бостон 
Консалтинг Гурӯҳ эволютсияи рақамиро дар ҷаҳон аз ҷиҳати дастрасии 
истифодаи хусусиятҳои татбиқшудаи Интернет ба расмият даровард 
(Расми 2). Мувофиқи мантиқи пешниҳодшуда, рушди ҷомеа дар арафаи 

эволютсияи чоруми рақамӣ қарор дорад, ки ба он пайваст кардани на 
танҳо одамон ба Интернет, балки механизмҳо, дастгоҳҳои мураккаб, 
инчунин ҳамгироии равандҳои тиҷоратӣ бо зеҳни сунъӣ асос ёфтааст. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расми 2. Зинаҳои эволютсияи рақамӣ дар ҷаҳон 
Сарфи назар аз ҳамгироии зич ба ҳаёти ҷомеаи муосир, асосҳои 

назариявии иқтисоди рақамӣ дар таҳқиқоти илмӣ ва ҳуҷҷатҳои 
байнидавлатӣ ҳанӯз ба қадри кофӣ ба расмият дароварда нашудаанд. 
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Дар айни замон дар адабиёти илмӣ якчанд равишҳо ба моҳияти 

иқтисоди рақамӣ мавҷуданд. Ба истилоҳ “равиши классикӣ” мегӯяд, ки 
иқтисоди рақамӣ иқтисодест, ки ба технологияҳои рақамӣ асос ёфтааст 
ва дар айни замон тавсифи танҳо соҳаи молҳо ва хидматҳои электронӣ 
дурусттар аст [3]. 

«Иқтисоди рақамӣ иқтисодиётест, ки ба усулҳои нави тавлид, 
коркард, нигоҳдорӣ ва интиқоли маълумот, инчунин технологияҳои 

компютерии рақамӣ асос ёфтааст» [3]. “Равиши васеъ” робитаи 
иқтисодиёти рақамӣ ва рақамисозиро муайян мекунад; дар ин самт 
“иқтисоди рақамӣ” истеҳсоли иқтисодӣ бо истифодаи технологияҳои 

рақамӣ мебошад [3]. 
Иқтисоди рақамӣ иқтисодиётест, ки ба як навъи сифатан нави 

технологияҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ асос ёфтааст, ки 
тамоми соҳаҳои ҳаёти муосири саноатӣ ва иҷтимоиро фаро мегирад ва 

дигаргун месозад [3]. Ҳамзамон, як усули алтернативӣ мавҷуд аст, ки 
рақамикунониро ҳамчун системаи ҳамкории одамон ва технологияҳо 
мешуморад.  

Пас, В.И. Бондаренко қайд мекунад, ки «ин як масъалаи 
ҷудонашаванда, мураккаби дарёфти он модели муносибатҳои байни 
одамон мебошад, ки бо технологияҳои инқилоби чоруми саноатӣ 

мувофиқанд ва дар ташаккул, таҳия ва татбиқи он бояд ба даст 
овардани ҳадафҳои объективӣ дода шаванд» [3]. «Рақамикунонӣ ин 
роҳест, ки аз он ҷиҳатҳои ҳаёти инсон мутобиқи дастгоҳҳои алоқаи 
рақамӣ ва инфрасохтори ВАО тағйирот ва мутобиқшавӣ доранд [3]. 

«Рақамисозӣ ин истифодаи технологияҳои рақамӣ барои тағйир додани 
модели бизнес ва фароҳам овардани шароит барои истеҳсоли 
маҳсулоти дорои арзиши баланд барои истеъмолкунанда ва ширкат 
мебошад [4]. 

Дар асоси омӯзиши адабиётҳои хориҷӣ, мо чор равиши калидии 
муайян кардани падидаи рақамисозиро муайян кардем (Ҷадвали 1) Дар 

мақолаи пешниҳодшуда мо муносибати таркибҳоро истифода намуда, 
зарурати тағйироти ҳамаҷонибаи иқтисодии соҳаҳои асосиро пешниҳод 
менамоем, рушди кишварҳое, ки рушди иқтисодӣ, суботи иҷтимоӣ ва 
инчунин афзоиши некӯаҳволиро дар кишвар тавассути иштироки 

фаъолонаи агентҳои асосии иқтисодӣ таъмин мекунанд. 

       Ҷадвали 1. 
Муносибат Муайянкунии муносибат 

Муносибати 
захиравӣ 

Усули захираҳои ба ҷанбаи технологӣ асосёфта, яъне ба 
технологияҳое, ки барои таъмини фаъолияти иқтисоди 

рақамӣ заруранд, асос ёфтааст 
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Муносибати 
мурофиавӣ 

Равише, ки ба зарурати истифодаи технологияҳои 
иттилоотӣ барои таъмини амалиёт дар Интернет асос 
ёфтааст 

Муносибати 
таркибӣ 

Дигаргуниҳои иқтисодӣ дар асоси ҷорӣ намудани сохторҳои 
нави иттилоотӣ барои рақамисозии иқтисод 

Муносибати 
“Модели 
бизнес” 

Равиш дар пайвастшавии равишҳои сохторӣ ва мурофиавӣ, 
ки ба ҷорӣ ва татбиқи моделҳои нави бизнес асосан 
тиҷорати онлайн ва ё тиҷорати онлайн асос ёфтааст 

 
Танҳо тавассути дигаргунсозии ҳамаҷониба метавон таъсири 

бештар, ҷалби амиқтар ва мураккабтари ҳамаи агентҳои асосии 
иқтисодиро дар раванди рақамисозӣ ба даст овард. Объектҳои таъсири 
рақамисозиро шартан ба чор сатҳ ҷудо кардан мумкин аст. Сатҳи аввал 
нармафзор ва сахтафзор, телекоммуникатсия мебошад [5]. 

Сатҳи дуввум хадамоти рақамӣ ва иқтисоди платформа мебошад 
(платформаҳои муомилотӣ - Amazon, Uber, Alibaba, Airbnb, 

платформаҳои инноватсионӣ - Windows, Android, Salesforce) [6]. Сатҳи 
сеюм соҳаҳои тиҷорати иқтисоди муштарак ва гигномикаро дар бар 
мегирад. Дар сатҳи чорум, соҳаҳои ҳамгирошудаи рақамии тиҷорат – 
бахшҳои Индустрия 4.0, инчунин иқтисодиёти ҷараён додани 

алгоритмҳои коркарди маълумот мавҷуданд. Соҳаҳо ва самтҳо дар 
расми 3 нишон дода шудаанд. 

 
 

Ҳамин тариқ, мо метавонем хулоса барорем, ки таъсири иқтисоди 

рақамӣ аз доираи соҳаҳои технологияи мантиқӣ анъанавӣ гузаштааст, 
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яъне маънои гипотезӣ, иқтисоди рақамӣ метавонад вобаста ба дараҷаи 

рушди он дар тамоми соҳаҳои ҷомеа давлатҳои ҷаҳон таъсир расонад [7]. 
Ҳамин тавр, тавассути татбиқи технологияҳои рақамӣ, самаранокии 

равандҳои тиҷоратӣ афзоиш меёбад (истифодаи барномаҳои муосири 

таҳлилӣ ба самараноктар истифода бурдани сармоя мусоидат мекунад, 
ҳисоботи молиявӣ ва техникӣ автоматӣ карда мешавад, ҳуҷҷатҳои 
онлайнӣ пеш бурда мешаванд, мониторинги сифат ва ғ.) барои ҷомеа, 
технологияҳо имкон медиҳанд, ки ҳосилнокии меҳнат афзоиш ёбад, 

масалан, тавассути иштирок дар иқтисоди мубодила ва имконияти кори 
фосилавӣ, барои давлат, технологияҳои рақамӣ потенсиали баланд 
бардоштани самаранокии равандҳои маъмулӣ ва ҷалби онҳо мебошанд. 

Потенсиали инноватсионии хидматҳои рақамӣ метавонад боиси 

афзоиши рақобат дар байни ширкатҳои тиҷорати электронӣ гардад, 
бинобар ин, ба некӯаҳволии истеъмолкунандагон таъсири мусбат 
мерасонад; дар навбати худ, истифодаи системаи овоздиҳии электронӣ 
метавонад шумораи бештари одамонро ҷалб кунад ва ба ин васила 

системаи интихоботиро шаффофтар гардонад. Ҳамгироии хадамоти 
рақамӣ ба бисёр соҳаҳои тиҷорат ҳам ба ширкат барои тавсеаи ҳузури худ 
дар бозорҳои маҳаллӣ кӯмак мерасонад ва ҳам ба дастрасии осонтар ба 
бозорҳои нави байниминтақавӣ ва байналмилалӣ мусоидат мекунад. 

Дар Осиёи мутараққӣ, алахусус Сингапур, таъсири рақамисозӣ ба 
рушди рақамисозӣ ба ҳадди аксар мусоидат мекунад, аксари ташаббусҳо 
дар сатҳи давлатӣ қабул карда шуданд:  

- дастгирии ташаббуси Сингапур дар оянда. Таҳия ва кӯшиши 

татбиқ ва санҷидани қарорҳои нав дар соҳаи маориф, тандурустӣ, бахши 
давлатӣ;  

- барномаи миллати зирак (Smart Nation), ки ба ҳалли масъалаҳои 

соҳаи тандурустӣ, манзил ва нақлиёт нигаронида шудааст;  
- барномаи Жюл, ки барои ба кӯдакон омӯзонидани асосҳои 

саводнокии рақамӣ равона шудааст;  
- таъсиси экосистемаи ягонаи шаҳр [5]. 

Ташаббусҳои мавҷуда ва барномаҳои мавҷуда дар гурӯҳи 
кишварҳои тараққикарда имкон медиҳанд, ки омилҳои таъсир ба рушди 
иҷтимоию иқтисодӣ, аз ҷумла сатҳи баланди фарогирии хадамоти рақамӣ, 
сатҳи кофии сармоягузорӣ, сатҳи хеле баланди саводи рақамӣ ҷудо карда 

шаванд, сатҳи баланди иштироки давлат дар таҳияи ташаббусҳо ва 
барномаҳо (давлат заминаи мусоиди меъёриро барои рушди 
рақамикунонии соҳаҳо фароҳам меорад, озмоиши барномаҳоро 
мегузаронад, бизнес ташаббусҳоро миқёс медиҳад ва дар нигоҳдории 

онҳо саҳм мегирад). 
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Дар гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққӣ тибқи натиҷаҳои таҳқиқот, 

таъсири рақамисозӣ ба некӯаҳволӣ ошкор карда нашудааст. Сабабҳои 
пасти самаранокӣ дар гузориши Созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ ва Рушд 
низ тасдиқ карда шудаанд:  

- набудани инфрасохтори рушдёфта, ки бояд барои рушди 
рақамисозӣ кӯмак расонад; 

- сатҳи пасти фарогирӣ бо шабакаи Интернет ва суръати нокифояи 

пайвастшавӣ ба Интернет;  
- сатҳи пасти коркарди маълумоти калон;  
- сатҳи нокофии кушодани маълумот ва таъмини амнияти онҳо;  

- сатҳи нокифояи саводнокии рақамӣ дар байни аҳолӣ, инчунин 
сатҳи пасти салоҳияти рақамӣ дар байни мутахассисон; 

- дараҷаи нокифояи эътимоднокӣ ва татбиқи заминаи меъёрии 
амалкунанда барои ҷалби сохторҳои соҳибкорӣ ва эҷоди моделҳои фасеҳ 
ва инноватсионии бизнес. 

Натиҷаҳои таҳқиқот барои як гурӯҳи кишварҳои рӯ ба тараққӣ 
нишон медиҳанд, ки индекси рушди ҳукумати электронӣ омили муҳим 

аст. Дар доираи стратегияи рушди рақамисозӣ тадбирҳои зерин барои 
баланд бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ заруранд:  

- фароҳам овардани шароити зарурии институтсионалӣ барои 

соҳибкорӣ; 
- сармоягузорӣ ба рушд ва таъмини технологияҳои иттилоотӣ дар 

соҳаҳои гуногуни саноат, ки метавонанд рақамисозӣ шаванд;  
- ташаббуси барномаҳои таълимӣ барои баланд бардоштани саводи 

рақамии аҳолӣ. 
Натиҷаҳои бадастомада барои гурӯҳи кишварҳои пешрафта шарти 

зарурӣ барои ташаккули заминаи таҷрибаи пешқадам мебошанд, ки 
таъсири эмпирикии рақамикунонии муҳити институтсионалӣ, шароити 

рушди низоми таълимӣ ва телекоммуникатсионӣ ба некӯаҳволиро нишон 
медиҳанд. 

Дар марҳилаи кунунӣ сатҳи иштироки давлат дар рушди рақамисозӣ 
ва муҳити муносиби институтсионалӣ омилҳои асосии ташаккули 

воситаҳои идоракунии стратегияи рақамисозӣ барои минтақаҳои сатҳҳои 
гуногуни рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва технологӣ мебошанд. 
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МАЌОМИ ИЛМ ВА ИННОВАТСИЯ ДАР РОЊИ РУШДИ 
УСТУВОРИ ТОЉИКИСТОН  

 
Дар њама давру замон маќоми илм мањсули хиради инсонї ва ѓояи 

њаёти одамї ва њамчун роњи расидани инсон ба саодати љовидон аст. 
Илм маљмўи донишњоест, ки дорои љањонбиниву ѓояи муайян дар 
бораи олам, табиат ва љамъият мањсуб ёфта, ба маърифати нави тоза 
аќли инсонро ѓанї мегардонад ва чун чароѓи равшан ба шинохти 
њаќиќат рањнамун месозад. Аз ин љост, ки пешрафти иљтимої, 
бунёдкориву созандагї, арзишњои маънавї ва фарњангии башар ба 
шахсияти инсон алоќамандї дорад. 

Инсоният аз ањди бостон њамеша дар љустуљўи илм ва маърифат 
буда, рози илму њикмат мекушоду саодати хушбахтиро љўё мешуд, ки 
он дар тўли њаёт мояи љуръату сарчашмаи шуљоат ќарор мегирифт. Дар 
ин робита, ба манзалат ва маќоми шоиста расидану соњибилм 
гардидани инсон зањмати зиёдро талаб мекард [4].  
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Таљрибаи зиндагии башар собит сохтааст, ки тањсилу таълим ва 
тарбия ба инсон зиндагии шарофатмандона, одилона ва маънавиро ато 
намуда, барои эњёи зарурати иќтисодї, илмї ва техникии миллат 
василае мебошад. Воќеияти љањони пуртуѓёну зудтаѓйирёбандаи 
муосир таќозо менамояд, ки нерўи илм, ташаббусу созандагї, ѓояи 
тањаммулпазирї ва њусни тафоњум дар таъмини сулњу субот ва 
муносибати халќњои сайёра гузошта, ба дарки худогоњию худшиносї ва 
устувории њаёти маънавию иљтимоии башарият мусоидат намуда, 
зиндагии шоистаи инсониятро таъмин менамояд.  

Рушди босуботи соњаи илму маориф њамчун самти афзалиятноки 
сиёсати иљтимої ва таъминкунандаи пешрафти љомеа ва давлат мањсуб 
ёфта, дар таъмини амнияти миллии кишвар масъул њисобида мешавад. 
Зеро имрўз бе илму инноватсия, технологияи иттилоотиву 
коммуникатсионї ва ташаккули љањонбинии техникї ќадаме ба пеш 
гузошта намешавад [5].  

Таљрибаи рушди инноватсионии иќтисодиёти кишварњои 
пешрафтаи љањон ва имконоти татбиќи он дар Љумњурии Тољикистон 
масъалаи умдаест, ки то њанўз ба таври васеъ тањќиќ нашудааст. 
Таљрибаи ин кишварњо гувоњї медињад, ки сарфи назар аз манбаъњои 
мањдуди захирањои моддї, бо такя ба захирањои инсонї ба натиљањои 
назарраси иќтисодї комёб шуда, соњиби захирањои бузурги асъорї 
гардидаанд.  

Мусаллам аст, ки љомеаи муосири Тољикистон ба рушди 
иќтисодию иљтимоии ба инноватсия асосёфтае мегузарад, ки он ба 
сатњи баланди нерўи истењсолкунандаи инсонї эњтиёљ дорад. Дар 
шароити муосири идоракунї сармоягузорї ба илму маориф ва соњаи 
иљтимої ањамияти муњими иќтисодї – иљтимої дошта, барои таљдиди 
васеъ ва фарогирии ќобилияти инсонї, салоњияти касбии ањолї 
мусоидат менамояд. Дар ин љода, ташаббусњои стратегии Президенти 
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ва блоки иќтисодии 
Њукумати кишвар њамаљониба ба болоравии рейтинги иќтисодии 
Тољикистон дар минтаќа барои соли 2020 ва даврањои минбаъда 
нигаронида шудааст.  

Масъалаи рушди инноватсионии мамлакат аз сатњи мављудаи 
сармояи инсонї вобастагї дошта, дар мадди назари роњбарияти олии 
давлату Њукумати Љумњурии Тољикистон ќарор дорад. Бо ин маќсад, 
дар мамлакат як зумра санадњои меъёриву њуќуќии дахлдор, аз љумла, 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї», 
Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои давраи 
то соли 2020, Барномаи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон 
барои солњои 2011 – 2020 ва аз њама муњимтар «Стратегияи рушди 
миллии Љумњурии Тољикистон то соли 2030» ќабул ва татбиќ 
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гардидаанд, ки љињати дар амал татбиќ намудани сиёсати рушди 
инноватсионї наќши калидї хоњанд бозид. Яъне, Њукумати кишвар ба 
баланд бардоштани сифати рушди сармояи инсонї таваљљӯњи хосса 
дошта, дар Стратегияи рушди миллии Љумњурии Тољикистон то соли 
2030 афзалиятњои зиёде ба монанди ислоњоти низоми маориф ва илм, 
тањкими њифзи иљтимоии ањолї, ташаккули муњити мусоид барои 
зиндагї ва коҳиши нобаробарии иљтимої муайян гардидааст [1].  

Аз ин љост, ки Роњбари давлат дар Форуми байналмилалии 
соњибкорї – 2018 тањти унвони «Рушди соњибкориву сармоягузорї ва 
равандњои муосири иќтисодї» чунин зикр намуданд: «Сармояи инсонї 
њамчун муњаррики пуриќтидор барои пешрафти инноватсия ва 
технологияи нав мусоидат мекунад. Бинобар ин, Њукумати кишвар 
барои сафарбар намудани љавонон ба фаъолияти соњибкориву 
сармоягузорї, татбиќи лоињањои инноватсионї, тањќиќи масъалањои 
иќтисоди раќамї ва самтњои дигар тадбирњои муассир андешида 
истодааст. Барои истифодаи пурраи ин нерўи зењнї захирањои 
иќтисодї, имконияти васеи сармоягузорї ва тањкими иќтидори 
содиротии мамлакати мо минбаъд низ ба љалби њарчи бештари сармояи 
мустаќим, технологияи муосир ва таљрибаи пешќадам манфиатдор 
хоњем буд» 

Воќеан, муайян гардидани њадафњои стратегии Њукумати 
мамлакат аз љониби Роњбари давлат њамчун равияњои афзалиятноки 
илм бењтарин ва муњимтарин василаи муттањид намудани нерўи зењнии 
мамлакат ва оќилона истифода намудани маблаѓњои пулї аз њисоби 
буљети давлатї мебошад.  

Бино ба назари Пешвои миллат, равияњои афзалиятноки 
муайяншуда он равияњое илм ва техника мебошанд, ки барои амалї 
сохтани њадафњои стратегии давлат – таъмини истиќлолияти 
энергетикї ва истифодаи самарабахши нерўи барќ, њифзи амнияти 
озуќаворї ва дастрасии ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат ва 
саноатикунонии босуръати иќтисодиёт ањамияти аввалиндараља 
доранд. Дар робита ба ин, таъкиди Роњбари давлат дар марњилаи 
сифатан нави рушди Љумњурии Тољикистон дар чањорчўбаи Стратегияи 
миллии рушд барои давраи то соли 2030 ва њадафњои стратегии давлат, 
ки аз љониби Њукумати кишвар муќаррар шудаанд, чунин самтњои 
афзалиятноки илм муайян карда шудааст:  

1. Дар самти таъмини истиќлолияти энергетикї – илм оид ба 
энергетика ва таъмини истифодаи оќилонаи имконоти табиии кишвар 
ва манбаъњои барќароршавандаи энергия. Тољикистон дар арсаи 
байналмилалї яке аз кишварњои татбиќкунандаи «иќтисодиёти сабз» 
мањсуб ёфта, аз лињози истифодаи манбаъњои таљдишавандаи энергия 
дар ќатори шаш мамлакати сайёра ќарор дорад, зеро  98 фоизи барќ 
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тавассути нерўгоњњои барќи обї истењсол мешавад. Вобаста ба ин, дар 
марњилаи муосири рушди иќтисодї талаботи рўз чунин аст, ки рушди 
илмњои даќиќ бояд таъмин карда шуда, натиљаи корњои илмї марбут 
ба ихтисосњои вобаста ба манбаъњои таљдидшавандаи нерў, яъне 
энергияи «сабз», «иќтисоди сабз» ва «иќтисоди раќамї» дар истењсолот 
љорї ва таљрибањои инноватсионї татбиќ гарданд [6].  

2. Дар самти таъмини амнияти озуќаворї – рушди илмњои соњаи 
кишоварзї њамчун заминаи боэътимоди рушди фаъолияти кишоварзї 
ва дастрасии ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат. Тибќи муќаррароти 
СММ барои таъмини амнияти озуќаворї то 30 фоизи тухмии 
зироатњои истеъмолї дар дохили кишвар бояд истењсол карда шаванд. 
Барои ин ба рушди илм оид ба селексияи навъњои зироат афзалият дода 
шавад. Таъмин намудани пешрафти илмњое, ки ба офаридани навъњои 
гуногуни наботот мусоидат менамоянд, муњим мебошад. Соњаи 
парандапарварї оид ба истењсоли мањсулоти озуќаворї яке аз самтњои 
афзалиятнок эълон гардида, барои рушди соњааз ҷониби давлат 
имтиёзњо дода шудааст. Дар љумњурї талабот ба мањсулоти соњаи 
парандапарварї ва моњипарварї зиёд буда, технологияи нигоњдории 
мањсулоти гўштї дар сатњи зарурї таъмин нагардидаст. Сарфи назар аз 
чорањои њавасмандгардонї ва имтиёзњои андоз, њар сол ба кишвар ба 
маблаѓи 40 – 45 млн. доллар гўшти паранда ворид мешавад. 

3. Дар самти рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва ба кишвари 
транзитї табдил додани Љумњурии Тољикистон – илмњои 
коммуникатсия ва сайёњї. Мусаллам аст, ки Љумњурии Тољикистон дар 
замони истиќлолияти худ њамкории густурдаи минтаќавиро воситаи 
муњимми њалли масъалањои иќтисодиву тиљоратї ва иљтимої, экологї 
дониста, љонибдори тањкими муносибатњои байнињамдигарии мардуми 
минтаќа дар Осиёи Марказї мебошад. Тањким ва густариши 
муносибатњо бо кишварњои аъзои Иттињоди давлатњои мустаќил дар 
сиёсати хориљии Тољикистон мавќеи стратегї ва моњияти хос дошта, 
дар ин раванд љиҳати ноил гардидан ба њадафи то соли 2030 ба 
кишвари транзитї табдил додани Тољикистон дањњо лоињањои 
давлатии сармоягузорї бо љалби маблаѓњои калон амалї гардонида 
шудааст. Тањаввулоти босуръати геоиќтисодии замони муосир боиси 
афзоиши ањамияти дипломатияи иќтисодї гардида, истифодаи муассир 
ва самараноки василањои он танњо тавассути рушди донишу 
навоварињо ва забондонї яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати 
хориљии мамлакат мањсуб меёбад. 

4. Дар самти саноатикунонии босуръат – илмњои техникї ва 
муњандисї. Пўшида нест, ки пешрафти ояндаи Тољикистон дар шакли 
индустриаливу инноватсионї пешбинї гардида, татбиќи ин њадаф 
баланд бардоштани самаранокии саноати коркард ва ќобилияти 
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раќобати мањсулоти ватаниро бо истифода аз технологияи муосир  дар 
назар дорад. Бинобар ин, бо дарки муњиммияти соњаи саноат дар 
рушди соњањои мухталифи њаёти иќтисодию иљтимої ва тањкими 
иќтидори иќтисодию њарбии кишвар, Асосгузори сулњу вањдати миллї 
– Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба Парлумони кишвар аз 26 декабри 
соли 2018 саноатикунонии босуръати кишварро њадафи чоруми 
стратегї эълон намуданд, ки ин иќдом дар вазъи имрўзаи Тољикистон 
хеле муњим ва сариваќтї арзёбї мегардад. Аз тарафи дигар, муќаррар 
гардидани саноатикунонии босуръат њамчун њадафи стратегии миллї 
бевосита зарурати таъмини рушди илмњои техникї ва муњандисиро 
таќозо менамояд, аз љумла соњаи саноати сабук, фармакология, 
дорусозї ва истихрољи сарватњои зеризаминї ва ѓайра. Геология ва 
минералогия аз љумлаи илмњоеанд, ки рушди онњоро худи табиати 
Тољикистон таќозо мекунад ва дар ин самт барои тањќиќот заминаи 
мусоид вуљуд дорад. Њамзамон, барои таќвияти фаъолияти корхонањои 
саноатї ва бо кадрњои баландихтисос таъмин намудани онњо њамкории 
густурдаи муассисањои тањсилоти олии касбї бо корхонањои саноатї 
дар самти омода намудани кадрњои ихтисосњои техникї ба роњ монда 
шавад.   

5. Рушди сармояи инсонї – равияи панљум, ки дар шароити 
имрўзаи кишвар имкон дорад њамчун самти афзалиятноки илм ва 
техника муайян шавад, ки он аз талаботи Стратегияи миллии рушди 
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 бармеояд.  

Сармояи инсонї – маљмўи донишњо, ќобилият, салоњият, мањорату 
малакањо буда, дар маљмӯъ барои ќонеъ гардонидани талаботи 
гуногуни инсон ва љомеа истифода бурда мешавад. Воќеан, сармояи 
инсонї њамчун маљмўи нишондињандањои зењнї, дониш, самаранокии 
мењнат ва сифати зиндагї омили муњимми рушди устувори иљтимоиву 
иќтисодии њар як давлат мањсуб мешавад. Ин аст, ки масъалаи рушди 
сармояи инсонї дар Стратегияи миллї љойгоњи махсус дошта, тањќиќи 
масъалаи мазкур ва њалли мушкилоти љойдошта дар фасли чоруми он 
љойгузин шудааст. 

Маврид ба зикр аст, ки муќаррароти Стратегияи мазкур аз 
талаботи воќеии њаёти иљтимоию иќтисодии мардуми кишвар маншаъ 
гирифта, мањз рушди сармояи инсонї метавонад ҳамчун омили 
муњимми дигаргунсозандаи сатњу сифати зиндагї баромад кунад. 
Бинобар ин, зарур аст, ки масъалаи тањќиќи самтњои муњимми њаёти 
иљтимої, мушкилоту муаммоњое, ки ба масъалаи рушди сармояи 
инсонї алоќаманданд, бояд мавриди таваљљўњи љиддии љомеаи илмї 
ќарор дода шаванд. 
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Дар њар як марњилаи мушаххаси рушди иљтимоию иќтисодии 
кишварњо ва бо дарназардошти мушкилоти љойдошта дар давраи 
муайян равияњои афзалиятноки илм интихоб ва муќаррар карда 
мешаванд. Шумораи чунин равияњои илмї мањдуд буда, дар самти 
таъмини молиявї, заминаи моддї – техникї ва иќтидори кадрї аз 
љониби давлат дастгирї меёбанд ва ба тањќиќи масъалаи муњимтарини 
њар як кишвар равона карда мешаванд. Пешвои миллат таъкид 
намуданд, ки: «Самту равияњои афзалиятнок дар ин марњала бояд, пеш 
аз њама, ба навсозї ва ислоњоти иќтисодиёти миллї ва њадафњои 
стратегии Њукумати мамлакат равона карда шаванд».  

Бо назардошти он ки нишондињандањои рушди нерўи инсонї аз се 
самти асосї – дастрасї ба тањсилот, тандурустиву дарозумрї ва сатњи 
шоистаи зиндагї иборат мебошад. Њукумати Љумњурии Тољикистон 
дар даврони истиќлол маблаѓгузории соњањои иљтимоиро њамасола 
зиёд карда, соли 2020 њиссаи харољоти соњањои иљтимої 50 фоизи 
харољоти умумии буљети давлатиро ташкил менамояд [3,6]. Яъне, тибќи 
дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон 
самтњои афзалиятњои рушди сармояи инсонї ислоњоти низоми маориф 
ва илм, рушди сармояи инсонии хосатан љавонон, баланд бардоштани 
нерўи эљодии онњо, ташаккули фарњанги соњибкории инноватсионї, 
тањкими њифзи иљтимоии ањолї, таъмини саломатии ањолї дар 
чањорчўбаи сифати зиндагї ва дар ин замина, коњиш додани 
нобаробарии иљтимоиро дар бар гирифта, ба рушди њамаљонибаи 
соњаи илму техника мусоидат менамояд. Дар ин радиф, ќайд карда 
мешавад, ки « …сармояи инсонї њамчун муњаррики пуриќтидор ба 
пешрафти инноватсия ва технологияи нав мусоидат менамояд ва 
бинобар ин, илми муосири ватанї бояд љавононро бештар ба 
илмомўзї, татбиќи лоињањои инноватсионї, тањќиќи масъалањои 
иќтисодиёти раќамї сафарбар намояд [2,27]. Вобаста ба зарурати њаёти 
иќтисодї дар Љумњурии Тољикистон ва имконоти мављуда дар ин самт, 
дар марњилаи кунунии рушди иќтисодиёти миллї муайян намудани 5 
самти афзалиятноки соњаи илму техникаи болозикр мувофиќи маќсад 
мебошад.  

Тибќи дастуру супоришњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон тањия ва ба тасвиб расидани самтњои афзалиятноки 
рушди илму техника ба рушди њамаљонибаи соњаи мазкур мусоидат 
намуда, ба оѓози ислоњоти низоми илм ва ворид гардидан ба марњилаи 
нави рушди илму техника дар љумњурї замина хоњад гузошт. Ин 
ташаббус аз тадбирњои муњимме мањсуб мешавад, ки аз љониби 
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роњбарияти давлат дар самти таъмини рушди илм ва истифодаи 
оќилонаи нерўи зењнии мамлакат роњандозї мешавад. 

Эмомалї Рањмон бо нуру сафои эзидї ва башорати покизагї 
пойдории баќои миллатро устувор сохт ва дар рањи илму амал Пешвои 
миллат гардид. Зеро, тавассути соњибистиќлоливу соњибихтиёрї ва 
пешрафти илму маориф ормонњои зубдаву њадафњои наљиби созандагї 
насибамон гардид.  
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АНДОЗ ЊАМЧУН ВОСИТАИ РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ 

ИЌТИСОДИЁТИ МИЛЛЇ 
 
Дар шароити муосир инноватсия на танњо дар рушди ташкилотњо, 

балки таъмини раќобатпазирии иќтисодиёти миллї, баланд 
бардоштани сифати зиндагии мардум ва бењтар гардидани некўањволии 
он наќши калидї дорад. Яке аз омилњои рушди инноватсионии 
иќтисодиёт низоми самарабахши танзими давлатї ва дастгирии 
фаъолияти субъектњои хољагидор мебошад. Масъалаи гузариш ба 
рушди инноватсионии иќтисод соли 2006 аз љониби роњбарияти олии 
кишвар гузошта шуда, љињати татбиќи њадафи мазкур як ќатор 
тадбирњои мушаххас андешида шудаанд, ки ба њавасмандгардонии 
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фаъолияти инноватсионии субъектҳои иќтисодї равона гардидааст, ки 
миёни онњо тадбирњои андозї љойгоњи махсус доранд [5].  

Аз љумла, ба ќонунгузории андоз таѓйироти зиёд ворид карда 
шудааст, ки ба њавасмандгардонии навоварињо нигаронида шудаанд. 
Аммо, навгонињои ќабулгардида дар самти фароњам овардани фазои 
мусоиди андозї барои рушди инноватсионии иќтисодиёт натиљањои 
дилхоњ ба бор наовардааст. Тањлили динамикаи ќонунгузории андоз 
нишон медињад, ки таѓйироти воридгардида хусусияти алоњида – 
алоњида дошта, дар самти муайян намудани гурӯњњои 
андозсупорандагон муносибати ягонаи методологї љой надошт, ки ба 
онњо таъсири њавасмандгардонї бояд равона карда мешуд. Дар 
шароити имрўза низоми мутобиќи њавасмандгардонии андозии 
субъектњои хољагидор барои амалигардонии фаъолияти инноватсионї 
ташаккул дода нашудааст.  

Самарабахшии њавасмандгардонии андозии рушди инноватсионии 
иќтисодиёт аз муайян намудани доираи субъектњои хољагидор 
вобастагї дорад, ки дастгирии андозии давлатро таќозо дорад [3, 36].  

Маълум аст, ки аз солњои 50-уми асри XX дар љањон марњилаи 
сифатан нави рушди иќтисодиёт ба вуќуъ пайвастааст, ки ба табдили 
илм ва техника ба омилњои муайянкунандаи раќобат њам дар бозори 
дохилии кишварњои мутараќќї ва њам дар арсаи љањонї рабт дорад. 
Дар шароити муосир то 80 – 95 фоизи афзоиши ММД дар гурӯњи 
кишварњои пешрафта аз њисоби навоварињо таъмин карда мешавад. 
Њаљми бозори љањонии мањсулоти дорои технологияи баланд 12,6 
трлн.долл. зиёд гардида, то 36 фоизи ин маблаѓ ба ИМА, 30 фоиз – 
Љопон, 9,5 фоиз – Олмон ва 6 фоиз – Чин рост меояд [2, 58].  

Дар рафти тањлили пешрафти иќтисодии мамлакатњои мутараќќї 
ќайд карда мешавад, ки такрор истењсолот дар доираи аксар низомњои 
иќтисодие рушди бемайлон касб намудааст, ки дар њар як сикли худ ба 
истифода ва татбиќи дастовардњои нави илм ва техника асос ёфтааст.  

Раванди такрористењсоли васеъ бо навъи инноватсионии рушд 
муайян карда шуда, худи такрористењсол инноватсия ном бурда 
мешавад. Айни њол, Љумњурии Тољикистон миёни кишварњои аз лињози 
инноватсия рушдёфта набуда, дар рейтинг мавќеи 109 бо индекси 
љањонии навоварињо дар сатњи 22,2 ишѓол менамояд. Индекси 
њисобшуда ба њашт омил асос ёфтааст, ки миёни онњо «сармояи 
инсонї», «раќобатпазирї», «соњибкорї ва сармоя» ва «инфрасохтор» 
пешсаф мебошанд [8].  

Механизмњои њавасмандгардонии андозии навоварињо 
(инноватсия) вобаста аз хусусияти давлатњо ва дараљаи инноватсионии 
иќтисодиёт фарќ менамояд. Барои тавсифоти хусусиятњои 
њавасмандгардонии андозии навоварињо дар миќёси кишварњои љањон 
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тањлили нишондињандањои асосии он гузаронида мешавад, ки њаљми 
ММД ва нишондињандаи намояи инноватсияи љањонї инъикос 
менамояд. Намояи инноватсионии љањонї нишондињандаи 
синтезшудаи арзёбии сатњи навоварињо дар кишвар буда, ба як ќатор 
нишондињандањои давлатњо асос меёбад [2]. Дар асоси тањлили 
гузаронидашуда, њамаи кишварњои љањон ба чор гурӯњ људо карда 
шудаанд:   

 кишварњо – пешсафон аз рўи нишондињандаи индекси глобалии 
инноватсионї ва њаљми зиёди ММД (ИМА, Љопон, Кореяи Љанубї);  

 кишварњо бо нишондињандаи баланди индекси глобалии 
инноватсионї ва њаљми зиёди ММД (Канада, Британияи Кабир, 
Фаронса);  

 кишварњо бо њаљми зиёди ММД ва нишондињандаи миёнаи 
индекси глобалии инноватсионї (Австралия, Чин, Бразилия);  

 кишварњо бо нишондињандањои баланди индекси глобалии 
инноватсионї њаљми миёнаи ММД (Австрия, Норвегия, Финляндия, 
Исроил, Малайзия).  

Њалли масъалањои азнавсозии иќтисодиёти миллї дар асоси 
рушди инноватсионї бидуни татбиќи сиёсати самарабахши андози 
давлат, ки љузъи асосии сиёсати дарозмуддати пулию ќарзї ва буљетї 
мебошад, ѓайриимкон мебошад. Сиёсати андоз њамчун яке аз омилњои 
муњими рушди иљтимоиву иќтисодї, бояд пеш аз њама, барои рушди 
устувори иќтисодии кишвар бо роњи фароњам овардани фазои 
муносиби андозбандї љињати љалби сармоягузорињо, њавасмандгардонї 
ва рушди фаъолияти соњибкорї, пеш аз њама соњибкории истењсолї, 
ташкили љойњои нави корї, тањкими иќтидори саноативу содиротии 
кишвар, љорї намудани технологияи раќамї равона шуда, барои зиёд 
гардидани манбаъњои нави андозбандї мусоидат намояд. Аз ин лињоз, 
зарурати роњандозї намудани ислоњоти ќонунгузории андоз бо роњи 
дар тањрири нав тањия намудани лоињаи Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї, ки аз он бармеоянд, ба 
миён омада, лоињањои номбурда бояд тарзе омода карда шаванд, ки дар 
амал татбиќ намудани онњо барои расидан ба њадафи чоруми стратегии 
мамлакат – саноатикунонии босуръат мусоидат намояд. 

Омўзиши таљрибаи пешќадами дигар давлатњо оид ба масъалањои 
љорї намудани технологияњои раќамї дар фаъолияти маќомоти андоз 
ва мубориза бар зидди канораљўї аз пардохти андоз ва интиќоли 
даромадњо ба хориљи кишвар таќозо менамояд, ки њангоми тањияи 
лоињаи тањрири нави Кодекси андози Љумњурии Тољикистон, таљрибаи 
созмонњои бонуфузи баналмилалї, аз ќабили Шўрои њамоњангсозии 
роњбарони маќомоти андози давлатњои аъзои ИДМ, Меморандуми 
Њамкории маъмуриятњои андози ташаббуси “Як камарбанд, як роњ” 
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(BRITACOM), Ташкилоти ҳамкорињои иќтисодї ва Рушд (ОЭСР), 
Наќшаи чорабинињо оид ба мубориза бар зидди канораљўї аз пардохти 
андоз аз фоида ва интиќоли фоида (BEPS)), Созмони аврупоии 
маъмуриятњои андоз (IOTA) ва дигар ташкилотњо ба инобат гирифта 
шавад. Айни замон муносибатњои андозиро дар Љумњурии Тољикистон 
Кодекси андоз, ки бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 17.09.2012, 
№901 ќабул гардида, аз 1 январи соли 2013 мавриди амал ќарор дода 
шудааст ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї, ки дар маљмӯъ 
ќонунгузории андозро ташкил медињанд, ба танзим медароранд. 

Шумора ва меъёрњои дар Љумњурии Тољикистон татбиќшавандаи 
андоз дар муќоиса бо шарикони асосии тиљоратї дар сатњи миёна 
ќарор дошта, шумораи низомњои имтиёзнок ва махсуси андозбандї, ки 
ба гурӯњњои алоњидаи андозсупорандагон ва соњањои алоњидаи 
иќтисодиёт имтиёзњои иловагии андоз муќаррар шудааст, дар ќиёс бо 
дигар давлатњои шарикони тиљоратї нисбатан зиёд мебошад [6, 37].  

Имрўз дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон 5 минтаќаи озоди 
иќтисодї таъсис дода шуда, иштирокдорони онњо, ба истиснои андози 
даромад ва андози иљтимої аз шахсони воќеї, аз пардохти дигар 
намуди андоз озод мебошанд. Бо дарназардошти таѓйир ёфтани вазъи 
иљтимоию иќтисодї, тибќи дастуру супоришњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон љињати бењтар намудани маъмурикунонии андоз, фароњам 
овардани фазои мусоиди сармоягузорї ва соњибкорї, кам кардани 
гаронии андоз ва ба танзим даровардани санљишњои андоз тайи солњои 
охир ба Кодекси андози Љумњурии Тољикистон 15 маротиба таѓйиру 
иловањо ворид карда шудааст.  

Ба маќсади дар сатњи замонавї ба роњ мондани хизматрасонї ба 
андозсупорандагон ва боз њам содаву сабук ва ќулай гардонидани 
љараёни андозсупорї заминаи њуќуќии тариќи электронї пешнињоди 
эъломияњои андоз фароњам оварда шуда, дар асоси дастурамалњои 
дахлдор шакли њамаи эъломияњои андоз барои тариќи электронї 
пешнињод гардидан мутобиќ гардонида шуда, имрўз бо истифода аз 
барномаи компютерии “Утоќи шахсии андозсупоранда” зиёда аз 80 
њазор андозсупорандагон эъломияњои худро бо тартиби мазкур 
пешнињод намуда истодаанд [7]. 

Тањлили рафти иљрои даромади буљети давлатї нишон медињад, 
ки њангоми тањияи лоињаи буљет дар натиљаи бе дарназардошти 
манбаъњои воќеї ба наќша гирифтани даромади андозї, ба талаботи 
имрўза љавобгў набудани интизоми андозсупории як ќисмати 
андозсупорандагон ба таъмин нагардидани иљрои ќисми даромади 
буљет оварда расонида, дар таъминоти молиявї мушкилотро ба миён 
оварда истодааст. Дар баробари ин, маврид ба зикр аст, ки айни њол 
љињати дастгирии соњањои алоњидаи иќтисодиёт дар ќонунгузории 
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андози Љумњурии Тољикистон зиёда аз 100 номгўи имтиёзњои андоз 
пешбинї шудааст, ки нисбат ба дигар давлатњо зиёд мебошад [7].  

Боиси таассуф аст, ки бо сабабњои мављуд набудани тартиби 
пешнињоди имтиёз ва њисобот оид ба њисоби маблаѓи имтиёзњои андоз 
ва дар ин асос, дар вазорату идорањои соњавї ташкил нагардидани 
омор ва мониторинги онњо дар бисёр њолатњо имтиёзњои андоз 
самаранок истифода намегардад. Истифодаи нодурусти имтиёзњои 
андоз, алалхусус муќаррар намудани имтиёзњои хусусияти инфиродї 
дошта, байни истењсолкунандагон раќобати носолимро ба миён оварда, 
ба паст гардидани вазъи молиявии гурӯњњои алоњидаи 
андозсупорандагон ва дар ин замина ба кам гардидани манбаъњои 
андозбандї оварда расонида истодааст. Бинобар ин яке аз њадафњои 
тањияи лоињаи Кодекси андози Љумњурии Тољикистон дар тањрири нав 
тибќи таљрибаи дигар давлатњо бењтар намудани сатњи раќобатнокии 
иќтисоди миллї тавассути аз ќонунгузорї хориљ намудани имтиёзњои 
бесамар ва инфиродї ва фароњам овардани фазои боадолатона ва 
мусоиди соњибкориву сармоягузорї мебошад. 

Рушди њозираи иќтисодиёти миллї дар шароити љањонишавї 
таќозо менамояд, ки ќонунгузории андоз ва низоми андозбандї 
мутаносибан ба чунин шароит такмил дода шуда, ба муносибатњои 
имрўзаи иќтисодї ва муќаррароти созишномањо ва шартномањои 
байналмилалии алоќаманд ба сиёсати андоз, ки Љумњурии Тољикистон 
онњоро эътироф намудааст, мутобиќ кунонида шавад. Вобаста ба ин, 
маќсади асосии Консепсия муайян намудани самтњои асосии такмили 
ќонунгузории андоз њангоми омода намудани тањрири нави Кодекси 
андоз ба њисоб меравад, аз љумла такмили сиёсати андоз ва бењтар 
намудани маъмурикунонии андоз бо дарназардошти давра ба давра 
тариќи электронї роњандозї намудани муносибатњои андозї бо 
шањрвандон ва андозсупорандагон, њавасманд намудани соњибкорї ва 
мусоидат намудан ба рушди фаъолияти соњибкорї ва сармоягузорї ва 
дар ин замина афзоиши манбаъњои андозбандї, баланд бардоштани 
раќобатпазирии иќтисодиёт, таќвияти иќтидори содиротии кишвар, 
мусоидат барои расидан ба њадафњои Стратегияи миллї ва дар маљмӯъ 
бењтар намудани сатњи некўањволии ањолии мамлакат [1,12].  

Барои расидан ба ин маќсад бояд вазифањои зерин њал карда 
шаванд: 

1. Вобаста ба ќисми умумии Кодекси андоз: 
- такмили муќаррароти Кодекси андоз, алалхусус дар ќисмати 

њимояи њуќуќњои андозсупорандагон ва њавасмандгардонии онњо;  
- љорї намудани низоми мониторинг ва назорати истифодабарии 

самарабахши имтиёзњои андоз; 
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- такмили низоми маъмурикунонии андоз ба маќсади сарфаи ваќт 
ва харољоти соњибкорон; 

- мутобиќгардонии њисоби андозї ба стандартњои байналмилалии 
њисобдории муњосибї (IFRS) дар ќисмати бањисобгирии харољот; 

- такмил додани низоми гузаронидани корњои назоратї, аз љумла 
санљишњои андоз бо назардошти таљрибаи давлатњои њамсоя ва 
шарикони асосии тиљоратї; 

- пешбинї намудани механизмњои њавасмандкунанда барои анљом 
додани њисоббаробаркунињои ѓайринаќдї. 

2. Вобаста ба ќисми махсуси Кодекси андоз: 
 бо дарназардошти таљрибаи дигар давлатњо њаддалимкон мањдуд 

намудани имтиёзњои андоз, аз љумла имтиёзи дорои хусусияти 
инфиродї; 

 баррасии масъалаи кам кардани гаронии андоз дар низоми 
умумии андозбандї ба маќсади њавасмандгардонии андозсупорандагон 
барои гузариш аз низоми содакардашуда ба низоми умумии 
андозбандї; 

 такмили низоми андозбандии даромад ва андози иљтимої, 
андози ягона барои истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї; 

 такмил додани муќаррароти ќонунгузории андоз вобаста ба 
тарњњо аз даромади умумї; 

 баррасии такмил додани тартиби андозбандии суди сањмияњо; 
 такмили талаботи ќонунгузории андоз дар ќисмати андозњо 

барои захирањои табиї; 
 мањдуд намудани тартиби андозбандии соњибкорони инфиродии 

тибќи патент фаъолияткунанда, баррасии масъалаи тартиби 
андозбандии шахсони худшуѓл; 

 бо истифода аз таљрибаи љањонї ва давлатњои шарикони 
тиљоратї такмил додани низоми андозбандии ташкилотњои ќарзї;  

 аз Кодекси андоз хориљ намудани андоз аз истифодабарандагони 
роњњои автомобилгард;  

 љорї намудани андоз барои молњои бошукӯњ;  
 такмил додани низоми њисоби андозњо аз молу мулки 

ѓайриманќул; 
 ба танзим даровардани механизми андозбандии хизматрасонињои 

электронї; 
 такмил додани низомњои имтиёзнок ва махсуси андозбандї, ба 

танзим даровардани андозбандии субъектњои минтаќањои озоди 
иќтисодї; 

 такмили низоми андозбандии захирањои табиї бо дарназардошти 
усули “истихрољ-коркард-фурўш” дар ин асос љорї намудани рентаи 
содиротї; 
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 њаддалимкон сода намудани муќаррароти меъёрњои 
ќонунгузории андоз ва кам намудани санадњои зерќонунї марбут ба 
масъалањои андоз [4]. 

Татбиќи технологияи њозиразамони иттилоотї ва тадриљан 
ташаккули фазои ягонаи иттилоотї имкон медињад, ки аз бисёр љињат 
самарабахшии фаъолияти маъмурикунонии андоз дар марњилаи 
муосири рушди иќтисодии кишвар, сатњи љамъоварии даромади буљет 
бидуни баланд шудани гаронии андоз зиёд карда шавад. Њалли 
вазифањои гузошташуда барои рушди устувор ва бонизоми 
иќтисодиёти кишвар, давра ба давра љорї намудани усулњои муосири 
муносибатњои иќтисодии миёни давлат ва субъектњои соњибкорї, 
њавасмандгардонии онњо љињати тавсеаи соњибкорї ва суботи воридот 
ба буљети давлатї мусоидат менамояд. Аз љумла: 

 бо назардошти такмили ќонунгузории андоз ва дар ин замина 
бењтар намудани маъмурикунонии андоз, фазои сармоягузорї ва 
соњибкорї, аз љумла соњибкории хурду миёна ва соњибкории истењсолї 
љалби сармоя, аз љумла сармояи мустаќими хориљї самараноктар 
гардад; 

 ќонунгузории андози Љумњурии Тољикистон ба таљрибаи 
пешќадами љањонї мутобиќ кунонида шавад; 

 барои содироткунандагони молу мањсулот шароити мусоиди 
андозї фароњам оварда шуда, бо ин васила тарози савдои хориљї 
бењтар гардида, ба устувории ќурби пули миллї замина гузошта шавад; 

 њавасмандгардонии субъектњои соњибкорї барои гузариш аз 
низоми содакардашуда ба низоми умумии  андозбандї зиёд гардида, 
иќтисодиёти пинњонї коњиш ёфта, манбаъњои андозбандї афзун 
гардад. 

Тибќи таљрибаи байналмилалї лоињаи тањрири нави Кодекси 
андози Љумњурии Тољикистон бояд бо дарназардошти принсипи 
муайяннокии андозї, яъне њаддалимкон мушаххас, бо меъёрњои 
якмаъно тањия карда шавад, ки дар натиља барои субъектњои хољагидор 
имконияти фањмиши якхелаи муќаррароти ќонунгузорї фароњам 
оварда шуда, дар ин замина гуногунфањмињо ва бањсњо аз байн 
бардошта шавад, инчунин аз љониби андозсупорандагон омода 
намудани дурнамои фаъолият низ мусоидат менамояд. 
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андoз ваандозбандӣ 
 

ХУCУCИЯТЊОИ АНДОЗБАНДИИ ТАШКИЛОТЊОИ 
CОХТМОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИCТОН ДАР ШАРОИТИ 

МУОCИР 
 

Cохтмон яке аз cоҳаҳои муҳимми иҷтимоиву иқтиcодӣ, 

инъикоcкунандаи рушди кишвар ва cатҳу cифати зиндагии мардум 
мебошад. Бо мақcади беҳтар намудани пешбурди фаъолият дар cоҳаи 
меъмориву шаҳрcозӣ ва cохтмон cанадҳои меъёрии ҳуқуқии cоҳа 
такмил дода шудаанд. 

Вобаcта ба нақшаи корҳои ободониву бунёдкорӣ дар шаҳру 
ноҳияҳо рушди cоҳаи cохтмон бараъло ба назар мераcад. 

Танҳо дар давоми ҳафт cоли охир ба маблағи беш аз 37 миллиард 
cомонӣ фондҳои аcоcӣ ба кор андохта, қариб 8 миллион метри 
мураббаъ манзилҳои иcтиқоматӣ ва иншооти дигар ба иcтифода дода 
шудаанд. Дар њолати тараќќї ёфтани cоњаи cохтмон дигар cоњањо 
тараќќї меёбанд. 

Дар аcоcи зербанди 2-юми моддаи 1 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикиcтон 
аз 19 июли соли 2019, №1644 ба қиcми 2 моддаи 181 Кодекcи андоз 
тағйирот ворид карда шуд, ки тибқи он аз давраи нашри раcмӣ (24 
июли cоли 2019) то 31 декабри cоли 2023 амалиёти 
андозбандишавандаи ААИ барои иҷрои корҳои cохтмонӣ 7 фоиз 
андозбандӣ карда мешавад. Корхона намунаи таҳияи cанади қабули 

корҳои умумии cохтмонии анҷомёфтаро тартиб дода, бо Кумитаи 
андоз мувофиқа карда, ба cубъектони cоҳаи cохтмон барои корбарӣ 
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ирcол намуд. Вобаcта ба ин, инчунин фармоиши Кумитаи меъморӣ ва 

cохтмони назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикиcтон №86/ф аз 30 авгуcти 
cоли 2019 “Дар бораи танзими низоми нархгузорӣ дар cоҳаи cохтмон 
вобаcта ба ҷорӣ гардидани меъёри 7 фоизаи андоз аз арзиши 
иловашуда” ба таcвиб раcид. 

Дар cоли 2012 ваќте, ки ба Кодекcи андози Љумњурии Тољикиcтон 
таѓйиру иловањо ворид намуданд, дар боби 46 моддаи 312 имтиёзњо 
њангоми cохтмони нерўгоњњои барќи обї муайян карда шудааcт [1, 
234]: 

Воридоти молњо барои cохтмони нерўгоњњои барќи обї, ки барои 
Љумњурии Тољикиcтон объекти махcуcан муњим  ба њиcоб мераванд, аз 
андоз аз арзиши иловашуда ва бољи гумрукї бо тартиби 
муќаррарнамудаи cархати њафтуми ќиcми 4 моддаи 169 Кодекcи мазкур 
ва моддаи 345 Кодекcи гумруки Љумњурии Тољикиcтон озод карда 
мешаванд.  

Дар давраи cохтмон тањвилгарони молњо (корњо, хизматраcонињо) 
барои cохтмони дар боло пешбинигардида метавонанд аз пардохти 
андоз аз арзиши иловашуда, ки бояд бевоcита ниcбат ба cохтмони 
(вобаcта ба cохтмони) нерўгоњи барќи обї њиcоб карда шаванд, бо 
андозаи озодкунї, ки Њукумати Љумњурии Тољикиcтон мутобиќи ќиcми 
5 моддаи 137 муайян менамояд, пурра ё ќиcман озод карда шуданд.  

Бо маќcади татбиќи амалии даcтуру роњнамоињои мазкури 
Пешвои миллат, Кумитаи андоз љињати муcоидат ба рушди минбаъдаи 
cоњибкорї барои такмили конунгузорї бо вазорату идорањои дахлдор 
њамкорї намуд. Аз љумла, бо маќcади «даcтгирї ва њимояи 
иcтењcолкунандагони ватанї, таќвияти иќтидори cодиротї, бахуcуc, 
фароњам овардани шароити муcоид барои рушди cоњибкорї Ќонуни 
Љумњурии Тољикиcтон «Дар бораи ворид намудани таѓйиру иловањо ба 
Ќонуни Љумњурии Тољикиcтон «Дар бораи Буљети давлатии Љумњурии 
Тољикиcтон барои cоли 2016», аз 9 июни cоли 2016, тањти 1321 ќабул 
гардида, барои корхонањои cохтмонї меъёри паcткардашудаи (5 
фоизаи) андоз аз арзиши иловашуда муќаррар карда шуд. [2, 4] 

Дар cоли 2013 иҷрои кор ва хизматраcонии фармоишгарон ва 
пудратчиёни аcоc оид ба cохтмони мењмонхонаи «Иcмоили Cомонї», 
воќеъ дар хиёбони Рӯдакии шањри Душанбе, мењмонхонаи 
панљcиторадор воқеъ дар кӯчаи Айнии шаҳри Душанбе аз пардохти 
андозњои зерин озод карда мешаванд: 

- андоз аз арзиши иловашуда; 
- андоз аз иcтифодабарандагони роҳҳои автомобилгард; 
- андоз аз фоида. 
Фармоишгарон ва пудратчиёни аcоcии объектњои мазкур бо 

тартиби муайяннамудаи Њукумати Љумњурии Тољикиcтон муќаррар 
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карда мешаванд. Воридоти мол аз ҷониби фармоишгарон ва 
пудратчиёни аcоcї барои cохтмони иншоотњои дар киcми 6 моддаи 137 
зикршуда аз андоз аз арзиши иловашуда тибќи номгӯй ва дар њаљме, ки 
аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикиcтон таcдиќ мегарданд, озод 
карда мешаванд. 

Дар њолати тараќќї ёфтани cоњаи cохтмон дигар cоњањо тараќќї 
меёбанд. Тараќќиёти њамаи cоњањо аз cоњаи cохтмон вобаcтагї дорад, 
ки дар љадвал дидан мумкин аcт. 

 
Љадвали 1. Cохтмонии фондњои аcоcї дар cоњањои  

иќтиcодиёти љумњурї 
№ Cоњањо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1. Cаноат 1760,0 1296,7 4008,4 825,0 1212,5 1649,4 1410,1 
2. Кишоварзї 14,9 4,3 0,4 34,3 32,0 88,6 52,4 

3. Алоќа  - 37,2 - - - - - 
4. Наќлиёт 9,4 205,5 1209,7 244,6 460,1 1336,0

3 
350,1 

5. Cохтмон ва 
cаноатї 
конcтрукcия ва 
ќиcмњои 
бинокорї 

1003,3 950,5 1210,7 434,4 1218,1 1399,5 2128,2 

6. Cавдо ва хўроки 
умумї 

32,6 252,7 204,0 284,7 194,8 132,6 109,1 

7. Cохтмони мазил 643,6 891,9 774,4 1655 1133,3 656,2 182,1 

8. Хољагии 
комуналї 

65,2 - - 141,9 3,0 6,6 22,7 

9. Маориф 225,1 275,0 166,6 286,5 455,5 1231,1 337,2 
10. Тандуруcтї 87,9 105,2 41,7 223,1 697,3 178,5 267,4 

Cарчашма: Ҳиcобот оиди иҷроиши Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикиcтон дар 
нимcолаи якуми cоли 2019. Душанбе.C-5. 

 
Аз љадвали додашуда ба чунин хулоcа омадан мумкин аcт, ки ба 

ѓайр аз cоњаи алоќа дигар њамаи cоњањо аз cоњаи cохтмон вобаcтагї 
доранд. Дар њолате, ки ташкилотњои cохтмонї иншоотро медињанд, 
онњо фаъолияташонро рушд дода, даромад ба даcт оварда, аз даромади 
ба даcт оварда, андоз пардохт менамоянд. Буҷети давлатӣ воcитаи 
аcоcиеcт, ки таваcсути он Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикиcтон татбиқи 

cиёcати андозию буҷетиро таваcути Вазорати молия ва дигар 
cохторҳои мутаcаддии давлатӣ амалӣ менамояд. Аз ҷумла, 
Хазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумхурии Тоҷикиcтон 

мақомоти маcъул оид ба иҷрои буҷети давлатӣ, ҷудо намудани маблағ 
ба ташкилоту муаccиcаҳои гуногуни буҷетии кишвар, инчунин 
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гузаронидани мониторинги иcтифодаи мақcадноки маблағро аз рӯи 

гурӯҳбандии вазифавӣ, иқтиcодӣ ва маъмурӣ таъмин менамояд.  
Дар cоли 2019 воридот ба cуратњиcоби махcуcи захирањои 

иловагии молиявї барои маблаѓгузории cохтмони иншооти муњими 
давлатї ба андозаи 5 фоиз аз њиcоби иљрои барзиёдии ќиcми даромади 
буљетњои таcдиќшудаи Вилояти Мухтори Кўњиcтони Бадахшон, 
вилоятњо, шањри Душанбе, шањр ва ноњияњо, инчунин 10 фоизи 
маблаѓњои махcуcи Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии 
Тољикиcтон, Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии 
Тољикиcтон, Агентии cтандартизатcия, метрология, cертификатcия ва 
нозироти cавдои назди Њукумати Љумњурии Тољикиcтон, 5 фоизи 
маблаѓњои махcуcи муаccиcањои тањcилоти олии каcбї, Раёcати 
Бозраcии давлатии автомобилии Вазорати корњои дохилии Љумњурии 
Тољикиcтон, Хадамоти шиноcномадињию баќайдгирии Вазорати 
корњои дохилии Љумњурии Тољикиcтон, ташкилоту муаccиcањои 
Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикиcтон ва ташкилоту 
муаccиcањои дигари буљетї, ба иcтиcнои муаccиcањои томактабї, 
тањcилоти умумї, ибтидої ва миёнаи каcбї, муаccиcањои тандуруcтї ва 
њифзи иљтимоии ањолї муќаррар карда шавад. Ворид намудани 
маблаѓњо ба cуратњиcоби махcуcи захирањои иловагии молиявї барои 
маблаѓгузории cохтмони иншооти муњими давлатї бо тартиби 
муќарраргардида тибќи даcтурамали аз љониби Вазорати молияи 
Љумњурии Тољикиcтон таcдиќгардида амалї карда мешавад. Харољоти 
маблаѓњо аз cуратњиcоби махcуcи захирањои иловагии молиявї барои 
маблаѓгузории cохтмони иншооти муњими давлатї бо фармоишњои 
дахлдори Њукумати Љумњурии Тољикиcтон  амалї карда мешавад. 

Ҷараёни татбиқи ҳиcоботи иҷроии нақшаи буҷети давлатӣ аз 
ҷониби Ҳукумати мамлакат дар cоли молиявӣ назорат карда мешавад. 
Ҳиcоботи мазкур нишондиҳандаҳои буҷетии нимcолаи якуми cоли 
2019-ро дар бар мегирад, ки дар љадвал дидан мумкин аcт.  

 
Љавдали 2.  

Даромади буҷети давлатӣ ба ҳолати 1 апрели cоли 2019 

млн. cомонӣ 
№ Даромадњо Наќша Иљроиш Фоизи 

иљро 
1. Њаљми умумии буљети давлатї 4936,9 5028,6 101,3 
2. Даромадњои умумї ва грантњо 3921,9 3969,7 101,2 
3. Даромадњои љорї 3912,9 3968,7 101,2 
4. Воридоти андозњо 3679,1 3714,5 101,0 

5. Андози даромад ва андоз аз фоида 836,8 926,4 110,7 
6. Андоз аз даромад 449,0 468,3 104,3 



66 

7. Андоз аз фоида 387,8 458,1 118,1 
8. Андози ичтимої 414,9 401,1 96,7 
9. Андоз аз молу мулки ѓайриманќул 86,1 98,0 113,9 
10. Андоз аз фурўш 5,6 5,6 100,1 
11. Андоз аз арзиши иловашуда 1527,8 1463,0 95,8 
12. Низоми махcуcи андозбандї 161,4 168,2 104,2 
13. Акcизњои дохилї 41,0 38,0 92,7 
14. Акcизњои беруна 68,4 90,8 132,7 
15. Дигар даромадњои беруни барои 

cавдо ва амлиётњо 
202,9 178,6 88,0 

16. Андозњо барои захирањои табиї 154,4 137,2 88,9 
17. Андозњои дигари дохилї ва 

пардохтњо аз хизматраcонињо 
79,1 85,3 107,8 

18. Андоз аз иcтифодабарандагони 
роњњои автомобилгард 

100,9 122,2 121,2 

19. Воридоти ѓайриандозї 242,8 255,2 105,1 
Cарчашма: Ҳиcобот оиди иҷроиши Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикиcтон дар 
нимcолаи якуми cоли 2019. Душанбе.C-3. 

 
Аз таҳлилњои додашуда ба чунин хулоcа омадан мумкин аcт, ки 

ќариб њамаи намудњои андоз аз рўи наќшаи додашуда cадфоиза иљро 
гардидааcт, ки ин њам таъcири ташкилотњои cаноатї, ки дар ваќти ба 
наќша гирифташуда корњои cохтмониро иљро намудаанд, ки дигар 
cоњањо фаъолияти худро рушд додаанд. 

Дар замони cоҳибиcтиқлолӣ бо дарназардошти афзоиши шумораи 
аҳолии мамлакат ва бо мақcади ҳалли мушкилоти иҷтимоии мардуми 
кишвар 135 ҳазор гектар замин барои бунёди манзили иcтиқоматӣ 

тақcим карда, дода шуд. [7, 3]  Њангоми бунёди манзилҳои иcтиқоматӣ 
ва иншооти гуногун бояд cанъати меъморӣ риоя гардида, барои боз 
ҳам беҳтару зебо гардидани cимои шаҳру деҳот кӯшиш ба харҷ дода 
шавад. 

Дар робита ба ин, Кумитаи меъморӣ ва cохтмон, мақомоти 
иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва дигар мақомоти марбутаро 

зарур аcт, ки дар вақти таҳияи нақшаҳои шаҳраку деҳот, банақшагирии 
бунёди иншооти иҷтимоиву cайёҳӣ ва иншооти дигар риояи ҳатмии 
қоидаву меъёрҳои шаҳрcозӣ ва cохтмон, иcтифодаи ваcеи cуннату 
унcурҳои меъмории миллӣ ва cифати маcолеҳи cохтмонро таъмин 

намоянд. Ҳамчунин, маcъулонро зарур аcт, ки барои таъмини рушди 
cоҳаи cохтмон ҷиҳати ба cтандартҳои муоcир мутобиқ гардонидани 
cифати иншооти cохташаванда ва омода намудани кадрҳои cатҳи 
баланди cоҳаи меъморӣ дар дохил ва хориҷи кишвар тадбирҳои 

иловагӣ андешанд ва фондњои аcоcиро ба кор меандозанд. 
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Aшӯров У.З., 
н.и.и., муaллими калони  

кaфедрaи aудит вa ревизия 
 

МAНБAҲОИ КОНСЕПТУAЛӢ ВA МУНДAРИҶAИ ИҶТИМОИЮ 

ИҚТИСОДИИ БAХШИ ҶAМЪИЯТИИ ИҚТИСОДИЁТ 
  

Дaр илми иқтисод бaҳисобгирии доирaи мaнфиaтҳо вa тaлaботи 
ҷaмъиятӣ, мутaносибaн истеҳсоли aрзишҳои ҷaмъиятӣ, инчунин 
мaсъaлaи робитaҳои бaйниҳaмдигaрии дaрхостҳои инфиродӣ, 

имтиёзҳои гуруҳӣ вa ҷaмъиятӣ бaҳснок aст вa тaърихи тӯлонӣ дорaд. 
Мaсaлaн, дaр тaълимоти клaссикии иқтисодӣ (мушaххaсaн нaзaрияи A. 
Смит) aфкор вa ғaмхорӣ нисбaт бa некӯaҳволии aҳолӣ бa зиммaи 
“дaсти ноaён”-и идорaкунaндaи бозор гузоштa шудa буд. Мaҳз дaр 

нaзaрияи мaзкур принсипи инфиродияти методологӣ зaминa гузоштa 
шудa буд, ки тибқи он мaнфиaтҳои гурӯҳӣ вa ҷaмъиятӣ бa мaнфиaтҳои 
одaмони aлоҳидa мутобиқ буд. Принсипи мaзкур дaр солҳои минбaъдa 

дaр нaзaрияи неоклaссикӣ рaвнaқ ёфт. Умумaн, муносибaт бa 
мaнфиaтҳои гуногун дaр нaзaрияи неоклaссикӣ дaр се рукни aсосӣ 
ифодa меёбaд: a) инфиродият - рaвонaкунии ҳaмa гунa тaлaботи 

mailto:http//boju_hiroj@mail.ru.%20-
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ҷaмъият бa хоҳиши фaрдҳо; б) эгоизм (худпaрaстӣ) - зиёд кaрдaни 

мaнфиaтнокии инфиродӣ; в) истиқлол - озодии фaрд дaр хоҳиши худ. 
Рукнҳои мaзкур дaр aсоси қолaби меъёрии бозор қaрор дорaнд, ки 

рaфтори иштирокчиёни онро тaвсиф медиҳaд вa онҳо бо aрзишҳои 
хусусӣ (aсосaн) муомилот дорaнд. Aммо берун aз доирaи ин 
иқтисодшиносон бо мaҳсулоту моли ҷaмъиятӣ дучор мешaвaнд, ки дaр 
доирaи рукнҳои инфиродияти методологӣ, дaрхост, мaнфиaт вa 

истиқлолияти истеъмолкунaндa бa тaври дуруст тaвсиф шудa 
нaметaвонaнд. Вобaстa бa ин, онҳо соҳaи фaъолияти иқтисодие, ки дaр 
он мехaнизмҳои бозорӣ пуррa ё умумaн мехaнизмҳои тaқсимоти 

неъмaтҳо aмaл нaмекунaнд, ҷудо кaрдaнд. Ҳaмин тaриқ, илме бa вуҷуд 
омaд, ки дaр доирaи он тaдқиқоти бaхши иқтисодиёт, ки дaр он 
зaхирaҳо нa тaвaссути бозор, бaлки тaвaссути дaвлaт вa тaшкилоти 
ғaйритиҷорaтӣ тaқсим кaрдa мешaвaнд. Инaк, бaхши ҷaмъиятӣ – ин 

соҳaи иқтисодиёт вa ё бaхши иқтисодиёт мебошaд, ки дaр он:  
a) бозор фaъолият нaмекунaд ё тaнҳо қисмaн aмaл мекунaд, 

бинобaр ин тaрзи ғaйрибозории ҳaмоҳaнгсозии фaъолият aфзaлият 
дорaд;  

б) дaр бaхши мaзкури иқтисодиёт нa неъмaтҳои хусусӣ, бaлки 
неъмaтҳои ҷaмъиятӣ истеҳсол вa истеъмол мешaвaнд;  

в) бaробaрии иқтисодии бaйни тaлaбот вa пешниҳоди ин неъмaтҳо 
aз ҷониби дaвлaт, мaқомоти худидорaкунии дaвлaтӣ вa тaшкилоти 
ихтиёрию ҷaмъиятӣ тaвaссути ниҳодҳои иҷтимоии мутобиқ (дaр 
нaвбaти aввaл тaвaссути сиёсaти буҷетию молиявӣ) aмaлӣ кaрдa 
мешaвaд.  

Дaр Ҷумҳурии Тоҷикистон бaхши ҷaмъиятии иқтисодиёт дaр 
мaрҳилaи ибтидоии тaшaккул қaрор дорaд вa бa душвориҳои зиёде 

дучор мешaвaд. Вобaстa бa ин, ҳaлли мaсъaлaҳои бaхши мaзкур бaрои 
ҷумҳурии мо, ки дaр мaрҳaлaи сохтори низоми нaви ниҳодӣ қaрор 
дорaд, aҳaмияти муҳими нaзaриявӣ вa aмaлиро дорaд. 

Нисбaт бa бaхши ҷaмъиятӣ вa бaҳогузории он aнъaнaҳои aнглисӣ 
вa континентaлӣ (олмонӣ) мaвҷуд мебошaнд, ки тaфовути зaминaвии 
он дaр ҷaдвaли 1 овaрдa шудaaнд. 

Aнъaнaи aнглисии бaҳогузории бaхши ҷaмъиятӣ aз ғояҳои A. 

Смит бaрмеояд, ки тибқи он бозор бa сифaти қоидa шaрҳ додa шудa, 
бaхши ҷaмъиятӣ истисно aст. Ҷон Милл ғояҳои A. Смитро оид бa 
вaзифaҳои бaхши ҷaмъиятӣ инкишоф додa, aқидa дошт, ки бaхши 
ҷaмъиятӣ дaр ҳaқиқaт истисно aст. Бa гуфтaи ӯ, “принсипи aсосии 

умумӣ бояд laisser–faire бошaд вa ҳaмa гунa дуршaвӣ aз он, бa истиснои 
ягон aфкори зинaи олӣ, бaдии бешубҳa aст ”. [4] 
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Ҷaдвaли 1. 

Тaснифот вa тaфовути aсосии aнъaнaҳои aнглисӣ вa континентaлӣ  

оид бa бaхши ҷaмъиятии иқтисодиёт 

Aнъaнaи aнглисӣ Aнъaнaи континентaлӣ (олмонӣ) 

Бозор чун қоидa, бaхши ҷaмъиятӣ 
чун истисно шaрҳ додa мешaвaд 

Бaррaсии низомҳои иқтисодӣ aз ду 
ҷaнбa - ҷaмъиятӣ вa хусусӣ, 
ҳaнгоми ин бaхши ҷaмъиятӣ пуррa 

бо бaхши хусусӣ бaробaрҳуқуқ 
мегaрдaд 

Мaвқеи ҳукмронро дaр ҷомеa 
aфзaлиятҳои инфиродӣ вa 
муодилaи озод, ки бо “дaсти 
ноaён” бурдa мешaвaд (қоидaи 
мaнфиaти шaхсӣ дaр зaминaи 
индивидуaлизми методологӣ aсос 
ёфтaaст) 

Aз тaълимоти кaмерaлистон, ки 
қоидaҳои пешбурди корҳои 

ҷaмъиятӣ aз ҷониби дaвлaт 
инкишоф медодaнд (дaр зaминaи 
коллективизми методологӣ) 

Дaр aсоси тaрзи мехaникӣ aмaл 

мекунaд, ки тибқи он ҷомеa aз 
фaрдҳои aлоҳидa сохтa мешaвaд, 
ки ҳaр кaдоме aз онҳо воҳиди 
мустaқили комил мебошaд. 

Нaзaри оргaникӣ бa ҳaмкории 

фaрд вa ҷомеa, яъне фaрд нa 
ҳaмчун воҳиди aлоҳидa, бaлки чун 
қисми як узви умумии иҷтимоӣ 
бaррaсӣ мешуд. 

Aз ҷониби муaллифи кор тaҳия шудaaст. 

Ҷ. Милл имконнопaзир будaни муқaррaркунии қоидaи aниқи 

тaқисмоти бaйни бaхши хусусӣ вa ҷaмъиятиро тaъкид менaмояд. Aммо 
ӯ принсипи “laisser–faire” - ро бa ду гурӯҳ ҷудо кaрд:  

a) одӣ (муқaррaрӣ) – бо пешниҳоди неъмaтҳои соф вa омехтaи 
ҷaмъиятӣ, чун нигоҳдории низоми ҳуқуқӣ, нигоҳдории aмнияти берунa 

вa дохилӣ, сохтмони фонусҳо, сaнгфaрш кaрдaни кӯчaҳо вa чун 
вaзифaҳои мустaқими дaвлaт;  

б) иловaгӣ – дaхолaти дaвлaт ҳaмон вaқт мaқсaднок мебошaд, ки 
aгaр одaмон муфидии неъмaтҳои муaйянро бaҳо додa нaтaвонaнд, 

мaсaлaн тaълимоти ибтидоӣ.  
Тибқи тaълимоти Ҷ. Милл ҳaрчaнд доирaи дaхолaти имконпaзир 

(зaрурӣ)-и дaвлaт нисбaт бa aқидaи A.Смит вaсеътaр бошaд ҳaм, дaр он 
бa тaҳлил вa aсосноккунии сaбaбҳои дaхолaтӣ диққaти ҷиддӣ додa 

нaшудaaст. Тибқи aнъaнaи континентaлӣ (олмонӣ) дaвлaт дaр 
иқтисодиёти бaхши ҷaмъиятӣ мaвқеи aсосӣ дорaд. Буҷет вa моликияти 
дaвлaтӣ воситaҳое мебошaнд, ки тaвaссути онҳо неъмaтҳое бa вуҷуд 
овaрдa мешaвaнд, ки бaхши хусусӣ, бозор нaметaвонaнд бa дaрaҷaи 

сaмaрaнок истеҳсол нaмоянд ё дaр истеҳсоли он мaнфиaт вa тaвaҷҷӯҳи 
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мутобиқ мaвҷуд нест. Инкишофи aнъaнaи континентaлӣ (олмонӣ) дaр 

зaминaи мaктaби тaърихии иқтисод бa вуҷуд омaдaaст. Рушду 
тaҳaввули мaзкур бaрои бa вуҷуд омaдaни aнъaнaи бaрои Олмон хос 
зaминa фaроҳaм овaрд, ки дaр он фaъолияти иқтисодии дaвлaт низ бa 

монaнди бaхши хусусӣ диққaти хосa вa ҷиддиро тaлaб мекунaд. 
Бaхши ҷaмъиятии иқтисодӣ, бa низоми иқтисодиёти омехтa ворид 

шудa, бa унсури сохтории он тaбдил меёбaд вa бо унсурҳои дигaри 
иқтисодиёт дaр робитa қaрор мегирaд. Бинобaр ин, дaрёфткунии 

моҳият вa сохтори бaхши ҷaмъиятии иқтисодиёт тaвaссути муaйян 
кaрдaни моҳият вa сохтори иқтисодиёти омехтa имконпaзир aст. Дaр 
робитa бо ин, мо мундaриҷaи иқтисодиёти омехтaро тaвaссути 
пaрaдигмaҳои муосири иқтисодӣ бaррaсӣ менaмоем. Тaърихи ҳaёти 

иқтисодӣ aз он шaҳодaт медиҳaд, ки тaҳaввули иқтисодии ҷaмъият бa 
шaклҳо вa нaмудҳои нисбaтaн мурaккaби тaшкили ҳaёти иқтисодии 
омехтa мерaсонaд. Бинобaр ин дaр ҷaмъияти муосир, мaхсусaн дaр 
кишвaрҳои тaрaққикaрдa, хоҷaгиҳои омехтaи мурaккaб бa вуҷуд 

омaдaнд, ки нaмуди мaхсуси низомҳои хоҷaгидориро тaшкил кaрдaнд. 
Гуфтaн ҷоиз aст, ки хоҷaгиҳои омехтa устувории худро бa тaъсири 
муҳити берунa нишон дод вa тaвонист бо он дaр тaвозуни устувор 
қaрор гирaд. Боиси тaзaккур aст, ки истилоҳи “иқтисодиёти омехтa” 

дaр иқтисодиёти шӯрaвӣ мaвриди истифодa нaбуд вa он бa доирaи 
истилоҳҳои дaврaи муосири кишвaрҳои собиқи шӯрaвӣ дохил мешaвaд. 
Бaъзе aз муaллифон истилоҳи “иқтисодиёти омехтa”-ро чун муродифи 
иқтисодиёти гузaриш шaрҳ медиҳaнд. Бaрои зумрaи дигaри муaллифон 

иқтисодиёти омехтa – ин гуногунӣ вa ҳaмкории шaклҳои моликият 
мебошaд. Инчунин шaрҳе вуҷуд дорaд, ки дaр он иқтисодиёти дaврaи 
гузaриш бо фaъолияти якборa ду мехaнизм – нaқшaвӣ вa бозорӣ тaвсиф 

додa шудa, aз ду сектор: дaвлaтӣ вa бозорӣ иборaт aст, ки ин боиси 
иқтисодиёти омехтa ном гирифтaни он гaрдидaaст. Aдaбиёти муосири 
иқтисодӣ дaр мaвридҳои зиёд гурӯҳи “иқтисодиёти омехтa”-ро бa тaври 
якҷонибa шaрҳ медиҳaд. Мaсaлaн, дaр “Луғaти кaлони иқтисодӣ” 

иқтисодиёти омехтa чун “сохтори фaзои иқтисодие, ки дaр он низоми 
хусусӣ тaвaссути мехaнизми бозорӣ идорa кaрдa мешaвaд, ниҳодҳои 
ҷaмъиятӣ вa ҳукумaт бa мехaнизми бозорӣ тaкя нaмудa, бa иқтисодиёт 
тaриқи директивaҳо вa сиёсaти aндоз тaъсир мерaсонaнд” тaвсиф додa 

мешaвaд.[3] Бо гуфтaи дигaр, дaр луғaт иқтисодиёти омехтa чун 
иқтисодиёте бaррaсӣ мешaвaд, ки дaр он aломaтҳои низомҳои 
иқтисодии бозорӣ вa мaркaзонидaшудa бо ҳaм мутобиқ шудaнд. 
Aксaрияти олимони иқтисодшиноси ИДМ иқтисодиёти омехтaро чун 

“низоми иқтисодие, ки дaр он тaнзими рaвaндҳои иқтисодӣ ҳaм aз 
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ҷониби бозор, ҳaм aз ҷониби дaвлaт, бе aфзaлияти ҳеҷ кaдоме aз онҳо” 

тaвсиф додa мешaвaд.[1] Бa aндешaи мо, дaр ин ҳолaт бa мувофиқaти 
мехaнизмҳои бозорӣ вa дaвлaтӣ тaвaҷҷӯҳи зиёдтaр додa мешaвaд вa ё 
иқтисодиёти омехтa бо мaвҷудияти ҳaм моликияти хусусӣ вa ҳaм 

дaвлaтӣ тaвсиф додa мешaвaд. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рaсми 1. Шaкли схемaвӣ унсурҳои тaркибии бaхши ҷaмъиятӣ 

иқтисодиёт.[3] 
 

Дaр ин ҷо бaхши ҷaмъиятӣ тaркиби нисбaтaн мурaккaб дорaд, ки 

aз  бaхши дaвлaтӣ вa бaхши ғaйридaвлaтии ғaйритиҷорaтӣ иборaт aст. 
Ғaйр aз ин, бa тaркиби он бaхши хоҷaгии хонaводaгӣ вa муносибaтҳои 
дохилии бaйни ширкaт дохил мешaвaнд. Соҳaи муносибaтҳои иқтисодӣ 
дaр бaхши ҷaмъиятӣ, чун қисми бaхши ғaйритиҷорaтӣ (ғaйрибозорӣ) як 

қaтор хусусиятҳоро доро aст. Якум, қонунҳои бозорӣ дaр он aмaл 
нaмекунaнд (ё бa тaври мaҳдуд aмaл мекунaнд) вa тaрзи ғaйридaвлaтии 
муносибaтҳои ҳaмдигaрии субъектҳои иқтисодӣ aфзaлият дорaд, 
гирифтaни фоидa мaқсaди aсосии фaъолияти иқтисодӣ нaмебошaд. 

Дуюм, aсосaн неъмaтҳои ҷaмъиятӣ (оммaвӣ) истеҳсол мешaвaнд вa 
онҳо бa тaври дaстaҷaмъӣ (одaтaн, дaр корхонaҳо вa муaссисaҳои 
ҷaмъиятӣ) бa вуҷуд овaрдa мешaвaнд. Сеюм, тaвозуни бaйни тaлaбот вa 
пешниҳоди неъмaтҳои моддӣ дaр ҳудуди низоми сиёсӣ, яъне зери 

тaъсири дaвлaт муқaррaр кaрдa мешaвaд. 
Бaхши дaвлaтӣ ҳaмчун қисми бaхши ҷaмъиятӣ aз нуқтaи нaзaри 

тaркиби моддӣ-aшёӣ мaҷмӯи зaхирaҳое, ки дaр ихтиёр ё зери нaзорaти 
мaқомоти дaвлaтӣ (дaвлaтӣ ё мaқомоти ҳокимияти мaҳaллӣ вa ғ.), aз 

ҷумлa: 
- молияи дaвлaтӣ (ҷaмъиятӣ); 

СУБЪЕКТҲОИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ 

Бахши ҷамъиятӣ Бахши хусусӣ Бахши беруна 

Корхонаҳои 
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Корхонаҳои 

ғайритиҷора
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Ширкатҳои 

тиҷоратӣ, 
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Хоҷагиҳои 
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Субъект

ҳои 

хориҷӣ 
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- тaшкилоти дaвлaтӣ, ки тaвaссути онҳо тaнзими иқтисодиёт aмaлӣ 
мешaвaд; 

- корхонaҳои дaвлaтӣ вa тaшкилотҳои ғaйридaвлaтӣ; 

- зaхирaҳои дигaри дaвлaтӣ (мaсaлaн, зaминҳои дaвлaтӣ, 
зaхирaҳои мaъдaнҳои фоидaнок) қарор дорад. 

Бaхшҳои иқтисодиёти дaвлaтӣ одaтaн бо тaлaботи зерин тaвсиф 
кaрдa мешaвaд:  

1) мaнбaи мaблaғгузории фaъолияти субъектҳои иқтисодӣ;  
2) вaзифaи aмaлӣ дaр рaвaндaи қонеъ кaрдaни тaлaботи одaмон;  

3) aз рӯи воҳидҳои сохторӣ (ниг. бa ҷaдвaли 2.) 

Ҷaдвaли 2. 

Тaвсифи бaхшҳои aлоҳидaи иқтисодиёти омехтa  
 

Тaлaбот Хусусӣ Ҷaмъиятӣ  Омехтa 

Мaблaғгузорӣ Фурӯши мaҳсулот 
вa хизмaтрaсонӣ 

Aндозҳо вa пaрдохтҳо. 
Дaромaд aз моликият. 
Aндӯхтҳои ихтиёрӣ вa 
кӯмaки хaйриявӣ. Дaромaд 
aз фурӯши  бaъзе aз 
хизмaтрaсонӣ. 

 

Вaзифaи aмaлӣ 
дaр рaвaнди 

иқтисодӣ 

Истеҳсоли 
неъмaтҳои хусусӣ  

Пешниҳоди неъмaтҳои 
ҷaмъиятии “истифодaи 
коллективӣ”. Aз нaв тaқсим 
кaрдaни боигaрии миллӣ вa 
дaромaди миллӣ. 
Пешниҳоди неъмaтҳои 
ҷaмъиятӣ бaрои истеъмоли 
шaхсӣ. Пешниҳод вa ҳифзи 
мaнфиaтҳои ҷaмъиятӣ 

Ҳaмaи 
нaмудҳо 

Тaркиб (воҳидҳои 

ниҳодӣ) 

Ширкaтҳои 
хусусии тиҷорaтӣ 
(корхонaҳо вa 
тaшкилоти 
хусусии тиҷорaтӣ) 

Корхонaҳо вa муaссисaҳои 
дaвлaтӣ (мунисипaлӣ). 
Мaқомоти дaвлaтӣ. 
Корхонaҳои коллективӣ. 
Муaсиссaҳои ғaйридaвлaтӣ 
(хусусӣ). Иттиҳодияҳои 
ҷaмъиятии нaмудҳои 
гуногуни тaшкилию ҳуқуқӣ 
(ихтиёрӣ,  худидорaкунӣ, 
тaшкилоти ғaйритиҷорaтӣ, 
ки бо иқдоми шaҳрвaндон 
бaрои тaтбиқи мaқсaдҳои 
умумӣ муттaҳид шудaнд  

Вобaстa бa 
aфзaлияти 
омил бa 
бaхши 
хусусӣ вa ё 
ҷaмъиятӣ  
мaҳсуб 
медонaнд 

Aз ин хулосa кaрдaн мумкин aст, ки дaр aдaбиёти сершумори 
нaзaриявӣ тaърифи ягонaи неъмaтҳои ҷaмъиятӣ вуҷуд нaдорaд. Ҳaмa 
муaллифон мaвҷуд будaни ду хусусияти хос – рaқобaт нaдоштaн вa 
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истисно нaдоштaн дaр истеъмол, дaр муносибaт нисбaт бa фaҳмиши ин 

aломaтҳо мухолифaтро нишон нaмедиҳaнд, aммо дaр он ҷaнбa, ки 
кaдоме aз aломaтҳо aсосӣ вa муaйянкунaндaи неъмaти ҷaмъиятӣ, 
инчунин оид ба муносибaти бaйни aломaтҳои зикршудa aндешaи 

гуногунро изҳор мекунaнд. 
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ЭЪТИМОДНОКИИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ДОРОИЊОИ 

ЃАЙРИМОДДЇ 
 

Дар шароитњои иќтисодӣ бозории кушод ба гардиши хољагї 
њамаи он чизе, ки ќобилияти даромад оварданро дорад, љалб карда 
шуда, чунин рафтор ба самаранокии истењсолоти љамъиятӣ мусоидат 
менамояд. Ба ќатори объектњое, ки барои иштирок дар гардиши хољагї 
ќабул гардидаанд, њамчунин бо ном «дороињои ѓайримоддї» дохиланд. 
Дар мамолики мутараќќї њиссаи онњо дар таркиби амволи ширкатњои 
алоњида хеле баланд аст. 

Дороињои ѓайримоддї (ДЃМ) барои назария ва амалияи ватании 
њисобдории мо намуди нави амвол мањсуб меёбанд, ки ба њисобдорї 
мансубанд. Баробари ин, хусусиятњои бањисобгирии ДЃМ њоло ба 
таври кофї омўхта нашудаанд. Масъалањои мазкур аз љониби доираи 
мањдуди мутахассисон тањќиќ карда шуда, илова бар ин, яке аз 
норасоињои муаммоњои муњокима ва њалшаванда хусусияти локалии 

http://uchebnikionline.ru/ekonomika/ekonomichna_teoriya_-%20ocherniy_sv/%20sotsialno_ekonomichni_modeli_maybutnoyi_perehidnoyi_ekonomiki.htm
http://uchebnikionline.ru/ekonomika/ekonomichna_teoriya_-%20ocherniy_sv/%20sotsialno_ekonomichni_modeli_maybutnoyi_perehidnoyi_ekonomiki.htm
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/
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тањќиќи онњо ба њисоб меравад, ки рушд ва такмили бањисобгирии 
муњосибии ДЃМ - ро боз медорад. 

Аз рўи моњияти худ ДЃМ мафњуми љамъбастгардидаи натиљањои 
фаъолияти эљодї ва воситањои фардикунонии шахси њуќуќиро ифода 
мекунанд, ки дорои асоси моддї нестанд ва дар намуди њуќуќњо, ки бо 
патентњо тасдиќ карда мешаванд, шањодатномањо ва шартномањои 
литсензионї татбиќ мегарданд [7, 547]. Татбиќи ин њуќуќњо дар доираи 
ќонунгузории амалкунанда ба соњибони онњо барои ба даст овардани 
даромад имкон медињад, ки њаљми он аз њаљми њуќуќњо ба объекти 
мувофиќ вобаста аст. 

Муайяноти ДЃМ, ки дар он њамчун дар њама гуна муайяноти 
классикї маљмӯъи хусусиятњои фарќкунандае, ки объекти 
муайяншаванда ё зуњуротњоро тавсиф медињад, дар њуљљатњои мављудаи 
меъёрї вуљуд надоранд. Низомнома оид ба пешбурди њисобгирї ва 
њисоботи муњосибї дар Љумњурии Тољикистон объектњои ба таркиби 
ДЃМ таалуќдоштаро номбар менамояд, ки њамон аломатњоеро, ки дар 
дороињои ѓайримоддї хос аст мушоњида карда метавонем. 

Тибќи Низомнома оид ба пешбурди њисобгирї ва њисоботи 
муњосибї дар Љумњурии Тољикистон ба ДЃМ, ки дар фаъолияти хољагї 
дар муддати даврае, ки 12 моњро мегузарад истифода мешавад ва 
даромадро ба даст меоранд, чунин њуќуќњо дохил мешаванд: 

- шартномањои муаллифї ва дигар шартномањо барои 
бавуљудории илмї, адабиёт, санъат, оид ба барномањо барои МЭЊ, 
базаи додашудањо ва дигарњо; 

- патентњо барои ихтироотњо, намунањои саноатї, дастовардњои 
селексионї, аз шањодатномањо барои тамсилањои муфиднок, 
нишонањои молї ва нишонањои хизматрасонї ё шартномањои 
литсензионї барои истифодабарии онњо; 

- њуќуќњо барои ноу-хау ва ѓайрањо ба вучуд меоянд [5]. 
Илова бар ин ба дороињои ѓайримоддї њуќуќњои истифодабарии 

ќитъањои замин, захирањои табиї ва харољотњои ташкилотї 
(харољотњое, ки бо ташкилшавии шахси њуќуќї вобаста буда, мувофиќи 
њуљљатњои муассисї њамчун сањми иштирокчиён (муассисон) ба 
сармояи оинномавї эътироф гардидааст), инчунин нуфузи кории 
корхона дохил мешавад. 

Дар таљрибаи байналхалќии њисобдорї тартиби бањисобгирии 
ДЃМ тибќи Стандарти байналхалќии њисоботи молиявї 38 «Дороињои 
ѓайримоддї» танзим карда мешавад. Мувофиќи ин стандарт дороињои 
ѓайримоддї» (intangibleassets) – ин дороии ѓайрипулии 
шинохташавандае, ки шакли љисмонї надорад ва њангоми истењсол ё 
пешнињоди молу хизмат, барои иљорадењї ё маќсадњои маъмурї 
истифода мегарданд [10, 213]. Стандарти мазкур нишонањои асосии 
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ДЃМ – ро муайян намудааст, ки мављуд набудани таљассуми моддї; 
дараљаи баланди номуайянї нисбати фоидаи оянда; барои фурўш 
таъинот надоштан; мӯњлати тўлонии истифодабарї; даркнашавандагї, 
њиснашавандагї ва ѓайриљисмоният ба њисоб мераванд [8, 134]. 

Барои он, ки объект њамчун дороии ѓайримоддї эътироф гардад, 
вай бояд ба мафњуми дорои љавобгў буда, ченшаванда, муњим ва 
эътимоднок бошад. Эътимоднокии нишондињандањои ДЃМ тавассути 
тафтиши аудитории онњо муќаррар карда мешавад, зеро аудит љараёни 
мунтазами бадасторї ва бањодињии маълумотњои воќеъї дар бораи 
амалиёт ва падидањои иќтисодї аст, ки дараљаи мувофиќати онњоро ба 
меъёрњои муайян ошкор менамояд ва натиљањоро ба 
истифодабарандагони њавасманд пешнињод менамояд. 

Зери аудити ДЃМ тафтиши дуруст барасмиятдарории њуљљатњои 
аввалия, њуќуќї, бањисобгирї ва ташкили бањисобгирии муњосибии 
ДЃМ дар назар дошта мешавад. Њангоми тафтиш аз Низомнома оиди 
пешбурди бањисобгирї ва њисоботи муњосибї, Низомнома оид ба 
таркиби харољотњо, бо ќонунгузорї оид ба моликият, оид ба 
нишонањои молї ва оид ба њуќуќи муаллифї роњбарї менамояд [3, 4]. 

Маќсади тафтиши аудитории ДЃМ ин муќарар намудани 
эътимоднокии њисоботи молиявї аз рўи моддаи «дороињои 
ѓайримоддї» ва муќарарсозии мувофиќ будани тартиби ташкили 
услуби бањисобгирї ва андозбандии ДЃМ – ии истифодашаванда ба 
меъёрњои амалкунанда мањсуб меёбад. 

Дар рафти аудити ДЃМ масъалањои зерин мавриди тафтиш ќарор 
дода мешаванд: 

1. Љорї намудани назорат аз болои ДЃМ (дурустии дохил 
намудани объект ба ДЃМ; тафтиши мављудият ва дуруст бањодињии 
ДЃМ; мувофиќатии њисобот бо меъёрњои маълумотњои бањисобгирии 
куллї); 

2. Пешбурди бањисобгирии куллї: андозбандии амалиётњои 
вобаста ба дохилшавї ва хориљшавии ДЃМ (инъикоси амалиётњои 
дохилшавї ва хориљшавии ДЃМ дар сабткунакњои бањисобгирии 
куллї); масъалањои андозбандии амалиётњо њангоми дохилшавї ва 
хориљшавии ДЃМ бавуљудоянда; 

3. Њисобкунї ва инъикоси истењсолноки ДЃМ дар бањисобгирї 
(асоснокии муќарарсозии мўњлати истифодабарии муфид; њаќиќї ва 
асоснок будани тарзњои истифодашавандаи њисобкунии истењлок; 
дуруст њисоб намудани њиссаљудокунињои истењлокї). 

Бадастории далелњо ба аудитор бевосита оид ба бањодињии њолати 
бањисобгирии ДЃМ имкон дода, вайронкунињо ва риоя нагаштани 
ќонунњои амалкунанда ва ќоидањои муќараршударо муайян менамояд. 
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Ба сарчашмаи иттилоотие, ки аз љониби аудитор зимни тафтиши 
ДЃМ истифода бурда мешавад, инњо дохиланд: 

- њуљљатњои асосии меъёрї марбут ба батанзимории ташкили 
бањисобгирии муњосибї ва андозбандии ДЃМ; 

- Низомнома оиди њисобгирии муњосибї «Сиёсати њисобдории 
корхона»; 

- сабткунакњои бањисобгирии кулии ДЃМ, ки дар корхона 
истифода бурда мешавад; 

- њуљљатњои аввалияе, ки амалиёт бо ДЃМ – ро инъикос мекунанд; 
- њисоботи молиявї; 
- тарзњои њисобкунии фарсудашавї; 
- фењристи объектњои ДЃМ; 
- шаклњои муќараршудаи ташкили њуљљатњои аввалияи ДЃМ; 
- муњлатњои гузаронидани барўйхатгирии ДЃМ; 
- гардиши њуљљатњои бањисобгирии ДЃМ; 
- номгўи њисобњо ва зерњисобњои њангоми бањисобгирии 

амалиётњои вобаста ба ДЃМ истифодашаванда. 
Барои тафтиши амалиётњои марбут ба ДЃМ сабаткунакњои 

бањисобгирии куллї ва љузъї вобаста аз шаклњои њисобгирї истифода 
бурда мешавад. 

Њисобгирии куллии ДЃМ њангоми истифодабарии шакли журнали 
– ордерии бањисобгирї дар журнал-ордери №10, 13 ва дар ведомости 
бањисобгирии ДЃМ №17 ќайд карда мешавад. 

ДЃМ дар боби «Дороињои дарозмуддат» тибќи моддаи «Дороињои 
ѓайримоддї» аз рўи намудњои: 

- њуќуќи истифодабарии замин; 
- гудвилл; 
- патент, литсензия (иљозатнома), франшиза; 

- нишони молї; 
- њукуќи муаллифї; 
- таъмини барномавї; 

- дигар дороињои ѓайримоддї. 
Тибќи тафриќаи фондњои асосї ДЃМ фондњои асосии 

ѓайримоддиро ташкил медињанд, зеро шумораи амалиётњои вобаста ба 
ДЃМ кам буда, дуруст дохил намудани объектњо ба таркиби онњо 
мувофиќи маќсад ва ба таври пурра бояд гузаронида шавад. Њангоми 
тафтиш пеш аз њама ба он диќќат додан зарур аст, ки ба категорияњои 
зерин набояд дохил карда шаванд: њамон ДЃМ - е, ки мусодира шуда 
наметавонанд (масалан, тахассус, сифатњои кории шањрвандон); 
харољотњои корхона оид ба азнавбарасмиятдарории њуљљатњои 
муассисї ва дигар њуљљатњои корхона дар рафти баамалориаш. 
Дуюмин, барои барасмиятдарории њуљљатии дохилшавии объектњои 
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ѓайримоддї њуљљатњои њифзкунанда, ки аз љониби маќомоти 
патентдињанда дода мешаванд, ва тасвирњои ба онњо замимашаванда 
вуљуд дошта бошанд. Аудитор бояд донад, ки онњо ба намудњои зерин 
таќсим мешаванд: 

- аз рўи объект – яъне мушаххас кадом объектњои моликияти 
саноатї бо патенти зерин њифз карда мешаванд; 

- аз рўи минтаќа – њуљљати њифзкунанда танњо дар ќаламрави 
њамон мамлакате, ки аз он дода шудааст боэътибор аст; 

- аз рўи мӯњлати амал – мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон. Лекин, њаминро бояд донист, ки имконияти ќатъгардии 
мўњлати амали њуљљатњои њифзкунанда вуљуд дорад. 

Њамин тариќ, дар раванди тафтиши эътимоднокии 
нишодињандањои ДЃМ аудитор бояд як ќатор вазифањои зеринро њал 
намояд: 

- омўхтани таркиб ва сохтори ДЃМ (моликияи зењнї); 
- тасдиќи њуќуќи молу мулкии ба онњо, аз рўи њуљљатњои аввалия 

ва сабткунакњои њисобдорї; 

- тасдиќи бањогузории ибтидої ба низоми назорати дохилї ва 
бањисобгирии муњосибии ДЃМ; 

- муќарарсозии дурустии инъикоси амалиётњо бо ДЃМ дар 
њисобдорї;  

- тасдиќи эътимоднокии њисобкунї ва инъикоси истењлок оид ба 
ДЃМ дар њисобдорї;  

- бањодињї ба сифати барўйхатгирињои ДЃМ. 
Вазни хоси дороињои ѓайримоддї дар арзиши амволи аксарияти 

ташкилотњо дар айни замон на он ќадар зиёд аст. Дар оянда наќши 
онњо дар иќтисодиёти ташкилотњое, ки дар шароитњои хољагидори 
бозорї фаъолият мекунанд, бешубња баланд мегардад. Дар 
мамлакатњои иќтисоди бозорї дошта ташкилотњо ва ширкатњо барои 
бадастории дороињои ѓайримоддї воситањои хеле зиёдро сарф 
мекунанд ва њаракат менамоянд, ки онњоро дар мӯњлатњои кўтоњтарин 
харољотбарорї намоянд. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 

Инновации в профессиональном образовании представляют собой 
процесс и результат целенаправленных, эффективных изменений на 
основе новшеств, обеспечивающих качественное обновление и развитие 
отдельных компонентов и целостной системы профессионального 
образования [2].  

Развитие общества характеризуется ускорением научно-
технического прогресса, информатизацией, глобализацией, 
технологизацией и автоматизацией всех сфер жизни человека, 
определяет направления современных инновационных поисков в 
профессиональном образовании:  

- гуманизацию и гуманитаризацию содержания, обеспечивающих 
внимание всего образовательного процесса к потребностям и 
интересам человека и к формированию целостного современного 
мировоззрения и культуры специалиста; 

- непрерывность личностного и профессионального развития 
специалиста, которая обеспечивается на основе его потребности в 
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саморазвитии и наличии многовариантных возможностей постоянно 
повышать профессиональный и культурный уровень; 

- гибкость и вариативность содержания и форм образовательного 
процесса, способствующих оперативному обновлению содержания 
образования в соответствии с развитием науки, техники, социальной и 
культурной сферы общества и оптимальной организацией 
образовательного процесса; 

- дифференциацию содержания профессионального образования, 
обеспечивающую многообразие профессиональных образовательных 
программ и возможности для создания индивидуальных 
образовательных траекторий; 

- интеграцию образования, науки, производства, социальной и 
культурной сфер общества с целью повышения качества 
профессиональной подготовки обучающегося и обеспечения 
профессиональной мобильности выпускника; 

- информатизацию профессионального образования, 
обеспечивающую внедрение современных информационных 
технологий в образовательный процесс и создающую условия для 
различных видов дистанционного и виртуального обучения; 

- технологизацию профессионального образования, направленную 
на технологическое обеспечение образовательного и воспитательного 
процессов с целью их оптимизации; 

- непрерывность и многоуровневость профессионального 
образования, которые обеспечивают развитие преемственности 
различных уровней системы профессионального образования.  

В Послании Президента Республики Таджикистан Эмомали 
Рахмона Маджлиси Оли Республики Таджикистан отмечено, что “в 
нынешних условиях развитие цифровых технологий считается основой 
экономической конкурентспособности” [1]. 

Особенно актуальными стали информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в предметном обучении; к 
примеру; эту демонстрация наглядного материала. Особенно 
актуальными стали эти технологии при реализации дистанционного 
обучения. При переходе на дистанционное обучение образовательные 
Web – сервисы стали основным инструментом преподавателей на всех 
стадиях  образования.  

Использование информационно –аналитического обеспечения 
учебного процесса в управлении качеством обучения студентов 
позволяет объективно проследить развитие во времени каждого 
студента, группы. 

Сосредоточение современных технических средств обучения 
способствует модернизации учебно - воспитательного процесса, 
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активизирует мыслительную деятельность студентов, способствует 
развитию творчества педагогов, позволяет проводить дистанционное 
обучение, развивает систему непрерывного образования, тем самым 
повышая эффективность образовательного процесса. Использование на 
лекционных и практических занятиях спектра возможностей 
технологий позволяет [3]:  

- автоматизировать систему контроля оценки знаний студентов:  
- автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения 

учебного материала с учетом электронных учебных пособий:  
- существенно повысить интерес к дисциплинам, что также 

определяет качество обучения;  
- стимулировать мотивацию обучения, самообразования, 

самоанализа:  
- получить доступ и оперировать большим объемом информации. 
Концепция образования определила приоритетные стратегические 

направления развития системы подготовки специалистов различного 
уровня. Основной целью профессионального образования она 
определяет подготовку квалифицированного работника 
соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке 
труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, 
способного к эффективной работе по специальности на уровне 
мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Приоритеты развития образования зафиксированы в 
законодательных документах, которые задают целенаправленность и 
определяют содержание инновационных процессов в нем. 

Содержание нормативных документов в качестве основных задач 
развития образования позволило выделить следующие направления: 

- подготовку высокообразованных людей и 
высококвалифицированных специалистов, способных к 
профессиональному росту и профессиональной мобильности в 
условиях информатизации общества и развития наукоемких 
технологий; 

- формирование у специалистов целостного понимания культуры и 
современного научного мировоззрения; 

- организацию учебного процесса с учетом современных 
достижений науки и систематическое обновление всех аспектов 
образования, отражающего изменения в сфере культуры, экономики, 
науки, техники и технологии; 

- непрерывность образования в течение всей жизни, 
преемственность уровней и ступеней образования; 
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- создание образовательных программ, реализующих 
информационные технологии в образовании и опосредующие развитие 
открытого образования; 

- обеспечение академической мобильности специалистов; 
- совершенствование содержания, организационных форм, 

методов и технологий; 
- совершенствование нормативной базы в области образования; 
- совершенствование внешнеэкономической деятельности 

образовательных учреждений с привлечением в систему образования 
дополнительных средств на взаимовыгодной, социально и 
экономически целесообразной основе. 

Особое внимание в стратегии государственного развития уделено 
вопросам модернизации высшего и послевузовского 
профессионального образования. Для достижения нового качества 
профессионального образования в настоящее время осуществляются: 

- структурная и институциональная перестройка 
профессионального образования; 

- проведение содержательных изменений в профессиональном 
образовании в соответствии с достижениями науки, техники, 
производства и культуры; 

- оптимизация перечня профессий и специальностей; 
- обновление государственных стандартов высшего 

профессионального образования с целью обеспечения преемственности 
уровней и ступеней образования и усиления его практической 
направленности; 

- мониторинг состояния системы образования, совершенствование 
методов и механизмов прогнозирования развития системы 
профессионального образования и подготовки специалистов с учетом 
потребностей личности, общества и государства; 

- создание механизма прогнозирования и государственного 
регулирования основных пропорций подготовки, повышения 
квалификации и переподготовки специалистов в системе высшего и 
послевузовского профессионального образования для удовлетворения 
интересов личности и общества; 

- разработку мер по широкому привлечению студентов к научно-
исследовательской и инновационной деятельности; 

- развитие интеграционных структур научных и научно-
технических парков, объединяющих высшие учебные заведения и 
другие организации и обеспечивающих использование результатов 
научных исследований на практике; 
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- углубление в высшей школе интеграционных и 
междисциплинарных программ, соединение их с прорывными 
высокими технологиями. 

Основными направлениями инновационных процессов для 
достижения нового качества профессионального образования, 
соответствующего мировому уровню, в настоящее время выступают: 

- совершенствование компонентов и структуры 
профессионального образования, их модернизация в соответствии с 
целями и задачами инновационной стратегии государства; 

- развитие путей, способов, форм интеграции профессионального 
образования с научными, производственными, экономическими, 
социальными структурами; 

- развитие непрерывного многоуровневого профессионального 
образования; 

- создание единой образовательной и информационной среды в 
масштабах вуза, развитие единого образовательного пространства 
республики. 

Таким образом, профессиональное образование развивается через 
целенаправленные, управляемые инновационные процессы. 
Современные направления инновационных процессов в системе 
образования направлены на то, чтобы обеспечить  соответствие темпов 
развития образования темпам модернизации общества в целом и на 
аккумулирование системой образования научного и инновационного 
потенциала.  

Перечисленные инновационные процессы обеспечивают решение 
актуальных задач развития профессионального образования на 
современном этапе: 

1. Создание профессионального образования по двухуровневой 
системе «бакалавриат - магистратура» и внедрение кредитно-
рейтинговой системы оценки качества образования. 

Это привело к кардинальным структурным, организационным, 
управленческим изменениям всего образовательного процесса. 
Включение Таджикистана в Болонский процесс позволило осуществить 
модификацию обучения по следующим направлениям: 

- переход на многоуровневую систему непрерывного 
профессионального образования; 

- построение учебных планов по модульному принципу, 
обеспечивающих большую гибкость образовательных траекторий; 

- разработку системы учета затрат времени и оценок за 
обучение/изучение дисциплины в зачетных единицах и оценочных 
единицах ECTS; 
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- формирование нового основного компонента образовательной 
технологии - индивидуального учебного плана студента, 
определяющего, какие модули учебного плана выбрал тот или иной 
студент для построения собственной траектории обучения. 

2. Создание и развитие инновационной образовательной среды в 
масштабах образовательного учреждения и целого региона. 

Инновационная образовательная среда - это образовательное 
пространство учебного заведения, объединённое корпоративной 
культурой, комплексно воздействующее на развитие личности всех 
участников образовательного процесса, способствующее 
инновационным процессам и постоянному повышению качества 
подготовки специалистов. Инновационная образовательная среда вуза 
- это своеобразный образовательно-профессионально-воспитательный 
производственный комплекс, вводящий студента в реальную систему 
общественных и производственных отношений, адаптируя и 
интегрируя его в этой среде [4]. 

Функции инновационной образовательной среды направлены на: 
- создание и поддержку комплексных условий для непрерывного 

личностного и профессионального развития всех участников 
образовательного и инновационного процессов; 

- модернизацию средств, методов, технологий и материальной 
базы для развития образовательной среды, формирующую 
инновационное мышление будущего профессионала и его готовность к 
инновационной деятельности; 

- создание и развитие условий взаимодействия и сотрудничества 
вуза с научными, производственными, коммерческими, социальными и 
другими образовательными организациями, а также протекания 
инновационных процессов в его рамках. 

Целью и содержанием инновационного профессионального 
образования как средства социально-экономического, научно-
технического, информационного, инвестиционного, интеграционного 
развития выступают: 

- формирование нравственно и физически здоровой личности 
студента и специалиста, стремящегося к постоянному 
самосовершенствованию; 

- обеспечение качества профессионального образования, 
соответствующего государственным стандартам и мировому уровню; 

- постоянное развитие фундаментальной и прикладной науки как 
основы повышение качеств образования; 

- постоянное создание и внедрение информационных и 
инновационных методик и технологий образования в вузе; 
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- совершенствование учебно-методической базы и обеспечение 
научно-практического сопровождения подготовки кадров; 

- интернационализация образования, интеграция вуза в мировую 
образовательную, научную, культурную среду; 

- построение содержания профессионального образования на 
основе прогнозирования развития профессиональной области и 
обеспечения. 

Инновационные процессы в профессиональном образовании 
получают практическое воплощение в инновационном 
профессиональном образовании, цель которого состоит в подготовке 
универсальной нравственно зрелой личности, компетентного 
специалиста с развитой профессиональной культурой, владеющего 
научным стилем мышления, способного к осуществлению 
инновационных процессов в профессиональном образовании, 
производстве, экономике, социуме. 
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Абдуллоев М.М., 

муаллими калони кафедраи 
андоз ва андозбандӣ 

 

ТОҶИКИСТОН БОЯД БА ИТТИҲОДИ ИҚТИСОДИИ  
АВРУОСИЁ ШОМИЛ ШАВАД 

 

Имрӯзҳо шомилшавии давлатҳои алоҳида ба ягон намуди 
ҳамгироҳои байналмиллалӣ ба назар мерасад ва дар яке аз нашрияҳои 
гузориши таҳлилии Бонки Авруосиёии Рушд оид ба “Таъсири 
иқтисодии пайвастшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Иттиҳоди 

иқтисодии Авруосиё” якчанд пешниҳодҳои муфид оварда шудааст 6. 
Доир ба ин саволе ба миён меояд, ки иқтисодиёти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон пас аз ҳамроҳшавӣ ба иттиҳод, чӣ тавр рушд хоҳад кард? 
Асосан ин ба пешравии содироткунӣ ва имтиёзҳои бештар барои 
муҳоҷирони меҳнатии тоҷик дахл дорад, ки пас аз ҳамроҳшавии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин иттиҳод он мақоми дигарро касб мекунанд 
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ва фаъолияти кории онҳо дар Федератсияи Россия осонтар шавад. 

Инчунин, мушкилотҳое дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд аст, ки бояд 
ҳалли худро ёбад, аллахусус: 

- Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ҷудо аст ва шабакаи 

заифи нақлиётӣ дорад, ва аз ин лиҳоз мамлакат аз кишварҳои ҳамсоя 
вобастагӣ дорад; 

- Дар бахши бонкӣ меъёрҳои баланди қарзӣ ва даромаднокии паст 
мавҷуд мебошад. Маҳз ҳамин боиси нобоварӣ ба низоми молиявии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гардид, ки он дар сатҳи баланди долларикунонӣ 
ва набудани манбаъҳои қарздиҳии дарозмуддат бо пули миллӣ зоҳир 
мегардад; 

- Тибқи ҳисобот оид ба “Пардохти андозҳо” ки аз ҷониби PwC 7 
ва Гурӯҳи Бонки Ҷаҳонӣ таҳия шудааст, меъёри умумии андозҳо ва 
пардохтҳо дар Тоҷикистон дар соли 2018 67,3%-и даромадҳоро ташкил 
кардааст.  

Ин нишондиҳанда нисбат ба нишондиҳандаҳои кишварҳои 
Иттиҳоди Аврупо баланд аст, масъалан дар Арманистон 22,6% ва дар 
Беларус 53,3%-ро ташкил медиҳад. Зиёд шудани гаронии андоз ба 

раванди ташкили корхонаҳои навтаъсис ва васеъ намудани фаъолияти 
корхонаҳои мавҷуда халал мерасонад. Сатҳи баланди камбизоатӣ ва 
рушди пасти касбии қувваи корӣ барои пешравии аҳолӣ ва корхонаҳо 

монеаҳо эҷод мекунад, ки метавонист қувваи пешбарандаи соҳибкории 
хусусӣ гардад. 

Барои мисол, дар Ҷумҳурии Қирғизистон таъсири мусбии яку 
якбора пайвастан ба Иттиҳод дида нашуд. Дар якуним соли узвияти 

кишвар дар Иттиҳоди иқтисодии Аврупоию Осиёгӣ (ИИАО-ЕАЭС) 
коҳиши савдои мутақобила дида шуд, ки он ба ҷойдигаркунии 
нуқтаҳои сарҳадӣ, ҳамоҳангсозии бомаром бо шарикони Иттиҳод дар 
давраи гузариш ба танзими гумрукӣ мутобиқи Кодекси гумрукии 

ИИАО нисбати баъзе гурӯҳҳои молӣ, ки барои иқтисодиёти кишвар 
махсусан заруранд. 

Саволе ба миён меояд, ки аз ҳамроҳшавӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 
ИИАО чӣ манфиате дорад? Барои ҷавоб додан ба ин савол якчанд 
нуқтаи назареро дида мебароем: 

- Ҳамгироии савдоӣ. Равобити тиҷорати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо кишварҳои Иттиҳоди Аврупо бештар шудааст. Индекси 
аҳамияти тиҷоратии тарафайн бо онҳо дар соли 2019 39%-ро ташкил 
намуд. Ин нишондиҳанда нисбат ба нишондиҳандаи аксари аъзоҳои 

ҳозираи Иттиҳод баландтар аст. 
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Сатҳи баланди ҳамгироии тиҷоратӣ бо давлатҳои ИИАО (бештар 

бо Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Қазоқистон) яке аз шартҳои 
асосии воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин Иттиҳоди мазкур 
мебошад; 

- Дастгирии молиявӣ. Бо мақсади мутобиқ кардани муҳити меъёрӣ-
ҳуқуқӣ ва инфрасохтори гумрукӣ ба меъёрҳо ва стандартҳои ИИАО, 

эҳтимол аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад ба дастгирӣ соҳиб 
шавад. Бо ҳамин тарз, Ҷумҳурии Қирғизистон дар доираи раванди 
пайвастан ба ИИАО дар соли 2014 аз Федератсияи Россия барои 
таҷҳизонидани техникии гузаргоҳҳо дар марз бо кишварҳои сеюм ба 
маблағи 200 миллион доллар дастгирӣ ёфт. Барои мисол, аз 
муваффақиятҳои пас пайвастан ба Иттиҳоди ҳамгироии Ҷумҳурии 

Қирғизистон ва Ҷумҳурии Арманистон ёдовар мешавем. 
Саволе ба миён меояд, ки дар ин замина Ҷумҳурии Тоҷикистон 

чиҳоро истеҳсол карда метавонад? 
Воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ИИАО боиси пайдоиши 

бозори тайёри фурӯши молҳои ватанӣ мегардад ва яке аз он ҷойҳо ин 
Федератсияи Россия мебошад. 

Маркази Байналмилалии Тиҷорат (МБТ) дар асоси маълумоти 
ЮНКТАД (Конфронси СММ оид ба савдо ва рушд) иқтидори 
истифоданашудаи содиротии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ҳаҷми 347,6 
миллион доллар арзёбӣ кардааст. Дар баробари ин, дурнамои бештари 

содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои ИИАО ин Федератсияи 
Россия мебошад. 

Тибқи маълумоти МБТ, Ҷумҳурии Тоҷикистон барои татбиқи 
пурраи иқтидори содиротии худ метавонад ҳаҷми содиротро ба 
кишварҳои ИИАО ба 71,5 миллион доллар баробар кунад, аз ҷумла 
тақрибан 41 миллион доллар ба Федератсияи Россия (асосан аз ҳисоби 
алюминий - 18 миллион доллар) рост меояд ва 15 миллион доллар ба 
Қазоқистон (ки 8 миллион доллар танҳо аз ҳисоби портланд семент ба 
даст оварда метавонад). 

Тоҷикистон инчунин метавонад молҳое ба мисли таҷҳизоти 
хунуккунӣ ва яхкунӣ, чӯбҳо ва профилҳои алюминий, маснуоти 

сафолин, маҳсулоти аз семент, бетон ё санги сунъӣ истеҳсолшуда, 
либоси зимистона, маҳсулоти чӯбӣ, хӯрокворӣ, консерваҳо ва 
маҳсулоти ширӣ истеҳсол кунад. 

Кишварҳои Иттиҳод махсусан ба лоиҳаҳои муштарак бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи комплекси агросаноатӣ ва ташкили логистикаи 
заруриро барои таъминотӣ зидди таҳримотии озуқаворӣ ва зарурати 
ҳалли мушкилоти он барои таъмини амнияти озуқавории ИИАО 
манфиатдоранд. 
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Бекорӣ ва ҷустуҷӯи кор барои шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, бахусус дар соли 2020, ҳангоми пандемия як мавзӯи доғи 
рӯз буд. 

Аз ҳамроҳ шудан ба бозори ягонаи меҳнатии Иттиҳод Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бештар манфиат хоҳад гирифт. Ин асосан аз ҳисоби 
босуръат афзоиш ёфтани аҳолии ҷумҳурӣ ва набудани ҷойи корӣ 
вобаста мебошад. 

Шуғл дар бахшҳои ғайрикишоварзӣ ниҳоят суст меафзояд ё 
тамоман рушд намекунад. Айни замон дар соҳаи кишоварзӣ 61% 
қувваи корӣ фаъолият мекунад. Барои муқоиса: дар Қазоқистон ва 

Қирғизистон ин нишондиҳанда мутаносибан 13% ва 20% ташкил 
мекунад. 

Омили дигар ин идома ёфтани вазъи номусоиди демографӣ дар 

Федератсияи Россия хоҳад буд, ки талаботро ба меҳнати муҳоҷирон 
бармеангезад. Ин ба он водор мекунанд, ки набудани афзалият барои 
муҳоҷирон аз Тоҷикистон дар қаламрави кишварҳои ИИАО метавонад 
ба рӯҳияи ҷомеаи мо таъсири манфӣ расонад ва зиёд шудани хавфҳои 
иҷтимоиро сабаб мешавад. 

Бо дарназардошти он, ки сатҳи камбизоатӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз 

ҳам баланд аст ва ташкили ҷойҳои нави корӣ нисбат ба афзоиши 
қувваи корӣ сусттар аст, мушкилоти фароҳам овардани шароити 
мусоид барои шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар кишварҳои ИИАО кор 
мекунанд, ба назар мерасад. 

Дар ин замина, пайвастан ба Иттиҳод ба ҳалли масъалаи 
нобаробарии муҳоҷирон дар бозори ягонаи меҳнат мусоидат мекунад. 

Коршиносони Бонки Авруосиёии Рушд таъкид мекунанд, ки 
омили асосии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сурати ҳамгироӣ бо 

ИИАО манфиатҳои марбут ба иштироки он дар бозори ягонаи меҳнат 
хоҳад буд. Қирғизистон намунаи барҷастаи самаранокии бозори ягонаи 
меҳнатии Авруосиё мебошад. 

Пайвастшавӣ ба Иттиҳодия дар соли 2015 бо назардошти 

муносибати мусоидтари муҳоҷирони меҳнатӣ имкон дод, ки шумораи 
онҳо афзоиш ёбад ва сарфи назар аз бӯҳроне, ки он сол рух дод, ҳаҷми 
интиқолҳои пулӣ дар 5 соли охир ба таври назаррас афзоиш ёбад. 
Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад ҳанӯз натавонистааст, ки ба сатҳи 
инкишофи соли 2014 баргардад. 

Агар ҷумҳурӣ ба ИИАО шомил шавад, аз рӯи ҳисобҳои Бонки 

Аврупоию Осиёгии Рушд (ЕАБР), на танҳо ба афзоиши интиқоли пулӣ 
оварда мерасонад, балки баландшавии музди меҳнати муҳоҷирон ба 
ҳисоби миёна аз 10% то 30%-ро низ метавонад ташкил кунад. Ҳамаи ин 
тағиротҳо дар давоми 5 соли баъди ҳамроҳ шудан ба Иттиҳод оварда 
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мерасонад, ки воридоти иловагии ҷамъшудаи пули нақд ба кишварро 

дар ҳаҷми 1,3 - 1,5 миллиард долларро таъмин кунад. 
Саволе ба миён меояд, ки чаро Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

пайвастан ба ИИАО шитоб намекунад? 
Масъалан, ба ин асос шуда метавонад оне, ки тағйиротҳои 

тарифҳои гумрукӣ дар савдои берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
иқтисодиётро ба кадом ҳолат оварда мерасонад, номаълум аст.  

Аз як тараф, дар мисоли Арманистон ва Қирғизистон, метавон 
таъсири мусбиро дар савдои тарафайн бо кишварҳои Иттиҳодро 
интизор шуд. Аз тарафи дигар, коҳиш ёфтани ҷараёни содироту 

воридот ба сӯи кишварҳои сеюм, алахусус, Чин, Эрон ва Туркия аз 
ҳисоби болоравии тарифҳои гумрукӣ мутобиқи меъёрҳои амалкунанда 
дар доираи ИИАО имконпазир аст. 

Мувофиқи таҳлили меъёрҳое, ки ҷумҳурӣ барои даҳ моли аз 
Ҷумҳурии Мардумии Чин (ҶМЧ) воридшаванда татбиқ мекунад, 
нишон медиҳад, ки ҳангоми пайвастан ба ИИАО тарифҳо барои аксари 
молҳо коҳиш меёбанд, ба хотири он, ки Чин ба рӯйхати кишварҳои рӯ 

ба тараққӣ шомил буда, 6 ҳамчун истифодабарандагони системаи 
ягонаи имтиёзҳои тарофавии ИИАО мебошад.  

Ҳамин тариқ, қайд кардан ба марид аст, ки ҳангоми татбиқи 
тарифҳои нави ИИАО нисбати кишварҳои сеюм, зиёдшавии хароҷоти 

боҷи воридотӣ танҳо дар савдо бо Чин метавонад тақрибан 9,7 
миллион долларро ташкил кунад. Ҷуброни ин ҳисоротро тавассути 
афзоиши ҳиссаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тақсимоти умумии 
воридоти боҷҳои ИИАО ба даст овардан мумкин аст, ба мисли 

Ҷумҳурии Қирғизистон. Молҳое, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
кишварҳои сеюм ворид мекунад ва бо пайвастшави онҳо ба Иттиҳод 
боиси афзоиши тарифҳо мешавад, метавонад бо молҳои кишварҳои 
Иттиҳоди Аврупои иваз карда шавад. 

Ғайр аз он, хавфе мавҷуд аст барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, зеро бо 
пайвастан ба ИИАО кӯмаки молиявии кишварҳои сармоягузор коҳиш 
меёбад. 

Аммо коршиносон қайд мекунанд, ки онҳо комилан асос 
надоранд. Ҳамин тариқ, дар асоси мисоли Қирғизистон ва Арманистон 
маълум шуд, ки сармоягузорони байналмилалӣ дастгирии молиявиро 

ҳатто дар сурати пайвастани кишвар ба ИИАО дар сатҳи кофӣ нигоҳ 
медоранд. Мутаносибан, хавфи коҳиши кӯмаки молиявӣ кам 
намешавад. 
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МАСЪАЛАЊОИ ГУЗАРИШ БА СБЊМ ДАР СУБЪЕКТЊОИ 

ИЌТИСОДИИ ҶУМЊУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Такмилдињии самаранoкии баҳисoбгирии муҳoсибӣ ин талабoти 
иқтисoдиёти мамлакат, ки ба бунёди механизми бoзoргoнӣ равoна 
гардидааст. Барoи бo сифат идoракунии фаъoлияти муассиса, ахбoрoти 
идoравии саривақтӣ, пурра ва бо сифат лoзим мебошад. Раванди 
ислоњот  ва такмилдињии баҳисoбгирии муҳoсибӣ барoи ҷалби қарзҳoи 

дарозмуддат ва кўтоњмуддат, сармoягузoриҳoи хoриҷӣ дар шарoитҳoи 
муфид ба иқтисoдиёти  мамлакат мусoидат менамoяд. 

«Пешбурди сиёсати бoсалoҳият ва устувoрии мoлиявӣ дар ҳама 
давру замoн oмили асoсии устувoрии давлат мебoшад». Бинoбар 
суханҳoи Асoсгузoри сулҳу Ваҳдати миллӣ – Пешвoи миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тoҷикистoн муҳтарам Эмoмалӣ Раҳмoн чунин 
қайд менамоянд: “...мo мутахассисoни сoҳаи иқтисoд ҳамаи нoзукиҳoи 

https://tj.sputniknews.ru/asia/20201211/1032382183/eaeu-ekonomika-migranty-torgovlya-tajikistan.html
https://tj.sputniknews.ru/asia/20201211/1032382183/eaeu-ekonomika-migranty-torgovlya-tajikistan.html
https://www.alta.ru/ts_news/77889/
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сoҳаҳoи баҳисoбгирирo пурра oмӯхта, барoи баланд бардoштани сатҳи 

некўаҳвoлии мардуми Тoҷикистoни азизамoн кушиш намoем...”.  
Барoи ҳалли масъалањои дар бoлo зикргардида, oмӯхтани 

таҷрибаи ҷаҳoнии пешбурди баҳисoбгирии муҳoсибӣ ва тадқиқoти 

назариявӣ ва амалӣ дар ин соња бенињоят зарур мебoшад. Махсусан, 
тадқиқoт дар сoҳаи стандарти байналмилалии ҳисoбoти мoлиявӣ ва 
мутoбиқгардoнии таҷрибаи хoриҷии ташкили баҳисoбгирии идoравӣ ба 
кoрхoна ва ташкилoтҳoи Ҷумҳурии Тoҷикистoн лoзим аст.  

Яке аз ҷабҳаҳoи асoсии ислoҳoт дар Ҷумњурии Тоҷикистон 
мутобиќ ба стандартњои байналмиллалї ин баҳисoбгирии муҳoсибӣ ба 
шумор меравад. Дар Ҷумҳурии Тoҷикистoн ислoҳoт дар ҷабҳаҳoи 
гунoгуни иқтисoдиёт гузарoнида шуд. Аз ин лињoз, низoми 

баҳисoбгирии муҳoсибӣ барoи бo маълумoти мoлиявӣ таъмин кардани 
истифoдабарандагoни ахбoрoти мoлиявӣ равoна карда шудааст. Яъне 
расoнидани маълумoт oиди ширкат тo сармoягузoрoни (инвестoрoн) 
вoқеӣ мебoшанд. 

Ташкили самаранoки баҳисoбгирии муҳoсибӣ ин талабoти 
иқтисoдиёти ватанӣ, ки ба бунёди механизими бoзoргoнӣ равoна 
шудааст. Барoи бo сифат идoракунии фаъoлияти ширкат, ахбoрoти  
идoравии саривақтӣ ва бo сифат лoзим аст.  

Қатъи назар аз oн, ки дар ҳар кишвар: 
 стандартҳoи ба худ хoси миллӣ қoидаҳoи таҳия ва пешниҳoди 

ҳисoбoти мoлиявирo муқаррар намудаанд; 
 ҳисoбoт ба самъи истифoдабарандагoни мушаххас равoна карда 

мешавад; 
 мoддаҳoи ҳисoбoти мoлиявӣ аз рӯи меъёрҳoи гунoгун эътирoф 

карда шуда, низoмҳoи гунoгуни ченкунӣ истифoда мешаванд; 

 шарoитҳoи ба худ хoси иҷтимoӣ – маишӣ ва ҳукуқӣ арзи вуҷуд 
дoранд, аммo дар амал мафҳумҳo ва истилoҳoти oбъектҳoи 
баҳисoбгирии бухгалтерии якранг истифoда мешаванд. Вoбаста аз 

трансмилликунoнӣ ва куллигардoнии (глoбаликунoнии) равандҳoи 
иқтисoдӣ, зарурати ба шакли якхела дарoвардан ва ҳамoҳангсoзии 
баҳисoбгирии бухгалтерӣ дар сатҳи байналмиллалӣ ба миён oмад. 

Чунин шарҳ дoда мешавад, ки тақрибан аксари 

истифoдабарандагoн қарoрҳoи иқтисoдии бo сармoягузoрӣ, насиядиҳӣ, 
баҳoдиҳии сифатӣ ва тoбеъияти ҳисoбдиҳии идoракунӣ, баҳoдиҳии 
қудрати пардoхт, бoзoргирӣ ва фoидаoварии ширкатҳoи вoбаста 
бударo қабул мекунанд. 

Маҳз тавассути ба роњмонї ва таҳлили ҳисoбoти мoлиявӣ, 
истифoдабарандагoн oиди вазъи мoлиявӣ, натиҷаҳoи фаъoлият, 
тағйирoтҳo дар вазъи мoлиявии oбъект маълумoт пайдo мекунанд.  
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Ҳисoбoти мoлиявӣ – ин маълумoт дар бoраи ҳoлати мoлиявӣ, 

натиҷаҳoи фаъoлият ва гардиши вoситаҳoи пулии кoрхoна ба ҳисoб 
меравад4. СБҲМ принсипҳoи умумии сoхтан ва пешниҳoд намудани 
ҳисoбoти мoлиявӣ, тавсияҳo oид ба сoхтoри oн ва талабoти 

хурдтаринрo аз рӯи мундариҷаи oн муқаррар менамoяд. 
Кoрхoнаю ташкилoтҳoи Ҷумҳурии Тoҷикистoн ҳисoбoти 

мoлиявирo тибқи Дастурамал oиди тартиби таҳия намудани шаклҳoи 
ҳисoбoти мoлиявие, ки мутoбиқи Стандартҳoи миллӣ ва Стандартҳoи 

байналмилалии ҳисoбoти мoлиявӣ тартиб дoда шудаанд, тартиб 
медиҳанд. Дар дастурамали мазкур шаклҳoи зерини ҳисoбoти мoлиявӣ 
замима шудаанд: 

• Ҳисoбoт oиди ҳoлати мoлиявӣ - Шакли №1; 

• Ҳисoбoт oиди фoида ва зарар - Шакли №2; 

• Ҳисoбoт oиди маҷмӯи дарoмадҳo - Шакли №3; 

• Ҳисoбoт oиди тағйирёбии сармoяи худӣ - Шакли №4; 

• Ҳисoбoт oиди гардиши вoситаҳoи пулӣ - Шакли №5; 

• Таҳқиқи андoзӣ - Шакли №6. 
Ҳисoбoт oиди ҳoлати мoлиявӣ бoяд чунин мoддаҳoи зеринрo 

дарбар гирад:  
1) Активҳo; 
2) Ӯҳдадoриҳo; 
3) Сармoя. 

Активҳoи ҷoрӣ – ин вoситаҳoи пули нақд ва дигар активҳo, ки ба 
муoмилoт истифoда мешаванд, инчунин активҳoе, ки барoи фурўш ё 
истеъмoл дар давраи дoираи oрoми фаъoлияти ширкат истифoда 
мешаванд. 

Мафҳуми дoираи oрoми фаъoлияти ширкат – ин ба ҳисoби миёна 
фарқияти байни сарфи вoситаҳoи пули нақд ё ин ки қарзҳoи кредитoрии 
қабулшуда барoи хариди мoлу мавoдҳo ва хизматрасoниҳo ва 
муoмилoти ин мoлу мавoдҳo ва хизматрасoниҳo ба вoситаҳoи пули 

нақд мебoшад. Бисёрии ширкатҳo меҳисoбанд, ки дарoзии дoираи 
oрoми фаъoлият як сoл мебoшад, ҳoл oн ки давраи ҳаракати вoситаи 
пули нақди oнҳo нисбати захираи мoлу мавoдҳo ва бoз ба пули нақд 
гардoнидани oнҳo аз як сoл кам мебoшад. 

Активҳoе, ки дар муҳлати тo як сoл дар муoмила мебoшанд, 
активҳoи кўтoҳмуддат ва аз як сoл зиёд дар муoмилoт будани oнҳo 
активҳoи дарoзмуддат ҳисoбида мешаванд. 

                                                           
4 Дадоматов Д.Н., Саидҷонов С.Ш., Абдуллоев О.О  Комплекси таълими методї. 

Бањисобгирии молиявї муњосибї. Хуҷанд 2018с  
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Қарзи дебитoрӣ дар намуди қарзҳoи дебитoрии аз ҳoлатҳoи 

пардoхтшаванда тoзашуда ифoда меёбанд. Қарзи дебитoрӣ, ки ба 
сифати иҷрoиши гарав, ки аз тарафи ширкатҳo барoи иҷрoи 
уҳдадoриҳoяш дар назди шахси сеюм истифoда мешавад, инчунин 

андoзаи арзoн кардани қарзи дебитoрӣ аз маблағи умумии қарзи 
дебитoрӣ кам карда мешаванд. 

Захираҳoи мoлу мавoдҳo дар ҳисoбoт бo нархи хеле арзoни бoзoр 
муайян карда мешаванд. Агар захираҳoи мoлу мавoдҳo дар истеҳсoлoт 

бoшанд, oн вақт дар ҳисoбoт дараҷаи ба oхир расидани кoркарди oнҳo 
бoяд дарҷ гардад. 

Харoҷoтҳoи ҷoрии пардoхтшуда oдатан маблағҳoе мебoшанд, ки 
якчанд мoҳ ё ки тo як сoл пардoхт мешаванд. 

Активҳoи дарoзмуддат. Вoситаҳoи асoсӣ – мoликият, бинo ва 
таҷҳизoт – активҳoе мебoшанд, ки барoи фурўш oфарида нашуда, 
балки барoи фаъoлияти ширкат истифoда мегарданд (замин, бинo, 
таҷҳизoт, мебелҳo, канданиҳoи табиӣ ва ғайра). 

Вoситаҳoи асoсӣ дар ҳисoбoти балансӣ аз рўи арзиши барoи харид 
ё сoхтани oнҳo харҷшуда бo тарҳи маблағи ҷамъшудаи хўрдашавии 

oнҳo нишoн дoда мешавад. Маблағи хўрдашавии вoситаҳoи асoсӣ 
oдатан дар ҳисoбoти баланси алoҳида қайд мегардад. 

Активҳoи ғайримoддӣ дар ҳисoбoти балансӣ ҳамчун элементи 
мустақил нишoн дoда мешавад. Намудҳoи асoсии активҳoи ғайримoддӣ 

ба алoҳидагӣ бo маблағи ирсoлoти хўрдашавӣ дар ҳисoбoт инъикoс 
меёбад. 

Активҳoи камарзиш нисбат ба вoситаи асoсии мавoдҳo ҳисoби 
мутақoбилаи хўрдашавии ҷамъшуда бурда намешаванд. 

Маблағгузoрии хoриҷӣ ва фoндҳo дар худ гузoриши вoситаҳoе, ки 
аз якчанд давраҳoи ҳисoбoтӣ ва фoндҳoи мақсаднoки дарoзмуддат 
ибoратанд, мебoшанд. 

Қисме аз маблағгузoрии дарoзмуҳлат дар ҳисoбoти балансӣ бo 

арзиши аввалини oнҳo ва қисми дигар, яъне нархмуайянкунӣ дар 
бoзoри фурўши қoғазҳoи қимматнoк бo арзиши пасттарини бoзoрӣ 
нишoн дoда мешаванд. 

Фoндҳoи маблағгузoрии дарoзмуҳлати ҷамъшаванда бo ҳисoби аз 
сари сoл бo ҳисoби ирсoлoти фoндҳo нишoн дoда мешавад. 

Ба активҳoи бoқимoнда – активҳoе дoхил мешаванд, ки дар 
сарлавҳаҳoи гузашта қайд нашудаанд. Масалан, қарзҳoи дарoзмуддати 

ширкат дар назди кoрмандoнаш, ки барoи иҷрoи вазифаҳoи нақшавӣ 
oид ба дастгирии иҷтимoии кoрмандoн равoна гардидаанд, мебoшанд. 
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Пешпардoхти харoҷoтҳoи давраҳoи гунoгун oдатан дар дoираи 

худ харoҷoтҳoи дарoзмуҳлати пепардoхтшуда, ки барoи нафъи 
иқтисoдии oянда равoна гардидааст, дoрад. 

Ӯҳдадoриҳoи ҷoрӣ – ӯҳдадoриҳoе мебoшанд, ки бo мақсади 

пўшoнидани активҳoи ҷoрӣ ё ин ки маблағтаъминкунӣ бo рoҳи қабули 
дигар ӯҳдадoриҳoи ҷoрӣ амалӣ мегарданд. 

Дар ҳисoбoти ӯҳдадoриҳoи ҷoрӣ oдатан ба таври пайи ҳам 
пўшoнидани маблағи ӯҳдадoриҳo қайд мегарданд.  

Ӯҳдадoриҳoи дарoзмуддат – ӯҳдадoриҳoе мебoшанд, ки барoи 
пўшoнидани oнҳo истифoдаи активҳoи ҷoрӣ талаб карда намешаванд ё 
ин, ки зиёд нашудани ӯҳдадoриҳoи ҷoрӣ дар давраи муайяни фаъoлияти 
ширкат ё ин ки давраи ҳисoбoти зарур нест. Ӯҳдадoриҳoи дарoзмуддат 

дар ҳисoби бухгалтерӣ бo арзиши ӯҳдадoриҳoи қабулшудаи активҳo ва 
хизматҳo инъикoс меёбанд.  

Вoбаста аз шакли мoликияташoн ширкатҳo сармoяи худирo ба 
ҳисoбoти балансӣ инъикoс менамoянд. Дар ҷамъияти саҳҳoмӣ ва 

кoрпoратсияҳo сармoяи худӣ – сармoяи саҳҳoмӣ, дар фаъoлияти 
шарикӣ – сармoяи шарикӣ ва дар ширкатҳoи мoликияти шахсӣ – 
сармoяи сoҳибмулк нoмида мешавад. Сармoяи сoҳибмулки ширкат ба 
фарқи байни активҳo ва пассивҳo ҷамъ фoидаи тақсимнашуда барoбар 
аст. 

Вoбаста аз ташаккулёбиашoн сармoяи сoҳибмулк якчанд намуд 
мебoшанд: 

Сармoяи саҳҳoмӣ ба сармoяи эълoншуда ё ин ки сармoяи 

oиннoмавӣ – арзиши нoминалии саҳмияҳoи oддӣ ва имтиёзнoки 
барoвардашуда барoбар аст. Сармoяи саҳҳoмӣ дар ҳисoбoти балансӣ 
дар баъзе ҳoлатҳo бo арзиши нoминалӣ ва баъзан бo арзише, ки 
арзишҳoи дар асoси қoнуни амалкунанда муайяншудаи ширкат ё бo 
арзиши пардoхтшудаи сармoя ифoда меёбанд. 

Инчунин, дар ҳисoбoт имкoният ва тартиби бoзгардoнидашавии 

саҳмияҳo, имкoнияти харида гирифтани oнҳo, ҳарчӣ тезтар 
баргардoнидани саҳмияҳoе, ки бo мақсади пешгирии беқурбшавӣ ва 
дигар ҳoлатҳoи ширкат муайян шудаанд, қайд мегарданд. 

Сармoяи саҳҳoмӣ, ки ширкат аз арзиши нoминалӣ зиёдтар равoна 

кардааст ё ба тариқи илoвагӣ амалӣ гардидаанд, дар ҳисoбoт ҳамчун 
арзиши активҳoи аз тарафи ширкат ба ивази саҳмияҳo ба даст oварда, 
инъикoс меёбад. 

Дар ҳисoбoти балансӣ oдатан сармoяи ба гардиш мoндашуда бo 
сатри алoҳида қайд гардида, сарчашмаҳoи ба вуҷуд oмадани oнҳo дар 
дафтари махсуси ёрирасoн дарҷ мегарданд. 
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Фoидаи тақсимнашуда – ин фарқияти байни фoидаи сoфи ширкат 

ва пардoхти дивидендҳo мебoшад. Фoидаи мазкур ба ду қисм ҷудo 
мешавад: қисми якум – фoидаи байни саҳмиягарoн ва қисми дуюм – 
фoидаи аз тарафи рoҳбарияти ширкат барoи дигар мақсадҳo 

маблағгузoрӣ гардида мебoшад. 
Дар ҳисoбoти балансӣ ду дараҷаи фoидаи тақсимнашуда дар 

қатoри алoҳида таҳти сарлавҳаи «Фoидаи тақсимнашуда» инъикoс 
меёбанд. 

Дар ҳoлатҳoи гирифтани зарар аз фаъoлияти ширкат ҳисoбoти 
балансӣ мумкин аст дар ҳoлати манфӣ ҷамъбаст шавад. 

Бoиси қайд аст, ки як қатoр нишoндиҳандаҳoи ҳисoбoти балансӣ 
метавoнад хислатҳoи баҳoдиҳирo дoшта бoшад, яъне дар ҳисoбoт 
заёмҳo – бo арзиши амалкунанда, қарзи дебитoрӣ – бo баҳoдиҳии 
арзиши сoфи фурўш, саҳмияҳo – бo нархи бoзoр, вoситаҳoи асoсӣ – бo 

арзиши балансӣ инъикoс мегарданд. Аз ҳамин сабаб, барoи асoснoкии 
ахбoрoтҳoи ҳисoбoти балансӣ мебoяд ахбoрoтҳo бo эзoҳҳoе, ки кадoм 
усули баҳoдиҳии ин ё oн нишoндиҳандаҳo ба иҷрo расoнида шудаанд, 
амалӣ карда мешаванд.  

Дар замимаҳoи ҳисoбoт инчунин маблағи фoидаҳoи шартӣ низ 
нишoн дoда мешаванд, агар эҳтимoлияти ба даст oвардани oнҳo баланд 
бoшанд. Навъи дигари ҳoдисаҳoи хoҷагиавӣ, ки дар ҳисoбoтҳoи 
ширкат акс меёбанд, ин ҳoдисаҳoи минбаъда мебoшанд (ҳoдисаҳoи дар 

давраи тартиб дoдани ҳисoбoтҳoи рухдoда). 
Сoхтан ва пешнињод намудани ҳисoбoт oиди ҳoлати мoлиявӣ дар 

oшкoр намудани маълумoтҳo oиди вoситаҳoи кoрхoна ва сарчашмаи 
пайдoшавии oнҳo дар дoираи мoддаҳoи дoрoиҳo ва ӯҳдадoриҳo, 

инчунин муқoиса намудани маълумoтҳoи давраи ҳисoбoтӣ бo 
маълумoтҳoи давраи гузашта ифoда меёбад. Маълумoтҳoи илoвагие, ки 
мундариҷаи ин мoддаҳoрo oшкoр месoзанд, мутoбиқи талабoти 
стандартҳo дар шарҳу эзoҳoт ба ҳисoбoти мoлиявӣ дарҷ карда 
мешаванд.  

Омўзиши мавзўи дар маќола овардашуда, яъне љорӣ кардани 
СБЊМ дар Љумњурии Тољикистон ва муассисањои иттилотии љумњурї, 
ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон оиди љорӣ кардани СБЊМ 
(солњои 2000, 2004, 2006, 2010, 2015) ва ќабули наќшаи њисобњои 
њисобгирии муњосибї ба чунин хулоса омадан мумкин аст. 

Омилњои асосии зарурият пурра гузаштан ба СБЊМ бисёранд. 
Пеш аз њама ин ба љалби сармоя, фањмиши њолати молиявию 
хољагидории субъектњо, бозоргирии амвол, ќобилияти пардохти 
доштани муассиса ва ќоѓазњо. Вобаста ба иќтидори корхона муассиса 
пешнињод менамоем, ки наќшаи њисобњои СБЊМ дар ду вариант – 
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пурра ва оддикардашуда ва њисоботи молиявї низ бо њамин мазмун 
тартиб дода шуда, пешнињод карда шавад. 

Хулоса љараёни љори шудани СБЊМ ва истифодабарии пурраи он 
дар субъектњои хољагидори сифати ахбори субъектњои хољагидориро 
нисбати фаъолияти молиявию хољагидори баланд мебардорад. 
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муаллими калони кафедраи 
андоз ва андозбандӣ 

 

ИҚТИСОДИ РАҚАМӢ ЊАМЧУН ОМИЛИ ИННОВАТСИОНИИ 

РУШДИ СИЁСАТИ АНДОЗ ДАР ТАТБИҚИ СТРАТЕГИЯИ 

МИЛЛӢ 
 

Дар шароити муосири иқтисоди бозорӣ ташшакули сиёсати андозӣ 
дуруст муайян намудани механизми низоми андозситонӣ яке аз 

фишангњои асосии иқтисодиёти миллӣ ва танзими раванди молиявӣ ба 
њисоб меравад. Рушди иқтисодиёти давлат аз дуруст ба роњ монда 
шудани тартиби андозситонӣ дар њамаи соњањои хоҷагии халқ, аз ҷумла 
корхонаю ташкилотњо ва соњибкорӣ, инчунин ҷалби сармоягузорињои 

дохиливу беруна вобаста аст. Сиёсати андоз дар якҷоягӣ бо низоми 
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молиявӣ – буҷетӣ ва пулию қарзӣ қисмати марказии сиёсати молиявии 

далат ба шумор рафта, њадафњои асосии он барои ҷалби қисми 
мањсулоти ҷамъиятӣ ҷињати эњтиёҷоти мамлакат, муттањидсозии 
воситањои пулӣ барои азнавтақсимкунии маблағњои буҷетӣ ба мақсади 

таъмини тарақққиёти мунтазами сохторњои истењсолӣ, рушди 
иқтисодиёти минтақањо ва баланд бардорштани сатњи зиндагии ањолӣ 
равона карда шудааст. 

“Вобаста ба тањаввулоти босуръати ҷањони имрӯза ва таъсири 
манфии онњо Њукумати мамлакатро зарур аст, ки фаъолияти худро дар 
самти муқовимат ба тањдиду бӯњронњо, ташаккули имконияту 
захирањои молиявии ба рушд нигаронидашуда, таъмин намудани 
гуногунсамтии иқтисодиёт, густариши раванди рақамикунонӣ, 
дастрасии молиявию дастгирии соњибкорӣ, њалли масъалањои 
иҷтимоии ањолии кишвар, омодагӣ ба пайомадњои тағйирёбии иқлим 
ва гузариш ба иқтисоди «сабз» тақвияти бештар бахшад.  

Бо мақсади тањкими асосњои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, 
рушди инфрасохтори иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми 
қаламрави кишвар, рақамикунонии соњањои иқтисоди миллӣ ва 
вусъатбахшии раванди амалӣ намудани “њукумати электронӣ” ба 

Њукумати мамлакат ва сохтору мақомоти дахлдор супориш дода 
мешавад, ки доир ба таъсис додани Агентии инноватсия ва 
технологияњои рақамии назди Президенти Тоҷикистон чораҷӯӣ 
намоянд.”- қайд карда шуд дар Паёми Президенти Ҷумњурии 
Тоҷикистон “Дар бораи самтњои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии 
Ҷумњурии Тоҷикистон” барои соли 2021 [1, 1]. 

Барои ноил гардидан ба њадафњои зикршуда ва таъмиин рушди 
босуботи ҷомеа Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон, мақомотњои 

ваколатдори соњаи андоз як қатор чорабинињо дар асоси нақшањои 
стратегӣ вобаста ба њамоњангсозии сиёсати андозбандии кишвар дар 
пайравии таҷрибањои пешқадам, аз ҷумла иқтисоди рақамӣ амалӣ 
карда шудаанд. Новобаста аз ин дар сатњи нокифоя амалӣ шудани 

чорањои механизми андозбандӣ њоло монеаи рушди босуботи 
иқтисодиёт гардида, зиёда аз он њамаи имкониятњои мавҷуда 
самаранок мавриди истифода қарор дода намешаванд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар раванди сиситемаи идоракунии 
хавфњо, эњтимолияти аз ҷониби андозсупоранда иҷро накардан ва ё бо 
пуррагӣ иҷро накардани ӯњдадорињои андоз, ки метавонанд ба давлат 

зарар расонанд ва ё риоия қонунгузории андоз муаммоњо њастанд, аз 
ҷумла: 

- Дар мӯњлатњои муқарраршуда њисоб ва ба буҷет пардохт 

накардани маблағи андозњои њисобшуда; 
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- Мутобиқи талаботи Кодекси андоз ба мақомотњои њудудӣ 
пешнињод накардани њисоботњо ва эъломияњои андоз; 

- Нокифоя ва ё кам нишон додани манбањои андозбандӣ; 

- Риояи накардани интқоли маблағњои андоз бо воситаи бонкњои 
хизматрасон ва ё терминалњо; 

- Ташрифи зиёди кормандони мақомоти андоз ва 

андозсупорандагон бо мақсади таъмини иҷрои нақшаи пешбинишудаи 
воридоти андозњо ба буҷет; 

- Аз ҷониби агентњои андоз роњ додан ба афзоиши бақияи қарзи 

андоз бо сабаби таъмин накардани иҷроиши ӯњдадорињои андозӣ; 

- Номукаммал будани низоми бонкӣ вобаста ба иҷроиши санадњои 

меъёриву њуқуқӣ ҷињати риояи тартиби пардохти андозњо мавриди 
хизматрасонињо. 

Барои ноил шудан ба рушди босуботи сиёсати андоз ва бартараф 
намудани монеањои дар боло номбаршуда зарурат пеш омадааст, ки 
дар раванди роњњои инноватсионии иқтисоди рақамӣ њамчун давраи 
ногусастаи гузариш бо мақсадњои мутобиқ намудани механизмњои 
андозбандӣ ба ҷараёни сиёсати молиявӣ ва андозии маъмули ҷањони 

имрӯза муносибат намуда, стратегияи миёнамӯњлати давлатӣ қабул 
карда шавад [2, 23].  

Дар раванди таъмини иҷроиши санадњои меъёриву њуқуқӣ, 
барномањои кӯтоњмуддат ва дурнамо ҷињати такмили низомњои 
андозситонӣ «Барномаи давлатии рушд ва татбиқи технологияњои 
иттилоотию коммуникатсионӣ барои солњои 2018 ва 2020», ки бо 

қарори Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон аз 31 августи соли 2018 тасдиқ 
гардидааст, Консепсияи ташаккули Њукумати электронӣ дар Ҷумњурии 
Тоҷикистон ва Барномаи рушди маъмурикунонии андоз, Кумитаи 
андози назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон њамчун мақомоти 

ваколатдори пешбурди сиёсати андозӣ бо истифода аз технологияњои 
иттилоотӣ ва тањҷизоти муосир роњњои мукаммал намудани 
додугирифт ва коркарди њисоботњои расмӣ, маълумотњоро тариқи 
иқтисодиёти рақамӣ ба роњ монда, бо ин васила хизматрасонӣ ва 

корњои назоратиро бо андозсупорандагон ба талаботњои имрӯзаи 
иқтисодиёти ҷањонӣ ба роњ монда шавад”.  

Халалдор насохтани фаъолияти андозсупоранда, бо истифода аз 
технологияњои њозирзамон ба роњ мондани пешнињод ва њисобот ба 
мақомоти андоз бе ташрифи шахсӣ, дар навбати худ анҷом додани 
тањлилњо дар доираи барномањои компютерӣ, дар ин замина 
канорагирӣ намудан аз гузаронидани корњои назоратӣ дар фаъолияти 
андозсупоранда, њамзамон баланд бардоштани сатњу сифати 



98 

хизматрасонии мақомоти андоз ба андозсупорандагон имрӯз яке аз 

вазифањои мубрами сиёсати андозии давлат ба њисоб меравад” қайд 
шудааст дар Паёми Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон. 

Таҷрибаи мамлакатњои мутараққии дар ин самт нишон медињад, 

ки баъзе аз кишварњои абабқудрат кӯшишњои бо пуррагӣ ба 
диктатураи рақамӣ гузаштанро мақсад доранд. Масалан, Ҷумњурии 
Чин дар реҷаи таҷрибавӣ њанӯз аз соли 2014 дар 40 шањри калони 
мамлакат лоињаи гузаштан ба технологияи рақамиро њадафи асосӣ 

қарор додаст. Агар шањрванд андозњо, қарзњо ё алиментњоро сари вақт 
пардохт карда бо фаъолияти волонтёрӣ машғул бошад, бояд хун 
супоред онгоњ аз тарафи ақли сунъӣ ба Шумо бањо мегузоранд ва ба 
рӯихати «сурх» дохил карда мешавед. Дар мавриди аксӣ, агар 

шањрванд дар қатори дигар њуқуқвайронкунињо ӯњдадорињои 
андозияшро риоя накунад дар ин њолат ба рӯихати «сиёњ» дохил карда 
шуда, дарњои мењмонхона ва тарабхонањои дараҷаи баланд баста, дар 
муасиссањои давлатӣ ба кор қабул намекунанд, роњи оњан чипта 

намефурӯшад, кӯмаки давлатӣ ва қарз аз ташкилотњои қарздењ 
пешнињод карда намешавад.  

Аз давлатњои собиқ Иттињоди Шуравӣ Федартсияи Россия, 
Белоруссия ва Қазоқистон низ кӯшишњои бо роњи рақамӣ кунонидани 
маъмурикунии андоз чунин кӯшишњоро доранд. Барои таъмини 
босуботи рушди иқтисоди миллии Ҷумњурии Тоҷикистон, ки дар 

давраи гузариш қарор дошта, хавфи осебпазирӣ низ тањдид менамояд, 
рушди андозбандӣ дар шароити иқтисодӣ рақамӣ њамчун яке аз 
рукнњои босуботи иқтисодиёт ањамияти хосса дошта, он барои аз аз 
байн бурдани кӯшишњои пинњон намудани манбањои андозӣ, 

пешнињоди эъломия ва њисоботњои андоз дар мӯњлатњои 
муқарарршуда, пардохти саривақтии андозњои њисобшуда, пешбурди 
корњои назоратӣ ва хизматрасонӣ, пешгирии омилњои коррупсионӣ ва 
дигар унсурњои номатлуб низ мусоидат менамояд. 

Аввалин заминањо вобаста ба истифодаи технологияи рақамии 
муосир ба тавсиб расидани Қонунњои Ҷумњурии Тоҷикистон «Дар 

бораи њуҷҷатњои электронӣ» ва «Дар бораи имзои рақамӣ» гузошта 
шуданд. Дар Қонуни мазкур чунин қайд шудааст: «муносибатњои 
ҷамъиятиро њангоми созмон додан ва истифодаи имзои электронии 
рақамӣ дар ҷараёни ташаккул ва истифодаи њуҷҷатњо дар шакли 

инъикоси электронӣ тавассути системаи иттилоотии 
автоматикунонидашуда ва телекоммуникатсионӣ, воситањои 
барномавию техникӣ ба танзим медарорад».  

Кумитаи андози назди Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон аз оғози 

соли 2010 инҷониб бо мақсади таъмини рушди сиёсати андозситонӣ, 
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ҷињати ноил шудан ба њадафњои амалӣ намудани хизматрасонињо ва 
шароити мусоид фароњам овардан ба халалдор накардани фаъолият 
соњибкорон ва ташкилоту муасисса, дигар андозсупорандагон, 
пешбурди корњои назоратӣ бе даъвати андозсупоранда ба мақомоти 
андоз силсила барномањои компютериро иборат аз 24 барнома ҷорӣ 
намуд. Дар минбаъда барномањои мазкур вобаста ба мушкилињои 
пешомада мукаммал ва оммафањм гардонида шуда, бо назардошти 
баромањо барои андозсупорандагон алњол 38 барнома амал мекунанд. 

Тањлилњои гузаронида нишон медињад, ки новобаста аз 
пешравињои бадастомада дар раванди маъмурикунонии андоз, татбиқи 
технолигияњои муосир ва тањияи барномањо ҷињати баланд бардоштани 

маърифатнокии андозсупорандагон њоло чунин муаммоњо низ ҷой 
доранд: 

“Нокифоя будани шароит барои фазои соњибкорӣ, ки дар танзими 
барзиёд ва ғайрисамаранок, коррупсия, сарбории аз њад зиёди андозӣ 
ва душворињои маъмурикунонии андоз, сатњи баланди 
монополизатсия, муњофизати заифи њуқуқњои молумулкӣ ва њуқуқњои 
соњибкорон ифода ёфтааст” – қайд карда шудааст дар Стратегияи рушд 
[3, 41]. 

Вобаста ба амалӣ гардонидани њадафњои асосӣ мутобиқи нақшаи 
дурнамо ва рушди иқтисодиёти рақамӣ чунин пешнињод карда 
мешавад: 

- Барои бо пуррагӣ ҷорӣ намудани иқтисодиёти рақамӣ ва чорањои 
инноватсионии рушди сиёсати андоз қонунњои амалкунандаи Ҷумњурии 

Тоҷикистон мукаммал гардонида шуда, дар асоси барномаи 
кӯтоњмуддат 2 соли тақвимӣ њатмӣ будани пешнињоди њамаи 
эъломияњои андоз ва њисобот, инчунин пардохти маблағи андозњои 

њисобшуда танњо тариқи электронӣ бо воситаи бонкњои хизматрасон 
ҷорӣ карда шавад; 

- Фароњам овардани шароити пешнињоди эъломияњо ва њисоботи 
андоз тариқи электронӣ дар коллсентрњо, махсусан барои соҳибкорони 

инфиродӣ ва андозсупорандагони соњаи кишоварзӣ дар бинои 
мақомоти андоз ва ё бонки хизматрасонӣ, ташкилотњои қарздењ; 

- Чорабинии тадбирњо вобаста ба баланд бардоштани маданияти 
андозсупорандагон њамчун кафолати риояи қонунгузории андоз; 

- Бо истифода аз таҷрибаи давлатњои иқтисодиёташон дар њолати 
рушд қарордошта, амалӣ намудани чорањои маъмурикунонии андоз, 
хусусан барои андозсупорандагони бемасъулият барои дар мӯњлатњои 
муқараршуда пешнињод накардани эъломияњои андоз ва њисоботњо, 

инчунин пардохти андозњои њисобшуда танњо тариқи технологияи 
рақамӣ; 
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- Бо мақсади њавасмандкунии андозсупорандагони бомасъулият 

барои пешбурди фаъолияти соњибкорӣ ва риояи талаботњои техногияи 
рақамӣ ҷорӣ намудани имтиёзњои андозӣ ва пешбурди корњои 
назоратӣ. 
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бањисобгирии бухгалтерӣ 
 

ТАКМИЛДИЊИИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ  
ДАРОМАДЊОИ ПУЛИИ АЊОЛЇ 

 
Танзими давлатии даромадњои пулии ањолиро њамчун асоси 

баамалории сиёсати даромадњо дар маљмӯъ, сиёсати иљтимоӣ ва 
сиёсати рушди иќтисодӣ мавриди баррасї ќарор додан мумкин аст, ки 
нишондодњои маќсадии вай барои баландбардории сатњу сифати 
зиндагї дар мамлакат баромад мекунад. Дар робита бо ин, функсияњои 
танзими давлатии даромадњои пулии ањолї инњо мањсуб меёбанд: 

- танзимотї, ки бо ташаккулёбии даромадњои ањолї алоќаманд 
буда, бевосита ба њамаи табаќањои ањолї ва намудњои хољагињои 
хонавода дахл дорад; 

- њавасмандгардонї, ки ба ташаббуси соњибкорї ва афзоиши 
даромадњои соњибкорї равона шудааст. Хољагии хонавода соњаи ба худ 
хоси љамъшавї, ташаккулёбї ва истифодабарии даромадњои аъзоёни 
оила ба њисоб меравад, зеро новобаста аз сарчашмањои ташаккулёбии 
даромадњои аъзоёни оила, дар интињо онњо ба даромадњои хољагии 
хонавода меоранд. Чорањои давлатї бояд ба дастгирии фаъолнокии 
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иќтисодии хољагињои хонавода ва њавастмандгардонии онњо ба 
худтаъминкунї равона карда шаванд; 

- нигањдории сатњи ќобили ќабули тафриќаи даромадњо. 
Фарќгузории даромадњо байни мењнати кироя ва фаъолияти 
соњибкорї, минтаќањо, соњањо дар корхонањои шаклњои гунонгуни 
моликият натиљаи сиёсати заифи танзими давлатии даромадњо ба њисоб 
мераванд. Хислати чорањое, ки аз љониби давлат барои танзими 
тафриќаи даромадњо аз суръат ва андозањои вай вобаста аст. Дар ин 
маврид нишондоди асосии маќсаднок чунин аст: сарњади поёнии 
тафриќа бояд аз њадди аќали физиологї баланд бошад ва њангоми 
мављудияти табаќаи назарраси миёна фаъолияти соњибкорї ва мењнатї 
фаъол мегардад, ки афзоиши даромадњоро таъмин менамояд. Давлат 
вазъи ба миён омадаро дар чорчўбаи кўмаки иљтимої ва молиявї ба 
табаќањои камтаъминбуда (нафаќахўрон, маъюбон, оилањои 
серфарзанд ва ѓ.) дастгирї менамояд; 

- функсияи њимоятнокии иљтимої, ки ба ќишри аз њамаи 
осебпазири хољагињои хонавода ва аъзоёни он: ањолии ѓайри ќобили 
мењнат, шахсони бо сабабњои объективї муваќќатан бекорбуда, 
оилањои серфарзанд, оилањо бо фарзандони маъюб; 

- азнавтаќсимотї, ки ба боздории камбизоатї равона мегардад. 
Функсияи мазкур дар даврањое ба таври фаъол татбиќ мегардад, ки дар 
он пастшаваи яку якбора ва давомнокии даромадњои ќисми назарраси 
ањолї љой дорад, инчунин бо афзоиши касри буљет, афзун гардидани 
ќарздории беруна ва дохилии давлат. 

Дар Љумњурии Тољикистон муаммои танзими даромадњои пулии 
гурӯњњои мухталифи хољагињои хонавода дар маркази таваљљӯњ боќї 
мемонад. Дар робита бо ин Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон иброз дошта 
буданд, ки Њукумати Тољикистон вазъи иљтимоии табаќањои 
осебпазири љомеаро њамеша дар маркази диќќати худ ќарор дода, 
вобаста ба рушди иљтимоиву иќтисодии кишвар барои бењтар 
намудани шароити онњо пайваста чораљўї менамояд. Дар сиёсати 
иљтимоии Њукумати кишвар дастгирии молиявии муассисањои њифзи 
иљтимої ва оилањои камбизоат афзалият дорад ва ин бартарият дар 
солњои минбаъда низ боќї мемонад [1]. 

Аввалан, дар раванди ислоњот муњимияти омилњои иљтимої ва 
муаммоњои сатњи зиндагии ањолї ба пуррагї ба инобат гирифта 
нашуда буд, ки табаќабандии љамъиятро ба миён овард; дуюмин, 
нобаробарї дар таќсимоти даромадњо дар Љумњурии Тољикистон васеъ 
гардидани андозањои камбизоатї ва дигар муаммоњои иљтимої ва 
иќтисодиро ба миён овард, сеюмин, афзоиши табаќабандии иљтимої ба 
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ноустувории сиёсї ва иљтимої оварда мерасонад, ки дар навбати худ 
њамчун асос барои пастшавии сармоягузорї ва рушди иќтисодии 
мамлакат ба њисоб мераванд. 

Ба фикри мо, такмилдињии танзими давлатии даромадњои пулиро 
аз рӯи самтњои зерин ба амал баровардан мувофиќи маќсад аст: 

- такмилдињии танзими музди мењнат; 

- такмилдињии механизми трансфертњои иљтимої, аз он љумла 
таъминоти нафаќа; 

- такмилдињии андозбандии фардї; 
- такмилдињии муносибатњои пулию ќарзї дар механизми танзими 

даромадњои хољагињои хонавода. 
Дар иќтисодиёти бозорї њангоми нархњои бозорї барои молњо ва 

хадамот музди мењнати ѓайрибозорї буда метавонад, зеро ин на танњо 
такрористењсоли ќувваи кориро таъмин намекунад ва ба истеъмолоти 
нопурра ва камбизоати меорад, балки ягонагии тамоми раванди 
такрористењсолотро вайрон месозад [4, 24]. Дар њаќиќат њангоми музди 
мењнати (маоши) паст, андози кам ситонида мешавад, талаботи 
истеъмолї кам мегардад, ќарздињии истеъмолї дастнорас мегардад ва 
сарбории асосии андозї ба дўши корхона мехобад. Вобаста ба ин 
тасдиќ кардан мумкин аст, ки вазифањои асосии ин самт муќаррарсозї 
ва таъмини кафолатњои давлатї дар соњаи пардохти меҳнат ва сатњи 
зиндагї ба њисоб мераванд, ки њадди аќал мављуд надоштани 
ќарздории аз мӯњлат гузашта оид ба музди мењнат, муќаррар намудан 
ва аз нав дида баромадани њадди аќали зиндагї, таъмини музди 
мењнати на кам аз њадди аќали зиндагиро дар назар дорад. 

Барои њавасмандгардонии фаъолияти мењнатї ва баландбардории 
муњимияти музди мењнат дар сарчашмањои даромадњои хољагии 
хонавода, бояд вобастагии афзоиши музди мењнат аз вазъи молиявии 
корхонањо ва сатњи таваррум муќаррар карда шавад, лекин сарчашмаи 
асосии афзоиши музди мењнат бояд афзоиши њосилнокии мењнат, ќабл 
аз њама, дар асоси таљдиди инноватсионии истењсолот боќї монад. 

Трансфертњои иљтимої табаќањои осебпазири хољагињои 
хонаводаро бо кўмаки молиявї таъмин менамоянд, шиддатнокии 
муаммоњои камбизоатиро паст мефароранд ва дастрасии ањолиро ба 
неъматњои аз љињати иљтимої афзалиятнок васеъ мегардонад. 

Дар мамолики мутараќќї маркази вазнинї дар механизми 
трансфертњои иљтимої ба ном трасфертњои ѓайрифаъол (пардохти 
мустаќими пулї) ба фаъол, ки бо харољотњои давлат ба маориф, илм, 
тандурустї (маблаѓгузорї ба сармояи инсонї) алоќаманд аст, 
гузаронида мешавад. Гузариш ба трансфертњои фаъол бо харољотњои 
асосї, ки хислати дарозмўњлатро доранд, монандии зиёд дорад. 
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Ба таври назаррас баланд бардоштани самаранокии татбиќи 
барномањои иљтимої ва трансфертњои ѓайримустаќими иљтимої бо 
ёрии таѓйирдињии шаклњо ва усулњои фаъолияти маќомотњои њифзи 
иљтимої имконпазир аст. Ба фикри мо чорањои асосї бояд ба самтњои 
зерин равона карда шаванд: 

- ба таъсисдињии низоми ягонаи таъмини шуѓлнокї ва њифзи 
иљтимоии ањолї; 

- таъмини њаноњангсозии фаъолияти маќомотњои њифзи иљтимоии 
ањолї; 

- истифодабарии базањои ягонаи иттилоотї оид ба хољагињои 
хонаводагии камбизоат; 

- рушди шаклњои шарикии хусусї – давлатї, ки барои 
муттањидсозии воситањои давлат ва саховатмандони хусусї имкон 
медињанд; 

- таъмини фаъолияти самараноки мутаќобилаи маќомотњои њифзи 
иљтимоии ањолї ва шуѓлнокии бо ташкилотњои ѓайридавлатї, ки 
фаъолияташон бо расонидани кўмак ба табаќањои эњтиёљманд равона 
гардидааст ва њамчунин бо намояндагони љамоатњои корї; 

- пурзўр намудани хислати суроѓавии пешнињоди трансфертњои 
иљтимої, ки чї даромадњои маљмўї ва хусусиятњои гурӯњњои 
мухталифи ањолии ба дастгирии иљтимої эњтиёљмандбударо ба назар 
мегиранд; 

- рушди низоми мониторинги камбизоатї, назорат аз болои 
самаранокї ва натиљанокии барномањои иљтимої ва пешнињоди 
трансфертњои иљтимої дар асоси усулњои ягонаи методї. 

Дар сатњи давлатї ба низоми стандартњои иљтимої дохил 
намудани њиссаи маљмўи мањсулоти дохила (ММД), ки ба 
маблаѓгузории тандурустї, маориф ва фарњанг равона гардидааст, 
њиссаи ин соњањо дар њаљми умумии маблаѓгузории буљетї мувофиќи 
маќсад аст. Ин дар сатњи њукумат дарк карда мешавад. Масалан, тибќи 
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 
2030 сармояи инсонї дар байни омилњои дарозмӯњлати рушди 
минбаъдаи иќтисодиёт љойи аввалро (дар муќоиса бо захирањои табиї, 
сармояи воќеї ва молиявї) ишѓол намуда, рушди он дар кишвар 
њамчун самти афзалиятноки фаъолияти Њукумати Љумњурии 
Тољикистон муайян гардидааст [3]. 

Тибќи Стратегия вазифањои асосии рушди сармояи инсонї дар 
давраи дарозмӯњлат инњоянд: 

- пешбурди фарогирии иљтимої тариќи баланд бардоштани 
дастрасї ба хизматрасонињои босифат, аз љумла, маориф, тандурустї, 
њифзи иљтимої, обтаъминкунї ва бењдошт; 
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- фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї дар соњаи 
иљтимої. 

Дар шароитњои иќтисодї бозорї наќши муњимро дар 
такмилдињии таъминоти нафаќа таъминоти нафаќавии ѓайридавлатї 
мебозад, ки яке аз усулњои њифзи иљтимоии ањолї баромад мекунад. 
Раванди таъсисдињї ва такмили таъминоти нафаќавии ѓайридавлатї, аз 
рўи ќоида ба таври эволютсионї дар партави васеъ гардидани 
функсияњои давлат оид ба пешнињоди хадамоти базавии нафаќавї ба 
шањрвандон ба амал меояд. 

Такмилдињии танзими даромадњо аз фаъолияти соњибкорї бо 
чорањои њавасмандгардонии шаклњои мухталифи ташаббуси 
соњибкории хољагињои хонавода, такмилдињии андозбандии фаъолияти 
соњибкорї, рушд ва таъмини њуќуќњои соњибмулкї муайян мегардад. 
Њамин гуна, њавасмандгардонии шаклњои фаъолнокии соњибкории 
хољагињои хонавода бояд ба рушди соњибкории хурд дар соњањои 
истењсолот бо ќонеъгардонии талаботњои фардии одамон алоќаманд 
буда, дар соњаи хољагии ќишлоќ тавассути дастгирии хољагињои 
ёрирасонии шахсї ва хољагињои фермерї равона гардад. 

Муаммои мазкур барои хољагињои хонаводагии дар дењот мављуд 
дошта муњим аст. Дар дењот сарчашмањои асосии даромадњои 
хољагињои хонавода музди кор барои мењнат дар корхонањои хољагии 
ќишлоќ, даромадњо аз хољагии ёрирасонии шахсї ва даромадњои 
кишоварзон аз хољагии дењќонии худ ба њисоб мераванд. Даромадњои 
хољагињои хонаводагии дењот аз њисоби истифодабарии ба ќадри кофї 
пурра имкониятњои воќеии (иќтидории) хољагињои ёрирасони шахсї ба 
таври назаррас афзуданашон мумкин аст. Татбиќи амалии онњо чї 
такмилдињии сиёсати умумидавлатии ба дењот равона гардида ва чї 
оптималї гардидани таъсири мутаќобилаи ин хољагињо бо корхонањои 
кишоварзї ва маќомотњои њокимияти мањаллиро дар назар дорад.  

Тавассути паст намудани гаронии андоз, кафолатдињии њуќуќњои 
соњибмулк, пурзўр намудани њавасмандї дар мењнати соњибкорї ва 
натиљањои он, рушди кишоварзї, хољагињои ёрирасони шахсї давлат 
ањолиро ба фаъолияти соњибкорї њавасманд мегардонад. Боиси ќайд 
аст, ки бо маќсади дастгирии давлатии кишоварзони мамлакат ва 
таъмини фаровонии бозори истеъмолї аз љониби Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон пешнињод карда шуд, ки тамоми 
кишоварзони мамлакат барои як сол, яъне соли 2021 аз пардохти 
андози ягонаи замин озод карда шаванд [2]. 

Яке аз воситаи зарурии танзими давлатии даромадњои пулии 
хољагињои хоновода индексатсияи даромадњои ањолї ба њисоб меравад. 
Бояд ќайд намуд, ки сатњи пасти таваррум ва устувории асъори миллї 
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њамчун асос барои ќабули ќарорњои самаранок дар соњаи баамалории 
андўхт, сармоягузорињо ва харољотњои истеъмолї, ки ќарори базавї 
барои рушди устувори иќтисодї аст, хизмат менамояд. 

Њимояи даромадњои ањолї аз таваррум њатто дар шароитњои 
афзоиши на он ќадар зиёди нархњо ба амал оварда шуданаш мумкин 
аст, аммо дар њама гуна њолат вай бояд тавассути якчанд тарзњо анљом 
дода шавад. Масалан, мутобиќшавї, яъне баландбардории нафаќањо ва 
даромадњои таъиноти кӯњна дар мувофиќат бо динамикаи нархњо ва 
сатњи зиндагї; љуброннамої – азнавдидабароии мустаќими тарофањо 
ва маошњои вазифавї њангоми бастани шартномањои коллективї, ки 
њангоми афзудани нархњои гурӯњи муайяни молњои истеъмолї татбиќ 
мегардад; индексатсияи даромадњои ањолї њамчун шакли асосии њифзи 
иљтимоии ањолї. 

Њамин тариќ, танзими даромадњои пулии хољагињои хонаводаро 
ба амал оварда, давлат усулњои гуногунро истифода мебарад, ки 
вобаста аз шароитњои муайяни иљтимої – иќтисодї, имконоти моддии 
давлат ва хољагињои хонавода, инчунин таљриба ва маќсадњои танзими 
давлатї таѓйир меёбанд. Сиёсати давлатии танзими даромадњо низоми 
самараноки пардохти мењнат, чорањои њифзи иљтимої, механизми 
нигањдории њамаи даромадњо дар сатњи муайянро дар назар дорад, ки 
барои таъмини шароитњои муносиби арзи њастии хољагињои хонавода 
бо сатњи мухталифи иќтидори молиявї имконият медињад. Аз як тараф, 
давлат даромадњоро тавассути низоми андоз ва пардохтњои иљтимої аз 
нав таќсим намуда, ба рушди иќтисодї мусоидат мекунад. Дар 
баробари ин вай ўњдадор аст, ки маблаѓњоро ба маориф, тандурустї, 
тадќиќотњои бунёдї, дастгирии лоињањо ва соњањои барои кишвар 
њаётан муњим људо намуда, шароитњои мусоиди рушди иќтисодиро 
таъмин менамояд. Аз дигар тараф, афзудани харољотњои давлатї 
афзоиши гаронии андозро талаб менамояд. Рољеъ ба наздикшавии вай 
ба сатњи хатарнок чунин зуњуротњо ба монанди пастшавии меъёри 
андўхт ва сармоягузорї, васеъ гардидани сектори ноаёни иќтисодиёт, 
суст гардидани њавасмандї ба фаъолияти мењнатї ва сармоягузорї ва 
ба миён омадани касри буљет шањодат медињад. 
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ТАҶРИБАИ ХОРИҶИИ ИСЛОЊОТИ ХОЉАГИДОРИИ 
МАНЗИЛИЮ КОММУНАЛЇ ВА ТАТБИЌИ ОН ДАР СОЊАИ 

МАНЗИЛЇ-КОММУНАЛИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Татбиќи таҷрибаи хољагидории манзилї-коммуналии (ХМК) 

хориљї метавонад Тоҷикистонро ба беҳбудињои соњавии босамар ноил 
гардонад. Ваќт нишон медињад, ки зарурияти бењтар намудани 
хизматрасонињои манзилию коммуналӣ пайдо гаштааст. Албатта, 
ислоњоти соњаи мазкур татбиќи марҳила ба марҳиларо талаб менамояд. 
Таҷрибаи бисёрсолаи ХМК-ии хориљии муосирро дар воқеияти 
Тоҷикистон то ҳадди имкон бояд ҷорӣ намуд. 

Чаро омӯхтани таҷрибаи хориљии ХМК лозим аст? Қариб ҳамаи 
кишварҳои мутамаддин шаҳрвандонро бо хизматрасонҳои манзилию 
коммуналӣ таъмин мекунанд ва аз ин рӯ мавзӯи зерин байналмилалӣ 
дониста шуда метавонад. Чунин воќеотро таҷрибаи хориљии ХМК 

нишон медиҳад. Дар хориљи кишвар барои бадаст овардани 
хизматрасониҳои баландсифати манзилию коммуналї соҳибмулкон 
ширкатҳои ғайритиҷоратӣ таъсис медиҳанд. Мақсади ташкили чунин 
сохторҳо идора кардани маҷмӯи амволи ғайриманқул, таъмини 

истифодабарии он, соҳибӣ намудан, соҳиби арзишҳо ва ихтиёрдории 
амволро таъмин намудан аст. ШСМ ё ширкати соҳибмулкони манзил, 
як мањфуми умумии барои шаклҳои гуногуни ҳуқуқии манзилњо 

мебошад. Дар ин маврид метавонем дар бораи ширкатњои ҳудудии 
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соњибмулкон, кондоминиумҳо, кооперативҳои манзилии кишварҳои 

зерин, ба монанди Канада ва Иёлоти Муттаҳида сухан ронем. 
Таҷрибаи хољагињои манзилию коммуналии хориҷӣ хеле ҷолиб аст. 

Кишвари мо дар ин масъала бо роњи махсусӣ худ пайравӣ 

намекунад, балки таҷрибаи байналмилалии бисёрсолаи дигар 
давлатҳоро љонибдорї намуда, мушоњида мебарад. Бо омӯхтани ин 
таҷриба, мо метавонем дар бораи идоракунии биноҳои истиқоматӣ 
дониши арзишманд бадаст орем. Бояд ќайд кард, ки Русия ва дигар 
давлатњои хориҷи дуру наздик барои идоракунии биноҳои истиқоматӣ,  
корбарии гуногун мекунанд. Дар навбати худ Тоҷикистон таҷрибаи дар 

амалия натиљаовар ва озмоишшудаи давлатҳои дигарро омўхта, 
метавонад ќабул менамояд. 

Таљрибаи хориҷии ХМК дар мисолҳо. Таҷрибаи хориҷии ХМК 

нишон медиҳад, ки бинобар роҳбарии биноҳои истиқоматӣ, намуди 
мустақили фаъолият бошад њам, соњибкорї дар ин соҳа мунтазам 
афзоиш дорад, бозори рақобатноки хизматрасонӣ ташаккул ёфтааст. 
Соњибмулкони давлатҳои хориљ метавонанд тавассути интихоб бо яке 
аз ширкатњои идоракунии касбї бо ихтиёри худ шартномаи тарафайн 
банданд. Масалан, ҳаракати иҷорагирони Шветсияро мисол овардан 

мумкин аст. Вазифаҳои асосии иштирокчиёни он – назорати сифати 
хизматрасониҳои манзилӣ ва коммуналӣ, арзиши он, њамкорї бо 
мақомотњои давлатӣ ва худидоракунї, ҳимояи манфиатҳои худ бо 
тартиби судї мебошад. Бо иттифоќҳо ва ассотсиатсияҳои соҳибмулкон, 

ки шумораи аъзоёни онҳо ба садҳо ҳазор расидааст ва қувваи 
пуриқтидор ҳисобида мешавад, ҳама ҳизбҳои сиёсии кишвар фикру 
дархости онҳоро баррасӣ менамоянд. Чунин иттифоќҳо штаб-
квартирањо, филиалҳои минтақавӣ ва маҳаллӣ доранд. Чунин 

Ҷамъиятњои манзилї барои худ вазифаи муҳими зеринро муқаррар 
мекунанд: ҳавасмандгардонии истиќотамкунандагон бораи қабул 
намудани қарорҳои дуруст оид ба нигоњдории манзилњои худ ва таҳияи 

онҳо мебошад. 
Таҷрибаи хориҷии ХМК дар чунин давлат ба монанди Финляндия, 

нишон медиҳад, ки хизматрасонии соҳаи зерин хеле босифатанд. Дар 
давлат 1,4 миллион биноҳо ба 70 ҳазор Љамъиятњои сањњомии 

соҳибмулкони манзил муттаҳид шудаанд. Ҳамзамон ба 50 ҳазори онњо 
операторҳо (ё ширкатҳо оид ба роҳбарикунии амволи ғайриманқул) 
хизматрасонињои худро пешкаш менамоянд, ва 20 ҳазори дигари онњо 
мустаќилона нигоњдории манзили худро ба ӯњда гирифтаанд. Ширкати 

идоракунанда ё оператор, пеш аз ҳама, кори ҳамарӯзаро оид ба 
нигоњдории биноҳо пеш мебарад. Ҳамкорӣ мутобиқи шартномае, ки 
тарафҳо ба имзо расонидаанд ва дар он рӯйхати хизматрасонӣ ва 
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шароити муқаррароти онҳо кайд шудааст, ба роњ монда шудааст. 
Ширкати идоракунанда ё оператор ин ё он ширкати хизматрасонро 
интихоб мекунад. Ширкати хизматрасон амалиёти хизматрасонии 
манзилию коммуналиро мутобиқи шартнома мустаќилона ё тибқи 
қарордод бо ширкати дигари касбї оид ба таъмиру сохтмон, рӯбу чин, 

партовбарорї иљро менамояд. Ҳар як соҳибмулк ҳуқуқ дорад ба 
ташкилоте, ки бо шартҳои мусоид хизматрасонї мекунад мурољиат 
намояд ва ин таҷрибаи ҷолиби ХМК хориҷӣ мебошад. Мақомотњои 
давлатии худидоракунї ба тавре назорат менамоянд, ки дар байни 
ширкатҳо манфиатњои рақобатнок дар назди якдигар пайдо нагардад 
[1]. Чунин таҷрибаи хориҷии ХМК-ро ҳоло дар ќаламрави Тоҷикистон 

татбиқ намудан мушкил аст. 
Хонаҳои истиқоматӣ дар Олмон ба монанди ШСМ-њои ватанӣ 

фаъолият мекунанд. Як андозае, Тоҷикистон дар масъалаи мазкур аз 
таҷрибаи ХМК-и хориљ қабул кардааст. Ҳар моҳ сокинони хонаҳо дар 
Олмон дар хазинаи ягона маблаѓи муайянро љамъоварї менамоянд. 
Маблағи пардохт дар ҷараёни ҷаласаҳои умумӣ тасдиқ карда мешавад. 

Ҳаҷми муайян барои корњои таъмирї, нигоҳдорӣ, партовбарорї ва як 
ќисми муайян ба таъмири капиталї равона карда мешавад. Аз рӯи 
тартиби пешбурди нигоњдории миќёси наздихонагї ва даромадҳои 
хонањо дар маҷлисҳои умумӣ мувофиқа карда мешаванд. Агар 
соњибмулкон ба “Houmaster” (идоракунанда) пардохт кардан розї 
бошанд, пас ӯро ба кор киро мекунанд. Агар розї нашаванд, 
мустаќилона корњоро иљро менамоянд. Дар мавриди таъминоти газ, об 
ва қувваи барқ, ҳар як соҳиби манзил метавонад бо ширкати 
таъминкунанда мустаќилона муносибатҳои шартномавӣ муқаррар 
кунад. 

Ҳар як таҷрибаи хориљии ХМК ҷолиб аст. Полша – давлати 

аввалини лагери собиқ шуравї буда, ба идоракунии ХМК бо воситаи 
таъсиси ЉС гузаштааст, ки он аз сад фоиз ё сармояи давлатї ё шањрї 
иборат мебошад. Дар Полша як корхона таъсис дода шуд, ки ҳамаи 

корхонањои коммуналиро муттаҳид кард. Холдинги зерин бо 
гузаронидани ҳама гуна равандҳои технологӣ ва иқтисодӣ машғул аст 
[3]. Полякњо мекӯшанд, ки хизматрасониҳои босифат ва эътимоднокии 

ҳамаи объектҳоро таъмин кунанд. Дар соњаи хоҷагии манзилию 
коммуналии Полша таъминкунандагон бо шаклҳои гуногуни моликият 
вуҷуд доранд. Иштирокчиёни холдинги коммуналии Краков 
ширкатҳои энергетикӣ, водоканал, нақлиёти санитарї-партовбарорї ва 

ѓайра мебошанд. Соҳиби 100% саҳмияҳо дар айни замон – Гмина 
(њукумати) ш.Краков мебошад, ки ҷараёни молиявї, раванди 
истеҳсолотро идора мекунад, ва инчунин ҳамаи љараёнњоро назорат 
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менамояд. Холдинг ширкати саҳҳомӣ мебошад. Аммо мақомоти 

Краков намехоҳанд саҳмияҳоро фурӯшанд, гарчанде, ки дар бозори 
мазкур корхонањои тиљоратї њам фаъолият доранд. Барои анҷом 
додани навсозӣ дар фаъолияти худ чунин корхонањо аз қарзҳои муфиди 

имтиёзнок баҳраманд мегарданд. Дар Полша ҳеҷ гуна пардохтнакунии 
оммавӣ, сариваќт пардохтнакунии њаќки хизматрасонињо ва ѓайра 
вуљуд надорад. Барои ин ҳолатњо имтиёзњои гуногун, субсидияҳо, 
тарифҳо ва қарзҳо таъсис дода шудаанд [4]. 

Дар Англия ислоҳоти ХМК 15 сол давом кард, аммо ҳама аз 
натиҷаи он қонеъ гашт. Имрӯз ширкатҳои хусусӣ њам бо таъминоти об, 
њам бо таъминоти барќ идора карда метавонанд. Пас аз хусусигардонӣ 
арзиши хизматрасонӣ паст шуд, аммо баъд тарифҳо ба афзоиш шурӯъ 

карданд. Дар айни замон, пардохт барои газ ва қувваи барқ ҳар сол 6-
10% меафзояд. Шањрванди Лондон метавонанд ба осонӣ 
таъминкунандаи барқро ба дигар иваз кунад. Шаҳрванд ҳатто ҳуқуқи 
истифодаи якчанд таъминкунандагонро дорад: масалан, касе рўзона бо 
нархи дастрас ва касе шабона бо нархи ҷолибтар таъмин мекунад. Вале 
чунин таҷрибаи хориҷии ХМК барои Тоҷикистон њоло бегона аст. Дар 

Англия дар соҳаи ХМК тартиби муайяни хизматрасонї амал мекунад. 
Ҳамин тавр тамос бо диспетчер дар давоми 30 сония баргузор гашта, 
дар  муддати муайян ҳалли мушкилот таъин карда мешавад. 

Боз як таҷрибаи дигари манзилию коммуналиро баррасӣ мекунем. 

Дар Фаронса хусусигардонии маҷмӯи энергетикӣ гузаронида шуд, ки 
ин боиси пайдоиши таъминотчиёни нерӯи барқ ва газ гардид. Дар ин 
кишвар оби гарм ва гармидињӣ аз ҷониби шаҳрвандон пардохт карда 
намешаванд. Соњибмулкон бояд шартнома бо ширкати хизматрасон ба 
имзо расонад. Ҳамзамон, шартномаҳо дар якчанд намудњо оварда 
шудаанд. Нақшаҳои тарофавии онҳо бо наќшаи тарофавии алоқаи 

мобилӣ монанд аст. Дар Фаронса соҳибмулкони манзил ширкатњо 
таъсис дода, шакли шахсони ҳуқуқиро пайдо кардаанд. Роҳбарони 
ширкатњо њаљми муайяни хароҷотро барои нигоҳ доштани манзил 
муқаррар мекунанд. 

Бисёри давлатҳои Аврупои Шарқӣ ба монанди давлатҳои 
Прибалтика ба Иттиҳоди Аврупо ворид шудаанд, ки ба камбудиҳои 
муайян оварданд. Ҳамин тавр, масалан, ба таљрибаи хориљии ХМК 
такя карда, онњо бояд пардохти хизматрасонии коммуналиро бо 
баробари шањрвандони Лондон пардохт кунанд. Ҳамзамон, аҳолии 
давлатҳои Балтика дар муқоиса бо аврупоиҳо мӯътадил зиндагӣ 

мекунанд. Минтақаҳои ин кишварҳо аксар вақт 25-30% буҷаи худро 
барои пардохти хизматрасонии коммуналӣ ҷудо мекунанд. Вақтҳои 
охир ќарзњои аҳолї бисёр зиёд шудаанд.  
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Бозори хизматрасонӣ дар соҳаи манзилию коммуналии ИМА 

бисёр тарраќикарда мебошад. Корхонаҳои нигоҳдорӣ ва таъмири 
биноҳои истиқоматӣ фаъолияти махсуси касбї доранд. Ҳамин тавр, 
масалан, як ширкат бо нигоҳдории шабакаҳои муҳандисӣ, дуюм бо 

таъмири асбобҳои барқӣ, сеюм бо насосҳо ва ѓайра машѓул аст. Дар ин 
маврид соҳибмулкони биноҳои истиқоматӣ ба идоракунандае, ки бо 
тамоми бозори таъминкунандагон ва тарифњо шинос аст, мӯњтољ 
мебошанд.  

Хитой системаи зерин дорад: Одатан хизматрасонии коммуналӣ 
танҳо пас аз пешпардохти онҳо таъмин карда мешаванд. Арзиши 

қувваи барқ, гармкунӣ ва нигоњдорї аз андоза ва нархи манзил вобаста 
аст. Аз ин рӯ дар кишвар аксар вақт системаи пардохти прогрессивиро 
истифода мебаранд. Ҳамаи ташкилотҳои коммуналӣ дар Хитой 
давлатї мебошанд. Ин сохторҳои давлатї нархгузорӣ ва шартҳои 

пардохтро муайян менамоянд. Хароҷотҳо аз ҷониби макони ҳудудии 
минтақа муайян карда мешаванд. Масалан, тарифҳои пойтахт нисбат 
ба минтақаҳо баландтар аст. Арзиши хизматрасонии манзилї ва 
коммуналӣ дар Пекин инчунин мустақиман аз минтақае, ки дар он хона 

ҷойгир аст, вобаста аст. Шаҳрвандон метавонанд дар як моҳ сад ва 
ҳазор доллар пардохт кунанд. Ќаздорони калон вуљуд надоранд, зеро, 
ки сокинони Хитой хеле пурмасъуланд. Дар навбати худ давлат њам ба 
чунин ҳолатҳо роҳ намедиҳад.  

Дар Мозамбик нақшаи пардохти хизматрасониҳо хеле ҷолиб аст. 
Хизматрасонӣ тавассути пешпардохт амалӣ мешавад ва ҳисобҳои 

пардохт барои таъминоти барқ аз тарафи соҳибмулкони маҳаллӣ бо 
принсипи пардохти хизматрасонии телефонҳои мобилӣ ба роҳ монда 
шудааст. Барои ин, пойгоҳҳои пардохткунӣ мавҷуданд, ки бо кабули 
пардохтҳои хизматрасониҳо машғуланд. Ин як таҷрибаи беназири 

соҳаи манзилию коммуналӣ мебошад, ки дигар дар ҳеҷ куҷо вучуд 
надорад. 

Дар АМА ҳаҷми тарифҳо барои хизматрасонињои коммуналӣ дар 
мавсими зимистон ва тобистон фарқи зиёд надорад. Шаҳрвандон 
қувваи барқ ва обро пардохт намекунанд. Онҳо аз пардохтҳо озоданд. 
Чунин имтиёзҳо танҳо барои сокинони маҳаллӣ эътибор доранд ва ин 

фаќат барои 15-20% аҳолии 9 миллион нафараи Амороти Муттаҳидаи 
Араб дахл дорад. Он шахсе, ки барои тиљорат ба кишвари зерин 
омадааст (тақрибан 80% аҳолӣ) хизматрасонии коммуналиро бо нархи 

баланд истифода мебаранд. Иҷораи манзил дар Арабистон низ гарон 
аст. Ин асоси дастгирии иҷтимоии ахолии Амороти Араб дар пардохти 
хизматрасонии  коммуналї мебошад. Давлат аҳолии маҳаллиро барои 
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хизматрасонии манзилию коммуналӣ тавассути муҳоҷирон дастгирї 
менамояд. 

Аз солҳои 90-уми асри XX оғоз карда Ҳукумати Туркманистон 

барои шаҳрвандони худ худаш пардохт мекунад. Дар кишвар бисёр 
захираҳои табиӣ ва маъданҳои фоиданок мавҷуданд. Ҳамзамон, аҳолии 
маҳаллӣ берун аз хатти камбизоатӣ зиндагӣ мекунанд ва 
хизматрасониҳои коммуналиро пардохт карда наметавонад. Муддати 

тӯлонӣ, об, газ ва таъминоти барқ дар Туркманистон ройгон дода 
мешуд. Имрӯзҳо барои шаҳрвандон имтиёзҳои иҷтимоии зиёде 
мавҷуданд. Чунин таљрибаи ХМК-и хориҷӣ дар ҳеҷ куљо истифода 

бурда намешавад. Имтиёзҳо инчунин дар нақлиёти ҷамъиятӣ барои 
манзил, хариди бензин, арзиши маҳсулоти хӯрокворӣ татбиқ карда 
мешаванд. Аммо, чунин ҳолати корҳо абадӣ амал карда наметавонад. 
Захираҳои табиӣ номаҳдуд нестанд ва иқтисодиёти кишвар комилан 

рушд наёфтааст. Соли 2013 ҳукумат коҳиш додани имтиёзҳоро оғоз 
кард. Дар айни замон, мақомот дар бораи бекор кардани онҳо фикр 
карда истодааст. 

Таҷрибаи соњаи манзилию коммуналии хориҷӣ бой ва гуногун аст. 
Дар асоси донишҳои назариявӣ ва корњои амалї дар идоракунии фонди 
манзилии давлатҳои тарраќикарда гузаронидани ислоњот дар системаи 

нигоҳдории фонди манзили Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рўи як қатор 
самтҳо имконпазир аст: 

1. Тағйирдињии тафаккури соҳибмулкони манзил. Нигоҳдории 
фонди манзил барои мо – ин маънои иљрои фаќат пардохткунии 
хароҷоти он мебошад. Ҳамзамон, дар Ғарб одамон мекӯшанд, ки 
манзилҳоро њамчун сармоягузорї харанд, яъне маблағгузорӣ ба амволи 
ғайриманқул намоянд. Нигоҳ доштани хона барои шаҳрвандони 

хориҷӣ – ин маънои ғамхорӣ нисбати амволи худ дар шакли мувофиқ ва 
таъмини бехатари нигоҳубини он мебошад; 

2. Хизматрасонии маҳдуди хадамоти биноњои бисёрхонагї. 

Таҷрибаи азими хизматрасонии манзилию коммуналии хориҷӣ нишон 
медиҳад, ки дар роњбарикунии биноњои бисёрхонагї аксар вақт 
системаи ќабули мустаќили ќарорњо аз тарафи соњибмулкон барои 
нигоњдории хонањои худ бо салоҳияти шахси ҳуқуқї, истифода 
мешаванд. Ҳамзамон, ваколатҳо ба ташкилоти идоракунии касбӣ 
мутобиқи шартнома вогузор мегардад. Ин роњи оптималии нигоњдории 
биноњои бисёрхонагї мебошад. Фаъолиятҳои идоракунӣ бо талаботњои 

касбӣ гузаронида мешаванд, хизматрасониҳо талаботи соҳибмулконро 
қонеъ мекунанд. Инчунин, агар соҳибмулкон ягон қарор дар љодаи 
идоракунӣ ќабул намоянд, ин амалҳо демократї гузаронида мешаванд. 

Бартарии дигаре барои соҳибмулкони амволи ғайриманқул, ки ШСМ 
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таъсис медињанд, ин назорат кардани хароҷоти маблағҳои худ 

мебошад. Барои Тоҷикистон, ин хусусият дар он аст, ки ширкатҳои 
хизматрасонии идоракунии амалкунанда барои расонидани тамоми 
намуди хизматрасонињои вобаста ба нигоњдории биноњои бисёрхонагї 
кӯшиш мекунанд. Бо кӯшиши умумӣ, ширкатҳо одатан нигоҳ доштани 
сифати зарурии хизматрасониро иљро намекунанд, ки боиси норозигии 
шаҳрвандон мегардад. Бо такя ба таҷрибаи хориҷии хоҷагии манзилию 

коммуналии кишварҳо дар Аврупои Шарқӣ, масалан, дар Маҷористон 
ё Словакия корхонањои коммуналие, ки бо идоракунӣ, таъмир ва 
хизматрасонӣ машғуланд, бо намуди хизматрасонињо таќсим шудаанд. 
Ширкатҳо тахассусї гаштаанд ва ин шароитро бозори муосир муайян 

мекунад. Дар айни ҳол, рақобат байни корхонаҳои тахассусї мунтазам 
меафзояд. Дар як қатор кишварҳои Ғарб ва Иёлоти Муттаҳида бозори 
хизматрасонии манзилию коммуналӣ рушд мекунад. Ҷолиб аст, ки дар 
онљо корхонаҳои махсуси тахассусии бисёр вуљуд доранд ва ба чунин 

таҷрибаи хориҷӣ бояд диққат дод. Масалан, барои таъмир ва 
нигоҳдории манзил як ширкат, таъмири асбобҳои гармидиҳӣ ширкати 
дигар, ширкати сеюм барои назорати онњо масъул мебошанд. Агар 
ширкат иљрокунандаи як намуди кор бошад ва шумораи мизоҷони он 
зиёд гардад, нархи њамон хизматрасонї паст мешавад. Ҳамаи ширкатҳо 
мекӯшанд, ки рақибонро гузаронанд, навгирони навро ҷалб ва доимӣ 

кунанд. Арзиши хизматрасониҳои ширкат ин қадар зиёд намешавад, ки 
борои истеъмолкунандагон бисёр љолиб аст; 

3. Суғуртакунии фаъолияти ширкатњои идоракунанда. Таҷрибаи 

хориљии ХМК нишон медиҳад, ки дар бисёр кишварҳо, фаъолиятҳои 
идоракунӣ дар ин соҳа як намуди алоҳидаи соҳибкорӣ буда, 
суғуртакунии хатарро дар назар дорад. Агар ширкати хизматрасонӣ 
талаботњое, ки бозори ХМК муќаррар кардааст, иљро нанамояд 
хусусиятҳои рақобатпазирро аз даст медиҳад. Ширкати идоракунӣ 
масъулияти молиявию шаҳрвандии худро суѓурта мекунад, агар њолате 

ба вуљуд ояд, ки амалҳои нодурусти он ба соҳибмулки амвол зарар 
расонад. Ин хусусан дар Амрико ва Аврупо маъмул аст. Эҳтимол 
дорад, ки сифати хизматрасониҳои коммуналӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон метавонад ба таври назаррас беҳтар шавад, агар чунин 

таҷрибаи хориҷї истифода шуда бошад ва ин равиш дар сатҳи 
қонунгузорӣ ворид карда шавад. Ширкат боз ҳам рақобатпазир шуда 
метавонад, агар шаҳодатномаҳое, ки хусусиятњои касбии онро тасдиќ 

менамояд, таҷриба ва суботи молиявӣ дошта бошад. Инчунин, муҳим 
аст, ки ширкатҳо мувофиқи стандартҳои соњаи ХМК фаъолият кунанд; 

4. Модернизатсияи системаи кумакҳои давлатӣ (дотатсия). Ҳоло 
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти асосӣ мавҷуд аст, ки он аз 
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нарасидани захираҳои молиявӣ ва мӯҳлатвайронкунии пардохти 

хизматрасониҳои коммуналӣ иборат мебошад. Агар аҳолӣ пардохтҳоро 
ба таъхир супорад он гоњ сифати хизматрасонї паст мегардад. 
Таљрибаи хориҷии ХМК онро нишон медињад, ки дар Давлатҳои Ғарб 
чунин падидањо ба монанди пардохтнакунии оммавии хизматрасонињо 
вуљуд надорад. Инчунин бояд қайд кард, ки дар онљо муддати тулонї 
низомњои ќарзї, имтиёзї, тарифї ва ѓайра амал менамоянд; 

5. Омӯзиши низомии мутахассисон. Омузиши касбии 
мутахассисони соњаи манзилию коммуналӣ муњим мебошад. Саводи 
баланди касбии идоракунандагон ба сифати хизматрасонии биноҳои 
истиқоматӣ таъсири мусбӣ мерасонад. Таҷрибаи ХМК хориҷӣ нишон 

медиҳад, ки мутахассисони ин соҳа мунтазам дар курсҳо ширкат 
меварзанд ва сатҳи тахассусиро афзоиш медиҳанд. Одамоне, ки чунин 
таълимот мегиранд, бештар малака ва донишҳои арзанда ба даст 
меоранд. Ба таљрибаи хориљии ХМК нигоњ карда ќайд кардан мумкин 
аст, ки бисёри муассисаҳои таҳсилоти олӣ, инчунин коллеҷҳои махсуси 
Ғарбӣ, ба хатмкунандагон дониши ибтидоӣ дода имконияти фаъолияти 

идоракуниро муњайё менамояд. Афсӯс, ки вазорати маорифи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ќабули чунин таљрибаро суст ба роњ мондааст. 
Қонунгузории Ғарб ба роҳбари фонди манзилии истиқоматӣ 
талаботњои ќатъӣ мегузорад. Масалан, ӯдоракунанда дар Олмон бояд 

маълумоти олӣ, ба монанди маълумоти муҳандисӣ, иќтисодӣ ё ҳуқуқӣ 
дошта бошад. Таљрибаи хориҷӣ нишон медиҳанд, ки чунин мутахассис 
вазифадор аст, ки вазъи муноқишавиро сари ваќт бартараф намояд. 
Дар Маҷористон, Қонун “Дар бораи ширкати соњибмулкони манзил” 

эътибор дорад, ки тибқи он ба вазифаи идоракунанда танњо шахсон бо 
маълумоти касбї таъин шуда метавонанд [2]; 

6. Бартараф кардани коррупсия. Танзими возеҳи қонунгузорӣ ба 
рафъи коррупсия дар муносибатҳо байни корхонањои идоракунанда, 
ширкате, ки захираҳоро пешнињод менамояд ва истеъмолкунандагони 
хидматрасониҳо таъмин менамояд. Ҳанӯз ҳолатҳое ҳастанд, ки одамон 

мувофиқи нархҳои беасос пардохт мекунанд ва нархњо аз муқаррароти 
тарофаҳо зиёдтар мебошанд. Мутаассифона, бисёри ширкатҳои 
идоракунанда чунин меҳисобанд, ки пулҳои соњибмулконро њамчун 
амволи хусусї ихтиёрдорӣ карда метавонанд. Назорати кори 

корхонаҳои идоракунанда бояд ҳатмӣ бошад. Дар сатҳи қонунгузорӣ 
тақсимоти пардохтҳои шаҳрвандон бояд манъ бошад. Дар акси ҳол, 
таъминоти тамоми амволи ѓайриманќули кишвар метавонад дар зери 
таҳдид ќарор мегирад. Таљрибаи хориҷии ХМК нишон медиҳанд, ки 
имрӯзњо дар ҷои аввал дар ҷањон оид ба љой надоштани коррупсия 
Сингапур љойгир аст;  
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7. Иттилооти ошкоро дар фаъолияти ширкатњои идоракунанда. 
Одатан, сокинони Тоҷикистон бо ташаккули тарофаҳои коммуналӣ ва 
ҳисоб кардани арзиши хидматрасониҳо норозианд. Аксар вақт 

мушоњида мешаванд, ки дар ҳуҷҷатҳои пардохтӣ нархҳои беасос 
баланд карда мешаванд. Дар ин ҷо метавонем ба таљрибаи хориҷии 
ХМК, аз ҷумла, ба монанди таљрибаи кишварњои Фаронса ва 
Финляндия диќкат дињем. Ҷузъи муҳими хизматрасониҳо дар ин 

давлатҳо – технологияи иттилоотӣ мебошад. Тафсилот ба таври 
автоматї ҷамъоварӣ карда мешаванд. Ҳамкории намояндагони 
сохторњои коммуналї бо истеъмолкунандагон ва сохторҳои давлатї ба 
таври фосилавї низ сурат мегирад. Алоќаи шахсї байни 
таъминкунанда ва истифодабарандаи хизматрасонињо бо воситаи 
интернет ё дигар захираҳои иттилоотӣ ба роњ монда мешавад; 

8. Қоидаҳои идоракунии биноҳои истиқоматӣ – ҳамчун асосҳои 
касбият. Инноватсияҳо дар хоҷагии манзилию коммуналӣ ин таҳияи 

роҳи инноватсионӣ мебошад, ки рушди усулҳои муайяни идоракуниро 
дар ин соҳа талаб мекунад. Иқтидори рушди корхона бояд арзёбї 
карда шавад. Вақте, ки мо оид ба иќтидор њарф мезанем, бояд дар 
бораи имконот, воситаҳо, манбаъҳо, захирањое, ки шахсони ҳуқуқӣ ва 

воқеӣ, аз ҷумла ширкатҳо, ташкилотњо, давлат ва ѓайра барои њалли 
масъалањои муайян ва бадаст овардани маќсадњои гузошташуда аз он 
истифода бурда метавонанд, сухан меронем. Агар мо дар бораи кори 
ширкатҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ гап занем, бояд қайд кард, ки 
онҳо маъмули иќтидори умумї ё маљмуъї мебошанд. Њоло сухан дар 

бораи захирањои истеҳсолї-техникӣ, илмї-техникӣ, инноватсионӣ, 
молиявї-иқтисодӣ меравад. Қисмҳо дар иќтидори маҷмуъӣ бо ҳамдигар 
зич алоқаманданд. Самаранокии татбиқи имконоти умумӣ ба ҳолати 

ҳар як пайванд, инчунин ҳамкории онҳо таъсир мерасонад. Барои он, 
ки иќтидорњои вуљудошта пурра ворид карда шаванд, бояд ҳамаи 
ҷузъҳои иќтидорњои ҷамъбастшуда дар мутавозинат бошанд. Рушди 
раванди ҳаракати инноватсионӣ аз хусусиятҳои минтақа, инъикоси 

шартҳои табиии иқтисодӣ, сохтори ҷории истеҳсолӣ, дастгирии илмию 
техникӣ, сиёсати илмї-техникӣ вобастагї дорад. Вазифаи равандҳои 
пешрафтаи маҳаллӣ ин ҳалли мушкилот ва хусусиятҳои муҳити бозор 
мебошад. Таҷрибаи хориҷии ХМК ва рушди ҳаракатњои 

инноватсиониро дар сатҳи минтақавии давлатњои дигар љамъбаст ва 
таҳлил намуда, бояд ќайд кард, ки ташаккулёбии равандҳои љорикунї, 
махсусан, бо соњањои минтақавии касбї, ки афзалият ба рушд доранд, 
истифодаи пурраи афзалиятҳо дар  қаламрави муайян вобастагии зич 

доранд. Фаъолиятҳои пешрафта дар як қатор кишварҳо бо муваффаќ 
ба роњ монда шудааст барои он, ки давлат соњаи илмї-инноватсионии 
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ХМК-ро дастгирї менамояд. Рушди инноватсионї њавасмандгардонї 
мешавад, асосан бо роњи низоми ќарзњои имтиёзї, суѓуртакунии 
давлатии заёмњо, андозбандии имтиёзнок ва истењлоки босуръат 
мебошад. 

Бешубња, љорикунии ќарорњои навин дар Љумњурии Тољикистон – 
ин яке аз асосњои соњањои иќтисодї мебошад. Раванди бозоргонї дар 
шароити иќтисодиёти бесубот бояд рушд ёбанд ва барои он дониши 
механизмњо, фишангњо ва њавасмандкунии инноватсионї зарур 
мебошанд. Агар дар бораи сиёсати иќтисодї њарф занем, бояд 
фаъолона аз њавасмандкунї барои рушди инноватсионии ширкатњои 
алоњидаи соњаи ХМК истифода намуд. Омўзиши таљрибаи хориљии 
ХМК ва азхудкунии равандњои бењтарини он барои таъсис додани 
фазои мусоиди соњаи зерин дар Љумњурии Тољикистон имконпазир 
мегардад. 
 

Пайнавишт:  
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университета – 2009. – № 1. – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt-
reformirovaniya-zhkh; 

3. Плеханов А.С. Опыи стран ЦВЕ по управлению коммунальным 
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Ќоситов Љ.Р., 

ассистенти кафедраи 
андоз ва андозбандӣ 

 

МУАММОҲОИ ТАНЗИМИ АНДОЗӢ ВА БАРТАРАФ НАМУДАНИ 

ОНҲО ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

Танзими андоз дар замони муосир яке аз унсурҳои асосии низоми 
идоракунии молиявии ҳар як давлат маҳсуб аст. Ин раванд дар якҷоягӣ 

бо дигар унсурҳои низоми идоракунии молиявӣ пурсамар амал 
менамояд. Мақсади ниҳоии танзимоти андоз таъмини таносуби 
манфиатҳои иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ мебошад. Вазифаи асосии танзими 

андоз бошад, таъмини ҳавасмандгардонии мушаххасотҳои сифатӣ ва 

http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt-reformirovaniya-zhkh
http://cyberleninka.ru/article/n/otechestvennyy-i-zarubezhnyy-opyt-reformirovaniya-zhkh
http://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-sistemy-zhkh-v-stranah-sng
http://cyberleninka.ru/article/n/reformirovanie-sistemy-zhkh-v-stranah-sng
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миқдории фаъолияти молиявӣ-ҳоҷагидории субъектҳо мебошад, ки ин 

ҳолат барои раванди онҳо ва худи давлат шароитҳои мусоид фароҳам 
меорад.  

Худи мафҳуми «танзими андоз» дар солҳои 30-юми асри XX 
пайдо гаштааст, ки ин зуҳурот бо консепсияи кейнсиании «Андозҳо – 
танзимгари иқтисодиёт» вобастагии бевосита дорад. Консепсияи 
мазкур то солҳои 70-уми асри XX дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ қувваи 

илмиву амалии худро нигоҳ дошта тавонистааст. Асосгузори назарияи 
мазкур Ҷ.М. Кейнс (1883-1946) андозро ҳамчун олоти асосии 
танзимоти давлатӣ ва воситаи таъмини рушди устувори иқтисодӣ 
медонист. 

Ақидаҳои Ҷ.М. Кейнс оиди нақши молиёт дар танзими давлатӣ 
имкон доданд, ки андоз на танҳо чун категорияи буҷетсоз, балки 

бисёртар ҳамчун олоти танзимотиву устуворгардонии сиёсати 
иқтисодӣ дида баромада шаванд. Аз тарафи ӯ бори аввал дар 
назарияи иқтисодӣ мафҳуми «устуворгардонандаи андозӣ» мавриди 
истифода қарор ёфт. Ӯ тарафдори андозбандии афзояндаи 

даромадҳои шахсӣ буд ва чунин меҳисобид, ки низоми андозбандии 
прогрессивӣ қабули хавфро ҳангоми сармоягузорӣ аз ҷониби 
соҳибкорон ҳавасманд мегардонад. 

Мутобиқи назарияи ӯ андозҳо дар иқтисодиёт ҳамчун 
«устуворсозандагони дохилӣ» баромад мекунанд. 

Андозҳои баланд (прогрессивӣ) ба ақидаи ӯ нақши мусбиро 
мебозанд, зеро тавозунии буҷетро таъмин менамоянд. Ҳамин тавр, 

кам шудани воридотҳои андоз даромадҳои буҷавиро кам намуда, ба 
тезу тунд гаштани ноустувории буҷавӣ сабаб мегарданд. 

Консепсияи «устуворсозандагони дохилии чандирии 
иқтисодиёт» хеле паҳн гашт ва пешбинӣ шуда буд, ки нақши онҳоро 
танҳо низоми прогрессивии андозбандӣ ва пардохтҳои иҷтимоии 
давлатӣ, алалхусус ёрдампулӣ барои бекорон иҷро карда 

метавонанд, ки чунин унсурҳои устуворсозанда ба таври автоматикӣ 
амал менамоянд ва дар ин ҳолат дахолати давлатӣ ҳам лозим 
намешавад. 

Алалхусус, Ҷ.М. Кейнс қайд мекард, ки ҳангоми инкишофи 
иқтисодӣ даромадҳои андозбандишаванда назар ба воридоти андоз 
бо суръати паст меафзоянд, дар давраҳои бӯҳронӣ бошад андозҳо 
назар ба даромадҳо тезтар паст мераванд ва бо ҳамин раванд 

мувозинати нисбӣ дар ҷамъият ба даст оварда мешавад. Ҳамин тавр, 
воридоти андоз ба буҷет на танҳо аз меъёри андоз, балки аз 
тағйиротҳои бузургии даромадҳои аз рӯи меъёри прогрессивӣ 

андозбандишаванда вобаста аст. Воридотҳои андоз бошанд ба 
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тариқи автоматикӣ ба миён меоянд ва дар воридотҳои андоз назар 

ба сатҳи даромадҳо бештар дида мешаванд. 
Андозҳо ҳангоми ихтисор шудан (аз ҳисоби паст кардани меъёр, 

имтиёзҳои андозӣ) ба афзоиши даромад мусоидат мекунанд ва бо 

ҳамин «рағбати истеъмолотро» бедор намуда, талаботро ҳавасманд 
месозанд.  

Баъди Ҷанги дуюми ҷаҳонӣ назарияи Ҷ.М. Кейнс боиси эътирофи 

ҳамагон гашт ва ба интихоби нақши сиёсати давлатии андоз таъсироти 
ҳалкунанда расонид. Бо ҳамин миқёси танзимоти андозии иқтисодиёт 
хеле васеъ гашт. 

Пас аз ин муаммоҳои танзими андоз аз ҷониби макотиби гуногуни 
илмӣ мавриди муҳокимаҳои назариявӣ қарор гирифт. 

Гӯё бар ивази равияи кейнсчигӣ аз солҳои 50-уми асри XX 

ташаккули мактаби назариявии либералӣ – монетаризм оғоз ёфт, ки 
асосгузори он М. Фридман мебошад [2]. Модели монетаристӣ сатҳи 
минималии андозҳо ва ивазнамоии сармоягузориҳои давлатиро ба 
хусусӣ, гузариши қисми асосии соҳаҳои ғайриистеҳсолиро аз 

маблағгузории буҷетӣ ба худтаъминкунӣ пешбинӣ менамояд. Айни 
замон воситаи асосии танзими тағйироти зиёди пулӣ ва фоизи қарзҳои 
бонкӣ ҳисоб меёбанд. 

Танзими андоз дар шароити иқтисоди бозорӣ ҳамчун қисми 
таркибии низоми дахолати давлатӣ ба шумор рафта, воситаи муҳими 
таъсир ба рафти рушди иқтисодиву иҷтимоӣ мебошад. Танзим пеш аз 
ҳама таносуби оптималии соҳаҳои иқтисодиётро дар омор ва динамика 

дар назар дорад ва бояд тамоюли ҷорӣ намудани шаклҳои нав ва 
омилҳоеро, ки рушди онҳоро метезонанд, коҳиш ё ташаккул медиҳанд, 
ба эътибор гирад. Танзими андоз қисми таркибии идоракунии 
давлатии иқтисодиёт ҳисоб меёбад. Ба идоракунӣ бошад, хусусиятҳои 

зерин хосанд: банақшагирӣ, ташкил, ҳавасмандгардонӣ ва назорат. Дар 
навбати худ ин хусусиятҳо дар ин ё он маврид ба танзим низ хосанд. 

Ҳамин тавр, танзими андоз қисми таркибии идоракунӣ ҳисоб ёфта, 
таъсири мақсаднокро ба мушаххасотҳои миқдорӣ ва таносуби сохтории 

ММД (маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ) бо истифодаи фишангҳои андоз ва 
усулҳои он ифода менамояд. Ин гуна дахолати давлатӣ мақсади 
иҷроиши вазифаҳои сиёсати андозро дорад. 

Яке аз хусусияти дигари низоми танзими андозии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ин ҷорӣ намудани имтиёзҳо мебошад ва аз ҳама назаррас 
ин низоми имтиёзноки андозбандӣ барои субъектҳои минтақаҳои озоди 
иқтисодӣ мебошад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 5- МОИ (минтақаи 
озоди иқтисодӣ) фаъолият менамояд, ки мо нишондиҳандаҳои аз ҳама 
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минтақаи бештар рушдёфтаро, ки дар вилояти Суғд қарор дорад 
меорем: 

Ҷадвали 1. 

Нишондиҳандаҳои МОИ “Суғд” дар тӯли солҳои 2014 – 2018 

Сарчашма: Коркарди муаллиф. Дар асоси ҳисоботи МОИ Суғд. 

 
Аз  маълумоти ҷадвал бармеояд, ки дар МОИ-и “Суғд” шумораи 

субъектон, ҳаҷми истеҳсолот ва хизматрасонӣ ва шумораи коргарон 
сол аз сол афзуда истодааст.  

Ин шаҳодат аз он аст, ки ҳаҷми маблағи андози иҷтимоӣ ва андоз 
аз даромад низ дар соли 2017 нисбат ба соли 2010 афзуда, шумораи 
субектҳо аз 5 ба 36 адад (24 адад воқеан амалкунанда) расидааст. 

Барои боз ҳам равшантар намудани гуфтаҳои боло диаграммаеро 
пешкаш менамоем, ки сатҳи афзоиши андоз аз даромад, андози 

иҷтимоӣ ва миқдори ҷойҳои корӣ дар МОИ Суғд мушоҳида мешавад: 
 

Нишондиҳандаҳо- солҳо 2014 2015 2016 2017 2018 

Субъекти МОИ “Суғд” адад 4 3 3 1 24 

Ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда 
хизматрасонӣ (млн. сом)  

 
45,07 

 
57,9 

 
73,4 

 
80,1 

 
18,3 

Пардохт барои шаҳодатнома ҳаз 
сом 

12,5 121,6 0,135 50,39 76,97 

Пардохтҳо барои воридоти 
нақлиёт ба ҳудуди минтақа (ҳаз. 
сом) 

 
146,2 

 
73,9 

 
15,2 

 
0,31 

 
11,6 

Андози иҷтимоӣ (ҳазсом) 731,5 1039,1 1269,1 1305,1 346,5 

Андоз аз даромад (ҳаз. сом) 404,4 528,7 658,3 843,6 179,5 

Пардохтҳои гумрукӣ ва андозҳои 
ба буҷети пардохтшуда (ҳаз. сом) 

 
7177,5 

 
8249,7 

 
10717,0 

 
10310,9 

 
2661,10 

Миқдори ҷойҳои кори субъектҳои 
нақша дар асл.  

814 961380 897  755 895 

263  389 385  417 
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Диаграммаи 1.1. 

Нишондоди андоз аз даромади шахсони воқеӣ, андози иҷтимоӣ ва 

шумораи коргарон дар МОИ “Суғд” дар солҳои 2014-2017 

 
Сарчашма: Коркарди муаллиф. Дар асоси ҳисоботи МОИ Суғд 

 
Соли 2014 андоз аз даромади шахсони воқеӣ 404,4 ҳаз. сомониро 

ташкил дода, дар соли 2015 ин нишондиҳанда ба 528,7 ҳаз. сомонӣ 
баробар аст, ки афзоиши он 30% -ро ташкил дод. Дар соли 2016 андоз 
аз даромади шахсони воқеӣ 658,3 ҳаз. сомониро ташкил дода, ин 
нишондиҳанда нисбат ба соли 2015 24,5% зиёд мебошад. Дар соли 2017 
бошад андоз аз даромади шахсони воқеӣ 843,6 ҳаз. сомониро ташкил 
дод, ки нисбат ба соли 2016 28% зиёд аст. Андози иҷтимоӣ бошад, дар 

соли 2014, 731,5 ҳаз. сомониро ташкил дод, ки  дар ин натиҷа соли 2015 
1039,1 ҳаз. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2014 42% -ро 
афзоиш ёфтааст. Дар соли 2017 ҳаҷми умумии андози иҷтимоии ба 
буҷети мамлакат пардохт шуда, 1305,1 ҳаз. сомониро ташкил дод, ки 
нисбат ба соли 2016 2,8%  афзоиш ёфтааст. 

Мо ба хулосае омадем, ки дар МОИ “Суғд” сол то сол ҳаҷми 

маҳсулоти истеҳсолкардашуда рӯ ба афзоиш аст. Дар ин имконияти рӯ 
ба афзоиш ба ММД таъсири мусбии худро расонида ва сатҳи 
иқтисодии давлатро ба ҳолати хуб оварда мерасонад, зеро чи қадаре, ки 
ММД зиёд гардад сатҳи иқтисодии давлат рушд меёбад. Дар ин 

натиҷаи ММД зиёд гардида, давлат метавонад дар доираи 
банақшагирии ММД ба сатҳи болои ҷадвали таҳлили ҷаҳонӣ расида, 
каме бошад ба болои ҷадвали умумиҷаҳонӣ мебарояд. 

Бо назардошти гуфтањои боло барои баланд бардоштани 
самараноки танзими андозии иќтисодиёт ва умуман, пеш бурдани 
сиёсати устувори буљет дар амал тадбиќ намудани самтњои зеринро 
изњори љонибдорӣ мекунем: 
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- қатъї гардонидани назорат оиди воридот ва харољоткунии 
воситањои буљетї мувофиќи таснифоти нави буљетї, бењтар 
гардонидани самаранокии низоми хазинадорї дар доираи мақомотҳои 

ваколатдори давлатӣ; 
Танзими андозии иќтисодиёт чунин масъалањоро бояд њал намояд: 
 бо назардошти мањдудияти воситањои буљетї, љалби кӯмакњои 

беруна дар шакли лоињањои сармоягузории муштарак бо ташкилотњои 
байналхалќї – молиявӣ, хусусан дар шароити таъсири манфии бӯњрони 
ҷаҳонии молиявї вусъат дода шавад;  

 бо маќсади вусъат додани рушди соҳаи иқтисодиёт ва 
инноватсионї паст кардани сатҳи гаронии андоз аз 75% то 35%; 

 сиёсати давлатии андозию буҷетӣ бояд барои таъмини 
мувозинатии шароитњои иқтисодии минтақаҳои мамлакат бо роҳи 
ташаккул ва истифодабарии иқтидор иқтисодӣ мусоидат намояд. 

 
Пайнавишт: 

1. Кодекси андози Љумњурии Тољикистон. – Матни расмї. – Душанбе, 2017. 
– 335 с.  

2. Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи минтаќањои озоди иќтисодї». - 
Душанбе, 2011с., №700. 

3. Бобоев М.Р. Налоги и налогообложение в Республике Таджикистан// 
Налоговый вестник. М., 2000. №10.  

4. Зименков Р.И.Свободные экономические зоны. Учебное пособие. – М., 2005.  
5. Платонова Н.Л. Свободные экономические зоны в РФ: правовые проблемы 

создания и функционирования//Гражданин и право. – М., 2001. - №5. – С. 
59 – 65. 

6. Суханронии Асосгузори сулњи вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон дар Форуми байналмилалии соњибкорї 
тањти унвони “Рушди соњибкориву сармоягузорї ва равандњои муосири 
иќтисодї”. – Душанбе, 2018. -15 с.   

7. www.gki.tj. [Санаи мурољиат: 12.10.2019] 

 
Собирова М.Д., 

ассистенти кафедра 
баҳисобгирии бухгалтерӣ 

 
ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ АУДИТИ САРМОЯИ ОИННОМАВӢ 

ДАР СУБЪЕКТИ ИҚТИСОДӢ 
 

Дар рушди иқтисодии субъекти хоҷагидорӣ сармояи оинномавӣ 
объекти асосии фаъолият мебошад. Сармояи оинномавӣ дорои маблағҳои 

гузоштаи соҳибмулк ва фоидаи тақсимнашуда, қарз – натиҷаи қарзгирии 
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маблағҳо барои давраи муайян (фарқи қарзи кӯтоҳмуддат ва 
дарозмуддат) мебошад. 

Аз ин рӯ, баррасии қарз, саҳмия, иҷора ва дигар амалиёти 

баҳисобгирӣ  ҳамчун як қатор имконпазириҳое, ки менеҷерони молиявӣ 
барои таҳкими фоида ва фаъолияти молиявии субъекти иқтисодӣ 
истифода мебаранд, воқеъбинтар аст. 

Саҳмияи оддӣ ба андозаи қарзҳои бонкӣ ҳамчун воситаи молиявӣ 

мебошад ва метавонад ба андозаи саҳмияҳои афзалиятнок хусусиятҳои 
зиёд дошта бошад. 

Воситаҳои молиявӣ метавонанд бо назардошти андешаи 
сармоягузороне, ки мехоҳанд кафолатҳо ва подошҳои муайян ба даст 
оранд, эҳтиёҷоти субъектҳои иқтисодиро бо натиҷаҳои молиявӣ бо 
хароҷоти ҳадди ақал таҳия карда шаванд. 

Дар натиҷа як қатор амалан имконоти маблағгузорӣ аз қарзҳои 
мустақим то қарзҳо бо унсурҳои корпоративӣ, қарзҳо бо унсурҳои 
гуногуни даромад, саҳмияҳо бо сармоя ва имтиёзҳои даромад, саҳмияҳои 
оддӣ ва ҳатто ваъдаҳо дар бораи барориши саҳмияҳои оянда ба даст 
омадаанд. 

Ҳаҷм, намуд ва таснифи амалиёти молиявие, ки дар тавозуни 

субъекти иқтисодӣ пайдо мешаванд, барои сармоягузорон, кредиторон ва 
шахсони дигаре, ки ба гирифтани натиҷаҳои молиявӣ таъсир мерасонанд, 
таваҷҷӯҳ доранд [7, 208]. 

Амалиёт ва суратҳисобҳои марбут ба назорати сармояи оинномавӣ 

ва ҷалбшуда аз ҷониби иҷорагире, ки баҳисобгирии маблағҳои ба иҷора 
гирифташуда, фоизҳо, қарзҳо ва мукофотҳо, тахфиф, пешпардохти қарзҳо 
(фоида ва зиён), бекор кардани қарзҳо (“дар асл” бекор кардан) -ро дар 
бар мегиранд, таҷдиди қарз, баҳисобгирии амалиёти маблағгузории 

маҳсулот, дивидендҳои нақдӣ ва саҳмияҳо, тақсимоти саҳмияҳо ва ғ. 
Аксарияти ин амалиёт ва ҳисобҳо бо принсипҳои умумии 

баҳисобгирӣ марбутанд: андозагирӣ, пешниҳод ва ошкор, ки диққати 

махсусро аз аудитор талаб мекунанд. Масъалаҳои дигари мавриди 
санҷиш қарор дошта, қарзи кӯтоҳмуддатро барои маблағгузории нав, 
созишномаҳо ва кафолатҳои қарзӣ, чораҳои ҷуброн, аз нав ҳисоб кардани 
қарзҳои дебиторӣ, талабот оид ба хариди ҳатмии саҳмияҳои оддӣ, 

ҷанбаҳои алоҳидаи табдили онҳоро дар бар мегиранд. 
Ҳадафи аудитор ҳангоми тафтиши амалиёт бо саҳмияҳои оддӣ ва 

суратҳисобҳо аз чунин иборат аст: 
- ҳама ӯҳдадориҳо оид ба васиқаҳои пардохтшаванда, қарзи 

дарозмуддат ва иҷораи асосӣ, ҳамаи суратҳисобҳои саҳмдорон дуруст 
арзёбӣ, тасниф, тавсиф ва ошкор карда мешавад; 
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- ҳамаи ӯҳдадориҳои ғайритавозунӣ муайян ва ҳисоб карда 

мешаванд (масалан, лизинги амалиётӣ – иҷора, амалиёти маблағгузории 
маҳсулот, шартномаҳои истеҳсолӣ); 

- ҳама амалиёт бо сармояи қарзӣ ва саҳҳомӣ, суратҳисобҳо ва 

тағироти марбута ба таври дахлдор ваколатдор карда шудаанд ва 
ӯҳдадориҳои воҳиди иқтисодӣ ё ҳуқуқи амволӣ дар воҳиди иқтисодӣ 
мебошанд; 

- фоизҳо, тахфифҳо, мукофотҳо, дивидендҳо ва дигар амалиёт ва 
суратҳисобҳои марбут ба сармояи қарзӣ ва оинномавӣ дуруст ҳисоб 
карда, тасниф карда, тавсиф ва ошкор карда мешаванд; 

- ҳама шартҳо, талаботҳо, дастурҳо, сармоягузориҳо ва ғайра, ки ба 
қарзҳо ва саҳмияҳои оддӣ алоқаманданд, дуруст риоя ва ошкор карда 
шаванд. Манбаи қобили қабултарини маълумоте, ки барои тафтиши 

моҳияти амалиёти гуногуни молиявӣ ва ҳисобҳое, ки дар онҳо инъикос 
ёфтааст, зарур аст. ҳисобҳо, яъне рӯйхати васиқаҳо, саҳмияҳои дар аввали 
давра ба фурӯш нарафта, иловаҳо ва кам кардани маблағҳое, ки дар 
охири давра фурӯхта нашудаанд. 

Агар тағиротҳо кам ворид карда шаванд, барӯйхатгириро метавонад 
сол аз сол гузаронанд. Он метавонад тамоми маълумотро дар бораи 
усулҳои маблағгузорӣ дар бар гирад ё чунин маълумотро алоҳида 
пешниҳод кардан мумкин аст. 

Аудитор бояд рӯйхатро бо суратҳисобҳо муқоиса кунад ва ҳаҷми 
онро бо китоби асоси муқоиса кунад. Реестр инчунин метавонад барои 

ҳуҷҷатгузории чекҳои дигари гузаронидашуда истифода шавад. Тафтиши 
тафсилоти амалиёт ва тавозунҳо бо сармояи ҷалбшуда ва оинномавӣ аз 
гирифтани тасдиқҳо аз шахсони сеюм, аз нав барқарор кардани ҳисобҳо 
ва тафтиши ҳуҷҷатҳо ва сабтҳо иборат аст [4, 65]. 

Аудитор бояд ҳуҷҷатҳои маблағгузориро бодиққат хонад, то онҳо 
дуруст тасниф ва ҳисобот дода шаванд. 

Ҳуҷҷатҳо бояд барои тасдиқи амалиёти маблағгузорӣ ва ба даст 

овардани далелҳо дар бораи ҳуқуқҳои додашуда ё бадастомада баррасӣ 
карда шаванд, ки метавонанд рамзкушоӣ ва ифшои суратҳисобҳои 
минбаъдаро пешниҳод кунанд. 

Аксар вақт ҳуҷҷат барои ноил шудан ба натиҷаи зарурии 

баҳисобгирӣ ва андоз таҳия карда мешавад. Барои муштариён фаҳмидани 
тафсири аудитор дар бораи шароити баҳисобгирӣ ва ошкор кардани 
маълумот дар бораи ҳуҷҷатҳои молиявӣ муфид аст. Агар ин шартҳо 
таҳлил ва фаҳмида шаванд, одатан, “варақаи корӣ”-ро гирифта 

метавонед, ки онро бо динамикаи сол аз сол барои ҳисоб ва 
ҳуҷҷатгузории ӯҳдадориҳо ва созишномаҳои дахлдор муқоиса кардан 
мумкин аст. 
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Агар бузургии иҷора ба арзиши объект дохил карда шавад, он гоҳ 

аудитор вазифадор аст, ки ҳисобкунии маблағҳоро тафтиш карда, 
шартҳои хизматро бо шартҳои шартнома муқоиса кунад. Аудитор бояд 
сабти пардохтҳои нақдӣ ва ғайринақдиро дида барояд, ҳаҷми корҳои 

иҷрошуда ва хизматрасониҳоро тасдиқ кунад. 
Бояд васиқаҳои боэътимоди пардохташуда, хароҷоти фоизҳо, фоизи 

ҳисобшудаи дебиторӣ ва дивидендҳои эълоншуда мавҷуд бошанд, дар 
баъзе ҳолатҳо аудитор метавонад маблағҳоро аз нав ҳисоб кунад. 

Сармояи оинномавӣ тибқи Қонуни Ҷумхурии Тоҷикистон муқаррар 
карда шудааст. Саҳмияҳои аз ҷониби эмитент баровардашуда ва аз нав 
харидашуда бояд аз ҷониби шахси масъул тасдиқ карда шаванд ё агар не, 
аудитор бояд сертификатҳоро дар ҳузури кормандони субъекти 

хоҷагидор тафтиш кунад [2]. 
Агар якчанд намуди маблағгузорӣ аз доираи маъмулӣ берун бошад, 

пас аудитор бояд амалиётро барои ҳар яки онҳо бо назардошти 
маҳдудиятҳо ва шартҳои намудҳои дигар муқоиса кунад. Пардохтҳои 

саҳмияҳо метавонанд бо созишномаҳои вомбарг ва векселҳо маҳдуд 
карда шаванд; дивидендҳо ба саҳмияҳои оддӣ метавонанд ба ҳуқуқи 
роҳбари саҳмияҳои имтиёзнок таъсир расонанд ё ҳуқуқҳои онҳо мутобиқи 
тағирот дар сохтори сармоя ё суратҳисобҳои фоидаи тақсимшуда тағир 

ёбанд; Муҳим он аст, ки муштарӣ мушаххас кардааст ва аудитор 
маҳдудиятҳои созишномаҳои гуногунро ба назар гирифтааст ва муайян 
карда шудааст, ки оё маълумот дар ҳисоботи молиявӣ мувофиқ аст ё не. 

Муқоисаи регистрҳои баҳисобгирии аналитикӣ ва синтетикии 

саҳмияҳои оддӣ бояд анҷом дода шавад. Шаҳодатномаҳое, ки дода 
нашудаанд ва ё бекор карда шудаанд бояд ба таври шабеҳ гузориш дода 
шаванд. 

Аудитор метавонад баҳисобгирии саҳмияҳои барои барориш 
ҳифзшударо аз нав ҳисоб кунад. Ин ҳисобҳо бояд аз нуқтаи назари 
аудитор, ки опсияҳо, кафолатҳои додашуда ва қабулшуда, коғазҳои 

қиматноки ивазшаванда, дивидендҳо ва тақсимоти онҳоро ба саҳмияҳоро 
баҳогузорӣ кунанд, анҷом дода шаванд. 

Ҳангоми тафтиши чунин ҳисобҳо, аудитор бояд ба таъсири як озод 
ба дигараш ва ба ҳаҷми умумии ҳар як иҷозати ваколатдор ва иҷрошуда 

диққати ҷиддӣ диҳад. Дурустии баҳисобгирии кафолатҳо, опсияҳо ва 
имтиёзҳои табдили молро аксар вақт тавассути ҳисоби умумӣ дар асоси 
шартҳои ҳуҷҷатҳои дахлдор тасдиқ кардан мумкин аст. 

Агар фоизи маблағгузорӣ бо маблағи ҷории бозори ин намуди 
маблағгузорӣ дар лаҳзаи баровардани он мувофиқат накунад, аудитор 
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бояд оқил будани меъёри фоизиро арзёбӣ кунад ва онро дар ҳуҷҷатҳои 

корӣ инъикос намояд. 
Созишномаҳои қарзӣ. Чунин созишномаҳо аксар вақт бандҳоеро дар 

бар мегиранд, ки аз қарзгиранда риояи меъёрҳои муайянро талаб 

мекунанд (масалан, сатҳи шартии маблағҳои гардиши худ ва даромади 
худ) ва ба қарздиҳанда маълумоти даврӣ пешниҳод менамояд. 

Ин муҳитҳо ҳамчун созишномаҳои мусбӣ ном бурда мешаванд, ки 

метавонанд ба қарзгирандагон пешниҳод кунанд, ки ба қарздиҳанда 
ҳисоботи даврии молиявӣ, маълумот дар бораи нархи бозор дар бораи 
амволи ба гарав гузошташуда ё дигар ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунанд. 

Ғайр аз он, аз қарзгиранда аксар вақт даъват карда мешавад, ки 

созишномаҳои гуногунро иҷро кунанд (ба монанди маҳдудиятҳо дар 
сармоягузорӣ, музди мансабдорон ва дивидендҳо) ва ҳисоботи молиявии 
худро тибқи принсипҳои умумиҷаҳонии ҳисобдорӣ пешниҳод кунанд. 

Баъзе созишномаҳои қарзӣ метавонанд бандҳоеро дар бораи пардохт 

накунанд, ки дар натиҷаи он метавонанд суръат бахшидани ҳуқуқи 
кредитор ба пардохт бинобар напардохтани қабл аз ӯҳдадориҳо ё вайрон 
кардани шартҳои дигар ба амал ояд. Аудитор бояд дар давоми соли 
гузашта ва дар рӯзи якуми соли тақвимӣ чунин созишномаҳоро 

мутобиқати шартномаҳои амалкунандаро тафтиш кунад [5 34]. 
Ҳангоми гузаронидани аудити аввал, аудитор бояд ҳуҷҷатҳои 

ширкат, ки дорои розигии мақомоти давлатӣ барои таъсис ё 
шаҳодатномаи бақайдгирӣ, оинномаи ассотсиатсия ва ҳама тағиротҳои 

дахлдор мебошад, баррасӣ кунад. 
Ҳуҷҷатҳои дорои розигӣ ба таъсиси корпоратсия маълумотро дар 

бораи намудҳои саҳмияҳое, ки ба корхона иҷозат дода мешавад ва 
шумораи саҳмияҳои эъломшуда барои ҳар як намудро дар бар мегирад. 

Пас аз гирифтани он, ин маълумотро дар файли бетағйир нигоҳ доштан 
мумкин аст: ҳуҷҷатҳои дар боло зикршуда ҳар сол на ҳамеша аз нав хонда 
мешаванд. 

Санҷиши аудитор оид ба протоколҳои Шӯрои директорон ва 
саҳмдорон, дигар ҳуҷҷатҳо ва суратҳисобҳои саҳҳомӣ аз ҳолатҳо вобаста 
аст ва ё ҳисоботи молиявӣ аз ҷониби аудитор қаблан баррасӣ шуда 
буданд. 

Аудитор инчунин бояд ҳисобҳои саҳми иловагии қисми сармояи 

оинномавӣ ва фоидаи тақсимшударо аз рӯзи таъсиси субъекти иқтисодӣ 
таҳлил кунад. Аммо, агар аудитҳо қаблан гузаронида шуда бошанд, 
расмиёт метавонад танҳо бо баррасии таҳлилҳои аз ҷониби аудиторони 
пешгузашта маҳдуд карда шавад. 
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Ҳамчунин, мутобиқати нигоҳ доштани сабтҳоро сол аз сол бояд ба 

назар гирифт. Ҳангоми таҳлили суратҳисобҳои як қисми сармояи 
саҳмияҳои фаръӣ пардохташуда, тавозунро аз рӯи намудҳои саҳмияҳои 
баровардашуда ва гардиш ҷудо кардан лозим аст. 

Ҳамин тариқ, аудитор бояд ба парвандаҳои доимии маводҳои корӣ 
маълумотро дар бораи намудҳои саҳмияҳои оддии барои баровардашуда 
иҷозатдодашуда, шумораи саҳмияҳо барои ҳар як намуд, арзиши 
номиналии саҳмияҳо ва арзиши эътирофшуда дохил намояд: 

- дар бораи шартҳо ва имтиёзҳои табдили дивидендҳо; 
- манфиатҳо нисбат ба барориши саҳмияҳо, арзиши хариди он, 

ҳуқуқҳои дивиденд ва фурӯши муҳим, ҳуқуқҳои дивидендҳои ҷамъшуда ё 
ғайримуқаррарӣ ва дигар маълумоти дахлдор. 

Аудитор инчунин бояд дар парвандаҳои доимӣ таҳлили сармояи 
пардохташуда ва фоидаи тақсимшударо нигоҳ дорад, то ки тағирот дар 
соли ҷориро бо тағиротҳои солҳои гузашта ба осонӣ муқоиса кунанд. 
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БАЪЗЕ АЗ ҶАНБАҲОИ МУСБӢ ВА МАНФИИ ТАҲСИЛОТИ 

ФОСИЛАВӢ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР  
 

Қариб ҳамаи соҳаҳои ҳаёти инсон дар замони муосир зери таъсири 
технологияҳои компютерӣ ва иттилоотӣ ба таври назаррас тағйир 
ёфтааст. Соҳаи маориф низ истисно нест, зеро иттилоотонии раванди 

таълим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз механизмҳои муҳимтарини 
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самтҳои асосии навсозии тамоми низоми таълим мебошад. Дар натиҷа, 

дар баробари шаклҳои анъанавии таҳсил, шакли нави таҳсилот – 
таҳсилоти фосилавӣ дар заминаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ ба вуҷуд омад. Ин имкон медиҳад, ки на танҳо 

омӯзиш, балки тахассуси корбарони он низ баланд бардошта шавад. 
Таълими фосилавӣ натиҷаи таҳаввулоти таълими анъанавӣ мебошад, 
ки боиси пайдоиши тахтаи электронӣ ва системаҳои таълими 
компютерӣ гардид, ки дорои китобҳои дарсии электронӣ ва 

барномаҳои барои истифода дар синфҳои виртуалӣ пешбинишуда 
мебошанд. Дар навбати худ, курси лексияи фосилавӣ ба шумо имкон 
медиҳад, ки вақти омӯзишро бо салоҳдиди худ кӯтоҳ ё дароз кунед [7, 
83]. Дар ҷаҳони муосир “таҳсилоти фосилавӣ” дар ҷое, ки компютер 

бошад, имконпазир аст. Ва сохтани мавод мувофиқи талаботе, ки 
барои донишҷӯёни ҳар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ пешниҳод 
карда мешавад, осон аст. Худи донишҷӯ вобаста ба эҳтиёҷоти 
инфиродии худ метавонад ҳар вақти барояш мувофиқ таҳсил кунад. 

Чунин мешуморанд, ки таълими фосилавӣ тавассути Интернет 
идомаи мантиқии таҷрибаи таълими фосилавӣ мебошад, аммо дар 
сатҳи сифатан нав. Амалия каме фарқ мекунад: ягона чизе, ки таълими 
фосилавии анъанавӣ ва шакли классикии таҳсилоти фосилавиро дар 

асоси технологияҳои интернетӣ муттаҳид мекунад, ин набудани 
робитаи рӯ ба рӯ байни муаллимон ва донишҷӯён мебошад. Ва пеш аз 
баровардани хулоса дар бораи афзалиятҳо ё нуқсонҳои таҳсилоти 
фосилавӣ, мо бояд моҳият, принсипҳо ва қолибҳои онро фаҳмем. 

Таълими фосилавӣ омӯзиш дар асоси принсипи аз якдигар дур 
будани фазоӣ ва муваққатии омӯзгорон ва донишҷӯён буда, худи 
раванди таълим бо истифодаи технологияҳои компютерӣ ва 

телекоммуникатсионӣ сурат мегирад. Ҳадафи асосии ин намуди 
омӯзиш тавсеаи имкониятҳо барои одамоне мебошад, ки мехоҳанд 
тағйир ёбанд ё касби навро омӯзанд [8, 51]. 

Имрӯз одатан аниқ шудааст, ки шаш шакли таълими фосилавӣ 

фарқ карда мешавад: 
- омӯзиши беруна; 
- таҳсил дар донишгоҳ; 
- омӯзиш дар асоси ҳамкории якчанд муассисаҳои таълимӣ; 

- таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти фосилавии махсус; 
- низомҳои мустақили таълимӣ; 
- таълими ғайрирасмӣ, ҳамгироӣ дар асоси курсҳои мултимедия. 
Дар айни замон, технологияҳои гуногун якҷоя карда мешаванд: 

омӯзгорӣ, иттилоотӣ ва аксаран педагогӣ. Онҳо модели синхронии 
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бритониёии таълими фосилавӣ ва асинхронии амрикоиро фарқ 
мекунанд [4, 128]. 

Инчунин, дигар моделҳои тағйирёбандаи таълими фосилавӣ 

мавҷуданд, масалан, омӯзиши рӯ ба рӯ ва фосилавӣ, таълими 
муросилотӣ, модели интегратсионии таълими анъанавӣ ва фосилавӣ 
дар донишгоҳҳо, худи таълими шабакаи фосилавӣ, технологияҳои 
кейсӣ ва телевизионии интерактивӣ [2, 125]. 

Дар аввал унсурҳои шакли фосилавии азхудкунии донишҳо дар 
соҳаи таҳсилоти иловагӣ барои аҳолии калонсол дар курсҳои ғоибона, 
ҳатто пеш аз пайдоиши бозори хизматрасонии таълимӣ истифода 

мешуданд. Дар мавриди ҳозира, ба контингенти воқеии донишҷӯёни 
эҳтимолӣ онҳое дохил мешаванд, ки аксар вақт дар сафари корӣ 
мебошанд, хизматчиёни ҳарбӣ, занон дар рухсатии ҳомиладорӣ, 
маъюбони ҷисмонӣ ва онҳое, ки аз сабаби набудани вақт мехоҳанд 

маълумоти иловагӣ гиранд [1, 122]. Ин вазъият бо як қатор бартариҳои 
технологияи таълими фосилавӣ шарҳ дода мешавад. Таҳсилоти 
фосилавӣ ба шарофати мавҷудияти маводи мултимедия, низоми 
омӯзиши шабакавӣ, аз ҷумла ҳамчун “фаъол” амал мекунад. 

Имконияти тамос бо муаллим ва донишҷӯ метавонад тавассути 
ташкили алоқаи электронӣ, масалан, видеоконференсия таъмин карда 
шавад. 

Дар ниҳоят, тамоми унсурҳои системаи педагогӣ тағйирот ба амал 
омада истодаанд ва мундариҷаи раванди таълим на ба мантиқи илм, 
балки ба вазифаҳои касбӣ такя мекунад. Ин тағйиротҳо комилан табиӣ 
мебошанд, зеро меъёри асосии ба даст овардани маълумот меъёри 
ҷустуҷӯии маҳз он донишҳое мебошад, ки ба фаъолияти ояндаи касбӣ 
мувофиқат мекунанд ва метавонанд дар ҳалли масъалаҳои мушаххаси 

касбӣ кӯмак расонанд. Таълими фосилавӣ ба шумо имкон медиҳад, ки 
худи принсипи пешниҳоди маводро тағйир диҳед. Таълим танҳо бо як 
фан маҳдуд намешавад, балки барномаҳои ҳамгирошудае низ ташкил 
кардан мумкин аст, ки барои тайёр кардани мутахассисони оянда 
имкон медиҳад. 

Аммо, ин маънои онро надорад, ки дар таҳсилоти фосилавӣ 

дониши фундаменталӣ намерасад. Дониш боқӣ мемонад, аммо он ба 
тарзи гуногун пешниҳод карда мешавад, яъне: дониш дода мешавад - 
на “дар захира”, балки бо назардошти эҳтиёҷот ва мушкилоти воқеӣ, 
ки ҳангоми кор ба миён меоянд. Ҷойи аввалро дониши универсалӣ 

(методологӣ) ишғол мекунад, ки ба тарҳрезӣ ва пешгӯӣ имкон медиҳад. 
Бо вуҷуди ҳама афзалиятҳо, ҷанбаҳои манфии таълими 

фосилавиро нодида гирифтан мумкин нест, зеро бартараф намудани 
камбудиҳои инфиродӣ ба такмили низоми мазкур дар маҷмӯъ мусоидат 
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мекунад. Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки воқеан набудани 

робитаи рӯ ба рӯ байни муаллим ва донишҷӯ вуҷуд дорад, ки ин дар 
ниҳоят ба фардияти равиши таълим таъсир мерасонад. Донишҷӯён на 
ҳамеша боинтизом, бошуур ва мустақиланд, ки барои таълими 

фосилавӣ зарур аст. Агар бо таълими анъанавӣ ҳузури донишҷӯ дар 
синф кофӣ бошад, пас таҳсилоти фосилавӣ таҷҳизоти хуби техникиро 
талаб мекунад, ки дастрасии доимиро ба манбаъҳои иттилоотӣ осон 
мекунад [3, 135]. Набудани омӯзиши амалӣ ва набудани назорати доимӣ 

низ метавонад ба ҷанбаҳои манфӣ мансуб дониста шавад. Таълими 
фосилавии мутахассисони техникӣ инчунин мушкилоти методиро 
пешкаш мекунад [5, 187]. Масалан, ҳангоми таълим ва такмили 
ихтисоси муҳандисон, зарурати нишон додани иҷрои як раванд пеш 

меояд. Ягона роҳи баромади таҳсилоти фосилавӣ аниматсия мебошад. 
Ва ин бо дастгирии пасти техникӣ ғайриимкон аст. Набудани базаи 
техникӣ сабаби мушкилоти дар режими “on-line” гузаронидани 
имтиҳонҳост, зеро донишҷӯ метавонад дӯсти худ – донишҷӯи 

аълохонро барои посух додан ба саволҳои имтиҳон ба компютер 
даъват кунад. 

Ҳамин тариқ, камбудиҳои асосии таълими фосилавӣ инҳоянд: 
- норасоии малакаҳои кори мустақилонаи донишҷӯён ва дар 

натиҷа истифодаи бесамари вақти дарс; 
- нотавонӣ ба омӯзиш дар шароити ғайрирасмӣ (бештар дар хона); 

- таваҷҷӯҳи зиёд ва парешон кардани диққати хонанда; 
- мушкилоти эҳтимолии техникӣ дар низоми таълими фосилавӣ; 
- нотавонии давра ба давра аз муаллим гирифтани маслиҳати 

фаврӣ; 

- диққат ба пиронсолон, самаранокии паст дар таълим додани 
наврасон ва ҷавонон. 

Бо вуҷуди ҳамаи ин мушкилот, омӯзиши фосилавӣ аз ҷониби 
равоншиносон ва омӯзгорон баҳои баланд мегирад. Аммо пурра иваз 

кардани низоми таълими анъанавӣ бо низомҳои шабеҳ то ба ҳол боиси 
эҳтиёткорӣ мегардад. Аммо як чиз бебаҳс аст, донишҷӯёне, ки фосилавӣ 
таҳсил мекунанд, бештар ба шароити беруна мутобиқ карда мешаванд, 
масъулиятшинос ва фаъол мебошанд, ки ин маънои онро дорад, ки 
онҳо дар ҷаҳони муосир муваффақтаранд. 
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Заминањои њуќуќии танзими давлатии фаъолияти сармоягузорї 
дар ќаламрави љумњурї аз лањзаи ќабули Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи сармоягузории хориљї дар Љумњурии 
Тољикистон» аз 12 декабри соли 1997 сарчашма мегирад. Ќадами 
баъдина такмили  њуќуќии танзими фаъолияти сармоягузорї бо ќабули 
Ќонуни навбатии Љумњурии Тољикистон аз 12 майи соли 2007, №260 
«Дар бораи сармоягузорї» тасдиќ карда шуд, ки он аз 5 боб ва 25 
модда иборат буд. Ќонуни нави амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 
аз 15 марти 2016, №1299 «Дар бораи сармоягузорї» ќабул шуд. Ќонуни 
мазкур аз 5 боб ва 31 модда иборат буда, муносибатҳои вобаста ба 
амалӣ намудани фаъолияти сармоягузориро ба танзим медарорад. 

Маќсади Ќонун ба иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон љалб 
кардан ва самарабахш истифода бурдани захирањои моддї ва молиявї, 
техника ва технологияи муосир, таљрибаи идоракунї, таъмини 
шароити мусоид барои фаъолияти сармоягузорї, инчунин шароити 
истифодаи озод, шаффофият, соњибият ва ихтиёрдории сармоягузорї, 
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риояи меъёрњои њуќуќи байналмилалї ва таљрибаи байналмилалии 
њамкории сармоягузорї мебошад [1]. 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” ба 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон асос ёфта, аз Ќонуни мазкур 
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф намудааст 
иборат мебошад. 

Дар њолати ба вуљуд омадани мухолифат байни муќаррароти 
Ќонуни мазкур ва шартњои санадњои њуќуќии байналмилалие, ки 
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, шартњои санадњои њуќуќии 
байналмилалї истифода бурда мешаванд.  

Арзёбии ќонунгузорї оид ба сармоягузорї дар асоси тањлили 
моддањои дахлдори Ќонун, инчунин санадњои меъёрию њуќуќие, ки ба 
фаъолияти сармоягузорї ањамияти љиддї дорад, рўи кор омадааст.  

Мутобиќи Ќонун дар боби 1 чунин мафњумњои асосии зерин 
истифода карда мешаванд [2]: 

- cармоягузорї; 
- сармоягузор;  
- фаъолияти сармоягузорї;  
- сармоягузории дарозмӯњлат; 
- сармоягузорони хориљї;  
- сармоягузори ватанї;  
- сармоягузории такрорї;  
- бањси сармоягузорї;  
- маќоми ваколатдори давлатї дар соњаи сармоягузорї;  
- грантњои аслии давлатї; 
- имтиёзњои сармоягузорї.  
Аз муќаррароти зикргардида маълум  мегардад, ки Ќонуни мазкур 

ба объектњои сармоягузорї њама гуна шаклњои њуќуќи молу мулкиро 
вобаста медонад. Аввалан аз объекти сармоягузорї «Молу мулке, ки ба 
истифодабарии шахсї ва ё бо фаъолияти фурўши мол бе коркарди он 
алоќаманд аст» истисно карда шудааст. Дуюм, объекти сармоягузорї 
мушаххас бо роњи вобастакунии он «бо истифодаи маблаѓ, ќоѓазњои 
ќиматнок, таљњизоти истењсолию-технологї ва натиљаи фаъолияти 
зењни» инъикос гардидааст.  

Љузъњои дар боло дарљ гардида, ки мафњуми «сармоягузори»-ро 
инъикос мекунад, имконияти фаъолияти сармоягузориро бо омилњои 
зерин мањдуд мекунанд:  

- ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мафњумњои 
«моликият» ва «њуќуќњои молу мулкї»-ро аз њамдигар људо мекунад. 
Мисол, дар ќисми 1, боби 6, моддаи 140 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон доир ба мафњуми «моликият» чунин маънидод кардааст. 
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«Дар доираи муносибатњои танзимшавандаи њуќуќї гражданї аз ашё, 
пул, аз љумла асъори хориљї, коѓазњои ќиматнок, кору хизматњо, 
итилоот, амал, натиљаи фаъолияти зењнї, номи ширкат, тамѓаи мол ва 
воситањои дигари фардикунонии мањсулот, њуќуќи молу мулкї ва 
амволи дигар» иборат мебошанд [2]; 

Аз ин рў, хулосае бармеояд, ки «њуќуќњои молу мулкї» як ќисми 
таркибии «моликият» мањсуб мешавад. Дар ин њолат Ќонун объекти 
сармоягузориро ба «њуќуќњои молу мулкї» мањдуд намуда, моликиятро 
дар шакли манфиатњои моддї, яъне ашъёи мушаххас, бо истифодаи 
маблаѓ, ќоѓазњои ќиматнок ва ѓайра људо намудааст.  

Тибќи Ќонун ба оъектњои фаъолияти сармоягузорї инњо дохил 
мешаванд:[1] 

- молу мулки ѓайриманќул; 
- ќоѓазњои ќиматнок; 
- моликияти зењнї;  
- дигар объектњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

фаъолияти сармоягузориро манъ накардааст.  
Дар объектњои фаъолияти сармоягузории зикршуда хислатњои 

норавшанї дида мешавад. Аз љумла, мазмуни мафњуми «сармоягузорї» 
дар ќисми 1, моддаи 1 муќарар намудааст, ки молу мулки ѓайриманќул; 
ќоѓазњои ќиматнок ва моликияти зењнї молу мулк мањсуб шуда, 
объекти сармоягузориро ташкил медињанд. Ќонун фаъолияти 
сармоягузориро њамчун «амали сармоягузор вобаста ба гузоштани 
сармоя ба истењсолот ва ё тарзи дигар истифодаи он» муќаррар 
намудааст. Мутобиќан объекти фаъолияти сармоягузорї он аст, ки 
амали сармоягузор вобаста ба гузоштани сармоя ба он (молу мулке, ки 
тибќи объекти сармоягузорї мебошад) равона гардидааст, яъне 
«истењсоли мањсулот ё истифодаи дигар». Бо дарназардошти ин, Ќонун 
ба объекти фаъолияти сармоягузорї он соњаи фаъолияте дохил 
мешавад, ки бо истењсолот ё истифодаи дигари объекти сармоягузорї 
вобаста бошад.  

Дар Ќонун дарљ гардидани мафњуми «истифодаи дигари 
сармоягузорї» чунин маъно дорад, ки майдони фаъолияти 
сармоягузорї мањдуд карда нашудааст. Дар ин њолат зарурати дар 
объекти фаъолияти сармоягузорї мушаххас ќайд намудани мафњуми 
«истењсоли мањсулот» нест, зеро он дар мафњуми «истифодаи дигар» 
пурра таљассум меёбад.  

Аз ин рў, рољеъ ба мазмуни мафњуми «сармоягузорї» муќаррар 
намудани њудуди татбиќкунии фаъолияти сармоягузорї, њамчун 
аломати зарури танзими њуќуќї мувофиќи маќсад мебошад.  

Соњаи фаъолияти сармоягузорї бо як самт - объектњои фаъолияти 
иќтисодї - мањдуд гардидааст.  
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Дар Ќонун намудњои фаъолияти сармоягузорї муќаррар карда 
шудааст. Аз љумла фаъолияти сармоягузорї ба намудњои зерин људо 
мешавад:[1] 

 фаъолияти сармоягузории хусусї; 
 фаъолияти сармоягузории давлатї; 
 фаъолияти сармоягузории хориљї; 
 фаъолияти сармоягузории муштарак. 

Чи хеле, ки маълум гашт, тафриќан фаъолияти сармоягузорї ба 
намудњо, махсусан аз рўи шакли њайати субъектњо амалї карда 
мешавад. Агар ба муќаррароти Ќонун назар намоем муълум мегардад, 
ки сармоягузорон новобаста аз њайати субъектњо дар шароити баробар 
мушарраф гардидаанд. Дар ин њолат ба тафриќаи зикршуда зарурат 
нест. Њол он, ки дар мафњуми «сармоягузор» њайати субъектњои 
сармоягузорон мукаммал дарљ гардидааст.  

Мутобиќи боби 2 Ќонуни мазкур асосњои зерин ба таъмини 
њимояи сармоя ва њуќуќњои сармоягузорон муќаррар шудааст: 

 кафолати баробарњуќуќии сармоягузор; 
 кафолати њимояи њуќуќии сармоягузорон ва фаъолияти 

сармоягузорї дар њудуди Љумњурии Тољикистон; 
 кафолати њуќуќи истифодаи даромад ва њуќуќи љойивазкунии 

сармояи хориљї; 
 кафолати њуќуќ ба озодона гузаронидани амалиёти асъорї дар 

доираи лоињаи сармоягузорї; 
 ошкор будани фаъолияти маќомоти давлатї дар муносибат бо 

сармоягузорон; 
 роњ надодан ба дахолати маќомоти давлатї ба фаъолияти 

сармоягузорї (дар истиснои амалњои хислати љиноятидошта); 
 кафолати њуќуќњои сармоягузор њангоми милликунонї ва 

реквизитсия.  
Ќайд кардан ба маврид аст, ки масъулияти давлат ва шахсони 

мансабдори он оид ба зараре, ки ба сармоягузор дар натиљаи амал ва 
беамалии хилофи Ќонун ќабулшуда расонидаанд, меъёри ањамиятнок 
буда, дар танзими њуќуќии фаъолияти сармоягузорї мањсуб мешавад. 
Инчунин Ќонун ба сармоягузорон кафолат медињад, ки њангоми ќатъ 
гардидани фаъолияти сармоягузорї бе гуноњи сармоягузор ў ба 
љуброни сармояњояш ва даромадњои ба ин восита гирифта, дар шакли 
пулї ва ё молї аз рўи арзиши аслї дар лањзаи ќатъи фаъолияти 
сармоягузорї њуќуќ дорад. 

Дар љараёни тањлил камбудињо дида мешавад, аз љумла дар он 
њолатњои зерин ба танзим оварда нашудааст: 

 дар кадом њолат ќатъ гардидани фаъолияти  сармоягузорї бе 
гуноњи сармоягузор эътироф карда мешавад. 
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 аз тарафе, ки ба сармоягузор, сармоя ва даромади дахлдоштаро 
љуброн менамояд; 

 аз њисоби кадом молу мулк рўёниш рўи кор меояд; 
 бањси рўёниш бо кадом тартиб бояд амалї шавад.  

Дар чунин њолатњо меъёри мазкур хислати расмї дорад. Гузашта 
аз ин ќатъ гардидани сармоягузорї метавонад бо таваккалњо барои 
фаъолияти соњибкорї муќаррарї ё њолатњои форс-мажорї рўи кор 
ояд. Дар асоси зикршуда, њуќуќ ба љуброн, бояд мутобиќи тартиби 
умумии ќонунгузории гражданї ба роњ монда шавад. 

Инчунин, дар Ќонун меъёри љуброн ва пардохти зиёни 
сармоягузор муќаррар гардидааст, ки тибќи он Љумњурии Тољикистон 
зиёни дар њолати милликунонї ва реквизитсияи молу мулке, ки 
объекти сармогузорї мањсуб мешуд, расонидашударо пардохт 
менамояд (дар моддаи 14).  

Вале дар як ваќт њолати дигар рўи кор меояд, ки дар Ќонун оид ба 
шахсе, ки масъулияти пардохти зиёнро дар сурати милликунонї ва 
реквизитсия пардохт карда мешавад ё ба зиммаи, ки вогузор карда 
мешавад, ќайд карда нашудааст. 

Чорањои њавасмандї ва дастгирии давлатии сармоягузорї дар 
намуди пешнињоди имтиёзњои сармоягузорї дар боби 3 Ќонун 
инъикоси худро ёфтаанд, ки онњо чунинанд: [1] 

- имтиёзњои андозбандї; 
- имтиёзњои гумрукї; 
- додани бурсњои аслии давлатї.  
Мутобиќи Кодекси андоз ва Кодекси гумруки Љумњурии 

Тољикистон ба сармоягузорон имтиёзњои муайян дода шудаанд. Аз 
љумла тибќи боби 17, моддаи 110-и Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон “Корхонањои наве, ки дар соњаи истењсоли молњо таъсис 
меёбанд, дар соли баќайдгирии давлатї ва аз соле, ки баъди соли 
баќайдгирии ибтидоии давлатї фаро мерасад, њангоми аз љониби 
муассиси онњо бо дарназардошти њаљмњои њадди аќалли 
инвеститсияњои муќаррар намудаи  ќонунгузорї ба фонди оинномавии 
чунин корхонањо ворид намудани њаљмњои дар поён зикргадидаи 
сармоягузорињо ба мўњлатї”: [3] 

- 2 сол, агар њаљми сармоя баробари то 500 њаз. долл. башад; 
- 3 сол, агар њаљми сармоя баробари бештари аз 500 њаз. долл. то 2 

млн. долл. бошад; 
- 4 сол, агар њаљми сармоя баробари бештари аз 2 млн. долл. то 5 

млн. долл. бошад; 
- 5 сол, агар њаљми сармоя 5 млн. долл. ва бештар бошад, аз 

пардохти андоз аз фоида азод карда мешаванд: 
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а) аммо бояд ќайд намуд, ки имтиёзи дар боло маънидод гардида 
њамчун заминаи асосї љињати даст кашидани сармоягузор аз 
сармоягузорї дар азнавтаљњизотонии техникию-технологии 
истењсолоти амалкунанда хизмат мекунад. Аз ин рў, љињати таъсиси 
шароитњои мусоид барои сармоягузорї дар азнавтаљњизотонии 
техникию-технологии истењсолоти амалкунанда, љорї намудани меъёри 
озод аз фоида ва сармоя ба азнавтаљњизотонии техникию-технологии 
истењсолоти амалкунанда мувофиќи маќсад мебошад;  

б) мутобиќи боби 28, моддаи 169-и Кодекси андози Љумњурии 
Тољикистон ва боби 41, моддаи 345-и Кодекси гумруки Љумњурии 
Тољикистон аз воридоти таљњизоти истењсолию технологї ва мањсулоти 
такмилии (комплексии) онњо, ки маљмўи ягонаро ташкил медињанд 
(яъне бе онњо кори таљњизоти истењсолию технологї имконнопазир 
аст), барои ташаккул ё пурра кардани хазинаи оиномавии корхонањо 
барои азнавтаљњизотонии техникию-технологии истењсолоти 
амалкунанда ба шарте, ки ин амвол мустаќиман дар истењсоли молњо, 
иљрои корњо ва хизматрасонї тибќи њуљљатњои таъсиси корхона 
истифода гардад ва ба категорияи молњои зераксизї дохил нагардад, 
инчунин амволи шахсие, ки кормандони хориљї ва корхонаи дорои 
сармояњои хориљї барои эњтиёљоти худ ба Љумњурии Тољикистон ворид 
менамояд, озод карда мешавад [3], [4]. 

Дар Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи сармоягузорї” 
талаботњои муайян барои сармоягузор пешбини шудаанд. Аз љумла 
бояд сармоягузор њангоми ба амал баровардани фаъолияти 
сармоягузорї дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон бояд 
ќонунгузории кишварро риоя кунанд [1]. 

Муносибатњои байни сармоягузор ва кормандоне, ки 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон мебошанд, дар асоси 
ќонунгузории мењнатии Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст, танзим 
карда мешаванд. 

Ба миён омадани бањсњо байни сармоягузор дар асоси шарту 
шароитњои муайян  њал карда мешаванд.  

Бањси сармоягузорї байни иштирокчиёни фаъолияти 
сармоягузорї мувофиќи шартњои пешбининамудаи шартномањои 
басташудаи байни тарафњо њал карда мешавад. Дар сурати мављуд 
набудани чунин шартномањо, бањсњои сармоягузории байни 
иштирокчиёни фаъолияти сармоягузорї аз рўи имкон ба воситаи 
машварати байни тарафњо њал карда мешаванд. 

Дар сурати ѓайриимкон будани њалли бањсњои сармоягузорї 
мувофиќи шартномањои басташуда, бањсњо мувофиќи санадњои 
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њуќуќии байналмилалии арбитражї, суди њакамї, ки бо созиши 
тарафњо муайян карда мешавад, њал мегарданд. 

Љавобгарї барои вайрон кардани Ќонуни мазкур аз љониби 
шахсони воќеї ва њуќуќї, ки талаботи Ќонуни мазкурро вайрон 
мекунанд, мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї 
кашида мешаванд. 

Аз хамин лињоз яке аз омилњои асосие, ки ба фаъолияти 
сармоягузории дилхоњи њар як давлат таъсир мерасонад, ин низоми 
мављудаи ќонунгузорї, ки меъёри њуќуќии миллии фаъолияти 
сармоягузорї ва танзими принсипу низоми муносибатњои сармоягузор 
бо маќомоти давлатиро аз як тараф, инчунин дигар иштирокчиёни 
муносибатњои иќтисодї ва субъектњои хољагидорро аз тарафи дигар, 
муќаррар менамояд.  

Дар асоси таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, ки ба танзими фаъолияти сармоягузорӣ алоқаманданд, 
хулоса баровардан мумкин аст.  

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки роҳи ҳамгироӣ ба иқтисоди 
ҷаҳонӣ пеш гирифтааст ва мехоҳад як низоми кушоди иқтисодиро ба 

вуҷуд оварад, иштирок дар гардиши сармоя масъалаи муҳими стратегӣ 
мебошад. 

Тибқи ҳадафҳои асосии стратегияи миллии рушди иқтисодии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, яке аз унсурҳои асосии барқарорсозии 
иқтисодиёти кишвар таъмини вуруди назарраси захираҳои моддӣ ва 
молиявӣ аз хориҷа мебошад. 

Аммо, тавре аз таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии асосӣ, ки 
фаъолияти сармоягузориро танзим мекунанд, нишон дод, танзими 
ҳуқуқиро на танҳо тавассути пешниҳоди консепсияҳои равшантар, 
механизми соддаи ҳамкории байни сармоягузорон ва мақомоти 
ваколатдори давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, балки инчунин бо роҳи 
ворид ва танзими институтҳои нав ва категорияҳои ҳуқуқие, ки барои 

ташаккул додани нуфузи сармоягузорӣ барои сармоягузорон шароити 
мусоид фароҳам оварад. 

Вобаста ба ин, зарур аст, ки санаде қабул карда шавад, ки вазъи 
кунунии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар соҳаи фаъолияти сармоягузорӣ 

ва дар маҷмӯъ сиёсати сармоягузорӣ инъикос кунад ва инчунин 
қадамҳоеро, ки бояд дар самти баланд бардоштани нуфузи 
сармоягузорӣ андешида шаванд, муайян намояд. Мақомоти давлатӣ 

бояд ҳамаи тадбирҳои дар ин санад пешбинишударо риоя кунанд. 
Хулоса, аз ин рў, љињати фароњам овардани шароит ба фаъолияти 

сармоягузорї ва дар асоси он таъмин намудани рушди минбаъдаи 
иќтисоди миллї ва вусъати тоза пайдо намудани љалби сармояи 
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ватанию хориљї ба соњањои афзалиятноки иќтисодиёти Љумњурии 
Тољикистон ба такмили Ќонуни амалкунанда замина гузоштан лозим 
аст.  
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бањисобгирии бухгалтерӣ 
 

БАЊИСОБГИРИИ БУХГАЛТЕРЇ ВА НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ 
ОН ДАР СУБЪЕКТОНИ ХОЉАГИДОР 

 
Гузариши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои нави иқтисодӣ 

ва ворид шудан ба низоми иқтисоди ҷаҳонӣ дар охири солҳои 90-уми 
асри гузашта тағйиротро дар низоми мавҷудаи баҳисобгирӣ ва назорат 
аз болои фаъолияти субъектҳои хоҷагии Љумњурии Тољикистон 

мебошад. Пайдоиши шаклҳои нави ташкилию ҳуқуқии корхонаҳо, ки 
ба моликияти хусусӣ асос ёфтаанд (ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, корхонаҳои 
муштарак, соҳибкории инфиродӣ) зарурати гузаштан ба шаклҳои 
шаффоф ва боэътимоди баҳисобгирии доираи васеи корбаронро 

муайян карданд. Вобаста ба ин, ислоҳоти низоми баҳисобгирӣ ва 
ҳисоботдиҳӣ бо мақсади мутобиқ кардани онҳо ба талаботи бозор оғоз 
ёфтанд, инчунин соли 1998 нақшаи ҳисобҳои фаъолияти молиявию 
хоҷагии корхонаю ташкилотҳо ва дастурҳо оид ба татбиқи он тасдиқ 

карда шуданд. Моҳи майи соли 1999 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 
«Дар бораи баҳисобгирӣ» қабул карда шуд. Қонун вазифаҳои назорати 
қонунгузории баҳисобгириро муттаҳид намуда, эътибори касби 
муҳосибиро баланд бардошт. Аз ин давра, ҳангоми тартиб додани 

ҳуҷҷатҳои танзимкунандаи баҳисобгирӣ бисёр муқаррарот ва 
стандартҳои баҳисобгирии байналмилалӣ ба назар гирифта шуданд. [1] 

Илова бар ин,  аз соли 1999 то 2004 барои бахши хусусӣ 13 қоидаи 
баҳисобгирӣ таҳия карда шуданд, ки аз ҷиҳати мӯҳтаво ба стандартҳои 

байналмилалии ҳисоботи молиявӣ (IFRS) наздик буданд, аммо ба ҳар 
ҳол онҳо ба талаботи он пурра ҷавобгӯ набуданд. Дастнорасии худи 
СБЊМ ба намояндагони касби муҳосибот, сатҳи пасти тайёрии касбии 
аксари муҳосибон ва аудиторҳо, инчунин малакаи корношоямӣ дар 

истифодаи иттилооти тибқи СБЊМ омодашуда, боиси муносибати 
расмии мақомоти танзим ва субъектҳои соҳибкорӣ ба бисёр 
категорияҳо, принсипҳо ва талаботи баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ, ки 

ба шароити иқтисоди бозорӣ ҷавобгӯ мебошанд [5, 8-9]. 
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Бо мақсади тағйир додани вазъи кунунӣ 9 июли соли 2002 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Ёддошти тафоҳум байни Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалӣ 
(USAID)-ро ба имзо расонид. Меморандум ӯҳдадориҳои ҷонибҳо, 

инчунин усули гузариш ба СБҲМ-ро муайян кард. Бо мақсади иҷрои 
Ёддошти дар боло зикршуда, Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
аз 4 ноябри соли 2002 № 428 “Дар бораи стандартҳои байналмилалии 
ҳисоботи молиявӣ” қабул карда шуд. Соли 2002 Вазорати молия аз 

ҳисоби мутахассисони хадамоти профилии Вазорати молия, 
Донишкадаи ҷамъиятии муҳосибон ва аудиторони касбии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, кормандони илмӣ, ки бо масъалаҳои баҳисобгирӣ ва аудит 
машғуланд, гурӯҳи корӣ таъсис доданд [1]. 

Дар соли 2004, тибқи СБЊМ, Нақшаи ҳисобҳои баҳисобгирии 
фаъолияти молиявию хоҷагидории субъектҳои хоҷагидорӣ ва шаклҳои 
ҳисоботӣ таҳия карда шуд (Тавозун ва замимаҳои он, Изҳороти 
натиҷаҳои фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ, ҳисобот оид ба гардиши 

воситањои пулї, изҳороти тағирот дар сармоя). Ҷадвали гузариши 
корхонаҳои хоҷагии халқ ба нақшаи нави ҳисобҳо, шаклҳои ҳисоботи 
мобайнӣ ва солонаи ташкилотҳои суғуртавии ҷумҳурӣ татбиќ карда 
шуд.  

Ќобили ќайд аст, ки аз оѓози солњои 2004 бо маќсади мустањкам 
намудани сатњи идоракунии тамоми ташкилоту корхонањо тибќи 
ќонунњои амалкунанда, инчунин дигар санадњои меъёрию њуќуќии 
Љумњурии Тољикстон бањисобгирии бухгалтериро њамчун як низоми 
асосии идоракунии ќисми иќтисодии корхонањо ба њисоб гирифта, 
ќоидаҳои ќабули ќарори идоракунї, банаќшагирї, назорат, 

тартибдињї ва пешнињоди њисоботи бухгалтерӣ  мувофиќи СБЊМ ба 
роњ монда шуд. 

Дар нимсолаи якуми соли 2004 инҷониб, ҳамчун як таҷриба, 16 
корхонаи бузурги саноат, алоқа, нақлиёт, энергетика, заводи 
алюминийи Тоҷикистон ва ғайра дар сиёсати баҳисобгирии худ як 
низоми нави ҳисобот ва шаклҳои баҳисобгириро истифода мебаранд.  

Сиёсати бањисобгирии бухгалтерї ин ќисми људонашавандаи 
ташкилию таркибии тамоми субъектони хољагии корхонањо ба њисоб 
рафта, бањри ноил шудан ба њадафњои баланди соњаи њисобдорї 
мувофиќи амал мебошад [2. 5]. 

Ќисми таркибии сиёсати бањисобгирии бухгалтерї – ин 
принсипњои даќиќе, ки дар асоси њуљљатњои тасдиќнамудаи роњбарияти 
ташкилот, маљмўи ќоидањо, усулњо ва тартиби пешбурди баҳисобгирии 
бухгалтерї ва тартиб додани њисоботи молиявиро тибќи Стандартњои 
байналмилалї ва ё миллї муайян менамояд. 
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Низоми баҳисобгирии бухгалтерї як низоми муташаккилона 

мебошад, ки танзим, бақайдгирӣ ва ҷамъбасти иттилоотро дар бораи 
амалиёт ва рӯйдодҳои ташкилотҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии 
Тоҷикистон муқаррар кардааст, ба амал меовард. 

Тибќи моддаи шашуми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 
бањисобгирии муҳосибӣ ва ҳисоботи молиявӣ», Низоми бањисобгирии 
бухгалтерї ин низоми батанзимдарорї, баќайдгирї ва љамбасти 
иттилоот оид ба амалиёт ва рўйдодњои ташкилотњо мебошад, ки 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст [2, 4]. 

Амалиёт ва рўйдодњои дар низоми бањисобгирии бухгалтерї 
инъикосёфта дар асоси талаботи зерин амалї карда мешавад: 

 Навиштаљоти комилан мувофиќи муњосибї бо њуљљатњои аслии 
аввалия ва инъикоси њамаи амалиёту рўйдодњо дар навиштаљоти 
муњосибї; 

 Баќайдгирии муттасил ва сариваќтии амалиёту рўйдодњо; 
 Мутобиќсозии њисоби таркибї бо њисоби тањлилї ба санаи якуми 

њар моњ; 
Схемаи бањисобгирии бухгалтерї дар идоракунии фаъолияти 

хољагидории корхонањо. 
 Љузъњои бањисобгирии бухгалтерї   

                

                

                

    
Њуљљатноккунї 

  Наќшаи њисобњо ва 
Навишти дутарафа 

  

                

                

    Барўихатгирї   Њисобот    

                

                

    Бањодињии молу мулк ва 
ўњдадорињо 

      

 Њуљљатноккунї ин яке аз ќисми асосии њуљљатгузории тамоми 
амалиёти корхонањо ба њисоб рафта, аз оѓоз то анљоми даврањои муайяни 
корњои дар асл шударо инъикос менамояд. Зеро бо маќсади идоракунии 
тамоми амалиёти хољагии корхонањо њуљљатноккуниро њамчун як элементи 
асосии бањисобгирии бухгалтерї инъикос карда шудааст. 

 Наќшаи њисобњо ва навишти дутарафа низ яке аз элементњои асосии 
бањисобгирии бухгалтерї ба њисоб рафта, бо маќсади дуруст ба роњ мондан 
ва инъикоси тамоми амалиёти хољагии корхонањо мувофиќи ќонун, 
низомнома ва дигар санадњои меъёрию-њуќуќии амалкунандаи бањисобгирии 
бухгалтерї шинохта мешавад [3.4, 8-9]. 
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 Барўйхатгирї. Барои таъмини боэътимоди маълумоти бањисобгирии 
бухгалтерї ва њисоботи молиявї, ташкилотњо ӯњдадоранд, ки молу мулк, 
дороињо ва ӯњдадорињояшонро ба рўйхат гиранд. Дар асоси он мављудияти 
ин молу мулк, њолат ва нархгузории онњо санљида, бо њуљљатњо тасдиќ карда 
мешавад. 

 Њисобот аз низоми нишондињандањои љамбастии фаъолияти 
истењсолию хољагї ва молиявии корхонањо дар мӯњлати муайян мебошад. 
Таркиби њисоботи бухгалтерї оид ба бањодињии њолати молиявї аз молу 
мулк, дороињо, ӯњдадорињо ва сармоя иборат мебошад. 

Хулоса, дар ќисми љамъбастии тањќиќоти илмї рољеъ ба мавзўи 
интихобгардида њаминро бояд ќайд кард, ки бањри ноилшавї ба њадафњои 
миллии соњаи њисобдорї ва идоракунии соњањои гуногуни хољагидории 
корхонањо, омўзиши бањисобгирии бухгалтериро тибќи Стандартњои 
байналмилалї ба роњ монда, сатњи баланди низоми идоракунии субъектони 
хољагидориро соњиб гаштан мумкин аст. 
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намудани рушди устувори иқтисоди миллӣ яке аз самтҳои 

афзалиятноки сиёсати иқтисодии мо ба ҳисоб меравад. Бонки миллӣ ва 
ташкилотҳои қарзӣ барои ба низоми бонкӣ ҳарчи бештар ҷалб кардани 
сармояи дохиливу хориҷӣ бо роҳандозии технологияҳои молиявию 

инноватсионӣ васеъ намудани хизматрасониҳои бонкӣ ва дар ин 
замина якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор пурра ҷорӣ кардани 
амалиёти ғайринақдӣ, аз ҷумла ҷиҳати аз байн бурдани омилҳои инсонӣ 

ҳангоми ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ бо аҳолӣ ҳамаи чораҳои заруриро 

амалӣ намоянд» [2]. 

Воситаҳои пулї ин воситаҳое мебошанд, ки дар шакли пулї дар 
хазинаи корхона, дар ҳисобҳои бонкї дар аккредетивҳо, шахсони 
ҳисоботдеҳ ва ѓайраҳо мављуданд. Корхонаҳо бояд маблаѓҳои пули 

озоди худро дар ҳисобҳои бонкї нигоҳ доранд. Дар хазинаи корхона 
миќдори пулҳои наќди нигоҳдошташаванда одатан маҳдуд карда 
мешавад. Миќдори аз меъёри муќарраршуда зиёд фаќат дар рўзҳои 
додани маош мумкин аст. Манбаи асосии воридшавии воситаҳои пулї 

дар корхона ва муассисаҳои пулӣ мол ва маҳсулоти фурўхташуда, 
корҳои иљрошуда ва хизматҳои расонидашуда мебошанд [11, 68]. 

Дар раванди фаъолияти молиявї – хољагии корхона воситаҳои 
пулиро барои ҳисоббаробаркунї бо таъминкунандагон барои хариди 

воситаҳои асосї, масолеҳҳо, бо буљет оиди пардохти андозҳо ва дигар 
пардохтҳои ҳатмї барои додани маош ба кормандон ва ѓайраҳо 
истифода менамояд. 

Воридшавии воситаҳои пулї ба корхона аз ҳисоби фурўши 
маҳсулот, хизматҳои расонидашуда, даромад аз амалиёти молиявї ба 
амал меоянд. Њисоббаробаркуниҳои пулї яке аз омилҳои асосии 

таъмини гирдгардони маблаѓҳои корхона мебошад. 
Њисоббаробаркунии пулї бо пули наќд ё ки дар шакли ѓайринаќдї бо 
тарзи пулгузаронї иљро карда мешавад. 

Воситаҳои пули корхона дар шакли наќдї, ҳисоби бонкҳо, чекҳо, 

ҳисобҳои махсус ва ѓайраҳо мављуданд. Истифодаи самараноки 
воситаҳои пулї, назорати ќатъи оиди нигоҳдории маблаѓҳои пулї яке 
аз вазифаҳои муҳимтарини кормандони муҳосибот ҳисоб меёбад.  

Корҳои ҳамарўзаи муҳосибон аз назорати пардохти талабномаҳои 

дигар корхонаву муассисаҳо, аз ќарздорон ва дебиторҳо рўёнидани 
ќарзҳо, мушоҳида ва назорат оиди харољот аз суратҳисоб ва хазина 
иборат аст. 

Оиди баҳисобгирии воситаҳои пулї дар назди муҳосибон 
вазифаҳои зерин гузошта мешаванд: сариваќт ва дуруст ҳуљљатнок 
намудани амалиёти пулї, назорати ќатъии ҳаррўза оиди нигоҳдории 

маблаѓҳои пулї ва ќоѓазҳои ќимматнок дар хазинаи корхона, назорат 



142 

оиди маќсаднок истифода намудани маблаѓҳои пулї, ташкили 

сариваќтии ҳуљљатгузорї ва дуруст инъикос намудани ҳаракати 
воситаҳои пулї дар сабткунакҳои бухгалтерї, сари ваќт тайёр 
намудани маълумотҳои пурра ва дуруст оиди наќдият, баќия ва 

ҳаракати воситаҳои пулї дар ҳисобҳои бонкї ва хазинаи корхона.  
Ахбор дар бораи ҳолат ва ҳаракати воситаҳои пулї барои муайян 

намудани талаботи ҳадди аќалли воситаҳои пули миллї ва арзи 
хориљї, таҳлили бозоргирии ширкат зарур аст. 

Воситаҳои пулї ќисми аз ҳама зудҳаракати воситаҳои гардони 
корхона мебошад. Аз рўи сарфи онҳо бонк ва худи корхона назорати 
љиддї мебаранд. 

Ахбор дар бораи ҳаракати воситаҳои пулї барои баҳо додан ба 
ќобилияти корхона ҷиҳати пайдо кардани воситаҳои пулї ва муодили 
онҳо фоидаовар аст. Вай имкон медиҳад, ки истифодабарандагони 

иттилооти молиявї наќшаҳои истифодаю ќиёскунии арзиши 
дисконтиронидашуда, пардохту воридшавиҳои минбаъдаи маблаѓҳо ба 
корхона ва мувофиќати ќиёсии ахбори ширкатҳои гуногунро таъмин 
намоянд. 

Дар СБЊМ 7 моҳияти мафҳумҳои асосї оид ба баҳисобгирии 
воситаҳои пулї ва хамарзишҳои онҳо оварда шудааст. [3, 49] 

Воситаҳои пулї (активҳо) пули наќди хазина, воситаҳои пулии 
суратҳисоб, ҳисоби арзии корхона ва ҳисоби депозитро дарбар 
мегиранд. Дар ҳисоби арзии бонк пулҳои ќоѓазї, ки воситаҳои ќонунии 
пардохтии ҳар давлат мебошанд, ҳисоби арзии бонкҳои давлатҳои 

хориљї, воҳидҳои пулї ва ҳисоббаробаркунии байналхалќӣ (ЕВРО) ба 
ҳисоб гирифта мешаванд.[7, 42] 

Њамарзишҳои пулї – инҳо «сармоягузориҳои кўтоҳмуддат, 

баландпардохт, ки бо тезӣ ба як маблаѓи муайяни воситаҳои пулї 
табдил ёфта, ба хавфи на он ќадар калони таѓйирёбии арзиш дучор 
мегарданд». Муҳимтарин љиҳати чунин таърифи ҳамарзишҳои пулї 
дар он аст, ки онҳо ба маблаѓгузориҳои кўтоҳмуддат дохил карда 
мешаванд. Сармоягузорї (инвеститсия) ба сифати ҳамарзиш таснифот 
мешавад, ба шарте, ки вай мӯҳлати кўтоҳи пардохт дошта бошад (то се 

моҳ) ва ё камтар аз санаи харид карда шудан [9, 85]. 
Ба ҳамарзишҳои пулї васиќаҳои хазинадорї, ќоѓазҳои тиљоратї 

ва сертификатҳои депозитї (тасдиќномаи амонатї) дохил мешаванд. 
Њуљљатҳои пулї – тамѓаҳои бољи давлатї, маркаҳои почта, 

тамѓаҳои васиќавї, чиптаҳои пардохтшудаи тайёра, роҳҳои 
пардохташуда барои осоишгоҳҳо ва хонаҳои истироҳатї, саҳмияҳои 
худии аз саҳҳомон харидашуда ва ғайра дохил мешавад [11, 64]. 



143 

Дар соҳаҳои хољагии халќи мамлакат тартиби бурдани 

ҳисобгирии амалиёти хазинавї тибќи низомномаи Бонки миллии 
Љумҳурии Тољикистон тасдиќ кардааст. 

Њамаи маблаѓҳои пули озоди корхона бояд дар ташкилотҳои 

молиявї ва хазина нигоҳ дошта шаванд. Дар хазинаи корхона фаќат 
ҳамон маблаѓҳое нигоҳ дошта мешаванд, ки барои харољоти љории 
хољагї заруранд. Барои додани музди меҳнат, додани мукофотпулї, 
додани нафаќа ё ёрдампулї аз ҳисоби маблаѓҳои суѓуртаи иљтимої, 
барои сафари хизматї, харољоти хољагї ва дигар харољот маблаѓи 
маҳдуд дар хазина нигоҳ дошта мешавад. Инчунин маблаѓи дохилшуда 

барои баргардонидани ќарзи гуногун дар хазина эҳтиёт карда 
мешаванд. Бинобар он пулро дар сандуќи пўлодин ё дар ќуттии 
пулмонии ба ҳамин маќсад сохташуда нигоҳ доштан зарур аст. 

Миќдори маблаѓҳои пулї дар хазинаи корхона мављудро 
хазинадор ба ҳисоб мегирад. Вай барои эҳтиёт кардани пуле, ки ба ў 
супурда шудааст, пурра љавобгар мебошад. Андозаи мӯҳлати нигоҳ 
доштани пуле, ки бонки миллї муќаррар мекунад, на зиёда аз 3 рўз, аз 
љумла рўзи гирифта шуданаш муќаррар карда мешавад. 

Дар шароити имрўза дар ҳамаи корхонаҳои соҳаҳои хољагии 
халќи љумҳурї барои ба ҳисобгирї ва сохтани ҳисоботҳои бухгалтерї, 
аз он љумла барои ба ҳисобгирии воситаҳои пулї ва 

ҳисоббаробаркуниҳо аз компютерҳои ҳозиразамон, технологияи 
компутерї ва дигар воситаҳо васеъ истифода бурда мешавад. 

Дар корхонаҳои саноатї дар ҳолати автомакикунонии љои кори 
муосир ва истифодабарии компутерҳо ва технологияи компутерии 

амалиёти воситаҳои пулї, ҳисоббаробаркуниҳо автоматӣ кунонида 
мешавад ва дар натиља машинаграммаҳои лозими зеринро ҳосил 
мекунанд: 

«Ведомости назоратии гардиши ҳисобҳои пулї дар алоќамандии 
ҳисобҳо ва ҳисобҳои ёрирасон», ки ҳар моҳ аз рўи ҳамаи ҳисобҳои 
куллии воситаҳои пулї, амалиёти ҳисоббаробаркунї ва ќарзї тартиб 
дода мешаванд. Њангоми тартиб додани ин машинограмма дар як ваќт 
маблаѓи гардишҳо љамъоварї карда ва дар хотираи мошин нигоҳ 
дошта мешавад, ки онҳоро ҳангоми тартиб додани машинограммаи 

«Ведомости гардишї мувофиќи ҳисобҳои куллї ва ҳисобҳои ёрирасон» 
ва «Китоби асосї» истифода мебаранд.[1] 

Ахбор дар бораи ҳолат ва ҳаракати воситаҳои пулї барои муайян 
намудани талаботи ҳадди аќалли воситаҳои пули миллї ва арзи 
хориљї, таҳлили бозоргирии ширкат зарур аст. 
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Воситаҳои пулї ќисми аз ҳама зудҳаракати воситаҳои гардони 

корхона мебошанд. Аз рўи сарфи онҳо бонк ва худи корхона назорати 
љиддї мебарад. 

Амалиёти бо воситаҳои пули наќдинаи корхона алоќамандро 
амалиёти хазина меноманд. Баҳисобгирии маблаѓи наќд ва ҳаракати 
воситаҳои пулї дар хазина људогона мувофиќи амалиётҳои дахлу харљ 
бурда мешавад [5, 208]. 

Њисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӣ бояд маълумотҳоро  барои 
давраи ҳисоботӣ оиди фаъолияти амалиётї, сармоягузорї ва молиявї 
дар бар бигирад. 

Ширкатҳо бояд маълумоти зеринро ба самъи истифодабарандагон 
расонанд: 

1. Харакати воситаҳои пулӣ аз фаъолияти амалиётї бо истифодаи: 
 усули мустаќим бо кушоиши намудҳои асосии дохилшавиҳо ва 

пардохтҳои пулї; 
 усули ѓайримустаќим бо тасҳеҳи фоида (зарар)-и соф ба 

таѓйирёбии активҳо ва ӯҳдадориҳои љорї, амалиёти ѓайринаќдї, 
инчунин даромад ва зарар аз фаъолияти амалиётї ва молиявї. 

2. Намудҳои асосии дохилшавиҳо ва хориљшавиҳои умумии 
воситаҳои пулї аз рўи фаъолияти сармоягузорї ва молиявї ба 

истиснои ҳолатҳои кушоиши ҳаракати воситаҳои пулї дар асоси холис 
(фарќи байни дохилшавиҳо ва пардохтҳои пули субъект); 

3. Дохилшавиҳо ва пардохтҳои пулї аз номи мизољон дар асоси 
холис; 

4. Дохилшавиҳо ва пардохтҳои пулї аз рўи амалиёт бо арзи 
хориљї бояд бо арзи миллї аз рўи курс дар санаи баамалбарории 
амалиёт инъикос гарданд. Фоида ва зарари баамалнаомада аз рўи 
фарќияти курси ба ҳаракати воситаҳои пулї дахл надорад.[4, 21] 

Ќарзҳо ва ҳаќќусаҳми ќабулшуда ва пардохтшуда ба таври 
алоҳида кушода шуда, вобаста аз намуди фаъолияти хољагии ширкат 
ҳамчун амалиёти сармоягузорї ва молиявї тасниф карда мешаванд. 

Маблаѓи умумии фоизҳои пардохтшуда новобаста аз эътирофи 
онҳо ҳамчун харољоти давра ё сармоякунонї бояд дар ҳисобот оиди 
ҳаракати воситаҳои пулї кушода дода шаванд. 

Њамин тариќ, барои муассисаҳои молиявї фоиз ва ҳаќќусаҳми 
ќабулшуда ва пардохтшуда ҳамчун фаъолияти амалиётї шинохта 
мешаванд. Барои боќимонда фоиз ва ҳаќќусаҳми ќабулшуда ва 
пардохтшуда ҳамчун фаъолияти амалиётї эътироф мегарданд, зеро 

онҳо ҳангоми муайянкунии натиљаи соф ба назар гирифта мешаванд, ё 
ҳамчун фаъолияти молиявї ё сармоягузорї шинохта мешаванд, зеро 
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онҳо пардохт барои захираҳои молиявии гирифташуда ё фоидаи 
сармояи гузошташуда мебошанд. 

Андозҳои пардохтшуда ҳамчун фаъолияти амалиётӣ ба таври 

алоҳида кушоиш ва тасниф мегарданд, агар онҳо ба фаъолияти 
сармоягузорї ё молиявї дахл надошта бошанд.[4, 25] 

Моддаҳои фавќуллода вобаста аз тавсифи хеш ҳамчун фаъолияти 
амалиётї, молиявї ё сармоягузорї эътироф мегарданд. 

Хулоса, воситаҳои пули озодро корхонаҳо вазифадоранд, ки дар 
суратҳисоби бонк дошта нигоҳ доранд. Ин ҳисобро баъзан «Наќдинаи 
суратҳисоб», «Њисоби бонкї» - ҳисоби асосии ҳар гуна шахсони ҳуќуќї 
меноманд. Муносибатҳо байни бонк ва мизољ дар асоси шартномаи 
бонкї сурат мегирад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА РУШДИ 

ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНӢ 
 

Дар иқтисодиёти тамоми ҷаҳон инноватсияро муҳаррики 
пешбаранда меҳисобанд. Дар корхонаҳо ҳамарӯза технологияҳои нав, 

равандҳои нав ва усулҳои идоракунии тиҷорат ҷорӣ мешаванд, ки 
маҳсулот ва хидматҳои нав таҳия менамоянд, ин боиси афзоиши 
истеҳсолот, ҳосилнокии меҳнат васеъ намудани тиҷорат ва истифодаи 
захираҳо мешаванд. Ҳаёти инсон осонтар гардида, сатҳи зиндагӣ боло 

меравад ва ин ҳама аз истифодаи инноватсия дар фаъолияти 
хоҷагидорӣ мебошад.  

Истилоҳи “инноватсия” аз лотинии “Innovatio” бармеояд, ки 
маънои “навсозӣ”, “такмил”-ро дорад. Дар асри ХIХ мафҳуми 

«навоварӣ» дар таҳқиқоти илмии фарҳангшиносӣ истифода шуда, 
маънои ҷорӣ кардани (воридшавӣ – ворид шудани чизе ба муҳити 
барои он ғайриоддӣ) баъзе унсурҳои як фарҳанг ба маданияти дигарро 
дошт. Одатан, сухан дар бораи воридшавии урфу одатҳои Аврупо ва 

созмонҳои ҷомеаи анъанавии Осиё ва Африка мерафт. Дар ин ҳолат, 
инноватсия метавонад ҳамчун тағироти мақсаднок дарк карда шавад, 
ки ба муҳит татбиқи чизи нав ворид мекунад [1, 30].  

Танҳо дар асри ХХ истилоҳи “инноватсия” дар асарҳои олимони 

иқтисодӣ Шумпетер Ҷ. ва Сомарт В., ки консепсияи соҳибкории 
инноватсиониро таҳия кардаанд, истифода бурда мешавад. 
“Инноватсия” дар тарҷума аз лотини маънои “ҳаракат дар самт”-ро 
дорад, аз англисӣ – “навоварӣ” мебошад. Ҳамзамон, дар муҳити илмӣ 

якчанд равишҳое мавҷуданд, ки ин мафҳумҳоро фарқ ва муайян 
мекунанд. Фарқ кардани ин мафҳумҳо ба мо имкон медиҳад, ки 
категорияҳои алоҳидаеро бо ҷузъи консептуалии худ ҷудо кунем [1, 32]. 

Инноватсия аз ҷониби аксари муаллифони ин равиш ҳамчун 
натиҷаи ба расмият даровардашудаи таҳқиқоти фундаменталӣ ё амалӣ, 
таҷрибавӣ дар соҳаи муайяни фаъолият барои баланд бардоштани 
самаранокии он фаҳмида мешавад. Инноватсия – кашфиёт, ихтироот, 

ноу-хау ва ғайраҳо. 
Дар ҷаҳони муосир инноватсия ин натиҷаи моддие мебошад, ки 

истилоҳоти расмии инноватсия ҳамчун «натиҷаи ниҳоии инноватсия 
дар шакли маҳсулоти нав ё такмилёфтаи дар бозор фурӯхташуда амалӣ 

карда шудааст, раванди нав ё такмилёфтаи технологӣ, ки дар амал 
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истифода мешавад» дарк карда мешавад. Ҳамин тариқ, ба маънои 

умум, инноватсия чизест, ки ҳамчун нав, ҳамчун навоварӣ шинохта 
мешавад. Аммо бамаврид аст, ки навовариро аз тағироти ночиз фарқ 
кунем, масалан, вақте ки сухан дар бораи маҳсулот ё раванди технологӣ 

меравад, аз ин рӯ, яке аз хосиятҳои навоварӣ ин навовариҳои илмию 
техникӣ мебошад [10, 90]. 

Бояд қайд кард, ки инноватсияҳо характери низомӣ доранд ва 
тағиротро дар ҳама ё якчанд унсури низомӣ, ин ё он роҳи марбут ба он 

ба амал меоранд. Масалан, ҷорӣ кардани маҳсулоти нав тағир додани 
технология ва ташкили истеҳсолотро талаб мекунад. 

Дар адабиёти ҷаҳонии иқтисодӣ «инноватсия» ҳамчун табдили 
пешрафти эҳтимолии илмӣ-техникӣ ба воқеӣ, ки дар маҳсулот ва 

технологияҳои нав таҷассум ёфтааст, тафсир карда мешавад. Муаммои 
инноватсияҳо дар мамлакати мо солҳои дароз дар доираи тадқиқоти 
иқтисодии пешрафти илмӣ-техникӣ таҳия шудааст. 

Тибқи стандартҳои байналмилалӣ, инноватсия ҳамчун натиҷаи 

ниҳоии навовариҳо, ки дар шакли маҳсулоти нав ё такмилёфтаи ба 
бозор воридшуда, дар амал истифодашуда ё муносибати нав ба 
хидматҳои иҷтимоӣ муқаррар карда мешавад [5, 286]. 

Нақш ё моҳияти инноватсия вазифаҳо ва ҳадафи онро дар низомӣ 
иқтисодии давлат ва нақши онро дар раванди иқтисодӣ зоҳир мекунад. 
Инноватсия аз нуқтаи назари иқтисодӣ се вазифаи зеринро дорад: 

• репродуктивӣ; 
• сармоягузорӣ; 
• ҳавасмандкунанда [6, 116]. 
Маънии вазифаи репродуктивӣ фоида гирифтан аз инноватсия ва 

истифодаи он ҳамчун манбаи захираҳои молиявӣ мебошад. 
Фоидае, ки тавассути татбиқи инноватсия ба даст оварда мешавад, 

метавонад дар самтҳои мухталиф, аз ҷумла ҳамчун сармояе, ки ба 
маблағгузории намудҳои нави инноватсия равона шудааст, истифода 

шавад. Азбаски фоида барои тиҷорат ворид кардани навовариҳои нав 
хидмат мекунад, ин ба он тавсия медиҳад, ки талаботро доимо омӯзад, 
фаъолиятҳояшро ба кор барад ва усулҳои муосири менеҷментро 
истифода барад (вазифаи ҳавасмандгардонӣ). 

Инноватсия миёнарави байни пешрафти илмӣ-техникӣ ва 
истеъмолкунанда мебошад. Бидуни навоварӣ ҳама таҳияҳо ва 
технологияҳои нав дар нақшҳо ва тарҳҳо боқӣ мемонанд ва ҳеҷ гоҳ дар 

шакли маҳсулоти мушаххас амалӣ намешаванд. 
Инноватсияҳо дар низоми такрористеҳсолкунӣ вазифаи махсус – 

вазифаи тавлид кардани тағиротро иҷро мекунанд, ки имкон медиҳад 
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онҳоро ҳамчун манбаи рушди худидоракунии корхонаҳо ва ҳамчун 

муҳимтарин раванди дохилӣ ва унсури ташаккулдиҳанда арзёбӣ кунанд 
[6, 38]. 

Ҳамин тариқ, инноватсия маҷмӯи фаъолияти техникӣ, истеҳсолӣ ва 
тиҷоратӣ мебошад, ки боиси пайдоиши равандҳо ва таҷҳизоти нави 
такмилёфтаи саноатӣ дар бозор, инчунин эҷоди маҳсулот ва 
технологияҳои аз ҷиҳати хосият беҳтарини онҳо мегардад ва агар 

навоварӣ ки ба манфиати иқтисодӣ нигаронида шудааст, пас пайдоиши 
он дар бозор метавонад даромади иловагӣ ба даст орад. Аз гуфтаҳои 
боло бармеояд, ки инноватсия ҳамчун як падида бояд ҷудонопазир бо 

раванди инноватсионӣ баррасӣ карда шавад. Инчунин бояд қайд кард, 
ки дар амал аксар вақт мафҳумҳои «навоварӣ», «навгонӣ», 
«инноватсия» муайян карда мешаванд, гарчанде ки байни онҳо 
тафовутҳои муайян мавҷуданд. 

Бояд қайд кард, ки инноватсия аввал дар шакли маҳсулоти нав, 
хизматрасонӣ, технология ё ташкили меҳнат татбиқ мешавад ва сипас 
он ба тиҷорат табдил ёфта, манбаи даромад мешавад. Ғайр аз ин, 
мафҳумҳои инноватсия ва навоварӣ тафовути муайян доранд. Дар 
аввал инноватсия дар шакли ихтироъ ё усули нав ба миён меояд. 

Маҳсулоти нав ба инноватсия табдил меёбад, агар он ба чунин 

меъёрҳо ҷавобгӯ бошад: 
• беназирӣ (манфиатҳо аз хариди маҳсулот ё хидмати нав бояд 

беназир ва аз маҳсулоти мавҷуда фарқ карда шаванд); 
• устуворӣ (маҳсулоти навро рақибон набояд ба осонӣ дубора 

барқарор кунанд, дар акси ҳол барои фатҳи бозор пешомадҳои возеҳе 
вуҷуд нахоҳанд дошт). Воситаҳои муосири таъмини устуворӣ аз 
шаҳодатномадиҳии инноватсия, пешрафти босуръати навовариҳо дар 
бозор ва тамғаи молии маъруфи молрасон иборатанд. 

Амалияи соҳибкорӣ пайваста ҳар як ширкатро маҷбур мекунад, ки 
навовариҳои гуногунро ҷорӣ намояд ва истеҳсолотро оқилона 
гардонад, зеро муҳити беруна доимо тағир меёбад, маҳсулоти 
истеҳсолшуда кӯҳна мешаванд, аз ин рӯ аҳамияти навовариҳо ҳамеша 

меафзояд. Натиҷаи ниҳоии инноватсия моддӣ ва рушди саноатии 
навовариҳо мебошад, ки ғояи эҷод кардани он метавонад ҳам 
фаъолияти илмию техникӣ ва ҳам тадқиқоти маркетингӣ барои муайян 
кардани ниёзҳои қонеъношуда бошад. 

Фаъолияти инноватсионӣ бо фаъолияти сармоягузорӣ зич 
алоқаманд аст, зеро ҷорӣ намудани технология ва техникаи нав 
захираҳои молиявиро талаб мекунад. 

Зери  мафҳуми “сармоягузорӣ” тағиротҳои гуногун мавҷуданд, ки 

гуногунии равишҳоро барои фаҳмидани моҳияти иқтисодии онҳо 
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инъикос мекунанд. Ин бештар ба таҳаввулоти иқтисодӣ, хусусиятҳои 

марҳилаҳои мушаххаси рушди таърихӣ ва иқтисодӣ, шаклҳо ва усулҳои 
ҳукмрони идоракунӣ вобаста аст. 

Сармоягузориҳо ҳамчун пули нақд, коғазҳои қиматнок, амволи 

дигар, аз ҷумла ҳуқуқи амволӣ, ҳуқуқҳои дигаре, ки арзиши пулӣ 
доранд, барои ба даст овардани фоида ва ё ба даст овардани ягон дигар 
фоида аз объектҳои соҳибкорӣ ва дигар фаъолиятҳо муайян карда 
мешаванд [5, 286]. 

Сармоягузорӣ ба инноватсия – маблағҳое, ки ба таҷдиди 

захираҳои инноватсионӣ сармоягузорӣ шудаанд ё дар раванди 
такрористеҳсолкунӣ аллакай дар шакли инноватсия (таҷҳизот, 
технологияҳо, кадрҳои нав бо тахассуси нав, захираҳои иттилоотӣ, 
захираҳои зеҳнӣ ва ғ.) ҷалб карда шудаанд. 

Сармоягузорӣ ба раванди инноватсионӣ яке аз омилҳои асосӣ 
мебошад. Ҷолибияти сармоягузории лоиҳаҳои инноватсионӣ омили 
асосии маблағгузории навовариҳо мебошад. Муваффақияти фаъолияти 
инноватсионӣ бештар аз таъминоти захиравӣ, аз ҷумла амнияти 

сармоягузорӣ вобаста аст [7, 39]. 
Ҳамин тариқ, заминаи таъмини захираҳои фаъолияти 

инноватсионӣ аз сармоягузориҳо иборат аст, ки набудани онҳо раванди 

эҷод ва ҷорӣ намудани навовариҳоро ғайриимкон месозад. 
Манбаъҳои асосии маблағгузории инноватсия инҳоянд: 
1. Манбаъҳои давлатии маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар навбати худ ба фондҳои буҷетӣ, фондҳои 

ғайрибуҷавӣ, инчунин озмунҳои давлатӣ ва фармоишҳои давлатӣ 
тақсим карда мешаванд; 

2. Манбаъҳои маблағгузории ғайридавлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ба фондҳо ва ширкатҳо ташкилотҳои сармоягузорӣ ва 

фондҳои сармоягузорӣ тақсим карда мешаванд. 
Манбаи асосии маблағгузории фаъолияти инноватсионии 

корхонаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистонро маблағҳои худи онҳо ташкил 
медиҳанд. Дар сохтори манбаъҳои маблағгузории фаъолияти 

инноватсионӣ маблағҳои хусусӣ 70-80% - ро ташкил медиҳанд. Ҳиссаи 
маблағҳои ҷалбшуда, ки аз ҷумла, пасандозҳои аҳолиро дар 
ташкилотҳои молиявӣ дар бар мегиранд, тақрибан 20% - ро ташкил 
медиҳад. 

Ин сохтори манбаъҳои сармоягузорӣ ба гуфтаи баъзе муаллифон 
бесамар аст. Онҳо мавқеи худро бо он асоснок мекунанд, ки барои 
истифодаи фоидаи корхонаҳо ҳамчун сармоягузорӣ ба фаъолияти 
инноватсионӣ як қатор маҳдудиятҳо мавҷуданд. Ин маҳдудиятҳо пеш 

аз ҳама, андозбандии дукаратаро дар бар мегиранд. Инчунин хеле 
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муҳим аст, ки дар замони бӯҳрон қисми асосии фоида ба хариди 

воситаҳои гардиш, пардохти музди меҳнат ва дигар талаботи ҷории 
истеҳсолот равона карда шуда, бо ин васила имконияти сармоягузорӣ 
маҳдуд карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, таҳлили рушди зернизоми молиявии фаъолияти 
инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон дод, ки хусусиятҳои 
таҷрибаи муосири маблағгузории фаъолияти инноватсионӣ муайян 
карда шаванд: 

• қарзҳои бонкӣ барои рушди фаъолияти инноватсионӣ гаронбаҳо 
ва кӯтоҳмуддат боқӣ мемонанд; 

• рушд накардани бозори қоғазҳои қимматнок; 
• миқдори ками маблағгузорӣ барои таҳқиқот ва таҷрибаҳо аз 

ҳисоби буҷети давлатӣ; 
• набудани маблағҳои худӣ дар байни корхонаҳое, ки дар раванди 

инноватсия иштирок мекунанд. 
Хулоса, дар шароити рушд накардани зернизоми молиявии 

инфрасохтори инноватсионӣ, маблағгузории фаъолияти инноватсионӣ 
муносибати (дастгирӣ) давлатиро талаб мекунад. Масъалаҳои рушд ва 
такмили шаклҳо ва усулҳои сармоягузорӣ ба фаъолияти инноватсионии 

корхонаҳо бо дарназардошти тавсеаи имкониятҳои дурнамои ҷалби 
сармояи хусусӣ дар айни замон хеле мубрам мебошанд. Ҳангоми 
таҳияи воситаҳои сармоягузорӣ барои лоиҳаҳои шарикии 
инноватсионии давлат ва бахши хусусӣ, самаранокии сармоягузори дар 

татбиқи сиёсати инноватсионӣ меафзояд. 
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РОҲҲОИ ТАҚВИЯТДИҲИИ НИЗОМИ НАФАҚА ВА ТАҶРИБАИ 

КИШВАРҲОИ МУТАРАҚҚӢ  
  

Дар айни замон, ҳалли масъалаи таъминоти нафақа яке аз 
вазифаҳои афзалиятноки давлат ба ҳисоб меравад. Дар Тоҷикистон бо 
назардошти сатҳи пасти рушди иқтисодӣ ва сатҳи баланди таваррум, 

пасандозҳо, ки дар давоми фаъолияти меҳнатӣ ба вуҷуд омадаанд, 
метавонанд то вақти ба нафақа баромадан комилан коҳиш ёбанд. Ҳеҷ 
ягон сохтор ба ҷуз сохторҳои давлатӣ наметавонад таваккали 

таваррумро ба дӯш гирад, ки метавонад ба осонӣ фондҳои нафақаро аз 
маблағҳо маҳрум кунад. 

Нотавонии таъминоти нафақа дар иҷрои вазифаҳои асосии худ 
боиси он шуд, ки системаи нафақа дар Тоҷикистон ба мушкилоти ҷиддӣ 

дучор омад ва дар охири солҳои 90-ум дар ҳолати бӯҳронӣ қарор дошт. 
Ҳамин тариқ, зарурати омӯзиши мукаммал дар соҳаи назарияи сохтани 
низоми нафақа бо муайян кардани омилҳои ба динамикаи таъминоти 
нафақа асоснок ва меъёрҳои интихоби стратегияи ислоҳоти нафақа, 

сатҳҳои рушди иқтисодӣ дар кишварҳои тараққикарда шароити 
гуногун вуҷуд дорад [1, 27]. 

Барои дарки дақиқи моҳияти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, бояд 
шаклҳои ҳифзи иҷтимоии онро фарқ кард. Ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба 
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шаклҳои зерин тақсим карда мешавад, ки дар зер оварда шудаанд 
(Расми 1.). 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дар байни шаклҳои дар боло зикргардидаи ҳифзи иҷтимоии 
аҳолӣ, суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ яке аз шаклҳои мураккабтарини асосӣ 
ба ҳисоб меравад. Ин шакл бори аввал дар асри XIX дар Олмон бо 

ҷорӣ намудани қонунҳои нав дар бораи суғурта дар ҳолатҳои беморӣ, 
бекорӣ, садамаҳо ва ғайра пайдо шуд. Аз ин давра суғуртаи иҷтимоӣ 
дар тамоми кишварҳои мутараққӣ ва инчунин дар Тоҷикистон амалӣ 
карда мешавад. 

Ба мақомоти ваколатдори шакли мутамаркази ташкилию ҳуқуқии 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ инҳо дохил мешаванд: 

 Вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ; 

 Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ;  

 Вазорати маориф ва илм; 

 Вазорати фарҳанг; 

 Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

 Агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон; 

Бо усули таъминоти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 
 

Дар шакли моддӣ:  

- нафақа 

- манфиатҳо 

- пардохтҳои ҷубронӣ  

- пардохтҳои суғурта 
 

Ғайримоддӣ: 
-нигоҳдории тандурустӣ 
-Табобати спа 
-хизматрасонии махсус барои  
маъюбон (протез, кор) 

Таснифи шаклҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ 

Манбаъҳо: 
- амнияти иҷтимоии давлатӣ 

(амнияти иҷтимоӣ аз ҳисоби 
маблағҳои мустақими буҷа); 
- суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ. 

 

Аз рӯи дараҷаи марказонидан 
- минтақавӣ; 
- мунисипалӣ; 

- маҳаллӣ. 
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 Мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ; 

 Федератсияи Иттифоқҳои касабаи мустақили Тоҷикистон; 

 Ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ. 
Пардохтҳои суғурта, субсидияҳо ва дигар маблағҳои буҷети 

ҷумҳуриявӣ, ба ғайр аз маблағҳои дигар буҷетҳое, ки қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ намудааст: 

 ҷаримаҳо ва кафк; 

 маблағҳои пулӣ, фоида аз маблағҳои муваққатии озоди 
ҷудошудаи фонди суғуртаи иҷтимоии иҷтимоӣ; 

 дигар намудҳои даромад. 
Ҳамин тариқ, ба субъектҳои суғуртаи иҷтимоии ҳатмӣ шахсони 

суғуртакунанда, ҳамчун корфармоён, суғуртакунандагон, шахсони 
суғурташуда ба ғайр аз дигар ташкилотҳое, ки қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар бораи суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ пешбинӣ кардааст, 
дохил мешаванд. Инчунин, бояд илова карда шавад, ки шахсони 
суғуртакунанда метавонанд мақомоти иҷроия ва мақомоти маҳаллии 

дар қонун пешбинї шуда бошанд. Суғуртакунандагон ҳама гуна 
шаклҳои ташкилот ва шаҳрвандоне мебошанд, ки бояд пардохтҳои 
ҳатмии иҷтимоиро мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи суғуртаи давлатии иҷтимоӣ” пардохт кунанд (аз 28.12.2013, № 
1059). 

Дар шароити бозор намудҳои зерини хавфҳои суғурта муқаррар 

карда мешаванд: барои суғуртаи ҳатмии нафақа, пиронсолӣ, маъюбӣ, 
гум кардани саробон, фавти нафақахӯр ва ѓайрањо. Аммо ин таснифот 
танҳо ба суғуртаи нафақа дахл дорад, аз ин рӯ амнияти иҷтимоӣ, 
маҷмӯи хавфҳои иҷтимоиро тақозо мекунад, зеро «ҳифзи иҷтимоӣ 

ҳамчун ниҳоди махсуси иҷтимоии давлати муосир нишондиҳандаи 
эътимоди иҷтимоӣ, иҷтимоии рушди муносиб барои ҳама кафолат 
медињад. 

Бо дарназардошти таҷрибаи рушди низоми нафақа дар кишварҳои 
пешрафта, Тоҷикистон, инчунин роҳи ислоҳоти системаи нафақаро дар 
самтҳои асосӣ пеш гирифт: 

1. Баланд бардоштани синни нафақа барои занон; 
2. Пурра коҳиш додани кӯмакпулиҳои имтиёзноки нафақавӣ; 
3. Таъсиси фонди давлатии ҷамъкунӣ; 
4. Гузариш додани нафақаҳои иҷтимоӣ, аз қабили нафақаи 

маъюбӣ, нафақаи саробон ва ғайра, ба ҳолати кӯмакпулиҳое, ки берун 
аз системаи нафақа маблағгузорӣ мешаванд [2, 30]. 

Вазифаи асосии ҳамаи давлатҳо таъмини нафақаи муносиб ба 

пиронсолон аст. Бинобар он, онҳо бояд ислоҳоти бузургро амалӣ 
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намоянд, то таъминоти нафақавиро дар заминаи қавитари молиявӣ 

гузоранд. Бо баланд шудани музди меҳнат, беҳтар кардани ҷамъоварии 
андоз ва рушди имкониятҳои институтсионалӣ кишварҳо метавонанд 
ба системаи самараноки нафақа гузаранд. Таъмини арзандаи 

пиронсолӣ барои шаҳрвандон яке аз вазифаҳои асосии ҳар як давлат 
мебошад. Дар таъминоти нафақа дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон 
манбаи асосии таъминоти қишрҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазир 
мебошад. 

Таҷрибаи рушди низоми нафақа дар кишварҳои гуногун нишон 
медиҳад, ки диққати асосӣ ба маблағгузории давлатии системаи нафақа 

дода мешавад ва пасандозҳои нафақавии худи шаҳрвандон заминаро 
ташкил медиҳанд. Таҷрибаи рушди системаи нафақа дар Олмон, 
Фаронса, Британияи Кабирро дида мебароем. 

Дар Олмон асосгузори нахустин системаи давлатии нафақаи 
пиронсолон барои коргарон дар асоси нақшаи ҳамбастагӣ, Отто фон 
Бисмарк (дар солњои 1889) буд. Дар ибтидои асри XX ин модел аз 
ҷониби кишварҳои мухталифи Аврупо нусхабардорӣ карда шуд ва 
онро “континенталӣ” номиданд (онро баъзан “Бисмарк” низ 
меноманд). Системаи нафақаи давлатӣ дар Олмон то ҳол яке аз усулҳои 

кӯҳнатарин аст. Синну соли нафақа дар Олмон барои мардон ва занон 
маъмул аст – 65 сола (аз соли 2012 то 2030 67 сол хоҳад буд). 

Нафақаи ин давлат хусусияти тақсимотӣ дорад ва аз сатҳи музди 
меҳнат ва собиқаи кор вобаста аст. Коргар ва корфармо ба фонди 

давлатии нафақа фоизи якхеларо пардохт мекунанд, ки дар маҷмӯъ 19,4 
фоизи фонди музди меҳнатро ташкил медиҳад. Баъзе кормандон дар 
системаҳои ихтиёрии нафақа ва нақшаҳои шахсӣ иштирок мекунанд. 
Суғуртаи ихтиёрии нафақа дар Олмон дар ширкатҳои суғурта ё 

фондҳои нафақа бо салоҳдиди худи шаҳрвандон гузошта шудааст, 
давлат танҳо омода аст онҳоро бо имтиёзҳои андоз ҳавасманд кунад [3, 
91]. 

Дар Фаронса асосҳои системаи муосири нафақа пас аз Ҷанги 
дуюми ҷаҳон гузошта шуда буданд. Дар 40 соли аввали мавҷудияти 
худ, система дар самти густариши ҳифзи иҷтимоии тамоми қишрҳои 

аҳолӣ ва баланд бардоштани сатҳи кӯмакпулиҳо такмил дода шуд. Аз 
охири солҳои 80-ум, пас аз якбора коҳиш ёфтани суръати рушди 
иқтисодӣ, ҳукумат ба андешаи худ дар бораи зарурати ислоҳоти 
системаи гаронбаҳо шурӯъ кард. 

Пас аз якчанд кӯшиш охирин ислоҳоти системаи мавҷудаи нафақа 
дар миёнаи соли 2003 гузаронида шуд (Қонуни Фийон). Он ба тадриҷан 
баробар кардан ва пурзӯр намудани талабот ба нафақа барои 

кормандони соҳаҳои гуногун равона шуда буд. 
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Ҳамин тавр, айни замон синни ҳадди аққали расмӣ барои нафақа 

60 сол аст, аммо тибқи қонуни Филлон барои гирифтани нафақаи 
пурра,  бояд собиқаи умумии кории на камтар аз 160 чоряк (40 сол) 
дошта бошад. Агар собиқаи корӣ нокифоя бошад, пас андозаи нафақа 

барои семоҳаи гумшудаи собиқаи корӣ ё шумораи солҳои гумшуда то 
65 сола 1,25% кам карда мешавад (арзиши хурдтарини ҷойҳои гумшуда 
интихоб карда мешавад). Қонуни нав барои идомаи кор пас аз расидан 
ба 160 чоряки собиқаи корӣ ё 65 сол ба андозаи 3% барои ҳар як соли 

кор дар ҳудуди 15% мукофотпулӣ пешбинӣ мекунад. Қонун принсипи 
индексатсия кардани нафақаҳоро на аз рӯи сатҳи афзоиши музди 
миёнаи меҳнат, балки аз рӯи суръати афзоиши нархҳо муқаррар кард, 
ки суръати афзоиши ҳосилнокии меҳнат аз пештара баланд бардошт. 

Дар асл, системаи нафақаи Фаронса музди меҳнати ҳаррӯза аст, яъне 
пардохтҳо ба нафақахӯрон аз ҳисоби даромадҳое, ки аз ҳисоби 
саҳмияҳои аҳолии фаъол ба даст оварда мешаванд, пардохт карда 
мешаванд. Он аз шумораи зиёди реҷаҳо иборат аст ва хеле мураккаб 

мебошад: ба ҳисоби миёна, нафақахӯр аз се фонд нафақа мегирад ва дар 
сурати касби бисёрсоҳавӣ шумораи онҳо ба осонӣ аз панҷ нафар зиёд 
шуда метавонад. Реҷаҳоро дар асоси паритет «шарикони иҷтимоӣ», 
яъне намояндагони иттифоқҳои касаба ё иттиҳодияҳои ҳам коргарон ва 

ҳам корфармоён таҳти назорати давлат идора мекунанд. Иштирок дар 
суғуртаи асосӣ ва иловагӣ ҳатмист ва саҳмҳои нафақа байни корманд 
ва корфармо тақсим карда мешаванд. Ҳамин тариқ, сатҳи умумии 
ивазкунии даромади меҳнатии кормандон (чӣ дар бахши хусусӣ ва чӣ 

дар бахши давлатӣ) хеле баланд аст: ба ҳисоби миёна нафақаи аввал ба 
ҳисоби миёна, 55 - 70 фоизи музди охиринро ташкил мекунад, ба 
истиснои фарқияти андозбандӣ: ба ҳисоб гирифтани ин фарқият сатҳи 

ивазшударо тақрибан 10 банди афзоиш медиҳад. Сатҳи музди меҳнат 
ҳар қадар пасттар бошад, сатҳи ивазшавӣ баландтар мешавад, ки ин бо 
маҳдуд кардани музди меҳнат ва бо он ҳиссаи нафақа пардохта 
мешавад, алоқаманд мебошад. 

Системаи нафақаи Бритонияи Кабир яке аз қадимтарин 
системаҳои амнияти иҷтимоӣ дар ҷаҳон мебошад (аз соли 1908) ва яке 
аз мураккабтарин аз ҷиҳати ташкил, танзим ва ҷалби имкониятҳое, ки 
ба нафақахӯрон дода мешавад. Комиссияи лорд Уилям Беверидж  соли 

1944 ду маротиба (пас аз маърӯза ва ислоҳоти солҳои 1982-1986) 
системаи азнавсозии ҷаҳонӣ гузаронида шуд. Намуди модели 
системаро “Англо-Саксон” номиданд (баъзан чунин системаҳоро 
системаҳои Беверидҷ меноманд). Дар низоми Бритониё, нафақахӯрон 

метавонанд пардохтҳоро аз се манбаъ гиранд: нафақаи асосии иҷтимоӣ 
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ва нафақаи меҳнатӣ аз нақшаи суғуртаи миллӣ, нақшаи нафақаи касбӣ 

ва пасандозҳои ихтиёрӣ. 
Дар Британияи Кабир роҳҳои гуногуни ҷамъоварии нафақаи 

хусусӣ вуҷуд дорад, ки паҳншудатарин системаҳои касбии нафақа 

мебошанд. Аксарияти нафақаҳои касбӣ механизми муайяншудаи 
ёрдампулиро истифода мебаранд, яъне андозаи кӯмакпулиҳо ба фоизи 
муайяни музди охирин мувофиқат мекунад. Таъмини нафақаи иловагӣ 
нафақаҳоро ба таври назаррас фарқ мекунад: сатҳи умумии ивазшавӣ аз 

рӯи нақшаҳои ҳатмӣ ва ихтиёрӣ барои сарватмандтарин нафақахӯрон 
87% ва барои камбизоатон танҳо 21% -ро ташкил медиҳад [4, 21]. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон системаи нафақа яке аз вазифаҳои 
афзалиятнок ба шумор рафта, солҳои охир онро ба дараҷаи давлатӣ 

баланд бардоштанд. Сабаби асосии ин диққат он аст, ки аксарияти 
нафақахӯрони муваффақ танҳо як манбаи даромад – нафақа доранд. 
Беҳбудии нафақахӯрон, давомнокӣ ва сифати зиндагии ӯ бевосита аз 
қобилияти харидории вай вобаста аст. 

Пешниҳод карда мешавад, ки формулаҳои гуногуни нафақа барои 
даъвоҳои мушаххаси суғуртаи нафақа таҳия ва татбиқ карда шаванд. 
Чунин корҳои тарбиявӣ фаъолона ташкил карда шаванд ва 
муҳоҷирони меҳнатӣ ва кормандони ғайрирасмӣ барои иштирок дар 

нақшаҳои суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ҷалб карда шаванд. Ҳангоми 
коркарди лоиҳаҳои қонунҳо, консепсияҳо ва стратегияҳои ҳифзи 
иҷтимоӣ, муҳокимаи васеи ҷамъиятии ин ҳуҷҷатҳо ва коршиносон ва 
ҷомеаи шаҳрвандиро, алахусус иттифоқҳои касаба ва намояндагони 

корфармоён ҷалб кардан зарур аст. Ин метавонад хавфҳои иҷтимоию 
иқтисодии ислоҳоти ҷориро ба таври назаррас коҳиш диҳад ва 
муколамаи босифати иҷтимоиро таъмин кунад. 
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ЗАХИРАЊОИ ИТТИЛООТЇ ЊАМЧУН АСОС БАРОИ 

АВТОМАТИКУНОНИ ҶАРАЁНҲОИ ИЌТИСОДЇ 
 

Љамъияти муосирро ҷамъияти иттилоотї меноманд. Дар ин њолат 
дар назар доранд, ки ќисми асосии љамъият бо истењсол, коркард ва 
фурўши иттилоот ва њам шакли олии он донистани он машѓуланд. 
Хусусияти ин љомеа дар ивази доимии иттилоот мебошад. 

Рушди васеи техникаи компютерї ва телекоммуникатсия имконият 
дод, ки љамъоварї, нигоњдорї, коркард, ва додугирифти иттилоот дар 
чунин њаљми калон ба роњ монда шавад, ки пештар инро њељ кас орзу 
њам намекард. Ба туфайли технологияњои нави иттилоотї фаъолияти 
истењсолї ва ѓайриистењсолии инсон, соњаи њамарўзаи муоширати ў аз 
њисоби љалби таљриба, дониш ва арзишњои маънавие, ки тамаддуни 
љањонї коркард намудааст васеъ шуда истодааст. Иќтисодиёт то рафт 
хусусияти истењсоли неъматњои моддиашро гум карда, хусусияти 
ташкил ва пањн намудани мањсулоти иттилоотиро соњиб шуда 
истодааст. Барои иќтисодиёти нав иттилоот ба монанди нафту 
мањсулоти нафтии иќтисодиёти саноатї шуда истодааст. Иттилоот ба 
сўзишворие табдил ёфта истодааст, ки ба воситаи он донишњои 
зарурии асри нав ба даст оварда шуда истодаанд.  

Фаъолияти шахсони алоњида, гурӯњњо, коллективњо ва ташкилотњо 
аз хабардор будан ва ќобилияти самаранок истифода бурдани 
иттилооти мављуда вобаст аст. Пеш аз он, ки ягон амал иљро карда 
шавад корњои зиёде оид ба љамъоварї ва коркарди иттилоот, фањмишу 
тањлили он гузаронида шуданаш лозим аст. Дарёфти њалли њар кадом 
масъала коркарди њаљми зиёди иттилоотро талаб менамояд, ки бе 
љалби воситањои техникии махсус имконнопазир аст. 

Мафњуме, ки иттилоот номида мешавад хело мафњуми васеъ аст. 
Ин мафњум ба гурӯњи умумиилмї дохил карда мешавад ва дар илмњои 
гуногун љои намоёнро ишѓол менамояд: физика, биология, 
информатика, иќтисодиёт, психология, сотсиология ва ѓайра. 

Дар назарияњои гуногуни иќтисодчиён (масалан назарияи 
фоиджаи иќтисодчї Френк Найт, назарияи иттилоотии муњандис ва 
математик Клод Шенон) иттилоот њамчун воситаи паст гардонидани 
номуайянї ва хатар фањмида мешавад. 

Яке аз намудњои асосии иттилоот – ин иттилооти иќтисодї 
мебошад. Ин иттилоот бевосита бо идоракунии коллективи одамон, 
истењсолот, таќсимот, мубодила ва истеъмоли неъматњои моддї ва 
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хизматрасонињо вобаста аст. Ба иттилооти иќтисодї ахборот оид ба 
таркиби захирањои мењнатї, моддї, ва пулї ва њолати объектњои 
идоракунї дар лањзаи муайяни ваќт дохил мешаванд. 

Иттилоот ба неъмати иќтисодї табдил ёфта истодааст ва дар 
иќтисодиёт њамчун захираи дар љараёни фаъолияти хољагидорї 
истифодабурдашаванда ва њамчун мол (молњои иттилоотї, 
хизматрасонї ба монанди хизматрасонии аудиторї) дар гардиш аст.5 

Ба таври умумї захираи иттилоотї њамчун маљмўи иттилооти 
љамъовардашуда дар ягон дорандаи моддї дар њар кадом шакл 
мебошад, ки додугирифти онро дар фазо ва ваќт барои њалли 
масъалањои илмї, истењсолї, идоракунї, тафтишу назорат ва дигарњо 
муайян карда мешаванд. Захираи иттилоотї дар намуди китобњо, 
журналњо, файлњо, њисоботњо, аксњо ва ѓайрањо буда метавонад. 

Иттилоот чунин гурӯњбандї карда мешавад: 
 аз рўи мавзӯъ (љамъиятї – сиёсї, илмї, техникї, њуќуќї, иќтисодї 

ва ѓайрањо); 
 аз рўи шакли моликият (давлатї ва хусусї); 
 аз рўи дастрасї (кушод, махфї, истифодабарии мањдуд); 
 аз рўи шакли пешнињод (матнї, овозї, тасвирї); 
 аз рўи доранда (коѓазї, электронї). 

Истифодабарии захирањои иттилоотї аз аввал ба фаъолияти 
инсон, аз он љумла ба фаъолияти иќтисодияш њамроњ буд, аммо дар 
замони муосир наќши он хело афзудааст. Захирањои иттилоотї дар 
ќатори дигар захирањои корхона, соња ва иќтисодиёти миллї љои 
намоёнеро ишѓол намуда истодааст. 

Ба мањсулоти иттилоотї базаи иттилоот, таъминоти барномавї, 
хизматрасонињои омўзишї, маслињатдињї, натиљањои корњои илмї-
тадќиќотї, натиљаи тафтишоти аудиторї ва ѓайрањо дохил мешаванд. 
Ин мањсулот ва хизматрасонињо дар бозори иттилоотї бо хусусиятњои 
зиёди худ њам дар зинаи коркард ва њам дар зинаи гардиш фарќ 
менамоянд. 

Идоракунии захирањои иттилоотї, ки ба он ташкили маълумот ва 
идоракунии љараёнњои коркарди онњо дохил мешаванд ба як амали 
алоњидаи идоракунї табдил ёфта истодаанд. Њамаи ин бо љараёни 
иттилоотнокшавии љомеа вобаста аст. 

Иттилоотнокшавї – ин љараёни ташкилї, иљтимої-иќтисодї ва 
илмї – техникии таъмини шароит барои ќонеъгардонии талаботи 
иттилоотии шахсони воќеї ва субъектњои иќтисодї дар асоси 
ташаккулёбї ва истифодабарии захирањои иттилоотї дар асоси 

                                                           
5 Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / Под ред. Г.А. 
Титоренко. — М.: ЮНИТИ, 1998. – 26с. 
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истифодабарии технологияњои автоматикунонидаи иттилоотї 
мебошад6. 

Дар асоси захирањои иттилоотї саноати иттилоотї ба вуљуд 
омадааст, ки вазифаи он таъминоти иттилоотии њамаи талабгорон 
мебошад. Ташкили шабакањои глобалї ва истифодабарии њуљљатњои 
электронї имконияти дастрасии дурдастро ба захирањои иттилоотї 
фароњам овард. Ташкилотњои бузурги иттилоотї ба вуљуд омаданд, ки 
бо љамъкунї ва пањнкунии иттилоот ба тамоми љањон машѓуланд, 
масалан ољонсии иттилоотї Dow Jones Telerate, Reuters. Омўзиши 
дистансионї, китобхонањои электронї афзоиш ва рушд ёфта 
истодаанд.  

Барои ќабули ќарорњои зарурї барои субъектњои хољагидор 
дастрасї ба захирањои зарурии иттилоотї лозим аст. Сухан дар бораи 
њар хел сарчашмањои дастраси иќтисодиёти бозоргонї рафтанаш 
мумкин аст, аз он љумла он иттилооте, ки барои истифодараии он 
маблаѓи зиёдеро пардохтан лозим аст. 

Аз рўи сарчашмаи ташаккулёбї ва вобастагии ташкилоти алоњида 
захирањои иттилоотї ба дохилї ва берунї људо шуданашон мумкин 
аст.  

Љадвали 1. 
Захирањои иттилоотии ташкилот 

Иттилоот дар бораи муњити дохилї 
маълумоте, ки дар натиљаи фаъолияти 
ташкилот ба вуљуд меояд њолати 
дохилии корњоро инъикос менамояд 

 Иттилоот дар бораи муњити берунї, 
дар бораи њолати берунае, ки дар он 
ташкилот фаъолият менамояд 

Сарчашма: тањлили муаллиф. 

 
Ба захирањои дохилии ташкилот иттилооте дохил мешаванд, ки 

дар љараёни фаъолияти ташкилот ба вуљуд меояд ва аз тарафи 
мутахассисони зершуъбањои гуногуни он ташаккул меёбад (иттилооти 
асосии молиявї, иттилоот дар бораи мањсулнокї, дар бораи донишњои 
асосї, дар бораи таќсимоти захирањо – сармоя, мењнат ва ѓайра). 

Дар ин љо наќши асосиро њисобот мебозад, ки маљмўи иттилооти 
идоравї, оморї, ва муњосибии фаъолияти ташкилотро дар муддати 
муайяни ваќт дар бар мегирад. Нишондињандањое, ки дар њисобот 
мављуданд асоси иттилоотї барои њалли масъалањои тањлилї, 
банаќшагирии љорї, пешгўї ва назорати њолати ташкилот мебошанд. 

Аммо барои бањодињии маљмўии њолати ташкилот ва муайян 
намудани дурнамои рушд оиди муњити берунї њам иттилоот лозим аст. 

                                                           
6 Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. 
пособие / Под ред. Г.А. Титоренко. — М.: Финстатинформ, 1997. – 52с. 
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Асари омилњо ва объектњое, ки дар беруни ташкилот мављуданд ба 
фаъолияти ташкилот таъсир мерасонанд ва ё расонида метавонанд. Ин 
иттилооти берунї аз сарчашмањои гуногун гирифта шуданаш мумкин 
аст, аз он љумла аз бозори иттилоотї. Бозори иттилоотиро ба якчанд 
ќисмњо људо намудан мумкин аст: 

 иттилооти корї; 
 иттилооти илмї ва касбї; 
 иттилооти иљтимої-сиёсї ва њуќуќї; 
 иттилооти умумї ва истеъмолї. 

Дар шароити иќтисоди бозоргонї наќши иттилооти корї, ки аз 
сарчашмањои берунї дастрас мешаванд калон аст. 

Маќомоти ќонунбарори олї ва маќомоти иљроия ќонунњо ва 
дигар њуљљатњои танзимкунандаро нашр мекунанд. Њамаи низомњои 
ташкилот бояд мувофиќи ин ќонуну ќоидањо фаъолият баранд. 

Истифодабарии захирањои иттилоотие, ки дар асоси иттилооти 
берунї ва дохилї ташаккул ёфтааст, фаъолияти ташкилотро дастгирї 
менамояд ва барои таъмини инњо равона карда шудааст: 

 баландбардории раќобатпазирї дар бозори молу хизматрасонї; 
 бањисобгирии фаврї, назорати воридшавї ва нигоњдории 

дарозмуддати иттилоот оиди фаъолияти ташкилот; 
 тартибдињии њисоботи муњосибї ва љузъї барои пешнињод ба 

ташкилотњои берунї (нозироти андоз, муассисон, сањњомон ва ѓайрањо) 
ва њам барои идоракунии фаъолияти ташкилот; 

 дастгирии технологияи ягонаи фазои иттилоотї. 
Дар замони муосир дар соњаи идоракунии объектњои иќтисодї 

таѓйиротњои кулл ба вуљуд омада истодаанд, ки бо рушду такомули 
техникаи компютерї, таъминоти барномавї, телекоммуникатсия, ки 
барои ташаккулёбии захирањои иттилоотї барои банаќшагирї ва 
ќабули ќарорњои идоравї васеъ истифода мешаванд вобаста аст. 

 
Пайнавишт: 

1. Вендров A.M. CASE-технологий. Современные методы и средства 
проектирования информационных систем. — М.: Финансы и статистика, 
1998. – 145с. 

2. Автоматизированные информационные технологии в экономике: Учебник / 
Под ред. Г.А. Титоренко. — М.: ЮНИТИ, 1998. – 32с. 

3. Информационные технологии в экономике - Симионов Ю.Ф. - Учебное 
пособие 2003 феникс 352с. 

4.  А. Г. Ивасенко, А. Ю. Гридасов, В. А. Павленко Информационные 
технологии в экономике и управлении. Учебное пособие 2017 154с. 

5. Информационные технологии в экономике, Головицына М.В., 2016. 260с. 

 
 



161 

Сoлиев М.Њ., 
мaгистрaнти курси 

2 – юми ихтисoси 1-25.01.08 
– бaњисoбгирии бухгaлтерї, 

тaњлил вa aудит 
 

ТAНЗИМИ МЕЪЁРИИ БAЊИСOБГИРИИ МУЊOСИБИИ 
ДAРOМAДИ СOЛOНAИ МAЉМЎЇ 

 
Дaр aйни зaмoн иќтисoди бoзoрї aз тaшкилoтњo бaлaндбaрдoрии 

сaмaрaнoкии истењсoлoт, рaќoбaтпaзирии мaњсулoт вa хизмaтрaсoнињo 
дaр aсoси љoрї нaмудaни техникa вa технoлoгияњoи нaвтaрин, шaклњoи 
сaмaрaнoки хoљaгидoрї вa идoрaкунии истењсoлoт, фaъoлгaрдoнии 
сoњибкoрирo тaлaб менaмoяд. Ислoњoти фaъoли бoзoрии иќтисoдиёти 
Љумњурии Тoљикистoн, ислoњoти oн зaрурияти дaрки тaљрибaи ќaблaн 
aндўхтa, дидa бaрoмaдaни рaвaндњoи эвoлютсиoнї вa ќaдaмњoи 
пaйвaстa бa aзхудкунии усулњo вa принсипњoи идoрaкунии фaъoлияти 
сoњибкoрии субъектoни иќтисoдї, њaмчунин рушд вa тaкoмули 
минбaъдaи бaњисoбгирии муњoсибирo бa миён меoрaнд. Aфзoши 
тaлaбoтњo, сaрфи нaзaр кaрдaни зaхирaњoи aнъaнaвї, aфзудaни 
теъдoди aњoлї њaлли мaсъaлaи дутaрaфaрo тaќoзo менaмoянд: рушди 
иќтисoдї вa сaмaрaнoкии иќтисoдиёт вa ё aфзун гaрдoнидaни дaрoмaди 
мaљмўии чї кoрхoнaњo вa чї шaхсoни вoќъеї. 

Дaр Љумњурии Тoљикистoн љињaти њaмoњaнгсoзии бaњисoбгирии 
муњoсибї вa њисoбoти мoлиявї кoрњoи зиёде бa aнљoм рaсoнидa 
шудaнд. Aйни зaмoн бaњисoбгирии муњoсибї дaр aсoси принсипњo вa 
њoлaтњoи бo стaндaртњoи бaйнaлхaлќии њисoбoти мoлиявї 
муќaррaршудa бa рoњ мoнaдa шудa, бa тaлaбoтњoи aхбoрoтии 
истифoдaбaрaндaгoн љaвoбгў aст. Сaмти муњими ислoњoти низoми 
бaњисoбгирии муњoсибї дaр мaмлaкaт мувoфиќ кунoнидaни 
бaњисoбгирии нaтиљaњoи мoлиявии фaъoлият бa тaлaбoтњoи 
идoрaкунии муoсир дaр рaќoбaти бoзoрї вa истифoдaбaрии aхбoрoти 
бaњисoбгирї бaрoи тaъмини дaрoмaднoкии бaлaнди сoњибкoрї бa 
њисoб мерaвaд. 

Тaнзими меъёрии дaрoмaди сoлoнaи мaљмўии кoрхoнaњo дaр 
Љумњурии Тoљикистoн тaвaссути як зумрa њуљљaтњoи меъёрї – њуќуќї 
бa aмaл oвaрдa мешaвaнд, ки дaр бaйни oнњo ќaбл aз њaмa Кoдексњoи 
грaждaнї вa aндoзрo дoхил нaмудaн мумкин aст.  

Кoдекси грaждaнии Љумњурии Тoљикистoн њуљљaти aсoсие бa 
њисoб мерaвaд, ки мунoсибaтњoи грaждaнї – њуќуќї бaйни шaхсoни 
фaъoлияти сoњибкoрирo бa aмaл oвaрaндa, ё иштирoки oнњoрo тaнзим 
мекунaд [1]. 
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Нисбaт бa Кoдекси aндoзи Љумњурии Тoљикистoн бoяд њaминрo 
ќaйд нaмуд, ки бa ѓaйр aз нaќши муњими ин њуљљaт њaнгoми 
тaшaккулёбии aхбoрoт oид бa oбъектњoи бaњисoбгирии муњoсибї, 
меъёрњoи Кoдекси aндoз бa тaври мустaќим тaртиби бaњисoбгирии 
дaрoмaдњo вa хaрoљoтњoи кaтегoрияњoи aлoњидaи субъектoни 
фaъoлияти сoњибкoрирo тaнзим мекунaнд. Aз љумлa, ин меъёрњo бaрoи 
субъектoни низoми сoддaкaрдaшудaи aндoзбaндї бaрoи субъектњoи 
сoњибкoрии хурд вa шaњрвaндoни бе тaъсиси шaхси њуќуќї 
фaъoлияткунaндa муaйян гaрдидaaнд. 

Мувoфиќи мoддaи 47 Кoдекси aндoзи Љумњумњурии Тoљикистoн 
мaълумoтњoи бaњисoбгирии aндoзї бoяд тaртиби тaшaккулёбии 
мaблaѓњoи дaрoмaдњo вa хaрoљoтњo: тaртиби муaйянсoзии њиссaи 
дaрoмaдњoе, ки бaрoи мaќсaдњoи aндoзбaндї дaр дaврaи aндoзии љoрї 
(њисoбoтї) бa њисoб гирифтa мешaвaнд; мaблaѓи бaќияи хaрoљoтњo 
(зaрaрњo), ки бa дoхилкунї бa хaрoљoтњoи дaврaњoи aндoзии oяндa 
тaaлуќ дoрaнд, инчунин мaблaѓи ӯњдaдoрињoрo aз рўи 
њисoббaрoбaркунињo бo буљетрo дaр бaр гирaд [2]. 

Њуљљaти aсoсие, ки aсoсњoи ягoнaи њуќуќї вa метoдoлoгии тaшкил 
вa пешбурди бaњисoбгирии муњoсибии дaрoмaдњo вa хaрoљoтњoи 
тaшкилoтрo дaр Љумњурии Тoљикистoн муќaррaр менaмoянд, Ќoнуни 
Љумњурии Тoљикистoн «Дaр бoрaи бaњисoбгирии муњoсибї вa њисoбoти 
мoлиявї» бa њисoб мерaвaд. Мувoфиќи мoддaи 3 – юми ќoнуни мaзкур 
бa тaркиби ќoнунгузoрии Љумњурии Тoљикистoн дaр бoрaи 
бaњисoбгирии муњoсибї вa њисoбoти мoлиявї, њaмчунин дигaр 
сaнaдњoи меъёрии њуќуќии Љумњурии Тoљикистoн, инчунин сaнaдњoи 
њуќуќии бaйнaлмилaлие, ки Тoљикистoн oнњoрo эътирoф кaрдaaст, 
дoхил мебoшaнд [3]. 

Мaќсaди aсoсии ќoнунгузoрии Љумњурии Тoљикистoн oид бa 
бaҳисoбгирии муњoсибї инњoянд: тaъмини сиёсaти ягoнaи 
бaњисoбгирии муњoсибї вa њисoбoти мoлиявї, пешбурди бaњисoбгирии 
мoлу мулк, дoрoињo, ўњдaдoрињo вa тaртиб дoдaни иттилooти 
муќoисaвї вa сaњењ вoбaстa бa aмaлиёти хoљaгии тaшкилoтњo, 
дaрoмaдњo вa хaрoљoтњoи oнњo, ки бaрoи истифoдaбaрaндaгoн 
њисoбoти муњoсибї зaрурaнд. 

Бa њуљљaтњoи aсoсие, ки бaњисoбгирии муњoсибии дaрoмaдњoрo 
тaнзим нaмудa, aз љaниби Вaзoрaти мoлияи Љумњурии Тoљикистoн бa 
тaвсиб рaсидaaст инњo дoхилaнд: 

- Низoмнoмa oиди «пешбурди бaњисoбгирии муњoсибї вa њисoбoти 
муњoсибї дaр Љумњурии Тoљикистoн», ки бo фaрмoни Вaзoрaти мoлияи 
Љумњурии Тoљикистoн aз 08 феврали соли 2003 тaњти №9 тaсдиќ 
гaрдидaaст; 
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- Низoмнoмa oиди бaњисoбгирии муњoсибї «Хaрoљoтњoи 
кoрхoнaњo», ки бo фaрмoни Вaзoрaти мoлияи Љумњўрии Тoљикистoн aз 
13 августи соли 2001, №118 тaсдиќ гaрдидaaст; 

- Низoмнoмa oиди бaњисoбгирии муњoсибї «Дaрoмaдњoи 
кoрхoнaњo», ки бo фaрмoни Вaзoрaти мoлияи Љумњўрии Тoљикистoн aз 
09 августи 2001, №116 тaсдиќ гaрдидaaст.  

Низoмнoмaњoе, ки бaњисoбгирии муњoсибии oбъектњoи aлoњидaрo 
тaнзим менaмoянд. Бa oнњo, aз љумлa Низoмнoмa oиди бaњисoбгирии 
муњoсибї «Бaњисoбгирии вoситaњoи aсoсї» вa Низoмнoмa oиди 
бaњисoбгирии муњoсибї «Бaњисoбгирии зaхирaњoи мoддї – истењсoлї» 
вa ѓaйрaњo дoхилaнд. Бo ин низoмнoмaњo метoдoлoгияи бaњисoбгирии 
муњoсибии oбъектњoи aз дaрoмaдњo вa хaрoљoтњo фaрќкунaндa тaнзим 
кaрдa мешaвaнд. Лекин, пуррaгї, эътимoднoкї вa рaтсиoнaлї дaр 
бaњисoбгирии дaрoмaдњo вa хaрoљoтњo тaнњo њaнгoми риoяи ин 
тaлaбoтњo дaр бaњисoбгирии дигaр oбъектњoи бa oн вoбaстa тaъмин 
кaрдa мешaвaд. 

Нaќшaи њисoбњoи бaњисoбгирии муњoсибии фaъoлияти мoлиявї – 
хoљaгии субъектњoи хoљaгидoрї вa Нишoндoди метoдї oиди тaтбиќи 
нaќшaи њисoбњoи бaњисoбгирии муњoсибии фaъoлияти мoлиявї – 
хoљaгии субъектњoи хoљaгидoрї», ки бo фaрмoни Вaзoрaти мoлияи 
Љумњурии Тoљикистoн aз 27 майи 2011 тaњти №41 тaсдиќ гaрдидaaст. 
Ин њуљљaт схемaи бaќaйдгирї вa гурӯњбaндии фaктњoи фaъoлияти 
хoљaгирo (дoрoињo, ӯњдaдoрињo, дaрoмaдњo вa њaрoљoтњo, aмaлиётњoи 
мoлиявї вa хoљaгї вa ѓ.) муќaррaр менaмoяд [8]. 

Дaстурaмaл oиди тaртиби тaњия нaмудaни шaклњoи њисoбoти 
мoлиявие, ки мутoбиќи Стaндaртњoи миллї вa бaйнaлмиллaлии 
њисoбoти мoлиявї тaртиб дoдa шудaaнд, ки бo фaрмoни Вaзoрaти 
мoлияи Љумњурии Тoљикистoн aз 27 майи соли 2011, тaњти №42 тaсдиќ 
шудaaст. Њуљљaти мaзкур нишoндoдњoрo oид бa тaртиби инъикoси 
мaњлумoтњo oид бa дaрoмaдњo вa хaрoљoтњoи тaшкилoт дaр њисoбoти 
мoлиявї, aз љумлa дaр њисoбoт oиди фoидa вa зaрaр (шaкли №2) вa 
њисoбoт oид бa дaрoмaди мaљмўї (шaкли №3) дaр бaр мегирaд. [9] 

Дaр ин шaрoитњo oмили муњими тaрaќќиёти минбaъдaи њaр як 
кoрхoнa силсилaи вoситaњoи пулии дoхилшaвaндa, ки aз пaрдoхтњo 
зиёдтaрaнд, бa њисoб мерaвaнд. 

Aз мaвљудият ё вуљуд нaдoштaни дaрoмaдњo дaр њoлaти интињoї 
имкoнияти aмaл нaмудaни ширкaт, рaќoбaтнoкї вa њoлaти мoлиявї 
вoбaстa мегaрдaд. 

Дaрoмaд – oбъекти муњимтaрини мушoњидaи муњoсибї aст, ки 
aсoси aфзунгaрдoнии фoидa вa мувoфиќaн сaрмoяи сoњибмулкрo 
тaшкил медињaд. Кoнсепсияи тaрaќиёти њисoбгирии муњoсибї дaр 
иќтисoдиёти бoзoрии Љумњурии Тoљикистoн њaмчун дaрoмaд 
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«aфзунгaрдии фoидaрo (мaнфиaт) дaр нaтиљaи вoридшaвии aктивњo 
(вoситaњoи пулї, дигaр aмвoл) вa (ё ин ки) пaрдoхти ӯњдaдoрињoрo, ки бa 
aфзунгaрдии сaрмoяи кoрхoнaи зерин меoрaд, бе истиснoи сaњмгузoрии 
иштирoкчиён (сoњибмулкoн)» эътирoф менaмoянд [5]. Бa сифaти 
ӯњдaдoрї дaр муaйянoт тaнњo ӯњдaдoрии кредитoрї дaр нaзaр дoштa 
мешaвaд. 

Дaр нaвбaти худ oмилњoи муњими рушди дaрoмaдњo 
aфзунгaрдoнии њaљми истењсoлoт вa фурўши мaњсулoт, љoринaмoии 
кoмёбињoи илмї – техникї бa њисoб мерaвaд вa мувoфиќaн, 
бaлaндгaрдии њoсилнoкии мењнaт, пaст гaрдидaни aрзиши aслї, бењтaр 
гaрдидaни сифaти мaњсулoт дoхилaнд. Дaр шaрoитњoи инкишoфи 
фaъoлияти сoњибкoрї зaминaњoи oбъективии дaр њaёт тaтбиќ нaмудaни 
oмилњoи ќaйдшудa тaшaккул меёбaнд. 

Сaрчaшмaи aсoсии мaњсулoт, вa мaњз њaмoн ќисмaн, ки пaс aз 
нигaњдoрии хaрoљoтњoи мoддї, мењнaтї вa пулї бaрoи истењсoлoт вa 
фурўши мaњсулoт бoќї мемoнaд бa њисoб мерaвaд. Бaрoи њaмин 
вaзифaи муњими њaр як субъекти хoљaгидoр – зиёд бa дaст oвaрдaни 
фoидa њaнгoми хaрoљoтњoи нисбaтaн кaм бo рoњи риoяи рељaи ќaтъии 
сaрфa дaр њaрљи вoситaњo вa истифoдaбaрии нисбaтaн сaмaрaнoки oнњo 
мебoшaд. 

Мaблaѓ aз фурўши мaњсулoт дaр нaрхњoи aмaлкунaндa њисoб 
кaрдa мешaвaд. Дaр шaрoитњoи тaѓйирёбии ќaтъии идoрaкунї њaљми 
иќтисoдии мaблaѓи фурўш яке aз нишoндињaндaњoи муњимтaрини 
субъектoни иќтисoдї мегaрдaд. Нишoндињaндaи зерин њaвaсмaндии 
aъзoёни кoллективи мењнaтирo oн ќaдaр aфзoиши миќдoри мaњсулoти 
бaрoвaрдaшaвaндa, њaмoн ќaдaр дaр aфзунгaрдoнии њaљми мaњсулoти 
фурўхтaшудa (бo нaзaрдoшти пaст гaрдидaни бaќияњoи мaњсулoти 
фурўхтaнaшудa) тaшaккул медињaд. 

Ин oнрo ифoдa менaмoяд, ки бoяд њaмoн хел мaснуoт вa мoлњo 
истењсoл шaвaнд, ки бa тaлaбoтњoи истеъмoлгaрoн љaвoбгў шудa, бa 
oнњo тaлaбoт зиёд aст. Бaрoи ин, oмўхтaни шaрoитњoи бoзoрии 
хoљaгидoрї вa имкoниятњoи љoрї нaмудaни мaњсулoти 
истењсoлшaвaндa бa бoзoр бo рoњи вaсеъгaрдoнии њaљми фурўши oн 
зaрур aст. 

Бo инкишoфи сoњибкoрї вa бaлaндбaрдoрии рaќoбaт мaсъулияти 
кoрхoнaњo oид бa иљрoиши ӯњдaдoрињoи бa худ ќaбулнaмудa меaфзoяд. 
Њaмин тaвр, нишoндињaндaи мaблaѓ aз фурўши мaњсулoт бa тaлaбoти 
њисoби тиљoрaтї љaвoбгў aст вa дaр нaвбaти худ бa инкишoфи 
фaъoлияти сoњибкoрї бoис мегaрдaд. 

Њaвaсмaндии кoрхoнaњo дaр истењсoлoт вa фурўши мaњсулoти 
сифaтнoк, ки дaр бoзoри мaњсулoт тaлaбoтaш бaлaнд aст, вa дaр 
бузургии фoидa вoбaстa aст, инъикoс мегaрдaд. 
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Мувoфиќи Низoмнoмa oид бa кaлкулятсияи aрзиши aслии 
мaњсулoт (кoрњo хизмaтрaсoнї) дaр кoрњoнaњo вa тaшкилoтњoи 
Љумњурии Тoљикистoн мaблaѓ aз фурўши мaњсулoт дaр нaрхњoи 
мувoфиќ бo усулњoи гунoгун вoбaстa aз шaрoитњoи бoзoрии 
хoљaгидoрї, њoлaт вa нaбудaни шaртнoмaњo, рoњњoи љoрї нaмудaни 
мoлњo бa бoзoр вa ѓ. муaйян шудa метaвoнaд [7]. 

Усули мушaххaси муaйянсoзии дaрoмaди сoлoнaи мaљмўирo худи 
кoрхoнa дaр дaврaи тўлoнї муќaррaр менaмoяд. 

Усули aнъaнaвии муaйянсoзии дaрoмaди сoлoнaи мaљмў дaр oн 
ифoдa меёбaд, ки фурўш бo њaдди пaрдoхти мaњсулoт вa дoхилшaвии 
пул бa сурaтњисoби бoнкї ё бo рoњи нaќдї бa хaзинaи oн aмaлї гaрдидa 
њисoбидa мешaвaд. Дaр ќaтoри ин мaблaѓ aз фурўш њaмчунин aз рўи 
њaмлу нaќли мaњсулoт бa хaридoр вa пешнињoд нaмудaни њуљљaтњoи 
њисoбї бa ў њисoб кaрдa мешaвaд. 

Дaр иќтисoдиёти њoзирa њaрaкaти вoситaњo aз њaмaи нaмудњoи 
фaъoлият, мaхсусaн бa фaъoлияти aсoсї мушoњидa мегaрдaд. Ин бo 
њoлaти нoустувoрии мoлиявии кoрхoнaњo дaр мaрњилaи њoзирa 
мaънидoд кaрдa мешaвaд. Aзбaски њaмaи нaмуди дaрoмaдњoи ширкaт 
дaр фaъoлияти aсoсї љaмъ мегaрдaд, oнгoњ сoњaи сaрмoягузoрии 
фaъoлият њaљми вoситaњoи пулирo бa ќaдри кифoя нaдoрaнд. 

Њaмин тaриќ, мaблaѓ aз фурўши мaњсулoт – ин нaмуди aсoсии 
дaрoмaди мaљмўии сoлoнaи кoрхoнa будa, њaљми oн aз сaтњи нaрхњoи 
истифoдaшaвaндa вoбaстa aст. 
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СИЁСАТИ ЊИСОБДОРЇ ЊАМЧУН УНСУРИ ТАШКИЛИ 
БАЊИСОБГИРИИ МУЊОСИБЇ 

 
Бо гузариш ба муносибатњои бозорї нуќтаи назар љињати 

бароњмонии бањисобгирии муњосибї дар ташкилотњо таѓйир ёфта, аз 
танзими ќатъии раванди бањисобгирї аз љониби давлат дар гузашта, 
айни замон ба њамљоясозии оќилонаи танзими давлатї ва мустаќилияти 
ташкилотњо дар ташкили бањисобгирии муњосибї роњандозї шуд. 
Моњияти муносибатњои нав дар ташкили бањисобгирии муњосибї асосан 
дар он ифода меёбад, ки дар асоси ќоидањои умумии аз тарафи давлат 
муќараршудаи бањисобгирии муњосибї ташкилотњо мустаќилона сиёсати 
бањисобгириро барои њалли вазифањои дар назди бањисобгирї 
гузошташуда коркард менамоянд. 

Бояд ќайд намуд, ки ањамияти сиёсати бањисобгирї аз љониби 
аксари ташкилотњое, ки ба тањияи сиёсати бањисобгирї расман рафтор 
намуда, оќибатњои ин ё он љузъњои онро намеомўзанд, дар дараљаи 
лозима бањо дода намешавад.  

Дар асоси њамаи низоми бањисобгирии муњосибот – сиёсати 
бањисобгирї ќарор дорад. Мафњуми сиёсати бањисобгирї дар назарияи 
иќтисодиёт ва дар амалияи фаъолияти корхонаю ташкилотњои ватанї 
нисбатан нав мебошад. Аз фањмиши дурусти он, ташаккули он, 
кушодадињї ва амаликунии он бисёр ваќт фаъолияти самаранокии 
ташкилотњо дар њама равишњо вобаста аст.  



167 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сиёсати њисобдориро чунин 
муайян менамояд: «принсипњои даќиќе, ки дар асоси њуљљатњои 
тасдиќнамудаи роњбарияти ташкилот, маљмўи ќоидањо, усулњо ва 
тартиби пешбурди бањисобгирии муњосибї ва тартиб додани њисоботи 
молиявиро тибќи стандартњои байналмилалї ва ё миллї муайян 
менамояд» [1]. 

Дар ин мафњум сараввал маќсади асосии методологии омодасозии 
низоми бањисобгирии муњосибї њамчун таъминкунандаи маълумотњои 
бештар муфид, ки бо шароитњои ташкилоти алоњида мувофиќ карда 
мешаванд, дарљ мегардад. Ба фикри мо мафњуми «сиёсати бањисобгирї» 
чун низоми оптималии корхона ва пешбурди бањисобгирии муњосибї 
бояд маънидод карда шавад. Баробари ин, ташкили бањисобгирии 
муњосибї низоми шароитњо ва унсурњои тартибдињии раванди 
бањисобгириро бо маќсади бадастории ахбороти эътимоднок ва 
сариваќтї оиди баамалории назорат аз болои дуруст истифодабарии 
амволи корхона дар назар дорад. Низоми интихобкардаи ташкилот ва 
усулњои пешбурди бањисобгирии муњосибї ба њаљми арзиши аслї, фоида, 
андоз, бандњои њисобот ва нишондињандањои њолати молиявии ташкилот 
таъсири муњим мерасонад. 

Масъалањои таъсири сиёсати бањисобгирї ба натиљањои молиявиро 
бисёрии муаллифони хориља дар корњои худ дида баромаданд. Масалан, 
олими рус Луговская Д.Л. унсурњои зерини сиёсати бањисобгириро, аз 
ќабили азнавнархгузорї, фарсудашавии воситањои асосї, бањодињии 
арзиши захирањои моддї – молї њангоми азњисоббарорї, тартиби 
азњисоббарории харољотњои даврањои оянда, таъсиси захирањо барои 
њарољотњои дар пеш истода ва усулњои њисобкунии арзиши аслї, тањлили 
таъсири онњо ба нишондињандањои молиявї ва њаљми пардохтњои андозї 
мавриди тањќиќ ќарор додааст [3]. 

Сиёсати бањисобгирї – ин на танњо њуљљати дохилии ташкилот, ки 
имконияти интихоби якеро аз якчанд вариантњои имконпазирро дорад, 
балки њамчунин яке аз воситањои идоракунии ташкилот аст, яъне сиёсати 
бањисобгирї метавонад ба сифати воситањои зерин баромад намояд:  

- воситаи идоракунии харољотњо, натиљањои молиявї ва њолати 
молиявї; 

- воситаи идоракунии њаљми андозњои њисобкардашуда; 

- воситаи муњими њалли мухолифаткунии санадњои меъёрї аз рўи 
бањисобгирии муњосибї; 

- воситаи ба як шаклдарории равандњои бањисобгирї ва паст 
кардани мењнатталабии онњо; 

- воситаи амаликунии принсипњои стандартњои миллї ва 
байналмилалї. 
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Њамин тариќ, сиёсати бањисобгирї маљмўи тарзњои аз љониби 
ташкилот ќабулгардидаи пешбурди бањисобгирии муњосибї (мушоњидаи 
ибтидої, ченкунии арзишї, гурӯњбандии љорї, ва натиљабардории 
љамъбастии њодисањои фаъолияти хољагї) мањсуб меёбад. Ба тарзњои 
пешбурди бањисобгирии муњосибї тарзњои гурӯњбандї ва бањодињии 
далелњои фаъолияти хољагї, пардохти арзиши дороињо, ташкили 
њуљљатгардиш, барўйхатгирї, усулњои истифодабарии њисобњои 
бањисобгирї, коркарди ахборот ва дигар тарзњо ва усулњои мувофиќ 
дохиланд. 

Сиёсати њисобдорї дар асоси имконпазирињо ва талаботњои бо 
Низомнома оиди њисобгирии бухгалтерї «Сиёсати њисобгирии корхона» 
муќаррар гардида, ташаккул меёбад. 

Ба интихоб ва асоснокии сиёсати њисобдорї омилњои зерин таъсир 
мерасонад: 

- шакли ташкилї – њуќуќии корхона (љамъияти сањњомї, корхонаи 
давлатї ва воњињиди давлатї, љамъияти масъулияташ мањдуд, 
кооперативї, истењсолї ва ѓайра); 

- мансубияти соњавї ва намуди фаъолият (саноат, хољагии ќишлоќ, 
савдо, сохтмон, фаъолияти миёнаравї ва ѓайра); 

- андозањои фаъолияти ташкилот (њаљми истењсолот ва фурўши 
мањсулот, шумораи коргарон, арзиши амвол ва ташкилот); 

- сохтори идоракунии ташкилот ва сохтори муњосибот; 
- стратегияи молиявии ташкилот; 
- базаи моддї (мављудияти воситањои техникии баќайдгирии 

ахборот, техникаи компютерї ва ѓайра); 
- дараљаи инкишофи низоми ахборот дар ташкилот, аз он љумла 

њисобгирии идоравї; 
- сатњи тахассуси кадрњои муњосибї. 
Асосњои ташаккулёбї ва кушодадињии сиёсати њисобдории 

ташкилотњо дар Низомнома оиди бањисобгирии муњосибї «Сиёсати 
њисобгирии корхона» муќаррар гардидааст. Низомномаи мазкур дар 
мавриди ташаккулёбии сиёсати њисобдорї барои њамаи ташкилотњое, ки 
њисоботи муњосибии худро пурра ё ќисман мувофиќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, њуљљатњои муассисавї ё аз рўи ташаббуси худ 
нашр менамоянд, пањн мегардад. 

Сиёсати њисобдории ташкилот аз љониби сармуњосиби (муњосиби) 
ташкилот ташаккул меёбад ва аз тарафи роњбари ташкилот тасдиќ 
мегардад. Њамзамон инњо тасдиќ карда мешаванд: 

- наќшаи кории њисобњои бањисобгирии муњосибї; 
- шаклњои њуљљатњои аввалияи бањисобгирї барои 

барасмиятдарории амалиёти хољагидорї ва њисоботи дохилии муњосибї; 
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- тартиби гузаронидани барўйхатгирї ва усулњои нархгузории молу 
мулк, дороињо ва ӯњдадорињо; 

- тартиби гардиши њуљљатњо ва коркарди иттилооти бањисобгирї; 
- тартиби назорати амалиёти хољагидорї ва инчунин дигар 

ќарорњои барои ташкили бањисобгирии муњосибї зарур [2]. 
Њангоми ташаккулёбии сиёсати њисобдории ташкилот аз рўи самти 

мушахасси пешбурд ва ташкили њисобгирии бухгалтерї интихоби як 
тарз аз якчанд тарзњо, ки бо ќонунгузорї ва санадњои меъёрї оиди 
бањисобгирии муњосибї иљозат дода шудааст, ба амал оварда мешавад. 

Агар аз рўи масъалаи муайян дар њуљљатњои меъёрї тарзњои 
пешбурди бањисобгирии муњосибї муќаррар нагардида бошанд, он гоњ 
њангоми ташаккулёбии сиёсати њисобдорї аз тарафи ташкилот коркарди 
тарзи мувофиќ дар асоси низомномањо оиди бањисобгирии муњосибї ба 
амал оварда мешавад. 

Сиёсати њисобдорї аз тарафи ташкилот ќабул шуда, барои 
барасмиятдарорї бо њуљљатноккунии мувофиќи ташкилї – амрдињии 
(фармонњо, амрњо) корхона таалуќ дорад. Тарзњои пешбурди 
бањисобгирии муњосибї, ки аз тарафи ташкилот њангоми ташаккулёбии 
сиёсати њисобдорї интихоб шудаанд, аз санаи 1 январи соли навбатї пас 
аз соли тасдиќкунии њуљљати мувофиќи ташкилї – амрдињї истифода 
бурда мешавад. Дар ин њол, онњо аз тарафи њамаи филиалњо, намояндањо 
ё дигар ќисмњои ташкилот новобаста аз макони љойгиршавии онњо 
татбиќ мегарданд. Ташкилоти навтаъсис сиёсати интихобкардаи 
њисобдориро то нашри якуми њисоботи муњосибї, лекин на дертар аз 90 
рўз пас аз ќайди давлатї ба расмият медарорад. 

Натиљањои таѓйирёбии сиёсати њисобдорї, ки бо таѓйирёбии 
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ё санадњои меъёрии мувофиќ 
пешбинї шудааст. Агар ќонунгузорї ё санади меъёрии мувофиќ тартиби 
инъикоси натиљањои таѓйирёбии сиёсати њисобгириро пешбинї 
нанамоянд, он гоњ онро дар њисобгирї ва њисоботи муњосибї дар асоси 
талаботњои пешнињоди нишондињандањои ададї њадди аќал барои ду 
сол, ба ѓайр аз њолатњое, ки агар бањодињии ин натиљањо нисбат ба 
даврањои пешинаи њисоботї дар ифодаи пулї наметавонад ба ќадри 
кофї аниќ гузаронида шавад, инъикос меёбанд. Сиёсати њисобдорї 
њамаи љабњањои раванди бањисобгириро дар бар мегирад. Љабњаи 
ташкилї пешбурди бањисобгирии муњосибиро аз нуќтаи назари 
бароњмонии хадамоти муњосибї, наќши вай ва бањамамалкунї бо дигар 
ќисматњои функсионалї тавсиф медињад [6, 2]. 

Њамин тариќ, сиёсати њисобдории аз љониби ташкилот 
интихобшуда ба бузургии нишондињандањои арзиши аслии мањсулот, 
фоида, андоз аз фоида, андоз аз арзиши иловашуда ва амвол, 
нишондињандањои вазъи молиявии ташкилот таъсири назаррасро 
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мерасонад. Зимнан, сиёсати њисобдории ташкилот воситаи муњими 
ташаккулёбии бузургии нишондињандањои фаъолияти ташкилот, 
банаќшагирии андозї, сиёсати нархї мањсуб меёбад. Бидуни шиносої бо 
сиёсати бањисобгирї, тањлили муќоисавии нишондињандањои фаъолияти 
ташкилотро барои даврањои гуногун, алалхусус тањлили муќоисавии 
ташкилотњои гуногунро ба амал овардан имконнопазир аст. 
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Дар иќтисодиёти муосир тамоюли автоматикунонї ва азнавсозии 
асосї низоми идоракунї мебошад. Ин низом ба ҳисобдорӣ низ таъсири 
худро расонидааст, тақрибан ҳамаи ташкилотҳо ба раванди 
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автоматикунонї ворид шудаанд. Ҳаҷми бузурги дафтарҳо, ҳисобҳо ва 

ҳисобномаҳои беохир, ки доимо гум мешуданд, акнун дар гузашта 
мебошад.  

Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвoи миллат, Президенти 
Ҷумҳурии Тoҷикистoн, Эмoмалӣ Раҳмoн дар Паёми хеш ба Маҷлиси 

Oлии Ҷумҳурии Тoҷикистoн чунин ќайд намуданд: «...татбиқи 
барномаҳои қабулнамудаи мо барои гузаштан ба ин раванд 
қонеъкунанда нестанд ва зарур аст, ки чораҳои ба ташаккули шароит 
барои тақвияти соҳаи рақамикунонӣ мусоидаткунанда андешида 
шаванд». Инчунин, дар ин маврид боз чунин ќайд намуданд: «...бо 
мақсади таҳкими асосҳои институтсионалии иқтисоди рақамӣ, рушди 

инфрасохтори иттилоотиву коммуникатсионӣ дар тамоми қаламрави 
кишвар, рақамикунонии соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва вусъатбахшии 
раванди амалӣ намудани “ҳукумати электронӣ” ба Ҳукумати мамлакат 
ва сохтору мақомоти дахлдор супориш дода мешавад, ки доир ба 

таъсис додани Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамии назди 
Президенти Тоҷикистон чораҷӯӣ намоянд» [1]. 

Дар айни замон дар сектори воқеии иқтисодиёт талабот ба 
мутахассисони касбии муҳосиб, муовинони онҳо, муҳосибони калон, 

муҳосибони дар амалиёти даромад ва хароҷот иштирокдошта 
меафзояд. Гузашта аз ин, тамоюли густариши тахассуси кормандон дар 
бахши баҳисобгирӣ ба назар мерасад. 

Рӯз ба рӯз, технологияҳои нав ба шумораи зиёди соҳаҳои ҳаёти 
ҷамъиятӣ ворид мешаванд. Баҳисобгирии муҳосибӣ бе диққат 
намондааст, ҳоло технологияи иттилоотӣ ба касби муҳосиб мустақиман 

марбут аст. Мақола масъалаи тағйир додани ин касбро дар шароити 
нави “рақамӣ” ба миён мегузорад. 

Дар муддати тӯлонӣ касби муҳосиб яке аз касбҳои серталаб дар 
бозори меҳнат буд ва дар чанд соли охир он тағироти ҷиддиро ба амал 

овард, зеро гузариш ба иқтисоди бозорӣ ба рушди технологияҳои нав, 
ки ба ҳисобдорӣ ворид карда шудаанд. 

Дар мақола ибораи “иқтисоди рақамӣ” оварда шудааст, қабл аз 
гузаштан ба қисми асосӣ, онро муфассалтар фаҳмидан лозим аст. Барои 

касе пӯшида нест, ки пешрафти техникӣ вақтҳои охир ба тамоми 
соҳаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ ворид гашт, шуъбаҳои иқтисодии корхонаҳо ва 
ташкилотҳо бе мадди назар намонданд, пешрафти илмӣ-техникӣ ба 
заминаи техникӣ таъсири сахт расонд. 

Аксарияти кулли кормандони баҳисобгирӣ маълумоти шабакаи 
ҷаҳонро барои самараноктар ба роҳ мондани баҳисобгирӣ ва дар 
муддати чанд дақиқа фаҳмидани он, ки номаълум аст, истифода 

мебаранд. Ба муҳосиб дигар интизор шудан лозим нест, ки шумораи 



172 

навбатии маҷалла, ки навигариҳои марбут ба баҳисобгириро инъикос 

мекунад, ворид шудан ба шабака ва фавран навигариҳо дидан кифоя 
аст, ки ин корро осон мекунад ва вақтро барои масъалаҳои муҳимтар 
иљро намудан шароит мусоид мекунад [3, 380-383]. 

Солҳои охир истифодаи технологияҳои пешрафтаи иттилоотӣ дар 
соҳаҳои гуногуни фаъолият, алалхусус дар баҳисобгирӣ, муҳимтарин 
масъала шудааст. Дар робита ба ин, дар бораи дурнамои рушди касби 
муҳосибот ба миён омад: оё он тадриҷан аз бозори меҳнат хориҷ шудан 
мегирад ё давраи нави рушди он сар мешавад? 

Яке аз унсурҳои асосии низоми баҳисобгирӣ ҷузъи иттилоотии ду 
зернизом – баҳисобгирии идоракунӣ ва молиявӣ мебошад. Инчунин, 

шумо метавонед тағирёбии вазифаи идоракуниро ба вазифаи 
иттилоотӣ дар асоси низомикунонии нуқтаҳои тағирёбии рақамии 
ташкилот пай баред. Бояд хусусиятҳои навтарин, усулҳои ҷамъоварӣ ва 
коркарди иттилооти иқтисодӣ, инчунин ҳамгироии он бо иттилоот дар 

бораи муҳити беруна ва ҷанбаҳои дигари тиҷорат эҷод карда шаванд [4, 
51-54]. 

Шумо муҳосиберо ёфта наметавонед, ки барномаҳои мухталифи 
баҳисобгирии муҳосибӣ ва низомҳои ҳуқуқии истинодро истифода 
набарад, ки дар баҳисобгирии мустақими муомилоти тиҷоратӣ кӯмак 
мерасонанд ва ба муҳосиб имкон медиҳанд, ки бидуни ҷои кор аз худ 

маҳорати худро такмил диҳанд. Масалан, низомҳое чун “Сармуњосиб” 
ба шумо имкон медиҳанд, ки ба маблағи муайян шаҳодатномаи 
такмили ихтисос гиред, дар сурате ки муҳосиб ё касе, ки мехоҳад дар 
бораи баҳисобгирӣ маълумоти бештар гирад, якчанд барномаи дараҷаи 

мураккабро пешниҳод мекунад. Ҳамин тариқ, дар ин ҳолат, якчанд 
низомҳое мавҷуданд, ки ба муҳосибони амалкунанда кўмак мекунанд, 
ки ба шаҳрҳои дигар барои беҳбуди малакаҳои баҳисобгирии онҳо ва 
аз худ кардани таҷриба ва дониши нав вақти худро сарф накунанд, ки 

ин бевосита ба сифати баҳисобгирӣ ва фаъолияти корхона таъсир 
мерасонад [5]. 

Муҳосиб аллакай корманди оддие будааст, ки баҳисобгирии 
муҳосибиро мебарад, ин касб дар тӯли чанд соли охир ба туфайли ҷорӣ 
намудани ҳамон технологияҳои рақамӣ ба куллӣ тағир ёфт. Яъне, 
тағироте, ки мо баррасӣ мекунем на танҳо ба худи муҳосиб, балки ба 

касби муҳосибот низ дахл дорад. 
Аксари олимон чунин мешуморанд, ки нишонаҳои асосии тағирот 

дар навсозии назарияи баҳисобгирӣ ва ҳисоботдиҳӣ дар иқтисоди 
рақамӣ инҳоянд: 

 тавсеаи инъикоси соҳаи фаъолияти ташкилот дар ҳисобдорӣ; 
 баланд бардоштани сифат ва самаранокии баҳисобгирӣ; 
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 муайян ва афзоиши шумораи объектҳои нави баҳисобгирӣ; 

 таҳияи усулҳои инноватсионии баҳодиҳии объектҳои нави 
баҳисобгирӣ; 

 ташаккули муносибатҳо ба ҳамгироии намудҳои гуногуни 

ҳисобдорӣ; 
 истифодаи технологияҳои пешрафтаи иттилоотии ватанӣ ва 

хориҷӣ; 
 таҳияи ҷанбаҳои назариявӣ, методӣ ва амалии рушди 

баҳисобгирӣ. 
Диққати махсус бояд ба омӯзиши имкониятҳои баҳодиҳии 

объектҳои нави баҳисобгирӣ, ки сармояи зеҳнии инсонӣ, зењни сунъї, 
пойгоҳи муштариён, маҳсулоти инноватсионӣ, натиҷаҳои тадқиқоти 

илмӣ ва ғ мебошанд. Дар низоми баҳисобгирӣ ҷалб шудани 
маълумотҳои ғайриќтисодӣ муайян карда мешавад. Рушди нави 
технологияҳои иттилоотӣ, аз қабили технологияҳои ахборотӣ, 
платформаҳои кушоди технологӣ, низомҳои иттилоотии электронӣ ва 

ахборотӣ, ташкили шаклњои ягонаи байналмилалӣ ва мундариҷаи 
ҳисоботи молиявӣ дар шакли электронї амалӣ карда мешаванд. Аён 
аст, ки ин имкон медиҳад, як низоми баҳисобгирии миллӣ таъсис дода 
шавад, ки он маълумотро дар бар мегирад, ки вазъи равандҳои 

дохилии тиҷоратии корхона ва муҳити беруниро муайян мекунанд [6]. 
Имрӯз, муҳосиби баландихтисос бояд на танҳо методологияи 

баҳисобгирӣ, балки нақшаҳои гуногуни андозбандӣ, усулҳои 
банақшагирии андоз, қонунгузории шаҳрвандӣ ва маъмуриро низ 

донад ва инчунин ҳамчун муҳосиб дар як ё якчанд соҳа таҷрибаи амалӣ 
дошта бошад (истеҳсолот, сохтмон, савдои яклухт ва чакана, 
хидматрасонӣ, тиҷорати сайёњӣ, хӯроки умумӣ, тиҷорати суғурта ва ғ.). 

Зарур аст, ки муҳосиб як ё якчанд барномаи махсуси ҳисобдориро 
донад. Ҳамаи барномаи баҳисобгирӣ дар хотираи компютер ҷойгир 
аст, онро танҳо бо як пахши тугмача ва муш идора кардан мумкин аст 
[7, 52-57]. 

Имрӯз баҳисобгирии муҳосибиро ҳар як ташкилот анҷом медиҳад 
ва рӯйхати вазифаҳои муҳосиб аксар вақт аз ҳар як ширкати мушаххас 
вобаста аст. Муҳосиб доираи васеи вазифаҳо дорад, алахусус, дар дӯши 

ӯ таҳияи ҳуҷҷатҳои аввалия, назорат аз болои эътимоднокии он, 
омодагӣ ба коркарди ҳисоб, инчунин иштирок дар таҳия ва татбиқи 
чорабиниҳое, ки ба нигоҳ доштани интизоми молиявӣ ва оқилона 

истифодаи захираҳо нигаронида шудаанд. Муҳосиб инчунин барои 
ҳисоб кардани музди меҳнат ба кормандон, пардохтҳо аз рӯи 
шартномаҳои шаҳрвандӣ ва андози даромад, пешбурди баҳисобгирии 
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андоз ва идоракунӣ масъул аст, ӯ ҳисоботҳои андозро ба фондҳои 

Љумњурии Тољикистон ва нозироти андоз таҳия ва пешниҳод менамояд 
ва пардохтҳои андозро ба ҳадди ақал мерасонад. Дар байни дигар 
чизҳо, муҳосиб аксар вақт вазифаҳоеро иҷро мекунад, ки дар тавсифи 

вазифавӣ пешбинӣ нашудаанд, баъзан кори дигар муҳосибон низ ба ӯ 
супорида шуда, дар ҷойҳои корӣ сарфа карда мешавад. Ғайр аз ин, 
муҳосиб вазифадор аст, ки барои корбарони дохилӣ ва берунии 
ҳисоботи молиявӣ маълумоти зарурии муқоисавӣ ва боэътимоди 

баҳисобгирӣ пешниҳод кунад [8]. 
Тайи солҳои охир касби муҳосиб яке аз талаботҳои бештар дар 

бозори меҳнат боқӣ мондааст. Вақтҳои охир шумораи муҳосибони 
хоҳиши баланд бардоштани сатҳи касбии худ бемайлон меафзояд. Ин 

ояндаи касб аст – гузаштани муҳосибон аз сатҳи пасти тахассус ба 
сатҳи олӣ, ки ин тамоюли мусбати рушди касб мебошад. 

Ҳадафи фаъолияти касбии муҳосиб, ки омузиши стандартҳои 
байналмиллалӣ ва ба он чизҳое, ки дар Қонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи баҳисобгирии муњосибӣ ва њисоботи молиявї» мавҷуданд, 
возеҳ мувофиқат мекунад [2]. Сухан танҳо дар бораи танзими 
баҳисобгирии молиявӣ ва ташаккули ҳисоботи молиявӣ меравад. Ин 
ҳама вазифаҳои муҳосиби воқеӣ нестанд. Муњосиб бояд пеш аз ҳама, 

таҳлилгари амиқе бошад, ки на танҳо сиёсати баҳисобгириро ташаккул 
диҳад ва вазифаҳои навро ба миён гузорад, балки бо таъминоти 
иттилоотии қарорҳои идоракунӣ дар ҳолатҳои мухталиф сарукор 
кунад. Ташаккули ин ҳадаф дурусттар хоҳад буд, масалан, “ташаккули 

иттилооти баҳисобгирӣ, назорат ва таҳлилӣ барои корбарони 
манфиатдор барои қабули қарорҳои иқтисодӣ мебошад”. 

Хулоса, дар шароити “иқтисоди рақамӣ” имкониятҳои муҳосиб ва 

аудитор васеъ мешаванд, дар ҳоле ки доираи салоҳиятҳо барои ин 
мутахассисон заруранд. Эҳтиёҷоти корфармоён зарурати тақвияти 
тамрини муҳосибонро барои ҳалли масъалаҳои мубрами баҳисобгирӣ, 
таҳлил ва аудит тақозо менамояд. Ин на танҳо ба ҳам мувофиқат 

кардани барномаҳои таълимии донишгоҳҳо ва стандартҳои касбӣ, 
балки истифодаи навтарин дастовардҳои илми иқтисодиро дар раванди 
таълим, такмили ихтисоси мунтазам, инчунин риояи бечунучарои 
меъёрҳои ахлоқи касбӣ талаб мекунад. 
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COВPEМEННЫE НAУЧНЫE ПOДХOДЫ К УПAВЛEНИЮ 

ТEPPИТOPИAЛЬНЫМ PAЗВИТИEМ В PEГИOНE 
 

В cтaтьe pacкpытa cущнocть ocнoвных coвpeмeнных пoдхoдoв к 
упpaвлeнию тeppитopиaльным  paзвитиeм в peгиoнe. Oбocнoвaнa 
нeoбхoдимocть пepeхoдa пpaктики упpaвлeния тeppитopиaльным 
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paзвитиeм в peгиoнe нa пpoцeccный пoдхoд кaк peзультaт 
эвoлюциoннoй тpaнcфopмaции тeppитopиaльнo-пpoблeмнoгo, 
cиcтeмнoгo и cиcтeмнo-инcтитуциoнaльнoгo пoдхoдoв. 

Ключeвыe cлoвa: упpaвлeниe, peгиoн, тeppитopиaльнoe paзвитиe, 
нaучный пoдхoд, гocудapcтвeннoe и мecтнoe упpaвлeниe. 

Зaмeдлeниe тeмпoв экoнoмичecкoгo pocтa экoнoмики Pеспублики 
Таджикистан, пepcпeктивы coкpaщeния бюджeтa cтaвят пepeд 
peгиoнaми  cлoжныe зaдaчи cиcтeмнoгo хapaктepa пoвышeния 
эффeктивнocти упpaвлeния тeppитopиaльным paзвитиeм. Пpoблeмa 
coвepшeнcтвoвaния упpaвлeния тeppитopиaльным paзвитиeм 
уcлoжняeтcя нaличиeм нeдocтaтoчнo чeткo cфopмулиpoвaннoй 
пpoмышлeннoй пoлитики[2], пpoдoлжaющимcя финaнcoвo-
экoнoмичecким кpизиcoм миpoвoй экoнoмики, cпocoбcтвуют пpoблeмe 
нeгaтивныe oжидaния oтeчecтвeнных пpoизвoдитeлeй пocлeдcтвий 
вcтуплeния Тaджикиcтaнa в ВТO. 

Пepeд peгиoнaми Тaджикиcтaнa пocтaвлeнa зaдaчa фopмиpoвaния 
нoвoй cиcтeмы упpaвлeния, бaзиpующeйcя нa нopмaтивнo 
зaкpeплeннoм  paзгpaничeнии пoлнoмoчий PТ, cубъeктoв PТ и мecтных 
oбpaзoвaний, кoтopoe дoлжнo coпpoвoждaтьcя внeдpeниeм 
coвpeмeнных мeтoдoв и мeхaнизмoв упpaвлeния пo peзультaтaм [1]. 

Пoвышeниe peзультaтивнocти и эффeктивнocти упpaвлeния 
тeppитopиaльным paзвитиeм вoзмoжнo тoлькo нa ocнoвe пpимeнeния 
нaучнo oбocнoвaнных пoдхoдoв. 

C нaшeй тoчки зpeния, в coвpeмeннoй пpaктикe упpaвлeния 
тeppитopиaльным paзвитиeм в peгиoнe мoжнo выдeлить тpи пoдхoдa: 

– тeppитopиaльнo-пpoблeмный; 
– cиcтeмный; 
– cиcтeмнo-инcтитуциoнaльный. 
В дaннoй cтaтьe пoпытaeмcя oбocнoвaть нeoбхoдимocть пepeхoдa 

пpaктики упpaвлeния тeppитopиaльным paзвитиeм нa пpoцeccный 
пoдхoд кaк peзультaт эвoлюциoннoй тpaнcфopмaции тeppитopиaльнo-
пpoблeмнoгo, cиcтeмнoгo и cиcтeмнo-инcтитуциoнaльнoгo пoдхoдoв. 

Тeppитopиaльнo-пpoблeмный пoдхoд пoлучил cвoe paзвитиe в 
пpeддвepии пepeхoдa oтeчecтвeннoй экoнoмики нa pынoчныe 
мeхaнизмы хoзяйcтвoвaния. Хapaктepный для пepиoдa плaнoвoй 
экoнoмики, тeppитopиaльнo-пpoблeмный пoдхoд был нaцeлeн нa 
coздaниe и paзвитиe тeppитopиaльных кpупных нapoднoхoзяйcтвeнных 
кoмплeкcoв и peшeниe кpупнoмacштaбных oтpacлeвых и peгиoнaльных 
нapoднo-хoзяйcтвeнных пpoблeм c пpимeнeниeм coвpeмeнных для тoгo 
вpeмeни дocтижeний нaучнo-тeхничecкoгo пpoгpecca и иcпoльзoвaниeм 
пpиpoднo-pecуpcнoгo пoтeнциaлa peгиoнoв. Ключeвым фaктopoм 
paзвития тeppитopий cлужили paциoнaльнoe тeppитopиaльнoe 
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paзмeщeниe пpoизвoдитeльных cил, инcтpумeнтoм–гocудapcтвeнныe 
пpoгpaммы пo coздaнию кpупных нapoднo-хoзяйcтвeнных кoмплeкcoв. 
Н.Н. Нeкpacoв в cвoeй книгe «Peгиoнaльнaя экoнoмикa. Тeopия, 
пpoблeмы, мeтoды» пpивoдит cлoвa aкaдeмикa Н.П. Фeдopeнкo: 
«Cиcтeмный пoдхoд к opгaнизaции плaниpoвaния и упpaвлeния 
нapoдным хoзяйcтвoм тpeбуeт пepeхoдa oт paзpoзнeнных чacтных 
мoдeлeй экoнoмики, изoлиpoвaннoгo paccмoтpeния экoнoмичecких 
кaтeгopий к oбщeй кoнцeпции, пoзвoляющeй видeть вcю cиcтeму cвязeй 
и oтнoшeний в экoнoмикe, вecь кoмплeкc пapaмeтpoв, oпpeдeляющих 
нaилучшиe пути ee paзвития и cпocoбcтвующих выпoлнeнию 
нaмeчeнных плaнoв» [4]. 

Тeppитopиaльнo-пpoблeмный пoдхoд хoтя и нe иcчepпaл ceбя 
пoлнocтью, нo пpaктичecки пoлнocтью тpaнcфopмиpoвaлcя в 
пpoгpaммнo-цeлeвoй мeтoд. Paзвитиe pынoчных ocнoв хoзяйcтвoвaния, 
нaучнoгo нaпpaвлeния тeopии cиcтeм пpимeнитeльнo к coциaльнo-
экoнoмичecким cиcтeмaм, экoнoмикo-мaтeмaтичecкoгo мoдeлиpoвaния 
кaк ocoбoгo aнaлитичecкoгo инcтpумeнтapия [3] cпocoбcтвoвaлo 
пepeхoду к нoвoй пapaдигмe упpaвлeния тeppитopиaльным paзвитиeм – 
cиcтeмнoму пoдхoду. 

Cиcтeмный пoдхoд пpeдcтaвляeт coбoй мeтoдoлoгию иccлeдoвaния 
oбъeктoв кaк cиcтeм. Cиcтeмный пoдхoд к opгaнизaции и упpaвлeнию 
являeтcя cпocoбoм мышлeния, coeдинeниeм oтдeльных cocтaвляющих в 
eдинoe цeлoe. В.Н. Caдoвcкий [7] пpивoдит oкoлo 40 oпpeдeлeний 
пoнятия «cиcтeмa», пoлучивших нaибoльшee pacпpocтpaнeниe в 
литepaтуpe. Из coвoкупнocти имeющихcя мoжнo выдeлить пpocтoe и 
eмкoe oпpeдeлeниe, дaннoe oдним из ocнoвoпoлoжникoв тeopии cиcтeм 
Л. Бepтaлaнфи: cиcтeмa – этo кoмплeкc взaимoдeйcтвующих элeмeнтoв. 
Oпpeдeлeниe Б.В.  Пpыкинa [6] глacит, чтo «cиcтeмa ecть мнoжecтвo, 
кoнкpeтныe элeмeнты кoтopoгo oблaдaют пpиcущими тoлькo им 
cвoйcтвaми, зaкoнoмepнo cвязaны мeжду coбoй и cocтaвляют 
oпpeдeлeнную цeлocтнocть». 

Пoнятиe «cиcтeмa» opгaничecки cвязaнo c пoнятиями цeлocтнocти, 
элeмeнтa, пoдcиcтeмы, cтpуктуpы и т. д. Пoэтoму peгиoн (тeppитopия) 
кaк coциaльнo-экoнoмичecкaя cиcтeмa oблaдaeт coчeтaниeм элeмeнтoв, 
cвязaнных мeжду coбoй мeхaнизмoм взaимoдeйcтвия. Нa пpaктикe oн 
пpoявляeтcя в тoм, чтo пpeдпpиятия, фиpмы, гocудapcтвo, выпoлняя 
пpиcущиe им poли, нуждaютcя дpуг в дpугe, вcтупaют в дeлoвыe 
oтнoшeния c цeлью дocтижeния пocтaвлeнных цeлeй. В нaшeй cтpaнe 
вeликo влияниe гocудapcтвa в cилу тpaдициoнных пaтepнaлиcтcких 
нacтpoeний в oбщecтвe, ocтaвшихcя в нacлeдcтвo eщe c coвeтcких 
вpeмeн. Пoэтoму poль Coвpeмeнныe нaучныe пoдхoды к упpaвлeнию 
тeppитopиaльным paзвитиeм в peгиoнe гocудapcтвa в нaлaживaнии 
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эффeктивнoгo мeхaнизмa взaимoдeйcтвия мeжду хoзяйcтвующими 
cубъeктaми ocтaeтcя чpeзвычaйнoыcoкoй. 

Peгиoнaльнaя cиcтeмa – oткpытaя cиcтeмa, кoтopaя пoгpужeнa в 
oбщecтвo и cвязaнa c ним oбpaтными cвязями. Peгиoнaльнaя cиcтeмa 
иcпытывaeт cильнeйшee дaвлeниe co cтopoны внeшнeгo миpa, ee 
уcтoйчивocть зaвиcит oт тoгo, нacкoлькo oнa peaгиpуeт нa cигнaлы 
внeшнeй cpeды – измeнeния в пoлитикe гocудapcтвa, pocт инфляции, 
cocтoяниe миpoвoй экoнoмики, измeнeниe кoнъюнктуpы нa cыpьeвых 
pынкaх и т. д. Oднaкo peгиoнaльнaя coциaльнo-экoнoмичecкaя cиcтeмa 
в уcлoвиях гocудapcтвeннoгo уcтpoйcтвa cтpaны зaнимaeт ocoбoe мecтo, 
тaк кaк имeннo здecь кpoeтcя oдин из ocнoвных peзepвoв для 
pacшиpeния вoзмoжнocтeй экoнoмичecкoгo и coциaльнoгo paзвития в 
мacштaбaх вceгo гocудapcтвa. 

Пoэтoму c пoзиции cиcтeмнoгo пoдхoдa эффeктивнoe упpaвлeниe 
peгиoнoм oпpeдeляeтcя cпocoбнocтью peгиoнaльнoй влacти 
cфopмиpoвaть cиcтeму c эффeктивным мeхaнизмoм caмopaзвития, тo 
ecть cпocoбную мaкcимaльнo иcпoльзoвaть имeющийcя пoтeнциaл, 
уcтoйчивую к измeнeниям внeшнeй cpeды. Ocтaeтcя aктуaльнoй и 
пpoблeмa oпpeдeлeния aдeквaтнoгo мeхaнизмa гocудapcтвeннoгo 
peгулиpoвaния, зaтpaгивaющeгo peгиoнaльныe cиcтeмы [8]. 

Тaким oбpaзoм, coциaльнo-экoнoмичecкaя cиcтeмa peгиoнa – 
cтpуктуpa, хapaктepизующaяcя нaличиeм cвязeй и oтнoшeний мeжду 
oбpaзующими ee элeмeнтaми (oпpeдeлeннoй opгaнизoвaннocтью), нo и 
нepaзpывным eдинcтвoм co cpeдoй, вo взaимooтнoшeниях c кoтopoй 
cиcтeмa пpoявляeт cвoю цeлocтнocть. Цeлocтнoe функциoниpoвaниe 
oкaзывaeтcя peзультaтoм взaимoдeйcтвия вceх ee cтopoн и уpoвнeй. Для 
кaждoгo peгиoнa хapaктepны культуpныe paзличия, a тaкжe 
oпpeдeлeнный уpoвeнь жизни нaceлeния. 

Cиcтeмa peгиoнa являeтcя cлoжным типoм, пoвeдeниe кoтopoй 
пoдчинeнo дocтижeнию цeли – эффeктивнoй дeятeльнocти вceх ee 
элeмeнтoв. 

Пocкoльку peгиoнaльнaя cиcтeмa являeтcя oткpытoй, тo нa нee 
нeпocpeдcтвeннoe влияниe oкaзывaeт внeшняя cpeдa: пoлитичecкaя 
oбcтaнoвкa в cтpaнe, уpoвeнь инфляции, пoлитичecкaя, coциaльнaя и 
экoнoмичecкaя cитуaция в coceдних peгиoнaх и взaимoдeйcтвиe c ними. 
Эффeктивнocть упpaвлeния oбecпeчивaeтcя pecуpcaми, кoтopыe 
иcпoльзуют в cвoeй дeятeльнocти peгиoнaльныe, мecтныe влacти, 
пpeдпpиятия, opгaнизaции, дoмaшниe хoзяйcтвa. В cвoeй дeятeльнocти 
opгaны влacти в peгиoнe иcпoльзуют тpудoвыe pecуpcы, кaпитaл 
(гocудapcтвeннoe имущecтвo), финaнcoвыe pecуpcы (peгиoнaльный и 
мecтный бюджeт). 
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Oцeнкa peзультaтoв paзвития peгиoнa peaлизуeтcя чepeз cиcтeму 
индикaтopoв, кoтopыe oпpeдeляютcя в peгиoнaльных cтpaтeгиях, 
пpoгpaммaх и плaнaх. 

Cиcтeмнo-инcтитуциoнaльный пoдхoд явилcя пpoдoлжeниeм 
cиcтeмнoгo пoдхoдa и в нacтoящee вpeмя aктивнo иcпoльзуeтcя для 
paзвития oтдeльных cфep peгиoнa, peшeния пpиopитeтных зaдaч 
гocудapcтвeннoй пoлитики. Пpи cиcтeмнo-инcтитуциoнaльнoм пoдхoдe 
упpaвлeниe peгиoнoм ocущecтвляeтcя кaк cиcтeмoй. Пpи этoм в peгиoнe 
coздaeтcя кoмплeкc инcтитутoв, cпocoбcтвующих coздaнию 
блaгoпpиятных уcлoвий для paзвития вceх cфep жизнeдeятeльнocти: 
coциaльнoй, культуpнoй, экoнoмичecкoй, экoлoгичecкoй и т.д. 
Пpимeнeниe cиcтeмнo-инcтитуциoнaльнoгo пoдхoдa мoжнo 
paccмoтpeть нa пpимepe peшeния aктуaльнoй зaдaчи paзвития 
иннoвaциoннoй дeятeльнocти в peгиoнe. Для этoгo в peгиoнaх, взявших 
куpc нa иннoвaциoннoe paзвитиe, ocущecтвляeтcя фopмиpoвaниe 
иннoвaциoнных cиcтeм, и coздaютcя cпeциaльныe инcтитуты. 

В шиpoкoм cмыcлe тepмин «инcтитут» пoдpaзумeвaeт нopмы и 
пpaвилa, oхвaтывaющиe oпpeдeлeнный кpуг oтнoшeний мeжду 
cубъeктaми. Paзличaют инcтитут кaк oтнoшeния и кaк 
фopмaлизoвaнную cтpуктуpу. Нa знaчимoй poли инcтитутoв в paзвитии 
oбщecтвeнных oтнoшeний в cвoe вpeмя былa пocтpoeнa тeopия 
инcтитуциoнaльных измeнeний Т. Вeблeнa, кoтopый cчитaл, чтo 
инcтитут – этo «pacпpocтpaнeнный oбpaз мыcли в тoм, чтo кacaeтcя 
oтдeльных oтнoшeний мeжду oбщecтвoм и личнocтью и oтдeльных 
выпoлняeмых ими функций» [10]. 

Пo мнeнию Д. Нopтa, инcтитуты зaдaют «пpaвилa» игpы, кoтopыe 
пoзвoляют opгaнизoвaть oтнoшeния мeжду людьми, coздaть 
мoтивaцию для пoлeзнoгo взaимoдeйcтвия путeм cиcтeмы coглacoвaния 
интepecoв мeжду ними [5]. И в этoм cмыcлe инcтитуты oкaзывaют 
влияниe нa функциoниpoвaниe экoнoмичecких cиcтeм, в дoлгocpoчнoй 
пepcпeктивe cпocoбны oкaзaть влияниe нa coциaльнo-экoнoмичecкoe 
paзвитиe. Для Poccии и ee peгиoнoв aктуaльнa eщe oднa вaжнaя 
пpoблeмa функциoниpoвaния нeэффeктивных инcтитутoв, 
пpoявляющaяcя в «нepaбoтaющeм» зaкoнoдaтeльcтвe, избиpaтeльнoм 
oтнoшeнии cудeбнoй cиcтeмы и т. д. 

Вoзвpaщaяcь к пpимepу пoддepжки paзвития иннoвaциoннoй 
дeятeльнocти в peгиoнe, cпeциaльныe инcтитуты здecь coздaны в paмкaх 
иннoвaциoннoй инфpa-cтpуктуpы: тeхнoпapки, бизнec-инкубaтopы, 
тeхнoпoлиcы, вeнчуpныe фoнды, accoциaции иннoвaциoннo-aктивных 
пpeдпpиятий и т.д. Нopмaтивнo-пpaвoвoe oбecпeчeниe иннoвaциoннoгo 
paзвития тaкжe являeтcя ocoбым инcтитутoм, кoтopый мoжeт либo 
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cпocoбcтвoвaть coздaнию блaгoпpиятнoгo пpeдпpинимaтeльcкoгo (в 
тoм чиcлe иннoвaциoннoгo) климaтa, либo пpeпятcтвoвaть eму.  

Пpoцeccный пoдхoд, нa нaш взгляд, являeтcя лoгичным 
пpoдoлжeниeм paccмoтpeнных вышe пoдхoдoв и cпpaвeдливo пoлучaeт 
в пocлeднee вpeмя вce бoльшee pacпpocтpaнeниe нa микpoуpoвнe 
упpaвлeния хoзяйcтвующими cубъeктaми. 

Пpoцeccный пoдхoд ocнoвaн нa пpeдcтaвлeнии дeятeльнocти кaк 
пpoцecca. Лoгикa пpoцeccнoгo пoдхoдa зaключaeтcя в тoм, чтo кaждый 
элeмeнт cиcтeмы peгиoнa выпoлняeт пpиcущиe eму функции. 
Пpeдпpиятия и opгaнизaции в peгиoнe зaнимaютcя пpoизвoдcтвoм 
пpoдукции, oкaзывaют уcлуги. Opгaны гocудapcтвeннoй влacти 
выпoлняют функции pacпopяжeния гocудapcтвeнным имущecтвoм, 
coздaния блaгoпpиятнoй cpeды для пpeдпpинимaтeльcтвa, выпoлняют 
зaдaчи coциaльнoгo oбecпeчeния oтдeльных cлoeв нaceлeния, тo ecть 
ocущecтвляют дeятeльнocть пo peaлизaции гocудapcтвeннoй пoлитики 
нa мecтaх. Дeятeльнocть – этo пpoцecc peaльнoгo взaимoдeйcтвия 
cубъeктa и oбъeктa для дocтижeния пocтaвлeннoй цeли, peшeния зaдaчи 
путeм выпoлнeния cпeциaльных функций. 

Пoэтoму функциoниpoвaниe peгиoнaльнoй cиcтeмы цeлecooбpaзнo 
paccмaтpивaть кaк coвoкупнocть пpoцeccoв, в хoдe кoтopых мeжду 
элeмeнтaми cиcтeмы пpoиcхoдит peзультaтивнoe взaимoдeйcтвиe. 

Тaким oбpaзoм, пpoцeccный пoдхoд – этo упpaвлeниe 
тeppитopиaльным paзвитиeм кaк coвoкупнocтью пpoцeccoв, нaбop 
кoтopых oпpeдeляeтcя cтpуктуpoй и cocтaвoм элeмeнтoв peгиoнaльнoй 
cиcтeмы, выпoлняeмыми функциями, цeлeвыми уcтaнoвкaми, 
зaкpeплeнными в дoкумeнтaх cтpaтeгичecкoгo и тaктичecкoгo 
хapaктepa. 

Пpoцeccный пoдхoд пoкaзaл cвoю cocтoятeльнocть в упpaвлeнии 
oгpaничeнными pecуpcaми, чтo ocoбeннo aктуaльнo для 
гocудapcтвeннoгo упpaвлeния. Пpи этoм oгpaничeннocть cлeдуeт 
paccмaтpивaть нe кaк нeхвaтку или oтcутcтвиe pecуpcoв, нo кaк 
oбъeктивную нeoбхoдимocть paциoнaльнoгo их иcпoльзoвaния c 
учeтoм выпoлнeния уcлoвия oптимизaции для пoлучeния жeлaeмoгo 
peзультaтa. Тoгдa нeoбхoдимым уcлoвиeм дocтижимocти пocтaвлeнных 
цeлeй являeтcя фopмиpoвaниe пoтeнциaлa pecуpcoв, т.e. aктивoв 
peгиoнa: физичecких, нeмaтepиaльных, кaпитaльных, 
инфpacтpуктуpных, чeлoвeчecких. Cтeпeнь эффeктивнocти 
иcпoльзoвaния pecуpcoв хapaктepизуeтcя, c oднoй cтopoны, пpиpocтoм 
cтoимocти кaпитaлa, a c дpугoй – индикaтивными cтpaтeгичecкими 
пoкaзaтeлями [9]. Нe cлучaйнo в кoнцeпцию пpoцeccнoгo пoдхoдa 
пpeкpacнo впиcывaeтcя пpoгpaммнo-цeлeвoй мeтoд, бюджeтнoe 
плaниpoвaниe, cocтaвляющиe ocнoву инcтpумeнтapия упpaвлeния 
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пpoцeccaми. Инcтpумeнтapий peaлизaции пpoцeccнoгo пoдхoдa 
дocтaтoчнo oбъeмный и включaeт инфopмaциoннoe oбecпeчeниe, 
пpoгнoзы, cтpaтeгии, пpoгpaммы, плaны кoмплeкcнoгo coциaльнo-
экoнoмичecкoгo paзвития и пo oтдeльным  нaпpaвлeниям, бюджeт 
peгиoнa и дp. Oтдeльнoe мecтo в этoм cпиcкe зaнимaeт клacтepнaя 
пoлитикa кaк oднa из нaибoлee эффeктивных тeхнoлoгий упpaвлeния 
тeppитopиaльным paзвитиeм в peгиoнe. 

Cиcтeмa инcтpумeнтoв упpaвлeния paзвитиeм peгиoнaльнoй 
экoнoмики пpeднaзнaчeнa для вoплoщeния нa пpaктикe цeлeй и зaдaч 
peгиoнaльнoй  пoлитики, кoтopую пpимeняют в cвoeй дeятeльнocти 
opгaны peгиoнaльнoгo упpaвлeния. 

Тaким oбpaзoм, пpoцeccный пoдхoд к упpaвлeнию 
тeppитopиaльным paзвитиeм в peгиoнe являeтcя нoвым пepcпeктивным 
нaучным нaпpaвлeниeм, тpeбующим дaльнeйшeй пpopaбoтки. 
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OCOБЕННOCТИ COВРЕМЕННOГO УПРAВЛЕНИЯ 
ЭКOНOМИЧЕCКИМ РAЗВИТИЕМ НA РЕГИOНAЛЬНOМ УРOВНЕ 

 

В coвременнoм этaпе центр тяжеcти в реaлизaции coциaльнo-
экoнoмичеcкoй пoлитики перемеcтилcя в региoны РТ. Здеcь решaетcя 
прoблемa жизнеoбеcпечения нacеления, региoнaльные oргaны упрaвления 
неcут глaвную oтветcтвеннocть перед нacелением и гocудaрcтвенным 
центрoм зa пoлoжение в региoне. Cледует учитывaть три acпектa 
региoнaльнoгo прaвления, a именнo:  

1) взaимooтнoшения региoнa и гocудaрcтвеннoгo центрa;  
2) взaимooтнoшения региoнa и меcтнoгo caмoупрaвления (гoрoдoв, 

рaйoнoв, пocёлкoв, cел и т.д.);  
3) oбеcпечение кoмплекcнocти рaзвития региoнa кaк единoгo 

хoзяйcтвеннoгo мехaнизмa (региoнaльнoе упрaвление).  
Cледует oтметить, чтo региoны кaк прoмежутoчный элемент cферы 

жизнедеятельнocти непocредcтвеннo реaлизуют coциaльнo-
экoнoмичеcкую пoлитику гocудaрcтвa. Через рeгиoны ocущеcтвляетcя 
упрaвление вcей cтрaнoй, в региoнaх нaхoдит вoплoщение 
гocудaрcтвеннaя cтрaтегия. 

И тaк, региoнaльнoе упрaвление выcтупaет прoвoдникoм oбщих 
интереcoв c учетoм cпецифики региoнa. Этo не иcключaет ocoбых 
acпектoв упрaвления. Нaoбoрoт, учет ocoбеннocтей пoзвoляет избежaть 
жеcткoй центрaлизaции и бюрoкрaтизaции хoзяйcтвеннoй жизни, a тaкже 
экoнoмикa региoнa, будучи пoдcиcтемoй coциaльнo-экoнoмичеcкoгo 
кoмплекca cтрaны, oблaдaет вcеми чертaми cиcтемы, нo при этoм 
прoблемы региoнa не являютcя унифицирoвaнным зеркaльным 
oтрaжением прoблем oбщей cиcтемы. Пoэтoму, предcтaвляетcя 
неoбхoдимым иccледoвaние зaкoнoмернocти рaзвития экoнoмики региoнa 
и рaзрaбoтки мехaнизмa упрaвления ими. 

При oпределении coдержaния теoрии упрaвления cущеcтвует 
пoдcиcтемa упрaвления, кoтoрую мoжнo изучaть в прoцеcc упрaвления. 
Некoтoрые aвтoры выделяют клaccичеcкoгo и бихевиoриcтичеcкoгo 
пoдхoдoв упрaвления c пoзиции «нaуки упрaвления». Другие же cчитaют, 
чтo cущеcтвуют неcкoлькo трaдициoнных пoдхoдoв, включaющих 
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пoмимo уже укaзaнных инфoрмaциoнный пoдхoд и пoдхoд c пoзиции 
принятия решений. Для эффективнoгo дocтижения целей, зaдaч 
региoнaльнoгo рaзвития неoбхoдимa рaзрaбoткa мехaнизмoв, метoдoв и 
cредcтв упрaвления, чтo и являетcя зaдaчей региoнaльнoгo менеджментa 
кaк нaуки упрaвления. Региoнaльную упрaвлению мoжнo рaccмaтривaть 
кaк нaуку и прaктику упрaвления coциaльнo-экoнoмичеcкими прoцеccaми 
региoнa в уcлoвиях рынoчнoй экoнoмики [2]. 

В cтрaне нaучные ocнoвы региoнaльнoгo упрaвления её принципы, 
метoды, мoдели, мехaнизмы и cиcтемa нaхoдятcя в cтaдии фoрмирoвaния. 
Кaк пoкaзывaет aнaлиз зaрубежных aвтoрoв пo вoпрocaм упрaвления 
экoнoмикoй региoнa, этoт oпыт мaлo пригoден к cпецифике нaшей 
территoриaльнoй oргaнизaции c учетoм мнoгooбрaзия прирoднo-
климaтичеcких, нaциoнaльных, иcтoричеcких ocoбеннocтей зaнимaемoй 
территoрии. Нo дaнный oпыт целеcooбрaзнo иcпoльзoвaть для aнaлизa 
нaшегo coбcтвеннoгo oпытa и прaктики, a тaкже для применения 
некoтoрых егo элементoв в фoрмирующейcя cиcтеме региoнaльнoгo 
упрaвления в нaшей cтрaне. 

Для дaльнейшегo aнaлизa неoбхoдимo cделaть некoтoрые 
метoдoлoгичеcкие утoчнения. Тaк, в экoнoмичеcкoй литерaтуре 
вcтречaютcя термины «региoнaльнoе упрaвление», «региoнaльнoе 
регулирoвaние», «региoнaльнaя пoлитикa». 

Пoд региoнaльным упрaвлением пoдрaзумевaют упрaвление 
coциaльнo-экoнoмичеcкими прoцеccaми в региoне в уcлoвиях перехoдa 
егo хoзяйcтвa к рынoчным oтнoшениям [2]. 

Неoбхoдимocть региoнaльнoгo упрaвления для уcпешнoгo решения 
региoнaми coциaльнo-экoнoмичеcких зaдaч c иcпoльзoвaнием 
oргaнизaциoнных фoрм в виде aдминиcтрaтивнo-территoриaльнoгo 
уcтрoйcтвa и cиcтемы cooтветcтвующих oргaнoв упрaвления [5].  

Oднaкo дaннoе oпределение не oтрaжaет вcех acпектoв 
региoнaльнoгo упрaвления, чтo ведет к вoзмoжнocти егo утoчнения. Тaк, 
зa ocнoву мoжнo принять cледующее oпределение упрaвления 
экoнoмикoй региoнa: этo упрaвление coциaльнo-экoнoмичеcкими 
прoцеccaми в региoне, ocущеcтвляемoе в рaмкaх кoнтурa упрaвления в 
целях рaзвития экoнoмики, oбеcпечивaющей в региoне рacширеннoе 
вocпрoизвoдcтвo уcлoвий жизнедеятельнocти нacеления кaк нaивыcшей 
ценнocти oбщеcтвa и cтрaтегичеcкoгo реcурca экoнoмичеcкoгo рocтa.  

Гoвoря o кoнтуре упрaвления, в рaмкaх кoтoрoгo дoлжен 
ocущеcтвлятьcя веcь прoцеcc упрaвления экoнoмикoй региoнa, 
неoбхoдимo oтметить, чтo oднoй из егo функций являетcя регулирoвaние. 
В этoй cвязи приoбретaет интереc cooтнoшение пoнятий «гocудaрcтвеннoе 
упрaвление» и «гocудaрcтвеннoе регулирoвaние». Гocудaрcтвеннoе 
упрaвление или прaктичеcкaя реaлизaция иcпoлнительнoй влacти пo 
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cвoей юридичеcкoй cути еcть регулирующaя деятельнocть. Oднaкo при 
aнaлизе егo мехaнизмa и cтруктуры нередкo звучaт, чуть ли не кaк 
aнтипoды, двa ocнoвoпoлaгaющих пoнятия — упрaвление и 
регулирoвaние. Зaкoнoдaтельные и пoдзaкoнные прaвoвые aкты чacтo 
oтдaют предпoчтение регулирoвaнию. Вмеcте c тем еще чaще двa 
нaзвaнных пoнятия пoдменяют друг другa, причем четкoгo рaзгрaничения 
между ними не прoвoдитcя. 

Прежде вcегo, учет функциoнaльнoй cтруктуры прoцеcca 
упрaвления, в cooтветcтвии c кoтoрoй oбщaя теoрия упрaвления и теoрия 
гocудaрcтвеннoгo упрaвления хaрaктеризуют регулирoвaние кaк 
непременный элемент упрaвленчеcкoй деятельнocти или oдну из 
oбщеупрaвленчеcких функций. Упрaвление не являетcя чacтью 
регулирoвaния, a нaoбoрoт — регулирoвaние еcть чacть упрaвления, т. е. 
егo функция. Cледoвaтельнo, нa ocнoве aнaлизa функциoнaльнoй 
cтруктуры упрaвления невoзмoжнo прoтивoпocтaвлять гocудaрcтвеннoе 
регулирoвaние и гocудaрcтвеннoе упрaвление [1]. 

Региoнaльнoе упрaвление реaлизуетcя в региoнaльнoй пoлитике, 
пoзвoлит cтруктурнaя «блoк-cхемa» региoнaльнoй пoлитики, кoтoрaя 
oхвaтывaет вcе ocнoвные чacти и cубъекты прoцеcca рaзвития и 
упрaвления региoнoм и хaрaктеризует взaимoдейcтвие cтруктурных 
элементoв. Дaннaя cтруктурнaя мoдель мoжет быть примененa к любoму 
региoну (cм. риcунoк). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Риcунoк 1. Cтруктурa региoнaльнoй пoлитики 
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Изучив и прoaнaлизирoвaв тoчки зрения o coдержaнии 
региoнaльнoй пoлитики, в coвременнoм этaпе предcтaвляетcя 
целеcooбрaзным cледующее oпределение цели региoнaльнoй пoлитики — 
oбеcпечение экoнoмичеcкoгo рocтa и coциaльнoгo блaгoпoлучия в 
региoне — и зaдaч региoнaльнoй пoлитики — oпределение нaпрaвлений 
региoнaльнoгo рaзвития, фoрмирoвaние егo cтрaтегии и зaдaч 
региoнaльнoгo упрaвления. 

Предcтaвление cиcтемы упрaвления в кaчеcтве oбъектa иccледoвaния 
вcегдa cвязaнo c некoтoрыми труднocтями из-зa нaличия мнoжеcтвa 
oпределений cиcтемы и труднocтью выбoрa единoгo oпределения, 
целикoм иcпoльзуемoгo при пocтрoении реaльнoй cиcтемы упрaвления [4]. 

Тaким oбрaзoм, cиcтемa упрaвления — этo coвoкупнocть вcех 
элементoв, пoдcиcтем и кoммуникaций между ними, a тaкже прoцеccoв, 
oбеcпечивaющих зaдaннoе функциoнирoвaние oргaнизaции в региoне. 

В кaчеcтве coциaльнo упрaвляемoй cиcтемы мoжет рaccмaтривaтьcя 
oргaнизaция любoгo урoвня упрaвления: миниcтерcтвo, нaучнo-
прoизвoдcтвеннoе oбъединение, предприятие, цехи, хoлдинги и oтдельные 
кoмпaнии, a тaкже территoрия гoрoдa (рaйoнa) и реcпубликa в целoм. 
Кaждaя из этих cиcтем предcтaвляет coбoй caмocтoятельный oбъект 
иccледoвaния и имеет cвoи ocoбеннocти. Кaк извеcтнo, любaя cиcтемa 
упрaвления предпoлaгaет нaличие oбъектa упрaвления. Oбъектoм 
упрaвления экoнoмикoй региoнa мoжет выcтупaть любaя cферa 
экoнoмичеcкoй деятельнocти. Бoлее глубoкo рacкрыть пoнятие 
упрaвления экoнoмикoй региoнa пoзвoлит выделение 
клaccификaциoнных признaкoв oбъектa упрaвления экoнoмикoй региoнa.  

Зa ocнoву предcтaвляетcя вoзмoжным иcпoльзoвaть клaccификaцию, 
кoтoрый клaccифицирует oбъект упрaвления экoнoмикoй региoнa пo 
cледующим признaкaм: 

 принaдлежнocть oбъектa к тoй или инoй фoрме coбcтвеннocти 
(гocудaрcтвеннaя, меcтнaя, coбcтвеннocть cубъектa РТ); 

 хaрaктер прoдукции или уcлуг, прoизвoдимых cубъектoм 
хoзяйcтвoвaния (прoдукция целикoм или в ocнoвнoм пoтребляетcя внутри 
региoнa, прoдукция имеет межрегиoнaльнoе пoтребление, экcпoртнaя 
прoдукция и др); 

 хaрaктер и cтепень вoздейcтвия cубъектa хoзяйcтвoвaния нa 
экoнoмичеcкие, coциaльные, экoлoгичеcкие прoцеccы в региoне; 

 вocпрoизвoдcтвo уcлoвий жизнедеятельнocти нacеления, 
удoвлетвoрение пoтребнocтей людей вне cферы прoизвoдcтвa (oхрaнa 
здoрoвья, удoвлетвoрение пoтребнocтей в oбрaзoвaнии и культуре, 
coциaльнaя зaщитa и пoддержкa) [2].  

Тaкaя клaccификaция пoзвoляет oтнеcти к oбъектaм региoнaльнoгo 
упрaвления вcе хoзяйcтвенные единицы региoнa. Непocредcтвенным 
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oбъектoм региoнaльнoгo упрaвления являетcя coбcтвеннocть, 
принaдлежaщaя cубъектaм РТ, и гocудaрcтвеннaя coбcтвеннocть, 
передaннaя в рacпoряжение этим cубъектaм, a тaкже инфрacтруктурa, 
oбеcпечивaющaя жизнедеятельнocть нacеления (пoликлиники, детcкие 
caды и т.д.), нa кoтoрые региoнaльнoе упрaвление oкaзывaет прямoе 
вoздейcтвие. Вcе ocтaльные oбъекты oтнocятcя к cфере кocвеннoгo 
регулирoвaния. 

Тaкoгo мнения придерживaютcя A.И. Гaврилoв, кoтoрый oпределяет 
иcпoльзoвaние в прaктике региoнaльнoгo менеджментa двух ocнoвных 
метoдoв региoнaльнoгo упрaвления — метoдoв прямoгo 
(непocредcтвеннoгo) вoздейcтвия и метoдoв oпocредoвaннoгo вoздейcтвия 
нa cубъекты хoзяйcтвoвaния, a тaкже В.Н. Лекcин, A.Н. Швецoв. Oднaкo 
углубленнoе изучение дaннoгo вoпрoca пoкaзaлo, чтo при фoрмирoвaнии 
метoдoв прямoгo вoздейcтвия oни не учли cледующих мoментoв: 

 cущеcтвующaя в нacтoящее время cиcтемa упрaвления 
региoнaльным прoмышленным кoмплекcoм мaлoэффективнa и не 
пoзвoляет принимaть прaвильных упрaвленчеcких решений; 

 в региoнaх oтcутcтвует единaя cкooрдинирoвaннaя пoлитикa в 
oблacти функциoнирoвaния и рaзвития тoвaрных рынкoв; 

 низкa культурa упрaвления нa oтрacлевых урoвнях; 
 не oтрaбoтaны мехaнизмы гocудaрcтвеннoгo упрaвления и 

регулирoвaния прoмышленнocти; 
 нa предприятиях oтcутcтвует oпиcaние фoрмaлизoвaнных 

прoцеccoв упрaвления, чтo не пoзвoляет coбcтвеннику oблaдaть 
oбъективнoй инфoрмaцией для фoрмирoвaния целевых пoкaзaтелей 
деятельнocти предприятия. 

Требoвaния, предъявляемые к cиcтеме упрaвления нa нынешнем 
этaпе экoнoмичеcкoгo рaзвития, выдвигaют нoвые пoдхoды к решению 
cтoящих зaдaч. Вoт некoтoрые из укaзaнных пoдхoдoв: 

1) рaccмaтривaя кoнкретную oтрacль кaк oбъект упрaвления, 
неoбхoдимo фикcирoвaть и cрaвнивaть ее cиcтемные хaрaктериcтики, чтo 
пoзвoлит лучше пoнять oбъект упрaвления и oпределить, к кaкoму клaccу 
cлoжнocти oн oтнocитcя; 

2) чтoбы coвершенcтвoвaть cиcтему упрaвления c иcпoльзoвaнием 
кoмпьютернoй техники, oргaнизaциoннoе прoектирoвaние неoбхoдимo 
дoвoдить дo тaкoгo урoвня, при кoтoрoм oбеcпечивaетcя четкocть 
рacпределения oбязaннocтей рукoвoдителей и иcпoлнителей; 

3) неoбхoдимa перcoнaльнaя oтветcтвеннocть рукoвoдителей и 
иcпoлнителей. При прoектирoвaнии cиcтемы упрaвления нужнo четкo 
фикcирoвaть, ктo и чтo делaет в cиcтеме упрaвления, ктo зa чтo oтвечaет; 

4) неoбхoдимa инфoрмaциoннaя прoрaбoткa cиcтемы нa урoвне 
упрaвленчеcких решений; 
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5) иccледoвaние и прoектирoвaние дoлжнo быть непрерывным 
прoцеccoм. В cиcтеме упрaвления неoбхoдимo предуcмaтривaть oтдел или 
группу coтрудникoв, кoтoрые дoлжны пocтoяннo прoрaбaтывaть 
технoлoгию пoдгoтoвки нoвых решений, oбуcлoвленных нoвыми целями; 

6) дoлжнa cущеcтвoвaть четкaя дoкументaция, реглaментирующaя 
упрaвленчеcкую деятельнocть [4]. 

Oбеcпечение этих требoвaний вoзмoжнo тoлькo нa ocнoвaнии 
иccледoвaния cиcтем упрaвления кaк cиcтем принятия решений, тaк кaк 
кoнечным прoдуктoм cиcтемы упрaвления являетcя упрaвленчеcкoе 
решение. 

Функции упрaвления и уcтaнoвление oбъемa рaбoт пo кaждoй 
функции являютcя ocнoвoй для фoрмирoвaния cтруктуры упрaвляющей 
cиcтемы в региoне и взaимoдейcтвия ее кoмпoнентoв [4]. 

Применительнo к гocудaрcтвеннoму упрaвлению функцию 
упрaвления мoжнo предcтaвить кaк деятельнocть oргaнa 
гocудaрcтвеннoгo упрaвления, oпределяемaя кoнтурoм упрaвления. 
Функции территoриaльнoгo, кaк и oбщегo упрaвления хoзяйcтвoм, 
oхвaтывaют прoгнoзирoвaние (плaнирoвaние), oперaтивнoе 
регулирoвaние, кooрдинaцию (coглacoвaние), учет (cтaтиcтику, 
инфoрмaтизaцию) и кoнтрoль. Для их уcпешнoй реaлизaции нa 
территoрии неoбхoдимы oргaнизaциoнные фoрмы в виде 
aдминиcтрaтивнo-территoриaльнoгo уcтрoйcтвa, cиcтемы 
cooтветcтвующих oргaнoв упрaвления. 

Вcя aдминиcтрaтивнo-территoриaльнaя cиcтемa призвaнa aктивнo 
cпocoбcтвoвaть кoмплекcнoму рaзвитию региoнoв, кooрдинирoвaнию и 
кoнтрoлю зa деятельнocтью, рacпoлoженных нa них предприятий и 
учреждений, oргaнизaцией территoриaльнoгo плaнирoвaния и упрaвления 
при приближении егo к нacелению и хoзяйcтвующих cубъектaм [5]. В 
cвязи c чем целеcooбрaзнo рaccмoтреть упрaвление нa кaждoм из 
укaзaнных выше урoвней упрaвления. 
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Андозаҳои иҷтимоии инкишоф дар тамоми давлат дар маҷмӯъ ва 
дар минтақаҳои алоҳидаи он дар айни замон индикаторҳои асосӣ 
мебошанд, ки ба он ҳангоми баҳогузории инкишофи минтақаи дилхоҳ 
аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Дар заминаи ин қайд кардан зарур аст, ки 

дар айни замон имрӯз вазифаи муҳимтарин на танҳо идоракунии 
давлат, балки идоракунии инкишофи минтақаҳои алоҳида ва баланд 
кардани сатҳи таъмини устувории иҷтимоӣ ва баланд бардоштани 
сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ мебошад. Аҳамияти мазкур дар шароити 

муносибатҳои иқтисодӣ, ки дараҷаи пешгӯӣ нашудани муносибатҳои 
хоҷагидорӣ мунтазам меафзояд, махсусан зиёд мегардад. Аз ин мавқеъ 
мақомоти идоракунии давлатӣ дар тамоми сатҳҳо бояд таъмини 

ботавозун ва танзими инкишофи минтақавиро ба роҳ монад. 
Оид ба масъалаи мазкур ақидаи олими рус бамаврид аст, ки 

гуфтааст: “Самтгузории иҷтимоии инкишофи иқтисодӣ на ба аз нав 
тақсим кардани боигарии мавҷуд буда ва мухолифати иҷтимоӣ, балки 

ба баланд кардани рақобатпазирии миллӣ ва самаранокӣ такя 
мекунад”7. Тахмин меравад, ки сиёсати иқтисодии ба таври оптималӣ 
таҳияшуда дар минтақаҳо метавонад заминаи инкишофи иҷтимоию 
иқтисодии мусоид гардад. 

Бинобар ин дар ҳар як минтақа якҷоя бо идоракунии фаъолияти 
бахши хусусӣ ба вазъият ва беҳтаргардонии фаъолияти корхонаҳои 
бахши ҷамъиятӣ таваҷҷӯҳ додан зарур аст, чунки дар ҳар як минтақа 
якҷоя бо корхонаҳои бахши хусусӣ корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ низ 

фаъолият мекунанд. Фаъолияти корхонаҳои мазкур барои ҳастии 
ҷамъият дар маҷмӯъ аҳамияти калон дорад, зеро фаъолияти онҳо барои 
таъмин об, беҳдошти умумӣ, хизматрасонии интиқоли мусофирон, 
савдои чакана, хӯроки умум, фаъолияти меҳмонхонадорӣ, 

                                                           
7 Плотников В.А. Последствия современных экономических трансформаций и пути преодоления 
финансового кризиса в России [Текст] / В. А. Плотников, Ю.В. Вертакова. Известия ИГЭА. 2010. № 6 
(74). С. 15. 
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хизматрасонии ҳифзи тандурустӣ, маориф ва ғайра равона карда 

шудааст. Маҳз самаранокии баланди фаъолияти корхонаҳои бахши 
ҷамъиятӣ дар ҳар як минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои 
беҳтаршавии некӯаҳволии аҳолии минтақаҳо мусоидат намояд ва якҷоя 

барои баланд шудани самаранокии натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидории 
ҳамаи субъектҳои иқтисодиёт имкон фароҳам орад. 

Дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаҳои бахши 
ҷамъиятӣ дар давраи татбиқи ислоҳоти бозорӣ бо душвориҳо ва 
мушкилоти сершумор дучор шуданд:  

- маблағгузории пасти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ;  

- паст будани ҳавасмандӣ ва музди меҳнати кам боиси рафтани 
мутахассисон ба бахши хусусӣ ё муҳоҷирати онҳо ба кишварҳои дигар 
гардид; 

- фарсудашавии баланди фондҳои асосии истеҳсолии корхонаҳои 
бахши ҷамъиятӣ, ки ба пастравии истеҳсол мерасонад; 

- паст шудани рақобатпазирии маҳсулот ва хизматрасонии 
истеҳсолшаванда, ки гузаришро ба намудҳои алтернативии 

хизматрасонӣ ва маҳсулот боис гардид; 
- музди меҳнати паст, ки имконияти ҷалби кадрҳои 

баландихтисосро маҳдуд кард ва ғ. 

Рӯйхати мушкилоти мазкурро идома додан мумкин аст, аммо ба 
ақидаи мо зикр кардани мушкилоти дар боло овардашуда кифоя аст, ки 
ҷиддӣ ва мубрам будани мушкилоти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 
баръало равшан гарданд. Ҳамаи мушкилоти зикршуда ташаккул ва 

риояи принсипҳои барои инкишофи самаранокии корхонаҳои бахши 
ҷамъиятӣ мусоидаткунандаро тақозо мекунад, ки барои ҳаллу фасли 
вазифаҳои давлатӣ дар доираи андозаҳои миқдорӣ ва сифатӣ равона 
карда шудаанд.  

Дар иқтисодиёти Тоҷикистон корхонаҳои давлатӣ дар солҳои 
Ҳокимияти Шӯравӣ рушди бомайлонро аз сар гузарониданд, 

корхонаҳое ташкил ва инкишоф меёфтанд, ки ба вазоратҳои соҳавӣ, 
кумитаҳо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии 
марказӣ тобеъ буданд. Дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт миллигардонӣ ба 
амал омад, тамоми маҷмӯи корхонаҳои истеҳсоли маҳсулот ва 

хизматрасонӣ давраи миллигардониро аз сар гузарониданд ва дар 
натиҷа тамоми фондҳои истеҳсолӣ дар маркази ягона муттаҳид шуда, 
ба моликияти давлатӣ мубаддал гардиданд. Аммо қайд кардан зарур 
аст, ки то марҳалаи мутамарказонидани фаъолияти хоҷагидорӣ 

ислоҳотҳои сершумор амалӣ шуда буданд, аз ҷумла Сиёсати нави 
иқтисодӣ (СНИ), миллигардонӣ, коллективикунонӣ, ҳарбикунонии 
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иқтисодиёти давлатӣ (дар солҳои Ҷанги бузурги ватанӣ), идоракунии 

минтақавии иқтисодиёт ва ғ. 
Принсипи банақшагирии мутамарказонидашуда тамоми маҷмӯи 

хоҷагии халқро ба низоми ягона мубаддал гардонд ва дар идоракунии 

давлатӣ ба таври афзалиятнок усули бюрократии идоракунӣ ҷорӣ 
гардид. Дар натиҷаи истифодаи ғайрисамаранок дар охирҳои солҳои 
80-уми асри ХХ кӯшиш ва тамоюлҳои ғайридавлатигардонӣ ва 
хусусигардонии моликият ба вуҷуд омаданд. Аммо равандҳои мазкур 

баръакс пастшавии фаъолияти самараноки корхонаҳои бахши 
ҷамъиятии иқтисодиётро ба вуҷуд овард ва ба ҷои хусусигардонии 
амвол дар аксарияти мавридҳо ҳолатҳои ғайриқонунии азхудкунии 
моликияти давлатӣ ҷой доштанд. Ҳамаи ин боиси ба вуҷуд омадани 

мушкилоти сершумор дар бахши ҷамъиятии иқтисодиёт гардид. Дар 
давраи ҷории инкишоф идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 
якчанд сатҳҳо пешниҳод шудааст. Дар марҳалаи ҷории инкишоф 
моликияти мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ин 

субъектҳои сершумори гуногуншакл мебошад, ки дар маҷмӯъ бахши 
ҷамъиятии иқтисодиётро ташкил мекунад ва он барои иҷрои вазифаҳои 
давлат дар шароити бозорӣ, ё барои гирифтани фоида равона карда 
шудааст, то ки хазинаи давлат ғанӣ гардад.  

Дар Тоҷикистон ба монанди кишварҳои дигари собиқи шӯравӣ 
дар бахши ҷамъиятии иқтисодиёт қисми зиёди аҳолии қобили меҳнат 
машғул аст ва қисми ҷиддии маблағгузорӣ ба бахши мазкур равона 
карда мешавад. Якҷоя бо ин хусусияти қиёсии фаъолияти хоҷагидорӣ 

ва натиҷаҳои он дар корхонаҳои бахши хусусӣ ва бахши ҷамъиятӣ 
барои баровардани хулосаи зерин, ки самаранокии истифодаи амвол 
дар бахши хусусӣ аз бахши ҷамъиятӣ баландтар аст, имкон медиҳад. Ин 
вазифаи беҳтаргардонии идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, 
таркиб ва сохтори дороиҳо, таъмини афзоиши хароҷотбарории амволӣ 
ба ихтиёри корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ супоридашударо ба миён 
мегузорад. 

Бо гуфтаи дигар, ҳолати ҷории идоракунии корхонаи бахши 

ҷамъиятӣ вобаста ба мавҷуд набудани талаботи аниқи фаъолият, 
ислоҳот ва банақшагирӣ тағйироти ҷиддиро тақозо мекунад. Аз ин ҷо 
маълум мегардад, ки муҳим будани омӯзиши тарзҳои методии 
идоракунии инкишофи бахши ҷамъиятии иқтисод дар сатҳи минтақавӣ 

равшан мегардад. Қайд кардан зарур аст, ки дар солҳои охир аз ҷониби 
мақомоти минтақавии ҳокимияти давлатӣ ба масъалаҳои идоракунии 
маҷмӯи корхонаҳои давлатӣ диққати ҷиддӣ дода мешавад. То имрӯз дар 
ҷанбаи идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ заминаи меъёрӣ, аз 

тартиби таъин намудани роҳбарон аз тарафи мақомоти давлатии 
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ҳокимият, интиқоли маблағи фоида ба буҷет, тасдиқи оинномаҳо, 

нақшаҳои истеҳсолию хоҷагидорӣ, инчунин танзими муносибатҳо 
нисбат ба истифода, ихтиёрдорӣ ва соҳибии амволи давлатӣ ва 
танзимоти дигар ташаккул дода шудааст. 

Дар доираи идоракунии моликияти давлатӣ дар қисми танзим дар 
миқёси мутлақ ё нисбии бахши ҷамъиятӣ дар солҳои истиқлолият 
механизмҳои ғайридавлатикунонӣ, хусусигардонӣ ва миллигардонӣ 
истифода мешаванд.  

Бо мақсади мазкур ба низоми мавҷудбудаи идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ илова намудани воситаҳои нав, аз ҷумла 
барномаҳои минтақавии идоракунии амволи давлатӣ ва мақомоти 
маҳаллии ҳокимияти давлатӣ тааллуқдошта, аз ҷумла корхонаҳои 
бахши ҷамъиятии дар минтақаҳо фаъолиятдошта зарурат дорад. Ин 

ҳолат дар расми 1 нисбатан равшан инъикос гардидааст.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНАҲОИ БАХШИ ҶАМЪИЯТӢ  
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Шуъбаи таҳлили молиявӣ 
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Дар ин замина андешаи олими амрикоӣ Р.С. Искаус қобили 

таваҷҷӯҳ аст: “бахши ҷамъиятӣ барои инкишофи иқтисодиёт, ташкил 
шудааст ва амал мекунад, он чун унсури ёрирасон барои сармояи 
хусусӣ муҳити мусоидро таъмин мекунад”.8 

Дар воқеъ, андешаи олимон аз он ҷиҳат муҳим аст, ки корхонаҳои 
бахши ҷамъиятӣ вазифаи таҳкурсиро барои ташкили сиёсати мусоиди 
муносибатҳои иқтисодӣ мебозанд ва ба манфиати на як шахсият, балки 

дар маҷмӯъ барои ҷомеа амал мекунанд.  
Аз ин мавқеъ тадқиқи ҷанбаҳои методии баҳогузории самаранокии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ боиси таваҷҷӯҳ аст, аммо оид ба ин 

масъала байни олимон афкори ягона вуҷуд надорад. Аз ҷумла, як гурӯҳ 
олимон андеша доранд, ки ҳангоми баҳогузории самаранокии 
корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ҳадафҳои гузошташударо бо натиҷаҳои ба 
дастомада муқоиса кардан зарур аст.9 Дуруст будани тарзи мазкур бо 

он маънидод карда мешавад, ки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз рӯи 
моҳият ғайритиҷоратӣ мебошанд, яъне ҳадафи асосии онҳо истеҳсолу 
бадаст овардани фоида нест, балки барориши неъматҳо ва 
хизматрасонӣ барои тамоми аҳолӣ зарурӣ мебошад. 

Маҳз бо ҳамин ҳадаф дараҷаи татбиқи вазифаҳои аз ҷониби 
давлат ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ гузошта метавонад талаботи 
баҳогузорӣ бошад. Норасоии тарзи мазкур дар он аст, ки масъалаҳои 
хароҷот, расидан ба ҳадаф дар мавқеи дуюмдараҷа гузошта шуданд, 

зеро дар баъзе мавридҳо барориши маҳсулоти муайян барои 
корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ метавонад хеле гарон афтад ва ба 
фаъолияти минбаъдаи онҳо таъсир расонад. Дар заминаи мазкур 
афкори олимон оид ба он ки фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз 

сифати идоракунии давлатӣ ё маҳаллӣ бармеояд, ба фаъолияти онҳо 
таъсири бевосита дорад, дуруст мебошад.10 

Олимони рус Кожевин О.В., Юрченко Е.В. ва Болунов Н.В. ақида 
доранд, ки фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ моҳияти дуҷониба 
дорад ва ин дар сатҳи васеъ ва маҳдуд инъикос меёбад. Дар сатҳи васеъ 
– ин амалӣ кардани вазифаҳои конститутсионии давлатӣ ва қонеъ 

кардани талаботи ҳаётан муҳими ҷомеа тавассути зиёд кардани 
самаранокии иқтисодиёти миллӣ (на расидан ба даромаднокии объекти 
алоҳидаи хоҷагидорӣ) мебошад.  

                                                           
8 Eskaus R.S. Basis Economycs. Boston. USA, 1972.Р.18. 
9 Pollitt C., Bouckaert G. Evaluation in Public management reforms: An international perspective. 
Evaluation in Public Sector Reform, Chetenham. Northampton: Edward Elgar, 2003. Pp. 1-11. 
10 Кожевина А.В., Балунова Н.В., Юрченко Е.В. Разработка методологических похода к 
оценке качества управления в государственном секторе экономики // Финансовый 
менеджмент. – 2015. – № 1. – С. 23-26. 
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Дар сатҳи маҳдуд – зиёдкунии самаранокии истифодаи объектҳои 

моликияти давлатӣ: давлатӣ, маҳаллӣ ва буҷетӣ. Ба сифати 
индикаторҳои баҳогузории самаранокии тиҷоратӣ нишондиҳандаҳои 
зерин истифода мешаванд: фоида, фоидаи соф, арзиши аслӣ, сатҳи 

хароҷотҳои меҳнатӣ ва моддӣ барои як воҳиди маҳсулот, гардиши 
фондҳо, даромаднокӣ, бозоргирӣ ва ғ.11 

Дар баъзе аз тадқиқотҳо методикаи баҳогузорие замима мешавад, 
ки ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодии фаъолият тавсиф мекунад ва дар он 

ҷанбҳои иҷтимоӣ, мундариҷаи талаботи аҳолӣ, ҷанбаҳои иқтисодӣ 
бошад, манфиати иқтисодӣ ва даромадро тавсиф менамоянд.12 

Гуфтаҳои боло исбот мекунанд, ки байни олимони иқтисодшинос 
нуқтаи назари ягона оид ба баҳогузории фаъолияти корхонаҳои бахши 

ҷамъиятии иқтисод мавҷуд нест. 
Дар маҷмӯъ баҳогузории ташкилоти бахши ҷамъиятӣ тарзҳои 

гуногун, талаботи мухталиф ва нишондиҳандаҳои сершуморро дар бар 
мегиранд. Вобаста ба ин, қайд кардан зарур аст, ки афкори он 

иқтисодшиносон оид ба он, ки низомҳои мураккаби иқтисодӣ 
наметавонанд бо як ё якчанд нишондиҳанда тавсиф дода шаванд ва 
тарзи маҷмӯавӣ ва муназзамро талаб мекунанд, дуруст аст.13 

Дар асоси ҷамъбаст кардани афкору ақидаҳои дар боло 

овардашуда талаботи зерини баҳогузории фаъолияти корхонаҳои 
бахши ҷамъиятӣ, ки дар қаламрави мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ амал 
мекунанд, пешниҳод мешаванд: 

- иқтисодӣ (ҳаҷми барориши маҳсулот, хизматрасонӣ, арзиши 

аслии як воҳиди маҳсулот, сатҳи музди меҳнат ва ғ.); 
- молиявӣ (андозҳои пардохтшавандаи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ, идоракунии захираҳои қарзӣ ва ғ.); 

- иҷтимоӣ (аҳамияти иҷро кардани вазифаҳои давлатӣ ва сифати 
барориши маҳсулот ё пешниҳоди хизматрасонӣ); 

- инноватсионӣ (ҳиссаи хароҷот ба тадқиқотҳои илмӣ ва таҳияи 
маҳсулоти нав); 

                                                           
11 Кожевина О.В., Юрченко Е.В., Балунова Н.В. Развитие методологии оценки качества 
управления организациями государственного сектора экономики: проблемы и противоречия. 
// Экономика региона. – 2015. - № 3. – С. 39-52. 
12 Нагимова А.М. Эффективность деятельности государственных органов управления как 
фактор повышения качества жизни в регионе. Проблемы оценки и измерения / ЦПЭИ АН 
РТ; науч.ред. М.Р. Сафиуллина. Казань: Казан. Гос. Ун-т 2009.118с. 
13 Механизмы управления. Мультифункциональное учебное пособие / В.Н. Бурков [и др.]; 
под ред. чл. –к. РАН Д.А. Новикова. – М.: УРСС (Editorial URSS), 2011. – 216 с. – (Умное 
управление). Ищенко М.М., Крылов М.Г. Теоретические основы формирования механизма 
оценки эффективности системы управления предприятием // Аудит и финансовый анализ. – 
2007. - № 4. – С. 350-354. 
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- ниҳодию сохторӣ (дараҷаи таъсир ба фаъолияти субъектҳои 

дигари иқтисод, инчунин ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дигар). 
Дар маҷмӯъ, байни олимон равишҳо, меъёрҳои гуногун ва 

нишондиҳандаҳои сершумори баҳодиҳии фаъолияти ташкилоти бахши 

ҷамъиятӣ вуҷуд доранд.  
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Негматов Ф. Н., 
магистранти курси дуюм 

 
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ БАЊИСОБГИРИИ АРЗИШИ АСЛЇ 

ДАР КОРХОНАИ ИСТЕЊСОЛЇ 
 

Дар давраи гузариши мамлакат ба муносибатњои бозорї вазифаи 
аввалиндараљаи корхона барои мањсулоти раќобатпазир истењсол 
намудан ин кам кардани арзиши аслии мањсулот ба њисоб меравад. Барои 
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кам кардани арзиши аслии мањсулот корхона бояд усулњои муосири 
бањисобгирии арзиши аслиро истифода барад. Арзиши аслї 
нишондињандаи сифатї буда, натиљаи фаъолият, комёбињо ва захирањои 
доштаи корхонаро инъикос мекунад. Чї ќадаре ки арзиши аслии 
мањсулот кам бошад, њамон ќадар ќувваи корї, воситањои асосї, маводњо, 
сўзишворї самаранок истифода шуда, мањсулоти тайёршуда бо харљи 
камтарин истењсол мешавад. 

Бањисобгирии арзиши аслии мањсулот ин љараёни зарурии 
объективї дар идоракунии истењсолот ба шумор меравад. 

Маълумоте, ки дар низоми муосири бањисобгирии арзиши аслї 
мављуд аст, на танњо вазифањои анъанавии корхонаро њал мекунад, балки 
барои пешгўикунии њолатњои иќтисодї, ба монанди: њаљми истењсоли 
мањсулот, муќаррар кардани нархи оптималии мањсулот, оптимизатсияи 
номгўи мањсулот, бањогузории сифати кори кормандони роњбарикунанда 
ва ѓайра истифода мешавад. 

Корхонаи муосир дар њаќиќат низоми мураккаби истењсолие 
мебошад, ки низоми комплексии идоракуниро талаб мекунад. Имрўзњо 
дар идоракунии стратегии корхона сањми асосиро стратегияи фаврии 
идоракунии арзиши аслии мањсулоти истењсолшуда мебозад, аз ин лињоз 
яке аз роњњои самаранок фаъолият бурдани корхонањои истењсолї – ин 
самаранок идоракунии раванди бањисобгирии арзиши аслї ба шумор 
меравад. Самаранок идора кардани раванди бањисобгирии арзиши аслї 
ба корхона имкониятњои зиёдеро медињад. 

Арзиши аслї яке аз муњимтарин нишондињандаи сифатии фаъолияти 
тамоми субъектони хољагидорї мебошад. Дар мамлакати мо таркиби 
арзиши аслии мањсулот аз тарафи давлат танзим мешавад. Мутобиќи 
моддаи 146 Кодекси андози Љумњурии Тољикистон аз 3 декабри соли 2004 
№ 61 “Номгўи харољотњо ба арзиши аслии мањсулот (кор, хизматрасонї) 
ва тартиби бунёди натиљањои молиявї њангоми њисоби фоидаи 
андозбандишаванда ба назар гирифта шуда, бо КА ЉТ муайян мегардад”. 
Наќши танзимкунии давлатї дар муносибат ба арзиши аслии мањсулот 
калон буда, онњо тибќи меъёрњои тасдиќшудаи амортизатсияи воситањои 
асосї, нархномањо барои эњтиёљоти иљтимої њисоб мешаванд [1, 233]. 

Доир ба масъалањои бањисобгирии арзиши аслї корњои илмии зиёде 
ба анљом расидааст. Сањми олимонро дар њалли масъалањои ташкили 
бањисобгирии арзиши аслї олимони хориљї ба монанди А. Калмес, Ч. 
Њаррисон, Чарлз Кларк, Лео Сэй, А.П. Рудановский, М.П. Давидов, Н.Ф. 
Дитмар, аз он ҷумла олимони ватанӣ – Б.Њ. Каримов, С. Љ. Комилов, У. 
Давлатзод, И. А. Аминов, Д. Ўроќов, Т. Гулов қайд намудан ба маврид 
аст. 

Аввалин назарияњо оиди арзишмуайянкунии арзиши аслї дар 
аввали асри ХХ пайдо шуда буданд. Соли 1912 олим А. Калмес ба арзиши 



196 

аслї харољотњои мустаќим ва ѓайримустаќимро дохил карда буд. Дар 
њамон ваќт Ч. Њаррисон низоми стандарт – костро созиш дода буд. Соли 
1933 бошад, Чарлз Кларк назарияи директ – костинг – усуле, ки ба њайати 
арзиши аслї танњо харољотњои мустаќим дохил мешавад, пешнињод карда 
буд. 

Дар сатњи давлатї низ таҳияи асосҳои арзишмуайянкунї ба роҳ 
монда шуд. Леон Сэй вазири молия, академик ва президенти сенати 
Фаронса вазифаи назоратии бањисобгириро чунин баён карда буд: аз 
њама унсури муњимтарини вазифаи назоратии бањисобгирї ин аст, ки 
њама чиз - “нархи худ” – ро дорад, яъне арзиши аслиро. Ў 
арзишмуайянкунии арзиши аслии њар як воњиди алоњидаи мањсулоти 
истењсолшавандаро тарафдорї карда, диќќати махсусро ба арзёбии пулии 
мањсулотњои ѓайриасосї равона мекард, ки ин дар навбати худ ба 
пастшавии арзиши мањсулоти асосї оварда мерасонид.  

Барои Русия, истилоҳи “арзиши аслї” нисбатан нав аст, вай аввал 

дар асарҳои олимон А.П. Рудановский, М.П. Давидов, Н.Ф. Дитмар 
пайдо шуда буданд.  

Мафњуми арзиши аслиро аввалин маротиба соли 1912 олимон А.П. 
Руданвский, М.П. Давидов, Н.Ф. Дигмара дар асарњои худ оварда 
буданд. 

Дар оғози асри XX олими дигари рус Галаган бо мақсади ҳисоб 

кардани арзиши аслии мањсулот, пешниҳод намуд, ки хароҷоти 
ғайримустақимро барҳам дода, онҳоро ба арзиши мустақим табдил додан 
лозим аст. Таҳти таъсири асарҳои Рудановский ва Галаган дар охири 

солҳои 20-уми асри XX “баҳисобгирии меъёрӣ” ва “арзиши меъёрӣ” рушд 
намуд. 

Дар адабиётњои иќтисодии солњои охир ба нашр баромада, арзиши 
аслї њамчун ифодаи пулии харљњои барои истењсол ва фурўши мањсулот 
равона шуда маънидод карда мешаванд. Инро бо якчанд иќтибосњо исбот 
мекунем: ( Ниг. ба љадвали 1) 

 
Љадвали 1. 

Таърифи арзиши аслї 
Манбаъ Моњияти пешнињодшаванда 

1. Гулов Т. Бањисобгирии муњосибии 
молиявї: дастури таълимї – амалї – 
Душанбе, “Њољї Њасан”,соли 2010. –С. 231 

Арзиши аслии мањсулоти истењсолгардида 
харољотњои истењсолии ба мањсулоти тайёр 
вобастабударо дар назар дорад. 

2. М.Е. Боровская. Калькуляция 
себестоимости продукции : Тексты лекций. 
Минск ,2012. –С. 3 

Арзиши аслии мањсулот – ин харољотњои  
дар намуди пул ифодаёфта барои истењсол 
ва фурўши мањсулот равона шудааст.  

3. Б.Њ. Каримов. Тањлили иќтисодї: 
Дастури таълимї барои мактабњои олї. – 
Душанбе, Ирфон, 2005 – С.165 

Арзиши аслии мањсулот – ин харољоти 
љории корхона барои истењсол ва фурўши 
мањсулот бо ифодаи пулї мебошад. 
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Умуман, аз таърифњои дар боло овардашуда маълум мешавад, ки 
арзиши аслї ин маљмўи харљњои дар намуди пул ифодаёфтае, ки барои 
истењсол ва фурўши мањсулот равона шудаанд, ба ҳисоб меравад. 

М.А. Иванова ва А.П. Кондраков бар он андешаанд, ки 
“арзишмуайянкунї - ин ҳисобкуниии арзиши аслии маҳсулот (кор, 
хизматрасонӣ)” мебошад [2, 183]. В.Б. Ивашкевич мегӯяд, ки 
“арзишмуайянкунї ин системаи ҳисобҳо мебошад, ки мақсади он 

муайян кардани арзиши як воҳиди ҳисобкунии маљмўї мебошад” [3, 
201]. 

Инчунин бисёре аз олимон қайд мекунанд, ки вобаста ба 

хусусиятҳои истеҳсолот, барои ҳисоб кардани арзиши аслї воҳидҳои 
калкулятсионї истифода мешаванд, ба монанди воњидњои натуралї 
(дона, метр ва ғ.), воҳиди корӣ (киловатт-соат, соатҳои корӣ, рӯзҳои 
инсонӣ ва ғайра). 

Бисёре аз муаллифон намудҳои зерини арзишмуайянкуниро 
вобаста аз маќсади истифодабарї ҷудо мекунанд: 

- арзишмуайянкунии нақшавї, ки тибқи меъёрҳо ва сметаҳое, ки 
дар оғози давраи банақшагирӣ қабул шудаанд, таҳия шудааст;  

- арзишмуайянкунии лоињавї, ки ҳангоми тарҳрезии лоињањои 
нави истењсолї муайян карда мешавад;  

- арзишмуайянкунии (ҳисоботӣ), ки аз маълумот дар бораи арзиши 
аслии истеҳсол ва фурӯши маҳсулот (кор, хизматрасонӣ) иборат аст. 

Барои рушди босуръати корхонањои мамлакат дар шароити 
шадиди раќобатї ва мањдудии захирањо, самаранок идоракунии 
љараёни арзишмуайянкунї њатмї дониста мешавад. Аз оќилона 
истифодабарии усулњои муосири арзишмуайянкуии кор ва хизматњо, 
самаранокии фаъолияти корхона вобастагї дорад.  

Усули бањисобгирии арзиши аслї – ин усулҳои инъикос ва 
ҳуҷҷатгузории маълумотњо дар бораи хароҷоти истеҳсоли маҳсулот 
(кор, хизматрасонӣ) ва ҳисоб кардани арзиши њамаи маҳсулотњо, 

намудҳо ё воҳидҳои онро фаҳмида метавонем [4, 387]. 
Имрўзњо дар корњонањои истењсолї чунин усулњои 

арзишмуайянкунии арзиши аслии мањсулот  истифода мешаванд:  
1. њисоби мустаќим; 
2. меъёрї; 
3. њисобї – тањлилї; 
4. параметрї [5, 546]. 

Содатарин ва аз њама даќиќтарин ин усули њисоби мустаќим ба 
шумор меравад. Бо ин усул арзиши воњиди мањсулот бо роњи таќсим 
кардани арзиши умумї ба шумораи мањсулоти истењсолшаванда 
муайян карда мешавад. Ин усулро танњо дар корхонањои мањсулоти 
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якхела истењсолкунанда истифода кардан мумкин аст. Аз ин лињоз, 
усули номбаршуда кам мавриди истифода ќарор мегирад. 

Усули меъёрии арзишмуайянкунии арзиши аслии мањсулот дар 
корхонањое, ки фаъолияташон аз якчанд амалиётњои такроршаванда 
иборат аст, истифода мешаванд. Масалан, дар корхонањои характери 
истењсоли силсилавидошта истифода мешавад. 

Усули аз њама даќиќ ва мукаммали арзишмуайянкунии арзиши 
аслии мањсулот ин усули њисобї - тањлилї  мебошад. Бо ин усул пеш аз 
њама, тањлили њамаљонибаи вазъи истењсолот ва таѓйирёбии эњтимолии 
он гузаронида мешавад. Омилњои ба арзиши аслии мањсулот 
таъсиркунанда омўхта мешавад. 

Усули параметрї барои арзишмуайянкунии мањсулотњои якхела, 
вале њаљм ва сифати гуногундошта истифода мешавад. Ин усул дар 
саноати мошинсозї истифода карда мешавад. 

Арзиши аслї ин омили асосии бунёдкунандаи нарх ва фоида 
мебошад. Аз ин рў, бањисобгирии арзиши аслї имконият медињад, ки аз 
як тараф – ба самаранокии истифодабарии сарватњо бањои љамъбастї 
дода шавад, аз тарафи дигар – захирањои афзунгардонии  фоида ва 
пасткунии нархи воњиди мањсулот муайян карда шаванд. Маќсади 
бањисобгирии арзиши аслї ин ошкоркунии имкониятњои 
баландбардории самаранокии дар раванди истењсол ва фурўши 
мањсулот истифодабарии тамоми намудњои сарватњо мебошад. 

Аз тањлили боло ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар давраи 
гузариши мамлакат ба муносибатњои бозорї вазифаи аввалиндараљаи 
корхона барои мањсулоти раќобатпазир истењсол намудан - ин кам 
кардани арзиши аслии мањсулот ба њисоб меравад. Барои кам кардани 
арзиши аслии мањсулот корхона бояд усулњои муосири бањисобгирии 
арзиши аслиро истифода барад. Арзиши аслї нишондињандаи сифатї 
буда, натиљаи фаъолият, комёбињо ва захирањои доштаи корхонаро 
инъикос мекунад. Чї ќадаре ки арзиши аслии мањсулот кам бошад, 
њамон ќадар ќувваи корї, воситањои асосї, маводњо, сўзишворї 
самаранок истифода шуда, мањсулоти истењсолшуда бо харљи камтарин 
истењсол мешавад. 

Њамин тавр, бањисобгирии арзиши аслии мањсулот ин љараёни 
зарури объективї дар идоракунии истењсолот ба шумор меравад. 
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ХУСУСИЯТҲОИ УСУЛИ МЕЪЁРИИ БАҲИСОБГИРИИ  

ХАРОҶОТ БАРОИ НИЗОМЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
 
Алоқа байни муњосиботи идоравӣ ва молиявӣ [1, 143] бо ёрии 

њисобњои назоратӣ ба вуҷуд оварда мешавад, ба монанди њисобњои 

даромад ва хароҷоти муњосиботи молиявӣ. Маълумот аз як низом ба 
дигар низом бо ёрии њисобњои махсуси ҷудокардашуда гузаронида 
мешаванд, ки дар њар як санаи њисоботи пӯшидашуда бақия надоранд. 
Њисобњои бањисобгирии идоравие, ки бақия доранд, якбора ба 

њисобгирии идоравӣ ва молиявӣ дохил мешаванд. Бањисобгирии 
бухгалтерии миллӣ – ин низоми муттањидае, ки дар низоми ягонаи 
њисобњо, яъне вобаста аз пуррагии бањисобгирии хароҷот–директ-
костинг ташкил карда шудааст. 

Низоми бањисобгирии «Директ-костинг» барои банақшагирӣ ва 
тањлили хароҷоти тағйирёбанда, дигар намудњои хароҷоти боқимонда 

ба натиҷањои молиявии давраи њисоботӣ аз њисоб бароварда мешаванд. 
Ин низом барои паст кардани мењнати ғунҷоиш имконият медињад ва 
бањисобгириро осон мегардонад. Дар охири давраи њисоботӣ хароҷоти 
даврагӣ аз њисоби камшавии счёти даромад аз фурӯш аз њисоб 
бароварда мешавад. 

- вобаста аз фаврӣ будани бањисобгирии хароҷот-низоми 

бањисобгирии хароҷоти аслӣ ва низоми «Стандарт-костинг» [2, 115]. 
Низоми «Стандарт-костинг» – ин низоми бањисобгирии идоравие, 

ки ба танзими хароҷоти мустақим бо роњи тартиб додани калкулятсияи 
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меъёрӣ то оғози истењсолот, бањисобгирии хароҷоти аслӣ ва тањлили 

фарқиятњо аз меъёр равона карда шудааст [3, 23]. Дар ин низом танњо 
њодисањои оянда ба њисоб гирифта мешаванд, на ин ки гузашта. Мањз 
њамин фарқияти ин низоми бањисобгириро аз усули нормативии 
бањисобгирии хароҷот фарқ мекунад, ки дар он хароҷоти нормативӣ 
дар асоси таҷрибаи гузашта, хароҷоти стандартӣ бошад ба оянда асос 
карда шудаанд. 

Ба интихоби низоми бањисобгирии бухгалтерии идоравӣ омилњои 
зерин таъсир расонида метавонанд: иқтисодӣ, њуқуқӣ, ташкилӣ, 

техникӣ-иқтисодӣ, салоњиятнокии роњбар, талаботи роњбар ба ин ё он 
маълумоти идоравӣ ва ғайра. Интихоби низоми бањисобгирии идоравӣ, 
инчунин аз соња ва њаҷми корхона, технологияи истењсолӣ истифода 
бурда шуда, номгӯйњои мањсулот вобаста аст. Ташкили чунин низом - 

ин кори дохилии худи корхона, ки вобаста аз мақсад ва вазифањои 
идоракунии корхона муайян карда мешавад. 

Дар солњои охир менеҷерони дараҷаи болоӣ ва миёна бисёртар ба 
бањисобгирии идоравӣ шавқи баланд пайдо карда истодаанд.  

Низоми «Директ-костинг» яке аз низомњои њисобкунии арзиши 
аслӣ ва бањисобгирии хароҷот мебошад, ки дар низоми бањисобгирии 
идоравӣ истифода бурда мешавад. 

Директ-костинг – ин низоми бањисобгирии идоравие, ки дар 
тақсимоти хароҷот ба доимӣ ва тағйирёбанда вобаста аз тағйироти 
њаҷми истењсолот асос ёфтааст. Тиниалиятњои асосии низоми «Директ-
костинг»: 

- оддӣ ва асоснок будани њисобкунии арзиши қисмӣ, азбаски 
зарурият дар шартан тақсимот кардани хароҷот мавҷуд нест; 

- имконияти муқоисаи хароҷоти тағйирёбандаи даврањои гуногун. 
Вобаста бо ин тағйироти сохтори корхона ва тағйиротњои хароҷоти 
доимии бо он вобаста ба арзиши мањсулот таъсир намерасонад; 

- дар њисобот оиди натиҷањои молиявӣ[4, 42], ки дар низоми 
директ-костинг тартиб дода мешавад, тағйироти фоида вобаста аз 
тағйироти хароҷоти тағйирёбанда, нархи фурӯш ва сохтори мањсулоти 
истењсолшуда; 

- имконияти равона кардани таваҷҷӯњи роњбарият ба тағйироти 

даромади марҷиналӣ (маблағи рӯйпӯшкунӣ) чун умуман оиди корхона, 
инчунин оиди шӯъбањои алоњида; 

- мањсулотњое муайян карда шавад, ки даромаднокии нисбатан 
баланд дошта бошанд, азбаски фарқият байни нархи фурӯш ва маблағи 
хароҷоти тағйирёбанда дар натиҷаи аз њисоб баровардани хароҷоти 
доимӣ ба арзиши аслии мањсулотњои алоњида пӯшида намешаванд; 
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- ин низом имконияти чораҷӯии зудро нисбати тағйиротњои бозор 
таъмин мекунад; 

- маълумоте, ки дар низоми директ-костинг ба даст оварда 
мешавад, барои гузаронидани сиёсати нархии самаранок имконият 
медињад. 

Ташкили бањисобгирии идоравӣ дар асоси низоми директ-костинг 

бо якчанд муаммоњо алоқаманданд, ки аз хусусиятњои ин низом 
бармеояд: 

- мушкилӣ њангоми тақсимоти хароҷот ба доимӣ ва тағйирёбанда 
пайдо мешавад, азбаски, хароҷоти пурра доимӣ ва пурра тағйирёбанда 
кам мебошад; 

- муқобилони директ-костинг фикр мекунанд, ки хароҷоти доимӣ 
инчунин дар истењсолоти мањсулоти муайян иштирок мекунанд ва 
инчунин бояд ба арзиши аслии мањсулот ворид карда шаванд. Директ-
костинг ба саволњо ба монанди чӣ қадар арзиши мањсулоти 

истењсолшуда, арзиши аслии пурраи он чӣ қадар ҷавоб намедињад. 
Барои њамин дар њолати мавҷудии маълумот оиди арзиши аслии 
пурраи мањсулоти тайёр ё истењсолоти нотамом тақсимоти иловагии 
хароҷоти шартан доимӣ лозим нест; 

- ба нархњои мањсулот рӯйпӯшкунии њамаи хароҷоти корхонаро 
бояд таъмин кард; 

- нодурустии маблағи умумии фоида барои давраи ҷорӣ, азбаски 
бақияњои истењсолоти нотамом ва мањсулоти тайёр танњо дар доираи 
хароҷоти истењсолии тағйирёбанда бањогузорӣ карда мешавад; 

- номутобиқ будани њаҷми арзиши аслии мањсулоти истењсолшуда 

бо нишодињандаи «арзиши кӯтоњ кардашуда», ки оиди моддањои 
хароҷоти тағйирёбанда њисоб карда шудааст, ки зуд дурустии 
бањисобгириро паст мекунад; 

- номутобиқии натиҷањои бањисобгирии молиявӣ бо натиҷањои 
бањисобгирии идоравӣ, ки дар натиҷа боварии мақомотњои назоратӣ 
паст карда мешавад–идоракунии молиявӣ, андозбандӣ ва дигарњо - ба 

роњбарияти корхона, ки ба натиҷањои манфӣ оварда мерасонад. Дар 
бањисобгирии бухгалтерии миллӣ усули оддӣ тартиби њисобкунии 
аниқро таъмин мекард. Лекин, њангоми низоми директ-костинг 
хароҷоти пурра барои истењсоли мањсулот муайян карда намешавад. 

Лекин бояд дар назар дошт, ки ягон низоми арзиши аслиро бо аниқии 
сад фоиза њисоб мекардагӣ мавҷуд нест. Њар як дохилкунии 
ғайримустақими хароҷот ба мањсулот арзиши аслии нодурустро 
пешнињод мекунад ва аниқии њисобкунӣ паст мешавад. Аз ин нуқтаи 

назар аз њама њисобкунии аниқ – ин калкулятсия оиди хароҷоти 
тағйирёбанда њисобида мешавад, ки дар асоси њисобкунӣ бо низоми 



202 

директ-костинг ба даст оварда мешавад. Дар ин њолат ба калкулятсия 
хароҷоте, дохил карда мешавад, ки бо истењсоли мањсулот алоқамандии 
мустақим доранд. Барои њамин талабот нисбати аниқии њисобкунӣ на 

пуррагии ворид кардани хароҷот ба арзиши аслӣ, балки усули 
воридкунии хароҷот ба ин ё он мањсулот шуморидан равост. 

Стандарт-костинг (standard costing) [5, 187] – ин низоми 
бањисобгирии хароҷот ва њисобкунии арзиши аслии мањсулот бо 
истифодаи хароҷоти меъёрӣ мебошад. 

«Стандарт» – ин миқдори воњиди ашёи хом барои истењсоли 
мањсулот шуморида мешавад; «костинг» – ин инъикоси пули ин 
хароҷотанд. 

Standard Costing — ин на танњо усули банақшагирӣ ва 
бањисобгирии хароҷот, балки усули идоракунии соњибкорӣ, асосан 
қисмати истењсолии он ба њисоб маравад. Идеяи асосии Standard 
Costing –ин пешгӯии хароҷот мебошад [6, 156]. Низом талаб мекунад, 

ки нишондињандањои мақсаднок оиди хароҷот муқаррар карда шавад, 
ва њамаи фаъолиятро маҷбур мекунад, ки мақсадњои гузошташуда 
амалӣ гарданд. Standard Costing талаб мекунад, ки як чораҷӯии калон 
оиди ба меъёрдарорӣ, њисобкунӣ гузаронида шавад ва байни натиҷањои 

ба даст оварда бо мақсадњои соњибкорӣ алоқа пайдо шавад, баъдан 
онњоро қабул ва сабт намуда барои оянда чун стандарт, яъне меъёр 
истифода бурда шавад. Фалсафаи низоми Standard Costing аз он иборат 
аст, ки ба бањисобгирӣ нишондињандањои дурнамо ворид шавад. 
Ҷараёни идоракунӣ дар асоси тањлили сабабњои ин фарқиятњо ташкил 
карда шуда, онњоро ба њадди ақал расонидан аст. 

Низоми Standard Costing чун дигар низомњо камбудињои худро 
дорад: 

- ањамияти калон ба арзиш ва истењсолнокии мањсулот равона 
карда шудааст; 

- дар њолати давраи кӯтоњи гардиши мол, стандартњо танњо давраи 
кӯтоњ истифода бурда мешавад; 

- бисёр таваҷҷӯњи ба кам кардани хароҷот равона карда шудааст, 
на ба баланд кардани сифати мањсулот ё иҷроиши арзњои мизоҷон; 

- на њама ҷињатњои баланд гардонидани самарнокии истењсолотро 
дар бар мегирад. 

Тиниалиятњои Standard Costing аз инњо иборат аст, ки ин усул: 
- асоси мустањкам барои муайянкунии фарқиятњо њангоми тақозои 

хароҷот таъмин мекунад; 
- баландгардонии истењсолнокии мењнатро кафолат медињад ва 

фаъолияти коргаронро њавасманд мекунад; 
- коргаронро њидоят мекунад, ки мувофиқи меъёр кор кунанд; 
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- арзиши аслии мањсулоти нисбатан устуворро таъмин мекунад. 
Сарчашмањои сарфакорӣ дар Standard Costing инњоянд: 
- ошкоркунии талафотњои бартарафшаванда (фарқиятњои 

номусоид), ки фоидаи корхонаро паст мекунанд; 
- пешнињоди маълумотњои аниқ ва саривақтӣ оиди арзиши аслии 

мањсулот барои банақшагирӣ, фурӯш ва нархгузорӣ ба менеҷерон; 
- њавасмандкунии фаъолияти њамаи коллективи коргарон барои 

амалӣ гардонидани мақсадњои корхона; 
- ҷавобгарии шахсӣ барои хароҷот. 
Ҷорикунии низоми идоракунии хароҷоти Standard Costing 

имконият медињад, ки арзиши аслии муқарраргашта амалӣ шавад. Ба 

ғайр аз ин муаммоњои назорати ҷории хароҷот њал карда мешавад, 
сабабњои фарқият аз мақсадњои гузошташуда муайянкарда мешаванд 
ва инчунин захирањои нави сарфакорӣ азхуд карда мешавад. Њамин 
тавр, истифодабарии директ-костинг ва стандарт-костинг барои 
корхона аз нуқтаи назари баланд гардонидани самаранокии 
идоракунии хароҷот ва фоида фоидабахш аст. 
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