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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар марҳилаи дигаргуншавии низоми 

маъмурӣ-фармондеҳии иқтисодӣ ба низоми бозорӣ асоси амалӣ намудани сиёсати 

давлатии ислоҳот бевосита дар минтақаҳо гузаронида мешавад. Тавсеаи имконияти 

тараққиёти иқтисодиёти минтақавӣ, бахш ва ё соҳаҳои он, ки дар истифодаи 

принсипҳои самаранокӣ ва оқилона асос меёбанд, зарурати танзими ҷараёнҳо ва 

падидаҳоро ба миён меоварад. Дар чунин шароит аҳамияти ташкил ва бонизом 

гузаронидани танзими макроиқтисодии ҷараёнҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии онҳо афзунтар мегардад.  

Дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон омадааст: “...барои гузариш аз иқтисоди маъмуриву банақшагирӣ 

ба низоми нави муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ, дигаргунсозиҳои сохторӣ ва 

таъмин намудани гуногуншаклии моликият, фароҳам овардани шароити мусоид 

барои соҳибкориву сармоягузорӣ, ташаккул додани низоми миллии буҷету андоз 

ва пуливу қарзӣ, рушди соҳаҳои воқеии иқтисод ва инкишофи бахши иҷтимоӣ 

бисёр тадбирҳои самарабахш амалӣ карда шуданд”.1 Бинобар ҳамин, дар дурнамо 

зарурати ҳалли муаммои баланд намудани рақобатпазирии хоҷагидории минтақавӣ 

ва васеъшавии ҷараёни ташаккулёбии бахши рақамӣ дар асоси амалигардонии 

сиёсати “иқтисодиёти сабз” ва саноатикунонии босуръат ба миён меояд, ки ба 

истифодабарии технологияҳои инноватсионӣ ва инкишофи иқтидори инсонӣ 

мусоидат карда, баҳри таъмини тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ва 

минтақаҳои он равона карда мешавад. Аз ин лиҳоз, мушкилоти ташаккулёбӣ ва 

истифодабарии механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо 

мутобиқи талаботи объективонаи қонунҳои иқтисодӣ муҳим мегардад. Аз ҳалли ин 

мушкилот аз бисёр ҷиҳат ба сатҳи самаранокии идоракунии минтақавӣ ва 

дастрасии мақсадҳои афзалиятноки тараққиёти минтақа вобастагӣ дорад. 

Аҳамияти истифодаи танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо дар ҷараёни 

амалигардонии таҷдид ва ғайримарказонидани низомҳои идоракунӣ ва ҷараёнҳо 

                                                           
1  Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон «Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз  21.12.2021. – Душанбе, “Шарқи Озод”, 2021. – С. 6, 14. 
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боз ҳам баланд мегардад, ки бо мушкилгардии танзими падидаҳои иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва ҷараёнҳои тараққиёти минтақаҳо, муносибатҳои байни субъектони 

иқтисодиёти минтақавӣ, мақомотҳои танзимкунандаи ҳокимияти давлатӣ 

алоқаманд мебошад. 

Дар ҷараёни амалигардонии таъсирот ба иқтисодиёт, давлат механизми 

танзими макроиқтисодии минтақаҳоро истифода мебарад, ки асоси тамоми низоми 

идоракунии миллиро ташкил медиҳад. Аз ин лиҳоз, дар марҳилаи муосири 

тараққиёти бозории мамлакат муайян намудани дараҷаи дахолати мақомотҳои 

давлатӣ ба ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ бо дарназардошти 

дигаргуншавии шароитҳои ҷаҳонишавӣ масъалаи муҳим ифода мегардад. Рушди 

устувори низоми бозории ташкили истеҳсолот минтақаҳоро маҷбур менамояд, ки 

вазифаҳои куллан навро дар сатҳи миллӣ ва ҷаҳонӣ иҷро намояд, ки зарурати ворид 

намудани унсурҳои навро дар механизми давлатии танзими иҷтимоӣ-иқтисодии 

тараққиёти минтақаҳо тақозо менамояд. Моҳиятан, сухан оид ба таъсиси 

механизми самаранок барои танзими макроиқтисодии ҷараёнҳои тараққиёти 

минтақавӣ меравад, ки муносибати консептуалии ба принсипҳои идоракунии 

давлатӣ асосёфта ва то ҳадди аксар ба инобат гирифтани хусусиятҳои ҷараёни 

такрористеҳсоли минтақавӣ, ҳаҷми таъсири омилҳои дохиливу берунаро ба соҳаҳо 

ва бахшҳои алоҳидаи иқтисодиёти минтақавӣ, инчунин, имконияти дастрасии 

мақсадҳои стратегии гузошташударо дар нишондодҳои аниқу тағйиротҳои 

сифатии низоми минтақавӣ талаб менамояд. 

Бо назардошти сиёсати нави давлатии рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо зарурати аниқ намудани моҳияти назариявӣ ва методологии таркиби 

онҳо боз ҳам афзоиш меёбад. 

Методологияи танзими давлатӣ моделҳои зиёди назариявӣ ва амалиро дарбар 

мегирад, ки барои ҳалли масъалаҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар миқёси 

мамлакати алоҳида таъинот дорад. Ҳамзамон, қайд намудан зарур аст, ки ба 

муаммои таъсисдиҳии механизми самараноки танзими давлатӣ дар чорчӯбаи 

минтақаҳо, ки макони иҷтимоӣ-иқтисодии миллиро ташкил медиҳанд, диққати 

ҷиддии илмӣ зоҳир карда намешавад. 
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Дар назарияи низоми муносибатҳои бозорӣ вазифаҳои танзими равандҳою 

падидаҳои иқтисодиро дар ҷараёни такрористеҳсол механизми бозорӣ иҷро 

мекунад, ки ҳамчун “қоидаи бозӣ”-и субъектони хоҷагидорӣ оид ба истеҳсол ва 

ташаккулёбии пешниҳоду эҳтиёҷоти молӣ, махсусан, қисми пардохтпазирии он, ки 

талаботи аслиро муайян мекунанд, мушоҳида карда мешавад. Мувофиқан, онҳо 

асоси механизми танзими макроиқтисодии ҷараёнҳои тараққиёти минтақавиро 

ташкил медиҳанд, зеро таъмини мувофиқати байни маҷмӯи талабот ва маҷмӯи 

пешниҳод аз онҳо вобастагӣ дорад. Махсусан, муаммои муайян намудани таносуби 

онҳо дар дурнамои дарозмуддат муҳимтар мегардад, вақте ки бисёр шароити 

фаъолияти субъектони иқтисодӣ ва дигар агентҳои бозор номаълум мебошанд. 

Ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунандаи дар давраҳои пеш пойдоргардида 

ва дараҷаи истифодабарии иқтидори табиӣ-иқтисодии Тоҷикистон ба 

дигаргуниҳои куллӣ оварда расонида, дар шароити табаддулоти иқтисодиёти 

фармондеҳӣ ба бозорӣ онҳо натанҳо шиддат ёфтанд, балки номутаносибиҳои нави 

минтақавӣ дар сохтори иқтисодиёти миллӣ ба миён омаданд. Барои ҳалли онҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияҳо ва барномаҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо коркард шудаанд, ки дар чорчӯбаи онҳо сиёсати минтақавии давлат 

амалӣ карда мешавад. Ин тадбирҳо барои таъсиси заминаҳои умумии тараққиёти 

минтақавӣ равона карда шуда, таъиноти интихобӣ надорад ва методологияи 

тадқиқоти ҷараёнҳои фарқгузории локалӣ дар ҳалли муаммоҳои тараққиёти 

минтақавӣ аз мадди назар берун мемонанд. 

Ҳамаи гуфтаҳои боло, инчунин, зарурати муайян намудани принсипҳои 

асосии танзими макроиқтисодӣ, ки хислатҳои минтақаро ба назар мегирад, бо 

ҷойгиршавии географӣ ва истифодабарии захираҳои табиӣ дар раванди 

такрористеҳсолот, инчунин истифодаи амалии механизм дар ҷараёни ноҳиябандии 

иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат муҳиммияти мавзуи тадқиқоти диссертатсиониро 

муайян намуданд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Солҳои охир ба муаммои идоракунии 

ҷараёнҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва таъсиси механизми самаранок барои 

танзими рушди минтақаҳо диққати мутахассисон рӯ ба афзоиш ниҳодааст. 
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Махсусан, чунин муносибат дар марҳилаи дигаргуншавии низоми иқтисодӣ дар 

мамлакат ниҳоят зарур мебошад, ки дар ин шароит аҳамияти танзими 

макроиқтисодии ҷараёнҳо ва падидаҳои иқтисодӣ дар минтақаҳо афзоиш меёбад, 

ба ҳалли масъалаҳои стратегии умумимиллӣ доир ба баланд намудани суръати 

тараққиёти соҳаҳои саноат ва гузариш ба иқтисодиёти индустриалӣ-аграрӣ 

мусоидат менамояд. Дар ҳалли муаммои инкишофи назария ва методологияи 

иқтисодиёти минтақавӣ ва тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҳудудҳо саҳми 

назаррасро олимони рус ба монанди: А.Г. Аганбегян, А.Г. Гранберг, А.Г. Воронин, 

А.С. Новоселов, А.Л. Гапоненко, В.А. Шабашев, С.М. Яковлев, Е.В. Егоров ва 

олимони хориҷӣ А. Фишер, Б. Олин, Г. Ричардсон, Ҷ. Бреннан, Д. Сейтлин, Й. 

Шумпетер, Н. Китчен, Э. Маркварт ва дигарон гузоштаанд.  

Ба назария ва методологияи ҷо ба ҷо намудани қувваҳои истеҳсолкунанда 

олимони тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. Нарзиқулов И.Қ., Саидмуродов Ҳ. М., 

Мирзоев Р.К. ҳамчун раисони Шӯро оид ба омӯзиши қувваҳои истеҳсолкунанда 

дар назди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон нақшаҳои кулл оид ба 

ҷойгиркунии корхонаҳои саноатӣ ва ташкили маҷмуи ҳудудии истеҳсолии ҷануби 

мамлакатро тартиб дода, аз нуктаи назари илмӣ асоснок намуданд. 

Ба шумори олимони ватанӣ, ки бо муаммоҳои иқтисодиёти бозорӣ ва 

ташаккулёбии механизми идоракунии рушди устувори иқтисодиёти минтақавӣ ва 

низомҳои худтанзимшавандаи ноҳиявӣ машғул шудаанд, шахсони зеринро шомил 

намудан мумкин аст: А.А. Бойматов, С.Д. Комилов, З.С. Султонов, Л.Х. 

Саидмуродов, Р.К. Раҳимов, Ш.М. Раҳимов, Р. Раҳматзода, Т.Р. Ризоқулов, Ф.С. 

Обидов, А.Б. Мирсаидов, Х.Н. Муҳабатов, М.М. Шарифзода, Ф.Ҳ. Азизов, 

М.Файзуллоев ва дигарон. 

Масъалаҳои идоракунии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ва 

танзими ҷараёнҳои бозорӣ дар корҳои илмии А.А. Назаров аз нуктаи назари 

мақомотҳои худидоракунии ноҳияҳои маъмурӣ ва бахши соҳибкорӣ, А.Х. Авезов 

аз ҷиҳати методологияи ташаккулёбии стратегияи тараққиёти минтақавӣ, Ш.М. 

Раҳимов аз ҷиҳати ташаккулёбии механизми танзими давлатии саноат дар шароити 

бозор, С.А. Ғозибеков аз ҷиҳати ташаккулёбии стратегияи идоракунии ҷараёнҳои 
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рушди устувор, Л.Х. Саидмуродов аз ҷиҳати танзими ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

дар мамлакатҳои хурд бо иқтисодиёти кушод, М.М. Исмоилов аз ҷиҳати 

ташаккулёбии стратегияи таъсисёбӣ ва истеъмолоти даромадҳои аҳолӣ, И.Р. 

Иброҳимзода доир ба истифодаи фишангҳои молиявию қарзӣ ва сармоягузорӣ, 

Я.П. Довгялло аз ҷиҳати муайян намудани афзалиятҳо дар тараққиёт ва истифодаи 

самараноки иқтидори илмӣ, А.Л. Қодиров аз ҷиҳати ташаккулёбии асосҳои 

иқтисодиёти минтақавии рақамӣ, Х.Ш. Пӯлотова аз ҷиҳати муайян намудани 

роҳҳои баланд бардоштани самаранокии механизми истифодабарии захираҳои 

иқтисодии минтақаҳо мавриди тадқиқ қарор дода шудаанд. 

Натиҷаҳои илмии муаллифони номбурдаро ба инобат гирифта, қайд намудан 

зарур аст, ки дар корҳои олимони номбаршуда ба масъалаҳои методологии 

ташаккулёбии механизмҳои макроиқтисодии танзими ҷараёнҳои тараққиёти 

минтақаҳо, таҳлили назариявии мафҳумҳои “идоракунӣ”, “танзимкунӣ” ва соҳаҳои 

истифодабарии онҳо диққати зарурӣ зоҳир карда нашуда, инчунин, коркарди амиқи 

танзими таносубҳои минтақавӣ ва мутаносибии макроиқтисодии соҳаҳо, бахшҳои 

хоҷагидории минтақавӣ ба назар намерасад, ки хусусиятҳои минтақаро дар ҳалли 

масъалаҳои саноатикунонии босуръат ва гузариш ба иқтисодиёти индустриалӣ-

аграрӣ фарогир карда бошанд. 

Бинобар ин, муаммоҳои ташаккулёбии танзими механизми макроиқтисодӣ ва 

истифодабарии он дар ҷараёни тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо, 

ҳудудҳои маъмурӣ, истифодаи муносибати аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи таҷдиди 

он мутобиқ бо талаботи низоми бозории амалкунанда тақозо менамоянд, ки 

тадқиқотҳои иловагӣ гузаронида шаванд, назарияи иқтисодиёти минтақавиро 

инкишоф дода, ба мақомоти ҳокимияти давлатии минтақавӣ имконияти истифодаи 

фишангҳои аслии таъсири давлатиро ба ҷараёнҳои иқтисодӣ таъмин намуда, барои 

рушди устувори минтақаҳо мусоидат кунанд. 

Робитаҳои таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзуъҳои илмӣ. Мавзуи 

диссертатсия дар асоси Паёмҳои Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар чорчӯбаи амалигардонии Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон то соли 2030 -3.2. Рушди минтақаҳо ва инчунин Барномаи 

миёнамуҳлати рушди босуръати саноат барои солҳои 2021 – 2026  иҷро шудааст.  

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот дар такомули асосҳои назариявию методологии ҷараёни 

ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо зоҳир 

гардида, дар принсипҳои интихобӣ ва таъинотии таъсири давлатӣ ба хоҷагии 

минтақавӣ, имкониятҳои баробар намудани сатҳи тараққиёти онҳо дар асоси 

истифодаи самараноки захираҳои бойи табиӣ бо риоя намудани талаботҳо, 

коркарди пешниҳодҳо доир ба такомули усулҳо ва фишангҳо, истифодаи 

маҷмуавии онҳо дар ҷараёни танзими тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ва 

ҳудудҳои маъмурии онҳо ифода меёбад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Дастрасии мақсади тадқиқоти диссертатсионӣ 

вазифагузорӣ ва ҳалли як қатор масъалаҳои аз ҷиҳати илмӣ-методӣ ва амалӣ 

алоқамандро тақозо намуд, алалхусус: 

 муайян намудани мафҳуми “механизми танзими макроиқтисодӣ” ва 

тавсифи васеи ҷараёни ташаккулёбии он, истифодаи самаранок аз тарафи давлат 

дар ҷараёни таъсиррасонӣ ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодии тараққиёти 

минтақаҳо бо назардошти шиддатёбии ҷараёни ҷаҳонишавӣ ва хусусиятҳои 

гузариш ба иқтисодиёти индустриалӣ-аграрӣ; 

 коркарди муносибатҳои назариявӣ ба мафҳумҳои “идоракунӣ”, 

“танзимкунӣ” ва доираи истифодаи онҳо, дараҷаи дахолати давлат ба фаъолияти 

субъектони минтақавӣ ба воситаи истифодабарии механизми танзимкунандаи 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ; 

 муайян намудани дараҷаи таъсири давлат ба ҷараёнҳои дар низоми 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ бамиёноянда тариқи ташаккули механизми танзим 

бо истифодабарии принсипҳои интихобӣ ва таъинотии таъсири давлат ба 

иқтисодиёти минтақавӣ асосёфта; 

 муайян намудани хусусиятҳои раванди ташаккулёбии механизми танзими 

макроиқтисодии рушди минтақа ва истифодаи онҳо дар марҳилаҳои давраи 
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гузариш ба низоми иқтисодиёти бозорӣ бо ҷалби технологияҳои иттилоотӣ ва 

навоварӣ, имконияти такомули фишангҳои танзими тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақаҳо ва вазифаҳои субъектони идоракунӣ дар ҷараёни қабулу 

амалигардонии қарорҳои идоракунӣ; 

 коркарди усулҳои ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии 

тараққиёти минтақаҳо бо роҳи таъсиси институтҳои идоракунӣ ва пояи меъёрӣ-

ҳуқуқӣ барои фаъолияти самараноки онҳо, таъмини дастгирии давлатӣ ба ноҳияҳои 

бо мушкилот дучоршуда ва минтақаҳое, ки вазъияти ногувор доранд; 

 муайян намудани мавқеи механизми бозорӣ дар танзими макроиқтисодии 

низоми иқтисодии минтақавӣ бо назардошти хусусият ва баҳамтаъсиррасонии 

субъектони он дар бахшҳои ташаккулёбии пешниҳоди молӣ ва талаботи 

пардохтпазир дар бозор бо роҳи истифодаи оқилонаи иқтидори табиӣ-захиравии 

минтақаҳо; 

 таҳлил намудани шарт ва шароитҳо барои баробар гардондани сатҳи 

тараққиёти иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва имкониятҳои коҳиш 

додани фарқияти байни онҳо, ҳудудҳои маъмурӣ, ки дар қисматҳои гуногуни 

мамлакат ҷойгир карда шудаанд, дар асоси рушди соҳибкорӣ, махсусан, бизнеси 

хурд, ҷалби инвеститсияҳо барои азхуд намудани захираҳои табиии минтақаҳо; 

 муқаррар намудани вобастагии рушди устувори хоҷагии минтақаҳо аз 

омилҳои инфрасохторӣ ва нақши танзими макроиқтисодӣ дар ҷараёни таъсири 

давлатӣ ба инфрасохтори низоми иқтисодӣ ба воситаи истифодабарии оқилонаву 

самараноки захираҳои ҳаётии маҳдуд ва таъсири ҳадди ақал ба муҳити табиат; 

 омӯзиши ҷараёни ташаккулёбиву амалигардонии сиёсати минтақавӣ, ки 

дар нақши фишанги танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо зуҳур карда, 

истифодабарии захираҳои бойи табиӣ бо риоя намудани талаботҳои экологӣ, ҷалби 

мақомотҳои идоракунии давлатӣ ва субъектони хоҷагидорӣ;   

 асоснок намудани зарурати коркарди барномаи мақсадноки тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Суғд барои дурнамо бо истифода аз муносибати 

маҷмӯавӣ ва муайян намудани мушкилоти тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва роҳҳои 

ҳалли онҳо. 
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Объекти таҳқиқот. Ба ҳайси объект хоҷагии минтақавӣ ҳамчун субъекти 

иқтисодиёти миллӣ, қонуниятҳо ва хусусиятҳои танзими макроиқтисодии 

тараққиёти минтақаҳо дар шароити низоми муносибатҳои бозорӣ баромад мекунад. 

Предмети таҳқиқот. Муносибатҳои иқтисодӣ, ки дар ҷараёни ташаккулёбии 

механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо ва таъсири давлатӣ ба 

хоҷагидории минтақавӣ, ки бо ғайримарказонида шудани низоми идоракунӣ 

алоқаманд мебошанд. 

Фарзияи таҳқиқот. Такомули механизми танзими макроиқтисодии ҷараёни 

тараққиёти минтақаҳо ба раванди беҳтаргардонии дараҷаи дахолати давлат ба 

иқтисодиёт ва болоравии самаранокии сиёсати идоракунии минтақавӣ ва ҳудудӣ 

имкон медиҳад.  

Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои илмии доир ба муаммои 

ташаккулёбии механизми танзими давлатии тараққиёти иқтисодии минтақаҳо, 

пешниҳодҳои илмӣ-методӣ доир ба муайян намудани дараҷаи дахолати давлат ба 

фаъолияти субъектони хоҷагидории минтақавӣ ва самтҳои такомули фишангҳои 

танзими сатҳи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо равона шудаанд, ташкил 

намуданд, ки дар истифодабарии оқилонаи захираҳои табиӣ-иқтисодӣ ва меҳнатии 

минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии онҳо ифода меёбанд. 

Асосҳои методологии таҳқиқотро маҷмӯи тарзу усулҳои таҳлил ва 

омӯзиши падидаҳо ва ҷараёнҳои иқтисодӣ ташкил намуда, дар раванди он 

баҳодиҳии муқоисавӣ, омилӣ ва мантиқӣ, моделсозии иқтисодӣ-математикии 

ҷараёни ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии минтақаҳо истифода 

шудаанд. Дар диссертатсия усулҳои гурӯҳбандӣ ва баҳодиҳии экспертии ҷараёни 

танзими таъсири давлатӣ ба хоҷагии минтақавӣ, натиҷаҳои корҳои илмӣ-

тадқиқотӣ, методии аз тарафи муаллиф ва бо иштироки бевоситаи ӯ иҷрошуда 

васеъ истифода гардиданд. 

Сарчашмаи маълумот. Пояи иттилоотии тадқиқоти диссертатсиониро 

маводи Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сарраёсати 

Агентии омори он дар вилояти Суғд, маълумоти омории доир ба ҷараёни танзими 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии дар онҳо 
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нашргардида, маҷмӯаҳои ҳамасола, ки иттилоотро доир ба нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ фаро мегиранд, инчунин барномаҳои мақсадноки дар минтақаҳо 

қабулгардида ва амалишаванда ташкил намуданд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар кафедраи иқтисодиёт ва соҳибкории 

Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон омода 

гардидааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар он зоҳир мегардад, ки бори аввал зарурати 

ба миён гузоштани масъалаи назариявӣ-методологӣ оид ба ташаккулёбии 

механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо, истифодаи 

самараноки онҳо дар ҷараёни таъсири давлатӣ ба бахши иқтисодӣ-экологии 

хоҷагии минтақавӣ, такомули сиёсати минтақавӣ, фишангҳои амалигардонии он 

дар минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии онҳо асоснок карда шудааст.  

Дар ҷараёни тадқиқот чунин натиҷаҳои асосии илмӣ ба даст оварда 

шудаанд, ки навгонии илмии диссертатсияро инъикос менамоянд: 

 мазмуни назариявии мафҳуми “механизми танзими макроиқтисодӣ” ва 

доираи истифодаи он дақиқ карда шудааст. Асоснок карда шудааст, ки ин мафҳум 

ҳамчун маркази тамоми низоми идоракунии давлатӣ баромад мекунад, зеро низоми 

интегриронии усулҳои танзимкунӣ ба давлат имкон медиҳад, ки самаранокии 

таъсиррасонии худро ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо 

баланд намояд, бо назардошти ҷараёни шиддатёбии ҷаҳонишавӣ ва махсусан 

гузариши мамлакат ба иқтисодиёти индустриалӣ-аграрӣ ва тағйирёбии шароитҳое, 

ки бо иҷрои вазифаҳои сифатан нави минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии он 

алоқаманд мебошанд;  

 муносибатҳои назариявӣ оид ба муайян намудани мафҳумҳои 

“идоракунӣ”, “танзимкунӣ” ва доираҳои истифодабарии онҳо, инчунин, дараҷаи 

дахолати давлат ба фаъолияти бозории хоҷагии минтақавӣ ва субъектони он – 

ҳудудҳои маъмурӣ коркард шудааст. Асоснок гардидааст, ки истилоҳи 

“танзимкунӣ” дар ҳолатҳои тағйирёбандаи бозор ва муносибатҳои агентҳои бозорӣ 

бештар истифода шуда, мақсаднокии таъсиси механизми танзимкунии тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳоро бо назардошти тақсимоти ҳудудӣ-маъмурӣ ва 
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ташаккулёбии нишондодҳои оптималии макроиқтисодии онҳо, ки бо ҳалли 

муаммоҳои иҷтимоии тараққиёти минтақаҳо алоқаманд мебошад, муайян карда 

шудааст; 

 дараҷаи дахолати давлат ба падидаҳои бамиёноянда ва ҷараёни 

ташаккулёбии низоми иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ муайян карда шудааст. 

Зарурати танзими ҷараёни тараққиёти минтақаҳо бо истифода аз нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ ва амалигардонии он тариқи ташаккулёбиву такомули механизми 

иқтисодӣ дар асоси истифодаи принсипҳои интихоботӣ ва хислати таъсири давлатӣ 

ба иқтисодиёти минтақавӣ ва субъектони хоҷагидории алоҳидаи он бо муайян 

намудани самти афзалиятноки тараққиёти минтақавӣ, ки ба баландшавии 

самаранокии фаъолияти онҳо дар миқёси мамлакат мусоидат менамояд, исбот 

гардидааст; 

 хусусиятҳои раванди ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии 

рушди минтақа ва истифодаи он дар марҳилаҳои давраи гузариш ба низоми 

иқтисодиёти бозорӣ муайян карда шудаанд. Зарурати асосноккунии илмии чор 

марҳила, ки хусусиятҳою нишондиҳандаҳои ба худ хос доранд, тарзи танзими 

макроиқтисодии хоҷагии минтақавӣ бо назардошти тамоюли муосир дар соҳаи 

иттилоотикунонӣ ва технологияҳои инноватсионӣ, стратегияҳою барномаҳои аниқ 

бо чораҳои амалӣ доир ба такомули фишангҳо ва вазифаҳои механизми танзими 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо, истифодаи онҳо баҳри баландшавии 

сатҳи мақсаднокии механизм, робитаҳои  низомӣ-сохтории субъектони идоракунӣ 

дар ҷараёни қабулу амалигардонии қарорҳои идоракунӣ ва самараи синергетикӣ аз 

амалигардонии чораҳои таъсири давлатӣ муқаррар карда шудаанд; 

 ҷараёни ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти 

минтақаҳо аз мавқеи назарияи институтсионалӣ асоснок гардида, исбот карда 

шудааст, ки самаранокии танзими институтсионалӣ ҳангоми ба назар гирифтани 

хусусиятҳои табиӣ-иқлимию иқтисодии онҳо ва маҳдудияти ҳуқуқи мақомотҳои 

идоракунии минтақавӣ барои истифодаи захираҳои минтақаҳо, инчунин, дахолати 

давлат ба иқтисодиёт ба кор бурда мешавад, ки мувофиқи пояи меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва 
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ибтикори ҳокимияти минтақавӣ дар иҷрои барномаҳои қабулгардидаи дастгирии 

ҳудудҳои депрессионӣ ва нуқтаҳои аниқи аҳолинишин баландтар мегардад; 

 мавқеи механизми бозорӣ дар танзими макроиқтисодии низоми иқтисодии 

минтақа муайян карда шудааст. Зарурати баланд бардоштани самаранокии 

фаъолияти хоҷагии минтақавӣ дар муҳити иқтисодии мамлакат бо назардошти 

хусусиятҳои табиию иқтисодӣ ва таърихии минтақаҳо ва сохтори давлат, инчунин, 

механизми бозорӣ, ки мавқеи марказиро дар низоми танзими макроиқтисодӣ, 

муносибати байни субъектони минтақавӣ ва баҳамтаъсиррасонии онҳо оид ба 

истеҳсолу ташаккули пешниҳоди молӣ ва эҳтиёҷоти пардохтпазир ишғол намуда, 

талаботи аслиро дар бозор бо истифодаи оптималии иқтидори табиӣ-захиравӣ ва 

ҳолати экологӣ, коҳиш додани таъсири манфии онҳо ба соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

ва баландшавии сатҳу сифати зиндагӣ таъминкунанда исбот карда шудаанд; 

 муқаррар карда шудааст, ки сатҳи тараққиёти иқтисодии минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандаи маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ 

(МММ) ба ҳар сари аҳолӣ аз сабаби ҷойгиршавии гуногуни минтақаҳо, сохтори 

иқтисодиёт ва тарзи зисти аҳолӣ дар минтақаҳо фарқ мекунад. Аз ин лиҳоз, барои 

баробаркунии пурраи онҳо шароиту имкониятҳои мавҷударо дар 15-20 соли наздик 

дуруст истифода бурдан зарур аст. Бинобар ҳамин, дар Барномаҳои дурнамои 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо зарурати гузориши масъалаи коҳиш 

додани фарқият байни минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ бо назардошти васеъшавии 

соҳаи фаъолияти соҳибкории дорои манфиатҳои дохилиминтақавию 

байниминтақавӣ, таъсиси шароитҳои афзалиятнок барои инкишофи бизнеси хурду 

миёнаи ба бозори дохилӣ нигаронидашуда, инчунин таъсиси шароити мусоид 

барои ҷалби инвеститсияҳо баҳри истифодаи пурраи захираҳои табиии минтақаҳо 

исбот карда шудааст; 

 нақши бунёдии танзими таъсироти давлатӣ ба инфрасохтори хоҷагии 

минтақавӣ, ки ҳамчун сутунчӯбаи асосии рушди устувори минтақаҳо ва воситаҳои 

таъмини зиндагии аҳолӣ баромад мекунад, муайян карда шудааст. Исбот 

гардидааст, ки дар шароити дигаргуншавии рушди низоми бозорӣ тағйироти асосӣ 

дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии минтақаҳо аз омилҳои инфрасохторӣ вобастагӣ 
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дорад, ки ба баландшавии самаранокии фаъолияти субъектони хоҷагии минтақавӣ 

ва шиддатёбии суръати тараққиёти иқтисодии онҳо таъсир расонида, мувофиқи 

принсипҳои бозориву экологӣ дар истифодабарии самараноки захираҳои маҳдуди 

ҳаётӣ ва таъсири ҳадди ақал ба муҳити табиат ифода меёбад; 

 ҷараёни коркарди сиёсати минтақавӣ ва маҷмӯи чораҳо оид ба 

амалигардонии он, бо истифода аз фишангҳои танзими макроиқтисодии тараққиёти 

минтақаҳо дар чорчӯбаи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок 

карда шудааст, ки фаъолияти мақомотҳои идоракунии давлатӣ ва субъектони 

хоҷагии минтақавиро фаро мегирад. Зарурати дар сиёсати минтақавӣ ба инобат 

гирифтани омили истифодабарии захираҳои бойи табиӣ ва оқилона истифодабарии 

онҳо исбот карда шудааст, ки аҳамияти муҳимро дар ҷараёни таъминоти 

мутаносибӣ ва мувозинатии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ доро буда, асоси 

амалигардонии дигаргуниҳои сохториро ташкил карда, ба талаботҳои экологии 

назарияи рушди устувори минтақаҳои мамлакат мутобиқат менамояд; 

 зарурати коркарди барномаи мақсадноки тараққиёти вилояти Суғд дар 

чорчӯбаи Стратегияи миллии рушди мамлакат асоснок карда шудааст. Истифодаи 

мақсадноки муносибати маҷмӯавӣ дар таҳияи он бо назардошти биниши дурнамои 

мушкилоти иҷтимоӣ ва иқтисодии тараққиёт, ҳалли онҳо ба воситаи 

амалигардонии ислоҳоти ҳаматарафа мутобиқи индикаторҳои байналмилалии 

“Ҳадафҳои рушди ҳазорсола”, ташаккули низоми махсуси мониторинги доимии 

иҷрои чораҳои барномавӣ ва пешкаш намудани он ба сифати фишанги музокирот 

доир ба самтҳои стратегии рушд бо бизнес-ҷамъиятҳо, ташкилотҳои 

ғайриҳукуматӣ ва шарикони рушд исбот карда шудааст. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

 тавсифи назариявии мафҳумҳои “механизми танзими макроиқтисодӣ”, 

“идоракунӣ”, “танзимкунӣ” ва доираи истифодаи онҳо, зарурату аҳамияти 

дахолати давлат ба фаъолияти бозори хоҷагии минтақавӣ ва субъектони он – 

ҳудудҳои маъмурӣ дар шароити инкишофи муносибатҳои бозоргонӣ муайян карда 

шудааст; 
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 хусусиятҳои дахолати давлат ба иқтисодиёти минтақавӣ, ки бо 

истифодабарии принсипҳои интихобӣ ва таъинот ба самтҳои афзалиятноки рушди 

минтақа вобаста аст, марҳилаҳои давраи гузариш ба низоми бозорӣ ва хусусиятҳои 

раванди ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо 

аз ҷиҳати назарияи институтсионалӣ асоснок карда шудааст; 

 мавқеи механизми бозорӣ дар танзими макроиқтисодии низоми иқтисодии 

минтақа ва самаранокии фаъолияти хоҷагии минтақавӣ дар фазои иқтисодии 

мамлакат муайян намуда, нақши он дар муносибгардонии пешниҳоду талабот бо 

истифода аз иқтидори табиӣ-захиравии минтақавӣ ва коҳиш додани таъсири 

манфии онҳо ба соҳаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ-экологӣ аниқ карда шудааст; 

 мақсаднокии масъалагузорӣ оид ба коҳиш додани фарқият дар сатҳи 

тараққиёти иқтисодӣ байни минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ дар асоси васеъшавии 

соҳаи фаъолияти соҳибкории аҳолӣ, муайян намудани самтҳои афзалиятноки 

дастгирии давлатии тараққиёти бизнеси хурду миёна, таъсисдиҳии шароити 

мусоид барои ҷалби инвеститсияҳо бо мақсади истифодабарии пурраи захираҳои 

табиии ҳудудҳо асоснок карда шудааст; 

 оид ба нақши бунёдии танзими ҷараёни таъсири давлат ба инфрасохтори 

хоҷагии минтақавӣ дар шароити гузаронидани маркази дигаргуниҳо ба соҳаи 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ ва таъмини инкишофи босуръати минтақаҳо аз рӯи 

принсипҳои бозорӣ, экологии истифодабарии захираҳои ҳаётан муҳим ва коҳиш 

додани зарар ба муҳити табиат хулосабарорӣ карда шудааст; 

 сиёсати минтақавӣ ҳамчун фишанги танзими макроиқтисодии ҷараёни 

истифодабарии захираҳои бойи табиӣ, таъминоти таносубӣ ва мувозинатии 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, амалигардонии дигаргуниҳои сохторӣ, ки ба 

талаботи экологии назарияи рушди устувори минтақаҳои мамлакат ҷавобгӯ 

мебошанд, исбот карда шудааст; 

 зарурати коркарди барномаи дурнамои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

вилояти Суғд бо истифода аз тарзу усулҳои маҷмӯавӣ асоснок карда шудааст, ки 

биниши дарозмуддати мушкилоти тараққиёти минтақа ва ҳалли онҳоро дар асоси 

гузаронидани ислоҳоти ҳаматарафа, ташаккулёбии низоми мониторинги доимӣ аз 
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болои иҷрои чораҳои барномаҳо дар самтҳои стратегии тараққиёти минтақаҳои 

мамлакат дарбар мегирад. 

 Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар инкишофи илмии 

иқтисодиёти минтақавӣ ва илова ба он, бо воситаи коркарди ҳолатҳои методологӣ 

оид ба зарурати дахолати давлат ба доираи иҷтимоию иқтисодӣ ва асоснок 

намудани раванди ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии рушди 

минтақаҳо дар шароити пурзӯр гардидани тамоили ҷаҳонишавӣ ва ба эътибор 

гирифтани хусусиятҳои давраи гузариш ба иқтисодиёти индустриалӣ-аграрӣ ва 

иҷрои вазифаҳои нави таъмини рушди устувори минтақаҳо ифода меёбад. 

Аҳамияти амалӣ дар истифодабарии механизми танзими макроиқтисодии 

тараққиёти минтақаҳо аз ҷониби мақомотҳои ҳокимияти давлатии марказиву 

минтақавӣ ҳангоми таъсиси институтҳои идоракунӣ ва баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти онҳо, татбиқи чораҳои таъсири давлатӣ ба иқтисодиёт, 

инчунин коркарди стратегияҳо ва барномаҳои мақсадноки тараққиёти минтақаҳо 

ва ҳудудҳои маъмурии вилояти Суғд дарҷ мегардад. 

Натиҷаҳои назариявӣ, методӣ ва амалии бадастовардашудаи тадқиқоти 

диссертатсиониро дар ҷараёни таълим барои омода намудани бакалаврон, 

магистрантон ва докторантон, барои хондани фанҳои махсус, ба монанди 

“Иқтисодиёти минтақавӣ”, “Танзими давлатии иқтисодиёт”, “Идоракунии 

маъмурӣ” ва ғайра истифода бурдан мумкин аст. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаи таҳқиқот бо интихоби тарзу усулҳои 

таҳлили падидаҳо ва ҷараёнҳои ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии 

минтақаҳо, боэътимодии маълумотҳо, миқдори кофии мавод, коркарди натиҷаи 

тадқиқот ва муқаррароти илмии пешниҳодкардаи муаллиф тасдиқ мешавад. 

Самтҳои асосӣ, хулоса ва тавсияҳо асоснок оварда шудаанд, ки таҳлили илмии 

натиҷаҳои тадқиқоти назариявию методологӣ ва таҷрибавиро инъикос мекунанд.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия 

ва натиҷаҳои он ба Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва 

ҳудудӣ мутобиқат мекунад.  
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Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Диссертатсия кори 

илмӣ-тадқиқотии мустақилонаи муаллиф мебошад. Аз тарафи унвонҷӯ 

муҳиммияти мавзуъ аз нуктаи назарияи иқтисодиёти бозорӣ асоснок, ҳадаф ва 

вазифаҳои тадқиқот муқаррар карда, дар асоси коркарди ҳолатҳои назариявию 

методологӣ зарурати ташаккули механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти 

минтақаҳо исбот намуда, роҳҳои истифодабарии самараноки онҳоро дар соҳаҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ муайян ва коркардҳои илмӣ доир ба такомули фишангҳои 

таъсири давлат ба ҷараёнҳо ва падидаҳои иқтисодии минтақа, ки ба миён меоянд, 

дар амал татбиқ карда шудаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароти асосӣ ва 

натиҷаҳои илмии диссертатсия дар конференсияҳои байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ 

ва минтақавӣ дар мавзуи “Роль социально-экономической безопасности в 

развитии региона на примере Республики Таджикистан” // Современная 

экономика: актуальные вопросы теории и практики / Международная научно-

практическая конференция (Пенза, 2022), “Повышение экономической 

безопасности функционирования хозяйствующего субъекта с учётом 

региональных особенностей в условиях глобализации экономических 

процессов” // Приоритетные направления развития экономики в условиях 

цифровизации / Материалы международной научно-практической конференции 

(Белгород, 2022), Роль инфраструктуры  в развитии инновационно 

ориентированной региональной экономики // Современная наука: актуальные 

вопросы, достижения и инновации / Сборник статей ХХIV Международной 

научно-практической конференции (Пенза, 2022), “Особенности 

инвестиционного процесса обеспечения устойчивого развития регионов” // 

Международное сотрудничество Республики Таджикистан в условиях 

цифровизации экономики: состояние и перспективы / Материалы 

международной научно-теоретической конференции (Худжанд, 2021), 

“Цифровизация как основа устойчивого развития региона” // Рушди илмҳои 

табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ: роҳҳои татбиқи натиҷаҳои онҳо дар истеҳсолот 

/ Маводи конфронси илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба эълон шудани солҳои 
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2020-2040 – “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ 

дар соҳаи илму маориф” (Хуҷанд, 2021), “Мавқеи андози аксизӣ дар доираи 

танзими давлатии фаъолияти иқтисоди хориҷӣ” // Маҷмӯи мақолаҳо ва 

маърӯзаҳои конфронси илмӣ-назариявии вилоятӣ таҳти унвони “Самаранок 

истифодабарии об ва саноатикунонии иқтисодиёти миллӣ – шарти асосии рушди 

устувор (Хуҷанд, 2019), “Асосҳои пешрафти инфрасохтори иҷтимоӣ дар рушди 

деҳот” // Повышение конкурентоспособности национальной экономики 

Республики Таджикистан в условиях глобализации / Материалы 

международной научно-практической конференции, посвященной 30-летию 

Государственной Независимости Республики Таджикистан (Худжанд, 2019), 

“Таможенный тариф в системе регулирования региональной экономики” // 

Материалы международной научно-теоретической конференции (Балашова, 

2010) ироа гардида, дар маводи конференсияҳои мазкур нашр шудаанд. 

Интишорот аз рӯи мавзуи диссертатсия. Натиҷаҳои диссертатсия дар 21 

мақолаи илмии нашрияҳои аз тарафи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва КОА-и назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Русия 

эътирофгардида дар ҳаҷми 15,5 ҷ.ч., дар 3 монографияи илмӣ дар ҳаҷми 42,6 ҷ.ч. ва 

27 мақолаи илмии дар дигар нашрияҳо чопшуда дар ҳаҷми 14 ҷ.ч. инъикос ёфтаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Барои расидан ба мақсади гузошташуда ва 

иҷроиши вазифаҳои тадқиқот нақшаи кори диссертатсионӣ мураттаб гардидааст, 

ки аз муқаддима, 5 боб, 16 зербоб, хулоса ва пешниҳодҳо, рӯйхати адабиёти 

истифодашуда иборат мебошад. Диссертатсия дар 356 саҳифаи компютерӣ чоп 

шуда, дар он 38 ҷадвал, 16 расм ва 10 замима мавҷуд аст. 
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БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ МЕХАНИЗМИ 

ТАНЗИМИ МАКРОИҚТИСОДИИ ТАРАҚҚИЁТИ МИНТАҚАҲО 

1.1. Моҳияти механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо ва 

маънидодкунии муосири он 

Ҷараёни ташаккулёбии низоми иқтисодии бозорӣ дар мамлакатҳои 

мустақили пасошӯравӣ ба марҳилаи ниҳоии худ расида истодааст, ки хусусияти он 

гузариши асоси амалигардонии сиёсати давлатии ислоҳот бевосита ба минтақаҳо 

мебошад. Мавҷудияти чунин имконият дар истифодабарии принсипҳои 

самаранокӣ ва оқилона дар идоракунии сатҳи минтақавии бахшҳо, соҳаҳо ва ё 

иқтисодиёти минтақавӣ дар умум асос меёбад, ки дар он танзими ҷараёнҳо ва 

падидаҳо ба миён меояд. Дар чунин шароитҳо танзими макроиқтисодии ҷараёнҳои 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ва ҳудуди маъмурии он асоси ислоҳоти 

бозории фаъолияти хоҷагидории минтақавӣ мегардад. 

Вобаста ба ин, такя ба ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии 

тараққиёти минтақаҳо ба назар мерасад, ки ба риоя намудани талаботи қонунҳои 

иқтисодии объективӣ ва мақомоти идоракунии давлатӣ асос мегирад. Лекин, дар 

чунин шароит дастрасии назарраси баландшавии сатҳи самаранокии идоракунии 

минтақавӣ ва мақсадҳои афзалиятноки тараққиёти минтақаҳо имконпазир 

мегардад. Аҳамияти истифодабарии чунин механизм аз нуктаи назари зарурати 

амалигардонии таҷдид ва ғайримарказонидани идоракунии хоҷагидории 

минтақавӣ баланд мешавад, ки он бо мураккаб гардидани танзими ҷараёнҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодии дар иқтисодиёти минтақа, инчунин, бо муносибатҳои байни 

субъектони иқтисодии минтақавӣ ва мақомоти танзимкунанда алоқаманд мебошад.  

Механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо дар мадди аввал 

ҳамчун низоми интегриронии усулҳо баромад мекунад, ки ба воситаи онҳо давлат 

таъсироти худро ба хоҷагидории минтақавӣ амалӣ менамояд, лекин шароитҳои 

дигаргуншавандаи ҷараёни таъмини рушди устувори минтақаҳо зарурати такомули 

усулҳои танзимкунӣ ва чораҳои давлатиро аз рӯи тараққиёти минтақавӣ ва 

ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда тақозо менамояд. Баробари ин, бояд 

шиддатёбии ҷараёнҳои ҷаҳонишавӣ, махсусан, пойдоргардии иқтисодиёти 
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пасоиндустриалиро ба инобат гирифт, дар чунин ҳолат минтақа ба иҷрои 

вазифаҳои куллан нав дар макони иқтисодии миллӣ ва ҷаҳонӣ оғоз менамояд, ки 

ворид гардондани унсурҳои навро ба механизми танзими ҷараёнҳои 

макроиқтисодии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо талаб менамояд. 

Дар назарияи низоми муносибатҳои бозорӣ вазифаҳои танзими ҷараёнҳо ва 

падидаҳои иқтисодиро дар даври такрористеҳсол механизми бозорӣ иҷро мекунад. 

Механизми бозорӣ ҳамчун амал намудани “дасти ноаён” ё “қоидаи бозӣ”-и 

субъектони хоҷагидорӣ доир ба истеҳсолоту ташаккулёбии пешниҳоди молӣ ва 

эҳтиёҷоти пардохтпазирии он, ки талаботи аслиро муайян мекунад, мушоҳида 

карда мешавад. Мувофиқан, ин ҳолат маркази механизми танзими макроиқтисодии 

ҷараёнҳои тараққиёти минтақавиро ташкил медиҳад, зеро аз он дастрасии 

мутобиқати байни маҷмӯи талабот ва маҷмӯи пешниҳод вобастагӣ дорад. 

Ҳангоми муайян сохтани мафҳуми мувозинат ва ошкор намудани моҳияти 

он, муқаррароти зерини назариявиро бояд ҳамчун асос қабул кард. Талабот ва 

таклифот ҳамчун категорияҳои ба ҳам алоқаманд, вале сифатан гуногун буда, ба 

мавҷудияти муносибатҳои молию пулӣ сабабгор мебошанд. Талабот ва таклифот 

ҳамчун тазодҳои ба якдигар таъсиркунанда, инчунин тазодҳои як ҷузъи том – 

бозори дохилӣ баромад мекунанд ва муносибатҳои бозорӣ байни истеҳсолгар ва 

истеъмолгар, амиқтар - харидорон ва фурӯшандагонро дар ҷараёни фурӯши молҳо 

ифода мекунанд. 

Дар мавриди амали мутақобилаи талабот ва таклифот робитаҳои зарурӣ ва 

мустаҳкам, ки ба ду категорияи мухолифи бозори дохилӣ хос мебошанд, ба таври 

объективӣ мушоҳида мешаванд. Дар ин ҷо сухан дар бораи амали қонуни талабот 

ва таклифот меравад ва хусусиятҳои механизми бозорӣ раванди ташаккулёбии 

таносубҳои арзишӣ ва моддию молии талаботу  таклифотро дар бозори дохилӣ 

инъикос менамояд. Истеҳсоли молҳо дар шакли молию пулии робита ҳамчун 

таклифоти молҳо зоҳир мешавад, ки аз ҷониби он арзиши истеъмолӣ баромад 

мекунад. Истеъмол бошад, бо талаботи пардохтпазир манзур мешавад, ки аз 

ҷониби он арзиши мубодилавӣ баромад мекунад. Вале таклифот ва талабот дар 

бозори минтақавӣ инъикоси шабеҳи истеҳсол ва истеъмол намебошанд. Ҳаҷми 
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таклифот бо ҳаҷми истеҳсолот, воридоти молҳо аз дигар минтақаҳо ва мамлакатҳои 

хориҷӣ муайян мешавад, яъне таклифот на танҳо аз истеҳсолоти минтақавӣ вобаста 

мебошад. Аз ин ҷо бармеояд, ки таклифоти молӣ ин на ҳамаи маҳсулоти 

истеҳсолкарда, балки танҳо як қисми он мебошад, ки пас аз содирот онро 

корхонаҳои соҳибкорӣ ба бозор барои хариду фурӯш дастрас менамоянд. 

Ба таклифот ҳамчун категорияи бозори дохилӣ талабот муқобил меистад. 

Талабот бо эҳтиёҷоти иқтисодию иҷтимоӣ робитаи бевосита дорад, ки зери 

мафҳуми онҳо эҳтиёҷоти истеъмолӣ барои такрористеҳсоли матлуби ҳаёт зарурӣ 

дар марҳилаи мушаххаси рушди қувваҳои истеҳсолии ҷамъият фаҳмида мешавад. 

Ба ибораи дигар, талабот тамоми эҳтиёҷотро ба молу хизматрасонӣ не, балки ҳамон 

қисмеро ифода мекунад, ки бо захираҳои пулии харидорон ва даромади субъектҳои 

хоҷагидор таъмин гардидааст ва бо бузургии онҳо маҳдуд мешавад. Аз ин лиҳоз, 

танзими мувозинати талабот ва таклифот ҳамчун категорияи сернақшаи иқтисодӣ 

зарур аст. Дар бозори минтақавӣ танзими мувозинати талабот ва таклифотро дар 

сатҳҳои гуногун аз рӯи ҳар як номгӯи мол (гурӯҳ, маҷмуъ) ва ҳар як минтақае, ки 

талаботи аҳолӣ ва субъектҳои хоҷагидорро пурратар қонеъ мегардонад, 

мегузаронанд. Барои сари вақт ва бе мамониат фурӯхтани молҳои пешниҳодшуда 

ва ҷуброн намудани хароҷоти истеҳсол ва фурӯш, мустаҳкам кардани робитаҳои 

пурсамари иқтисодии байни истеҳсолу истеъмол ва таъмини самаранокии тамоми 

раванди такрористеҳсол бояд диққати махсус дода шавад. 

Мувозинати талабот ва таклифот дар бозори дохилии мамлакат, аз он ҷумла, 

дар бозори минтақавӣ, ки ҳамчун шакли ниҳоят мураккаб ва инъикоскунандаи 

макротаносубҳои умумии такрористеҳсолӣ дар ҳолатҳои мушаххаси хоҷагии 

минтақавӣ  баромад мекунад, ҳисобида мешавад. 

Қобили қайд аст, ки дар замони муосир, махсусан, муаммои муайян намудани 

мутаносибии онҳо дар дурнамои стратегӣ муҳимияти худро, бахусус, ҳангоми 

муайян набудани шароитҳои субъектони иқтисодӣ ва дигар агентҳои бозорӣ 

мустаҳкамтар мегардонад. 

Аз рӯи назарияи иқтисодчиёни классикӣ равандҳо ва падидаҳое, ки дар 

иқтисодиёти минтақавӣ рӯй медиҳанд, натиҷаи амали қонунҳои объективӣ буда, 
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тавассути назарияи умумии иқтисодӣ асоснок карда мешаванд. Қайд кардан лозим 

аст, ки онҳо ба мавзуъ ва таркиби иқтисодиёти минтақавӣ таъсир мерасонанд. Дар 

аввал сухан дар бораи назарияи мувозинати умумии иқтисодӣ, такрористеҳсол, 

инкишофи иқтисодӣ ва ғайра меравад. Дар назарияи иқтисодиёти минтақавӣ аксар 

вақт мафҳумҳо ва категорияҳои назарияи умумии иқтисодиро истифода мебаранд, 

ки онҳо бо самтҳои тадқиқот ҳамоҳанг мебошанд. 

Гуфтан зарур аст, ки иқтисодиёти минтақавӣ ва рушди он аз ҷойгиршавии 

ҷуғрофии минтақаҳо ва ҳудудҳои он вобаста аст. Аз ин лиҳоз, дар раванди 

гузаронидани тадқиқот оид ба ҷо ба ҷо намудани қувваҳои истеҳсолкунанда ба  

назарияи ҷуғрофӣ такя менамоянд. Дар замони муосир, хусусан дар охири асри ХХ 

ва аввали қарни ХХI назарияи инкишофи устувор дар саросари мамлакатҳои дунё 

паҳн шуда истодааст. Дар иқтисодиёти минтақавӣ назария ва методологияи 

макроиқтисодро истифода мебаранд. Минтақаи калон бо низому таркиби мураккаб 

ба мамлакати алоҳида ва ё иқтисодиёти миллӣ монанд мебошад. Вале зарур аст, ки 

дар раванди гузаронидани тадқиқот дар иқтисодиёти минтақавӣ хусусиятҳои 

фарқкунандаи хоҷагии минтақавӣ дар иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳониро ба эътибор 

гирифта шавад. Ба ғайр аз ин, назарияи муносибатҳои иқтисодии байни минтақавӣ 

ва дар он мафҳумҳои савдои байналмилалӣ, интегратсияи иқтисодӣ, ки бо ҳам зич 

пайванданд, истифода мешаванд. Фарқи тиҷорати байниминтақавӣ ва байни 

мамлакатҳо дар он аст, ки молу сармоя, қувваи корӣ аз минтақа ба минтақа бе 

иштироки гумрук мегузарад. 

Классикони назарияи иқтисодиёти минтақавӣ тадқиқоти самтҳои алоҳидаи 

назариявию методологии таҳлили равандҳо ва падидаҳои дар иқтисодиёти 

минтақавӣ рӯйдодаро гузаронида, ба хулосаҳои муҳими илмӣ соҳиб гардиданд. 

Масалан, А.Лёш назарияи  ташкили хоҷагии минтақавиро кашф намуд ва ин 

тадқиқоти ӯ аз ҷониби олимони дунё пазируфта шуд.   

Аввалин маротиба А.Лёш дар назарияи иқтисодиёти минтақавӣ шумораи 

омилҳои таъсиррасонро ба ҷобаҷокунии корхонаҳо зиёд намуда, зарурати ба 

эътибор гирифтани андоз, боҷ, самараи монополия ва олигополияро асоснок кард, 
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инчунин бо истифодаи тарзу усулҳо ва воситаҳои гуногуни микроиқтисод назарияи 

ҷобаҷокунии қувваҳои истеҳсолкунандаро бой гардонд. 

Бояд қайд кард, ки дар тадқиқоти мазкур ба коркарди асосҳои принсипиалии 

назарияи мувозинати иқтисодӣ дар фазо, ё амалиёти низоми бозори 

истеҳсолкунандагон, ки ҳар кадом дар як нуқтаи муайяни фазо ҷойгир шудаанд, ба 

тарзу усулҳои математикӣ акс ва муодилаи талабу хароҷот тартиб дода, истифода 

гардид. Ӯ минтақаи иқтисодиро ҳамчун бозори сарҳаддоре, ки бо рақобати 

байниминтақавӣ вобаста аст, баррасӣ намуд. 

Дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он, ки хоҷагии 

қишлоқ мавқеи назаррасро ишғол менамояд, амалигардонии назарияи Й.Тюнен 

аҳамияти хеле муҳим дорад. Мазмуни асосии ин назария ошкорнамоии қонунияти 

ҷобаҷогузории истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ ва бозори ягонаи фурӯши маҳсулот 

сарчашмаи таъминкунандаи соҳаи саноат ба ҳисоб меравад. Нархи ҳар як маҳсулот 

дар ҳамаи нуқтаҳои макон аз нархи дар шаҳр будаи он, ки аз рӯи хароҷоти 

нақлиётӣ, аз ҳаҷм ва масофаи кашонидани бор вобаста аст, фарқ мекунад. Ба ҳолати 

нархгузорӣ масофа таъсир мерасонад ва бо истифодаи методи муқоисаи хароҷоти 

нақлиётӣ барои кашонидани маҳсулот аз ҷойҳои истеҳсолот то бозор ҷавоб ба 

масъалаи ҷобаҷогузории истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ дар ҳудуди минтақаҳои 

мусоидтар ҳисоб меёбад. Инак, дар маркази назарияи доиравии Й.Тюнен 

ҷойгиршавии ин ё он намуди зироати хоҷагии қишлоқ ва масофаи минтақа аз 

маркази фурӯш гузошта шудааст. 

Нарзикулов И.Қ., Саидмуродов Ҳ.М., Мирзоев Р.К. дар раванди 

амалигардонии назария ва методологияи ҷо ба ҷо намудани қувваҳои 

истеҳсолкунанда ба воситаи тартиб додани нақшаҳои кулл оид ба ҷойгиркунии 

корхонаҳои саноатӣ ва ташкили маҷмуи ҳудудии истеҳсолии ҷануби мамлакат 

тағйиротҳо дароварданд. Хусусияти асосии маҷмуи ҳудудии истеҳсолиро ҳамчун 

мувофиқати он бо истеҳсолот аз ҷиҳати технологӣ, объектҳои умумии 

инфрасохтори истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ муайян намуданд. Ғайр аз ин, маҷмуи ҳудудии 

истеҳсолро дар миқёси байниминтақавӣ, миллӣ ва ҳатто бозори ҷаҳонӣ, ки 

тахассуси истеҳсолӣ дошта, шакли махсуси азхудкунии хоҷагии ҳудудҳои нави 
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дорои захираҳои бойи табиӣ мебошад, арзёбӣ намуданд. Дар асоси тадқиқотҳои 

онҳо маҷмуи ҳудудии истеҳсолӣ ба истеҳсоли барқи нерӯгоҳи Норак, металлургияи 

ранга, алалхусус, корхонаи аллюминии тоҷик тахассусонида шудааст.  

Ақидаи классикони назарияи иқтисодиёти минтақавиро ба эътибор гирифта, 

ба хулоса омадан мумкин аст, ки ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунанда ва 

дараҷаи истифодабарии иқтидори табиӣ-иқтисодии Тоҷикистон масъалаи муҳим 

мебошад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки номутаносибиҳо оид ба ҷойгиркунии 

қувваҳои истеҳсолкунанда дар гузашта пойдор гардида буданд, дар шароити 

дигаргуншавии иқтисодиёти фармондеҳӣ ба бозорӣ онҳо натанҳо пурзӯртар 

гардиданд, балки номутаносибиҳои нави минтақавӣ дар сохтори иқтисодиёти 

миллӣ ба миён омаданд. Барои ҳалли онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияҳо 

ва барномаҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ҳамчун қисмати 

таркибии механизми танзими макроиқтисодӣ коркард шуда, дар чорчӯбаи онҳо 

сиёсати минтақавии давлат амалӣ мегардад, ки барои таъсиси заминаҳои умумии 

тараққиёти минтақавӣ ва фарқгузории локалии низоми идоракунӣ равона карда 

мешавад.  

Муайян намудани моҳияти механизми танзими макроиқтисодӣ аниқ 

намудани мафҳум ва таркиби онро дар назар дорад. Ба онҳо, пеш аз ҳама, мафҳуми 

“механизм” дохил мешавад. 

Дар адабиёти иқтисодӣ мафҳуми “механизм” ҳамчун “маҷмӯи қисмҳои 

ҳаракаткунанда-муттаҳидшуда, ки зери таъсири ҳаракати қувваҳои гузошташуда 

ҳаракатҳои додашударо иҷро мекунад” ва ё “сохтори дохилӣ, низоми ягон чиз”2 

шарҳ дода шудааст. Дар ин маънидод, ба ақидаи мо, ду лаҳзаи калидӣ ҷудо карда 

шудаанд, ки ба мафҳуми “механизм” мувофиқат мекунанд. Аз як тараф, таркиби 

функсионалии механизм, аниқтараш: аз тарафи он амалӣ намудани ҳаракатҳои 

муқарраршуда, ки механизм худ ба худ иҷро карда наметавонад, зеро ба ҳаракат 

даровардани он бо кӯмаки қувваҳо зарур мебошад. Аз тарафи дигар, таркиби 

сохтории механизм бо худ низомеро ифода мекунад, ки аз маҷмӯи қисматҳои 

                                                           
2 Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С.А. Кузнецов. Первое издание. - СПб.: Норинт, 1998. – 1536 с. 
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муттаҳидшуда иборат мебошад. Дар чунин ҳолат аз кор баромадани яке аз 

қисматҳои механизм ба коҳишёбӣ ва ё боздоштшавии тамоми механизм оварда 

расониданаш аз эҳтимол дур нест. Мисол, агар истилоҳи “механизм” барои 

тавсифи ҷараёнҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, ки бо кӯмаки он амалӣ мегарданд ва ба 

ҳамдигар таъсир мерасонанд, истифода шавад, дар ин ҳолат қисматҳои таркибии 

чунин механизм усулҳо ва фишангҳои танзимкунӣ ба ҳисоб мераванд. 

Дар соҳаи фаъолияти иқтисодии инсон ва субъектон истилоҳи “механизм” 

ҳамчун “механизми хоҷагидорӣ” ва ё “механизми иқтисодӣ” истифода мешавад. 

Механизми хоҷагидорӣ дорои сохтори мураккаб мебошад, бинобар ҳамин, 

унсурҳои асосӣ ва фарқиятҳои он аз низоми иҷтимоӣ-иқтисодии дар ҷамъият 

амалкунанда вобастагӣ дорад. Таносуби унсурҳои механизми хоҷагидорӣ аз бисёр 

ҷиҳат бо шакли пойдоргардидаи низоми иқтисодӣ муайян карда мешавад.  

Ба шумораи унсурҳои асосии таъсисдиҳандаи механизми хоҷагидорӣ инҳо 

дохил мешаванд: 

1. Ташкили истеҳсолоти ҷамъиятӣ дар асоси тақсимоти меҳнат, 

махсусгардонӣ ва ҷойгиркунии истеҳсолот дар минтақаҳои муайян. 

2. Баҳамтаъсиррасонии хоҷагидорӣ, яъне муносибатҳои молиявӣ-қарзии 

субъектон ва иштирокчиёни истеҳсолот. 

3. Усулҳои коркарди стратегияҳо ва муайян намудани нишондодҳои 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҳудудҳои маъмурӣ барои даври дарозмуддат. 

4. Аз тарафи роҳбарият истифодабарии тарзҳои иқтисодӣ, маъмурӣ, 

иҷтимоӣ-психологӣ, тарзҳои тақсимотии танзими ҷараёнҳо ва падидаҳо.3 

Унсурҳои зарурии механизми хоҷагидорӣ ба ҳайси фишангҳо ва рағбатҳои 

иқтисодӣ-ҳуқуқӣ баромад мекунанд, аз он ҷумла, дастгирии давлатӣ, ки бо кӯмаки 

он таъсирот ба фаъолияти иштирокчиёни истеҳсолот амалӣ мегарданд, бо 

назардошти манфиатҳои онҳо мувофиқ карда мешаванд. 

Таҳлили назариявии интишороти иқтисодии дастрасбуда нишон медиҳад, ки 

ҳангоми гузаронидани тадқиқоти ҷараёнҳое, ки бо танзими тараққиёти минтақаҳо 

                                                           
3 Абалкин Л.И. Собственность, хозяйственный механизм, производительные силы // Экономическая наука 

современной России. - 2000.  Экспресс-выпуск - №1. – С. 52-53. 
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алоқаманд мебошанд ва барои ифодаашон истилоҳҳои зиёд истифода шуданд, ба 

ҳар яки он маънои муайян вогузор карда мешавад, ки аз моҳияти мафҳуми худи 

механизм бармеояд. Масалан, агар оид ба маънидодкунии иқтисоди сиёсии 

механизм бигӯем, он гоҳ моҳияти иқтисодии механизм дар маҷмӯи падидаҳои ба 

ҳам алоқаманд ва ҳамзамон мустақил ифода меёбад, ки онҳо ба ҷараён аз падидаи 

ибтидоӣ то ба итмом расидан шомил мебошанд4. 

Байни механизми иқтисодӣ (маънидодкунӣ аз нуктаи назари иқтисоди сиёсӣ) 

ва хоҷагидорӣ фарқият вуҷуд дорад, ки дар механизми хоҷагидорӣ ба ғайр аз 

унсурҳои таркибии механизми иқтисодӣ боз усулҳои маъмурии таъсирот ба 

иқтисодиёт низ ҳамроҳ карда мешаванд 5. Бинобар ҳамин, мафҳуми “механизми 

иқтисодӣ ва хоҷагидорӣ”-ро ҳамчун ҷузъ ва кулл мушоҳида намудан мувофиқи 

мақсад мебошад. Вобаста ба ин, ба сифати унсури асосии механизми хоҷагидорӣ, 

ки аҳамияти бештар дар ҷараёни фаъолияти низом дорад, механизми иқтисодӣ 

баромад мекунад. Бо ибораи дигар, асоси ҳамаи механизми хоҷагидориро усулҳои 

иқтисодӣ ташкил мекунанд, ки аз рӯи шакл ва таркиби низоми мавҷудбуда дуруст 

арзёбӣ карда мешаванд. Дар ҳар як марҳилаи тараққиёти форматсияи ҷамъиятӣ-

иқтисодӣ механизмҳо истифода мешаванд, ки рағбатҳоро барои шиддатёбии 

ҷараёни истеҳсоли маҳсулот бо ҳаҷми барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти ҷамъият 

мувофиқ равона месозанд. Мисол, дар марҳилаи пайдоиши “мавҷҳои пастраванда” 

дар иқтисодиёт механизмҳои дастгирии давлатии дорои хислати 

мутобиқаткунандаи зиддибуҳронӣ таҳия шуда, дар давраи “мавҷҳои болораванда” 

механизмҳои рушди иқтисодӣ ва ё “хислати инноватсионӣ-афзоишёбанда” коркард 

мешаванд6. 

Муайян намудани моҳияти механизми хоҷагидории дар адабиёти иқтисодӣ 

мавҷудбуда ҳамчун “тарзи фаъолияти низоми иқтисодӣ, ки дар асоси он маҷмӯи 

муайяни муносибатҳои истеҳсолӣ хобидааст”, диққатҷалбкунанда мебошад. 

                                                           
4 Кульман А. Экономические механизмы: Пер. с фр.; под общ. ред. Н.И. Хрусталевой. - М.: Прогресс; Универс, 

1993.  92 с. 
5 Боев В. Аграрной реформе  экономическую основу //АПК: экономика, управление. 1993. №8. – С. 2123. 
6 Сёмин А.Н. Научные основы формирования экономических механизмов: формы, типы, виды / А.Н. Сёмин // 

Агропродовольственная политика России.  2012.  №5.  С. 512. 
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Лекин, дар ин ҷо сухан оид ба механизми хоҷагидорие меравад, ки дар сатҳи 

макроиқтисодӣ амал менамояд, яъне дар чорчӯбаи иқтисодиёти миллӣ. Дар сатҳи 

макроиқтисодӣ механизми хоҷагидорӣ дар сатҳи субъектони соҳибкорӣ ва дигар 

намудҳои фаъолият истифода мешавад. 

Дар адабиёти иқтисодии муосир муносибати нисбатан соддатар доир ба 

маънидодкунии мафҳуми “механизми хоҷагидорӣ” мавҷуд аст. Дар он гуфта 

мешавад, ки “механизми хоҷагидорӣ ин маҷмӯи ҷараёнҳо, сохторҳои ташкилӣ, 

шаклҳо ва усулҳои аниқи идоракунӣ, инчунин, меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад, ки ба 

воситаи онҳо шароитҳои аниқи қонунҳои иқтисодӣ ва ҷараёнҳои такрористеҳсол 

амалӣ карда мешаванд”7. 

Инчунин, бояд қайд намуд, ки механизми хоҷагидорӣ ҳамчун унсури 

худҳаракаткунанда дар макон ва вақт дарк карда мешавад ва ин маънидодкунӣ низ 

ҳуқуқи мавҷудият дорад. Хислатҳои асосии механизми хоҷагидорӣ дар ҷараёни 

фаъолияти он ифода меёбанд, ки бо ҳаракати ҷоришавиҳои моддӣ, пулӣ ва дигар 

ҷараёнҳои ба қонуниятҳои муайян вобасташуда алоқаманд мебошад. 

Тасаввурот оид ба механизм ҳамчун “маҷмӯи усулҳо ва воситаҳои 

таъсиррасонӣ ба падидаҳо ва ҷараёнҳои иқтисодӣ ва танзими онҳо” дар шароити 

дигаргуншавии иқтисодиёт ба муносибатҳои бозорӣ куллан тағйир меёбад8. Дар 

чунин ҳолат онро ҳамчун механизми бозорӣ мушоҳида мекунанд, ки дар он 

вазифаҳои худтанзимшаванда ва танзимкунандаи давлатӣ ҳамзистӣ менамоянд9. 

Дар назарияи низоми муносибатҳои бозорӣ механизми иқтисодӣ ҳамчун 

механизми бозӣ байни субъектони хоҷагидории бозорӣ, ки талабот ва пешниҳодро 

ифода мекунанд, мушоҳида карда мешавад. Механизми бозӣ мумкин аст, ба ҳама 

гуна таъсиррасонии байни субъектони иқтисодӣ доир ба истеҳсолот ва 

ташаккулёбии пешниҳоди молҳову хизматҳо, аз як тараф, ва аз тарафи дигар 

эҳтиёҷот ва қисми пардохтпазирии он, ки талаботи аслиро муайян мекунад, 

                                                           
7 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2006. 

– 468с. 
8 Столяров В.Ф. Экономический механизм социального страхования [Электронный ресурс] / В.Ф. Столяров, Л.И. 

Васечко. – Режим доступа: http://efaculty.kiev.ua/analytics/str/3. 
9 Измалков С. Б., Сонин К. И., Юдкевич М. М. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по 

экономике 2007 г. часть №1) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://institutiones.com/general/259--2007. 
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истифода шавад. Махсусан, ин ҳолат ба дурнамои стратегӣ дахл дорад, вақте ки 

аксарияти шароитҳои тараққиёт муайянкунии нокифоя доранд. Моҳиятан, сухан 

оид ба “бозӣ”-е меравад, ки мувофиқи он субъектони иқтисодӣ амал карда 

метавонанд ва ба кадом ҳолат расонидани маҷмӯи амалҳо муайян карда мешавад. 

Асосгузорони чунин равия ҷоизадорони мукофоти Нобел оид ба иқтисодиёт 

дар соли 2007 “Лео (Леониду) Гурвитс (Leo Hurwicz), Роҷер Майерсон  (Roger 

Myerson) ва Эрик Маскин (Eric Maskin)” мебошанд10. 

Маънидодкунии нисбатан паҳншуда дар инкишофи чунин самт аз тарафи Л. 

Гурвитс пешкаш карда шудааст, ки ӯ механизмро ҳамчун баҳамтаъсиррасонии 

байни субъектон ва марказ муайян менамояд, ки аз се марҳила иборат мебошад: ҳар 

як субъект дар ҳолати мувофиқ ба марказ иттилооти “mi, centr” -ро ирсол менамояд, 

ки дар чунин ҳолат ҳама иттилоот натиҷаи пешбинишавандаро муайян мекунад: 

Y=f(mi,...,m ); марказ, дар навбати худ, натиҷаи Y - ро эълон карда, аз рӯи зарурат 

онро дар амал татбиқ менамояд11. 

Намояндагони барномарезии низомӣ муносибати ҷараёниро дар 

маънидодкунии “механизм” истифода мебаранд, ки маънои он дар чунин ибора 

ифода меёбад: механизм таъмини захиравии ҷараён буда, қисми ашёвии он маҷмӯи 

унсурҳои алоқамандро дарбар мегирад, ки барои иҷрои вазифаҳои ҷараён вобаста 

карда шудаанд. 

Баробари ин, механизми хоҷагидорӣ, молиявӣ, пулӣ, қарзӣ ва ғайра ҳамчун 

маҷмӯи захираҳои ҷараёни иқтисодӣ ва тарзи алоқамандкунии онҳо мушоҳида 

карда мешавад12.  

Баҳодиҳии назариявии муайянкунии “механизми хоҷагидорӣ” дар ҷадвали 

1.1. оварда шудааст. 

 

 

 

                                                           
10 Измалков С. Б., Сонин К. И., Юдкевич М. М. Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по 

экономике 2007 г. часть №1) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://institutiones.com/general/259--2007 
11 Теория экономических механизмов (Нобелевская премия по экономике 2007 г. часть №1) 

(http://institutiones.com/theories/259-2007-1.html/). 
12 Чаленко А. О неопределенности термина «механизм» в экономических исследованиях. Электронный 

ресурс//Режим доступа: kapital-rus.ru/ 
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Ҷадвали 1.1.  - Баҳодиҳии назариявии муайянкунии “механизми 

хоҷагидорӣ” 
№ Муаллиф ва сарчашма (бо забони 

аслӣ) 

Мафҳуми “механизми хоҷагидорӣ” 

1 Деревянко О. Организационно-

экономический механизм планирования 

бизнес-процессов предпринимательских 

структур. Дис. ...канд. экон. наук. - СПб., 

2004. –  С.36. 

Механизми хоҷагидорӣ – ин “тарзи 

фаъолияти низоми иқтисодӣ мебошад, ки 

дар асоси он маҷмӯи муайяни муносибатҳои 

истеҳсолӣ хобидааст”. 

2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. Современный 

экономический словарь. – М.: ИНФРА-

М, 2006. – 468 с. 

 Механизми хоҷагидорӣ- ин “маҷмӯи 

ҷараёнҳои сохторҳои ташкилӣ, шаклҳо ва 

усулҳои аниқи идоракунӣ, инчунин, 

меъёрҳои ҳуқуқӣ мебошад, ки ба воситаи 

онҳо талаботи қонунҳои иқтисодии 

амалкунанда амалӣ карда шуда, ҷараёни 

такрористеҳсол таъмин карда мешавад”. 

3 Чаленко А.  

О неопределенности термина 

«механизм» в экономических 

исследованиях. Электронный 

ресурс//Режим доступа: kapital-rus.ru/. 

Механизми хоҷагидорӣ – ин “маҷмӯи усулҳо 

ва воситаҳои таъсиррасонӣ ба падидаҳо ва 

ҷараёнҳои иқтисодӣ буда, танзими онҳоро 

дар шароити шаклҳои гуногуни форматсияи 

ҷамъиятӣ амалӣ мегардонад. Бо баробари ин, 

механизми хоҷагидорӣ ҳамчун маҷмӯи 

захираҳои ҷараёни иқтисодӣ (молиявӣ, пулӣ, 

қарзӣ ва ғайраҳо) ва тарзи муттаҳидшавии 

онҳо ба мушоҳида мерасад. 

4 Абалкин Л.И. Собственность, 

хозяйственный механизм, 

производительные силы // 

Экономическая наука современной 

России.- 2000.  Экспресс-выпуск - №1. – 

С. 52-53. 

Механизми хоҷагидорӣ – ин маҷмӯи тарзҳои 

иқтисодӣ, маъмурӣ, иҷтимоӣ-психологӣ ва 

тақсимотии танзими ҷараёнҳо ва падидаҳо 

мебошад. 

(Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст). 

Таҳлили муносибатҳои асосии назариявии дар боло мушоҳидашуда  нишон 

медиҳад, ки ҳангоми муайян намудани мафҳуми “механизм” ва мавқеи он дар 

низоми иқтисодӣ бояд аз нуктаҳои зерин баромадан зарур аст: якум, механизм 

чунин тарзи фаъолияти низоми хоҷагидорист, ки дар асоси он маҷмӯи муайяни 

муносибатҳои истеҳсолӣ хобидааст; дуюм, дар низоми иқтисодиёти бозорӣ 

механизми бозорӣ амал мекунад, ки худтанзимшавии ҷараёни фаъолияти агентҳои 

бозорро бо вазифаҳои танзимкунии давлатӣ фаро мегирад.  

Қайд кардан бамаврид аст: хусусияти фарқкунандаи фаъолияти механизм дар 

он зоҳир мегардад, ки метавонад, танҳо дар ҷараён арзи ҳастӣ карда, ҳамзамон 

қисми таркибӣ мебошад. Мувофиқан, механизм вазифаҳои идоракуниро танзим ва 
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иҷро мекунад. Аз ин рӯ, алоқаманд намудани механизм бо идоракунӣ моҳиятан 

тарзи муттаҳидкунии захираҳоро дар ҷараёни иқтисодӣ дар назар дорад. Инчунин, 

мавҷудияти алоқаи зичи механизм бо ҷараёнҳои идоракунӣ зарур аст. Масъалаи 

соҳаи истифодабарии механизми танзими макроиқтисодӣ ва муайян намудани 

объект ва субъекти он ниҳоят мураккаб мебошад (расмҳои 1.1 ва 1.2). 

 

Аз ҷиҳати назариявии доираи истифодабарии механизми танзими 

макроиқтисодӣ ин, пеш аз ҳама, давраи иқтисодӣ, андӯхти сармоя, шуғли аҳолӣ, 

муомилоти пулӣ, тавозуни пардохт, нархҳо, муносибатҳои рақобатӣ ва иҷтимоӣ, 

тайёркунӣ ва азнавтайёркунии кадрҳо, ҳифзи муҳити атроф ва экология, алоқаҳои 

берунииқтисодӣ мебошад. Вобаста ба субъектон, ки фаъолияти онҳо ба танзими 

давлатӣ фарогиранда аст, мақомоти фаромиллӣ, миллӣ ва минтақавӣ, инчунин, 

мақомоти худидоракунии ҳудудҳои маъмурӣ ҳамчун механизми танзимкунанда 

МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ МАКРОИҚТИСОДӢ 

Низоми интегриронии усулҳо (механизмҳо) 

Фискалӣ – андоз, буҷа 

Гумрукӣ – тарифӣ 

Институтсионалӣ – 

қоида, меъёрҳои ҳуқуқӣ 

Сиёсати минтақавӣ 

Сохторҳои идораи 

иқтисодӣ 

Назорати экологӣ 

Механизми бозорӣ (талабот, таклифот, нарх) 

Расми 1.1. - Механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти 

минтақаҳо 



33 
 

баромад мекунанд. Байни онҳо ва дигар иштирокчиёни танзими давлатии 

иқтисодиёт муносибатҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ташкилӣ-ҳуқуқӣ бо алоқамандии 

унсурҳо ва сохторҳои ба онҳо хос ба миён меоянд. Дар ин ҷода муносибатҳои 

иқтисодӣ, ки мавқеи махсусро дар низоми муносибатҳои ҷамъиятӣ ишғол 

менамоянд ва ё сохтори нисбатан мураккабро бо унсурҳои моликият, воситаҳои 

пулӣ, молию қарзӣ ва ғайра ифода мекунанд, аз муносибатҳои иқтисодии сатҳи 

минтақавӣ ҷудо карда мешаванд, ки хислати онҳо бештар дар алоқаҳои 

байниминтақавии баҳамтаъсиррасонӣ алоқаманд мебошад. 

Дар ҷодаи истифодаи амалии механизми танзими макроиқтисодӣ дар мадди 

назари давлат бояд минтақа бо нишондодҳои комплексӣ, идорашавӣ, 

махсусгардонӣ, хислати пӯшидаи нисбии ҷараёни такрористеҳсол, низоми ягонаи 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ, экологӣ ва истифодаи амалии онҳо дар раванди ноҳиябандии 

иҷтимоӣ-иқтисодии манотиқи кишвар қарор дода шаванд. 

 

Доираи истифодабарии механизми танзими 

макроиқтисодӣ 

- давраи иқтисодӣ ва андӯхти 
сармоя; 

- шуғли аҳолӣ, муҳоҷирати 
дохилӣ ва берунӣ;  

- муомилоти пулӣ ва тавозуни 
пардохт. 

- нархҳо, талабот ва пешниҳод;  
- муносибатҳои рақобатӣ ва 
иҷтимоӣ; 
-бозори меҳнат ва тайёркунии 
кадрҳо; 
- муҳити атроф ва экология; 
- алоқаҳои берунииқтисодӣ. 

Объектҳои танзими макроиқтисодӣ: 

- муносибатҳои субъектони хоҷагидорӣ 
дар ҷараёни истеҳсолот, тақсимот, 
мубодила ва истеъмолот; 

- муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии 
минтақавӣ, муносибатҳои ташкилӣ-
ҳуқуқии асоси муҳити бозорӣ; 

 - муносибатҳои байниминтақавӣ ва 
баҳамтаъсиррасонии онҳо. 

Субъектони танзими 
макроиқтисодӣ: 

- комиссияҳои фаромиллӣ (комиссияҳои 
байниҳукуматӣ, ташкилотҳои 
байналмилалӣ (ИДМ, СҲШ, ИИАО ва 
ғайраҳо)); 

- миллӣ; 

- минтақавӣ; 

- худидоракунии ҳудудҳои маъмурӣ. 

Расми 1.2. - Доираи истифодабарии механизми танзими макроиқтисодӣ 
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Агар иқтисодиёти минтақаи алоҳидаро гирем, дар ин ҳолат, он бештар дар 

чорчӯбаи муҳити беруна, яъне байниминтақавӣ фаъолият мекунад. Дар ин минтақа 

сиёсати макроиқтисодии даромадҳо, шуғли аҳолӣ, таваррум, нархгузорӣ ва ғайра 

амалӣ карда мешаванд, ки аз бисёр ҷиҳат рафтори субъектони минтақавиро дар 

макони бозорӣ муайян менамоянд. Аз ин лиҳоз, дар танзимкунӣ такя ба инкишофи 

муносибатҳои байнифирмавӣ ва дохилифирмавӣ ба назар мерасад, махсусан, 

вобастагӣ бо баландшавии самаранокии алоқаҳои беруниқтисодӣ. Баробари ин, 

аҳамияти калонро омӯзиши ҷараёнҳои иқтисодӣ ва вазъияти бозорӣ касб мекунад, 

ки ҳамчун таносуби талаботу пешниҳод, тағйироти онҳо вобаста ба тағйирёбии 

нишондиҳандаҳои тараққиёти минтақа, инчунин, такомули принсипҳои қарздиҳӣ 

ва суғуртакунии хавфҳо, меъёрҳои ҳуқуқӣ ва стандартҳо пайдо мекунанд13. 

Ҷараёни ташаккулёбии механизми танзимкунии макроиқтисодии хоҷагии 

минтақавӣ чунин марҳилаҳои асосиро дарбар мегирад: 

Марҳилаи 1. Муайян намудани мақсадҳо ва масъалаҳои ташаккулёбии 

механизми танзими макроиқтисодии иқтисодиёти минтақавӣ, қарорҳои барои 

қонеъгардонии эҳтиёҷоти аҳолӣ равонашуда, зарурати идоракунии фаврӣ ва 

стратегии ҷараёнҳои рушди устувори минтақаҳо. 

Марҳилаи 2. Коркарди консепсия ва принсипҳои истифодабарии механизми 

танзими макроиқтисодӣ дар низоми идоракунии давлатии иқтисодиёти минтақавӣ 

бо назардошти тамоюли муосири иттилоотикунонӣ ва технологияҳои 

инноватсионӣ, ки дар ҷараёни амалигардонии танзими тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақаҳо ба амал меоянд. 

Марҳилаи 3. Ташаккулёбии стратегияҳо ва барномаҳои аниқ, ки чораҳои 

амалиро доир ба такомули фишангҳои танзими макроиқтисодӣ ва вазифаҳои он, 

инчунин, рафтори ҷараёни сохторикунонии алоқаҳои идоракунӣ, тақсимоти 

уҳдадориҳо ва захираҳои байни марказ ва минтақаҳоро дарбар мегирад.  

Аз ҷиҳати назариявӣ ҷудо намудани марҳилаҳои ташаккулёбии механизми 

танзими макроиқтисодӣ бо чунин хусусиятҳо алоқаманд мебошад: якум, самти 

                                                           
13 Новоселов А.С. Методологические проблемы управления экономикой региона // Регион: экономика и 

социология. - 2008. -  № 2. – С. 58. 
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мақсаднок ва таъиноти ҳам худи механизм ва ҳам ҷараёнҳои идоракунии бо он 

асосёфта; дуюм, бо хислати низомӣ-сохтории алоқаҳои субъектони идоракунӣ дар 

ҷараёни танзими макроиқтисодӣ; сеюм, самараи синергетикии амалигардонии 

чораҳои давлатӣ доир ба танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо. 

Бо назардошти амалияи таъиноти мақсадноки механизми танзимкунии 

макроиқтисодии ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, худи ҷараён ҳамчун амаликунандаи 

даврабадавра чораҳои стратегии сиёсати иқтисодии минтақавиро ифода мекунад, 

ки асоси гузариш ба сатҳи сифатан нави тараққиёти минтақаҳоро ташкил дода, 

чораҳои аниқи хислати барномавиро дар назар дорад, ки дастрасии мақсадҳоро оид 

ба самтҳои муайяни истифодаи захираҳои идоракунӣ муқаррар менамояд. 

Ҳамин тариқ, мақсади асосии механизми танзими макроиқтисодии 

иқтисодиёти минтақавӣ дастрасии сатҳи принсипан нав ва сифати тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо дар асоси ташаккулёбӣ, амалигардонии маҷмӯи 

чораҳои ба ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба воситаи муттаҳидсозии захираҳо 

таъсиррасонанда дар шароити ғайримарказонидашаванда ва таҷдиди идоракунӣ ва 

самтҳои он барои дастрасии мақсадҳои стратегии тараққиёти минтақавӣ мебошад. 

1.2. Ҳудудҳои дахолати давлат ба иқтисодиёт ва принсипҳои ташаккулёбии 

механизми танзими он 

Дар назарияи классикӣ вазифаҳои давлат аниқ муайян карда шудаанд, ки ба 

шумораи онҳо ба ғайр аз таъминоти бехатарии ҳаёти инсон ва моликияти ӯ, ҳалли 

баҳсҳо ва ҳама ҳолатҳо ба назар гирифта шудаанд, ки аз тарафи шахс мустақилона 

иҷрошаванда ба ҳисоб мераванд, ё ин фаъолиятро шахс ғайрисамаранок иҷро 

менамояд. Вобаста ба ин, ба вазифаи давлат танзими ҷараёнҳо ва падидаҳои 

иқтисодӣ дохил карда мешаванд14. 

Лекин, ин вазифаи ба давлат вобастакардашуда дар байни намояндагони 

гуногуни мактабҳои иқтисодӣ баҳси зиёдро ба миён меорад. Нисбатан дақиқтар 

баён намоем, сухан оид ба зарурати дахолати давлат ба иқтисодиёт меравад. Агар 

                                                           
14 Государственное регулирование рыночной экономики. Учебник для вузов / Под общ. Ред. Кушлина В.М., 

Волгина Н.А. - М.: ОАО НПО Экономика, 2004. – С.55. 
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гумон карда шавад, ки зарурати дахолат бо сабабҳои объективона ба миён 

омадааст, дар ин ҳолат масъала оид ба шаклҳои имконпазири дахолат ва дар кадом 

дараҷа мусоидат намудани он ба тараққиёти истеҳсолот ба миён меояд. Ҳама гуна 

дахолаткунӣ хислати духела дорад, аз як тараф, самаранокии фаъолияти 

субъектони хоҷагидорӣ ва фаъолияти иқтисодиро дар умум баланд намуда, аз 

тарафи дигар, омили боздорандаи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ мегардад. 

Мувофиқи назарияи классикии истеҳсолоти молӣ ба сифати танзимкунандаи 

асосии иқтисодиёт механизми бозорӣ амал мекунад, ки ба таври автоматӣ 

мувозинати талаботу пешниҳоди мол ва хизматҳоро ба воситаи тағйирёбии озоди 

нархҳои бозорӣ таъмин менамояд. Бо вуҷуди ин, дигар ақидаҳоро ба инобат 

гирифтан зарур аст, ки мувофиқи он механизми бозорӣ қобилият дорад, 

мувозинати лаҳзавиро таъмин намуда, амалҳои он ба истифодаи самараноки 

захираҳои маҳдуд дар ҷараёни такрористеҳсол равона карда шаванд. Дар шароити 

ҳукмронии моликияти ҷамъиятӣ ба воситаҳои истеҳсолот ва натиҷаҳои он 

механизми бозорӣ бо танзими умумии давлатии иқтисодиёт иваз карда мешавад. 

Коркардҳои назариявӣ имкон медиҳанд, ки дараҷаҳои гуногуни таъсири 

давлат ба иқтисодиёт маънидод карда шаванд. Масалан, назарияи кейнсӣ 

маҳдудияти амали механизми бозории стихиявиро дарк намуда, исбот мекунад, ки 

зарурати дахолати давлат ба иқтисодиёт ба воситаи ҳавасмандгардонии маҷмӯи 

талабот дар асоси инкишофи фаъолияти инвеститсионии субъектони хоҷагидорӣ 

ва давлат амалӣ карда мешавад. Назарияи монетаризм, ки дар назарияи 

пешгӯикунии оқилона ва иқтисодиёти пешниҳод асос ёфтааст, дахолати давлатро 

то ҳадди ақал, танҳо бо маҳдуд намудани танзими муомилоти пулӣ маънидод 

мекунад. Мактаби неоклассикӣ дар асоси омезиши ин ду равия ба миён омадааст, 

ки зарурати дахолати давлатро ба иқтисодиёт дар асоси истифодабарии низоми 

танзимкунии иқтисодиёти бозорӣ исбот менамояд15. 

Ба нозукиҳои афзалият ва норасоиҳои назарияҳои кейнсӣ ва монетарӣ ворид 

нагардида, қайд намудан мумкин аст, ки дахолати давлат ба иқтисодиёт дар 

                                                           
15 Самуэльсон П.Э. Экономика. / П. Э. Самуэльсон, Нордхаус В.Д. - М.: Вильямс, 2003. – С.303-305. 
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шароити муосир ниҳоят зарур ҳисобида мешавад. Дар таҳлилҳои назариявӣ чунин 

дахолатро бо ноком гардидани механизми бозорӣ алоқаманд мекунанд, зеро ин 

механизм барои ҳалли як қатор мушкилотҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ самаранокии 

худро ифода карда натавонист, пеш аз ҳама, дар мураккабии ҷараёни ташаккулёбии 

низомҳои пурра, ки тасаввуроти институтсионалиро барои ҳамаи субъектони 

манфиатҷӯ талаб менамояд16. 

Дахолати давлат ба фаъолияти иқтисодии субъектон бо назардошти як қатор 

падидаҳо имконпазир мегардад, ки бо сабабҳои зерини хислати объективӣ 

заруранд: 1. Пайдоиши инҳисорот, ки сатҳи рақобатро паст карда, ҳамзамон, ба 

ғайрисамаранокии ҷараёни истеҳсолот оварда мерасонад. Дар чунин шароитҳо 

бозор ва механизмҳои он барои танзим намудани фаъолияти инҳисорот қобилият 

надорад, зеро ин вазифаи давлат мебошад. 2. Амал намудани омилҳои беруна, ки 

ба хароҷоти истеҳсолӣ ва ҳаҷми даромадҳо ва ё зарарҳои шахсони дар муомилаҳои 

бозорӣ иштирокнадошта таъсир мерасонанд. Давлат дар шароити бозор вазифаи 

таъмини аҳолиро бо неъматҳои ҷамъиятӣ – мол ва хизматҳо надорад, ин вазифа ба 

сохторҳои соҳибкорӣ алоқаманд мебошад. 3. Фарқгузории назарраси даромадҳо ба 

вуҷуд меояд ва шумораи аҳолии камбизоат афзоиш меёбад, ки дар натиҷа барои 

тамоми ҷамъият душворӣ ба миён меорад.17 

Ба шарофати коркарди назариявии тадқиқотчиёни ватанӣ ва хориҷӣ вазифаи 

танзимкунии давлат ба иқтисодиёт эътироф карда шудааст. Бо вуҷуди ин, қисми 

асосии онҳо далелҳои зиёдро ба фоидаи истифодабарии механизми бозорӣ бо 

ҳамзистӣ ба воситаҳои давлатии танзими ҷараёнҳо ва падидаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

нишон медиҳанд. 

Мафҳуми “танзимкунӣ” маънои равона намудани тараққиёт, ҳаракати ягон 

чиз бо мақсади ба эътидол ва ба низом оварданро дорад. 18  Ибораи “танзими 

иқтисодӣ” мувофиқан маънои фаъолияти мақсадноки давлатиро дар падидаҳо ва 

ҷараёнҳои иқтисодӣ доро аст, ки онҳо дастгирии фаъолияти субъектони 

                                                           
16 Варга  В. Роль государства в рыночном хозяйстве // МЭ и МО. - 1992. - № 11. – С. 23-45. 
17 Клейнер Г. Еще раз о роли государства и государственного сектора в экономике. / Г.А. Клейнер, Д.В. Петросян, 

А.С. Беченов. // Вопросы экономики. - 2004. - №4. – С. 12-13. 
18 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. - Электронный ресурс // режим доступа:www.ozhegov.org. 
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хоҷагидориро ба воситаи таъсисдиҳии шароитҳои ҳамкории самаранок ва 

мустаҳкамгардонии алоқаҳо байни онҳо ва давлат мутобиқи талаботи қонунҳои 

объективии тараққиёти ҷамъиятӣ таъмин менамоянд. 

Давлат вазифаи иқтисодиро амалӣ гардонида, самтҳои асосии тараққиёти 

иқтисодиёти кишварро ба воситаи фаъолияти субъектони хоҷагидорӣ дар шароити 

бозор муайян менамояд. Бинобар ҳамин, ҳолати духелагии давлат дар соҳаи 

иқтисодиёт ба миён меояд: аз як тараф, давлат ба воситаи ҷорӣ намудани қоидаҳои 

умумӣ фаъолияти субъектони иқтисодиро танзим намуда, ба риоя кардани он 

маҷбур мекунонад ва аз тарафи дигар – ба сифати субъекти баробарҳуқуқи 

иқтисодиёти миллӣ баромад мекунад. Дар ин ҷода сухан оид ба иштироки 

корхонаҳои мухталиф бо иштироки давлат меравад, ки дар онҳо молу хизматҳои 

истеҳсолшуда ба бозор бароварда мешаванд ва метавонанд, барои қонеъгардонии 

эҳтиёҷоти аҳолӣ ва ҷамъият дастрас карда шаванд. 

Масъала оид ба шаклҳои таъсиррасонии давлат ба иқтисодиёт, муайян 

намудани дараҷаи дахолати он ба шумораи муаммоҳои мураккаб дахл дорад, зеро 

он аз бисёр ҷиҳат ба самаранокии ҷараёни такрористеҳсол вобастагӣ касб 

менамояд. Дар умум, дараҷаи таъсиррасонии давлат ба фаъолияти субъектони 

хоҷагидорӣ муайян карда мешавад, ки бо назардошти намуди низоми иҷтимоӣ-

иқтисодии дар ҷамъият қабулшуда амалӣ мегардад. Аниқтараш, ҳудудҳои дахолати 

давлат ба ҳаёти иқтисодӣ аз ҳолати бозори ҷаҳонӣ ва вазъияти сиёсии 

байналмилалӣ, сатҳи ҳамкории молию иқтисодии ҳамкориҳои мамлакатҳо дар 

соҳаи инкишофи илму техника, иқлим, бехатарии экологӣ ва ғайра вобастагӣ 

дорад.  

Лекин, бо баробари ин, дараҷаи дахолати давлат ба иқтисодиёт аз модели 

иқтисодии истифодашаванда вобастагӣ дорад. Мисол, дар ҳолати низоми маъмурӣ-

фармондеҳӣ дахолати мустақими давлат ба иқтисодиёт вуҷуд дорад, зеро худи 

низом ба моликияти давлатӣ ба воситаҳои истеҳсолот асос мегирад, мувофиқан, 

давлат ба сифати мақомоти ягонаи танзими фаъолияти субъектони иқтисодӣ 

баромад мекунад. 
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Дастрасии баробарии формалӣ, аз он ҷумла, аз рӯи нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ бо ҳама гуна фаъолияти давлат, ки ба таъминоти баробарии моддии 

одамон равона карда шудааст ва ҳама гуна ҳадафҳои сиёсии ба ақидаи тақсимоти 

адолатона асосёфта бемайлон ба вайроншавии ҳуқуқӣ оварда мерасонад.19 

Дар низоми бозорӣ вазифаи давлат бо ҷорӣ намудани қоидаҳои умумии 

“бозӣ”-и истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон, рафтори бозории онҳо 

маҳдуд мегардад, ки барои инкишофи рақобат, ҳифзи он заминаҳо ташкил медиҳад. 

Ин нигоҳи либералӣ ба нақши иқтисодии давлат дар иқтисодиёт мебошад. Ба 

ҳолати таъсироти давлат ҳамчун радифи иқтисоди бозории солим нигоҳ накарда, 

нақши танзимкунии он бо мурури замон куллан тағйир ёфтааст. Дар ин ҷо сухан 

оид ба таъсиси институтҳои идоракунии давлатӣ меравад, ки, пеш аз ҳама, ба 

ташаккулёбӣ ва инкишофи иқтисоди бозории таъиноти иҷтимоидошта мусоидат 

менамояд. Иқтисоди бозории таъиноти иҷтимоидошта ба ҳадафи бисёр мамлакатҳо 

мубаддал гардидааст, ки дар макони пасошӯравӣ ба миён омадаанд. Дар амал 

дастрасии мақсадҳои тараққиёт ба истифодабарии дурусти назарияҳои рушди 

иқтисодӣ асос меёбад, ки мантиқи он дар таъмини тараққиёт аз ҳисоби тағйиротҳои 

таҳаввулии доимӣ дар базиси иқтисодӣ ифода меёбад. Дар ҷараёни танзими 

давлатии тараққиёти минтақавӣ ба бартарафкунии деформатсияҳо дар иқтисодиёт 

ва мақомоти идоракунӣ, ки солҳои пеш пойдор гардида буданд, инчунин, дар 

марҳилаҳои ибтидоии гузариш ба модели хоҷагидории бозорӣ пайдо шуда буданд, 

диққати асосӣ бояд зоҳир карда шавад. Ин амал бо роҳҳои зерин иҷро мешавад: 

якум, ташаккули институтҳои низоми иқтисоди бозорӣ, ки фаъолияти самараноки 

субъектони хоҷагидориро таъмин менамоянд; дуюм, ташкил ва амалигардонии 

дастгирии давлатӣ бо сохторҳои нави бозорӣ, махсусан, нисбати корхонаҳои хурд, 

ки асоси инкишофи рақобатро таъмин менамоянд. Дар ҳар ду ҳолати қайдшуда 

зарурати таъсири мақомоти ҳокимият ба фаъолияти субъектони дар соҳаҳои 

мухталиф фаъолиятбаранда дар бахшҳои иқтисодиёти минтақаҳо исбот карда 

мешавад (расми 1.3). 

                                                           
19 Хайек Ф. Дорога к рабству. М., 1992. – С. 18. 
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Барои таъсири танзимкунии фаъоли давлат ба ҷараёнҳои иқтисодӣ бисёр 

тадқиқотчиён баромад карда, гумон доранд, ки танзими иқтисодиёт дар асоси усули 

интихобӣ ҳам дар сатҳи давлат ва ҳам дар сатҳи минтақаҳо мувофиқи мақсад 

мебошад20. 

 

Расми 1.3. - Усулҳои таъсири давлатӣ ба тараққиёти иқтисодиёти минтақаҳо 

Баъзе олимони соҳа ба зарурати афзоиши нақши давлат дар соҳаҳои иқтисодӣ 

ва иҷтимоӣ ишора карда, ба қувваи худташкилкунӣ ва худтанзимшавии бозор дар 

ин ё он дараҷа ба таври классикӣ диққат медиҳанд, ки баръало дар низоми 

                                                           
20 Лексин В.Н. Государство и регионы: Теория и практика государственного регулирования территориального 

развития. М.: УРСС, 2003. - 368 с. 
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 Коркарди стратегияи рушди иқтисодии минтақаҳо 

Коркард ва амалигардонии сиёсати давлатии минтақавӣ ва барномаҳои 

чораҳои аниқ доир ба тараққиёти минтақаҳову ҳудудҳои маъмурӣ 

Дастгирии давлатии субъектони бахши соҳибкорӣ, ки бо истеҳсоли мол 

ва хизматҳои воридотивазкунанда машғуланд, инчунин, дастгирии 

аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъоли дар бахши бизнеси хурд ва хоҷагиҳои 

деҳқонӣ машғул мебошанд 

Коркард ва ҳавасмандгардонии сиёсати ҳамкории бахши хусусию 

давлатӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва инфрасохтории иқтисодиёти минтақаҳо 

Фишангҳои молиявӣ-қарзӣ ба ноҳияҳои муаммовӣ ва ҳудудҳои маъмурии 

дотатсионӣ 

Имтиёзҳои гумрукӣ ва андозӣ ба субъектони хоҷагидории минтақавӣ, ки 

бо истеҳсоли молҳои ба содирот нигаронидашудаи дар бозори ҷаҳонӣ 

рақобатпазир машғул мебошанд 

Таъсиси шароитҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ, ки ба баланд намудани сатҳи муҳити 

инвеститсионӣ барои тараққиёти технологияҳои иттилоотӣ мусоидат 

менамоянд ва инкишофи минбаъдаи либерализатсияи ФИБ дар самти 

ташаккулёбии иқтисодиёти минтақавии рақамӣ 
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иқтисодии устувор инъикос ёфта, дар давраи гузариш аз як низом ба низоми дигар 

самаранокии онҳо дигаргун мегардад.21 

Таҳлили назариявии муносибатҳои овардашуда, ки дар ҷараёни дахолати 

давлат ба ташаккулёбии низоми бозорӣ истифода мешаванд, имкон медиҳад, 

хусусиятҳои хоси заруриро муайян намоем, ки онҳо бояд дар ҷараёни танзими 

иқтисодиёт ба инобат гирифта шаванд. 

Ба чунин хусусиятҳо дохил мешаванд: 

1. Ташаккулёбии низоми иқтисодиёти бозорӣ дар гуногуншаклии моликият 

асос меёбад, ки бисёрпаҳлугии иқтисодиёти давраи гузаришро тавсиф намуда, ба 

воситаи танзими давлатӣ дастраскунии муътадили макроиқтисодӣ, гузаронидани 

озодшавии нархҳо дар бозори дохилӣ ва фаъолияти берунииқтисодии субъектони 

хоҷагидорӣ. 

2. Амалигардонии таъсирот ба иқтисодиёт ба воситаи таъсисдиҳии 

шароитҳои барои тараққиёт ва дастгирии давлатии соҳибкории хурд ва хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ҳамчун асос барои инкишофи рақобат байни субъектони 

молистеҳсолкунанда. Инкишофи рақобат байни молистеҳсолкунандагон диққати 

махсусро ба таъминоти иқтисодиёти намуди бозорӣ бо объектҳои инфрасохторӣ, 

пеш аз ҳама, бо низоми дузинагии бонкӣ, суғуртавӣ ва ширкатҳои инвеститсионӣ, 

шабакаи васеи биржаҳо, корхонаҳои соҳаи савдо ва хизматрасонӣ талаб менамояд. 

Баробарвазнии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо бо дараҷаи муайян 

аз самаранокии механизми қарорҳои қабулшаванда дар ҷараёни дахолати давлат ба 

фаъолияти субъектони хоҷагидорӣ вобастагӣ дорад, ки дар чорчӯбаи он амал 

намуда, муҳити берунаро ба танзим медароранд. Аз бисёр ҷиҳат танзими муҳити 

беруна рафтори субъектон ва принсипҳои танзими иқтисодиёти минтақавиро 

муайян менамояд. Мушкилоти танзими тараққиёти иқтисодии минтақавӣ бо он 

сабаб мураккаб мегардад, ки дар минтақаҳо низоми умумимамлакатӣ амал 

менамояд, ки шароитҳои ягонаро барои фаъолияти субъектон новобаста ба шакли 

                                                           
21 Савченко В.Ф. Теоретические подходы к регулированию социально-экономического развития на уровне 

государства и регионов. Вестник Черниговского государственного института экономики и управления, 2009. № 1. 

– С. 22. 
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моликият ва макони ҷойгиршавӣ дар миқёси мамлакат фароҳам меоварад. Агар ба 

ҳалли мушкилӣ аз мавқеи таҳлили институтсионалӣ муносибат намоем, он гоҳ 

дахолати давлат ба ҷараёнҳои тараққиёти минтақавӣ метавонад ҳамчун низоми 

институтҳо маънидод карда шавад, ки ба воситаи онҳо амалӣ карда мешавад.22 

Таъсиррасонии ба ҷараёнҳои дар низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ баамалояндаро 

давлат ба воситаи такомули механизмҳои иқтисодӣ дар зинаҳои алоҳидаи он амалӣ 

мегардонад, ки дар чунин хислатҳо ифода меёбанд: 

1. Дар хислати интихоботӣ, яъне давлат ба таври мақсаднок ба нишондодҳои 

миқдорӣ ва сифатии соҳаи иқтисодӣ таъсир мерасонад. Чунин муносибат бо амал 

намудани механизми бозорӣ алоқаманд мебошад, ки худи он таносубҳои бозорро 

танзим менамояд. 

2. Ба ҳайси объекти дахолати давлат натанҳо иқтисодиёт, инчунин, 

субъектони алоҳидаи онҳо ҳамчун агентҳои бозорӣ баромад мекунанд, ки 

фаъолиятро дар шароитҳои рақобатнокӣ, тағйиротҳои вазъиятӣ ва рафтори 

иқтисодии субъектон амалӣ менамоянд. 

3. Табиати мураккаби дахолати давлат, ки ба боздорӣ ва ё мусоидат намудан 

ба фаъолияти субъектони хоҷагидорӣ равона гардидааст, ба шарофати 

истифодабарии шаклҳои гуногун ва воситаҳои таъсиррасонӣ амалӣ карда мешавад. 

4. Хислати таъинотдоштаи таъсири давлат бо муайян намудани самтҳои 

афзалиятнокии тараққиёти иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ мувофиқи мақсадҳои 

сиёсати иқтисодӣ ва чораҳои амалисозии онҳо, баланд намудани самаранокии 

фаъолияти субъектони иқтисодӣ алоқаманд мебошад. 

Намояндагони илми муосири иқтисодӣ муносибатҳои мухталифро оид ба 

муайянсозии моҳияти ҷараёни танзими давлатӣ муқаррар намудаанд. 

Муаммои ташаккулёбии механизми танзими тараққиёти минтақавиро 

мушоҳида намуда, пеш аз ҳама, бояд ба мавҷуд набудани шароитҳо ва захираҳо 

барои амалигардонии ҷараёни такрористеҳсол дар сатҳи минтақавӣ диққат дод, ки 

                                                           
22 Зотов В. Системные функции экономики в обществе: институциональный аспект / Введение в 

институциональную экономику / Под ред. Д.С. Львова. М.: Экономика, 2005. 639 с. 
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аз бисёр ҷиҳат, аз инкишофи баҳамтаъсиррасонии байниминтақавӣ вобастагӣ 

дорад. 

Зарурати танзими фаъоли таъсири давлатӣ ба тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақавӣ бо ҷараёни гузариш ба низоми иқтисодиёти бозорӣ алоқаманд мебошад. 

Дар марҳилаи ибтидоӣ маънои гузариш ба соҳибкории озод ҳамчун дасткашии 

пурра аз танзими давлатии фаъолияти хоҷагидории субъектони муносибатҳои 

бозорӣ дар асоси худтанзимшавӣ ва риоя намудани манфиатҳои шахсӣ дарҷ шуда 

буд. 

Дар замони муосир таҷрибаи ҷамъшуда аз он шаҳодат медиҳад, ки бе нақши 

фаъоли танзимкунии давлатӣ таъмин намудани тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо имконнопазир аст. 

Мушкилоти муайян намудани дараҷаи дахолати давлат ба фаъолияти 

субъектони минтақавӣ ва дастгирии сиёсати тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодиаш 

ниҳоят душвор арзёбӣ карда шуда, ҳалли он дар истифодабарии муносибатҳои 

назариявӣ асос мегирад. 

Чунин принсипи танзими давлатии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо васеъ паҳн шудааст, ки он ҷудошавии маъмурӣ-ҳудудиро ба назар 

гирифта, истифодааш ба назария ва амалияи минтақашиносӣ мутобиқат мекунад. 

Мисол, дар мамлакатҳои пасошӯравӣ “танзими тараққиёти минтақаҳо дар 

ташаккулёбии таносубҳои мувофиқи байни унсурҳои иқтисодиёти минтақавӣ асос 

мегирад”.23 

Дар марҳилаи муосир бештар чунин принсипҳои танзимкунии давлатии 

тараққиёти иқтисодии минтақаҳо истифода мешаванд: якум, принсипи рушди 

устувор, ки самти муайяни танзими давлатии тараққиёти минтақаҳоро ба воситаи 

ташаккули нишондодҳои макроиқтисодии оптималӣ ва таъминоти стандартҳои 

ҳадди ақали иҷтимоӣ дар тамоми манотиқи кишвар дар назар дорад; дуюм, 

принсипи таъинот ба ҳалли мушкилоти иҷтимоӣ, ки самти танзими давлатии 

тараққиёти минтақаҳоро муайян менамояд. 

                                                           
23 Мазур А.Г. Региональная экономика: проблемы воспроизводства и управления. Винница: Колос, 2000. – С. 83 
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Истифодабарии ин принсипҳо зарурати муайян намудани таркиби қисми 

уҳдадориҳои минтақавиро бо мақомоти умумидавлатӣ дар назар дорад, ки бо 

қабули қарори аниқ доир ба мушкилоти иҷтимоӣ-иқтисодии тараққиёти минтақаҳо 

ва ҳудудҳо алоқаманд мебошад. 

Бояд қайд намуд, ки дар замони муосир мутобиқсозии ҳаматарафаи сиёсати 

давлатӣ ва минтақавӣ, усулҳо ва воситаҳои амалигардонии онҳо аҳамияти калон 

пайдо кардааст. Дар ин васила усулҳои барномавии мақсаднок бо коркарди 

нақшаҳои аниқи тараққиёти минтақавӣ бояд васеъ истифода шаванд. Дар чунин 

барномаҳо бояд афзалияти тараққиёти минтақаҳо ва баҳамоварии захираҳои моддӣ, 

зеҳнӣ ва дигар арзишҳо баҳри амалигардонии лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ 

дақиқ муайян карда шаванд. 

Мавриди зикр аст, ки дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозорӣ худи 

масъалагузорӣ оид ба ғайримарказонидан ва аз сари нав дида баромадани 

консепсияи танзими давлатиро ба таври ҷиддӣ тақозо намуда, инчунин, таҳияи 

зарурии принсипҳои идоракунии ҷараёнҳо ва падидаҳои дар иқтисодиёти 

минтақаҳо ба миёнояндаро дар назар дорад. 

Пеш аз ҳама, сухан оид ба азнавтақсимкунии уҳдадориҳо ва 

ғайримарказонидани захираҳои идоракунӣ ба фоидаи минтақаҳо ва маъмурияти 

маҳаллӣ, таъсиси механизми иҷтимоии ҳалли зиддиятҳои ба миёноянда аз рӯи 

принсипи “ҳамгироии амудӣ” меравад, ки ба таъсиррасонии васеъ дар ҳама сатҳҳои 

идоракунӣ бо мақсади дастрасии самари ҳадди ниҳоии синергетикӣ дар ҳама 

марҳилаҳои ташаккулёбӣ ва амалисозии чораҳои танзими давлатии ҷараёнҳои 

иқтисодӣ ба амалоянда таъин гардидааст. Ба ғайр аз ин, дар миқёси ноҳияҳо ва 

ҳокимияти маҳаллӣ бояд моделҳои самараноки идоракунӣ аз рӯи принсипҳои 

худташкилкунӣ коркард шаванд, ки онҳо якум, дар асоси принсипҳои умумии 

низом амал намоянд; дуюм, ба хусусиятҳои маҳаллӣ ҷавобгӯ бошанд; сеюм, ба 

таъсири муътадили тағйиротҳои  вазъияти бозорӣ ва омилҳои муҳити беруна омода 

бошанд. 

Модели идоракунии минтақавии ба принсипҳои ҳамзистии худташкилкунӣ 

ва ҳамгироӣ асосёфта, бояд ба чунин талабот ҷавобгӯ бошад: 
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 зарурати сохтории низоми идоракунии минтақавӣ дар асоси 

нишондоди функсионалӣ бо мақсади фардикунонии масъулият 

ҳангоми амалигардонии давраи истифодаи чораҳои танзими давлатӣ; 

 мавҷудияти алгоритми самараноки фаъолият дар ҳолати ташаккулёбии 

мақсадҳо ва чораҳои идоракунии давлатӣ (масалан, ҳангоми 

тайёркунии барномаҳои мақсадноки тараққиёт) бо мақсади содда 

намудани тадбирҳои коркард ва қабули онҳо; 

 дастрасии принсипиалии мақсадҳои ниҳоии танзими давлатӣ ва мавҷуд 

набудани маҳдудиятҳои аниқ ҳангоми амалигардонии давраи 

идоракунӣ; 

 мавҷудияти алоқаи тарафайн ва муштаракуламал ҳам байни сатҳҳои 

гуногуни худи низоми идоракунӣ ва ҳам байни низоми идоракуниву 

субъектони муҳити иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо мақсади бартараф намудани 

омилҳои манфии эндогенӣ ва экзогенӣ; 

 уҳдадорӣ ва зери назорат қарор доштани низоми идоракунии 

субъектони муҳити иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъият. Аён аст, ки чунин 

талабот танҳо дар шароити демократия ва ҷамъияти шаҳрвандии 

инкишофёфта иҷрошаванда мебошад. 

Вобаста ба гуфтаҳои боло, консепсияи муосири танзими давлатии 

иқтисодиёти минтақавӣ, ба фикри мо, бояд ба муносибати синергетикӣ нисбат ба 

ҷараёни идоракунии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо асос гирад. 

Истифодаи чунин муносибат танҳо дар ҳолати батартибдарорӣ ва ҳамкории 

муайяни субъектони идоракунӣ дар ҷараёни ҳадафҳои гузошташуда, инчунин, то 

ҳадди ақал расонидани хавфҳои имконпазир ҳангоми мавҷудияти шароитҳо, роҳ 

надодани онҳо дар ҳолати амалигардонии чораҳои танзими давлатӣ ба назар 

мерасад. Танҳо дар чунин ҳолат мо метавонем, оид ба хислати низомии сиёсати 

иҷтимоӣ-иқтисодии амалишаванда, ки ба беҳтаргардонии ҳолати иқтисодии 

минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ, баланд намудани сифати зиндагонии аҳолӣ 

нигаронида шудаанд, сухан гӯем.  
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Дар ҷараёни амалигардонии дахолати давлат ба фаъолияти субъектони 

хоҷагидорӣ, махсусан, дар муносибатҳои тарафайни давлат ва бизнес, падидаҳои 

манфӣ дар намуди забоняккунии қавмҳо ва ҳолатҳои коррупсионӣ ба миён меоянд, 

ки бо кӯшиши ҳамаи тарафҳо бартараф карда мешаванд. 

Дар шароити бозор нақши давлат дар танзими ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

дар асоси он пешгӯикунии дарозмуддат ва банақшагирии индикативӣ бештар 

мегардад. Дар чорчӯбаи онҳо шаклҳои аниқи дахолати давлат ба иқтисодиёт, ба 

монанди барномаҳои минтақавии илмӣ-техникӣ ва иҷтимоӣ ҷудо карда мешаванд, 

ки дар онҳо ҳаҷми молиягузорӣ ва захираҳои қарзии ҷалбшаванда, 

иҷрокунандагони масъул, муҳлати иҷро,  фишангҳои молиявӣ-иқтисодии таъсири 

давлатӣ бо назардошти супориши давлатӣ, лимитҳо, квотаҳо, инвеститсияҳо, 

андозҳо ва дигар намуди имтиёзҳо ҳаматарафа муайян карда мешаванд. 

Қайд намудан зарур аст, ки маҷмӯи фишангҳои ҳангоми коркарди барномаҳо 

истифодашаванда аз модели қабулшудаи иқтисодиёт ва характери танзими 

давлатии фаъолияти субъектони хоҷагидорӣ вобастагӣ дорад. 

Баробари ин бояд таҷрибаҳои муваффақона истифода намудани афзалиятҳои 

моделҳои иқтисодии мухталифро дигар кишварҳо ба назар гиранд, зеро онҳоро дар 

намуди соф қабул намудан нодуруст буда, натиҷаҳои дилхоҳ намедиҳанд. 

Мувофиқан, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми ташаккулёбии модели тоҷикии 

тараққиёти иқтисодӣ маҷмӯи фишангҳои танзими давлатии тараққиёти минтақаҳо 

бояд муайян карда шаванд, ки имкониятҳои истифодаи онҳо дар шароити 

хоҷагидории дар мамлакат пойдоргардида, бо назардошти урфу одатҳои 

иҷрокунандагони давлатӣ ва субъектони сохторҳои соҳибкорӣ дарёфт шаванд.  

Вобаста ба модели ба принсипи иқтисоди бозорӣ асосёфта гуфтан мумкин 

аст, ки имконияти истифодабарии фишангҳои алоҳидаи он, ба монанди рақобат, 

муборизаи зиддиинҳисорӣ, бозорҳои чандири меҳнат, андозҳои нисбатан паст, 

афзалияти сармояи саҳҳомӣ, ба даст овардани фоидаи ҳадди аксар ва ғайра 

имконпазир мебошад. 

Ба афзалиятҳои худ нигоҳ накарда, истифодабарии модели иқтисоди 

номбурда ба ҷудошавии калони даромадҳои сарватмандон ва табақаҳои 
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камбизоати аҳолӣ оварда мерасонад. Масалан, дар ИМА ба ҳисоби миёна шахсони 

аз ҳама сарватманд даромадро нисбат ба гурӯҳҳои камбизоат 37 маротиба зиёд ба 

даст оварда, дар Ҷопон чунин фарқият 4 маротиба, дар Олмон 6 маротибаро ташкил 

медиҳад.24 Бояд дар назар дошт, ки ба такомули минбаъдаи модел нигоҳ накарда, 

тамоюли шиддатёбии падидаи номбурда ба назар мерасад. 

Дигар норасоии ин модели паҳнгашта мавҷуд набудани ягон нишондоди 

муайян намудани ҳаҷми боздеҳи иҷтимоӣ ба сармояи гузошташуда мебошад. Ба 

ғайр аз ин, модел шароити зарурии фурӯши маҳсулотро дар ҳолати 

такрористеҳсоли васеъ, таносуби содирот ва воридот дар гардиши савдои беруна 

ба инобат намегирад, ки ин дар амал касрати тавозунро афзоиш медиҳад. 

Модели иқтисодии ба принсипҳои патернализми анъанавӣ ва содиқона 

асосёфта, пеш аз ҳама, “фаъолияти меҳнатӣ барои тамоми ҳаёт” ва эътимоди 

корманд ба ширкат мебошад. Бо назардошти ин, ширкатҳо кормандонро барои 

такомули доимии малакаҳои корӣ ва дастрасии сатҳи баланди маълумотнокӣ 

ҳавасманд гардонида, инчунин, фаъолияти хуби соҳаи хизматрасонӣ, муносибати 

бонкҳо ва ширкатҳо, вазни қиёсии баланди инвеститсияҳои дарозмуддатро таъмин 

менамоянд. Лекин, вазъиятҳои ногувор дар фаъолияти ин модели иқтисодиёт бо 

амал намудани механизми бозори озод, махсусан, дар истеҳсоли молҳои 

технологияҳои баланд ба миён меоянд, ки ин рағбатро барои сармоягузории 

нисбатан самаранок таъмин карда наметавонад. Ҳавасмандгардонии 

инвеститсияҳо дар модели иқтисодиёт, ки дар он ба маълумотнокии корманд ва бо 

меъёри муайян ба инкишофи низоми иҷтимоӣ диққати махсус зоҳир карда 

мешавад, метавонад афзалиятҳои онро ташкил намояд. 

Вобаста ба таҳлили афзалиятҳо ва норасоиҳои модели иқтисодии дар 

кишварҳои гуногун истифодашаванда, гуфтан мумкин аст, ки модели ягона барои 

ҳамаи мамлакатҳо вуҷуд надорад, зеро мамлакатҳо дорои сатҳи гуногуни базаи 

иқтисодӣ ва маҷмӯи нишондодҳои ибтидоии таърихӣ, конфессионалӣ, географӣ ва 

иҷтимоии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошанд. Ба ғайр аз ин, дар мамлакатҳои 

                                                           
24 Федынски П. США: разрыв в доходах богатых и бедных [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.voanews.com/russian/news/INCOME-GAP-2010-10-25-105732493.html 
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дунё намудҳои гуногуни тамаддун, фарҳанг, урфу одат, сатҳи тараққиёти иқтисодӣ 

ва имкониятҳои захиравӣ вуҷуд доранд, ки интихоби самараноки моделҳои 

иқтисодиро маҳдуд намуда, ба ҷараёни рушди устувор мусоидат менамоянд. 

Инчунин, ҳолатҳои истифодаи гуногуни моделҳои тараққиёти иқтисодии 

мавҷудбуда мушоҳида мегарданд, ки бо дараҷаи дахолати давлат ба иқтисодиёт 

алоқаманд буда, дар доираи идоракунии марказонидаи сатҳи баланд то 

либерализатсияи ниҳоӣ ба назар мерасанд. 

Моделҳои дар ин ё он мамлакат истифодашаванда дар асоси консептуалии 

худ ба дастрасии рушди иқтисодии устувор, баланд намудани сатҳи сифати 

зиндагонии аҳолӣ таъинот доранд. Лекин, ҳар яки онҳо мавҷудияти механизмҳои 

дурусти амалигардониро дар назар доранд, ки фаъолияти самаранокиашон нақши 

танзими давлатиро дар низоми иқтисодӣ пурзӯр менамояд.25 

Чунин нақши танзими давлатии иқтисодиётро қайд намуда, сухан бояд оид 

ба механизми танзимкунии конструктивӣ равад, ки ба дарёфти манфиатҳои давлатӣ 

ва хусусӣ асос меёбад. Натиҷаҳои дахолати давлат ба ҷараёнҳои хоҷагидорӣ бояд 

чунин бошанд: пешгирикунии оқибатҳои манфии фаъолияти механизми бозорӣ 

барои ҷамъият ва таъмини муътадилии тараққиёти иқтисодӣ, мувофиқан коҳиш 

додани хавфҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ. 

Таъиноти асосии танзими давлатӣ дар консепсияи муосири тараққиёти 

муносибатҳои бозорӣ – ин муайян намудани сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии давлат, 

коркарду истифодабарии амалии механизмҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ ва иқтисодии 

амалигардонии онҳо, батартибдарории ҳаёти хоҷагидории мамлакат дар умум ва 

субъектони бозор, таъминоти кафолати тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҷамъият.26 

Моҳиятан, дар ин ҷо сухан оид ба пурзӯр намудани дахолати давлат ба иқтисодиёт 

меравад. Лекин, чунин дахолат набояд мустақилияти субъектони бозорро халалдор 

созад, балки барои муттаҳид сохтани фаъолият ва манфиатҳои тамоми ҷамъият 

мусоидат намояд. 

                                                           
25 Ходов Л.Г. Государственное регулирование национальной экономики. – М.: Экономист, 2000 – С. 66-67. 
26 Кучуков Р. Теория и практика государственного регулирования экономических и социальных процессов. – М.: 

Экономика, 2010. – С. 88-90. 
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Дар айни замон танзими давлатии иқтисодиёт бояд ҳифзи арзишҳои мусбатро 

таъмин намояд, ки дар ҷараёни ташаккулёбии низоми бозории бисёртарафа, 

хоҷагидории баробари субъектони шаклҳои гуногуни моликият дар бозор, рақобат, 

озодии соҳибкорӣ, кушодшавии беруна ва мусоидат барои тараққиёти онҳоро 

таъмин намояд. 

Таҳлили натиҷаҳои дахолати давлат ба хоҷагидории минтақавӣ нишон 

медиҳад, ки чораҳо доир ба танзимкунӣ бояд аниқ буда, дар чорчӯбаи 

амалигардонии барномаҳои мақсаднок ва махсусан суроғавӣ, бо назардошти 

воситаҳои барои дастгирии ноҳияҳои муаммовӣ ва ҳудудҳои депрессионӣ равона 

гардида, дахолати танзимкунии мақомотҳои давлатӣ бояд хислати интихобӣ дошта 

бошад.  

1.3. Танзими иқтисодиёти минтақавӣ дар марҳилаҳои давраи гузариш ба 

низоми бозорӣ 

Пас аз ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ дар назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи зарурати барқароркунӣ ва ислоҳоти иқтисодиёт 

дар асоси принсипҳои бозорӣ ба таври мубрам пеш омад. Марҳилаҳо бояд муайян 

ва асоснок карда мешуданд ва мутобиқи онҳо барномаҳои табаддулоти иқтисодӣ  

таҳия карда мешуданд.  

Дар ҷараёни таҳқиқи муаммоҳои ташаккули низомӣ иқтисоди бозоргонӣ ғояи 

мутобиқгардонии давраи гузариш ва принсипҳои танзими иқтисодиёт ва рушди 

минтақаҳо зуҳур ёфт. Зимнан, аҳамияти муайянсозию асосноккунии илмии 

марҳилаҳои давраи гузариш ба низоми бозории иқтисодӣ, маҳакҳои баҳодиҳии 

онҳо, муайян кардани тарзи танзим ва хусусиятҳои онҳо дар ҳар як марҳила торафт 

зиёд мегарданд. 

Ба қатори сабабҳои чунин ҳолат дар рушди мамлакат ва минтақаҳои он инҳо 

дохил мешаванд: 

1. Гузариш ба бозор ҳамчун раванди мураккаб ва тӯлонии ташаккули 

механизми бозорӣ, ба кор андохтани низоми самараноки танзимкунии 

муносибатҳои бозорӣ ва истифодаи тарзу усулҳои замонавӣ барои ташкил 
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намудани заминаи боэътимод барои ҳимояи аҳолӣ аз бенизомии бозор ба ҳисоб 

меравад. Механизми бозориро ҳамчун ядрои низоми муносибатҳои бозории 

иқтисодии одамон фавран ё дар муддати кӯтоҳ ба кор андохтан ғайриимкон аст, 

таъсиси низоми танзимкунандаҳо ва ҳимоя номумкин мебошад, ки он татбиқи 

марҳилавии низоми сиёсати иқтисодии ба ташаккули низоми бозории иқтисодӣ 

равона кардашударо пешбинӣ менамояд. 

2. Марҳила ба марҳила таъмин кардани гузариши иқтисодиёти мамлакат ба 

бозор, инчунин бо зарурати барқарор кардани ислоҳоти иқтисодӣ дар асоси 

принсипҳои бозорӣ сурат мегирад. Сухан дар бораи он меравад, ки бо гузаштани 

вақти муайян, тадбирҳои ҳамоҳангшуда нисбати ҳалли масъалаҳои мубрами 

табаддулоти иқтисодӣ, фароҳам овардани шароити рақобат ва муҳити 

сармоягузорӣ, муайян кардани «қоидаҳои бозӣ» ва таъмини имкониятҳои якхелаи 

рушду нумӯи субъекти муносибатҳои бозорӣ бояд андешида шаванд. 

3. Таҳияи барномаи табаддулоти иқтисодӣ бе муайянсозӣ ва асосноккунии 

марҳилаҳои гузариш ба бозор низ ғайриимкон мебошанд. Бо сабаби мавҷуд 

набудани чаҳорчӯбаҳои замонӣ, ки ба мазмуни барнома таъсири бузург 

мерасонанд, амалӣ кардани як қатор принсипҳои асосгузори ислоҳоти бозории 

иқтисодиёти миллӣ муяссар нагардид. Ин то андозаи муайян натиҷаи асосноккунии 

нокофии марҳилаҳои ташаккули низоми бозорӣ ва ба барнома дохил кардани 

тадбирҳо мебошад, ки барои амалӣ кардани онҳо ҳанӯз шароит фароҳам оварда 

нашудааст (ё аз ҷиҳати объективӣ омода карда нашудаанд). 

Инак, муаммоҳои мутобиқгардонии давраи гузариш ба ҳадди ниҳоии худ 

расид ва далелҳои кофӣ ба манфиати ҳалли самараноки он мавҷуданд. 

Яке аз муаммои давраи гузаришро интихоби қолаби рушд мешуморанд, ки 

он бояд  ба шароити воқеии мамлакат мутобиқ бошад. Дар адабиёти муосир таҳлил 

ва тарзи истифодаи моделҳои Шветсия, Олмону Ҷопон, Хитой ва дигар давлатҳои 

тараққикардаи ҷаҳон баррасӣ карда шудаанд. Истифодаи онҳо нусха ба нусха дар 

шароити гузариши иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои бозорӣ 

начандон дуруст аст.  
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Аз ин лиҳоз, зарурат ба тартиб додани модели тоҷик, ки ҳолати имрӯзаи 

иқтисодиёту иҷтимоиёт, тафаккур ва ҷаҳонбинии роҳбарону мутахассисон, 

соҳибкорону аҳолӣ, хусусан қисми серҳаракати иқтисоди онҳоро ба эътибор 

мегирад, пайдо шуд.    

Ғайр аз ин, равишҳои ҳалли муаммоҳои гуногун, ки бештар ба шароити ҳар 

як марҳила дар ҷараёни ташаккули низоми бозории иқтисодӣ мутобиқанд, бояд 

муайян ва асоснок карда шаванд. Мушаххастар ин маънои таҳия ва татбиқи сиёсати 

иқтисодии ҷавобгӯи талаботро дорад, ки аз шартҳои хусусияти хоси ҳамин 

марҳилаи рушд бармеоянд. Аз ҳамин сабаб, стратегияи мушаххаси рушди иқтисодӣ 

дар ҳар як марҳилаи давраи гузариш бояд дуруст муайян ва асоснок карда шавад.  

Марҳилаҳо бояд ҳамчун қисми таркибии давраи гузариши иқтисодиёти 

Тоҷикистон, ки хусусиятҳои муайян ва нишондиҳандаҳои мушаххасро доро 

мебошад ва онҳо дараҷаи ташаккули низоми бозории иқтисодиро тавсиф 

менамоянд, баррасӣ карда шаванд. 

Дар муаммои ба марҳилаҳо ҷудо кардани раванди ташаккули низоми бозории 

иқтисодӣ қисми аз ҳама мураккаби он муайян кардани номгӯи нишондиҳандаҳо 

мебошад, ки бо ёрии онҳо дараҷаи гузариш ба марҳилаи минбаъда баҳо дода 

мешавад. Аз нишондиҳандаҳои сершумор, ки  тарафҳои ин раванди мураккабро 

инъикос менамояд, муҳимтарини онҳоро интихоб намуда, зери таҳлил мегузорем 

(расми 1.4).  

Дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои дар боло зикршуда, давраи гузариш ба 

низоми иқтисоди бозоргонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он аз чор 

марҳила иборат аст. 

Марҳилаи аввал ё марҳилаи ибтидоӣ, ки то соли 2000-ро дарбар мегирифт, бо 

авҷгирии минбаъдаи буҳрони низоми иқтисодиёти маъмурию амрдиҳӣ ва 

маҳдудшавии доираи амали он дар соҳаҳои истеҳолоти саноатӣ, кишоварзӣ, 

нақлиёт ва алоқа, инчунин сармоягузорӣ вобаста буд. Ҷанги шаҳрвандӣ ва таҳким 

ёфтани раванди муҳоҷират, афзоиши шумораи аҳолии бекор, ноустувории 

иҷтимоию сиёсӣ, заифии ҳокимияти давлатӣ дар танзими равандҳои иқтисодӣ ва 
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ғайра хусусиятҳои хоси марҳилаи ибтидоии ташаккули низоми бозориро ташкил 

медод.  

 

Расми 1.4.  -Танзими нишондиҳандаҳои ташаккули низоми бозории 

иқтисодиёти минтақа 

Дар марҳилаи ибтидоии ташаккули низоми бозори иқтисодӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, унсурҳои бозори ғайривоқеӣ афзалият доштанд. Дар қатори онҳо 

номуташаккилӣ ва зуд иваз шудани ҳолати бозор, беқурбшавии асъори миллӣ, 

Танзими нишондиҳандаҳо 

Тавсифи ҳолати умумии бозори 

дохилаи мамлакат ва минтақаҳои 

он 

Муносибати мусбии аксарияти 

аҳолии фаъол ба моликияти хусусӣ 

Ташаккул ва рушди соҳибкории 

ватанӣ, низоми молиявию қарзӣ ва 

инфраструктураи бозорӣ 

Дараҷаи таназзули дастгоҳи 

истеҳсолӣ ва ташкили он дар асоси 

технологияи инноватсионӣ 

Тафриқаи бозори мол ва хидмат, 

ташаккули шароит барои марҳила 

ба марҳила авҷгирии рақобат 

Дараҷаи озодии иштирокчиёни 

истеҳсолоту тиҷорат ва дигар 

ширкатҳои соҳибкорӣ - ҳамчун 

субъектҳои муносибатҳои бозории 

баробарҳуқуқ 

Дараҷаи дахолати дастгоҳи 

давлатӣ ва дигар мақоматҳои 

идоракунии фаъолияти иқтисодии 
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шаклҳои куҳнашудаи муносибатҳои бозории байни фурӯшанда ва харидор (берун 

аз биржа), афзалият доштани амалиётҳои бартерӣ, содир кардани амалиётҳои 

хариду фурӯш бо пулҳои нақд, воридот ва содироти назоратнашавандаи молҳо ва 

сармоя, муҳоҷирати қувваи корӣ ва ғайра ба назар мерасиданд. Вале маҳз дар 

марҳилаи ибтидоӣ замина барои бозор ва амали механизми он гузошта мешуд. 

Ҳолати ноустувории макроиқтисодии мамлакатро буҳрони молиявию иқтисодии 

ҷаҳон, ки соли 1998 сар зада буд, беқурбшавии асъори миллиро аз ҳад афзун намуд, 

боз ҳам муташанниҷ гардонид. Бояд қайд кард, ки дар ин давра як қатор 

чорабиниҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба мустаҳкам намудани низоми 

иқтисоди бозорӣ ва устувор гардонии ҳолати макроиқтисодӣ нигаронида шуда 

буданд, бомуваффақият анҷом дода шуданд. Қабл аз ҳама, ин ба имзо расонидани 

Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ, ба Ватан баргардонидани 

гурезагон, боздоштани таназзули истеҳсолот ва таъмини афзоиши маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ, иҷрои вазифаҳои барномавӣ мебошанд, ки дар марҳилаи аввали 

ислоҳоти бозории иқтисодиёт амалӣ гардидаанд. 

Дар марҳилаи ибтидоӣ ба қатори муҳимтарин чорабиниҳои Ҳукумати 

мамлакат оид ба ташаккул ва рушди иқтисоди бозоргонии кишвар ва танзими 

таррақиёти минтақаҳо таҳияи “Барномаи таҳаввулоти иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 1995-2000” пешбинӣ шуд. Чунин Барнома ҳамчун 

нақшаи мушаххаси амалии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд 

тасдиқ гардид. Бояд гуфт, ки набудани Барнома, ҳам дар ҷумҳурӣ ва ҳам дар 

миқёси вилоят ҷараёни маблағгузории хориҷӣ, кӯмаки молиявии байналмилалии 

асъор ва бонкҳои рушди иқтисоди минтақавию ҷаҳониро душвор мегардонид. Дар 

доираи Барнома мебоист хусусигардонии моликияти давлатӣ, озод кардани нарху 

фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ, боздоштани беқурбшавии пул, ташкили низоми 

муътадили пулию қарзӣ, ташаккули асосҳои иқтисодиёти бозоргонӣ, такмили 

истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ, беҳтаргардонии шароити моддиву иҷтимоии 

аҳолӣ ва дигар тадбирҳои ба ин монанд дар амал татбиқ карда мешуданд. Бисёр 

вазифаҳои принсипиалии Барнома бомуваффақият иҷро шуданд. Масалан, дар 

панҷ соли аввал бо ташаббусҳои фаъолонаи Президенти кишвар сулҳу оромӣ, 
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истиқрори миллӣ таъмин карда шуда, шароит барои пешрафти рӯзафзуни иқтисодӣ 

фароҳам оварда шуд. Дар нахустмарҳилаи гузариш ба низоми иқтисодии бозорӣ 

тамоили пастравии маҷмӯи маҳсулоти дохила то соли 1997 идома ёфт ва он ба 

шикасти молиявӣ-иқтисодӣ ва робитаҳои истеҳсолие, ки ба доираи комплекси 

ягонаи хоҷагии халқи Иттиҳоди Шӯравӣ амалкунанда, ҳамчунин бо дигар омилҳои 

дохилию беруна вобаста буд. Вазъият бо сабаби ҷанги шаҳрвандӣ ва суст 

гардидани фишангҳои идоракунии иқтисодиёт боз ҳам ташвишовар гардид. Ба 

нисф камшавии ҳаҷми истеҳсоли саноатӣ ва аз се як маҳсулоти кишоварзӣ, ба 

дараҷаи қонеъ намудани талаботи аҳолӣ ба озуқаю дигар молҳои ниёзи мардум ва 

сатҳи зиндагии онҳо таъсири манфӣ расонид. Ҳаҷми умумии маблағгузорӣ ба соҳаи 

иқтисод дар ин марҳила 10 маротиба кам шуд. Ин омилҳо боиси барқарор намудани 

қудрати истеҳсолӣ ва гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ дар асоси принсипҳои 

бозоргонӣ гардиданд. 

Қайд кардан зарур аст, ки соли 1997 - соли сулҳу ризоияти миллӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба эътидол омадани вазъи макроиқтисодӣ ба ҳисоб 

меравад. Пас аз ин, пай дар пай болоравии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои 

асосии хоҷагии халқ – саноату кишоварзӣ ба назар мерасад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки баландравии суръати афзоиши иқтисодиётро 

сохторҳои нав таъмин намуданд. Зеро онҳо соҳаҳои манфиатбахш, корхонаю 

хоҷагиҳои ҳаётан муҳимро бо дастгирии фаъоли давлат инкишоф доданд ва рушди 

онҳо иқтисодиётро «рахна» намуда, онро аз буҳрони тӯлкашидаи низомӣ 

бароварданд. 

Ҷиҳатҳои хоси иқтисоди бозории ташаккулёфтаистода дар ҳаракати 

озодонаи молҳо, қувваи коргарӣ, арзу қоғазҳои қиматнок ва сармоя дар фазои 

иқтисодии ягонаи Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва хориҷаи дур ифода меёбанд. 

Боз як хусусияти хоси ин марҳила дар он аст, ки гузариш аз тадбирҳои 

парокандаи марбут ба танзими иқтисодиёт ба ислоҳоти барномавии он ва аз ин 

лиҳоз, гузаронидани як қатор чорабиниҳои дар самти таъмини устувории 

макроиқтисодӣ дар кишвар зоҳир мегардид. 

Бояд зикр кард, ки ташаккули низоми созгори муассисаҳои идоракунӣ бо 
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психологияи бозории роҳбарони корхонаҳо, хоҷагиҳо ва қисми бештари аҳолӣ 

алоқаманд мебошад. Дар натиҷа, танзими давлатии иқтисодиёти давраи гузариш 

бештар замонавӣ гардида, муносибати субъектҳои хоҷагидор ба таҳаввулоти 

бозор бетарафона шуд. 

Марҳилаи асосӣ дар ташшакули низоми иқтисодии бозорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то соли 2010 - ро дар бар мегирад ва ба ду зермарҳила ҷудо мешавад.27 

Нишонаҳои муҳими зермарҳилаи якум, ки давраи то соли 2005-ро фаро мегирад, 

ин ҷорӣ намудани асъори миллӣ – сомонӣ (соли 2000) мебошад. Инро падидаи 

муҳими иқтисодии давраи гузариш меҳисобанд, ки имкони ташкил додани 

низоми пулии кишвар ва ба роҳ мондани сиёсати ҷиддии монетариро таъмин 

намуд. Дар аввал, масъалаи инкишофи иқтисодиёти миллӣ аз боздоштани 

тамоили болоравии нарх дар бозори дохилӣ ва беқурбшавии асъори миллӣ зич 

алоқаманд буда, роҳи ҳалли онро бояд ёфт. 

Аз равишҳои муътақидан гуногун ҳалли ин муаммо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар сиёсати давлатии зидди беқурбшавии асъори миллӣ, бартарӣ ба 

равиши монетаристӣ дода шуд. Мувофиқи назарияи «монетаристон» - гурӯҳи 

тадқиқотчиён фишангҳои молиявию қарзиро асоси танзими давлатии иқтисодиёт 

шуморида, беқурбшавии асъорро ҳамчун зуҳуроти софи пулӣ маънидод 

менамоянд. Бинобар ин, чораҳои мубориза бо он низ ҳамчун тадбирҳо оид ба 

танзими молиявии иқтисодиёт ва устуворгардонии макробаробарӣ маънидод карда 

мешаванд.28  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар кишвар муддати тӯлонӣ нишонаҳои 

баробарии макроиқтисодии байни маҷмӯи талабот ба пул ва маҷмӯи таклифоти 

молҳо ва хизматрасонӣ вуҷуд надошт. Чунин ҳолатро ба эътибор гирифта, 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз нигоҳи монетаризм асоснок кардани сиёсати 

пулию қарзӣ, барои ба даст овардани баробарии байни нишондиҳандаҳои 

миқдории пулӣ ва маҳдудкунии сунъии он чораҳои заруриро қабул намуд. Баъзан 

                                                           
27 Бойматов А.А. Иқтисодиёти Тоҷикистон дар шоҳроҳи муносибатҳои бозорӣ. Хуҷанд, «Ношир» 2016. - С. 7. 
28 Тепл К. Организационная структура региональной политики Европейского союза. Регион: экономика и 

социология. - 1999. - №3. - С. 3-20. 
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дар раванди ҷорӣ намудани сиёсати монетаристӣ нофаҳмӣ ҷой дошт. Масалан, дар 

ҷараёни татбиқи амалии сиёсати монетаристӣ, маркази ҷозибаи тадбирҳо аз 

сектори воқеии иқтисодиёт ба сектори молиявӣ гузашт. Муомилот бо пул ва дигар 

дороиҳои молиявӣ ба фаъолияти асосии соҳибкорӣ табдил ёфт, ки барои сиёсати 

давлатӣ мавқеи дуюмдараҷаро ишғол намуд. Ҷамъоварии пул бо баҳонаи таъсис 

додани фондҳои захиравӣ ва корхонаҳои соҳибкорӣ ба мақсади онҳо мубаддал 

гардид. Чунин сиёсат, аз нигоҳи Д. Кейнс, натиҷаҳои хуб нахоҳад дод ва мутобиқан 

он сарчашмаи таҳдидҳои доимии бесуботии молиявӣ дар ҷомеа мегардад. Ғайр аз 

ин, бар хилофи ақли солим пешниҳоди пулӣ мутобиқи талаботи иқтисодиёт набуда, 

балки бо сабабҳои монетаристӣ муайян карда мешуд, ки маҳдудияти маблағҳои 

пулӣ боиси боздошта шудани он мегардид. Сектори воқеӣ ва фаъолияти 

самараноки он, аз нигоҳи мо, метавонад замина барои низоми солими пулӣ гардад, 

ки ба беқурбшавӣ роҳ намедиҳад. Бо дигар воситаҳо ва аз ҷумлаи онҳо, танҳо бо 

муомилоти молиявӣ ташкил кардани низоми самараноки пулӣ дар иқтисодиёти 

бозорӣ ғайриимкон аст. 

Дар ҷараёни татбиқи сиёсати ҷиддии монетарии Ҳукумат, тибқи назарияи 

неолибералӣ беқурбшавиро канораҷӯӣ кардан мумкин аст. Ин бо он алоқаманд аст, 

ки механизми бозорӣ таносуби талабот ва таклифотро худаш танзим намуда, ба 

мувозинати он мекӯшад. Воқеият чунин аст, ки нархҳои озод мувофиқатии бозорро 

бо як қатор сабабҳо таъмин намесозанд. Қабл аз ҳама, ин нокомил будани худи 

рақобат буда, тадбирҳои меандешидаи давлат барои ташаккули муҳити муътадили 

рақобатноки фаъолияти субъектҳои бозор нокофӣ мебошанд. 

Тавре таҷриба нишон медиҳад, дар мухолифати беқурбшавӣ, дар шароити 

гузаронидани сиёсати монетарӣ, зарурати ташкили назорати ҷиддии нархҳо аз рӯи 

як қатор молҳои асосӣ ва бо истифодаи воситаҳою усулҳои маъмурӣ аён аст. Ба кор 

андохтани чунин роҳ дар муҳлати муайян ва ба шароити бозор мутобиқ гардонидан 

асоснок мебошад. Дар акси ҳол, ин роҳ метавонад ба маҳдуд шудани таклифоти 

молҳо дар бозор бо ҳамаи оқибатҳои аз он бармеомада оварда расонад. Роҳи дигари 

бештар мутамаддин, ки ҷавобгӯи талаботи иқтисоди бозоргонист, ин фароҳам 
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овардани шароит барои рақобати комил ва боздоштани болоравии нархҳо дар 

раванди рақобат дар истеҳсол ва фурӯши маҳсулот дар бозор мебошад.  

Ба қатори чорабиниҳои давлат дар ин давра, бешубҳа, таҳия ва қабули 

стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва андешидани тадбирҳо дар ин самт 

дохил мешаванд.29    

Инчунин, таҳким додани ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ ва бо 

кӯмаки онҳо серҳаракат гардонидани қисми аҳолии камбизоат шароити 

мусоидро барои рушди иқтисодии кишвар фароҳам овард. 

Бояд қайд кард, ки дар зермарҳилаи якум баъзе хусусиятҳои бозори 

мутамаддин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо мешаванд. Дар ин замон аввалин 

биржаҳои тоҷик – биржаи пахта ва ашёи хом, биржаи асъор ба кор шурӯъ намуданд. 

Раванди ғайридавлатигардонии моликият ва таъсиси корхонаҳои хусусӣ авҷ 

гирифтанд ва онҳо қисми зиёди маҳсулоти саноатии мамлакатро истеҳсол карда 

истодаанд. Дар ин раванд сохтани иншоотҳои энергетикии «Сангтӯда» 1 ва 2, ба 

кор даровардани роҳи оҳани Қӯрғонтеппа - Кӯлоб ва дигар корхонаҳои калони 

саноатӣ зарур буд. 

Дар ин давра, ҷамъиятҳои саҳҳомии шакли кушода бо барориши саҳмияҳо ба 

фаъолият шурӯъ намуданд. Аксарияти корхонаҳои давлатӣ ба ҷамъиятҳои 

саҳҳомии шакли пӯшида, яъне коллективҳои меҳнатии соҳиби моликият, таввасути 

харидани саҳмияҳо гардиданд. Дар соҳаи ҳуқуқу меъёрҳои фаъолияти соҳибкорӣ 

бошад, як қатор қонунҳо ва санадҳои қонунгузорӣ қабул шудаанд, ки барои рушди 

иқтисодиёти мамлакат замина гузоштанд. Дар соҳаи кишоварзӣ ҷудо кардани 75 

ҳазор гектар замин барои инкишоф додани хоҷагиҳои наздиҳавлигӣ, инчунин 

тезонидани ташкили хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ҳамчун хоҷагиҳои 

бартаридошта дар низоми бозорӣ, ба инкишофи истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии 

қишлоқ оварда расонид. 

Дар зермарҳилаи дуюм, ки то соли 2010 давом кард, таваҷҷуҳи асосӣ ба 

таъсис додани инфрасохтори мукаммали бозорӣ, ки ҷавобгӯи талаботи муосир 

                                                           
29 Стратегияи паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2003 – 2005. 
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мебошад, равона карда мешуд. Ғайр аз ин, заминаи ҳуқуқии муносибатҳои бозорӣ 

ва дастгоҳи назорати давлат оид ба риояи «қоидаҳои бозӣ» дар оянда такмил хоҳад 

ёфт. Боз як хусусияти хоси ин давраро бояд қайд кард, ки дар соҳаҳои асосии 

иқтисодиёти миллӣ - истеҳсоли молҳо ва хизматрасонӣ, бозорҳо рақобатнок 

мегардиданд. Бонкҳо маблағҳоро ба рушди истеҳсолоти ватанӣ ҷудо мекарданд ва 

ба ин васила ба ташаккули сармояи молиявии кишвар замина мегузоштанд. 

Бояд зикр намуд, ки буҳрони ҷаҳонии молиявӣ-иқтисодӣ, соли 2008 таъсири 

манфии худро ба иқтисодиёти миллӣ ва ба ҳолати макроиқтисодии мамлакат 

тавассути савдои беруна расонид. Дар ин давра ҳаҷми гардиши савдои хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 22,4% кам шуд, аз ҷумла, нисфи ҳаҷми содирот ихтисор 

гардид. Аз рӯи натиҷаҳои соли 2009, ҳаҷми гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбат ба соли қаблӣ 28,3% кам шуда, воридот 21,5% ихтисор гардид. 

Дар давоми соли 2010 амалиётҳои содиротию воридотии субъектҳои фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ як андоза зиёд шуданд. Гуфтан лозим аст, ки низоми пулии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз содироти захираҳои ашёи хом вобаста аст, зеро дар 

сохтори савдои берунаи кишвар ҳиссаи алюминии коркарди аввалия - 72,3% ва 

нахи пахта - 7,7% афзалият дорад.  

Ба гуфтаҳои боло фақат ҳаминро илова бояд кард, ки қисми асосии маблағҳои 

воридшавандаи асъориро (баъди алюминий) содироти нахи пахта, пилла, барги 

тамоку, меваҷоту сабзавот ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ташкил медиҳад. 

Асосҳои дигари муҳим низ ба манфиати рушди ҳамаи соҳаҳои кишоварзӣ вуҷуд 

доранд ва ин далелҳоро рад кардан душвор аст. Якум, агар дар бахши аграрӣ 

ислоҳоти гузаронидашаванда натиҷаи дилхоҳ надиҳад, тағйиротҳои ҷиддии 

мусбиро дар соҳаи саноат интизор шудан нашояд ва дуюм, мавҷудияти 

афзалиятҳои табиии кишвар, инчунин анъанаҳои миллии таҷрибаи ҳосилшуда оид 

ба ташкили истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, мафкураву рафтори роҳбарон 

дар раванди он ва ғайра мебошанд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ба иқтисодиёти давраи гузариш буҳрони 

ҷаҳонии молиявӣ-иқтисодӣ, пеш аз ҳама, ба равандҳои муҳоҷират аҳолии 

серҳаракат ва кам шудани шумораи муҳоҷирон таъсири назаррас мерасонад. Ин 
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зуҳурот дар фаъолияти ҷамоатҳои деҳот ва шаҳракҳо ҳамчун ҷомеаҳои 

худидорашавандаи одамон возеҳтар мушоҳида мешавад. Масалан, кам шудани 

шумораи муҳоҷирон боиси сар задани якчанд падидаҳои иқтисодӣ мегарданд: 

якум, кам шудани маблағи интиқолҳои пулии муҳоҷирон ба оилаҳои худ, ки 

талаботи онҳоро ба молҳои асосӣ, алалхусус, ба техникаи маишӣ, масолеҳи 

сохтмон ва дигар маҳсулоти истеъмолӣ кам мекунад; дуюм, ба зиёдшавии шумораи 

аҳолии муваққатан бекор сабаб мешавад, ки ин зарурати шуғли меҳнати онҳоро 

тариқи таъсис додани ҷойҳои нави корӣ ва ҷалб кардани сармояҳои иловагӣ пеш 

меорад; сеюм, зиёдшавии сарборӣ ба инфрасохтори иҷтимоии мамлакат ва буҷети 

маҳаллӣ мебошад.   

Буҳрони ҷаҳонии молиявӣ-иқтисодӣ ба иқтисодиёти миллӣ тариқи тағйир 

ёфтани қурби асъори миллӣ – сомонӣ, ки ба доллар ва евро «вобастакардашуда» 

аст, таъсири назаррас расонид (ҷадвали 1.2). 

Аз нуктаи назариявии олимон бармеояд, ки пасту баландшавии қурби асъори 

хориҷӣ, ки мутобиқи қонуни бозор сурат мегирад, ба сомонӣ таъсир мерасонад, 

раванди объективист. Бартараф кардани чунин зуҳурот вазифаи Бонки миллии 

Тоҷикистон мебошад, роҳи ҳалли он дар баромад кардани бонк ба сифати 

иштирокчии бозори асъор, яъне хариду фурӯши асъор дида мешавад. Гап дар сари 

он аст, ки оё захираҳои «роҳравӣ» муқарраршуда  кифоя ҳастанд ё на. 

Қобили тазаккур аст, ки қурби асъори миллӣ аз сектори воқеии иқтисодиёт 

вобастааст. Вале дар Ҷумҳурии Тоҷикистон он чандон заиф гардида бошад ҳам, 

бозорҳои дохилиро бо молҳои истеҳсолкунандагони ватанӣ пур кардан имконпазир 

аст. 

Ҷадвали 1.2. - Қурби асъори миллӣ ва раванди тағйир ёфтани он 

Қурби асъор 2000 2005 2010 2015 2020 

1 доллари ИМА= 

сомонӣ 

1,82 3,15 4,38 6,16 10,37 

Ҳисоби муаллифон дар асоси Бюллетени омори бонкӣ. Душанбе, 2020. – С. 9. 
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Вале имрӯз бошад, бо сабабҳои гуногун ва пеш аз ҳама, бо гузаронидани 

амалиёти махсуси ҷангӣ дар Украина, коҳиши асъори миллӣ боздошта шуд. Аз 

таҳлили рақамҳои ҷадвал бармеояд, ки қурби асъор ба нуқтаи баланди авҷи худ дар 

соли 2020 расид. Тадбирҳои зарурӣ оид ба нигоҳдории қурби мубодилаи он дар 

«роҳравӣ» матлуб андешида шуда, баҳисобгирии саҳеҳи имконият ва тадбирҳои 

мушаххас оид ба нигоҳ доштани он бояд таъмин карда шавад. 

Бояд қайд кард, ки коҳиш ёфтани асъори миллӣ ҷиҳатҳои манфӣ (дар аксари 

ҳолатҳо) ва мусбатро (ҳимояи молистеҳсолкунандаи ватанӣ ва дастгирии 

рақобатпазирии маҳсулоти онҳо дар бозори ҷаҳонӣ) дорад. Ҳамин тариқ, дар 

сурати коҳиш ёфтани асъори миллӣ воридот ва фурӯши молҳои хориҷӣ дар бозори 

дохилӣ начандон манфиатбахш мегардад. 

Дар шароити баъдибуҳронӣ алоқамандии таваккалҳои асъории 

сармоягузориҳо ва қарзҳо зиёд мешаванд. Афзоиши хароҷоти истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулот аз ҳисоби баланд шудани меъёри фоизӣ аз рӯи қарзҳо ва болоравии сатҳи 

беқурбшавӣ сурат мегирад, ки ҳоло он 14-20%-ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, 

масъалаи духела пеш меояд: якум, барои ба даст овардани фоидаи ҳадди ақал сатҳи 

даромаднокии корхонаҳои сектори воқеӣ бояд то 15-25% расонида шавад ва дуюм, 

меъёри фоизии қарз бояд то 12% -и солона паст карда шавад. 

Таҳлили таҳарруки нархҳои истеъмолӣ баъд аз буҳрони ҷаҳонии молиявӣ-

иқтисодии соли 2008 нишон медиҳад, ки суръати афзоиши онҳо давом ёфт. 

Аксарияти коршиносон чунин мешумориданд, ки афзоиши миёнаи моҳонаи 

индекси нархҳои истеъмолӣ дар ченаки солона 7,2-9,6 буда, болоравии нархҳои 

истеҳсолкунандагони ватании молҳои саноатӣ бошад, ба ҳисоби миёна дар сатҳи 

1,2 фоизро дар як моҳ ташкил медод. Бояд қайд кард, ки нишондиҳандаҳои 

пешбинишудаи ҳисобӣ ба пастшавии сатҳи миёнаи солонаи беқурбшавии асъори 

миллӣ шаҳодат медоданд, лекин баръакс, тамоюли афзоиши сатҳи беқурбшавӣ 

комилан тағйир ёфт. Ҳамин тавр, агар дар соли 2009 беқурбшавии миёнаи моҳона 

1,1%-ро ташкил дода бошад, соли 2010 то 1,15% расид ва ба мушаххасоти 

пешгӯишудаи болоравии нархҳо, ки идораҳои иқтисодӣ ба он бе натиҷа 

мекӯшиданд, муяссар нагардид. 
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Дар ин зермарҳила стратегия дар самти дигаргунсозии иқтисодиёти миллӣ ва 

моҳияти он бо таъмини то ҳадди ақали имконпазири тамоми эҳтиёҷоти аҳолӣ ва 

субъектҳои хоҷагии дохила аз ҳисоби истеҳсоли ватании молҳое, ки метавонистанд 

молҳои воридотиро иваз намоянд, зоҳир мегардад. Субъектҳои хоҷагидорӣ 

имкониятҳои татбиқи васеътари истеҳсолоти молҳои ивазкунандаи воридотиро дар 

мамлакат доранд. 

Таҷрибаи давлатҳои нави аз ҷиҳати саноатӣ тараққикардаи Осиёи ҷанубу 

шарқӣ, инчунин давлатҳои Аврупои шарқӣ нишон медиҳад, ки дар давраи 

ташаккули низоми бозорӣ стратегияи ивазкунандаи воридот васеъ истифода бурда 

мешавад. 

Қобили қайд аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамаи интихоб ба манфиати 

стратегии ивазкунандаи воридотии рушди иқтисодӣ нигаронида шудааст, ки он бо 

ташаккули бозори нӯшокиҳои ғайриспиртӣ тасдиқ карда мешавад. То солҳои 1997 

эҳтиёҷот ба нӯшокиҳо асосан аз ҳисоби воридоти онҳо аз шаҳрҳои Тошканд, 

Самарқанд, Бишкек ва Алмаато қонеъ гардонида мешуданд. Дастгирии 

соҳибкорони маҳаллӣ дар таъсис додани якчанд корхонаҳои муштарак бо 

шарикони хориҷӣ имкон дод, ки бозори дохилӣ пурра аз рӯи анвои молҳои 

истеҳсолшаванда таъмин карда шуда ва бо сабаби паст будани нархҳо талаботи 

харидорони ноҳияҳои наздисарҳадии кишварҳои ҳамсоя қонеъ карда шуд. 

Рақобати шиддатёфтаи байни истеҳсолкунандагон ба баланд шудани сифат ва 

истеҳсоли намудҳои нави нӯшокиҳо, машғул шудан бо реклама ва таҳқиқи бозорҳо 

мусоидат намуд. Таҳаввули минбаъдаи инкишоф бо фарогирии бозорҳои беруна ва 

содироти миқёсан васеи оби тозаи нӯшокии чашма алоқаманд мебошад. 

Рушди истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот аз рӯи дигар соҳаҳо 

заминаҳоро барои афзоиши иқтидори содиротӣ эҷод намуда, он имкон медиҳад, ки 

таваҷҷуҳ аз стратегияи ивазкунандаи воридот ба истифодаи афзалиятноки 

стратегияи ба содирот нигаронидашудаи рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

равона карда шавад. Бешубҳа, ҳамзамон бо маркетинг бояд ҷиддӣ машғул шуд ва 

фаъолияти самараноки маркетингиро дар робитаҳои иқтисодии хориҷӣ бо мақсади 
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фароҳам овардани шароит барои ташкили босуръати истеҳсоли молҳои 

талаботашон баланд дар бозори ҷаҳонӣ бояд гузаронид. 

Инак, истифодаи ҳарду стратегия дар ҳампайвандӣ ва вобастагии ҷиддӣ аз 

ҷанбаи мушаххас ва соҳаи истеҳсолот бо назардошти хусусияти хоси ҳар як 

марҳилаи ташаккули низоми бозории иқтисодӣ зарурати объективӣ дорад. 

Дар натиҷаи амалӣ гардонидани чорабиниҳои Хукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар зермарҳилаи дуюм, инкишофи иқтисодиёти миллӣ ва вусъат 

додани фаъолияти иқтисодии берунмарзӣ, самаранок амалигардонии якчанд 

стратегияҳои рушди устувор, васеъ гардидани доираи соҳибкорӣ, хусусан, бизнеси 

хурд, шароит барои муътадилгардонии бозори истеъмолӣ муҳайё гардид. Бояд 

қайд кард, ки дар ин зермарҳила ба як андоза сатҳи бекорӣ дар мамлакат паст шуд, 

дараҷаи сарбории иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ баланд карда шуда, фаъолкунии 

соҳаҳои молиявӣ ва соҳибкорӣ ба назар мерасад. Ҳамаи ин бо якҷоягӣ ба тамоюли 

мусбӣ дар ҳаёти иҷтимоию иқтисодии ҷамъият таҳкими тоза бахшид. 

Дар хотима, афзоиши босуръати иқтисодиёти миллӣ ва ташаккули 

муносибатҳои бозоргонӣ, дар ин зермарҳила симои сифатан нави иқтисодиётро 

ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, корхонаҳои хусусӣ ва коллективӣ, ширкатҳои соҳибкорӣ 

дар ҳамкорӣ бо шарикони хориҷӣ, корхонаҳои хурд ва хоҷагиҳои деҳқонӣ 

(фермерӣ), кооперативҳо ва дигар сохторҳои нави ташкилию ҳуқуқӣ дар хоҷагии 

халқ, ки бештар ба талаботи иқтисоди бозоргонӣ мутобиқанд, ташкил медиҳанд. 

Маҳз онҳо қисми бартаридоштаи корхонаҳои амалкунандаи кишвар маҳсуб 

меёбанд. 

Баъди соли 2010 марҳилаи сеюм оғоз меёбад ва дар он хусусиятҳои хоси 

бозори ба ҷамъият нигаронидашуда, ба монанди муҳити мусоиди бозорӣ барои 

фаъолият кардани субъектҳои хоҷагидор, ҳукмфармоии баробарҳуқуқии воқеии 

моликият ба таври возеҳ аён мегарданд, таваҷҷуҳи фаъолияти давлат ба соҳаи 

иҷтимоӣ равона карда мешавад, муносибати ҷамъият ба бозор мусоид менамояд. 

Дар ин марҳилаи асосии ташаккули низоми бозории иқтисодӣ, истифодаи 

стратегияи ивазкунандаи воридот дар аксари соҳаҳои истеҳсолот заминаҳоро барои 

афзоиши иқтидори содиротӣ эҷод менамояд. Ин мавҷудияти истеҳсолоти 
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инкишофёфтаи ивазкунандаи воридот аз рӯи номгӯи васеи молҳо, тақвияти 

рақобати дохилии истеҳсолкунандагон, мустаҳкам шудани мавқеи соҳибкорони 

ватанӣ, ҳосил кардани таҷрибаи ташкили истеҳсолот дар корхонаҳои 

хусусигардонидашуда мебошад. 

Дар марҳилаи сеюм ташаккули низоми бозорӣ барои истифодаи васеи 

стратегияи ивазкунандаи воридотии рушди иқтисодӣ шароит фароҳам меоварад. 

Таҳаввули андешаҳоро барои истифодаи ин ё он стратегия, инчунин татбиқи 

амалии онро дар соҳаи савдои беруна мушоҳида кардан мумкин аст. 

Ҳамин тавр, баъди ба даст овардани истиқлолият Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сиёсати савдои байналмилалиро ҳамчун воситаи мусоидаткунанда ба ҳалли чунин 

муаммоҳо, ба монанди камчинии асъори хориҷӣ, вобастагии аз ҳад зиёд ба молҳои 

содиротӣ, харидани маҳсулоти зарурӣ аз як бозор, паст шудани сатҳи истеҳсолот 

ва афзоиши бекориро дар байни аҳолии қобили меҳнат баррасӣ менамуд. 

Стратегияи ивазкунандаи воридот бо навоварӣ дар иқтисодиёт алоқамандии 

зич дорад. Бояд гуфт, ки имкониятҳои содироти ашёи хом аз Ҷумҳурии Тоҷикистон 

маҳдуданд ва роҳи инкишофи савдои беруна бо такя ба молҳои ашёи хом 

вобастааст. Ба ин васила, сиёсати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи савдои беруна 

бояд аз содироти ашёӣ ба содироти молҳо бо дараҷаи баландтари тайёр будан ба 

истеъмолро самтгирӣ намояд. Барои ин истеҳсоли се намуди маҳсулот, ки онҳоро 

дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо хароҷоти камтар ва дар сатҳи сифати молҳои 

воридшаванда истеҳсол кардан мумкин аст, ташкил карда ва дастгирии давлатро 

таъмин намудан лозим аст. Моҳиятан, сухан дар бораи ҳавасмандгардонии 

маҳсулоти ивазкунандаи воридот бо ҳама гуна воситаҳои мавҷудаи истеҳсолот 

меравад. Ин имкон медиҳад, ки маблағҳои зиёди асъорӣ ва даромад аз содирот 

барои харидани мошинҳо ва таҷҳизоти муосир барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти 

корхонаҳои бахши воқеии иқтисодиёт истифода бурда шаванд. Гузашта аз ин, 

соҳаи коркарди ашёи хом, баланд бардоштани сифати маҳсулот, ҳамлу нақл ва 

захиракунӣ, ташкили фурӯши молҳо ва хизматрасонии баъди фурӯш 

афзалиятноканд. 

Дар марҳилаи сеюм рушди низоми иқтисоди бозоргонӣ масъалаи беҳтарсозии 
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таъминот бо нерӯи барқ тариқи татбиқи лоиҳаи хотима додани сохтмони НБО “Роғун” 

ва ба кор шурӯъ намудани чандин нерӯгоҳҳои барқии хурд дар ҷамоату шаҳракҳо 

ҳалли худро ёфт. Ба кор андохтани агрегатҳои аввалин (соли 2018) ва дуюмин (соли 

2019), ба як дараҷа расидан ба ҳадафи истиқлолияти энергетикии кишвар мебошад.30 

Дар мавриди хотима додани сохтмони нерӯгоҳ ба баҳсҳои зиёд, баъзан беасос низ 

бурда мешуданд. Аксарияти мутахассисон чунин меандешанд, ки НБО “Роғун” – ин, 

аввалан, қаринаи бебохти  истифодаи оқилонаи об ҳангоми сохтмони обанборҳои 

бетонӣ дар кишварҳои воқеъ дар поёнобҳо ва истифодаи технологияҳои пешқадами 

обёрӣ, аз ҷумла, технологияи қатрагӣ мебошад. Сониян, ин манбаи «сабз», яъне нерӯи 

аз ҷиҳати экологӣ тозаест, ки ҳам арзон ва ҳам кофӣ барои қонеъ гардонидани 

эҳтиёҷоти на фақат шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таъмини некӯаҳволии 

онҳо, балки давлатҳои ҳамсоя, ба монанди Афғонистон ва Покистон мебошад. 

Солисан, НБО “Роғун” ин ҳалли маҷмӯавии муаммост, ки шарти пешакиро барои 

рушди ҳамгироӣ ба соҳаи мураккабтари муносибатҳои байнидавлатӣ, ба монанди 

танзими умумии реҷаҳои обию энергетикии обанборҳои Сирдарё ва Амударё бо 

иштироки Русия ва Қазоқистон, инчунин мувозинати манфиатҳои ҳамаи кишварҳои 

Осиёи Марказиро таъмин менамояд. Ва ниҳоят, НБО “Роғун” ба истифодаи 

самараноки иқтидори гидроэнергетикӣ ва ташкил додани механизми маблағгузории 

байнидавлатии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар доираи ташаккули фазои ягонаи 

иқтисодӣ дар ҳудуди ҷомеаи иқтисодии Авруосиё мусоидат хоҳад кард. 

Дар марҳилаи чоруми рушди низоми бозории иқтисодӣ, ки аз соли 2020 оғоз 

гардидааст, барои иҷрои вазифаҳои дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 пешбинӣ шудааст, ки инкишофи устувори 

минбаъдаи кишварро дар шакли индустриалӣ ва инноватсионӣ амалӣ карда, барои 

баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираву имкониятҳо дар ҳамаи 

соҳаҳои ҳаёти иқтисодиву иҷтимоӣ талош намуда, ҷиҳати роҳ надодан ба 

осебпазирии иқтисоди миллии кишвар дар давраи дарозмуҳлат  тадбирҳои алоҳида 

роҳандозӣ шуда истодаанд. 

                                                           
30 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз 26.12.2019,  www.president.tj. 
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Гузариши иқтисодиёти кишвар аз шакли аграрӣ-индустриалӣ ба индустриалӣ-

аграрӣ бо таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи 

барқ, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат, 

аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ табдил додани 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, саноатикунонии босуръати кишвар вобаста мебошад. 

Агар дар соли 2015 ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 15,2%-

ро ташкил дода бошад, соли 2020 он ба 19,3% расид. Дар ояндаи стратегӣ то соли 

2030, ҳиссаи соҳаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба 22% расонида мешавад. 

Аз ин лиҳоз, таваҷҷуҳ бояд аз стратегияи ивазкунандаи воридот ба стратегияи ба 

истифодаи содирот нигаронидашудаи рушди иқтисодии ҷумҳурӣ гузаронида 

шавад. Моҳияти стратегияи содиротӣ дар гузаронидани фаъолияти самараноки 

маркетингӣ, дар робитаҳои иқтисодии хориҷӣ бо мақсади фароҳам овардани 

шароит барои ташкили босуръати истеҳсоли молҳои талаботашон баланд дар 

бозори ҷаҳонӣ зоҳир мешавад. Масалан, стратегияи рушди истеҳсолоти бо 

истеҳсоли алюминий алоқаманд: аз алюминии ҳоло истеҳсолшаванда дар шакли 

брикет, эҳтимол, дар марҳилаи асосӣ фолгаи алюминӣ истеҳсол карда, сипас, дар 

марҳилаи баъди соли 2020 аз он бастубанди муосир ҳамчун зарфҳо барои ҷой 

кардани шарбатҳои машҳури ватанӣ мутобиқи талаботи стандарти ҷаҳонӣ тайёр 

карда шавад. Татбиқи ин стратегия рушди ҳамаҷонибаи соҳибкориро талаб 

мекунад, то ҳадди ақал озодӣ додан ба ташаббуси корхонаҳо, бартараф кардани 

ҳамаи маҳдудиятҳо нисбати ҳаҷми истеҳсолот ва танзими самти фаъолият, ҳайат 

ва хусусияти маҳсулоти истеҳсолшаванда, фаъолияти тиҷоратиро пешбинӣ 

менамояд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар марҳилаи баъди соли 2020 ҳамаи афзалиятҳои 

стратегияи ба содирот нигаронидашуда пурратар истифода хоҳанд шуд. 

Якум, рушди истеҳсолоти содиротӣ имкониятҳои моддӣ, меҳнатӣ ва 

техникиро барои зиёд кардани истеҳсоли молҳои талаботашон баланд дар бозори 

дохилӣ ба таври мустақим ё ғайримустақим васеъ мегардонад. Дар корхонаҳое, ки 

молҳоро барои содирот истеҳсол мекунанд, беҳтар аст, ки аз сарватҳои табиӣ, 
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омилҳои шайъӣ ва хусусии истеҳсолот истифода баранд, кӯшиши кам шудани 

хароҷоти истеҳсолот низ ҷой дорад. 

Дуюм, рушди истеҳсолоти содиротӣ барои талаботи бозори ҷаҳонӣ ва 

таъмини молҳои ватании қобили рақобат, васеъ кардани анво ва беҳтар намудани 

сифат, ки ниҳоят ба истеҳсол ва ташаккули захираҳои молии барои бозори дохилии 

кишвар нигаронидашуда таъсири мусбат мерасонад. 

Сеюм, рушди истеҳсолоти содиротӣ ва зиёд кардани содироти молҳо – ин 

сарчашмаи ворид шудани асъори хориҷӣ мебошад, ки таҳвили молҳои воридотии 

барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти хоҷагии халқ ва аҳолӣ заруриро таъмин 

менамояд. 

Ҳамаи ин аз робитаи мутақобила ва сабабияти мутақобилаи стратегияи 

ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигаронидашудаи рушди иқтисодӣ шаҳодат 

медиҳад. Инчунин, афзоиши истеҳсолот ва маҳсулоти ивазкунандаи воридот ба 

пурратар қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти бозори дохилӣ ва имконияти содироти 

молҳои муосири қобили рақобат дар бозори ҷаҳонӣ пайдо хоҳад шуд. 

1.4. Таҷрибаи хориҷии танзими макроиқтисодии иқтисодиёт ва шартҳои 

истифодабарии он дар минтақаҳои мамлакат 

Ҷараёнҳои дар шароити муосири тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

бамиёномада бо шиддатёбии ҷараёни ҷаҳонишавӣ ва байналмилалигардии бозори 

ҷаҳонӣ алоқаи зич дошта, зарурати коркарди механизмҳои самараноки дахолати 

давлатро ба тараққиёти минтақаҳо ба миён овардааст. Аз ин лиҳоз, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки ҳоло дигаргуншавии ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба миён омада 

истодаанд, диққати махсусро таҷрибаи ҷаҳонии танзими давлатии тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ва имкониятҳои мутобиқшавии он ба минтақаҳои 

муайян ва ҳудудҳои маъмурӣ  ҷалб менамояд. 

Ба сифати фишанги асосии танзими давлатӣ дар мамлакатҳои хориҷӣ 

ҳамгироӣ ҳамчун зарурати объективӣ дар тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо истифода мешавад. Ин чорабинӣ коркард ва гузаронидани сиёсати 

самараноки иқтисодиро дар назар дорад, ки тараққиёти интенсивиро бо истифода 
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аз технологияҳои инноватсионӣ ба инобат мегирад. Чунин масъалагузорӣ бо он 

асос меёбад, ки тараққиёти истеҳсолот бо технологияи баланд, ҷорӣ намудани 

технологияҳои илмталаби ба дастовардҳои пешрафти илму техника мутобиқбуда, 

ба баланд намудани сатҳ ва сифати зиндагонии аҳолӣ мусоидат карда, ҳамгироии 

берунииқтисодӣ ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки мақоми худро дар байни 

кишварҳои пешрафта дарёфта, тадриҷан аз кишвари ашёвӣ ба инкишофёфта 

мубаддал гардад. 

Дар ин ҷо сухан оид ба таъсисдиҳии низоми нисбатан самараноки таъсири 

давлат ба фаъолияти субъектон бо назардошти таҷрибаи мусбати ҷамъшудаи 

мамлакатҳо дар макони пасошӯравӣ, инчунин, дар кишварҳои хориҷӣ меравад. 

Барои таъсиси чунин низом дар сатҳи давлатӣ коркарди барнома ва ё дар чорчӯбаи 

он гузаронидани чораҳо доир ба амалисозии онҳо муҳим ҳисобида мешавад. 

Ҳангоми амалигардонии сиёсати минтақавӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

масъалаҳое дучор гардид, ки ҳалли онҳо дар бисёр мамлакатҳои дунё дарёфт шуда, 

интихоби муваффақонаи роҳи ҳаллашон исбот шуда буд. Дар мамлакатҳои хориҷӣ 

ин мушкилот моҳирона ҳал карда шуданд. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоте ҷой доранд, ки тараққиёти мувозинати 

иқтисодиёти миллӣ, инчунин, минтақаҳои алоҳидаро бозмедоранд.  

Мушкилоти муқарраргардидаро ба категорияҳо ҷудо намудан мувофиқи 

мақсад ба ҳисоб меравад, зеро ҳар яки онҳо ҳалли худро талаб менамоянд. Ба 

мушкилоти категорияҳои якум инҳо дохил мешаванд: ихтилоф дар тараққиёти 

минтақаҳо, ҳудудҳои зиёди тараққинакарда, бозмонда ва афзоиши эҳтиёҷот барои 

азхуд намудани ноҳияҳои нав, дар солҳои пеш сусттараққикарда, инчунин, муайян 

намудани роҳҳои такомули ҷойгиркунии минтақавии қувваҳои истеҳсолкунанда, 

ташкили зиндагонии одамон. Мушкилоти категорияҳои дуюм – экологӣ-иқтисодӣ, 

зеро вазъияти муҳити атроф дар ҳудудҳои алоҳидаи мамлакат таҷдиди саноати 

маъданҳои кӯҳӣ, озуқаворӣ ва саноати сабук, инкишофи инфрасохтори муосири 

сохтмонӣ ва нақлиётӣ, бартараф намудани истеҳсолоти яктарафаи пахта ва 

инкишофи кластерҳои сабзавотиву мевагӣ дар истеҳсолоти кишоварзиро тақозо 

менамояд. Ба категорияи сеюми мушкилот – ташаккулёбии соҳибкории хурду 
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миёнаро дохил кардан мумкин аст, ки асоси иқтисодиёти бозорӣ муқаррар 

гардидааст. 

Ташкили минтақавии истеҳсолот ва фаъолияти одамон яке аз вазифаҳои 

асосии ҳама гуна давлат ба ҳисоб меравад, ки барои нигоҳдории ягонагии миқёси 

мамлакат кӯшиш менамояд. Лекин, интихоби мақсади тараққиёти минтақавӣ ва 

роҳҳои амалигардонии самтҳои стратегии онҳоро ҳар як мамлакат ба таври 

инфиродӣ муайян менамояд, зеро дар тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо 

фарқиятҳои хусусиятҳои таърихӣ, шароитҳои табиӣ-иқлимӣ ва ғайра вуҷуд доранд. 

Таҷрибаи ҳалли мушкилоти минтақавию ҳудудӣ, ки дар як қатор кишварҳо 

ҷамъ шудаанд, на ҳама вақт метавонад дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда 

шавад. Лекин, таҷрибаи онҳо барои пурра намудани дониши амалии кормандони 

сохторҳои давлатӣ ва субъектони иқтисодии минтақа фоидаовар буда, метавонад 

ҳангоми коркарди сиёсати минтақавӣ ва чораҳои амалигардонии он васеъ истифода 

шавад (ҷадвали 1.3). 

Ҷадвали 1.3. - Самтҳои асосии танзими тараққиёти ҳудудҳо дар як 

қатор мамлакатҳои хориҷӣ 

Мамлакатҳо Самтҳо 

ИМА, Канада, 

Австралия 

Коркард ва амалигардонии барномаҳои калони минтақавӣ 

Олмон Инкишофи федерализми кооперативӣ ва ҳамгироӣ (муттаҳидкунии 

заминҳои ғарбӣ ва шарқии федеративӣ) 

Итолиё Бартараф намудани фарқияти тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

Шимол ва Ҷануб 

Нидерланд Банақшагирии маконӣ 

Фаронса Ғайримарказонидани иқтисодиёти миллӣ 

Испониё Дигаргуншавии сохтори давлатию минтақавӣ 

Ҷопон Маҳдуд намудани рушди шаҳрҳо ва агломератсияҳои саноатӣ, 

нигоҳдории минтақаҳои рекреатсионӣ, таъсиси технополисҳо 

Хитой Ташкили минтақаҳои махсуси иқтисодӣ 

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

Вобаста ба кишварҳои нисбатан хурди Аврупои Шарқӣ ва Осиё қайд намудан 

мумкин аст, ки дар онҳо таҷриба оид ба тараққиёти минтақаҳо ба воситаи 
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амалигардонии чораҳо доир ба азнавсозии ноҳияҳои аграрӣ ва саноатии куҳна, 

инчунин солимгардонии ҳудудҳои депрессионӣ ҷамъ оварда шудааст.31 

Бояд гуфт, ки дар идоракунии муосири давлатии минтақаҳо аксарияти 

мамлакатҳо принсипи ғайримарказонидашудаи ҳокимиятро истифода мебаранд, ки 

дар чунин ҳолат қисми вазифаҳои мақомоти марказӣ ба ҳокимияти минтақавӣ 

гузаронида мешавад. Асосан ин вазифаҳо бо тараққиёти соҳаҳои иҷтимоӣ ва 

махсусан, соҳаҳои хоҷагидории коммуналӣ, тандурустӣ, маориф ва ғайра 

алоқаманд мебошанд. 

Ҷараёни коркарди механизми танзими тараққиёти минтақаҳо дар кишварҳои 

тараққикарда аз бисёр ҷиҳат аз раванди зиддибуҳронии дар ҳаёти иқтисодиёти 

миллӣ мавҷудбуда вобастагӣ дорад, зеро чунин ҳолат барои дарк намудани ин 

мушкилоти зарурии иҷтимоӣ-иқтисодӣ мусоидат менамояд. Бо баробари ин, дар 

ҳар як мамлакат барномаи махсус доир ба танзими иқтисодиёт ва баланд намудани 

сатҳи тараққиёти иҷтимоии минтақаҳо васеъ истифода мешавад. Масалан, дар як 

қатор кишварҳо барномаҳои махсус коркард шудаанд, ки усулҳои мустақим ва 

ғайримустақими ҷойгиркунии истеҳсолотро дар макони минтақаҳо дар бар 

мегиранд. Таҷрибаи чунин кишварҳо нишон медиҳад, ки диққати асосӣ дар 

амалигардонии чунин барномаҳо ба маҷмӯи чораҳои молиявии фарогир барои 

ҳавасмандгардонии ҷойгиркунии истеҳсолот дар минтақаҳои буҳронӣ зоҳир карда 

мешавад, ки ҳамчун пояи асосии кафолати давлатӣ барои сармоягузории хусусии 

ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин ба даст овардани қарзҳо аз бонкҳои тиҷоратӣ баромад 

мекунад. 

Дар ин ҷода, иштироки бевоситаи давлат барои таъсиси инфрасохтори 

истеҳсолӣ ва нақлиётӣ, объектҳои иҷтимоӣ дар тараққиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои 

маъмурӣ аҳамияти зарурӣ дорад. Ба ғайр аз ин, чораҳои аз тарафи Ҳукумат доир ба 

маҳдудкунии “назорати манфӣ” аз болои соҳибкории саноатӣ дар соҳаҳои 

инкишофи бизнеси хурд ва миёна амалишаванда низ барои баланд намудани сатҳи 

тараққиёти иҷтимоии минтақаҳо равона карда мешаванд. 

                                                           
31 Леонов С. Н. Региональная экономическая политика в переходной экономике. Владивосток: Дальнаука, 1993. – 

С. 54. 



70 
 

Масалан, дар кишвари марказии Аврупо – Олмон механизми “дахолат” ба 

сохторҳои ташаккулёфта вуҷуд дорад, ки хусусияти идоракунии худро дорад. 

Ворид намудани чунин механизм имконияти мустақилияти сиёсии ҳокимияти 

минтақаҳо ва мақомоти худидоракунии маҳаллиро дар назар дорад, ки 

имкониятҳои молиявии васеъ доранд. Парадигмаи “роҳи миёна”, ки мантиқи он дар 

ҳамзистии азнавсозии иқтисодиёти анъанавии минтақаҳо бо тараққиёти 

инноватсионӣ ифода меёбад, ҷолиби диққат мебошад. Дар чорчӯбаи ин барномаҳо 

дастгирии фирмаҳои нави дар соҳаҳои пешрафтаи хоҷагидории минтақавӣ 

фаъолиятбаранда бо истифода аз усули ҳавасмандгардонии ғайримустақим амалӣ 

карда мешавад. Дар ин ҷо сухан оид ба дастгирӣ намудан дар намуди мукофотҳои 

махсус, кафолатҳо оид ба қарзҳои бонкӣ, имтиёзҳои андозӣ, соқит намудани 

истеҳлок ва ғайра меравад. Бо баробари ин, инвеститсияҳои давлатӣ ба соҳаҳои 

анъанавӣ ва пеш аз ҳама ба тараққиёти комплексҳои энеретикӣ равона карда 

мешуданд. Вобаста ба сармояи инноватсионии хусусӣ бошад, гуфтан ҷоиз аст, ки 

он асосан барои азнавтайёркунии қувваи корӣ, васеъшавии инфрасохтор, 

беҳтаргардонии вазъияти экологӣ, инкишофи маориф ва корҳои илмӣ-тадқиқотӣ,  

таҷрибавӣ-конструкторӣ ва ғайра равона карда мешуд. 

Механизми танзими минтақаҳо, ки ба ҷудо намудани вазифаҳои бозор ва 

давлат асос меёбад, ҷолиби диққат мебошад. Чунин таҷрибаро мумкин аст дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он, дар ҷараёни ташаккулёбӣ ва тараққиёти 

низоми иқтисодии минтақавӣ истифода намуд, ки ин гуна муносибат метавонад 

барои ҳавасмандгардонии фирмаҳо мусоидат намояд, ки давраҳои пурраи 

истеҳсолиро аз коркарди ашё то барориши маҳсулоти тайёр доранд. Ба ғайр аз ин, 

имкониятҳои механизмро мумкин аст ҳангоми таъсисдиҳии шароитҳои мусоид 

барои фирмаҳо ва соҳаҳо дар минтақаҳо истифода намуд, ки қобилияти ба 

иқтисодиёт саҳми арзанда гузоштанро доранд, пеш аз ҳама, вобаста аз 

ҷойгиршавии минтақаҳо ва бозори имконпазири он.  

Дар кишварҳои калон, ба монанди Бритониёи Кабир, ғайримарказонидан, бо 

дараҷаи муайян то пешкаш намудани автономияҳо ба минтақаҳо паҳн гаштааст 

(Ирландияи Шимолӣ, Шотландия, Уэлс). Ғайримарказонидани ҳокимият дар 
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Итолиё бо пешкаш намудани ваколатҳо ба мақомоти маҳаллӣ ва уҳдадориҳои васеъ 

фарқ мекунад, ки дар идора намудани саноат, кишоварзӣ, хизматрасонии 

коммуналӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва сайёҳӣ ифода меёбанд. 

Таҷрибаи дар амалияи ҷаҳонӣ ҷамъкардашуда аз истифодабарии ду модели 

идоракунии маҳаллӣ шаҳодат медиҳад: англосаксонӣ ва континенталӣ.32 

Модели англосаксонӣ бо хислати автономии идоракунии минтақавӣ дар 

чорчӯбаи тақсимоти ваколатҳо амалӣ карда мешавад. Бо ибораи дигар, дар ин 

модел итоати бевоситаи сатҳҳои поёнӣ ба болоӣ ба назар намерасад. Чунин модел 

дар ИМА, Канада, Англия, Австралия васеъ истифода мешавад. Вазифаи назоратӣ 

аз болои фаъолияти мақомоти идоракунии минтақавиро вазоратҳо ва судҳо амалӣ 

менамоянд. 

Дуюм, модел бо номи “континенталӣ” дар кишварҳои Фаронса, Итолиё, 

Испониё, Белгия, Олмон, Ҷопон ва ғайра васеъ истифода мешавад. Модели 

континенталӣ дар ҳамоҳангсозии идоракунии мустақими давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ асос мегирад. Чунин схемаи идоракунӣ иерархияи 

идоракуниро дар назар дорад, яъне принсипи “аз боло ба поён”. Маводи директивӣ 

ба мақомоти идоракунии маҳаллӣ аз марказ пешниҳод карда мешаванд. Иҷрои 

директиваҳо дар маҳалҳо зери назорати намояндагони марказ қарор дорад. 

Дар марҳилаи муосири тараққиёти мамлакатҳо модели намуди омехтаро ба 

кор мебаранд, ки бо ҳамзистии ду модели номбурда истифода мешавад. 

Ба сифати мисоли истифодабарии ин модел, ки ба иштироки худидоракунии 

маҳаллӣ ва тараққиёти минтақаҳо асос ёфтааст, кишвари Канада баромад мекунад. 

Аз соли 80-уми асри гузашта дар ин мамлакат ташкилотҳои махсус таъсис дода 

шудаанд, ки аз буҷети маҳаллӣ молиягузорӣ карда, фаъолияти онҳо бо тараққиёти 

минтақаҳо алоқамандӣ дорад. Дар давраи муосир шумораи онҳо зиёда аз 1,5 ҳазор 

воҳидро ташкил додааст. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон сиёсати минтақавии Иттиҳоди Аврупо 

нисбатан диққатҷалбкунанда мебошад, ки дар мамлакатҳои алоҳидаи пасошӯравӣ 

                                                           
32 Ускова Т.В. Региональная политика территориального развития [Текст]: монография / Т.В. Ускова, Н.В. 

Ворошилов. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2015. – С. 28. 
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истифода шуда истодааст. Ин мамлакатҳо аз рӯи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар 

сатҳи пасттар нисбат ба кишварҳои ғарбии ба Иттиҳоди Аврупо дохилшаванда 

қарор доранд. Маънои сиёсати минтақавӣ дар чунин ҳолат аз “кӯшишҳои коҳиш 

додани фарқияти байни сатҳи тараққиёти минтақаҳои гуногун ва боздошт 

намудани қафомонии минтақаҳои дар шароитҳои на онқадар хуб қарордошта, аз он 

ҷумла, ноҳияҳои кишоварзӣ, иборат мебошад”. 33  Вобаста ба хусусиятҳои хоси 

мамлакатҳои Аврупо, сатҳи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии онҳо, тамоми 

кишварҳои ба Иттиҳоди Аврупо дохилшавандаро мумкин аст ба як гурӯҳ муттаҳид 

намуд.34 

Ба гурӯҳи якум Юнон, Ирландия, Португалия ва Испониё дохил мешаванд, 

ки дар ҳудудҳои худ минтақаҳои бо сатҳи пасти тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

тавсифшаванда доранд. 

Олмон ва Итолиё гурӯҳи дуюмро ташкил медиҳанд, зеро ба гуногунии онҳо 

нигоҳ накарда, дар ин кишварҳо нобаробарӣ дар сатҳи тараққиёти минтақаҳо ба 

назар мерасад. Дар Итолиё қисми шимолӣ ва ҷанубии кишвар, дар Олмон заминҳои 

“куҳна” ва “нав” дар чунин вазъ қарор доранд. 

Финляндия ва Шветсия дар гурӯҳи сеюм боқӣ мемонанд, ки дар он ба 1 км2  

масоҳат шумораи камтарини аҳолӣ рост меояд. Мушкилии идоракунии минтақавӣ 

дар ин кишварҳо бо масоҳати калони байни маҳалҳои аҳолинишин ва шароитҳои 

иқлимӣ алоқаманд мебошад. 

Баробари ин, дар чунин мамлакатҳо ба монанди Австрия, Дания, Фаронса, 

Бенилюкс ва Бритониёи Кабир дар тараққиёти минтақаҳо муаммоҳои зерин ба миён 

омадаанд: афзоиши аҳолии шаҳрҳо, васеъшавии ҳудуди шаҳрҳо аз ҳисоби коҳиш 

додани майдонҳои кишт ва тағйирот дар сохтори иқтисодиёт. 

Ҳар як давлат дар ҳалли муаммои тараққиёти минтақавӣ бо роҳи худ равона 

буда, дар ин равиш ягонагӣ ба назар мерасад, ки самтҳои асосии ҳалли ин 

мушкилиҳоро ҷудо карда метавонанд (расми 1.5). 

                                                           
33 Кондратьева Н.Б. Регионы России и Европейского Союза на пути к строительству Общего экономического 

пространства / Н.Б. Кондратьева. - М.: Ин-т Европы РАН; Рус.сувенир, 2008. - С. 32. 
34 Юилл Д. В. Основные характеристики региональной политики: опыт европейских стран / Д. В. Юилл. - М: 

Научный мир, 2011. – С. 25. 
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Расми 1.5. - Самтҳои ҳалли мушкилотҳои минтақавӣ дар кишварҳои ҷаҳон 

Ба ақидаи мо, дар Тоҷикистон таҷрибаи амалигардонии сиёсати баробар 

намудани тараққиёти минтақаи дар кишвари Испониё ҷамъшуда ҷолиби диққат 

мебошад. Зеро ҳар ду мамлакат роҳи тӯлонии идоракунии марказонидаро аз сар 

гузаронида, баитмомрасонии онҳо ба тараққиёти минтақаҳо мусоидат накарда, 

вазъияти онро боз ҳам вазнин кардааст, алалхусус, фарқият дар сатҳи зиндагонии 

аҳолӣ ба назар мерасад. 

Аз рӯи Қонуни асосии Испониё ба давлат уҳдадорӣ оид ба тараққиёти 

боадолат ва дурусти минтақаҳои гуногун, таъсиси шароитҳо барои тақсимоти 

баробари даромадҳо вогузор карда шудааст.35 

Таҷрибаи Олмон низ ҷолиби диққат мебошад, ки дар он мушкилоти 

тараққиёти нобаробари заминҳои нав ва куҳна дар сатҳи Ҳукумат ба воситаи 

лоиҳаи “Масъалаҳои якҷоя” ҳал карда мешаванд. Ин лоиҳа барои амалигардонии 

дигаргуниҳои сохторӣ дар иқтисодиёти шарқи кишвар равона карда шудаанд. 

                                                           
35 Понеделко Г. Региональная политика Испании // Мировая экономика и международные отношения. 2009.  № 1. – С. 84. 
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Ҷиҳати назарраси ин лоиҳа тақсимоти молия мебошад, зеро барои тараққиёти 

заминҳои шарқӣ нисбат ба тараққиёти заминҳои ғарбӣ шаш маротиба зиёдтар 

захираҳои молиявӣ равона карда шудаанд. Заминҳои муаммодор ба намудҳо ҷудо 

карда шудаанд, ки ба ҳаҷми молиягузории давлатии лоиҳаҳои инвеститсионӣ 

таъсир мерасонанд. 

Номутаносибӣ дар тараққиёти минтақаҳои Фаронса ба воситаи маҳдудкунии 

фаъолнокии корӣ ва консентратсияи корхонаҳои саноатӣ дар минтақаҳои гуногун 

ҳалли худро ёфта буд. Вобаста ба чораҳои ҳавасмандгардонӣ гуфтан мумкин аст, 

ки онҳо барои баланд бардоштани диққатҷалбкунӣ ва рақобатпазирии минтақаҳои 

сусттараққикардаи мамлакат равона шуда буданд. Диққати махсус ба мушкилоти 

таъсисдиҳии кластерҳои рақобатпазир дар минтақаҳои боқимондаи мамлакат зоҳир 

карда, имкон медод, ки тарафҳои қавии онҳо муайян ва истифода шаванд. Дар 

аксарияти мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо, махсусан, дар қисмати шарқии он, 

ҳамчун чораи ҳавасмандгардонӣ доир ба тараққиёти минтақаҳо мизони 

фарқкунандаи андозҳо ва имтиёзҳои андозӣ бо шарти таъсис додани ҷойҳои 

иловагии корӣ дар минтақаҳои сустинкишофёфта истифода мешаванд. 

Бояд таҷрибаи кишварҳои хориҷиро оид ба истифодабарии усулҳои 

барномавӣ-мақсаднок дар ҷараёни танзими тараққиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои 

маъмурӣ мавриди омӯзиш қарор дод. Барои ин зарур аст, ки дар сохтори 

мақомотҳои идоракунӣ ҷузъҳои алоҳида ташкил карда шаванд, ки дорои кадрҳои 

баландихтисос ва малакаи корӣ бо технологияҳои иттилоотӣ буда, барномаҳои 

комплексии мақсаднок ва механизмҳои амалигардонии онҳоро баҳри тараққиёти 

минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ коркард намоянд. Бо баробари ин, аҳамияти 

баҳодиҳии дурусти ҷараёни тараққиёти минтақаҳо дар асоси коркарди нишондодҳо 

афзоиш меёбад, ки сатҳ ва сохтори тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҳудудҳои 

маъмурӣ, шароити зиндагонии аҳолӣ ва ҳифзи муҳити атроф, инчунин зарурати 

иштирок дар ҷараёни коркард ва амалигардонии барномаҳои тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақаҳо, доираи васеи аҳолии манфиатҳои муайян ва дар ин ҳудуд 

мавқеъ доштаро фарогир мебошад. 
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Таҳлили таҷрибаи хориҷӣ доир ба ташаккулёбӣ ва амалигардонии стратегияи 

рушди минтақавӣ дар дараҷаи муайян имкон медиҳад, ки мантиқи мушкилоти 

минтақаҳо ва тарзи ҳалли онҳо дарк карда шаванд, зеро чунин муносибат барои 

истифодабарӣ дар шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят арзишманд 

мебошад. Дар ин ҷода барои фаъолгардонии фаъолияти иқтисодии минтақаҳо дар 

асоси истифодабарии захираҳои табиии мавҷудбуда, имкониятҳо ва афзалиятҳои 

мутлақи рақобатпазирии минтақаҳо зарур аст.  Ин ҷо сухан, пеш аз ҳама, оид ба 

минтақаҳои ояндадор меравад, ки дорои иқтидорҳои зиёди истеҳсолӣ бо механизми 

танзимкунии самараноки тараққиёти иқтисодиёти минтақавӣ, иқлими мусоиди 

инвеститсионӣ ва пояи меъёрӣ-ҳуқуқӣ буда, талаботи барзиёди минтақаҳоро ба 

инвеститсияҳо таъмин менамоянд. Сатҳи баланди менеҷменти маъмурӣ имкон 

медиҳад, ки омилҳои беруна ва дохилии нигоҳдории вазъияти муътадили иқтисодӣ 

ба инобат гирифта шаванд, ки рушди устувор ва сифати зиндагонии аҳолии 

минтақа ва ҳудуди маъмурии ба он шомилбударо таъмин намоянд. 

Дар кишкарҳои Осиё (масалан, Хитой) сиёсати минтақавӣ ба музофотҳои 

шарқӣ ба воситаи расонидани кӯмаки гуногун дар намуди дастгириҳои мухталиф, 

аз он ҷумла, ҷорӣ намудани реҷаи махсуси андозбандӣ, гумрукӣ ва молиявӣ, ҷудо 

намудани инвеститсияҳои давлатии калонҳаҷм барои амалисозии лоиҳаҳои 

инфрасохторӣ равона карда шуда буданд. Мақсади сиёсати минтақавӣ 

мубаддалшавии шарқи кишвар ба локомотиви тараққиёти дигар музофотҳои Хитой 

ба ҳисоб мерафт. Дар натиҷаи амалишавии чунин ҳадаф дар Хитой дастоварди 

бузурги иқтисодӣ таъмин карда шуд. Лекин, баробари ин, Хитойи Шарқӣ 

локомотиви тараққиёти дигар минтақаҳои ин кишвар шуда натавонист.  

Сиёсати минтақавии муосири Хитой барои бартараф намудани фарқгузории 

байниминтақавӣ ба воситаи дастгирии давлатии минтақаҳои Марказӣ, Шимолӣ-

Шарқӣ ва Хитои Ғарбӣ равона карда шудааст. Дар ин радиф давлат 

инвеститсияҳоро ба лоиҳаҳои инфрасохтории ин минтақаҳо равона сохта, реҷаи 

махсус ва сиёсати андози муайянро бо мақсади ҷалби инвеститсияҳои хориҷӣ ҷорӣ 
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менамояд. Дар натиҷаи фарқият дар тараққиёт минтақаҳо рӯ ба коҳишёбӣ 

ниҳодаанд.36 

Ҷопон барои коҳиш додани фарқият дар тараққиёти ҳудудҳо фишангҳои 

гуногунро истифода мебарад: банақшагирии минтақавӣ; трансфертҳо; имтиёзҳои 

андозӣ; инкишофи муносибатҳои ҳамкорӣ байни давлат ва бизнеси хусусӣ. 

Ислоҳотҳои гузаронидашудаи худидоракунии маҳаллӣ ва муносибатҳои 

байнибуҷетӣ ба афзоиши мустақилияти минтақаҳо бо муайян намудани соҳаҳои 

асосии иқтисодиёти минтақаҳо мусоидат намуд. Мавқеи махсусро дар тараққиёти 

минтақаҳои Ҷопон кластерҳои иқтисодӣ ишғол мекунанд.37 

ИМА барои амалигардонии сиёсати минтақавӣ грантҳоро васеъ истифода 

мебаранд, ки онҳо барои минтақаҳои на он қадар тараққикарда ҷудо карда шуда, 

минтақаҳои тараққиётро бо назардошти имтиёзҳои андозӣ таъсис медиҳанд.38 

Таҷрибаи хориҷӣ нишон медиҳад, ки андози даромад ҳамчун асоси 

ташаккулёбии пояи буҷетҳои маҳаллӣ тамоюли рушдро ҳангоми пастшавии 

мизони андоз пайдо кардааст. Масалан, ислоҳоти низоми андозие, ки дар охири 

солҳои 80-уми асри гузашта дар ИМА ба он мусоидат кард, ки ба ҷои 14 мизони 

андоз аз даромади аҳолӣ танҳо ду мизон: 15% ҳудуди поёнӣ ва 28% ҳудуди болоӣ 

мавриди амал боқӣ монданд. Ин ақида ҳангоми ташкили низоми андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода шуда буд. Дар Тоҷикистон низ ду мизони андози даромад 

мавҷуд аст: 8% аз ҳудуди поёнӣ ва 13% аз ҳудуди болоӣ. Баробари ин, даромад дар 

намуди музди меҳнати шахсони воқеии ғайрирезидентон бо мизони 25% 

андозбандӣ карда мешавад. Аз рӯи Кодекси андози нав таъсисдодашуда, аз соли 

2022 мизони андоз аз даромад бо фоизи ягонаи 12% андозбандӣ карда мешавад. 

Дигар тамоюли заруриро дар амалигардонии сиёсати андози давлат дар 

мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон қайд намудан зарур аст. Дар ин ҷо сухан оид ба 

тамоюли бемайлони пастшавии вазни қиёсии андоз аз фоидаи корпоратсияҳо дар 

                                                           
36 Региональная политика: зарубежный опыт и российские реалии / Под ред. А.В. Кузнецова, О.В. Кузнецовой. – 

М.: ИМЭМО РАН, 2015. – С. 107. 
37 Меркушева О.А. Региональная политика Японии на общенациональном и местном уровне / О.А. Маркушева. 

Диссер. на соиск. уч. ст. к. г. н. - М. 2016. – С. 22. 
38 Мусаев Р.А., Решиев С.С. Характерные особенности региональной политики в развитых странах // Р.А. Мусаев, 

С.С. Решиев / Национальные приоритеты и безопасность. Зарубежный опыт. № 48(241). 2011. – С. 54. 
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даромадҳои буҷетӣ меравад. Инчунин, ба корпоратсияҳо имтиёзҳо оид ба 

андозбандии истеъмоли босуръати сармояи асосӣ ва қарзҳои андозӣ барои амалӣ 

намудани лоиҳаҳои инвеститсионӣ, таътилҳои андозӣ бо мавқуф гузоштани 

ҳисобҳои андозӣ ба буҷет барои даври муайяни вақт пешниҳод карда мешавад. 

Қисми имтиёзҳо дар шакли кам намудани пардохтҳо барои истихроҷи конҳо, аз 

маблағи андозбандӣ озод намудани фоидаи барои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва 

таҷрибавӣ-конструкторӣ барои инвеститсияҳои фондҳои асосӣ равонашавандаро 

дар назар дорад. Амалигардонии чораҳои мазкур ба он оварда мерасонад, ки дар 

ИМА тақрибан нисфи даромади умумии корпоратсияҳо бо андозбандӣ фаро 

гирифта нашуда, дар Бритониёи Кабир ин нишондиҳанда ба 2/3 даромади умумии 

корпоратсияҳо рост меояд, ки аз андозбандӣ озод карда шудаанд. Новобаста ба ин 

ҳолатҳои баръакс низ ба назар мерасанд. Масалан, дар Шветсия ҳиссаи 

андозбандишавандаи фоидаи корпоратсияҳо ба бузургии мутлақи то ва зиёда аз 

50% наздик карда шудааст. 

Дар вазифаҳои танзимкунии иқтисодиёти минтақаҳо, чи тавре ки таҷрибаи 

кишварҳои ИДМ ва Аврупои Шарқӣ нишон медиҳад, омилҳои хислати 

объективидошта афзалият доранд, ба монанди анъанаҳо ва тасаввуроти нақши 

давлат дар иқтисодиёт, инчунин тарзи фикрронӣ, урфу одати роҳбарият ва 

мутахассисони соҳа, ки бо сатҳи инкишофи иқтисодӣ, фарҳангӣ ва миллӣ-таърихии 

минтақаҳо алоқаманд мебошанд. 

Бояд ду норасогии муҳимро дар танзими ҷараёнҳои тараққиёти иқтисодии ин 

кишварҳоро қайд намуд, ки ба дараҷаи дахолати давлат ба тараққиёти иқтисодиёти 

минтақаҳо таъсири манфӣ мерасонанд.  

Якум, ин коҳишёбии соҳаи фаъолияти қонунҳои бозорӣ, усулҳои маъмурӣ ва 

андозӣ-ҳуқуқӣ, ки ба самаранокии нокофии истифодабарии захираҳо оварда 

мерасонад. Дуюм, вайроншавии принсипҳои нархгузории бозорӣ дар соҳаҳои 

гуногуни иқтисодиёти минтақавӣ, ки бо муқаррар намудани алоқаҳо байни 

субъектони хоҷагидории дар минтақаҳои гуногуни кишвар фаъолиятбаранда 

вобаста аст. 
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Чунин вазъият дар танзими иқтисодиёти минтақаҳо бо як қатор сабабҳо 

асоснок карда мешавад, пеш аз ҳама, ин нокифоягии таъминоти иттилоотии давлат 

оид ба оқибатҳои дахолати худ ба иқтисодиёт мебошад. Ба ғайр аз ин, давлат 

назорати нокифояро аз болои бюрократия дар мақомотҳои идоракунӣ амалӣ 

мегардонад, ки махсусан ин вазъият ба бахши хусусӣ ва фаъолияти он дахл дорад, 

ки бо дигаргуниҳои сиёсӣ ба миён меоянд. Инчунин, дар мамлакатҳои зикргардида 

дар ҳалли масъалаҳо оид ба коркард ва амалигардонии сиёсати минтақавӣ як қатор 

мушкилотҳои тараққиёти иқтисодии минтақавӣ ба миён меоянд. Бинобар ҳамин, чи 

тавре ки таҷрибаи ин кишварҳо нишон медиҳад, бояд ба пайдоиш ва васеъшавии 

миқдори ноҳияҳои буҳронӣ дар ҳудуди минтақа аҳамият зоҳир намуд, ки дар 

давраи табаддулоти иқтисодӣ бештар ба назар мерасад. Ба ғайр аз ин, дар давраи 

табаддулот эҳтиёҷоти минтақа ба дастгирии давлат меафзояд, махсусан барои 

азхуд намудани ҳудудҳои сусттараққикарда. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

шиддатёбии мушкилоти экологӣ бештар хос аст, ки бо васеъшавии масоҳати 

заминҳои азхудшаванда ва бекорхобида дар минтақаҳои алоҳидаи мамлакат, 

инчунин бо вазъият дар соҳаи коркарди партовҳои истеҳсолӣ алоқаманд мебошанд. 

Ҳалли чунин мушкилот имкон медиҳад, ки ташкили истеҳсолоти минтақавӣ ва 

баланд намудани самаранокии он барои беҳтаргардии шароити зиндагонии аҳолӣ 

мусоидат намояд. 

Ба қатори усулҳои иқтисодии барои танзимоти раванди рушди минтақа 

муҳим дар ИДМ қарздиҳии имтиёзнок, маблағгузории буҷавӣ, дотатсия ва 

субсидияҳо, қарзҳои бефоиз, барориши вомбаргҳо, ҷубронҳои нархӣ, таъминоти 

фармоишҳои давлатӣ дохил мешаванд. Ғайр аз ин, таъсиси зерсохтори махсусро 

доир ба танзими рушди минтақа дар системаи мақомотҳои минтақавии 

идоракунӣ ва гузаронидани чорабиниҳо оид ба ташаккул ва мустаҳкамсозии 

нуфузи ҷолибияти ҳудудҳо равонасохташуда, зарур медонанд. 

Бояд тазаккур дод, ки дар ИДМ ба ташаккул ва такомули ояндаи бастаи 

ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ бо мақсади созмондиҳии майдони мусоиди ҳуқуқӣ 

барои амалисозии сиёсати такмили иқтисодию ташкилии рушди минтақа ва 

ҳудудҳои маъмурии он диққати махсус дода мешавад. Масалан, барои 
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бамеъёргирии фаъолият оиди баланд бардоштани сатҳи самаранокии истеҳсолот 

тибқи асосҳои инноватсионӣ, фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорони маҳаллӣ 

ва хориҷӣ, рушди инфрасохторҳо барои баланд бардоштани сатҳи инкишофи 

иқтисодию иҷтимоии аҳолии  ҳудуд аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. 

Аксарияти мамлакатҳо самаранокии истифодабарии барномаҳои 

умуминизомии минтақавии тараққиёти ҳудудҳоро исбот кардаанд, аз он ҷумла, 

чораҳоро оид ба беҳтар намудани инфрасохтори ҳудудҳо ва ҷойгиркунии 

корхонаҳо мегузаронанд. 

Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба 

истифодабарии фишангҳои зерин қобили қабул мебошад. Ба монанди таъсиси 

сохторҳои тараққиёти инноватсионӣ, бизнес-инкубаторҳо, технопаркҳо, агентиҳо, 

фондҳои тараққиёт ва ғайра. Фишангҳои истифодашаванда ба мустаҳкам намудани 

тамоюли рушди устувори субъектони минтақавии давлат мусоидат менамоянд. 

Онҳо барои бартараф намудани “вайроншавиҳои бозорӣ” дар соҳаи инноватсия, 

батартибдарории фаъолияти низоми институтҳо ҳангоми хӯрдашавии иқтисодӣ ва 

иҷтимоии инфрасохтор, инчунин, ба эътидол овардани номутаносибӣ дар 

тараққиётро таъмин менамоянд. 

Дар паҳнои пасошӯравӣ чунин сохторҳо дар Ҷумҳурии Қазоқистон таъсис 

дода, корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ номида мешаванд. Фаъолияти 

корпоратсияҳо ба тараққиёти минтақаҳои Казоқистон дар асоси ҳамкории бахши 

хусусӣ ва давлатӣ, ташаккулёбии кластерҳо, барномаҳои муштарак ва ғайраҳо 

равона карда шудаанд. 39 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон мисоли ҳалли масъалаҳои минтақавӣ дар 

кишварҳои тараққикарда ва як қатор кишварҳои тараққикардаистода муҳим арзёбӣ 

карда мешавад, ки бо такомули сохтори иқтисодиёти минтақавӣ ва ҷойгиркунии 

сохторҳои соҳибкорӣ дар ҳудуди онҳо алоқаманд мебошад. Ба шумораи онҳо 

чунин шароитҳоро дохил кардан мумкин аст:  

                                                           
39 Прядкина Н.Н. Зарубежный опыт управления социально-экономическим развитием территорий // Вестник ОГУ 

№8 (144) / август 2012. – С. 154. 
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 тағйироти куллӣ дар шароитҳои тақсимоти ҳудудии меҳнат ва шиддатёбии 

кооператсияи байниминтақавии субъектони хоҷагидории минтақавӣ; 

 наздикшавии минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ аз рӯи сатҳи тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва амалигардонии фаъоли ҷараёни азнавсозии минтақаҳои 

саноатӣ ва аграрӣ, ки ба баланд намудани самаранокии истеҳсолот равона 

карда шудаанд; 

 азхуд намудани ҳудудҳои дурдасти дорои захираҳои бойи табиӣ, танзими 

ҷойгиркунии аҳолӣ ва муҳоҷирати онҳо байни шаҳрҳо ва деҳот; 

 таҷдиди низоми инфрасохторӣ ва солимгардонии вазъияти экологӣ дар 

минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ. 

Таҷрибаи арзишманд доир ба ҳалли мушклотҳои минтақавӣ, ки дар ҳудудҳои 

маъмурии хурду миёна ҷамъоварӣ карда шудаанд, ҷолиби диққат мебошад. Зеро 

дар онҳо бисёршаклии минтақавӣ бо дарназардошти шароити табиӣ-иқлимӣ ва 

маконҳои ҳудудӣ ба инобат гирифта шудаанд. 
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БОБИ II. МЕТОДОЛОГИЯИ ТАШАККУЛ ВА ХУСУСИЯТҲОИ 

МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ МАКРОИҚТИСОДИИ ТАРАҚҚИЁТИ 

МИНТАҚАҲО 

2.1. Хусусиятҳои иқтисодиёти минтақаҳо ва ҷараёни танзими тараққиёти 

минтақавӣ дар шароити низоми иқтисодии бозорӣ 

Устувории иқтисодиёти миллӣ ва баланд намудани суръати тараққиёти он аз 

самаранокии танзими тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо вобастагӣ дорад. 

Амалигардонии онҳо дар шароити аслӣ бо маҳдудияти захираҳо ва ҳалли 

муаммоҳои дигаргуншавии иқтисодиёти маъмурӣ-фармондеҳӣ ба иқтисодиёти 

бозорӣ, инчунин, бо рӯйдодҳои дигари буҳронии дар давраҳои охир ҷамъшуда 

алоқаманд мебошад. Ҳолати додашуда истифодабарии номгӯи васеи усулҳо ва 

шаклҳои танзими давлатии ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодиро талаб менамояд, ки 

таъсири вазъияти иқтисодиёти ҷаҳонӣ, хусусиятҳои миллӣ ва омилҳои тараққиёти 

минтақавӣ ба назар гирифта шаванд. 

Иқтисодиёти миллӣ ҳамчун низоми ягона ва пурраи иқтисодӣ дар шакли 

минтақавӣ фаъолият дорад. Дар ин ҷо сухан оид ба маҷмӯи зерсохторҳо меравад, 

ки дар нақши онҳо субъектон – минтақаҳо баромад карда, бо худ қисми махсуси 

ҳудуди мамлакатро ифода мекунанд, ки дорои ҳама нишонаҳои низоми пурра 

мебошанд. Дар тадқиқоти мо ба сифати минтақа ҳудудҳои вилоятҳо ва ё гурӯҳҳои 

ноҳияҳо (мисол, НТМ) баромад карда, дорои уҳдадориҳо барои амалигардонии 

фаъолияти хоҷагидорӣ дар чорчӯбаи низоми умумии иқтисодӣ, молиявӣ, ҳуқуқӣ ва 

дигарҳо мебошанд. Вобаста ба зинаҳои нисбатан пасттари низоми тақсимоти 

ҳудудӣ – шаҳр, ноҳия ва ҷамоат бошад, қайд намудан зарур аст, ки онҳо низ дорои 

нишонаҳои минтақавӣ мебошанд. 

Лекин, то ҳол дар кишвари мо минтақаҳо маҳдудияти аниқи ҳудудӣ ва 

тартиби қонунгузорӣ надоранд. Тақсимоти маъмурӣ-минтақавии мавҷудбудаи 

мамлакат дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок карда шудааст, ба 

таври пурра ба нишондодҳои назариявӣ ва методологии тақсимоти минтақаҳо 

ҷавобгӯ намебошад. Бинобар ҳамин, дар тадқиқотҳои гуногун мувофиқи 

масъалаҳои дақиқи онҳо, ҳудудҳои ҷумҳурӣ ба минтақаҳо ҷудо карда мешаванд, ки 
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ба нишонаҳои минтақа аз рӯи ҳудуд, шароитҳои табиӣ-иқлимӣ ва иҷтимоӣ-

иқтисодӣ мутобиқат намекунанд. Масалан, академик-геолог Баротов Р.Б. доир ба 

масъалаҳои тақсимоти минтақаҳо чунин менависад, ки “ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯи географӣ-иқтисодӣ, геологӣ, бо назардошти комплекси 

канданиҳои фоиданок ба чор минтақа ҷудо карда мешавад: Тоҷикистони Шимолӣ, 

Ҳавзаи дарёи Зарафшон, Тоҷикистони Ҷанубӣ-Ғарбӣ, Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон (Помир)”40. 

Мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон минтақаҳоро ҳамчун 

объекти андозбандии захираҳои заминӣ ба минтақаҳои кадастрӣ ҷудо мекарданд: 

 Суғд бо ҷудо намудани ноҳияҳои кӯҳӣ; 

 Ҳисор бо ҷудо намудани ноҳияҳои кӯҳӣ; 

 Рашт; 

 Кӯлоб бо ҷудо намудани ноҳияҳои кӯҳӣ; 

 Вахш; 

 Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон41. 

Дар интишороти омории расмӣ, масалан, дар “Минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” ба сифати минтақаҳо ш. Душанбе, ноҳияҳо ва шаҳрҳои тобеи 

ҷумҳуриявӣ (НТҶ), вилояти Суғд, вилояти Хатлон ва Вилояти Мухтори Кӯҳистони 

Бадахшон (ВМКБ) ҷудо карда шудаанд42. 

Ҳамин тавр, дар ҳама маънидодкуниҳои овардаи минтақаҳо чунин 

масъалаҳои хусусӣ ҳал карда мешаванд: канданиҳои фоиданок (1), андозбандии 

заминҳои кадастрӣ (2), хулосабарории статикӣ (3). Лекин, баробари ин, принсипи 

ноҳиябандии иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба таври кофӣ ба инобат гирифта намешавад, ба 

монанди чунин нишонаҳои асосии минтақаҳо: комплексӣ, идорашавӣ, 

махсусгардонӣ, ҷудо будани нисбии ҷараёни такрористеҳсол, низоми ягонаи 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва экологӣ. 

                                                           
40 Баротов Р.Б. Сокровища гор Таджикистана // Экономика Таджикистана: стратегия развития. - Душанбе, 2000. №2. 

– С. 96. 
41 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2012. – С. 587. 
42 Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикитон // Маҷмӯи оморӣ. - Душанбе, 2015 – С. 9. 
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Аз ҷиҳати методологӣ минтақаро аз мавқеи иқтисодӣ мушоҳида намудан 

лозим аст. Дар чунин муносибат минтақаро ҳамчун қисми ҳудуди мамлакат бо 

шароитҳои якхелаи табиӣ ва самтҳои муайян дар инкишофи қувваҳои 

истеҳсолкунанда дар асоси ҳамзистии маҷмӯи захираҳои табиӣ бо дарназардошти 

инфрасохтори иҷтимоӣ маънидод намудан мумкин аст.43 Дарк намудан зарур аст, 

ки ҳар як минтақа хислатҳои хоси худ, хусусиятҳои ҳудудиро дошта, дар он 

шароитҳои муайяни иҷтимоӣ-иқтисодӣ ташаккул меёбанд, ки дар интиҳо 

махсусгардонии хоҷагидориро дар чорчӯбаи иқтисодиёти миллӣ муқаррар 

менамоянд. 

Ақидаи оид ба якҷинса набудани минтақаҳо ҷолиби диққат мебошад, зеро 

минтақаҳо аз рӯи нишонаҳои гуногун ва ҳаҷм бо назардошти мақсадҳои муайяни 

омӯзиш ва фаъолияти амалӣ зарурати ҷудо намудани онҳоро ба қисмҳо асоснок 

менамояд. 44  Инчунин, дигар маънидодкунии мафҳуми “минтақа”, ҳамчун 

таъсисёбии ҳудудӣ, вуҷуд дорад, ки сарҳадҳои маъмурии аниқро фаро мегирад, дар 

ҳудуди онҳо тақсимоти минтақавии меҳнат мутобиқи мавқеи минтақа дар ин низом 

амалӣ карда шуда, такрористеҳсоли ҷараёни гуногуни иҷтимоӣ-иқтисодии 

таъминоти зиндагонии аҳолӣ ба миён меояд.45 Нисбат ба ин гуфтаҳо зери мафҳуми 

минтақа он ҳудудро дарк менамоянд, ки имконияти тараққиёти мустақилона дошта, 

барои ин дорои захираҳои зарурӣ ва ҳам зинаи маҳдуди комплекси хоҷагидории 

мамлакат мебошад.46 Дар ин ҷода мавҷудияти ноҳияҳои мамлакатро қайд намудан 

зарур аст, ки иқтидори онҳо барои тараққиёти мустақилона кофӣ намебошад ва ё 

бо механизми амалкунандаи ҷалби ҳама воситаҳо бо гардиши хоҷагидорӣ пурра 

фарогир нашудаанд. Одатан, чунин минтақаҳоро бе омӯзиши сабабҳои объективии 

вазъиятҳо минтақаҳои дотатсионӣ гумон мекунанд. 

Дар тадқиқотҳои иқтисодчиёни ватанӣ минтақа ҳамчун ҳудуд мушоҳида 

карда мешавад, ки дар сарҳадҳои он ҷараёни такрористеҳсол, мутобиқсозии 

                                                           
43 Некрасов Н.Н. Региональная экономика. - М.: «Экономика», 1975. – С. 15. 
44 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М.: ГУ ВШЭ, 2000. – С. 15. 
45 Гутман Г.В., Мироедов А.А. Регионоведение. - Владимир: «Посад», 2003. – С. 17. 
46 Зябирова С.Ф. Формирование механизма выравнивания региональной социально- экономической 

дифференциации // Автореф. дис… канд. эк. наук. - Чебоксары, 2012. – С. 8. 
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принсипҳои соҳавӣ ва ҳудудии ташкили хоҷагидории минтақавӣ ба амал меояд. 

Дар сатҳи минтақа доир ба таъсис додани маҷмӯи маҳсулот ва хизматҳо барои 

қонеъгардонии эҳтиёҷоти минтақаву мамлакат дар умум муносибатҳои истеҳсолӣ, 

техникӣ, илмӣ, методӣ ва ҳуқуқӣ ташаккул меёбанд, ки дар чорчӯбаи онҳо 

махсусгардонӣ ва кооператсия дар соҳаву бахшҳои гуногуни иқтисодиёт ба миён 

меоянд. Ин ҷараёнҳо дар шароити кушод шудани сарҳадҳои ҳудудҳои минтақавӣ, 

мувозинати имкониятҳо ва эҳтиёҷоти иштирокчиёни ҷараёни истеҳсолот ба миён 

меоянд.47 Ба муаммои минтақа, инчунин, муносибати бисёрҷабҳа ва бисёрвазифа 

зарур аст, ки имконияти фаро гирифтани баҳодиҳӣ ва тамоюли васеъро дошта, амал 

намудани ҳокимияти минтақаҳоро аз рӯи барномаҳо таъмин месозад48. 

Ҳамин тавр, мафҳуми “минтақа”, ки дар адабиёти иқтисодӣ ифода ёфтааст, 

имкон медиҳад, ки онро чунин шарҳ диҳем: 

1.  Тадқиқотчиёне, ки минтақаро ҳамчун умумияти маъмурӣ-ҳудудӣ муайян 

карда, онро бо ягонагӣ ва сатҳи нисбатан баланди инкишофи инфрасохтори 

истеҳсолӣ, нақлиёт ва иҷтимоӣ, дар баробари ин, бо алоқаҳои доимии 

меҳнатӣ ва иҷтимоӣ-мадании аҳолӣ алоқаманд менамоянд;49 

2.  Вобаста аз умумияти масъалаи дар ҳудуди муайян ҳалшаванда дар асос 

истифодабарӣ ва ё истифодабарии нисбии маҷмӯи боигарии табиӣ, сохтори 

таърихан пойдоргардидаи сохтори тараққиёти иқтисодӣ қарор дода 

мешавад;50 

3.  Минтақа ҳамчун қисми ҳудудии махсусгардонидашудаи комплекси 

хоҷагидории мамлакат, ки бо ягонагӣ ва ҷараёни яклухти такрористеҳсол 

тавсиф карда мешавад;51 

                                                           
47 Пулатова И.Р. Доминантные составляющие развития промышленной подсистемы региональной экономики. - 

Худжанд: «Хуросон», 2012. – С. 21. 
48 Саидмурадов Л.Х., Муминова Ф.М., Мирбобоев Р.М. Регионы Республики Таджикистан (теория и методология 

оценки). - Душанбе: «Ирфон», 2012. – С. 23. 
49 Айзипова И.М., Нациковский В.В. Непроизводственная инфраструктура регионального центра // 

Социологические исследования. - М., 1984.- №3. – С. 75. 
50 Зябирова С.Ф. Формирование механизма выравнивания региональной социально-экономической 

дифференциации // Автореф. дис… канд. эк. наук. - Чебоксары, 2012. – С. 8. 
51 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. - М.: ГУВШЭ, 2000. – С. 129. 



85 
 

4.  Минтақа ҳамчун низоми хоҷагидорӣ бо маҷмӯи муносибатҳои 

такрористеҳсолӣ ва хусусияти равиши ҷараёнҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 

ифода меёбад.52 

Барои ҳамаи муайянкуниҳои дар боло овардашудаи “минтақа” хислати 

умумии якҷинса ва ҷудошавии низоми идорашаванда хос аст. Имконияти 

истифодабарии нишондодҳои назариявии ҷудо намудани минтақаҳо дар шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо он асос меёбад, ки ҳудудҳо дорои сохтори махсуси 

хоҷагидорӣ ва иқтидори муайяни табиӣ-захиравӣ мебошанд. Вобаста ба ин, 

минтақаҳо дар чорчӯбаи ҳудуди вилоят мушоҳида карда мешаванд, ки дар онҳо 

иқтидори табиӣ-захиравӣ тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаро таъмин 

менамояд. Махсусан, ин ҳолат ҳангоми муайян намудани дурнамои инкишоф ва 

ҷойгиркунии қувваҳои истеҳсолкунандаи мамлакат ба назар мерасад. 

Иқтисодиёти минтақа қисми маҳдуди иқтисодиёти миллии Тоҷикистонро 

ифода мекунад, ки дорои хусусиятҳои хос буда, пеш аз ҳама, дар ҳудудҳои 

сарҳадҳои муайяни низоми иқтисодии минтақавӣ инъикос меёбад. Мувофиқан, 

низоми иқтисодии минтақавиро ҳамчун маҷмӯи низоми иҷтимоӣ-иқтисодии 

ҳудудӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки ба ҳайси унсури ҷудонашавандаи низоми 

иқтисодии умумӣ баромад мекунад ва аз ин ҷиҳат, дар ҷараёни фаъолият ва 

инкишофи худ минтақаҳо пурра ба қонуниятҳои амал намудани иқтисодиёти 

миллӣ итоат мекунанд. 

Баробари ин, ба иқтисодиёти минтақавӣ бо сатҳи муайян омилҳои табиӣ-

иқлимӣ таъсир мерасонанд. Мисол, мавҷудияти канданиҳои фоиданок, дигар 

захираҳои табиӣ, шароитҳои мусоиди муҳити географӣ ва ғайра вобастагии 

нисбатан қавитарро аз сатҳи тараққиёти минтақаҳо пайдо мекунад. 

Дар ҳолати бо чунин тарз мушоҳида намудани минтақаҳо ба давлат нақши 

зарурӣ дар коркарди чораҳои самаранок ҷудо карда мешавад, ки дар бобати таъсиси 

шароитҳо барои субъектон равона карда шуда, дастгирии рушди устувори онҳоро 

таъмин менамоянд. Аз як тараф, давлат бояд стратегияи бартараф намудани 

                                                           
52 Федоляк В.С. Теоретическая модель регионального воспроизводства // Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия экономика. Управление. Право. - №1-2. Том 14. Вып.1. ч.2. - Саратов, 2014. – С. 36. 
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монеаҳо дар роҳи рушди устуворро коркард намуда, муҳити мусоид фароҳам 

оварад ва дар як вақт, институтҳои бозории мувофиқро бо коркарди барномаҳои 

мушаххас ва пешгӯикуниҳои рушди устувор таъмин намуда, давлат, ҳамзамон, 

барои таъсисдиҳӣ ва ҷорӣ кардани чунин институтҳо ва фишангҳо ба ин стратегия 

уҳдадор аст. Инчунин, ба сифати нишондоди асосии самараноки муҳити 

институтсионалӣ қобилияти таъсиррасонии онҳо ба баланд намудани сатҳи рушди 

устувори минтақаҳо мушоҳида карда мешавад. 

Институтсионаликунонии самаранок метавонад барои амалигардонии 

сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии рушди устувори минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мусоидат намояд. Қайд намудан зарур аст, ки мақомоти қонунбарорӣ ва ҳокимияти 

давлатии иҷроияи ҷумҳуриявӣ имконияти аслии ташаккулёбии муҳити 

институтсионалиро доранд. 

Ба ҳудуди нисбатан хурди кишвари Тоҷикистон (141,4 ҳазор км2) ва аҳолии 

он (10 млн. нафар) нигоҳ накарда, байни минтақаҳо фарқияти калон ба назар 

мерасад, ки бо шароитҳои табиӣ-иқлимӣ ва мавҷудияти захираҳо, инчунин, 

таҷрибаи ғуншуда ва малакаи корӣ, махсусгардонии минтақаҳо ва сатҳи тараққиёти 

иқтисодии онҳо алоқаманд мебошад. 

Саҳми минтақаҳои алоҳида дар тараққиёти иқтисодиёти миллӣ бо дараҷаи 

истифодабарии иқтидори табиӣ-захиравӣ ҳамчун омили зарурии баланд намудани 

самаранокии ташкили минтақавии истеҳсолот муайян карда мешавад. Дар ин ҷода 

пеш аз муайян намудани нақш ва мавқеи минтақаҳои алоҳида дар иқтисодиёти 

миллӣ иқтидори табиӣ-захиравии онҳоро дида мебароем. 

Минтақаи шимолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки онро вилояти Суғд 

муаррифӣ менамояд53. Хусусиятҳои хоси қаламрави вилояти Суғд дар он аст, ки 

аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар миёнаи минтақаи Осиёи Марказӣ ҷойгир аст ва бо вилоятҳои 

Тошканд, Сирдарё, Ҷиззах, Самарқанд, Фарғона ва Намангони Ҷумҳурии 

Ӯзбекистон, вилоятҳои Баткент ва Оши Қирғизистон ҳаммарз аст. 

                                                           
53 Моҳи декабри соли 1936 ҳамчун вилояти Ленинобод таъсис дода шуда, 10 ноябри соли 2000 ба вилояти Суғд 

номгузорӣ шудааст. Ҳудудаш 25,2 ҳазор км2 –ро ташкил карда, аҳолӣ ба якуми январи соли 2020 ба 2753,1 млн. 

нафар баробар аст. Дар вилоят 14 ноҳия, 8 шаҳр ва 93 ҷамоат вуҷуд доранд. 
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Табиист, ки алоқамандии мавзеъҳои мухталифи минтақаи мо ҷаззобии 

гуногуни беруна дорад. Одатан, инҳо робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва 

хешутаборӣ бо Панҷакент ва Самарқанд, Исфара ва Боткент, Конибодом ва Қоқанд, 

Спитамен ва Бекобод, Ашт ва Чуст, Истаравшан, Шаҳристон, Зафаробод ва Ҷиззах 

мебошанд. Барқароркунӣ ва рушди ин робитаҳо дар оянда чаҳорчӯбаи муомилоти 

байниминтақавиро ба таври назаррас густариш хоҳад дод.  

Минтақа дорои захираҳои назарраси канданиҳои фоиданок, захираҳои 

гидроэнергетикӣ, шароитҳои хоси табиӣ-иқлимӣ мебошад, ки барои коркарди 

самараноки маҳсулотҳои кишоварзӣ мутобиқ ҳастанд. Танҳо дар манотиқи 

Зарафшон 8 кони ангишт мавҷуд мебошад: кони Фон-Яғноб; кони Моғиён; кони 

Кштут-Заурӣ; кони Тавасанг; кони Шишкат; кони Гузин; кони Ревад-Вашан ва 

кони Рарз. Аз рӯи маълумотҳои мавҷудбуда захираҳои пешбинишавандаи конҳои 

ангишти Зарафшони болоӣ 1,5 млрд. тоннаро ташкил карда, кони аз ҳама калон 

Фон-Яғноб 800 млн. тоннаро ташкил медиҳад. Дар минтақа конҳои тиллои 

Бурунгда, Апрелевка, Иккеҷалан, Қизил-Чеку мавҷуд буда, дар шимоли минтақа 

конҳои Тарор, Ҷилау, Чоре, Дуобаи Болоӣ ва ғайра мавҷуданд, ки аҳамияти саноатӣ 

доранд. 

Махсусан, дар минтақаи номбурда захираҳои нуқра зиёд мебошанд, ки дар 

конҳои Конимансур, Киштудаки Поёнӣ, Токузбулоқ, Акҷилга ва ғайра истихроҷ 

мешаванд. Захираҳои қӯрғошим ва рӯҳ дар кони Адрасмон мавҷуд мебошанд. 

Инчунин, дар ҳудуди минтақаконҳои кашфшудаи Чоқадам-Булоқ, Туронглин 

ва Олнулак захираҳои канданиҳои фоиданок аҳамияти хоса доранд, зеро онҳо аз 

маъданҳои магний бой мебошанд. Танҳо дар кони Чоқадам-Булоқ, аз рӯи 

маълумоти академик-геолог Баротов Р.Б., захираҳои пешбинишавандаи маъданҳои 

магний ба 600 млн. тонна баробар буда, дар таркиби худ тақрибан 40% оҳан 

доранд54. 

Минтақаи Суғд аз қалъагӣ низ бой мебошад, ки кони он дар ҷойгоҳи 

Мушистон ва Қазноқ мавҷуд буда, дар маъданҳо станатҳо вуҷуд доранд. Мушистон 

                                                           
54 Баротов Р.Б. Геология и полезные ископаемые Таджикистана. - Душанбе, 1999. – С. 39. 
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ба қатори конҳои калони қалъагӣ дохил мешавад. Дар минтақаи мазкур конҳои 

калони сурма ва симоб мавҷуданд, алалхусус, гурӯҳи конҳои Шингӣ-Моғиёнӣ, ки 

аз рӯи он минтақа дар дунё ҷойи дуюмро ишғол менамояд. 

Дар минтақаи Суғд пойгоҳи пурқуввати ашёвӣ барои истеҳсоли масолеҳи 

сохтмонӣ, ба монанди оҳаксанг, масолеҳҳои регӣ, гаҷ ва намаксанг мавҷуд 

мебошад. 

Дар ноҳияҳои нафтӣ ва газии қисми тоҷикии водии Фарғона тақрибан 80% 

захираи саноатии гази табиӣ ва ҳама захираҳои конденсат мавҷуд аст. Инчунин, 

дар минтақа кони гази табиии Хоҷа Боқирғон кашф шудааст, ки истифодабарии он 

имкон медиҳад, эҳтиёҷоти минтақа бо гази табиӣ пурра қонеъ карда шавад. 

Оид ба иқтидори табиӣ-захиравии вилояти Суғд сухан ронда, бояд қайд 

намуд, ки дар минтақа, махсусан, дар минтақаи Зарафшон, захираҳои 

гидроэнергетикӣ барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти минтақа бо қувваи барқ мавҷуд 

аст. 

Мувофиқи тадқиқотҳои дар даври шӯравӣ гузаронидашуда иқтидори 

энергетикии манотиқи Зарафшон 2,62 млн. кВт соат ва ё 91% иқтидори энергетикии 

вилояти Суғдро ташкил медиҳад 55 . Ҳаҷми коркарди нерӯи барқ ҳангоми 

истифодабарии пурраи захираҳои гидроэнергетикии дарёҳои хурди минтақа, 

мутобиқи Барномаи дарозмуддати сохтмони нерӯгоҳҳои хурд барои давраҳои 

солҳои 2007–2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 3,95 млрд. кВт - соатро ташкил 

медиҳад, яъне ба пуррагӣ эҳтиёҷоти вилоятро бо қувваи барқ таъмин карда 

метавонад. 

Вилояти Хатлон ҳамчун минтақа 56  дорои захираҳои зиёди 

гидроэнергетикӣ, канданиҳои фоиданок, шароитҳои мусоиди табиӣ-иқлимӣ барои 

парвариши маҳсулотҳои арзишманди кишоварзӣ, махсусан, маҳсулотҳои 

гармидӯст мебошад, ки имконияти то 2–3 ҳосил дар як сол рӯёнидан медиҳад.  

                                                           
55 Султонов З. Ресурсно-экономический потенциал регионов Республики Таджикистан. - Душанбе: «Ирфон», 1994. 

– С. 96. 
56 2 январи соли 1925 таъсис дода шудааст. Ҳудуди 64,1 ҳазор км2 ва ё 44,9% ҳудуди кишварро ишғол менамояд. 

Аҳолӣ ба 1 январи соли 2020 дар маҷмӯъ 3425,5 ҳазор нафарро дар бар мегирад. Дар вилоят 7 ноҳияи кишоварзӣ, 1 

шаҳр, 43 ҷамоати кишоварзӣ вуҷуд дорад. 
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Дар ин минтақа 63%-и ҳамаи захираҳои нафтии ҷумҳурӣ қарор доранд. 

Лекин, онҳо танҳо дар ҳаҷми 9% азхуд шудаанд. Аксарияти конҳо дар марҳилаи 

азхудшавӣ, омӯзиш ва кушодашавӣ қарор доранд. Захираҳои назарраси гази табиӣ 

мавҷуд аст, махсусан, дар манотиқи Кӯлоб57, инчунин, конҳои кушоди тилло дар 

водии дарёҳои Панҷ, Сурхоб ва Яхсу. 

Дар ин минтақа 11 кони намак муайян гардидаанд, ки 3-тои онҳо кашф ва ба 

ҳисоб гирифта шудаанд (конҳои Тутбулак, Хоҷамуъмин ва Хоҷа Сартис). 

Захираҳои намак 2,6 млрд. тоннаро ташкил медиҳанд. Конҳои азими оҳаксанг ин 

конҳои Пусхур, Ёвон, Чинор, Хоҷа-Қозиён ва Туюн-Тоу ба ҳисоб мераванд58. 

Минтақаи мазкур махсусан, бо захираҳои гидроэнергетикӣ бой мебошад (49 

млрд. кВт/ соат). Захираҳои гидроэнергетикии як худи дарёи Вахш 43%-и тамоми 

захираҳои гидроэнергетикии ҷумҳуриро ташкил медиҳанд 59. 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳамчун минтақаи Помир. Дар ин 

минтақа конҳои тилло, қалъагӣ, волфрам, нуқра, молибден, мис, симоб, сурма, 

қӯрғошим, рӯҳ, бор, висмут, ашёи пезооптикӣ, намаки ошӣ, асбест, ҷинсҳои 

абрақдор, тол, хокаҳои камёфт, сангҳои қиматбаҳо, масолеҳи сохтмонӣ, ангишт, 

торф, обҳои минералӣ ва дигар канданиҳои фоиданок хеле зиёд мебошанд. 

Инчунин, конҳои бор, ашёи пезооптикӣ, намаки ошӣ, сангҳои органикӣ ва 

ороишӣ, масолеҳи сохтмонӣ ва обҳои минералӣ кашф ва захира карда шудаанд. 

Умуман, дар тавозуни захираҳо 16 кон аз рӯи 11 намуди ашёҳои минералӣ ба ҳисоб 

гирифта шудаанд. 

Дар ВМКБ конҳои ёқут, турмалин, аквамарин, ақиқи сурх, яшм, мармари 

гуногунранг ва дигар сангҳои қиматбаҳо, нимқиматбаҳо ва сангҳои ороишӣ дарёфт 

шудаанд. 

Минтақаи мазкур дорои захираҳои назарраси гидроэнергетикӣ мебошад, ки 

онҳоро ба воситаи таҷҳизонидани нерӯгоҳҳои хурди обӣ истифода бурдан мумкин 

                                                           
57  Обидов Ф.С. К вопросу об эффективности использования природно-ресурсного потенциала Республики 

Таджикистан // Экономика Таджикистана: стратегия развития. - Душанбе, 2005. -  №3. – С. 102. 
58 Хоналиев Н.Х., Мухаббатов Х.М. Актуальные вопросы развития горнодобывающих отраслей промышленности 

Таджикистана // Экономика Таджикистана: стратегия развития. - Душанбе, 2008. - № 3. – С. 119. 
59  Зияева З.Ж. Экономически целесобразные пути использования возобновляемых энергоресурсов Республики 

Таджикистан // Экономика Таджикистана: стратегия развития. - Душанбе, 2008. -  №3. – С. 103. 
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аст. Мисол, дар дарёи Гунт сохтани 13 нерӯгоҳи барқӣ имконпазир аст, ки иқтидори 

умумии онҳо 485,9 мВт-ро ташкил мекунад. Дар ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ ва Рӯшон 

имконияти сохтмони 20 нерӯгоҳи обии барқӣ бо иқтидори 18 ҳазор кВт вуҷуд 

дорад. Инчунин, сохтмони нерӯгоҳи обии барқӣ дар дарёи Пастхуфдара бо 

иқтидори 25 мВт, НОБ-и “Теҳвар” – 36 мВт, НОБ-и “Андарбоғ” – 22 мВт 

самаранокии кофӣ низ дорад60. 

Иқтидори табиӣ-захиравии ВМКБ-ро мушоҳида карда, қайд намудан мумкин 

аст, ки дар ин минтақа дар оянда металлургияи ранга, саноати кимёи кӯҳӣ, саноати 

масолеҳи сохтмонӣ, саноати ҷавоҳирот ва коркарди санг инкишоф ёфта метавонад. 

Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ61 ҳамчун минтақа баромад мекунанд, ки ба онҳо 

Душанбе ва ноҳияҳои нафтии Кофарниҳон дохил карда мешаванд. Аҳамияти 

махсусро кони нафту гази Кофарниҳон бо захираҳои газ то 100 млрд м3 доро 

мебошад. 

Дар минтақа зиёда аз даҳ конҳои ашёи семент мавҷуд буда, танҳо ду адади 

он ба конҳои истифодашаванда дохил карда мешаванд (кони Харангон бо захираи 

146,7 млн. тонна ва кони Варзоб бо захираи 23,7 млн. тонна). Дар ин манотиқ 

конҳои баландсифати маъданҳои кӯҳӣ дар Майхура, волфрам дар Шутургардан, 

кони шпати флюор дар Чалташ, Даудир ва Ҷилгутон мавҷуд мебошанд62.  

Дар минтақаи додашуда кони обҳои минералӣ васеъ истифода мешаванд, ки 

дар асоси онҳо осоишгоҳҳои Хоҷа Обигарм, Шоҳамбарӣ ва Обигарм ташкил карда 

шудаанд. 

Аз ҷиҳати иқтисодии диққатҷалбкунандагӣ ва техникӣ асоснокшуда азхуд 

намудани иқтидори гидроэнергетикии чунин дарёҳои минтақа мувофиқи мақсад 

мебошад63. 

 Оби Хингов (5 нерӯгоҳи барқӣ бо иқтидори 712 мВт); 

 Сурхоб (4 нерӯгоҳи барқӣ бо иқтидори 1077 мВт); 

                                                           
60 Юнусов Б.В. Топливно-энергетический комплекс Таджикистана // Душанбе: «Дарьё» - 1995. - №12. – С. 16. 
61 10 ноҳияи кишоварзӣ, 3 шаҳр ва 100 ҷамоати кишоварзиро дар бар мегирад. Ҳудуди он 28,6 ҳазор км2 буда, аҳолӣ 

ба 1 январи соли 2020 ба 2215,5 ҳазор нафар баробар буд. 
62  Обидов Ф.С. К вопросу об эффективности использования природно–ресурсного потенциала Республики 

Таджикистан // Экономика Таджикистана: стратегия развития. – Душанбе, 2005, №3. – С. 105. 
63 Гидроэнергетика Таджикистана – настоящее и будущее. Бюлетень Министерства иностранных дел Республики 

Таджикистан. – Душанбе, 2006. – С. 12. 
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 Кофарниҳон (5 нерӯгоҳи барқӣ бо иқтидори 411 мВт); 

 Варзоб (3 нерӯгоҳи барқӣ бо иқтидори 100 мВт). 

Дар ҳудуди Ғарм имконияти таъсис додани зиёда аз 100 нерӯгоҳи обии барқӣ, 

микронобҳо бо назардошти ба итмом расидани сохтмони НОБ-и Роғун мавҷуд аст, 

ки ноҳияро ба истеҳсолкунанда ва содироткунандаи асосии қувваи барқ дар 

мамлакат мубаддал хоҳад кард. 

Минтақаи НТҶ дорои иқтидори зиёди биоиқлимӣ мебошад. Ноҳияҳои кӯҳӣ 

ва наздикӯҳӣ барои инкишофи боғдорӣ ва картошкапарварӣ шароитҳои мусоид 

доранд. Дар минтақа то ҳол имкониятҳои васеъшавии масоҳати заминҳои корам ба 

итмом нарасидааст. Танҳо тӯли солҳои 2008–2010 мутобиқи Қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар манотиқи Ғарм 4942 га заминҳои нав азхуд шуда 

буданд64. 

Захираҳои замин, махсусан, заминҳои корам, дар минтақаҳо нобаробар 

тақсим шудаанд. Дар вилояти Суғд захираҳои зиёди замин мавҷуд мебошанд, ки 

барои истеҳсолоти кишоварзӣ мутобиқ буда, то ҳол азхуд нашудаанд. Дар ноҳияи 

Кӯҳистони Мастчоҳ захираҳои замин зиёда аз 11 ҳазор гектарро ташкил 

медиҳанд65. 

Иқтидори табиӣ-захиравии минтақаҳои Тоҷикистонро мушоҳида намуда, 

бояд дар назар дошт, ки қисми кӯҳии он худ ба худ бо иқтидори пурқуввати 

муолиҷавӣ-иқлимӣ ва варзишӣ-солимгардонӣ фарқият дорад. Ноҳияҳои дар 

баландкӯҳҳо ҷойгиршуда аз ҳама ояндадортарин барои истироҳати варзишӣ-

солимгардонӣ ба ҳисоб мераванд, зеро онҳо дорои сифатҳои эстетикии баланд, 

ҳамгироии релйеф, рустанӣ, обҳо ва тобистони зебо мебошанд. Бинобар ҳамин, 

истифодабарии реакратсионии ноҳияҳои кӯҳии мамлакат самти афзалиятноки 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии онҳо ба ҳисоб рафта, ҳамзамон сарчашмаи 

ғанигардонии буҷетҳои маҳаллӣ ва омили рушди шуғли аҳолӣ ба ҳисоб мераванд. 

                                                           
64 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба тасдиқи нақшаи азхуд намудани заминҳои корам дар ноҳияҳои 

Рашт, Ҷиргатол, Тоҷикобод, Тавилдара ва Нуробод барои солҳои 2008-2010» аз 02.12.2006 сол, № 517. 
65  Джонмахмадов М.П. Горный Зерафшон: проблемы использования ресурсного потенциала // Экономика 

Таджикистана: стратегия развития. - Душанбе, 2009. - №1. – С. 110. 
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Ҳамин тавр, ҳама минтақаҳои ҷумҳурӣ дорои иқтидори бойи табиӣ-захиравӣ 

мебошанд. Аммо, сатҳи истифодабарии онҳо аз имкониятҳои молиявии давлат ва 

омилҳои технологию техникӣ вобастагӣ дорад, ки ба фарқгузории назарраси 

минтақаҳо аз рӯи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ оварда мерасонад. Нақш ва мавқеи 

минтақаҳо дар тараққиёти иқтисодиёти миллии мамлакат ба таври гуногун ба миён 

омада, на ҳама вақт ба иқтидори табиӣ-захиравии онҳо мувофиқат мекунад (расми 

2.1). 

Расми 2.1. - Мавқеи минтақаҳо дар маҷмӯи маҳсулоти дохилаи мамлакат 

барои солҳои 2015-2020 

 

  

Ҳисоби муаллиф:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. - Душанбе: 

Aгентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 40, 334, 353, 406-411, 468-

469, 615. 
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Дар сохтори минтақавии маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат ҳиссаи 

вилояти Хатлон 29,9%-ро ташкил медиҳад. Лекин, ин минтақа дар истеҳсоли 

қувваи барқ, маҳсулоти кишоварзӣ ва ҷалби инвеститсияҳои хориҷӣ нақши 

ҳалкунанда дорад. 

Вазни қиёсии вилояти Суғд дар ММД 29,3%-ро ташкил медиҳад ва он дар 

кишвар ҷои дуюмро ишғол менамояд. Дар истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ин 

минтақа пешрафта ба ҳисоб меравад. Баробари ин, Суғд вобастагии энергетикӣ 

дорад, зеро истеҳсолоти худии қувваи барқ ҳамагӣ 14,6%-и эҳтиёҷоти солонаро 

ташкил медиҳад. Ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриявӣ аз рӯи ҳудуд ва шумораи аҳолӣ аз 

панҷ як ҳиссаи мамлакатро ташкил медиҳанд, лекин, вазни қиёсии онҳо дар 

сохтори маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 18,3%-ро ташкил карда, дар ин минтақа 10,7% 

ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатии кишвар истеҳсол карда мешавад. 

Дар ин минтақа заводи алюмини тоҷик (ТадАЗ) фаъолият дорад, ки дар 

ҳудуди ИДМ аз рӯи иқтидор дар мавқеи дуюм қарор дошта, дар ноҳияҳои кӯҳии он 

сатҳи тараққиёти саноатӣ нисбатан паст буда, ҳамзамон, ноҳия вобастагии 

энергетикӣ низ дорад. 

Вобаста ба ВМКБ гуфтан мумкин аст, ки дар он истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавӣ, махсусан, маҳсулоти саноатӣ, ниҳоят дар сатҳи паст қарор дорад. Дар 

сохтори истеҳсоли маҳсулоти саноатии мамлакат вазни қиёсии ин минтақа ҳамагӣ 

0,7% ташкил дода, масоҳати он 44,5% ҳудуди кишварро дарбар мегирад (ҷадвали 

2.1). 

Таҳлили иқтидори табиӣ-захиравӣ ва саҳми аслии минтақаҳои алоҳида дар 

тараққиёти иқтисодиёти кишвар мутобиқат накардани ҳиссаи онҳоро ба иқтидори 

табиӣ-захиравӣ нишон медиҳад, ки аз мавҷудияти захираҳо дар хоҷагидории 

минтақавӣ ва имкониятҳои истифодабарии самараноки онҳо шаҳодат медиҳад. 

Хоҷагидории минтақавӣ бо маҷмӯи соҳаҳо ва истеҳсолот ифода меёбад, ки 

бо тарзи муайян байни худ алоқамандӣ дорад. Аксарияти минтақаҳо барои ин ё он 

соҳаҳои фаъолият махсусгардонии хос доранд, ки бо хусусияти онҳо тавсиф карда 

шуда, мавқеи ҳар як минтақаро дар тақсимоти ҳудудии меҳнат муайян менамояд.
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Ҷадвали 2.1. - Вазни қиёсии минтақаҳо дар сохтори иқтисодиёти миллӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои асосии 

макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 
 Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Минтақаҳо 

1 2 Душанбе 

1           2 

Хатлон 

1           2 

Суғд 

1           2 

ВМКБ 

1           2 

НТҶ 

1           2 

Масоҳат, ҳазор. км2 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

142,6 

100,0 

141,4 

100,0 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

24,6 

17,3 

24,7 

17,5 

25,2 

17,7 

25,2 

17,8 

64,1 

44,9 

62,9 

44,5 

28,6 

20,0 

29,7 

21,0 

Аҳолӣ, ҳазор нафар 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

8352 

100,0 

9506,3 

100,0 

788,7 

9,4 

880,8 

93 

2971,5 

35,6 

3425,5 

36,0 

2455,5 

29,4 

2753,1 

28,9 

214,3 

2,6 

231,4 

2,4 

1922,0 

23,0 

2215,5 

23,4 

Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, 

млн. сомонӣ,  

бо ифодаи  % ба натиҷа 

39277 

100,0 

73870,3 

100,0 

9394,7 

23,9 

15570,5 

21,1 

11696,3 

29,8 

22080,5 

29,9 

11001,5 

28,0 

21621,9 

29,3 

717,4 

1,8 

1065,0 

1,4 

6467,3 

16,5 

13532,6 

18,3 

Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 

млн. сомонӣ, 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

10535 

100,0 

30890 

100,0 

1222,3 

11,6 

2811,0 

9,1 

4044,7 

38,4 

8988,9 

29,1 

4103,5 

39,0 

15568,6 

50,4 

96,5 

0,9 

216,2 

0,7 

1068,0 

10,1 

3305,21 

10,7 

Истеҳсоли қувваи барқ, млн. 

кВт. соат 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

16472 

100,0 

18480 

100,0 

247 

1,5 

1714 

9,3 

15354 

93,2 

15924 

86,1 

674 

4,0 

636 

3,4 

184 

1,1 

194,0 

1,05 

13 

0,2 

12 

0,1 

Ҳаҷми инвеститсияҳои 

мустақими хориҷӣ млн. долл. 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

2957,6 

100,0 

162,5 

100,0 

1064,3 

36,0 

64,9 

39,9 

1114,9 

37,7 

14,7 

9,0 

484,2 

16,4 

79,6 

48,9 

26,8 

0,9 

1,6 

0,9 

267,5 

9,0 

1,8 

1,2 

Ҳаҷми сармоягузорӣ, млн. 

сомонӣ  

бо ифодаи  % ба натиҷа 

7492,7 

100,0 

11755,6 

100,0 

2746,6 

36,9 

3275,8 

27,8 

1391,3 

18,6 

2404,9 

20,4 

1380,9 

18,4 

1321,5 

11,2 

241,8 

3,2 

368,2 

3,1 

1732,1 

23,1 

3640,2 

37,5 

Ҳаҷми муомилоти савдои 

чакана млн. сомонӣ  

бо ифодаи  % ба натиҷа 

14377,7 

100,0 

27024,8 

100,0 

4791,0 

33,3 

6357,2 

23,5 

5045,6 

35,1 

6695,1 

24,8 

7122,4 

26,4 

9450,9 

34,9 

113,0 

0,8 

151,2 

0,6 

3293,6 

22,9 

4370,4 

16,2 

Ҳисоби муаллиф:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. - Душанбе: Aгентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021. – С. 40, 334, 353, 406-411, 468-469, 615. 
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Барои тавсифи сатҳи махсусгардонии минтақаҳо дар соҳаи саноат 

коэффитсиенти локализатсия истифода мешавад, ки аз рӯи таҳлили натиҷаи он оид 

ба тамоюли тараққиёти ҷараёни кластеризатсия дар иқтисодиёт баҳогузорӣ кардан 

мумкин аст. Мисол, дар шаҳри Душанбе коэффитсиенти локализатсия дар соҳаҳои 

мошинасозӣ ва коркарди металл, саноати коркарди чӯб, саноати масолеҳи 

сохтмонӣ, саноати сабук, озуқаворӣ ва полиграфӣ нисбатан баланд мебошад. Бояд 

гуфт, ки коэффитсиенти локализатсия дар ин соҳаҳо аз рӯи ҳаҷми маҳсулоти 

истеҳсолшуда, шумораи кормандон ва арзиши фондҳои асосӣ ҳисоб карда шудааст.  

Дар вилояти Суғд чунин соҳаҳои саноат ҷудо карда мешаванд: сӯзишворӣ; 

металлҳои ранга; кимёвӣ ва нафтӣ; шишагудозӣ ва чиниворӣ; саноати сабук; 

озуқаворӣ ва осиёгӣ. Вилояти Хатлон – қувваи барқ ва саноати сабук, НТҶ – 

саноати металлургия ва тиббӣ, ВМКБ – қувваи барқ ва тиббӣ. 

Чунин махсусгардонӣ, аз як тараф, ҳамчун натиҷаи тараққиёти стихиявии 

инкишофи соҳаҳои саноат ва аз тарафи дигар, ҳамчун натиҷаи амалигардонии 

коркарди барномаҳои махсуси тараққиёти минтақаҳо ба миён омадааст. Лекин, дар 

якҷоягӣ махсусгардонии пойдоршуда ба таври нокифоя иқтидори табиӣ-иқтисодии 

минтақаҳоро ба инобат мегирад. 

Дар натиҷа корхонаҳои саноатӣ ва соҳаҳои дигар дар минтақаҳо нобаробар 

ҷойгир карда шудаанд. Баробари ин, ҳар як ташкилоти ҳудудӣ-маъмурӣ шароитҳои 

махсус ва хусусиятҳои хоси худро дорад, ки онҳоро барои асоснок намудани 

стратегияи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ва интихоби афзалиятҳои тараққиёт 

ба инобат гирифтан зарур аст. 

Тағйирёбии ҳиссаи ҳар як минтақа дар сохтори иқтидори табиӣ-истеҳсолӣ, 

фондҳои асосӣ, шумораи корхонаҳои саноатӣ ва ҳаҷми истеҳсолот барои давраи 

мушоҳидашаванда тамоюли ноустувор дорад. Аз ҳама минтақаҳои мамлакат 

минтақаи нисбатан саноатӣ вилояти Суғд ба ҳисоб меравад, ки дар он тақрибан 

39,4% шумораи миёнаи ҳайати дар саноат машғул бо ҷои корӣ таъмин буда, дар 

ҳудуди вилоят 30,4% корхонаҳои саноатӣ ҷойгир карда шудаанд, ки тақрибан 

50,4% маҳсулоти саноати мамлакатро истеҳсол мекунанд. Хусусияти тараққиёти 
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минтақавии саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи муосир фарқияти ҷиддӣ 

дар сатҳи саноатикунонии ноҳияҳо ба ҳисоб меравад. Нишондиҳандаи истеҳсолоти 

маҳсулоти умумии саноатӣ ба ҳар сари аҳолӣ аз рӯи минтақаҳои ҷумҳурӣ фарқияти 

калон дошта, бо ифодаи фоиз нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи ҷумҳуриявӣ соли 

2020 чунин буд: ш. Душанбе – 138,6%; НТҶ – 49,7%; вилояти Суғд – 213,21%; 

вилояти Хатлон – 121,7%; ВМКБ – 40,2%. Дар марҳилаи ҳозира ин фарқият ниҳоят 

калон аст, зеро пастравии истеҳсолот ва коэффитсиенти пасти истифодабарии 

иқтидори истеҳсолӣ барои баҳодиҳии объективонаи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ 

имкон намедиҳад. 

Хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумораи соҳаҳои асосии 

иқтисодиёти мамлакат дохил мешавад. Ин соҳа 45,5% ММД кишварро таъмин 

карда, дар он 60,9% аҳолӣ машғули кор мебошанд. Боиси қайд аст, ки  қисми зиёди 

мамлакатро кӯҳсор фаро гирифта (93%), танҳо 19% масоҳати кишвар бо коркарди 

кишоварзӣ фаро гирифта шудааст, ки қисми муайяни онро заминҳои обёришуда 

ташкил медиҳанд. 

Номутаносибии минтақавии истеҳсолоти кишоварзӣ (ҷадвали 2.2) бо 

фарқияти сатҳи тараққиёт ва ҷойгиркунии соҳаҳои асосии махсусгардонӣ, 

хусусиятҳои заминӣ, иқлимӣ, экологӣ ва дигар хислатҳои минтақавӣ, инчунин, 

дараҷаи таъминот бо захираҳои меҳнатӣ ва фондҳои асосии таъиноти кишоварзӣ 

алоқаманд мебошад. Ҳиссаи ғалладона ва пахта 53,1% (455 ҳазор га) аз тамоми 

заминҳои кишоварзии мамлакатро ташкил медиҳад, ки қисми асосии онҳо ба 

хоҷагиҳои деҳқонӣ вобаста карда шудааст. 

Омили асосии истеҳсолоти кишоварзӣ, ки фарқгузории минтақавиро ифода 

мекунад, замин ба ҳисоб меравад. Барои таъминоти бехатарии озуқавории 

мамлакат масоҳати заминҳо барои ғалладонаҳо зиёд карда, аз ҳисоби ҷорӣ 

намудани инноватсияҳо ҳосилнокии онҳо ба ҳар як воҳиди замин баланд гардонида 

шуд, ки чунин ислоҳоти иқтисодӣ дар хоҷагии қишлоқ натиҷаи мусбат дод. 
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Дар давраи солҳои 2015 – 2020 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар 

ҷумҳурӣ 36,1% афзоиш ёфта, он 37616,6 млн. сомониро ташкил дод. Дар вилояти 

Суғд суръати рушд 138,9%-ро ташкил намуд. Баробари ин, суръати рушд вобаста 

ба маҳсулоти чорводорӣ нисбат ба маҳсулоти рустанипарварӣ зиёдтар мебошад. Ба 

ҳисоби ҳар сари аҳолӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар ҷумҳурӣ 

22,5%-ро ташкил карда, дар вилояти Суғд ин нишондиҳанда ба 26,7% баробар шуд, 

ки оид ба тамоюли устувори мусбати тараққиёти хоҷагии қишлоқ шаҳодат 

медиҳад. Ҳамзамон, зиёда аз 30% маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ дар вилояти Суғд 

истеҳсол карда мешавад. 

Ҷадвали 2.2. - Ҳиссаи минтақаи шимоли Тоҷикистон дар ҳаҷми маҳсулоти 

хоҷагии қишлоқи мамлакат (солҳои 2015-2020) 

 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
Вилояти Суғд 

Вазни қиёсӣ бо 

% 

2015 2020 

Суръати 

рушд, 

% 

2015 2020 
Суръати 

рушд, % 
2015 2020 

1.Маҷмӯи маҳсулоти 

кишоварзӣ дар деҳот, 

млрд. сомонӣ  

27,6 37,6 136,1 8,5 11,8 138,9 30,7 31,3 

Аз он ҷумла: 

- растанипарварӣ 

- чорводорӣ 
20,2 

7,4 

27,4 

10,2 

135,9 

136,9 

6,4 

2,1 

8,7 

3,1 

136,2 

146,9 

31,6 

28,3 

31,7 

30,4 

2. Маҷмӯи маҳсулоти 

кишоварзӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ, ҳаз. сомонӣ 

3,2 4,0 122,5 3,4 43 126,7 - - 

Ҳисоби муаллиф. Сарчашма:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 437. Омори 

солонаи вилояти Суғд: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – С. 357. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 5 воҳиди маъмурӣ-ҳудудӣ ҷудо карда шудааст, ки 

минтақа арзёбӣ мешаванд. Онҳо ҳамчун субъектони ҷумҳурӣ баромад мекунанд, 

ки аз рӯи миқёси ҳудудӣ, шумораи аҳолӣ ва зичии ҷойгиршавии он, шароитҳои 

табиӣ ва иқлимӣ, инчунин, аз рӯи тараққиёти иқтисодӣ ва иҷтимоии гуногун 

фарқият доранд (ҷадвали 2.3). 

Ҳолати муосир дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо фарқгузории 

макони калон аз рӯи сатҳи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ тавсиф карда мешавад, 

ки бо назардошти ҳаҷми гуногуни ҳудудҳо, шароитҳои табиӣ-иқлимӣ, тафовут дар 
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мавқеи оғози воридшавӣ ба бозор, хислатҳои таърихӣ ва дигар хусусиятҳои 

тараққиёти минтақаҳо ба назар мерасанд.  

Ҷадвали 2.3. - Фарқгузории ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  (соли 2020) 

Ҳисоби муаллиф. Сарчашма:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 26-28, 74, 123-125, 

133. 

Фарқгузории мавҷудбудаи байни минтақаҳо оид ба сатҳи тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар маълумоти ҷадвали 2.3 мушоҳида шуданаш мумкин аст. 

Қисми асосии миқёси мамлакатро (45%) ВМКБ ташкил карда, дар ин минтақа 

зичии аз ҳама пасти аҳолӣ ба 1 км2 ба назар мерасад. Ҳолати баръакс дар ш. 

Душанбе ба назар мерасад, ки масоҳати он 0,1 ҳазор км2-ро ташкил дода, дар он 

тақрибан 900 ҳазор нафар зиндагӣ мекунанд. Дар натиҷа ш. Душанбе 

нишондиҳандаи аз ҳама баланди зичии аҳолиро дар кишвар нишон медиҳад (8808 

нафар ба км2). Минтақаи Хатлон аз рӯи масоҳат ҷои чорум, аз рӯи шумораи аҳолӣ 

ҷои якумро ишғол мекунад, ки ба зичии аҳолии минтақа таъсир мерасонад. Ин 

нишондиҳанда дар Хатлон аз нишондодҳои миёнаи мамлакат 2 маротиба зиёд буда, 

138,7 нафар ба як км2 рост меояд. Вилояти Суғд аз рӯи шумора ва зичии аҳолӣ 

Нишондиҳандаҳо 
Минтақаҳо 

Душанбе ВМКБ Суғд Хатлон НТҶ ҶТ 

Аҳолӣ, ҳазор нафар 880,8 231,4 2753,1 3425,5 2215,5 9506,3 

Зичии аҳолӣ, нафар ба км2  8808,0 3,6 109,3 138,7 77,7 67,2 

Шумораи корхонаҳо ва 

ташкилотҳо дар ҳудудҳо, воҳид 
11708 1870 12187 14021 7853 47639 

Вазни қиёсии саноати минтақа 

дар ҳаҷми умумии маҳсулоти 

саноати ҷумҳурӣ, % 

9,1 0,7 50,4 29,1 10,7 100 

Вазни қиёсии заминҳои корам 

барои маҳсулоти кишоварзӣ, % 
- 0,92 18,6 60,4 20,1 100 

Инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ 

нисбат ба ҳаҷми умумӣ,  % 
27,8 3,1 11,2 20,4 37,5 100 

Музди меҳнати миёнамоҳонаи 

номиналии кормандони 

корхонаҳо ва ташкилотҳо, 

сомонӣ 

2080,81 1347,36 1236,26 1053,78 1192,85 1393,78 

Музди меҳнати кормандони 

хоҷагии қишлоқ, сомонӣ 
944,35 774,82 598,59 515,38 618,57 572,79 
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мавқеи сеюмро ишғол намуда, дар он ба ҳар як км2 109,3 нафар аҳолӣ мувофиқ 

меояд. 

Ифодаёбии гуногун дар ҷойгиршавии субъектони иқтисодӣ ба назар мерасад. 

Мисол, 14021 адад корхонаю ташкилотҳо, ки тақрибан 29,4%-ро ташкил медиҳанд, 

дар ҳудуди вилояти Хатлон ҷойгир шудаанд. Лекин, аз рӯи ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ ин минтақа дар мамлакат мавқеи дуюмро ишғол менамояд, дар 

маҷмӯъ 29,1%-и ҳаҷми маҳсулоти саноати ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Бояд қайд 

намуд, ки ба истеҳсоли маҳсулот саҳми арзандаро вилояти Суғд мегузорад, ки дар 

ҳудуди он 26% корхонаҳо ва ташкилотҳо ҷойгир буда, аз тарафи онҳо 50,4% 

маҳсулот истеҳсол карда мешавад. Дар ҳудуди ш. Душанбе 24% корхонаҳо ва 

ташкилотҳо ҷойгир карда шуда, ҳамзамон ҳиссаи онҳо дар ҳаҷми умумии 

истеҳсоли маҳсулот 9,1%-ро ташкил медиҳад. Чунин ҳолат бо мақоми пойтахт 

будани шаҳр алоқаманд мебошад, ки дар он ташкилотҳои таъиноти маъмуридошта 

бештар ҷойгир карда шудаанд. Шумораи камтарини корхонаҳо дар ВМКБ ҷойгир 

буда, миқдори он 1870 аст, ки 4% шумораи умумии корхонаҳоро ташкил медиҳад. 

Мувофиқан, саҳми ин минтақа дар ҳаҷми умумии истеҳсолот ҳамагӣ 0,7%-ро 

ташкил мекунад. 

Вазни қиёсии заминҳои корам барои маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақаҳо 

имкон медиҳад, хулоса барорем, ки истеҳсолкунандагони асосии маҳсулоти 

кишоварзӣ дар мамлакат вилоятҳои Хатлон ва Суғд ба ҳисоб мераванд, ки дар 

истифодаи худ мувофиқан 60,4% ва 18,6% заминҳои корами кишварро доранд. Дар 

ҳудуди ВМКБ заминҳои корам 0,92%-ро аз тамоми заминҳои корами ҷумҳурӣ 

ташкил мекунанд.  

Ҷойгиршавии географии ин минтақаҳо заминаҳои истеҳсоли нобаробари 

маҳсулоти кишоварзиро пойдор мекунад. Агар вилоятҳои Хатлон ва Суғд заминҳои 

ҳамвор дошта бошанд, ВМКБ асосан минтақаи кӯҳӣ ба ҳисоб меравад. 

Ҳаҷми инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ тағйирёбии тараққиёти минтақаҳоро 

нишон медиҳад. Инвеститсияҳо асосан дар НТҶ (37,5%) амалӣ карда мешаванд, ки 

дар он ҷойҳо захираҳои обии энергетикӣ азхуд шуда истодаанд. Мавқеи дуюмро аз 

рӯи сармоягузорӣ ш. Душанбе ишғол мекунад (27,8%), баъдан вилояти Хатлон 
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(20,4%). Ба тараққиёти ВМКБ соли 2020 ҳамагӣ 3,1% инвеститсияҳо амалӣ карда 

шудааст, ки аз ҳама нишондиҳандаи пасттарин дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. 

Нобаробарӣ байни минтақаҳо дар пардохти музди меҳнати кормандони 

корхонаҳои саноатӣ ва хоҷагии қишлоқ ба назар мерасад. Музди меҳнати 

кормандони соҳаҳои саноат ва кишоварзӣ баробаран дар ҳудуди ВМКБ – 2269,2 

сомонӣ ва 774,8 сомонӣ, дар вилояти Хатлон – 1730,9 сомонӣ ва 515,3 сомонӣ, 

вилояти Суғд – 1971,9 сомонӣ ва 598,5 сомонӣ, шаҳри Душанбе – 1548,1 сомонӣ ва 

944,3 сомонӣ, НТҶ – 1851,2 ва 618,5 сомониро ташкил медиҳад (ҷадвали 2.4). 

Ҷадвали 2.4. - Музди меҳнати миёнаи моҳонаи номиналӣ дар соҳаҳои 

саноат ва кишоварзии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  

(соли 2020, сомонӣ) 

Минтақаҳо 
Кормандони соҳаи 

саноат 

Кормандони соҳаи 

кишоварзӣ 

ВМКБ 2269,2 774,8 

Вилояти Хатлон 1730,9 515,3 

Вилояти Суғд 1971,8 598,5 

Душанбе 1548,1 944,3 

НТҶ 1851,2 618,5 
Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе, Агентии 

омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 217, 221-222. 

Дар шароити ташаккулёбии самти илмӣ доир ба омӯзиши қувваҳои 

истеҳсолкунандаи минтақа (ҳудудҳо) ва баҳодиҳии он таҳлили нишондиҳандаи 

МММ (маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ) аҳамияти калон дорад. Ин нишондиҳанда 

тамоюли фаъолнокии иқтисодии минтақаро ифода карда, бузургии он ба ҳар сари 

аҳолӣ имкон медиҳад, ки ҳолати минтақаҳои гуногун бо ҳамдигар муқоиса карда 

шавад (ҷадвали 2.5). 

Аз рӯи маълумоти дар ҷадвал оварда мушоҳида карда мешавад, ки дар давраи 

солҳои 2010 – 2020 МММ ба ҳар сари аҳолӣ дар ҷумҳурӣ 2,6 маротиба афзоиш 

ёфта, нисбат ба соли 2015 бошад, 50% зиёд гардида, соли 2020 ба 7,8 ҳазор сомонӣ 

ба ҳар сари аҳолӣ баробар шудааст. Суръати нисбатан баланди афзоиши 

нишондиҳандаи таҳлилшаванда дар вилояти Суғд ба миён омадааст (мувофиқан, 

202,1% ва 61,2%). Ҳамзамон, бо ифодаи мутлақ шаҳри Душанбе аз рӯи 

нишондиҳандаи мазкур дар мавқеи аввал ҷойгир шудааст, ки дар он ҷо МММ ба 

ҳар сари аҳолӣ ба 16,4 ҳазор сомонӣ баробар шудааст (210% нисбат ба бузургии 
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ҷумҳуриявӣ). Фарқият аз рӯи нишондиҳандаи мазкур соли 2020 дар минтақаҳои 

пешсаф ва нисбатан қафомонда ба 10,0 ҳазор сомонӣ баробар аст, ки оид ба сатҳи 

баланди фарқгузорӣ дар тараққиёти минтақавӣ шаҳодат медиҳад. 

Ҷадвали 2.5. - МММ ба ҳар сари аҳолӣ доир ба минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳазор сомонӣ/нафар) 

Минтақаҳо 2010 2015 2019 2020 

2020 бо 

% 

нисбат 

ба соли 

2010 

2020 бо 

% нисбат 

ба соли 

2015 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 3,0 5,2 7,4 7,8 259,0 150,0 

Душанбе 7,1 13,3 17,5 16,4 230,4 123,3 

Вилояти Суғд 2,6 4,9 7,6 7,9 302,1 161,2 

Вилояти Хатлон 2,5 4,3 5,9 6,4 257,8 148,8 

ВМКБ 2,0 3,3 4,6 4,6 230,0 139,0 

НТҶ 2,7 3,9 5,7 6,1 226,2 156,4 

Ҳисоби муаллиф. Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 335. 

 

Дар нишондиҳандаҳои МММ солҳои гузашта хусусиятҳои хоси ҷойгиркунии 

қувваҳои истеҳсолкунанда ва дараҷаи истифодабарии иқтидори табиӣ-иқтисодии 

Тоҷикистон дар ҳайати комплекси ягонаи хоҷагии халқи собиқ ИҶШС инъикос 

ёфтаанд. Дар шароити дигаргуншавии иқтисодиёти фармондеҳӣ ва иқтисодиёти 

бозорӣ натанҳо вайроншавиҳои сохторҳои мавҷудбуда, инчунин, пайдоиши 

сохторҳои нави минтақавӣ дар иқтисодиёти миллӣ ба миён омаданд. Махсусан, ин 

ҳолат ба ноҳияи муаммовӣ дахлдор аст, ки тадқиқоти онҳо аҳамияти хоса дорад, 

зеро дар ин ноҳияҳо иқтидори зиёди захиравӣ, пеш аз ҳама, захираҳои табиӣ, 

рекреатсионӣ мавҷуд мебошанд, истифодабарии онҳо барои тараққиёти 

иқтисодиёти минтақаҳои кишвар зарур аст. 

Баробари ин, дар қисми зиёди ноҳияҳои муаммовӣ норасоии захираҳои худии 

молиявӣ барои ҳалли мушкилотҳо мушоҳида карда мешавад, ки аҳамияти 

минтақавӣ ва миллӣ дорад. Моҳиятан ин ҳудудҳо ба таври мустақилона барои 

ҳалли мушкилотҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ё амалигардонии иқтидори баланди худ 

имконияти кофӣ надоранд. 
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Ҳамин тавр, консепсияи муосири танзими давлатии иқтисодиёти минтақавӣ, 

ба фикри мо, бояд дар муносибати синергетикӣ ба ҷараёни идоракунии тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ асос ёбад, ки танҳо дар ҳолати батартибдарорӣ ва ҳамкории 

аниқи субъектони идоракунӣ барои дастрасии мақсадҳои гузошташуда ва то ҳадди 

ақал роҳ надодан ба хавфҳои имконпазир бо назардошти чораҳои танзими давлатии 

иқтисодиёт амалӣ карда шуданаш мумкин аст. Танҳо дар ҳамин ҳолат оид ба 

хислати низомии сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо сухан рондан мумкин аст, 

ки ба беҳтаргардонии ҳолати иқтисодии онҳо ва баланд намудани сифати 

зиндагонии аҳолӣ  равона карда мешавад. 

2.2. Усулҳои истифодабарии фишангҳои фискалӣ дар танзими тараққиёти 

минтақаҳо 

Дар низоми таъминоти рушди устувори минтақаҳои мамлакат мавқеи махсус 

ба давлат вобаста карда мешавад, ки он маҷмӯи шабакаҳои институтҳои 

идоракуниро баҳри рушди пайдарпайи иқтисодӣ ва баланд намудани сатҳи 

зиндагонии аҳолӣ ташаккул медиҳад. Дар ин ҷо сухан оид ба беҳтаргардонии 

идоракунии ҷараёнҳои пойдоргардии институтҳои нав ва истифодабарии 

механизмҳо меравад, ки хислати объективии дигаргуниҳои институтсионалиро 

ифода менамояд, ки ба талаби низоми бозорӣ мувофиқат дорад. Мувофиқан, чунин 

ҳолатро ҳамчун шароити зарурӣ барои иштироки давлат дар танзимкунии ҷараён 

ва падидаҳои иқтисодӣ мушоҳида бояд намуд, ки дар минтақа ба миён омада, 

нақши онро дар таъмини молиягузории буҷетии барномаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии 

тараққиёт баланд менамояд. Самаранокии таъсиррасонии давлат ба фаъолияти 

субъектони хоҷагидорӣ аз бисёр ҷиҳат аз коркарди сиёсати фискалӣ ва 

истифодабарии фишангҳои он дар амалигардонии сиёсати мазкур дар минтақаҳо 

вобаста мебошад. 

Дар адабиёти иқтисодӣ сиёсати фискалиро ҳамчун фишанги асосии дахолати 

давлат ба иқтисодиёт тавсиф мекунанд. Таркиби ин сиёсати муътадилкунандаро 

дахолати буҷетӣ-андозӣ ташкил мекунад, ки дар шакли ҳавасмандгардонӣ ва ё 

таъсири боздорӣ ба ҷараёни иқтисодӣ дар мамлакат ва минтақаҳои он ифода 
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меёбад. Дар ҳар ду ҳолат мақсади чунин сиёсати иқтисодӣ таъмини муътадилии 

иқтисодиёт мебошад. Фишангҳои сиёсати фискалиро истифода бурда (харидҳои 

давлатӣ, андозҳо, трансфертҳо), ҳукумат тағйиротҳои афзоишӣ ва ё коҳишёбии 

маҷмӯи талабот ва маҷмӯи пешниҳодро ба танзим медарорад. Сиёсати фискалӣ, 

махсусан, дар давраи пастравии иқтисодӣ самаранокии худро зоҳир мекунад, зеро 

дар ин давра хароҷоти давлатӣ ва трансфертҳо зиёд гардида, ҳамзамон, афзоиши 

маҷмӯи талабот, махсусан, хароҷоти инвеститсионӣ, ҳавасманд гардонида 

мешавад. 

Қайд намудан зарур аст, ки натиҷаи истифодаи васеъ ва фаъоли 

истифодабарии фишангҳои сиёсати фискалӣ аз тарафи Ҳукумат дастрасии рушди 

иқтисодии муътадил, афзоиши шумораи ҷойҳои корӣ, паст намудани сатҳи 

таваррум ва мувофиқан баланд бардоштани сатҳи зиндагонии аҳолӣ ба ҳисоб 

меравад.66 

Истифодаи фишангҳои танзимкунандаи сиёсати фискалӣ бо номуътадилии 

бозор баҳри пойдор намудани мувозинатии байни талабот ва пешниҳод асоснок 

карда мешавад, яъне ҳангоми амал накардани механизмҳои бозорӣ зарурати 

танзими давлатӣ ба миён меояд, то ки падидаҳои манфии аз тарафи механизми 

бозорӣ ба миён овардашударо бартараф намояд. Чунин ақидаро натанҳо Ҷ.М. 

Кейнс, инчунин, тадқиқотчиёни давраи муосир низ аз қабили  Ҷ. Акерлоф, Д. 

Йеллен ва дигарон дастгирӣ мекунанд. 

Дастгирии макроиқтисодии иқтисодиёти миллӣ ҳангоми коркард ва 

амалигардонии сиёсати фискалӣ предмети омӯзиши бисёр тадқиқотчиён 

гардидааст. Мисол, таҳлили ҳаматарафаи фишангҳои сиёсати фискалӣ дар доираи 

давраҳои статикӣ ва динамикӣ, кӯшишҳои таъсири тадқиқот ба вазъияти номуайян 

ва оқибатҳои қабули қарор дар соҳаи сиёсати фискалӣ амалӣ карда мешаванд.67 

                                                           
66 Кейнс Джон М. Общая теория занятости, процента и денег. В книге «Антология экономической классики». Т. 2, 

М.: ЭКОНОВ, 1993. – С. 423-432. 
67 Peacock A., Shaw G.K. The Economic Theory of Fiscal Policy. London: George Allen & Unwin Ltd. 1976. – С. 160-

177. 
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Дар солҳои 50-уми асри ХХ аввалин маротиба пешниҳод шуда буд, ки 

таҳлили комплексии марҳилаҳои асосии сиёсати оптималии беҳтарини иқтисодӣ 

коркард шавад, ки ба дастовардҳои назарияи сиёсати иқтисодӣ асос ёфта бошад.68 

Бо баробари аз тарафи ҷамъият дарк намудани нақши қарорҳои аз тарафи 

Ҳукумат қабулкардашуда дар соҳаи коркард ва амалигардонии сиёсати иқтисодӣ, 

масъала оид ба ҳамзистии беҳтарини фишангҳои он барои муайян намудани 

мақсади ниҳоии сиёсати иқтисодӣ ба ҳадди ниҳоӣ расонидани некӯаҳволии 

ҷамъият ба миён омад. Пеш аз ҳама,  нишондодҳои мақсаднокро муайян намудан 

зарур аст, ки ба шумораи онҳо сатҳи муқаррарии бекорӣ ва таварруми сифрӣ, ҳаҷми 

истеҳсоли ММД ба ҳар сари аҳолӣ дохил карда мешаванд. 

Дар тӯли солҳои Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мамлакати 

мо дар самти пойдор намудани давлати мустақил, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ, 

унитарӣ ва иҷтимоӣ ба музаффариятҳои назаррас ноил гардид. Аз ҷиҳати иқтисодӣ 

ва иҷтимоӣ чунин муваффақиятҳо бо назардошти сиёсати пурқувват ва кордонии 

роҳбарияи мамлакат дастрас шуда буданд. Лекин, асри ХХI бо тағйиротҳои 

босуръати шароитҳои берунии тараққиёт масъалаҳои нав ба навро ба миён 

мегузорад, ки ҳалли онҳо барои муттаҳид намудани ҷамъият ва нигоҳдории 

худшиносии миллӣ ва дастрасии пешравии васеъ муҳим арзёбӣ карда мешавад. Бо 

назардошти ҳамаи ин гуфтаҳо “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030” саривақтӣ буда, дар он ҳадафи асосии миллӣ – баланд 

намудани сатҳи зиндагонии аҳолии мамлакат инъикос ёфтааст. 

Ноил гардидан ба ин мақсад истифодабарии фишангҳои молиявӣ-қарзиро дар 

назар дорад, ки Ҳукумати кишвар ин фишангҳо ва механизмҳои пулиро васеъ 

истифода бурда истодааст. 

Бо баробари аъзогии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо 

ва ҳамзамон қабул намудани як қатор санадҳои ҳуқуқии савдои беруна ва ҳаракати 

сармояро танзимкунанда дар мамлакат ва берун аз он фишангҳои сифатан нав 

пайдо шуданд, ки истифодабарии онҳо ба ташаккули муҳити корӣ таъсири калон 

                                                           
68 Tinbergen J. On the Theory of Economic Policy. Amsterdam: North Holland Publising House, 1952. 
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расонида, барои расидан ба ҳадафҳои муқарраршуда мусоидат хоҳанд кард. 

Қоидаҳои танзимкунии ҷараёни ташаккули бизнеси мустақилона соддатар 

гардиданд, ки ба пешравии фаъолнокии иқтисодии аҳолӣ мусоидат намуд. Дар 

натиҷа дар мамлакат афзоиши истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ ба миён омада, 

афзоиши шуғли аҳолӣ ва баланд намудани сатҳи зиндагонии мардум таъмин шуда 

истодааст. 

Механизми молиявӣ яке аз механизмҳои асосӣ мебошад, ки ба давлат 

имконияти танзимкунии ҷараёнҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро фароҳам меоварад. 

Бояд қайд намуд, ки дар низоми идоракунии молияи давлатӣ мавқеи асосӣ ба 

буҷети давлатӣ вогузор карда мешавад, ки дар ҳаёти сиёсӣ ва хоҷагидории 

мамлакат нақши заруриро иҷро мекунад. 

Дар ҳолати ташкили дуруст буҷети давлатӣ метавонад ба сифати фишанги 

асосии танзими давлатии ҷараёнҳои истеҳсолӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ баромад 

кунад. Маълум аст, ки буҷети давлатӣ бо ҳама субъектони хоҷагидорӣ алоқамандии 

зич дошта, қисми даромади он ба воситаи низоми андозбандӣ ва истифодабарии 

қисми хароҷот барои молиягузории инвеститсияҳо равона карда мешавад. Чунин 

алоқамандӣ ба нигоҳдории суръати рушди иқтисодӣ ва таъмини таносубҳои 

тараққиёти истеҳсолоти ҷамъиятӣ таъсири калон мерасонад. 

Қайд кардан зарур аст, ки ифодаёбии хислатҳои ба буҷет хос, истифодабарии 

он ба сифати фишанги тақсимотӣ ва назорат танҳо дар ҷараёни фаъолияти одамон 

имконпазир аст, ки ифодаи худро дар механизми буҷетии аз тарафи давлат 

таъсисдодашаванда меёбад. Дар навбати худ, таъсисёбии чунин механизмҳо 

инъикоси сиёсати буҷетиро нишон медиҳад: мақсадҳои муносибатҳои буҷетӣ дар 

ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ифода меёбанд, ки дар назди иқтисодиёти 

кишвар ба миён омадаанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буҷети давлатӣ барои соли молиявӣ ва бо 

назардошти нишондиҳандаҳои ҳисобӣ барои ду соли оянда таҳия карда, дар шакли 

қонун оид ба буҷети давлатӣ, ки аз тарафи парламент тасдиқ карда мешавад, 

баромад мекунад. 
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Буҷет дар ҳолати ташкили дурусти он метавонад ба сифати фишанги асосӣ 

ва зарурии танзими давлатии ҷараёнҳои истеҳсолӣ-иқтисодӣ ва иҷтимоӣ баромад 

кунад. 

Истифодабарии механизми буҷетӣ барои танзими иқтисодиёт тавассути 

воситаҳои пулии ба ваколати давлат воридшаванда амалӣ карда мешавад, ки 

имконияти таъсири мақсаднокро баҳри нигоҳдории суръати рушди иқтисодӣ ва 

таъмини таносубҳои муқарраргардидаи инкишофи истеҳсолоти ҷамъиятӣ фароҳам 

меоварад. 

Аксарияти тадқиқотчиёни муаммоҳои танзими макроиқтисодӣ ба он рағбат 

доранд, ки механизми буҷетиро ба фишанги фаъоли амалигардонии сиёсати 

иқтисодӣ ба воситаи коркарди низоми чораҳои мушаххас дар самти 

муътадилгардонии даромад ва хароҷоти буҷет, инчунин, ба воситаи коҳиш додани 

касрати буҷет мубаддал намоянд.69 

Ислоҳотҳои ҷиддии иқтисодии институтҳои идоракунии дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амаликардашаванда ба тағйиротҳои сифатӣ ва миқдорӣ дар 

иқтисодиёти миллӣ, аз он ҷумла, дар ташаккулёбӣ ва истифодабарии воситаҳои 

буҷети давлатӣ оварда расонид. Бояд гуфт, ки воридшавиҳо ба буҷети давлатӣ 

(даромадҳо) барои андӯхти воситаҳои молиявӣ-пулии мамлакат пояи асосӣ буда, 

истифодабарии воситаҳои буҷети давлатӣ (хароҷот) воситаи зарурӣ барои расидан 

ба ҳадафҳои қонеъгардонии эҳтиёҷоти умумидавлатӣ ба ҳисоб мераванд. Тамоюли 

умумии динамика ва тағйиротҳои сохтории даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015 – 2020 дар ҷадвали 2.6 инъикос 

ёфтаанд. 

Аз рӯи маълумоти ҷадвал маълум мегардад, ки дар солҳои 2015 – 2020 дар 

қисми даромадҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли афзоишёбӣ ба 

назар мерасад. Мисол, дар муқоиса бо соли 2015 даромадҳои буҷети давлатӣ бо 

ифодаёбии мутлақ 9004,1 млн. сомонӣ ва ё бо ифодаёбии нисбӣ 56,1% афзудааст. 

 

                                                           
69 Бушмин Е. Роль и место бюджетных процедур в системе государственных финансов. Журнал «Вопросы 

экономики». №5, 2003. – С. 42-49. 
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Ҷадвали 2.6. - Тағйиротҳои сохтории буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 

Номгӯи 

нишондиҳанда 

2015 2020 
2020 бо % 

нисбати 

Фарқият 

(+, -) 

млн. 

сомонӣ 
% 

млн. 

сомонӣ 
% 2015 Ҷамъ 

Вазни 

қиёсӣ, 

% 

Даромадҳо, ҳамагӣ 16 060,90 100 25065,0 100,0 156,1 9004,1 100,0 

Аз он ҷумла: 

-воридоти андозҳо 
10 648,00 66,4 15366,5 61,3 144,3 4718,5 -5,1 

- воридоти 

ғайриандозӣ 
1 471,10 9,2 1895,4 7,6 128,8 424,3 -1,6 

- грантҳо 410 2,6 1150,7 4,6 280,7 740,7 2,0 

Хароҷот, ҳамагӣ 15 674,60 97,5 24812,5 99,0 158,3 9137,9 1,5 

Касрат/Профитсит 386,3 (+) 2,4 252,5 +1,0 65,4 -133,8 - 

Ҳисоби муаллиф. Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 653, 670. 

 

Афзоишёбӣ дар қисматҳои алоҳидаи даромади буҷети давлатӣ низ ба назар 

мерасад. Асоси қисми даромади буҷети давлатиро воридоти андозӣ ташкил 

медиҳанд, ки дар давраи таҳлилӣ ба 4718,5 млн. сомонӣ нисбат ба соли 2015 зиёд 

гардида, ҳиссаи онҳо аз 61 то 66% тағйир ёфтааст. Воридоти ғайриандозӣ ба буҷет 

ба ҳисоби миёна дар давраи таҳлилшаванда 28,8% афзоиш ёфта, ҳиссаи онҳо соли 

2020 ба 7,6% баробар шудааст. 

Хароҷоти буҷети давлатӣ дар давраи солҳои 2015 – 2020 ба 9137,9 млн. 

сомонӣ ва ё 58,3% зиёд шуда, ба ҳисоби миёна ҳамасола дар ҳаҷми 18,6% зиёд 

шудааст. Аз соли 2015 то соли 2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон буҷети давлатӣ бо 

барзиёдии даромадҳо нисбат ба хароҷот, яъне профитсит тавсиф карда мешавад. 

Танҳо соли 2020 даромадҳои буҷети давлатӣ аз хароҷоти он ба 252,5 млн. сомонӣ 

ва ё 1,0% зиёд мебошад. 
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Аз ҷиҳати назариявӣ воридоти даромадҳо ба буҷети давлатӣ қисми 

маҳсулоти ҷамъиятиро ифода мекунад, ки дар ҷараёни такрористеҳсол таъсис дода, 

лекин на ба ММД, балки ба хароҷоти давлатӣ равона карда шудааст. Ҷараёни 

ташаккулёбии буҷети давлатӣ аз се марҳила иборат мебошад: ҷамъкунӣ; тақсимот; 

истифодабарии воситаҳои пулӣ. Вобаста ба минтақаҳо қайд намудан зарур аст, ки 

ҷараёни танзими давлатии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии онҳо асосан ба 

марҳилаи дуюм – тақсимкунии воситаҳои пулӣ вобаста карда мешавад, ки дар 

минтақаҳо дар ҷараёни такрористеҳсол истифода мегардад. 

Низоми дузинагии буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон мудофиа ва бехатарии 

давлатро таъмин намуда, фондҳои пулии мақсаднок барои амалигардонии 

ҳуқуқҳои конститутсионии шаҳрвандон барои таъминоти нафақа ва иҷтимоӣ 

таъинот доранд. Аз ҳисоби воситаҳои буҷетҳои маҳаллӣ масъалаҳо доир ба ташкил, 

таъминоти фаъолият ва инкишофи муассисаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, 

варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ, нашриёти даврӣ, дастгирии дигар муассисаҳои 

таъиноти коммуналидошта ва ба идоракунии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ 

тааллуқдошта ва ғайра молиягузорӣ карда мешаванд. Ба буҷетҳои маҳаллӣ, буҷети 

ВМКБ ва шаҳру ноҳияҳои он, вилоятҳо, шаҳрҳову ноҳияҳои таъиноти 

вилоятидошта, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он, шаҳрҳо ва ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳуриявӣ, ҷамоатҳо ва маконҳои аҳолинишин дохил мешаванд. 

Буҷетҳои маҳаллии мақомотҳои иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бахши 

иҷтимоиро молиягузорӣ менамоянд, ки дар ҳудуди онҳо ҷойгир буда, бевосита ба 

мақомотҳои маҳаллӣ итоат менамоянд. Яке аз омилҳои асосии ба сатҳи 

танзимкунии иқтисодиёти минтақа таъсиррасонанда принсипи истифодабарии 

тақсимоти пардохтҳои андозӣ байни буҷети марказӣ ва минтақаҳо ба ҳисоб 

меравад. Ҳиссаи даромадҳои умумии буҷетҳои маҳаллӣ аз соли 2015 то соли 2020 

аз 39,2% то 39,9% умумии даромадҳо ва грантҳои буҷети давлатиро ташкил 

медиҳад. Ҳиссаи буҷетҳои маҳаллӣ тағйирёбии мусбат дошта, бузургии мутлақи он 

тӯли солҳои 2015 – 2020 1,5 маротиба афзоиш ёфтааст (ҷадвали 2.7). 
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Ҷадвали 2.7. - Ташаккулёбии даромадҳои буҷетҳои маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 

Нишондиҳандаҳо 

  

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Тағйирот  (+, -) 

соли 2020 

нисбат ба соли 

2015 

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ. 
маротиба 

Даромадҳои умумӣ ва 

грантҳои буҷети давлатӣ 
12515,8 100 12636,4 100 14694,9 100 16684,8 100 17800,8 100 18414,9 100 5899,1 1,5 

Даромадҳои умумӣ ва 

грантҳои буҷетҳои маҳаллӣ 
4906,8 39,2 5293,8 41,9 5902,7 40,2 6454,2 38,7 6987,6 39,2 7343,4 39,9 2466,6 1,5 

Аз онҳо: 

-андози даромад ва андоз аз 

фоида 

1813,1 78,6 1747,8 73,3 2127,4 69,3 1962,6 57,1 2836,1 74,4 2650,3 74,1 837,2 1,5 

-андоз аз амвол ва андози 

замин 
206,9 100 242,0 100 300,0 99,8 355,7 99,5 369,8 99,7 373,0 99,7 166,1 1,8 

-андоз аз фурӯш ва ААИ 1349,5 24,3 1343,6 25,1 1478,0 33,0 1226,2 20,6 931,1 14,5 1060,5 16,6 -289 -0,8 

-аксизҳо 24,8 7,6 27,3 25,1 37,1 9,5 48,3 11,4 78,5 13,2 98,0 52,3 73,2 3,9 

-дигар андозҳои беруна барои 

савдо ва амалиётҳо 
- - - - 0,3 - - - - - - - - - 

-дигар андозҳои дохилӣ ба 

мол ва хизматҳо 
115,2 26,3 213,5 99,0 305,2 98,9 317,5 98,9 344,3 98,1 329,5 99,4 214,3 2,9 

-пардохтҳои маъмурӣ ва 

аъзоҳаққӣ 
- - 0,6 0,6 0,1 0,1 1,1 0,6 6,3 3,0 7,0 2,9 7,0 - 

-пенияҳо ва ҷаримаҳо - - - - 0,3 0,1 0,2 - 4,7 1,1 0,3 0,2 0,3 - 

Ҳисоби муаллиф: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 2021. – С. 463, 670 – 676. 
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Лекин, агар сохтори ташаккулёбии буҷетҳои маҳаллиро мушоҳида намоем, 

он гоҳ тамоюли афзоиши ҳиссаи даромадҳои буҷети маҳаллиро дар даромадҳои 

умумии буҷети давлатӣ дида метавонем. Дар давраи аз соли 2015 то соли 2020 

ҳиссаи буҷетҳои маҳаллӣ 0,7% зиёд гардидааст. Бинобар ҳамин, афзоиши 

даромадҳои буҷетҳои маҳаллӣ бо ифодаёбии мутлақ афзоиши аслии қисми 

даромади буҷетҳои маҳаллиро ифода карда наметавонад, зеро дар онҳо таваррум 

ба инобат гирифта нашудааст. 

Даромадҳои буҷетҳои маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз ҳисоби 

андоз аз даромад ва андоз аз фоида ғанӣ гардида истодааст, ки бо ифодаёбии мутлақ 

837,2 млн. сомонӣ ва ё 1,5 маротиба афзоиш ёфтаанд, лекин, ҳиссаи воридоти 

даромадҳо ба буҷетҳои маҳаллӣ аз рӯи ин намуди андозҳо аз 36,9% то 36,1% кам 

шудааст. Тағйирёбии доимии ҳиссаи воридоти даромадҳо аз андози даромад ва 

андоз аз фоида ба буҷетҳои маҳаллӣ ба номуайянӣ меорад, ки омили боздорандаи 

банақшагирии тараққиёти минтақаҳо ба ҳисоб меравад. 

Барои ҳамин зарурати баланд намудани сатҳи методии гузаронидани таҳлили 

ҳолати тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа зарур ҳисобида мешавад, ки 

имконияти дарёфти иқтидори захиравиро таъмин карда, барномаи тараққиётро бо 

таъминоти молиявӣ алоқаманд карда метавонад. Таъминоти молиявии барномаи 

тараққиёти минтақаҳо омили асосии амалигардонии барномаҳо ва дастрасии 

ҳадафҳои гузошташуда ба ҳисоб меравад. Мувофиқан, банақшагирии стратегӣ бояд 

бо истифодаи механизми танзими молиявии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ амалӣ 

карда шавад, ки самаранокии ҷараёни тараққиётро таъмин карда тавонад. 

Ҳалли ин масъала истифодаи васеи фишангҳои молиявиро талаб мекунад, ки 

ҷалби ҳамаи сарчашмаҳои молиягузории барномаҳои тараққиёти минтақавиро 

таъмин намояд. Дар давраи муосир молиягузории барномаҳои тараққиёти 

минтақаҳо асосан аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ амалӣ карда мешавад. 

Баробари ин, касрати буҷет имкон намедиҳад, ки хароҷот ба пуррагӣ барои 

амалигардонии ҳамаи барномаҳо рӯйпӯш карда шаванд. Чунин вазъият дар 

аксарияти кишварҳои дунё, махсусан, дар мамлакатҳои тараққикардаистода ба 

миён меояд, ки пайдоиши буҷетикунонии ибтикориро муқаррар намудааст. 
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Таърихи буҷетикунонии ибтикорӣ аз солҳои 80-уми асри гузашта дар 

Бразилия оғоз шудааст. Дар шароити муосир буҷетикунонии ибтикорӣ ҳамчун 

фишанги самараноки тараққиёти минтақавӣ шинохта шуда, дар бисёр мамлакатҳои 

тараққикарда ва тараққикардаистода истифода мешавад. 70  Моҳияти 

буҷетикунонии ибтикорӣ дар иштироки аҳолӣ дар муқаррар намудани афзалиятҳои 

тараққиёти минтақаҳо ва идоракунии ҳудуди буҷетӣ ифода меёбад.71 Бо ибораи 

дигар, аҳолӣ ба воситаи муҳокимаи кушод ва овоздиҳӣ дар ҷаласаҳои маҳаллӣ худ 

объекти хароҷоти воситаҳои буҷетиро муайян менамояд. Асосан лоиҳаҳое 

муҳокима карда мешаванд, ки бо инфрасохтори иҷтимоии маҳаллӣ (обод намудани 

ҳудудҳо, таъмири роҳҳо, ташкили чароғонкунӣ, таъминот бо оби нӯшокӣ, 

майдончаҳои варзишӣ ва ғайра) алоқаманд мебошанд. 

Дар ҳолати таъминоти молиявии барномаҳои тараққиёти минтақаҳо 

истифодабарии воситаҳои пулии аҳолӣ аз эҳтимол дур нест, алалхусус, дар шакли 

худмаблағгузорӣ. Бояд қайд намуд, ки механизми худмаблағгузорӣ ҳамчун 

пардохти яквақтаи шаҳрвандон аз воситаҳои худӣ дар ҳолатҳои ҷудогона ва бо 

розигии худи аҳолӣ истифода мешавад. Воситаҳои ҷамъоваришуда барои ҳалли 

мушкилоти аҳамияти маҳаллидошта равона карда мешаванд. Бинобар ҳамин, дар 

сатҳи ҷамоатҳо худмаблағгузорӣ ҳамчун фишанги тараққиёти минтақавии маҳаллӣ 

мушоҳида шуданаш мумкин аст. 

Азбаски буҷетҳои маҳаллии шаҳрҳо ва ҷамоатҳо иқтидори на он қадар 

калони андозӣ доранд, аз ин рӯ, низоми андозҳои маҳаллӣ наметавонад барномаҳои 

тараққиёти минтақаҳоро пурра таъмин намояд. Бо назардошти чунин хусусиятҳо 

зарурати такомули муносибатҳои байнибуҷетӣ, низоми тақсимоти андозҳо ба миён 

меояд. Ба ин мисол шуда метавонад, меъёрҳои андозӣ, ки дар ҷараёни таъминоти 

молиявии барномаҳои тараққиёти минтақаҳо истифода мешавад. Ин ҷараён бо 

рӯйпӯшкунии даромадҳои ба даст оварданашудаи буҷетҳои маҳаллӣ алоқаманд 

                                                           
70 50 вопросов об инициативном бюджетировании: учебное пособие / В. В. Вагин, К. В. Поминова, и соавт. – 

Москва: Филинъ, 2018. – С. 86. 
71 Вагин В.В., Гаврилова Н.В., Шаповалова Н.А. Инициативное бюджетирование в России: лучшие практики и 

направления развития // Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. –2015. - №4 (26). 

– С. 94–103. 
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мебошад. Бояд дар назар дошт, ки меъёргузориҳо фишанги тараққиёти минтақавӣ 

ба ҳисоб намераванд. Онҳо метавонанд, ҷараёни мазкурро то он даме боздоранд, 

ки агар воридшавии андозҳо дар сатҳи идоракунии пояи андозӣ ва 

ҳиссаҷудокуниҳо ба буҷет мавҷуд бошад. Танзими меъёрҳои андозӣ бо назардошти 

амалигардонии барномаҳои тараққиёти минтақавӣ ба афзоиши ҳаҷми 

ҳиссаҷудокуниҳо аз андозҳои азнавтақсимшаванда амалӣ гардида, барои баланд 

намудани манфиатнокии субъектони минтақавӣ дар васеъшавии пояи андозӣ 

имкон медиҳад ва сатҳи ғункунии андозҳоро дар ҳудуди худ афзоиш дода 

метавонад. Масалан, меъёри воридшавии андозҳои танзимшаванда ба буҷети 

вилояти Суғд сол аз сол тағйир ёфта истодааст (ҷадвали 2.8). 

Ҷадвали 2.8. - Воридшавии андозҳои танзимшаванда ба буҷети вилояти 

Суғд (бо ифодаи %) 
Намудҳои андоз  2018 2019 2020 

ААИ 60 50 50 

Андоз аз даромад 58 52 33 

Сарчашма: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон Оид ба буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2018, 2019 ва 2020; // http://minfin.tj/ 

 

Чӣ хеле ки аз маълумоти ҷадвали 2.8 дидан мумкин аст, меъёри андозҳои 

танзимшаванда нишондоди доимӣ надорад, аз ин лиҳоз, воридшавии чунин 

андозҳо ба буҷети маҳаллӣ метавонад, тағйир ёбад. Номуайянии қисми даромади 

буҷети маҳаллӣ барои дурнамо омили боздорандаи банақшагирии дарозмуддати 

минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Бинобар ҳамин, дар ин ҷода таҷрибаи дигар 

мамлакатҳоро истифода бурдан мумкин аст, ки муносибати фарқгузорӣ ба 

меъёргузории ҳиссаҷудокунӣ ба буҷетҳои сатҳи поёниро дар се шакл истифода 

мебаранд: меъёрҳои ҳиссаҷудокунии ягона; меъёрҳои фарқкунандаи 

ҳиссаҷудокуниҳо; алоқамандкунӣ ва омезиши меъёрҳои ягона ва фарқкунандаи 

ҳиссаҷудокуниҳо. Муносибати фарқкунанда ба ҳиссаҷудокуниҳои андозӣ барои 

субъектони гуногун дар ҳолати ба инобат гирифтани афзалиятҳо дар тараққиёти 

минтақаҳо истифода мешавад. 

Ташаккулёбӣ, тақсимот ва истифодабарии қисми даромади буҷети давлатӣ 

муносибатҳои буҷетиро байни марказ ва минтақаҳо ифода мекунад. Ба ақидаи мо, 
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дар ҳолати кунунии муносибатҳои байнибуҷетӣ як қатор мушкилот вуҷуд доранд, 

ки ба вайроншавии тавозуни манфиатҳои марказ ва минтақаҳо оварда мерасонад. 

Бинобар ин, таъмини манфиатҳои мувозинати иқтисодӣ дар ҳолати такомули 

муносибатҳои байнибуҷетӣ имконпазир аст, алалхусус, такомули усулҳои 

тақсимоти трансфертҳои байнибуҷетӣ. Дар усулҳои тақсимоти байнибуҷетии 

минтақаҳо бояд чораҳои ба эътидол овардани муноқишаҳои манфиатҳо ва ё 

бартараф намудани онҳо андешида шаванд. Дар ин ҷода мо шиддатёбии 

баробаршавии унсурҳои трансфертҳоро бо мақсади коҳиш додани номутавозӣ дар 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо дар назар дорем. Зеро дар ҳолати 

шиддатёбии муноқишаҳои манфиатҳои марказ – минтақа, минтақа – ноҳия ва 

ҷамоат натиҷагирии истифодабарии захираҳои ҷудошуда пасттар мешавад. 

Номувозинатии манфиатҳои иқтисодӣ, инчунин, дар муносибатҳои байни 

минтақаҳо, ноҳияҳо ва мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ ифода меёбад, ки бо 

тақсимоти вазифаҳо ва уҳдадориҳо алоқаманд мебошад. Муносибати минтақа ва 

ҳудудҳо дар ин ҳолат ба муносибатҳои тарафайни давлат ва минтақаҳо монандӣ 

дорад. Муносиб гардондани вазифаҳо ва ҷудо намудани уҳдадориҳо байни 

мақомоти иҷроияи сатҳи гуногун метавонад ба тараққиёти ҳудудҳо ва 

истифодабарии самараноки воситаҳои буҷети давлатӣ таъсири назаррас расонад. 

Барои ин бояд таҳлили ҳаматарафаи манфиатҳои ҳокимияти минтақавӣ ва маҳаллӣ 

гузаронида шавад, ки имконияти муқаррар намудани сохтори манфиатҳоро 

фароҳам меоварад. Чунин таҳлил ба воситаи баҳодиҳии холӣ дар асоси пурсиши 

афкори экспертии кормандони ваколатдор ва мутахассисони мақомоти идоракунӣ 

гузаронида, рейтинги мутобиқаткунонии манфиатҳо муқаррар карда мешавад. 

Натиҷаҳои таҳлил имкон медиҳанд, ки сатҳи мутобиқгардонии манфиатҳои 

тарафҳо ва ё баръакс, номувофиқатии онҳо баҳогузорӣ карда шавад. Дар ҳолати 

номувофиқатии манфиатҳо комплекси чораҳо кор карда мешаванд, ки барои ба 

эътидол овардан ва ҳалли зиддиятҳо равона мегарданд. 

Таҳлили таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

мувозинати минтақаҳои мамлакат танҳо дар ҳолати фаъолгардонии инвеститсионӣ 

дар асоси ҷалби васеи инвесторони ватанӣ ва хориҷӣ имконпазир аст. Шакли аз 
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ҳама самараноки ҳавасмандгардонии инвесторони хориҷӣ ва ватанӣ дар 

фаъолгардонии инвеститсионӣ ва фаъолияти инвеститсиякунӣ мебошад. Чӣ тавре 

ки таҷрибаи аксарияти мамлакатҳо нишон медиҳад, дар самти ҳавасмандгардонии 

инвесторон минтақаҳои озоди иқтисодӣ бо мавҷудияти реҷаи андозбандӣ ва 

гумрукии имтиёзнок, мавҷудияти қувваи кории арзон, тартиби соддакардашудаи 

ворид ва баровардани ашёи хому маҳсулоти тайёр нақши арзанда доранд. 

Бо назардошти нақши минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар инкишофи иқтидори 

инвеститсионии минтақаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонунҳои махсус қабул 

карда шуданд72, ки ба инвесторон кафолати иштироки онҳоро дар амалигардонии 

лоиҳаҳои инвеститсионӣ дар минтақаҳо ва мамлакат фароҳам меоварад. Айни ҳол 

дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 4 минтақаи озоди иқтисодӣ таъсис дода 

шудаанд: МОИ “Суғд”; МОИ “Панҷ”; МОИ “Данғара” ва МОИ “Ишкошим”. 

Рағбати нисбатан зарурӣ барои сармоягузорӣ ва ба даст овардани фоида 

имтиёзҳои андозӣ ба ҳисоб мераванд, ки ба субъектони МОИ пешкаш карда 

мешаванд. Субъектони дар ҳудуди МОИ фаъолиятбаранда дар умум нақши 

агентҳои андозиро оид ба нигоҳдорӣ ва пардохти андози иҷтимоӣ ва андоз аз 

даромади шахсони воқеӣ ба буҷет иҷро мекунанд (ҷадвали 2.9). 

Доир ба имтиёзҳои андозӣ, ки ба субъектон-инвесторони МОИ пешкаш карда 

мешавад, қайд намуда, ба як хусусият аҳамият додан зарур аст, ки фоидаи аз тарафи 

инвестори хориҷӣ ба даст овардашуда ва музди меҳнати кормандони хориҷӣ, ки бо 

асъори хориҷӣ пардохт карда мешавад, бе ягон монеа ба хориҷи кишвар бароварда, 

андозбандӣ карда намешавад. 

Дигар омили ҳавасмандгардонии субъектон барои ҷалби инвесторони 

имконпазир ба МОИ имтиёзҳои гумрукӣ мебошад. Мутобиқи низомнома молҳои 

дар ҳудуди МОИ ҷойгиршуда, ҳамчун молҳои дар ҳудуди гумрукии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қарордошта, мушоҳида карда мешаванд ва мувофиқан ворид намудани 

молҳо аз хориҷа бе пардохти боҷи гумрукӣ ва ААИ амалӣ карда мешавад. 

 

                                                           
72 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 17 майи соли 2004, №24 «Оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”. 
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Ҷадвали 2.9. - Имтиёзҳои андозӣ ба субъектони МОИ дар  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Андозҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Андозҳо дар ҳудуди МОИ 

Андоз аз даромад Андоз аз даромад 

Андоз аз фоида Андози иҷтимоӣ 

Андоз аз арзиши иловашуда (ААИ)  

Андози аксизӣ  

Андози иҷтимоӣ  

Андоз аз истифодабарандагони 

захираҳои табиӣ 

 

Андоз аз истифодабарндагони роҳи 

автомобилгард 
 

Андоз аз воситаҳои нақлиёт  

Андоз аз амволи ғайриманқул  

Сарчашма: www.fez.tj 

Ҳангоми ворид намудани молҳои ватанӣ ва хориҷӣ, аз он ҷумла, таҷҳизоти 

сохтмонӣ ва истеҳсолӣ ба ҳудуди МОИ, боҷи гумрукӣ ситонида намешавад. 

Ҳангоми баровардани молҳо аз ҳудуди МОИ берун аз манотиқи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон андоз ва боҷи гумрукӣ ситонида нашуда, инчунин, монеаҳо ва 

маҳдудиятҳои хислати иқтисодидошта амалӣ карда намешаванд. Нисбат ба ААИ 

гуфтан зарур аст, ки он аз тарафи харидор пардохт карда мешавад. Ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳамчун ба мамлакати тараққикардаистода, воситаҳои кӯмаки 

байналмилалии институтҳои молиявӣ, ташкилотҳои ғайридавлатӣ ва фондҳо зарур 

мебошанд. Мисол, барои тараққиёти соҳаи энергетика аз тарафи мамлакатҳои 

донор дар ҳаҷми 33,1 млн. доллари ИМА ва ё 18,1% ҳаҷми умумӣ кӯмаки молиявӣ 

расонида шудааст, аз он ҷумла, Ҷумҳурии мардумии Чин дар ҳаҷми 24,7 млн. 

доллари ИМА ва Иттиҳоди Аврупо – 2,7 млн. доллари ИМА. Ин воситаҳо барои 

татбиқи лоиҳаи “Азнавсозии зеристгоҳи Регар – 500 кВт”, инчунин, коҳиш додани 

талафоти барқ дар вилояти Суғд солҳои охир аз ҳисоби кӯмакҳои беруна рӯйпӯш 

карда шуда истодаанд. 

Сармояи хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъсис ва ба истифода додани 

инфрасохтори муштараки нақлиётӣ-логистикӣ ва энергетикӣ васеъ иштирок 

менамояд, ки барои фаъолияти хоҷагидорӣ шароитҳои асосиро фароҳам меоварад. 

Барои расонидани кӯмак ба бахши хусусии саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 16,4 

млн. доллари ИМА, барои корҳои ирригатсионии хоҷагии қишлоқ 12,8 млн. 
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доллари ИМА, таъминоти иҷтимоӣ ва шуғли аҳолӣ 12,5 млн. доллари ИМА равона 

карда шудаанд. Ин воситаҳо барои амалигардонии 58 лоиҳаи инвеститсионӣ равона 

шудаанд, ки 43,1% онҳо аз рӯи давомнокӣ зиёда аз 5 солро фаро гирифта, 13,8% 

бошад, тақрибан 2–3 солро дарбар мегирад. 

Сиёсати фискалии муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба буҷетҳои 

маҳаллӣ дар андозҳои мустақим асос гирифта, ҳамзамон шиддати андозиро ба 

кормандони шахсони воқеӣ ва соҳибкории хусусӣ баланд менамояд. Дар мамлакат 

ду намуди мизони андоз аз даромад истифода мешавад: “ҳудуди поёнӣ ва ҳудуди 

болоӣ”, мувофиқан, дар сатҳи 8% ва 13%. Дар ин ҷода натанҳо мизони андоз аз 

даромад ба базаи андозбандӣ, балки қисми музди меҳнате, ки нисбати он чунин 

мизонҳо истифода мешаванд: 8% ва ё 140 сомонӣ ва аз 140 сомонӣ зиёд бо мизони 

13%. Ба ақидаи мо, низоми мутаносиби андозбандӣ шиддатёбии вазъияти 

иҷтимоиро ба миён меорад. Аз рӯи маълумоти расмӣ, дар вилояти Суғд соли 2020 

кормандони соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоби миёна 598,59 сомонӣ маош мегирифтанд, 

дар соҳаи молиявӣ бошад, ин нишондиҳанда ба 3136,28 сомонӣ баробар буд 73. 

Бинобар ҳамин, гумон дорем, ки ҳудуди поёнии мизони андоз аз даромад (8%) бояд 

нисбати ҳаҷми ҳадди ақали музди меҳнат истифода шавад, ки он дар тӯли солҳои 

охир 400 сомониро ташкил медиҳад. Нисбат ба музди меҳнати зиёда аз 400 сомонӣ 

мумкин аст, низоми прогрессивии андозбандиро истифода намуд. Ҳамин тавр, 

сарбории андоз ба шахсони воқеӣ, ки музди меҳнати на он қадар баланд мегиранд, 

пасттар карда мешавад. Ба ғайр аз ин, воридоти андозҳо ба буҷет аз ҳисоби 

афзоиши мизони андозҳо ба музди меҳнати баландтар ба миён меояд. 

Ислоҳоти низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба паст намудани мизони 

андоз аз фоида барои шахсони ҳуқуқӣ мусоидат намуд, ки фаъолияти онҳо бо 

истеҳсоли молҳо алоқаманд мебошад, аниқтараш, аз 15%-и соли 2013 то 13% дар 

соли 2017. Барои дигар намуди фаъолият дар ин давра мизони андозҳо аз 25% то 

                                                           
73 Омори солонаи вилояти Суғд: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – С. 199. 
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23% паст карда шуд74. Лекин, барои соҳибкорони соҳаи ғайриистеҳсолӣ чунин 

мизони андоз аз фоида маҷмӯи гаронии андозбандиро вазнинтар менамояд. 

Тағйиротҳои дар ҷараёни тақсимоти давлатии воситаҳои буҷетӣ байни 

минтақаҳои мамлакат ба миён омадаистода бо қонунгузории амалкунанда 

алоқамандии зич доранд, зеро он уҳдадориҳо ва ваколатҳои мақомотҳои ҳокимияти 

давлатии маҳаллӣ ва марказиро муайян менамояд. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ таркиби 

пояи меъёрӣ-ҳуқуқии фаъолияти мақомотҳои ҳокимияти маҳаллӣ барои 

ҳавасмандгардонии рақобат байни сатҳҳои гуногуни ҳокимият дар ҷодаи таъсиси 

реҷаи нисбатан мусоиди хоҷагидорӣ дар минтақаҳои худ равона карда шудааст. 

Масалан, бо мақсади ҷалби соҳибкорон ба минтақаи худ аз шумораи ҷузъҳои 

бизнеси хурду миёна, танзими пайдарпайии бозори минтақавии молҳо ва 

инвеститсияҳо ҳукуматдорони шаҳрҳо имкониятҳо ва ҳуқуқҳои худро баҳри ба 

таври ҳадди ниҳоӣ паст намудани мизони андоз аз амвол ва замин равона месозанд. 

Бояд қайд намуд, ки барои буҷетҳои маҳаллии минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ба монанди кишварҳои хориҷӣ, андоз аз амвол ва андози замин 

аҳамияти калон дорад, зеро воридоти ин намуди андозҳо ба пуррагӣ 100% ба 

буҷети маҳаллӣ равона карда мешавад. Дар давраи таҳлилшаванда ҷамъи андозҳо 

аз амвол ва андози замин 40% зиёд шудааст. 

Дар ташаккулёбии даромадҳои буҷети давлатӣ дар ҳама сатҳҳо дар 

кишварҳои хориҷӣ ба андозҳои ғайримустақим вобаста карда мешавад, ки аз байни 

онҳо ААИ ва аксизҳо аҳамияти хоса доранд. Мисол, дар Фаронса ҳиссаи ААИ 80%-

и ҳама намудҳои андозҳои ғайримустақимро ташкил дода, дар дигар кишварҳо 

ҳаҷми он дар ҳудудҳои 30-50%  тағйир меёбад. 

Воридшавии андозҳо аз фурӯш, ААИ ба буҷетҳои маҳаллии минтақаҳо 

тамоюли мусбат дорад. Агар соли 2010 ба буҷети маҳаллӣ 17,6% аз воридшавии ин 

андозҳо мувофиқат кунад, соли 2015 ҳиссаи ин андозҳо то 27,5% зиёд гардида, соли 

2020 ин нишондиҳанда боз коҳиш ёфта, ба 14,4% баробар шудааст. Бузургии 

                                                           
74 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. Боби 17, моддаи 109. Душанбе, 2020. – С. 101. 
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мутлақи андоз аз фурӯш, ААИ дар буҷетҳои маҳаллӣ ба ҳаҷми 0,8 маротиба коҳиш 

ёфта, ҳиссаи аксизҳо бошад, соли 2020 ба 3,9 маротиба афзоиш ёфтааст. 

Барои такомули механизми ташкилӣ-иқтисодии танзими давлатии минтақаҳо 

таҷрибаи ИМА ва як қатор дигар кишварҳои дунё аҳамияти махсус дорад, 

махсусан, дар ҷодаи истифодабарии андозҳои аксизӣ. Аз ҳисоби ин намуди андозҳо 

даромади буҷетҳои маҳаллӣ таъмин карда мешавад, ки дар ҳалли як қатор 

масъалаҳо доир ба баланд намудани самаранокии сиёсати андозии давлат дар сатҳи 

минтақаҳо аҳамияти калон дорад. 

Баланд намудани самаранокии танзими давлатии ҷараёнҳои иқтисодӣ дар 

мамлакат ба вусъатёбии суръати ташаккулёбии сохторҳои буҷетӣ ва таъсиси 

шароитҳо барои афзоиши иқтидори андозии мамлакат мусоидат намуд. 

Аз рӯи ҳисоби Бонки умумиҷаҳонӣ, ки дар ҳисоботи “Бурдани бизнес 2019” 

инъикос ёфтаанд, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нишондоди “Андозбандӣ” дар 

байни 190 кишвари дунё мавқеи 136-ро ишғол намуда, ба шумораи мамлакатҳое 

шомил мебошад, ки сарбории андози баланд доранд. Чунин ақидаро д.и.и., 

профессор Умаров Х. низ дастгирӣ менамояд. Ба ақидаи ин олими иқтисодчӣ “дар 

давраи муосир тақрибан 80%-и фоида барои пардохти андозҳо равона карда 

мешавад. Ин маънои онро дорад, ки аксарияти андозсупорандагон ба соҳаи 

ғайрирасмӣ мегузаранд ва ё аз кишвар барои давом додани бизнес дар шароитҳои 

беҳтартар берун мераванд”.75  Дар натиҷа чунин ҳолат ба коҳишёбии воридоти 

андозӣ ва қисми даромади буҷети давлатӣ оварда мерасонад. Мувофиқан, 

консепсия доир ба такомули сиёсати андозӣ зарур мебошад, ки барои паст 

намудани сарбории андозӣ ба иқтисодиёт ва муносибгардонии шумораи андозҳо 

мусоидат намояд. 

Механизми самараноки танзими давлатии ҷараёнҳои тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақаҳо аз бисёр ҷиҳат аз тақсимоти асоснокшудаи воситаҳои буҷети 

давлатӣ вобастагӣ дорад. Баробари ин, гузариши аксарияти мамлакатҳо ба самти 

тараққиёти инноватсионӣ зарурати инкишофи сармояи инсониро ба миён овард, ки 

                                                           
75 Кузнецов С. Доход себе во вред: как повлияют на Таджикистан новые налоги - Режим доступа: 

https://tj.sputniknews.ru/analytics/20191122/1030263064/nalogi-ekonomika-tajikistan.html. 



119 
 

бо инкишофи соҳаи иҷтимоӣ алоқаманд аст. Аз ҳамин сабаб дар иқтисодиёти 

таъиноти иҷтимоидошта инкишофи соҳаҳои маориф ва тандурустӣ аз буҷет 

молиягузорӣ карда шуда, аз чор як ҳиссаи ММД-ро ташкил медиҳанд. 

Ба ақидаи мо, бо мақсади гузаронидани низоми андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар сатҳи куллан нав зарур мебошад: 

 коркарди чораҳои марҳила ба марҳилаи тағйир додани мизони андоз аз 

фоидаи шахсони ҳуқуқӣ, ки фаъолиятро дар соҳаи иҷтимоӣ ва иқтисодӣ амалӣ 

мегардонанд; 

 дар асоси қонунгузорӣ гузаронидани ислоҳоти муносибатҳои байнибуҷетӣ 

байни марказ ва минтақа ба воситаи ҷудо намудан ва маҳдуд намудани ваколатҳо, 

ки ба ташаккулёбии буҷети маҳаллӣ ифода меёбад; 

 паст намудани андози амвол то ҳаҷми оптималии барои фаъолгардонии 

соҳибкорӣ кифоябуда, ки дар минтақа барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, инкишофи 

минбаъдаи истеҳсоли мол ва хизматҳо мусоидат карда, талаботи аҳолиро афзоиш 

медиҳад ва қобилияти харидории онҳоро баланд менамояд. 

Ба ин тартиб риоя намуда, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷараёни 

амалигардонии сиёсати тараққиёти минтақавӣ чораҳо доир ба афзоиши ММД 

амалӣ карда мешаванд. Дар ин ҷода даромадҳои буҷети давлатӣ ва 

муносибгардонии хароҷоти он  афзоиш меёбад.  

Қисми хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ ба самтҳои таъмини зиндагонии аҳолӣ 

равона карда мешавад, ба монанди маориф, тандурустӣ ва хоҷагии маишӣ-

коммуналӣ, нақлиёт ва коммуникатсия. Хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ барои 

истихроҷ ва коркарди канданиҳои фоиданок, саноати маъданҳои кӯҳӣ ва сохтмон 

коҳиш ёфтаанд (ҷадвали 2.10). 
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Ҷадвали 2.10. - Тағйирёбии хароҷоти буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015 - 2020 

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021. – С. 463-464; 676-677.  

  

Нишондиҳандаҳо 

2015 2018 2019  2020 
2020 бо ифодаи % 

нисбат ба соли 

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  2015 2019 

Хароҷоти буҷети давлатӣ - ҳамагӣ 16277,4 100 24187,4 100 23806,6 100 24812,5 100 152,4 104,2 

Хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ 4991,1 30,6 6495,4 26,8 7056,9 29,6 7462,6 30,1 149,5 105,7 

Аз он ҷумла – бахши ҳокимияти 

давлатӣ ва идоракунӣ 
206,6 13,6 238,5 14,5 258,6 18,21 271,5 19,7 131,4 104,9 

Маориф 1912,0 75,3 2779,9 75,1 3070,3 70,8 3155,5 73,2 165,0 102,8 

Тандурустӣ 847,3 81,7 1248,8 81,2 1370,2 76,4 1538,5 59,6 181,6 112,3 

Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи 

иҷтимоӣ 
41,8 1,6 44,1 1,2 56,8 1,6 52,7 1,4 126,0 92,8 

Хоҷагидории маишӣ-коммуналӣ 926,4 78,3 895,4 77,5 946,3 75,4 1003,0 70,7 108,3 106,0 

Чорабиниҳои маданӣ-оммавӣ ва 

динӣ 
208,5 36,3 479,0 64,3 572,8 60,6 601,0 60,9 288,2 104,9 

Хоҷагии қишлоқ, хоҷагии ҷангал, 

моҳидорӣ ва шикор 
58,4 16,5 44,5 7,8 36,2 5,7 25,8 4,2 44,2 71,3 

Истихроҷ ва коркарди канданиҳои 

фоиданок, саноати маъданҳои 

кӯҳӣ, сохтмон 

60,2 14,0 12,6 8,9 30,8 16,0 27,4 16,0 45,5 88,9 

Нақлиёт ва коммуникатсия 73,9 7,5 89,9 7,0 118,9 9,9 127,5 12,4 172,5 107,2 
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Дар давраи солҳои 2015 – 2020 зиёда аз 2,8 маротиба хароҷот барои 

чорабиниҳои фарҳангӣ-оммавӣ, солимгардонӣ ва динӣ афзоиш ёфтаанд. Баробари 

ин, воридшавии воситаҳо аз буҷети давлатӣ ба буҷетҳои маҳаллӣ барои ҳифзи 

иҷтимоӣ ва суғуртаи иҷтимоӣ бо ифодаёбии пулӣ ба 10,9 млн. сомонӣ ва ё 1,3 

маротиба афзуда, ҳиссаи онҳо аз 1,6% дар соли 2015 то 1,4% дар соли 2020 коҳиш 

ёфтааст. Ба ақидаи мо, коҳишёбии қисми хароҷот барои суғуртакунии иҷтимоӣ ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар ҳолати рушди даромадҳои буҷети давлатӣ дар сатҳи ду 

маротиба ба қонеъгардонии нопурраи эҳтиёҷоти табақаҳои осебпазири аҳолӣ 

оварда мерасонад. Аз ин лиҳоз, гумон дорем, ки хароҷоти воситаҳои буҷет аз рӯи 

самти суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ хислати суроғавӣ доштанаш 

зарур мебошад, то ки шаҳрвандони осебпазирро ҳифз намояд. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки хароҷот барои дастгирӣ ва тараққиёти 

иқтисодиёти минтақаҳо рӯ ба афзоиш ниҳодаанд. Барои хоҷагии қишлоқ ва хоҷагии 

ҷангал, моҳидорӣ ва шикор хароҷот аз буҷетҳои маҳаллӣ 44,2% кам шуда, барои 

соҳаҳои нақлиёт ва коммуникатсия 72,5% афзудааст. 

Агар таносуби қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро аз нуктаи назари ин методология мушоҳида намоем, он гоҳ дидан 

мумкин аст, ки дар тӯли панҷ соли охир вазъияти он мусбат арзёбӣ мегардад. 

Барои тасаввуроти аслӣ доир ба ҳолат ва самаранокии механизми 

азнавтақсимкунии даромадҳо қисми даромад ва хароҷоти буҷети давлатиро нисбат 

ба ҳаҷми ММД таҳлил кардан мувофиқ мақсад мебошад (расми 2.1). 

Ба чунин тартиб риоя карда, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷараёни 

амалигардонии сиёсати тараққиёти минтақавӣ чораҳоро доир ба афзоиши ММД 

татбиқ менамояд. Мувофиқан, даромадҳои буҷет ва хароҷоти давлатӣ рӯ ба 

такомул ниҳодаанд. 

Чӣ тавре ки аз расми 2.1 мушоҳида карда мешавад, буҷети давлатӣ нисбат ба 

ММД  аз соли 2010 то соли 2020-ум 4,0% афзоиш ёфтааст. Лекин, вазни қиёсии 

даромадҳои буҷети давлатӣ дар давраи таҳлилӣ 2,7% ва хароҷоти буҷет 5,0% зиёд 

гардидааст. 
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Расми 2.1 - Ҳаҷми умумии буҷети давлатӣ нисбат ба ММД дар солҳои 

2010-2020 (бо ифодаи %) 

 
Ҳисоби муаллиф. Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ, 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 670. 

Афзоиши мутлақи даромадҳо ва хароҷоти буҷети давлатӣ барои таъминоти 

тамоюли мусбат дар иқтисодиёт ва барои ҳалли бисёр мушкилоти иқтисодию 

иҷтимоӣ шароити мусоид фароҳам меоварад. 

Тараққиёти муътадили иқтисодиёти мамлакат аз бисёр ҷиҳат бо идоракунии 

ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, риоя намудани принсипҳои кушод ва шаффоф дар 

амалигардонии сиёсати буҷетӣ-андозӣ муайян карда мешавад. Пеш аз ҳама, ба ин 

чорабиниҳо таъминоти субъектони иқтисодӣ ба иттилоот оид ба мақсадҳои сиёсати 

фискалӣ, чораҳо ва қарорҳои қабулшаванда барои афзоиши даромадҳои буҷет ва 

ҳисобот оид ба хароҷоти буҷет ба ҳисоб мераванд. 

Ба ақидаи мо, барои амалигардонии принсипи шаффофият чунин амалҳо 

зарур мебошанд: 

 маҳдуд намудани нақш ва вазифаи бахши хусусӣ ва давлатии иқтисодиёти 

минтақавӣ, уҳдадории онҳо барои шаффофияти иттилоот; 
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 интишори ҳатмии иттилооти идоракунии буҷетӣ-андозӣ аз тарафи 

мақомотҳои давлатӣ дар мухлатҳои муқарраргардида ва уҳдадорӣ оид ба пуррагӣ 

ва дурустии чунин маълумот; 

 мутобиқсозӣ аз рӯи стандартҳои байналмиллӣ ва риоя намудани принсипи 

кушод ва ҷараёни омодакунӣ ва иҷрои буҷет. 

Хулоса, амалигардонии чораҳои пешкашшуда барои баланд намудани 

самаранокии фишангҳои истифодашавандаи сиёсати фискалӣ бо мақсади 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо мусоидат намуда, сатҳи боваринокии 

ҷамъиятро ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ баланд менамояд ва ҳамзамон, баҳри 

баланд бардоштани сатҳи зиндагонии аҳолӣ замина мегузорад. 

2.3. Механизми гумрукӣ-тарифии танзими ҷараёни тараққиёти иқтисодиёти 

минтақа 

Васеъшавӣ ва шиддатёбии алоқаҳои иқтисодӣ-савдо ва илмӣ-техникӣ байни 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мамлакатҳои алоҳидаи дунё истифодабарии 

имкониятҳои манфиатбахши тақсимоти меҳнат ва махсусгардонии истеҳсолотро 

ҳарчи бештар фароҳам мегардонад, ки он ба афзалиятҳои мутлақ ва нисбии 

минтақаҳо асос меёбад. Иқтисодиёти минтақавӣ бо дараҷаи муайян ба омили 

зарурии тараққиёти иқтисодиёти миллӣ ва фаъолияти самараноки давлатӣ 

мубаддал гардидааст. Мубодилаи молӣ ҳамчун нишондиҳандаи асосии фаъолияти 

иқтисодии беруна (ФИБ) дар таъсисдиҳии зиёда аз 30% маҳсулоти умумии ҷаҳонӣ 

иштирок менамояд. Ба ғайр аз ин, инкишофи ФИБ барои таъсисдиҳии ҷойҳои нави 

корӣ ба баландшавии сатҳи шуғлнокии аҳолӣ мусоидат менамояд. Бо чунин 

хислатҳо афзоиши назарраси нақши сиёсати гумрукии давлат дар танзими ФИБ ва 

муносибгардонии он дар ҷодаи пардохтҳои гумрукӣ ва соддагардонии чораҳои 

барасмиятдарории он маънидод карда мешавад. 

Фаъолияти иқтисодии беруна ҳамчун омили зарурии тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон инкишофи интенсивиро тақозо 

менамояд, ки он дар ҳама соҳаҳои ҳаракати мол ва воситаҳои нақлиёт, тараққиёти 

алоқаҳои иттилоотии савдои хизматҳо, инчунин, захираҳои молиявӣ-қарзӣ ифода 

меёбад. 
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Динамикаи савдои берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010 – 2020 

дар ҷадвали 2.11 оварда шудааст. Дар ин давра гардиши савдои беруна 18,3%, 

гардиш бо кишварҳои ИДМ 36,8% афзоиш ёфта, бо мамлакатҳои боқимондаи ҷаҳон 

3,4% зиёд шудааст. Дар сохтори гардиши савдо ҳаҷми воридот 18,6%, содирот 

бошад, 17,8% зиёд шудааст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муносибатҳои савдои 

беруна бо зиёда аз 60 мамлакати дунё ба роҳ монда шудааст. Ҳамкорони асосӣ дар 

алоқаҳои берунииқтисодӣ, пеш аз ҳама, Федератсияи Русия, Қазоқистон, Беларус, 

Молдова, Хитой, Туркия, Итолиё, Эрон, Шветсария ва дигар давлатҳо ба ҳисоб 

мераванд.  

Ҷадвали 2.11. - Тағйирёбии гардиши савдои берунаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2010 – 2020 (млн. долл. ИМА) 

Нишондиҳандаҳо 2010 2015 2020 
Соли 2020 нисбат ба соли 

2010 бо фоиз 

Гардиши савдои беруна 

–  ҳамагӣ 

 

3851,6 

 

4326,2 

 

4557,8 

 

118,3 

–  мамлакатҳои ИДМ 1724,1 2045,4 2357,9 136,8 

–  дигар кишварҳои 

ҷаҳон 
2127,5 2280,8 2199,9 103,4 

Содирот – ҳамагӣ 1194,7 890,6 1406,8 117,8 

– мамлакатҳои ИДМ 161,2 226,0 289,4 179,5 

–  дигар кишварҳои 

ҷаҳон 
1033,5 663,9 117,4 11,4 

Воридот – ҳамагӣ 2656,9 3435,6 3150,9 118,6 

–  мамлакатҳои ИДМ 1562,9 1808,7 2068,4 132,3 

–  дигар кишварҳои 

ҷаҳон 
1094,0 1616,9 1082,5 98,9 

Ҳисоби муаллиф. Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 511. 

 

Вазни қиёсии содирот дар гардиши савдои беруна солҳои 2010 ва 2020 

бетағйир боқӣ монда, 31%,  ҳиссаи воридот бошад, 69,0%-ро ташкил кардааст, ки 

дар бобати сатҳи баланди вобастагии воридот шаҳодат медиҳад. 

Масъалаи кушод будани иқтисодиёти минтақаҳо ва савдои озод байни 

минтақаҳо предмети музокира намебошад. Мисол, дар вилояти Суғд дар масофаи 

12 км аз шаҳри Хуҷанд фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд фаъолият дорад, ки ба 
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зиёда аз 600 ҳазор нафар мусофирон дар як сол хизмат мерасонад. Ба самтҳои 

байналмилалӣ ва мамлакатҳои ИДМ, Ҳиндустон, АМА сафарҳои мунтазам ба роҳ 

монда мешаванд. Вокзали роҳи оҳани Хуҷанд вилоятро бо қисмати ҷануби 

Тоҷикистон ва дигар минтақаҳо, аз он ҷумла бо кишварҳои хориҷи наздик пайваст 

менамояд. Масофаи умумии роҳи оҳан дар ҷумҳурӣ 943 км-ро ташкил карда, аз он 

678 км роҳҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. 

Лекин, баробари ин, таҳлили инкишофи алоқаҳои иқтисодии берунаи 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳанд, ки тамоюли коҳишёбии 

дараҷаи онҳо ба хоҷагии ҷаҳонӣ ва инкишофи яктарафаашонро қайд намоем. 

Гардиши савдои берунаи вилояти Суғд барои солҳои 2010 – 2020 76,5% зиёд 

шудааст, аз он ҷумла содирот 70,3% ва воридот 78,3%. Ҳиссаи асосии гардиши 

савдои берунииқтисодӣ ба мамлакатҳои ИДМ рост меояд (76,5%). Сохтори 

гардиши савдои беруна тағйироти куллиро аз сар нагузаронида, ҳиссаи воридот 

78,8%, содирот 21,2%-ро ташкил медиҳад. Афзоиши муттасили ҳаҷми воридоти 

молҳо барои қонеъгардонии талаботи дохилӣ ва байниминтақавӣ равона карда 

шудааст. Тамоюли шиддатёбии вобастагии воридотии минтақаҳо ба назар мерасад, 

ки оид ба касрати тавозуни савдои вилояти Суғд шаҳодат медиҳад, он дар тӯли 

солҳои 2010 – 2020-ум ба 1,8 маротиба афзоиш ёфтааст (ҷадвали 2.12). Ба ақидаи 

мо, чунин вазъият бо он асоснок карда мешавад, ки қисми молҳо, махсусан, 

автомобилҳо, маҳсулоти нафтӣ ва ғайра, ки ба вилояти Суғд воридот мегарданд, ба 

дигар минтақаҳои мамлакат ва ё кишварҳои хориҷӣ интиқол дода мешаванд. 

Ҳангоми муайян намудани нишондодҳои кушод будани иқтисодиёти минтақавӣ 

бояд воридшавӣ ва интиқоли молҳои воридотӣ, инчунин, ҳаракати воситаҳои 

нақлиёт ва аҳолӣ аз як минтақа ба дигар минтақаҳо ба инобат гирифта шавад. 

Айнан бо ҳамин сабабҳо барои вилояти Суғд кушодшавии берунаи иқтисодиёти 

минтақавӣ хос аст, ки метавонад ба мавқеи рақобатии молистеҳсолкунандагон ва 

ҳолати умумии бехатарии иқтисодии кишвар таъсири худро расонад. 
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Ҷадвали 2.12. - Гардиши савдои берунаи вилояти Суғд дар  

солҳои 2010 – 2020 (млн. долл. ИМА) 

Нишондиҳандаҳо 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Соли 

2020 

нисбат 

ба соли 

2010 бо 

ифодаи 

% 

Гардиши савдои 

беруна – ҳамагӣ 
944,6 2150,8 1870,9 2050,1 2015,6 2042,7 1667,6 176,5 

Мамлакатҳои 

ИДМ 
570,7 1559,8 1393,4 1582,9 1557,1 1609,9 1275,6 223,5 

Дигар кишварҳои 

ҷаҳон 
373,9 591,0 477,5 467,2 458,5 432,8 392,0 104,8 

Содирот – ҳамагӣ 207,8 468,0 446,3 505,0 559,7 471,1 353,8 170,3 

Мамлакатҳои 

ИДМ 
100,5 285,9 255,2 401,9 431,6 360,0 230,5 229,4 

Дигар кишварҳои 

ҷаҳон 
107,3 182,1 191,1 103,1 128,1 111,1 123,3 114,9 

Воридот – ҳамагӣ 736,8 1682,8 1424,6 1545,1 1455,9 1571,6 1313,8 178,3 

Мамлакатҳои 

ИДМ 
470,2 1273,9 1138,2 1181,0 1125,5 1249,9 1045,1 222,4 

Дигар кишварҳои 

ҷаҳон 
266,6 408,9 286,4 364,1 330,4 321,7 268,7 100,8 

Вазни қиёсии 

содирот дар 

гардиши савдои 

беруна, % 

22,0 21,8 23,9 24,6 27,8 23,1 21,2 -0,8 

Вазни қиёсии 

воридот дар 

гардиши савдои 

беруна, % 

78,0 78,2 76,1 75,4 72,2 76,9 78,8 +0,8 

Ҳисоби муаллиф: Омори солонаи вилояти Суғд: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. 

Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – 

С. 497. 

Бояд қайд намуд, ки дар ҷараёни озодшавии ФИБ субъектони хоҷагидории 

минтақавӣ ва кушод шудани бозорҳои дохилӣ барои молҳои хориҷӣ тараққиёти 

яктарафа ба миён омад. 
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Таҳлили рақамҳои дар ҷадвали 2.12 овардашуда нишон медиҳад, ки суръати 

афзоиши воридот – 178,3% назар ба содирот – 170,3% баланд мебошад. Ҳаҷми 

афзуншавандаи воридоти молҳо барои қонеъ гардонидани талаботи дохилӣ ва 

байниминтақавӣ, нисбат ба содирот, камчинии тавозуни савдои берунии вилояти 

Суғдро аз 529 млн. доллар дар соли 2010 то 959 млн. доллар дар соли 2020 ё 1,8 

маротиба зиёд карданд. Сабаб дар он аст, ки як қисми молҳо,  алалхусус, 

автомобилҳо, маҳсулоти нафтӣ ва ғайра, ки ба вилояти Суғд ворид карда мешаванд, 

ба дигар манотиқи кишвар содир мегарданд. Мутобиқан, дар сурати муайян 

намудани нишондиҳандаҳои кушода будани иқтисодиёти минтақавӣ воридот ва 

содироти байниминтақавии молҳо, ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва аҳолӣ аз як 

минтақа ба минтақаи дигари мамлакат бояд ба инобат гирифта шаванд. Бояд қайд 

кардан зарур аст, ки кушодагии берунаи аз ҳад афзуни иқтисодиёти минтақавӣ ва 

бозор метавонад мавқеъҳои дохилии рақобатноки истеҳсолкунандагони ватанӣ ва 

таҳкурсии амнияти иқтисодии кишварро вайрон кунад.  

Қобили тазаккур аст, ки дар давраи аввали ташаккули иқтисодиёти бозоргонӣ 

бозори дохилӣ ва хусусан бозорҳои ҳудудии маҳалҳо барои молҳои хориҷӣ 

яктарафа кушода шуда буданд ва содиркунандагони минтақавӣ аз имтиёзҳои 

мутақобила бебаҳра монданд, баръакс, тафриқакунии молҳои мо дар бозорҳои 

беруна хеле таҳким ёфт. Дастгоҳи истеҳсолӣ аз ҳисоби истифодаи воситаҳои 

асъорӣ ва содироти молҳо такмил ёфта истодааст ва дар сохтори таназзулёфтаи 

воридот бошад, молҳои сармоягузорӣ вазни хоси начандон калонро ишғол 

менамоянд. 

Ҳавасмандгардонии содирот дар шароити ҳозира бояд ба мазмуни сиёсати 

иқтисодии минтақавӣ ва ҳамчун илова ба иқтисодиёти дохилии минтақа баррасӣ 

шавад. Таваҷҷуҳи асосӣ бояд ба рушди хоҷагии минтақавӣ, умуман ва баланд 

шудани сатҳи рақобатпазирии байналмилалии он зоҳир карда шавад. Аз ин лиҳоз, 

барои рушди минтақавии иқтисодӣ ва инфрасохторӣ шароити мусоид мутобиқи 

талаботи бозор бояд фароҳам оварда шавад. Ҳамин тавр, кам шудани квотаи 

содиротии минтақа ба талафоти як қисми бозорҳои фурӯши он, мутобиқан ба кам 

шудани бакорандозии иқтидорҳои истеҳсолӣ ва шуғли аҳолӣ оварда мерасонад. 
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Ҳамзамон, кам шудани ҳаҷми хароҷоти содиротии асъорӣ, мутобиқан боиси кам 

шудани даромади ба буҷети давлатӣ воридшаванда мегардад. Ин, қабл аз ҳама, 

фаъолнокии сармоягузории субъектҳои хоҷагидорро паст мекунад ва татбиқи 

барномаҳои минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистонро мушкил мегардонад. 

Фаъолияти сохторҳои давлати ҳокимияти минтақавии Тоҷикистон дар чунин 

шароит бояд ба таъсис додани маҷмуаҳои саноатӣ, ки ҳадафи онҳо пур кардани 

бозори дохилӣ бо молҳои баландсифати истеҳсоли ватанӣ мебошад ва онҳо молҳои 

воридотиро иваз менамоянд, равона карда шавад. Дар таҷрибаи воқеӣ таъсиси 

чунин маҷмуаҳо таъсири духеларо ба иқтисодиёти минтақавӣ мерасонад. Якум, 

ҳавасмандгардонии сармоягузориҳо дар истеҳсоли молҳои бо воридот бевосита 

рақобаткунанда зиёд мебошад, зеро он нархи молҳои ба минтақа воридшавандаро 

паст мекунад. Дар натиҷа, савдо беҳтар гардида, шароит барои рушди саноат дар 

соҳаҳои истеҳсоли молҳои зикршуда муҳайё мегардад. Дуюм, сабаби лаёқати пасти 

харидории корхона ва аҳолӣ ин талаботи ғайриинтихобӣ мебошад, ки он бозорро 

маҳдуд карда, муҳити рақобатнокро вайрон месозад. Ниҳоят, чунин вазъият ба 

содироти молҳои ватанӣ ва пешбурди онҳо дар бозорҳои ҷаҳонӣ метавонад таъсири 

манфӣ расонад. 

Рушди вусъатноки содиротии истеҳсолоти минтақавӣ боиси нисбатан паст 

шудани нархи молҳои содиротӣ гардида, мутобиқан, шароити савдои 

байналмилалиро мураккаб месозад. Аз ин рӯ, стратегияи ивазкунандаи воридот ва 

вусъатдиҳандаи содирот бояд таҳия карда шавад. Интихоби афзалиятҳои сиёсати 

иқтисодии давлат бояд натиҷаи таҳлили имкониятҳои хоҷагии халқ, тамоюлоти 

рушди ҷаҳонӣ ва алалхусус, рушди ҳамаҷонибаи робитаҳои иқтисодии хориҷӣ, 

инчунин фароҳам овардани шароити зарурӣ ва кофӣ барои истифодаи самараноки 

афзалиятҳои нисбии дар кишвар вуҷуддошта бошад. 

Дар Тоҷикистон мавҷуд будани афзалиятҳои муайяни рақобатнок дар 

истеҳсоли ин ё он молҳо мавҳумият набуда, ин афзалиятҳо бояд дар минтақаҳои 

кишвар мушаххас карда шаванд. Дар вилояти Суғд инкишоф додан ва 

такрористеҳсол намудани онҳо дар натиҷаи фароҳам овардани шароит барои 

беҳтар кардани фаъолияти сармоягузорӣ, ташкил додани технологияҳои нав, ки ба 
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кам шудани хароҷоти истеҳсол, инчунин истеҳсол кардани молҳои нави дар дигар 

минтақаҳои кишвар истеҳсолнашаванда мусоидат менамоянд ва такмили ихтисоси 

кормандон имконияти истифодаи меҳнати онҳоро барои истеҳсоли молҳои дараҷаи 

баланди коркард ва ғайра фароҳам меорад, имконпазир мебошад. 

Вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон афзалиятҳои рақобатнок дорад, қабл 

аз ҳама, он аз захираҳои табиӣ бой аст, ки барои гузаштан ба траекторияи рушди 

босуръат ва устувор имкон медиҳад. Ҳаҷми онҳо барои қонеъ гардонидани 

талаботи дохилии кишвар ва амалӣ кардани таҳвилоти содиротӣ кифояткунанда 

мебошад. Ҳамзамон, пешомади бозорҳои ҷаҳонии ашёи хом ва молҳои энергетикӣ 

солҳои охир ин афзалиятро боз ҳам арзишноктар мегардонад. Дар муддати кӯтоҳ, 

ҳатто дар шароити кам шудани вазни хоси ашёи хом дар мубодилаи моли ҷаҳонӣ, 

ки сабаби он дар истифодаи технологияҳои сарфаҷӯии захираҳо дар иқтисодиёти 

давлатҳои мутараққӣ ниҳон буд, Тоҷикистон ва минтақаҳои он нақши яке аз 

таҳвилкунандагони ашёи хоми минералиро бозида, содироти онҳо чун қисми 

бартариноки содироти молҳо боқӣ мемонад. Истифодаи самараноки ин афзалият 

ба минтақаҳо имкон медиҳад, ки ба траекторияи рушди устувор гузаранд.76  

Истифодаи афзалиятҳои рақобатнок бо мақсади таъмини рушди истеҳсолот 

ва беҳтар кардани некӯаҳволии аҳолӣ дар ҳамаи минтақаҳои кишвар таҳия ва 

татбиқи сиёсати давлатии рушди минтақавии ҷавобгӯи манфиатҳои миллиро 

пешбинӣ менамояд. 

Афзалияти дигари рақобатнок – ин қувваи кории арзон, вале тахассусманд 

дар минтақаҳои Тоҷикистон ҳисоб меёбад. Ин қувваи кории сершумори тахассусаш 

миёна буда, пардохти музди меҳнати он имкон медиҳад, ки ин омил ба қатори 

афзалиятҳои қиёсӣ гузошта шавад. Истифодаи фондҳои мавҷудаи истеҳсолӣ дар 

соҳаи саноат, хусусан, дар соҳаҳои он, ки ба комёбиҳои назаррас ноил гардидаанд, 

барои таҷдиди корхонаҳо бо хароҷоти камтари сармоявӣ ба ҷои сохтмони онҳо 

имконият фароҳам меорад. Ба соҳаҳое, ки дар онҳо имкониятҳои истеҳсоли 

                                                           
76 Байматов А.А.  Стратегия устойчивого регионального развития. Теория и практика.  Lambert Academic 

Publishing. Швейцария: Берн, 2019. – С. 6. 
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маҳсулоти қобили рақобат дар бозорҳои ҷаҳонӣ вуҷуд доранд, саноати сабук ва 

озуқавории вилояти Суғд дохил мешаванд. 

Аз натиҷаи танзими раванди кушодашавии иқтисодиёти минтақавӣ хулоса 

бармеояд, ки ба корхонаҳо (ширкатҳо) ва дигар ташкилотҳои хоҷагии минтақавӣ 

додани ҳуқуқи мустақилона баромадан ба бозори беруна аҳамияти бузургтар пайдо 

намуд. Аз як тараф, имконияти истифодаи самараноки афзалиятҳои мавҷудаи 

минтақавӣ пайдо шуд ва аз тарафи дигар, масъалаи амалигардонии низоми 

тадбирҳои марбут ба ҳимояи иқтисодиёти минтақавӣ аз таъсири номусоиди 

рақобати хориҷӣ ҳамчун масъалаи доғи рӯз арзёбӣ гардид. Баромади бовусъати 

корхонаҳои соҳибкории вилоят ва дигар ташкилотҳои минтақавӣ ба бозори беруна 

танҳо дар ҳолате самарабахш буда метавонад, ки дар он тамоми ҷанбаҳо, аз ҷумла 

кушода будани бозори дохилӣ ва самаранокии фаъолияти он ба эътибор гирифта 

шаванд. 

Масъалаи дигаре, ки бояд ҳаллу фасли худро ёбад ин такомули олоти 

истеҳсолӣ ба воситаи амалигардонии самараноки ФИБ аз ҳисоби истифодабарии 

воситаҳои асъории аз содироти молҳо ба даст даровардашуда, инчунин 

даровардани тағйиротҳои куллӣ ба сохтори воридот бо воситаи ба дараҷаи муайян 

баровардани  ҳиссаи молҳои инвеститсионӣ дар ҳаҷми молҳои воридотшаванда 

мебошад.  

Баландшавии дараҷаи вобастагии воридоти истеҳсолоти минтақавӣ зарурати 

истифодабарӣ ва таъминоти шароитро барои фаъолияти самараноки механизми 

гумрукӣ, танзими воридот барои манфиатҳои истеҳсолкунандагони ватанӣ талаб 

менамояд. Амалигардонии чунин чорабиниҳо дар чорчӯбаи коркарди сиёсати 

гумрукӣ мувофиқи мақсад ба ҳисоб меравад. Сиёсати гумрукиро дар тадқиқоти худ 

мо ҳамчун сиёсати мустақилона мушоҳида мекунем, ки барои такомули низоми 

ташкили барасмиятдарории гумрукӣ, назорати мол ва хизматҳо равона карда 

мешавад, ки ба воситаи сарҳадҳои гумрукии давлат интиқол мекунанд, аз он ҷумла 

амалӣ намудани чораҳои протексионизм оид ба ҳимояи бозори 

молистеҳсолкунандагони ватанӣ.  
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Танзими ҷараёнҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ба воситаи 

хадамоти гумрукӣ амалӣ карда мешавад, ки фаъолияти онҳо асосан баъд аз соли 

2000-ум бо назардошти ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси гумруки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон густариш ёфт. Барои иҷрои вазифаҳои худ дар марҳилаҳои 

ибтидоӣ таъминоти кадрии шиддатноки низоми гумрукӣ ва мақомоти идоракунӣ, 

ҷузъҳо ва хадамоти минтақавии онҳо ба миён омад. Минбаъд пурзӯршавии 

мақомоти гумрукӣ барои ҳалли масъалаҳо равона карда шуд, ки бо афзоиши 

даромади буҷети давлатӣ алоқаманд буд. Дар ин ҷода усулҳои нави танзими 

ғайритарифии ФИБ-и субъектони иқтисодӣ ва ташкили назорати асъорӣ азхуд 

карда шудаанд. 

Дар марҳилаи ибтидоии фаъолияти механизми гумрукӣ диққати асосӣ ба 

иҷрои вазифаҳои фискалӣ зоҳир карда мешуд, яъне таъмини даромади буҷети 

давлатӣ. Тамоюли муосире, ки дар сиёсати фискалии давлат ба миён меояд, оид ба 

гузариш ба вазифаи танзимкунии хадамоти гумрукӣ шаҳодат медиҳад. 

Таҳлили пардохтҳои гумрукӣ тағйирёбии мусбати онҳоро нишон медиҳад. 

Пардохтҳои гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2010 то соли 2020 ба 3,2 

маротиба афзуда, воридшавии боҷҳои гумрукӣ бошад, 3,1 маротиба, ААИ 3,3 

маротиба, аксизҳо 2,8 маротиба ва дигар пардохтҳо 3 маротиба зиёд шудаанд 

(ҷадвали 2.13). 

Аз ҷиҳати назариявӣ мафҳуми “танзими минтақавии гумрукӣ” 

маънидодкунии махсуси худро дорад, ки хислатҳои хоси он чунин мебошанд:  

1. Мустақилият дар ҳудуди ваколатҳои сохторҳои гумрукии минтақавӣ дар 

танзимкунии иқтисодиёт. 2. Хислати мақсадноки танзими гумрукӣ оид ба ҳалли 

масъалаҳои фискалӣ, протексионистӣ ва мувозинатӣ. 3. Танзими гумрукӣ дар сатҳи 

минтақаҳо қисмати молиявиро низ ба назар мегирад, зеро афзоиши пардохтҳои 

гумрукӣ ба буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ ба он иртиботи ногусастанӣ дорад.  

Танзими гумрукии хоҷагидории минтақавӣ қисми таркибии сиёсати умумии 

иқтисодии давлат ба ҳисоб рафта, барои оқилона ба роҳ мондани интиқоли молҳо, 

инвеститсияҳо ва асъорҳо равона карда шудааст. Ҳамзамон, танзими гумрукӣ 

фишанги амалкунандаи назорат аз болои содирот ва воридоти молҳо мебошад. 
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Ҷадвали 2.13. - Тағйирёбии пардохтҳои гумрукӣ дар солҳои 2010 – 2020 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. сомонӣ) 

Пардохтҳои 

гумрукӣ 

2010 2020 

Соли 2020 нисбат 

ба соли 2010 бо 

ифодаи % 

ҶТ 
Вилояти 

Суғд 
ҶТ 

Вилояти 

Суғд 
ҶТ 

Вилояти 

Суғд 

Ҷамъи пардохтҳои 

гумрукӣ 
1714,7 616,8 5494,9 2522,1 320,5 408,9 

Аз он ҷумла: 

Боҷи гумрукӣ 

 

223,3 

 

77,0 

 

701,5 

 

266,2 

 

314,1 

 

345,7 

Андоз аз арзиши 

иловашуда 
1297,4 479,0 4242,8 2032,0 327,0 424,2 

Аксиз 155,5 55,0 433,6 174,7 278,8 317,6 

Дигар пардохтҳои 

ҳатмӣ 
38,5 5,8 117,0 49,2 304,0 848,3 

Ҳисоби муаллиф дар асоси маълумоти омории ХГҲҶТ. Душанбе, ХГҲҶТ, 2021. 

Моҳиятан, ҳаракатҳои номбурдаро ба воситаи сарҳади гумрукӣ танзим карда, 

давлат сиёсати самараноки фискалиро бо назардошти таъминоти воридшавии 

воситаҳои пулии назаррас ба буҷети давлатӣ татбиқ менамояд, инчунин, барои 

баланд бардоштани диққатҷалбкунандагии инвеститсионии соҳаҳои алоҳида ва 

минтақаҳо, муътадилии қурби асъори миллӣ шароитҳо фароҳам меоварад. Бинобар 

ҳамин, танзими гумрукии чунин намуди фаъолияти субъектони иқтисодиёти 

минтақавӣ дар чорчӯбаи низоми ягонаи танзими давлатии иқтисодиёт амалӣ карда 

мешавад. Бояд дар назар дошт, ки “дар даҳсолаҳои охир дар аксарияти давлатҳо 

минтақакунонии ҷараёни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба миён меояд. Аз бисёр ҷиҳат 

вазифаҳои танзими чунин ҷараёнҳо аз сатҳи марказии ҳокимияти давлатӣ ба 

минтақавӣ мегузаранд”. 

Оид ба танзими гумрукӣ сухан ронда, мо маҷмӯи чораҳои ташкилӣ, иқтисодӣ, 

ҳуқуқиро дар назар дорем, ки аз тарафи мақомотҳои давлатӣ бо назардошти 

тартиботи қонунгузорӣ амалӣ карда мешаванд. Танзими гумрукӣ, махсусан, 

ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои шаҳрвандонро таъмин менамояд, ки бо воридкунӣ ва ё 

ба хориҷа баровардани мол, хизматҳо, сармоя, нақлиёт ва дигар арзишҳо ин кори 

муҳим ба низоми муайян дароварда мешавад. Бояд қайд намуд, ки танзими гумрукӣ 
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барои ҳифзи маънавии зиндагониву саломатии аҳолӣ, ҳайвонот, рустаниҳо, ҳифзи 

муҳити атроф, дастовардҳои таърихӣ, археологӣ ва фарҳангии миллатҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои хориҷӣ равона карда мешавад. Ба ғайр аз ин, 

самаранокии ташкили танзими гумрукӣ барои ҳифзи ҳуқуқи моликият, аз он ҷумла 

барои объектҳои моликияти зеҳнӣ, манфиатҳои истеъмолкунандагони молҳои 

воридшаванда мусоидат менамояд. 

Механизми танзими гумрукӣ фаъолияти субъектони иқтисодиёти 

минтақавист, ки дар соҳаи иқтисодиёти беруна ва ташкили самараноки 

истифодабарии он амал мекунад, ҳалли як қатор масъалаҳои умумии тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳои мамлакатро таъмин менамояд, махсусан: 

 ҳимояи молистеҳсолкунандагони минтақавӣ, агар фаъолияти онҳо ба 

манфиати давлат ва мардум зараровар набошад; 

 таъмини рақобати солим дар бозори дохилӣ бо мақсади 

ҳавасмандгардонии истеҳсолоти молҳои воридотивазкунанда; 

 ҳалли он масъалаҳое, ки ба воситаи механизми бозорӣ ва рақобат 

имконнопазир мебошанд (соҳаҳои иҷтимоӣ ва экологӣ, илм, мудофиа ва ғайра). 

Ҳангоми коркард ва истифодабарии механизми танзими гумрукии 

иқтисодиёт бояд хусусиятҳои низоми хоҷагидорӣ ба назар гирифта шаванд, ки дар 

миқёси мамлакат амал мекунанд. Ба ғайр аз ин, шарти зарурии ташаккулёбӣ ва 

амалигардонии сиёсати гумрукӣ-тарифии мамлакатҳои тараққикардаистода 

баҳодиҳии сатҳи инкишофи иқтисодии он, инчунин ҳалли масъалаҳои аниқ 

мебошад, ки манфиатҳои минтақавӣ ва миллии кишварро таъмин менамоянд. 

Механизми гумрукӣ усули асосии танзимкунии фаъолияти субъектон 

мебошад, ки воридшавии молҳо ва савдои онҳоро дар бозори дохилӣ амалӣ 

менамояд. Асоси чунин механизм тарифи гумрукӣ ба ҳисоб меравад, ки асоси 

тамоми сиёсати гумрукии давлат ва воситаи бештар паҳнгаштаи танзими 

фаъолияти субъектони иқтисодиёти минтақавӣ ба ҳисоб меравад. Тарифи гумрукӣ 
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ҳамчун маҷмӯи мизони боҷҳои гумрукӣ фишанги соф иқтисодиро ифода мекунад, 

ки ба иқтисодиёт ба воситаи фаъолияти иқтисодии беруна таъсир мерасонад77. 

Дар умум тарифи гумрукӣ чунин мақсадҳоро пайгирӣ менамояд: 

 Ҳимояи корхонаҳои минтақавӣ аз таъсири манфии вазъияти бозори 

ҷаҳонӣ ва таъсиси шароитҳо барои рақобати солим; 

 Дастрасии молҳои хориҷӣ дар бозори дохилӣ ва ҳавасмандгардонии 

стратегияи нусхабардорӣ ва мутобиқшавӣ; 

 Ғанигардонии қисми даромади буҷети давлатӣ, беҳтаргардонии сохтори 

воридшавӣ ва содиротшавии молҳо ва дастгирии таносуби оқилонаи даромад ва 

хароҷоти асъорӣ; 

 Таъсиси шароитҳо барои ворид намудани тағйиротҳои пешрафта дар 

номгӯи сохтори истеҳсолоти минтақавӣ ва истеъмоли молҳо; 

 Ташаккулёбии шароитҳои бозорӣ барои ҳамгироии самараноки 

иқтисодиёти мамлакат ба низоми хоҷагидории ҷаҳонӣ. 

Қисми таркибии тарифҳои гумрукӣ боҷҳои гумрукӣ ба ҳисоб мераванд. 

Боҷҳои воридотӣ ҳамчун фишанги асосии протексионизм баромад мекунанд. 

Баробари ин, онҳо ба бартараф намудани фарқияти арзишии байни маҳсулоти 

ватанӣ ва молистеҳсолкунандагони хориҷӣ таъинот доранд. Боҷҳои содиротиро, ки 

ҷорӣ намудани онҳо мувофиқи мақсад ба ҳисоб намеравад, баъзе кишварҳо барои 

ба даст овардани даромади иловагӣ ва ё барои ҳавасмандгардонии гуногуншавӣ ва 

васеъшавии сохтори содиротӣ истифода мебаранд. Ҷорӣ намудани онҳо бо 

вобастагии байни сатҳи тарифҳои гумрукӣ ба молҳои алоҳидаи дар минтақа 

истеҳсолшуда ва дараҷаи рақобатпазирии онҳо дар бозори ҷаҳонӣ асоснок карда 

мешавад. Умуман, талабот ба маҳсулоти соҳаҳои минтақа дар бозори беруна ва 

муносибати истеъмолкунандагон ба онҳо метавонад оид ба сатҳи тараққиёти 

минтақаҳо шаҳодат диҳад. Ба ғайр аз ин, номгӯи васеи молҳои ба бозори ҷаҳонӣ 

баровардашаванда, яъне аз тарафи минтақаҳо содиротшаванда оид ба тараққиёти 

комплексии хоҷагидории минтақавӣ ва дар он мавҷуд будани шумораи зиёди 

                                                           
77  Постановление Правительства Республики Таджикистан “О Товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности Республики Таджикистан” от 01.06.2017 года, №277. 



135 
 

корхонаҳо ва соҳаҳои рақобатпазир шаҳодат медиҳад. Ҳолати баръакс низ 

имконпазир аст, ки дар он маҳдудияти махсусгардонии содиротӣ барои истеҳсоли 

як қатор молҳои кишоварзӣ, оид ба самти маҳдуди тараққиёти иқтисодӣ гувоҳӣ 

медиҳад. 

Бояд қайд намуд, ки тарифи гумрукӣ аз тарафи Ҳукумати мамлакат ҷорӣ 

карда, ҳангоми муайян намудани мизони боҷҳои гумрукӣ ҳолати иқтисодиёти 

минтақаҳо ва хусусияти вазъи бозори дохилӣ, инчунин, тағйироти сатҳи нархҳо дар 

биржаҳои молӣ ва фондии ҷаҳонӣ амалӣ карда мешаванд. 

Механизми гумрукӣ-тарифӣ дар намуди муосир якчанд марҳилаи инкишоф 

ва такомулро аз сар гузаронидааст. Дар марҳилаи аввал (солҳои 1992 – 1995) қарор 

оид ба ҷорӣ намудани боҷҳои содиротӣ ва дигар қоидаҳои мураккаби интиқоли 

сарҳадҳои гумрукӣ қабул шуда буданд. Ин масъала корхонаҳо ва ташкилотҳоро 

новобаста аз шакли моликият ва савдогарони хурдро фаро мегирифт, ки бо 

содироти мол аз кишвар машғул буданд. Пардохти боҷи гумрукии содиротӣ дар 

тӯли 10 рӯз аз лаҳзаи пешниҳоди мол ба назорати гумрукӣ амалӣ мегардид. Барои 

пардохт накардани боҷ дар муҳлати муқарраршуда дар ҳаҷми 0,1% аз арзиши 

гумрукии он барои ҳар рӯзи сипаришуда ҷарима ситонида мешуд. 

Соли 1995 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон №200 “Оид ба тарифҳои гумрукӣ” 

қабул гардид. Ии қонун тартиби ташаккулёбӣ ва истифодабарии тарифҳои 

гумрукиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун фишанги сиёсати савдои беруна ва 

танзими давлатии бозори дохилӣ бо дарназардошти алоқамандии он бо бозори 

ҷаҳонӣ ва қоидаҳои истифодабарии боҷгузории молҳоро ҳангоми интиқоли онҳо аз 

сарҳади гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян намуд. 

Дар ин давра дар Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин мизонҳои боҷҳои гумрукӣ 

ҷорӣ шуда буданд (ҷадвали 2.14). 

Бори аввал мизонҳои боҷҳои содиротӣ бо назардошти молҳо ба таври 

фарқкунанда ҷорӣ карда шуда буданд. Мисол, алмос, сангҳо ва металлҳои 

қиматбаҳо, маҳсулот аз онҳо бо мизони 200% боҷгузорӣ карда мешуданд. Барои 

маҳсулоти дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми нокифоя истеҳсол кардашаванда 

боҷҳои нисбатан калони содиротӣ ҷорӣ шуда буданд. Дар марҳилаи минбаъда 
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(солҳои 2000 – 2010) баробари қабул намудани як қатор қарорҳои зарурӣ доир ба 

такомули механизми гумрукӣ, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шароитҳои 

муътадил ва муосирро барои танзими фаъолияти субъектони иқтисодиёти 

минтақавӣ фароҳам овард. 

Ҷадвали 2.14. - Мизонҳои боҷҳои гумрукӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар давраи солҳои 1993 - 1995 

Гурӯҳ ва 

кодҳои 

НМ ФИБ 

Номгӯи молҳо мувофиқи 

НМ ФИБ 

Бо фоиз аз арзиши гумрукӣ 

Бо рубл 
Бо доллари 

ИМА 

min. max. min. max. 

Гр.4 Асали аслӣ 20 60 15% 20% 

Гр.6-9 

Дарахтони зинда ва дигар рустаниҳо; 

сабзавот ва меваҳои гуногун, чормағзҳо, 

маҳсулоти қаннодӣ 

20 50 15% 15% 

Гр.63 

Маҳсулоти тайёри нассоҷӣ; комплектҳо; 

либоси пӯшида ва маҳсулоти нассоҷӣ; 

матоъҳо 

30 60 20% 40% 

Гр.50 Шоҳӣ (пилла) 25 40 10% 15% 

Гр.60 Трикотаж, матои бофтаи мошинӣ ва дастӣ 30 60 20% 40% 

Сарчашма: Қарори Шӯрои Вазирони Ҷумҳурии Тоҷикистон №319 аз 02.07.1993с. «Оид ба 

боҷҳои гумрукии содиротӣ» ва ҳисоби муаллиф. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон узви Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё (ИИАО) гардида, 

аз 1 ноябри соли 2003 реҷаи савдои озодро ҷорӣ намуд ва мизони сифрии боҷи 

гумрукиро барои воридоти молҳо истифода мебурд, ки аз тарафи давлатҳои аъзои 

Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё (ИИАО) ворид мешуданд, ба ғайр аз “Маъданҳо ва 

консентратҳои алюминий”. Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирокчии Протоколи 

марҳила ба марҳила манъ намудани маҳдудият дар савдои тарафайни давлатҳои 

аъзои ИДМ мебошад, ки 3 июни соли 2005 ба имзо расидааст. 

Ба ғайр аз ин, барои батартибдарории фаъолияти субъектони иқтисодиёти 

минтақавӣ дар соҳаи фаъолияти берунииқтисодӣ як қатор қарорҳои махсуси 

Ҳукумат оид ба ҷорӣ намудани мизонҳои нави боҷҳои гумрукии содиротӣ ва 

воридотӣ қабул карда шуданд. Хусусияти хоси чунин қарорҳо дар истифодабарии 
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комплексии мизони боҷҳои гумрукӣ ифода меёфт, ки онҳоро дар чорчӯбаи 

истифодабарии мизонҳо бо назардошти стратегияи умумии танзими гумрукӣ 

алоқаманд менамуд.  

Марҳилаи нисбатан зарури ҷараёни пойдоршавии механизми гумрукӣ доир 

ба танзими фаъолияти субъектони иқтисодиёти минтақавӣ наздиккунии мизонҳои 

миёнаи содиротӣ ва воридотии тарифҳои гумрукии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

барасмиятдарории гумрукӣ ва дигар чораҳо ба меъёрҳои байналмилалӣ ба ҳисоб 

меравад. Дар ин давра Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 3 декабри соли 2004, таҳти 

№62 “Оид ба қабули Кодекси гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар амал татбиқ 

намудани он” қабул карда шуд. Моҳиятан дар ин марҳила заминаи нав барои дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташаккул додани механизми танзими гумрукии ба талаботи 

ҷаҳонӣ ҷавобгӯ таъсис дода шуд. 

Марҳилаи навбатӣ дар ташаккулёбии механизми гумрукӣ бо ҷараёни 

ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба созишномаи “Оид ба иттиҳоди гумрукӣ” 

ба ҳисоб меравад.78 

Бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.03.2013с., таҳти №93 

номгӯи техникаҳои таъиноти кишоварзӣ, таҷҳизотҳои истеҳсолӣ-технологӣ ва 

масолеҳи пурракунанда ба онҳо, ки комплекти ягонаро ташкил медиҳанд, барои 

воридкунӣ ба ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз пардохти андоз аз арзиши 

иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда шудаанд. 

Дар чорчӯбаи ҳамкориҳо дар ташкилотҳои ҳамгироии байналмилалӣ (ИДМ, 

СҲШ) дар давраи таҳлилшаванда аз тарафи Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин 

ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ қабул карда шудаанд: 

 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12.01.2013 сол, таҳти №18, 

Созишнома оиди ҳамкорӣ дар соҳаи саноат ва таъсиси Шӯро доир ба сиёсати 

саноатии давлатҳо–иштирокчиёни  ИДМ тасдиқ карда шудааст; 

                                                           
78 Соглашение об общем таможенном тарифе государств-участников Таможенного союза - г. Москва, 17 февраля 

2000г. Соглашение утверждено Постановлением Правительства РТ, 19 октября 2000г. № 409. 
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 бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 05.04.2016, таҳти №1446 

Созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи ташкили бозори ҳамгироии асъории 

давлатҳо–иштирокчиёни ИДМ, ки дар шаҳри Ашқобод санаи 5 декабри соли 2012 

ба имзо расидааст, тасдиқ карда шуд (мувофиқи моддаи 2 Созишномаи мазкур: 

“Ҳар як кишвар ба бонкҳои резидентони дигар кишварҳо мутобиқи қонунгузории 

давлатӣ муассиси худ дорои ҳуқуқи амалигардонии амалиётҳои асъориро дошта, 

ба бозори асъори худ барои гузаронидани амалиёти конверсионии байнибонкӣ бо 

шартҳои мусоиди бонкҳои худи мамлакат уҳдадор мебошад); 

 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.08.2013, таҳти №332 

лоиҳаи Созишнома байни ҳукуматҳои давлатҳои аъзои СҲШ доир ба таъсис 

додани шароитҳои мусоид барои боркашонии автомобилӣ тасдиқ карда шуд. 

Ҳуҷҷати мазкур барои таъмини эътимоднокӣ ва самаранокии боркашонии 

автомобилии байналмилалӣ барои алоқаҳои беруниқтисодии давлатҳо равона 

карда шудааст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёз ба мизони боҷи гумрукии воридотӣ дар 

ҳаҷми 50% аз мизонҳои тасдиқшуда ҷорӣ карда шудааст, ки ҳангоми воридоти 

молҳо аз 45 кишвари нисбатан тараққиёташон сусттар ба назар гирифта шудааст. 

Ҳамаи ин чораҳо барои истифодабарии самараноки механизми гумрукӣ дар 

танзимкунии фаъолияти субъектони иқтисодиёти минтақавӣ шароити мусоид 

фароҳам оварданд. 

Дарки нисбатан чуқури табиати боҷҳои гумрукӣ, ҳамчун фишанги 

механизми гумрукӣ-тарифӣ, имкон медиҳад, алоқаи дақиқро бо нархи молҳо 

муайян намоем, ки дар бозори минтақавӣ ба фурӯш бароварда шуда, ба он тавсифи 

моҳиятан дуруст медиҳанд. Дар шароити бозор ба нархҳо мавқеи марказӣ дар 

механизми таъминоти манфиатҳои иқтисодии субъектони иқтисодиёти минтақавӣ 

вобаста карда шудааст. Айнан нархҳо таносуби даромад ва хароҷоти субъектонро 

доир ба ташкили амалиётҳои берунииқтисодӣ танзим менамоянд. Аксарияти 

тадқиқотчиён гумон мекунанд, ки боҷҳои гумрукӣ қисми нархи молҳо, аниқтараш, 
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нархи молҳои ба мамлакат воридотшавандаро ташкил медиҳанд. Баландшавӣ ва ё 

коҳишёбии сатҳи боҷҳои гумрукӣ ба нархи молҳо таъсири бевосита расонида, дар 

як қатор ҳолатҳо ба таври ғайримустақим метавонанд, ба нархҳо ҳангоми фурӯши 

молҳо дар бозорҳои минтақавӣ таъсир расонанд. Имконияти чунин таъсиррасонӣ 

бо он асос меёбад, ки боҷи гумрукӣ аз рӯи тавсифи таркибии худ яке аз фишангҳои 

танзими давлатии иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Баробари ин, чӣ тавре ки таҷрибаи 

ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ҳангоми истифодабарии дуруст ва мавҷудияти шароитҳои 

мувофиқ боҷи гумрукӣ метавонад, ба ҳайси фишанги нисбатан самараноки танзими 

чунин ҷараёнҳо баромад намояд. 

Алоқаи боҷи гумрукӣ ва нархи молҳои дар бозори дохилии минтақа 

фурӯхташаванда хислати мураккаб дорад. Боҷҳои гумрукӣ дар аксарияти ҳолат 

нархи молҳои фурӯхташавандаро, ки аз сарҳади гумрукӣ интиқол шудаанд, баланд 

менамоянд. Агар инҳо молҳои ниёзи мардум бошанд, он гоҳ ҳангоми боҷгузорӣ бо 

боҷҳои гумрукӣ нархҳои миёнаи фурӯш дар бозори дохилии минтақавӣ баланд 

мешаванд. Агар молҳои аз сарҳади гумрукӣ интиқолшуда ашёи хом ва ё дигар 

қисматҳои алоҳидаро барои истеҳсолот ташкил диҳанд, он гоҳ боҷҳои гумрукӣ 

арзиши аслии маҳсулоти истеҳсолшавандаи корхонаҳои минтақавиро баланд 

мекунанд. 

Лекин, ҳамаи ин қисми дидашавандаи ҷараёни мураккаб мебошад. Маънои 

чуқураш дар он зоҳир мегардад, ки моҳияти муаммо кушода шуда бошад, бо 

таъсири боҷи гумрукӣ ба нархи молҳо ба миён омадааст. Ҳангоми барзиёдии 

талабот нисбат ба пешниҳоди молҳо дар бозори молӣ, нархҳо боло шуда, фоидаро 

дар ҳаҷми умумӣ субъекте ба даст меорад, ки амалиёти берунииқтисодиро амалӣ 

кардааст. Ҳисоби саривақтии ин ҳолати бозорӣ ба давлат имкон медиҳад, ки 

даромади иловагиро аз ҳисоби баланд намудани мизони боҷи гумрукӣ ба даст орад. 

Тағйирот дар вазъияти бозор, ки бо коҳишёбии талабот алоқаманд аст, паст 

намудани саривақтии мизони боҷи гумрукиро тақозо менамояд, то ки субъектонро 

аз зарарҳои беасос эмин нигоҳ дорад. 



140 
 

Боҷҳои гумрукӣ дар ҷараёни нархгузории дохилӣ ва беруна иштирок 

менамоянд. Баробари ин, ҳангоми ҷорӣ намудани боҷҳои гумрукӣ бояд таносуби 

нархҳои дохилӣ ва ҷаҳонӣ ба инобат гирифта шавад, зеро дар он мушкилотҳои 

зиёди бунёдии алоқамандии иқтисодиёти миллӣ бо хоҷагии ҷаҳонӣ ва тамоюлҳои 

тараққиёти ҷаҳонӣ ифода меёбанд. Танҳо дар чунин шароит барои муайян 

намудани нақши боҷҳои гумрукӣ дар амалигардонии алоқаҳои хоҷагидории миллӣ 

ва иқтисодиёти ҷаҳонӣ имконпазир мегардад. 

Боҷҳои гумрукӣ ҳамчун фишанги таъсири давлатӣ ба иқтисодиёт шакли 

махсуси муносибатҳои давлатиро нисбат ба субъектон ифода мекунад, ки дар соҳаи 

берунииқтисодии иқтисодиёти минтақавӣ дар асоси ташаккулёбии даромадҳои 

буҷети давлатӣ амал мекунанд. Табиати иқтисодии чунин муносибатҳо мураккаб 

ва дорои зиддият мебошад, зеро он бо ташаккулёбии даромадҳои давлатӣ ва 

хароҷоти субъектони ФИБ, инчунин, бо ҷараёни нархгузорӣ ба молҳо алоқаманд 

мебошад, ки аз сарҳадҳои гумрукӣ мегузарад. Муайян намудани дурустии 

вазифаҳои иҷрокунандаи боҷи гумрукӣ ва муқаррар намудани алоқамандии ҳар яки 

онҳо имкони самаранокии танзими давлатии фаъолияти субъектони иқтисодиёти 

минтақавиро афзоиш медиҳад. Баробари ин, нақши ҳар як вазифаи иҷрошаванда 

метавонад, натанҳо вобаста аз вазъияти бамиёномада дигаргун шавад, балки 

вобаста аз масъалаҳои ҳалшавандаи танзими давлатии фаъолияти иқтисодии 

берунии субъектони иқтисодиёти минтақавӣ тағйир ёбад. 

Ба ақидаи мо, боҷҳои гумрукӣ бояд ба танзими ҳаракати молию пулӣ, 

таъминоти таносуби оқилонаи талабот ва пешниҳод дар бозор, ҳавасмандгардонии 

молистеҳсолкунандагон, истеҳсоли молҳои алоҳидаи барои рӯйпӯш намудани 

эҳтиёҷоти кишвар нокифоя таъинот доранд. Баробари ин, вазифаҳои тақсимотӣ, 

фискалӣ ва протексионистӣ, ки аз тарафи боҷҳои гумрукӣ иҷро карда мешаванд, 

иқтидори танзимкунии онҳоро пурқувват мегардонанд. 

Ҳамин тавр, истифодабарии механизми танзими гумрукии иқтисодиёти 

минтақа натанҳо аз беҳтаргардонии интиқоли молҳо, инвеститсияҳо ва асъор 
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иборат аст, балки ҳамчун фишанги босамари назорат аз болои воридкунӣ ва 

содироти мол бо назардошти хусусиятҳои бозори минтақавӣ баромад мекунад. 

Моҳиятан, интиқоли молҳоро ба воситаи сарҳадҳои гумрукӣ ба танзим дароварда, 

давлат сиёсати фискалиро дар минтақаҳо татбиқ менамояд, ки баланд намудани 

самаранокии он аз таъсиси шароитҳо ва, пеш аз ҳама, таъминоти мусоиди реҷаҳои 

гумрукӣ барои ҳамроҳшавии самараноки иқтисодиёти минтақаҳо ба иқтисодиёти 

миллӣ ва ҷараёнҳои хоҷагии ҷаҳонӣ, аз он ҷумла бо роҳи васеъшавии барориши 

маҳсулоти корхонаҳои минтақавӣ ба бозорҳои ҷаҳонӣ ва кушодшавии бозорҳои 

дохилии минтақаҳо барои молҳои хориҷӣ ва инвеститсияҳо вобастагӣ дорад. 

Бинобар ҳамин, танзими гумрукии фаъолияти берунии иқтисодии субъектони 

минтақавиро бо назардошти хусусиятҳои онҳо ва дар чорчӯбаи низоми ягонаи 

танзими давлатии макроиқтисодӣ амалӣ намудан зарур аст. 
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БОБИ III. ТАҲЛИЛИ ШАРОИТҲОИ ИСТИФОДАБАРИИ МЕХАНИЗМИ 

ТАНЗИМИ МАКРОИҚТИСОДИИ ҶАРАЁНИ РУШДИ УСТУВОРИ 

ХОҶАГИИ МИНТАҚА 

3.1. Таҳлили ҳолат ва тамоюли тараққиёти макроиқтисодии минтақаҳо 

Номуътадилии иқтисодии ҷаҳонӣ ва тағйирёбии он, ки бо паҳнгардии 

пандемияи “COVID-19” алоқаманд аст, аҳамияти рушди устувори иқтисодии 

мамлакат ва минтақаҳои онро пурзӯр менамояд. Баробари ин, натанҳо масъалаи 

таъмини суръати рушди иқтисодии солҳои пешина, балки рушди сатҳи баланди 

зиндагониро таъминкунанда ба мадди аввал гузошта мешавад. 

Чунин муносибат ба танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо коркард 

ва амалигардонии механизмҳои минтақавиро дар назар дорад, ки бо 

беҳтаргардонии истифодабарии иқтидори минтақавӣ алоқаманд мебошад. Бояд дар 

назар дошт, ки тараққиёти ҳамаи минтақаҳо ҳама вақт бо пояи табиӣ-захиравӣ, 

вазъияти экологӣ ва таъсири онҳо ба соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ алоқаманд аст. 

Механизми фаъолияти ҳар як минтақа дар макони иқтисодии мамлакат 

хусусиятҳои хос дорад, ки дар хислатҳои таърихии минтақаҳо ва намуди давлатҳо 

инъикос ёфта, ба самаранокии механизми танзимкунии иқтисодиёти минтақавӣ 

таъсири калон мерасонад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон кишвари мустақили демократӣ мебошад, ки сиёсати 

давлатии танзимкунии тараққиёт барои таъмини шуғли пурраи аҳолӣ, беҳтар 

гардонидани сатҳи зиндагонӣ, тақсимоти боадолатонаи даромадҳо, тараққиёти 

муътадили макроиқтисодӣ ва ғайра равона карда мешавад. 

Дар омӯзиши тараққиёти муътадили макроиқтисодӣ маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавӣ (МММ) нишондиҳандаи зарури тараққиёти макроиқтисодии минтақаҳо 

ба ҳисоб меравад. Дар табиати МММ хусусияти асосӣ дар он зоҳир мегардад, ки бо 

ифодаёбии пулӣ ҳисоб карда шуда, натиҷаи ниҳоии фаъолияти корхонаҳо ва 

ташкилотҳои дар ҳудуди минтақа ҷойгиршударо инъикос менамояд.79 

                                                           
79 Мироедов А.А., Шарамыгина О.А. Использование показателя валового регионального продукта в оценке 

экономического развития региона // Вопросы статистики. 2003. № 9. – С. 33-41. 
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Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ қисми таркибии ММД-и мамлакатро ифода 

мекунад, ки бо маълумоти дар ҷадвали 3.1 оварда тавсиф карда мешавад. 

Ҷадвали 3.1. - Тағйирёбии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. сомонӣ) 

Нишондиҳандаҳо 2005 2010 2015 2019 2020 

Соли 2020 

нисбат ба 

солҳои 

додашуда 

(маротиба) 

2005 2010 

ММД 7206,6 24707,1 48401,6 77354,7 82543,0 11,5 3,3 

Маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавӣ 
6878,2 22309 41553,9 68691,4 73870,5 10,7 3,3 

Вазни қиёсии МММ дар 

МУД, бо ифодаи % 
95,5 90,3 85,9 88,8 89,5 - - 

ВМКБ 160 416,1 719,7 1063,4 1065,0 6,7 2,6 

Вазни қиёсӣ дар МММ, 

бо ифодаи % 
2,3 1,9 1,7 1,5 1,4 - - 

Вилояти Суғд 1764,5 5716,2 11597,2 20537,1 21621,9 12,2 3,8 

Вазни қиёсӣ дар МММ, 

бо ифодаи % 
25,7 25,6 27,9 29,9 29,3 - - 

Вилояти Хатлон 1805,5 6493,2 12522,7 19664,0 22080,5 12,2 3,4 

Вазни қиёсӣ дар МММ, 

бо ифодаи % 
26,2 29,1 30,1 28,6 29,9 - - 

Шаҳри Душанбе 1479,6 5201,5 9468,8 15139,2 15570,5 10,5 3,0 

Вазни қиёсӣ дар МММ, 

бо ифодаи % 
21,5 23,3 22,8 22,0 21,1 - - 

НТҶ 1668,7 4482 7245,5 12287,7 13532,6 8,1 3,0 

Вазни қиёсӣ дар МММ, 

бо ифодаи % 
24,3 20,1 17,4 17,9 18,3 - - 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 335. 

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ҳамчун ҷамъи арзишҳои мол ва 

хизматҳои дар ҳудуди минтақа истеҳсолшуда аз соли 2005 то соли 2020-ум 11,5 

маротиба бо нархҳои солҳои мувофиқ афзоиш ёфтааст, ки оид ба тамоюли устувори 

тараққиёти иқтисодии ҳамаи минтақаҳои мамлакат шаҳодат медиҳад. 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат аз ҳисоби панҷ субъекти минтақавии 

иқтисодиёти миллӣ ташаккул меёбад, ки ба шумораи онҳо дохил мешаванд: 
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Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон, шаҳри Душанбе 

ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳуриявӣ.  

Афзоиши истеҳсолот ва фаъолнокии кор ба суръати афзоиши МММ-и ин 

минтақаҳо таъсири мусбат расонидааст. Соли 2005 дар вилоятҳои Суғд ва Хатлон, 

шаҳри Душанбе ва НТҶ маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар ҳаҷми тақрибан баробар 

истеҳсол карда мешуд. Ҳамзамон, дар давраи солҳои 2005–2020 суръати 

баландтарини афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ дар вилоятҳои Суғду 

Хатлон 12,2 маротиба ва шаҳри Душанбе 10,5 маротиба ба назар мерасад. 

Аз нуктаи назари истифодабарии методологӣ МММ имкон медиҳад, ки якум, 

баҳодиҳии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии субъектони иқтисодиёти миллиро 

амалӣ гардонида, афзалиятҳои онҳо муайян карда шаванд; дуюм, маълумоти 

минтақаҳо бо нишондодҳои миёнаи мамлакат муқоиса карда шаванд; сеюм, ин 

усули аз тарафи СММ қабулшудаи тартибгузории кишварҳо оид ба ҳаҷми маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ мебошад.80 

Дар асоси ин усул таносуби тағйирёбии МММ ба ҳар сари аҳолиро доир ба 

минтақаҳо ва нишондиҳандаи миёнаи Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил мекунем 

(ҷадвали 3.2). 

Таҳлили маълумоти оморӣ имкон медиҳад, ки ду тамоюли барои минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон хосбуда муайян карда шаванд. Якум тамоюл дар он зоҳир 

мегардад, ки ҳаҷми МММ ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳо афзоиши устувор дорад. 

  

                                                           
80 Урунов А.А. Единое экономическое пространство. - М., ИД «Синергия», 2012. – 384 с. 
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Ҷадвали 3.2. - Нишондиҳандаҳои муқоисавии МММ ба ҳар сари аҳолӣ доир ба минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2000-2020 (сомонӣ) 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021. – С. 20, 214-216. 

  

Солҳо ҶТ 

Душанбе Суғд Хатлон ВМКБ НТҶ 

 
Нисбат  

ба ҶТ,% 
 

Нисбат  

ба ҶТ,% 
 

Нисбат  

ба ҶТ,% 
 

Нисбат  

ба ҶТ,% 
 

Нисбат  

ба ҶТ,% 

2000 289 710 246 260 90 185 64 156 54 342 118 

2005 1023 2348 230 875 86 762 74 773 76 1114 108 

2010 3007 7313 243 2600 86 2479 82 2031 67 2659 88 

2011 3545 9266 261, 3194 90 2969 84 1697 47 2706 76 

2012 4199 10793 257 3898 93 3461 82 2521 60 3164 75 

2013 4574 12312 269 4444 97 3485 76 3012 65 3373 73 

2014 5003 13117 262 4803 96 4063 81 3492 69 3538 70 

2015 4859 13371 275 4902 101 4326 89 3344 68 3949 81 

2016 5837 13568 232 5836 100 4796 82 3869 66 4519 77 

2017 6405 14470 226 6837 107 5122 80 4343 6 4808 75 

2018 6871 16608 242 7032 102 5348 78 4631 67 5351 77 

2019 7375 17534 238 7585 103 5872 79 4645 63 5673 77 

2020 7770,7 17677,7 227,5 7853,6 101,1 6445,9 82,9 4602,4 59,2 6108,1 78,6 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли  

2000 

26,9 24,9 0,9 30,2 1,1 34,8 1,2 29,5 1,2 17,9 0,7 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли  

2010 

2,6 2,4 0,9 3,0 1,2 2,6 0,9 2,3 0,9 3,0 0,9 
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Бо ифодаёбии номиналӣ МММ чунин тағйиротро вобаста ба минтақаҳо 

ифода менамояд: дар шаҳри Душанбе аз 710 сомонӣ дар соли 2000 то 17,7 ҳазор 

сомонӣ дар соли 2020 (афзоиш 25 маротиба); вилояти Суғд – аз 260 сомонӣ то 7,9 

ҳазор сомонӣ (афзоиш 30 маротиба); дар вилояти Хатлон – аз 185 сомонӣ то 6,4 

ҳазор сомонӣ (афзоиш ба 35 маротиба); дар ВМКБ – аз 156 сомонӣ то 4,6 ҳазор 

сомонӣ (афзоиш 30 маротиба) ва дар НТҶ – аз 342 сомонӣ то 6,1 ҳазор сомонӣ 

(афзоиш 18 маротиба). Муқаррарист, ки дар чунин таҳлил таъсири таваррум низ 

вуҷуд дорад. Баробари ин, афзоиши МММ дар минтақаҳо аз ҳисоби афзоиши ҳаҷми 

истеҳсолот ба назар мерасад ва чунин тамоюл аз соли 2010 оғоз ёфтааст. 

Таҳлили натиҷаҳои ба даст овардашуда имкон медиҳад, ки  оид ба 

мавҷудияти фарқият доир ба нишондиҳандаи МММ ба ҳар сари аҳолӣ байни 

субъектони иқтисодиёти миллӣ ибрози ақида намоем. Дар ВМКБ ин нишондиҳанда 

3,8 маротиба, вилояти Хатлон 2,7 маротиба нисбат аз шаҳри Душанбе паст қарор 

дорад. Чунин фарқиятҳо дар тӯли тамоми давраи тадқиқотӣ ба назар мерасанд, ки 

мавҷудияти фарқгузории устуворро дар тараққиёти иқтисодии субъектони 

иқтисодиёти миллӣ тасдиқ менамоянд. Мувофиқан, бояд шароитҳоро барои 

танзими макроиқтисодии суръати тараққиёти иқтисодиёти минтақаҳо фароҳам 

овард, ки барои ҳалли мушкилотҳои нобаробарӣ дар тараққиёти иқтисодиёти 

минтақаҳо мусоидат намояд. Тараққиёти нобаробари минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ба фикри академик Р.К. Раҳимов, яке аз таҳдидҳои бехатарии 

иқтисодии мамлакат ба ҳисоб меравад81. 

Хусусияти иқтисодиёти миллӣ на дар худи амалияи мавҷудияти нобаробари 

байниминтақавӣ, балки аввал дар сиёсати иқтисодии давлатӣ аз ҳад зиёд, дуюм дар 

коҳиш ёфтани сиёсати давлатии бартараф намудани чунин нобаробариҳо ифода 

меёбад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирёбии мусбати МММ ба ҳар сари аҳолӣ 

нисбат ба нишондодҳои миёна ба назар мерасад: дар вилояти Хатлон аз 62% соли 

2000-ум то 82,9% дар соли 2020, дар ВМКБ аз 54% дар соли 2000-ум то 59,2% дар 

                                                           
81  Рахимов Р.К. Некоторые вопросы экономической безопасности Таджикистана // Экономика Таджикистана: 

стратегия развития. – Душанбе, 2008. - № 4. – С. 14. 
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соли 2020-ум. Яке аз сабабҳои чунин тағйирот, чӣ тавре ки натиҷаҳои таҳлили 

муқоисавӣ нишон медиҳанд, беҳтаршавии шароит барои фаъолгардонии иқтисодӣ 

дар ин минтақаҳо ба ҳисоб меравад. 

Тамоюли дуюм дар камшавии нисбии арзиши маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ 

ифода меёбад, ки ба ҳар як истиқоматкунандаи баъзе аз минтақаҳо нисбат ба 

нишондиҳандаи миёнаи кишвар рост меояд. Мисол, МММ ба ҳар сари аҳолӣ дар 

НТҶ соли 2000-ум ба 118% баробар буда, дар соли 2020 ин нишондиҳанда то 78% 

коҳиш ёфтааст. Аз ин ҷо оид ба тағйирёбии махсусгардонии минтақаҳо, инчунин, 

вазъияти бозори ҷаҳонии алюминий хулоса кардан мумкин аст, ки он ба тағйирёбии 

нархҳо ва нисбатан бадшавии вазъияти иқтисодӣ оварда расонд. 

Ба ҳаҷми МММ ба ҳар сари аҳолӣ таъсири муайянро омилҳои дохилӣ низ 

расонидаанд. Дар навбати аввал сухан оид ба шумораи аҳолӣ дар минтақаҳо 

меравад. Дар миқёси ҷумҳурӣ шумораи аҳолии доимӣ дар соли 2020 ба 9,5 млн. 

нафар баробар шуда, афзоиши он нисбат ба соли 2000-ум 55,1%-ро ташкил додааст 

(ҷадвали 3.4). Афзоиши бештари аҳолӣ (65,2%) дар НТҶ ба назар мерасад. Аз соли 

2000 то соли 2020 аҳолии шаҳри Душанбе  56,2% зиёд гардида, ин нишондиҳанда 

дар вилояти Хатлон ба 59,7% ва дар вилояти Суғд ба 47,1% баробар шудааст, аз 

ҳама суръати пасти афзоиши аҳолӣ дар ВМКБ ба назар мерасад, ки дар ин давра 

12,2%-ро ташкил кардааст. 

Вазни қиёсии нисбатан баланд дар шумораи умумии аҳолии мамлакат соли 

2020 ба вилояти Хатлон рост меояд (36%), ки нисбат ба соли 2000-ум ба ду 

нишонаи фоизӣ зиёд мебошад. Афзоиши вазни қиёсӣ дар шумораи умумии аҳолиро 

дар НТҶ қайд намудан зарур аст, ки он соли 2020 ба 1,4% зиёд гардидааст ва ҳиссаи 

шаҳри Душанбе 0,3% зиёд гардида, вилояти Суғд бошад, дар сохтори аҳолии 

мамлакат  2,1% коҳиш ёфтааст. 

Бояд қайд намуд, ки маҳсулоти минтақавӣ натиҷаи ниҳоии фаъолияти 

минтақаҳоро ифода карда, арзиши мол ва хизматҳои талаботи пардохтпазирро 

нишон медиҳад, ки аз тарафи воҳидҳои иқтисодӣ дар давоми сол бо нархи ниҳоии 

харидор истеҳсол карда шудаанд. Инчунин, ҷамъият бояд барои баланд намудани 

ҳиссаи арзиши иловашуда дар маҳсулот (хизмат) ҳавасманд бошад, ки дар рушди 
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самаранокӣ ва ҳосилнокии меҳнат ифода меёбад. Танҳо дар чунин ҳолат даромади 

кормандони истеҳсолӣ баланд мешавад, ки дар шакли музди меҳнат қисми арзиши 

иловашударо ифода менамояд. Бинобар ҳамин, хулоса оид ба афзоиши 

некӯаҳволии аҳолии минтақаҳо вобаста аз афзоиши МММ дуруст арзёбӣ карда 

мешавад. 

Афзоиши ҳаҷми МММ аз бисёр ҷиҳат аз ҳаҷм ва шумораи корхонаю 

ташкилотҳое вобастагӣ дорад, ки дар ҳудуди минтақаҳо ҷойгир мебошанд. Соли 

2020 дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон 47639 корхонаю ташкилотҳо фаъолият 

доштанд, ки нисбат ба соли 2000 тақрибан 2,2 маротиба зиёд мебошад (ҷадвали 

3.3). 

Ҷадвали 3.3. - Шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳо дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2000-2020) 

Солҳо ҶТ 
Душанбе Суғд Хатлон ВМКБ НТҶ 

воҳид % воҳид % воҳид % воҳид % воҳид % 

2000 21286 4356 20 5801 27 5279 25 857 4,0 4993 23 

2005 45000 7057 16 12063 27 13268 29 1035 2,3 11566 26 

2010 25083 6487 26 6131 24 6934 28 1121 4,5 4410 18 

2015 42358 10860 26 10328 24 12350 29 1724 4,0 7096 17 

2019 46465 11275 24 11906 26 13805 30 1797 4 7682 17 

2020 47639 11708 24,6 12187 25,6 14021 29,4 1870 3,9 7853 16,5 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли 2000 

(маротиба) 

2,2 2,7 4,6 2,1 -1,4 2,7 4,4 2,2 -0,1 1,6 -6,5 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 353. 

Суръати нобаробари афзоиш дар минтақаҳои мамлакат ба назар мерасад. 

Масалан, шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳо дар шаҳри Душанбе дар давраи 

таҳлилӣ 2,7 маротиба зиёд гардида, дар вилояти Хатлон низ 2,7 маротиба, дар дигар 

минтақаҳо бошад, тақрибан 2 маротиба афзоиш ёфтааст. Қисми зиёди корхонаҳо ва 

ташкилотҳо соли 2020 дар вилояти Хатлон ҷойгир будаанд (29,4%), соли 2000 ин 

нишондиҳанда ба 25% баробар буд. 

Шумораи корхонаҳо ва ташкилотҳо дар шаҳри Душанбе низ то 24,6%-и вазни 

қиёсии шумораи умумӣ зиёд шудааст. Тамоюли пастшавии вазни қиёсии шумораи 

корхонаҳо ва ташкилотҳо дар вилояти Суғд ба назар мерасад. Агар соли 2000 вазни 
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қиёсии онҳо ба 27% баробар бошад, соли 2020 ин нишондиҳанда то 25,6% коҳиш 

ёфтааст. Чунин тамоюл дар НТҶ ба назар мерасад, ки коҳишёбӣ аз 23% то 16,5%-

ро ташкил додааст. 

Ба иқтисодиёти минтақаҳо соҳибкорони инфиродӣ ва соҳибкории хурд саҳми 

назаррас мегузоранд. Мутобиқи Қонун “Оид ба ҳифз ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ” ба зумраи соҳибкорон субъектони соҳибкории хурд, соҳибкории 

инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқиро дохил мекунанд, ки даромади умумии онҳо дар як 

сол аз 500 ҳаз. сомонӣ то 15 млн. сомониро ташкил медиҳад. 

Солҳои пешин бахши бизнеси хурд ба монеаҳои зиёди маъмурӣ дучор мешуд. 

Бақайдгирии мураккаб ва дурударози давлатӣ, таъсисдиҳӣ ва бартараф намудани 

бизнес инкишофи бизнеси хурдро бозмедошт. Вобаста ба ин, Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон моҳи майи соли 2009 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистонро “Оид ба 

бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ”-ро қабул намуд, ки 

мақсади он аз ҷорӣ кардани принсипи “равзанаи ягона” барои бақайдгирии бизнес 

иборат буд. Ин қонун имкон дод, ки тартиби бақайдгирӣ сода карда шуда, муҳлати 

бақайдгирӣ аз 49 рӯзи корӣ то 3 рӯзи корӣ барои шахсони ҳуқуқӣ кам карда, барои 

соҳибкории инфиродӣ бошад, як рӯзи кориро ташкил кард. 

Дар шароити имрӯза бо низоми одии андозбандӣ, ҳисоб ва ҳисоботдиҳӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми содакардашуда вуҷуд дорад, ки иваз намудани 

пардохти қисми андозҳоро бо андози ягона дар назар дорад. Дар ин ҷода тартиби 

баҳисобгирии муҳосибӣ, тартиб додани ҳисоботҳои муҳосибӣ ва андозӣ тағйир 

дода шуданд. Гузариш ба низоми содакардашуда хароҷоти меҳнатиро барои 

ҳисоби андозҳо кам намуда, эҳтимолияти хатогии техникиро коҳиш дода, ҳисоби 

андозҳоро сода гардонидааст. Истифодабарии низоми содакардашудаи андозбандӣ 

мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ба танзим дароварда мешавад. 

Чораҳои амалишуда ба инкишофи соҳибкории хурд ва инфиродӣ мусоидат 

намуданд. 

Соли 2020 дар миқёси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 592,8 ҳазор 

соҳибкорони инфиродӣ ба қайд гирифта шуда буданд, ки 84 ҳазори онҳоро 

соҳибкорони инфиродӣ ташкил медиҳанд, ки бо шаҳодатнома фаъолият бурда, 
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338,7 ҳазори соҳибкорони инфиродии бо патент фаъолиятдошта ва 171,7 ҳазор 

хоҷагиҳои деҳқониро ташкил доданд. 

Шумораи соҳибкорони инфиродии фаъолиятбаранда соли 2020 ба 304 ҳазор 

расидааст, аз он ҷумла 37,3 ҳазор – соҳибкорони инфиродии аз рӯи шаҳодатнома 

фаъолиятбаранда, 105,4 ҳазор соҳибкорони инфиродии бо патент фаъолиятбаранда 

ва 161,4 ҳазор хоҷагиҳои деҳқонӣ. 

Мутобиқи минтақаҳо вазни қиёсии соҳибкорони инфиродии 

фаъолиятбаранда чунин мебошад: вилояти Суғд – 36,6%; вилояти Хатлон – 31,8%; 

НТҶ – 18,7%; шаҳри Душанбе – 11,5% ва ВМКБ – 1,4%. 

Таҳлили рақамҳои овардашуда тасдиқ менамояд, ки дар давраи гузариш ба 

тарзи индустриалию аграрии иқтисодиёти кишвар масъалаи дарёфти нуқтаи 

ҷойгиркунии муносиби корхонаи алоҳидаи саноатӣ нисбати сарчашмаҳои ашёи 

хом ва бозорҳои фурӯши маҳсулот бояд ҳал карда шавад. Аз рӯи назарияи классики 

иқтисодиёти минтақавӣ омили ҳалкунандаи ҷобаҷокунии истеҳсолоти саноатӣ ин 

хароҷоти нақлиётӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, нуқтаҳои таҳқиқшавандаи ҳудуд 

барои ҷойгиркунии корхонаи саноатӣ ба таносуби вазни бори интиқолёбанда ва 

масофаи ҷойгир шудани корхона вобаста аст. 

Дар ҳаёти воқеӣ, фаъолияти хоҷагии минтақавӣ, ҳалли масъалаи 

ҷойгиркунии заводи металлургӣ дар вилояти Суғд аҳамияти аввалиндараҷа дорад. 

Масалан, нуқтаи имконпазири ин корхонаи саноатӣ бо ҷойгиршавии сарчашмаҳои 

маъдан (ҳавзаи Чорух-дайрон), ангишт (ҳавзаи Фон-Яғноб)  ва истифодабарандаи 

металл (ҳавзаи Хуҷанд, Бӯстон) вобаста мебошад. Дар ин ҳолат, хароҷоти умумӣ 

бо интиқоли ҳамаи бори барои истифодаи 1 тонна металл зарур муайян карда 

мешавад. Ҳалли масъалаи баррасишаванда бо усули шабеҳи дарёфти нуқтаи 

баробарии қувваҳо, ки ба сифати онҳо вазни маъдан, ангишт, металл баромад 

мекунад, асоснок карда мешавад.  

Бояд дар назар дошт, ки дар замони муосир самаранокии корхонаи саноатӣ 

аз мавқеи ҷойгиршавии он вобаста нест. Дар натиҷаи ҷудокунии элементҳои 

хароҷоти истеҳсолӣ ва муайян намудани таъсири нақлиёт, қувваи корӣ ва 

агломератсия, ки ҳамчун асоси ҷойгиркунии истеҳсолоти саноатӣ ҳисоб карда 
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мешавад, вазифаи кам кардани хароҷоти умумии истеҳсол ва истеъмол гузошта 

мешавад. Дар ин асно, бояд омӯзиши масъалаҳои гуруҳбандии пурратарини 

омилҳои ҷойгиркунии истеҳсолоти саноатӣ аз рӯи дараҷаи таъсири онҳо, умумият 

ва зоҳиршавии қонуният дар минтақа гузаронида шавад. Масалан, фоидаи аз 

фаъолияти субъектҳои хоҷагии минтақавиро то ҳол омили ҷойгиркунии истеҳсолот 

меноманд ва онро ҳамчун натиҷаи хоҷагидорӣ вобаста аз ҷой меҳисобанд. Танҳо 

муқоисаи хароҷоти истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти муайяни минтақа бо хароҷоти 

камтарини дигар мавзеи мамлакат, ба баровардани хулосаи саҳеҳ имкон медиҳад. 

Боз як шарте, ки дар раванди ҷойгиркунии истеҳсолоти саноатӣ ба ҳисоб гирифта 

мешавад, қувваи корӣ аст ва захираи он бо шумораи аҳолии дар минтақаҳои 

мамлакат вобастабуда хеле барзиёд мебошад (ҷадвали 3.4).  

Ҷадвали 3.4.  - Шумораи аҳолии доимӣ дар минтақаҳои  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 40. 

Солҳо ҶТ 

Душанбе Вилояти Суғд 
Вилояти 

Хатлон 
ВМКБ НТҶ 

Ҳазор 

нафар 
% 

Ҳазор 

нафар 
% 

Ҳазор 

нафар 
% 

Ҳазор 

нафар 
% 

Ҳазор 

нафар 
% 

2000 6128,5 564 9 1871,9 31 2145,2 35 206,2 3 1341,2 22 

2005 6718,9 630 9,4 2015,8 30 2368,4 35 206,8 3 1497,9 22 

2010 7417,2 711,2 9,6 2197,9 30 2618,3 35 204,8 2,8 1685,1 23 

2015 8352,0 788,7 9,4 2455,5 29 2971,5 36 214,3 2,6 1922,0 23 

2016 8551,2 802,7 9,4 2511,0 29 3047,8 36 217,4 2,5 1972,3 23 

2017 8742,8 816,2 9,3 2560,8 29 3124,4 36 220,2 2,5 2021,2 23 

2018 8931,2 831,4 9,3 2608,5 30 3198,5 36 223,6 2,5 2069,2 23 

2019 9313,8 863,4 9,3 2707,3 27 3348,3 36 228,9 2,5 2165,9 23 

2020 9506,3 880,8 9,3 2753,1 28,9 3425,5 36,0 231,4 2,4 2215,5 23,4 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли  

2000 бо % 

155,1 156,2 101 147,1 95 159,7 102 112,2 73 165,2 106 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли  

2010 бо % 

128,2 123,8 97 125,3 91 130,8 102 113,0 88 131,1 102 
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Музди меҳнат ҳамчун яке аз сарчашмаҳои ташаккулёбии даромадҳои аҳолӣ, 

соли 2020 ба ҳисоби миёна дар мамлакат 1393,8 сомониро ташкил карда, нисбат ба 

соли 2000-ум  89 маротиба афзоиш ёфтааст (ҷадвали 3.5). 

Ҷадвали 3.5. - Музди меҳнати номиналии ҳисобшудаи кормандони 

корхонаҳо ва ташкилотҳо дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон   

(солҳои 2000-2020, сомонӣ) 
 

2000 2005 2010 2015 2019 2020 

2020 нисбат 

ба 2000 

(маротиба) 

2020 

нисбат ба 

2010 

(маротиба) 

ҶТ 15,6 83,6 354,4 878,9 1335,5 1393,8 89 4 

Душанбе 31,1 168,1 717,3 1526,6 2040,49 2080,8 67 3 

ВМКБ 12,6 71,9 277,2 701,5 1200,35 1347,4 107 4 

Суғд 13,4 69,2 258,8 696,8 1182,69 1236,3 92,2 5 

Хатлон 9,8 56,6 232,9 645,1 998,54 1053,8 108 5 

НТҶ 24,3 101,1 347,1 832,2 1120,09 1192,9 49 3,5 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 217. 

 

Ба афзоиши назарраси музди меҳнат дар вилояти Хатлон нигоҳ накарда (108 

маротиба), ҳаҷми аслии он 1053,8 сомониро ташкил кардааст ва минтақаи мазкур 

байни дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ мавқеи охиринро оид ба сатҳи музди меҳнат 

ишғол менамояд (75,6% аз музди меҳнати миёна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон). 

Тадқиқоти тамоюли бамиёномада дар НТҶ ҷолиби диққат мебошад, ки дар 

ин минтақа, дар ҳолати бузургии на он қадар баланди МММ ба ҳар сари аҳолӣ сатҳи 

музди меҳнат то соли 2020, дар миқёси мамлакат, дар мавқеи дуюм қарор дошт, 

лекин соли охир минтақа ба мавқеи чорум поён фаромада, музди меҳнати миёна ба 

1192,9 сомонӣ баробар шуд.  

Таҳлилҳо собит намуданд, ки сатҳи нобаробарии музди меҳнат натанҳо дар 

минтақаҳо, балки дар соҳаҳои иқтисодиёт низ ба назар мерасад. Мисол, соли 2020 

музди меҳнати аз ҳама пасттарин дар бахши аслии иқтисодиёт, дар байни 

кормандони хоҷагии қишлоқ, шикор ва ҷангалдорӣ ба қайд гирифта шудааст, ки 

572,79 сомониро ташкил медиҳад. Музди меҳнати баландтарин дар саноати 
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маъданҳои кӯҳӣ ва коркарди конҳо ба назар мерасад, ки ба 2546,6 сомонӣ, дар 

сохтмон ба 2403,8 сомонӣ, дар электроэнергетика ва таъминоти газу об ба 2299,8 

сомонӣ баробар аст. Умуман, дар бахши аслии иқтисодиёт музди меҳнати 

миёнамоҳона 1808,5 сомониро ташкил карда, дар бахши хизматрасонӣ ин 

нишондиҳанда ба 1444,9 сомонӣ баробар гардидааст. Баробари ин, музди меҳнати 

кормандони соҳаи миёнаравии молиявӣ ба 3580,1 сомонӣ, иттилоот ва алоқа ба 

2706,9 сомонӣ баробар шудааст. 

Оид ба тараққиёти саноатии минтақаҳо аз рӯи ҳаҷми маҳсулоти 

истеҳсолшаванда ва аз рӯи талаботи дохилӣ ва берунии истеъмолкунандагон баҳо 

гузоштан мумкин аст. Таҳлили маълумотҳо нишон медиҳад, ки истиеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2020 ба 30890 млн. сомонӣ 

баробар шудааст. Ҳамзамон, суръати миёнасолаи афзоиш дар панҷ соли охир ба 

121% расидааст (ҷадвали 3.6). 

Ҷадвали 3.6. - Суръати миёнасолаи афзоиши маҳсулоти саноатӣ  

дар минтақаҳо (бо ифодаи фоиз) 

Минтақаҳо 2005-2010 2010-2015 2015 – 2020 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 105,7 107,3 121 

Шаҳри Душанбе 111,1 103,4 122 

Вилояти Суғд 118,5 114,2 127 

Вилояти Хатлон 104,8 107,6 117 

ВМКБ 102,2 110,7 119 

НТҶ 88,5 100,8 124 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 15. 

 

Дар вилояти Суғд суръати миёнасолаи афзоиш 127%, дар ВМКБ 119%, шаҳри 

Душанбе 122%-ро ташкил кардааст, ки оид ба истифода додани корхонаҳои нави 

саноатӣ ва афзоиши иқтидори истеҳсолии онҳо шаҳодат медиҳад, ки тамоюли 

мусбатро дар тараққиёти минтақаҳо пурзӯртар намуд. Дар НТҶ афзоиши ҳаҷми 

маҳсулоти саноатӣ бо давраҳои пастравӣ низ мушоҳида карда мешавад, ки бо 

ҷараёни истеҳсоли алюминии аввалия алоқаманд мебошад. Дар вилояти Суғд 

асосан матоъҳои пахтагӣ, шоҳӣ, қолинҳо ва масолеҳи қолин, маҳсулоти қаннодӣ, 
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консервҳо аз мева ва сабзавот, меваҳои хушк, масолеҳи сохтмонӣ ва ғайра истеҳсол 

карда мешаванд. Инчунин, дар ин минтақа фаъолияти корхонаҳо барои истеҳсоли 

меваи хушк, семент, тирезаҳо ва дарҳои гуногун бо истифодаи технологияҳои 

пешқадам ба роҳ монда шудааст. 

Минтақаҳо хоҷагии қишлоқи бисёрсоҳа доранд. Самтҳои асосии онҳо 

парвариши пахта, пилла, боғдорӣ ва ангурпарварӣ, чорводорӣ, занбӯрпарварӣ ва 

ғайра мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки барои оқилона ҷойгир намудани соҳаҳои хоҷагии қишлоқ 

ва баъзе шаклҳои истеҳсолот тадқиқотҳои сифатнок дар асоси назарияи классикӣ 

ва таснифи он дар замони муосир зарур аст. Масъалаи муҳиме, ки ҳалли худро бояд 

ёбад, ин ошкорнамоии қонунияти ҷо ба ҷо гузории истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ 

мебошад.  Дар ҳудуд ва гирду атрофи шаҳри марказӣ, ки бозори ягонаи фурӯши 

маҳсулоти хоҷагии қишлоқ  ва сарчашмаи таъминкунандаи маҳсулоти саноатӣ ба 

ҳисоб меравад, ташкил ва бурда расонидани маҳсулоти хоҷагии қишлоқро ба 

истеъмолкунандагон дар назар бояд дошт. Нархи ҳар як маҳсулот дар ҳамаи 

нуқтаҳои макон аз нархи дар шаҳр будаи он, ки аз рӯи хароҷоти нақлиётӣ аз ҳаҷм 

ва масофаи кашонидани бор вобаста аст, фарқ мекунад. Ба ҳолати нархгузорӣ 

масофа таъсир мерасонад ва бо истифодаи методи муқоисаи хароҷоти нақлиётӣ 

барои кашонидани маҳсулот аз ҷойҳои истеҳсолот то бозор бояд ба масъалаи 

ҷобаҷогузории истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ дар ҳудуди минтақаҳои мусоидтар 

аҳамияти хоса дод. Аз ин лиҳоз, ба саволи хоҷагии қишлоқ, дар заминаи 

гузошташудаи муайян, кадом шаклро ба худ касб мекунад ва барои ҷо ба ҷокунии 

он масофа чӣ таъсир мегузорад. Ба саволи гузошташуда иқтисодчии олмонӣ 

Й.Тюнен (J. Thiinen) тариқи усули муқоисаи хароҷоти нақлиётӣ барои кашонидани 

маҳсулот аз ҷойҳои истеҳсолот то бозор ҷавоб меёбад.82 

Дар замони муосири инкишофи низоми иқтисодиёти бозорӣ ин масъала 

ранги дигар мегирад, яъне минтақаҳои мусоидтар барои дар ҳудуди он 

                                                           
82 Й.Тюнен (J. Thiinen) “Давлати ҷудогона ва муносибати он ба хоҷагии қишлоқ ва иқтисодиёти 

миллӣ”. Москва. 1926. 
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ҷобаҷокунии  ин ё он шакли истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ, аз нуктаи назари 

хароҷоти камтарини нақлиётӣ бояд муайян карда шаванд. 

Ҳангоми тартиб додани нақшаи муносиби ҷойгиркунии истеҳсолоти хоҷагии 

қишлоқ, ки системаи доираҳои тасмахел бо диаметри гуногундошта дар атрофи 

шаҳри марказии минтақа гирд омадаанд ва ба ҷойгиркунии шаклҳои гуногуни 

фаъолияти хоҷагии қишлоқ асос доранд, ба эътибор гирифта шаванд. Ҳар қадаре, 

ки ҳосилнокии истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ баланд ва ҳаҷми калон дошта бошад, 

ҳамон қадар чунин истеҳсолот бояд ба шаҳр наздик ҷойгир шуда бошад. Аз тарафи 

дигар, чи қадаре ки ин ё он намуди маҳсулот аз рӯи воҳиди вазну қиматнокӣ баланд 

бошад, ҳамон қадар ҷойгиршавии дуртари он аз шаҳр  мувофиқи мақсад хоҳад буд. 

Бинобар ин, рентаи замин, ки аз рӯи мавқеи ҷойгиршавии он муайян карда 

мешавад, асоснок намудани назарияро талаб менамояд. Бояд гуфт, ки маҳсулоти 

мушаххас дар бозор бо як нарх, новобаста аз ҷойи истеҳсоли худ фурӯхта мешавад. 

Рентаи замин дар доираи аввал зиёдтарин буда, аз дараҷаи дуршавии қитъаҳои 

замин аз марказ торафт кам мешавад. Рентаи замин ба бузургии  сарфаи хароҷоти 

нақлиётӣ дар  хоҷагиҳо, ки ба марказ нисбатан наздик ҷойгир шудаанд, баробар 

аст. Дар доираи дуртаре, ки он ҷо ҳоло раванди истеҳсолоти ҳоҷагии қишлоқ ҷой 

дорад, бузургии рента ба сифр баробар аст. Минимуми хароҷоти нақлиётӣ барои 

дастраскунии маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ба максимуми рентаи замин мувофиқат 

мекунад. 

Ҳаҷми маҳсулоти умумии хоҷагии қишлоқи мамлакат дар умум соли 2020 ба 

37,6 млрд. сомонӣ баробар шуда, нисбат ба соли 2015-ум 36,2% зиёд гардидааст 

(ҷадвали 3.7). 

Қисми асосии маҳсулоти рустанипарварӣ ба маблағи 19,3 млрд. сомонӣ ва 

чорвордорӣ тақрибан ба маблағи 8,5 млрд. сомонӣ аз тарафи хоҷагидории аҳолӣ 

истеҳсол карда мешавад, ки вазни қиёсии он ба ҳисоби миёна зиёда аз 62%-ро 

ташкил медиҳад. Чунин ҳолат дар ҳама минтақаҳои мамлакат ба назар мерасад. 
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Ҷадвали 3.7. - Маҳсулоти умумии хоҷагии қишлоқ дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  (солҳои 2015 – 2020) 

Минтақаҳо 

Ҳаҷми маҳсулоти 

умумӣ 

Аз он ҷумла: 

Хоҷагиҳои 

ҷамъиятӣ 

Хоҷагиҳои 

деҳқонӣ 

Хоҷагии 

аҳолӣ 

млн. 

сомонӣ 
% % % % 

ҶТ  

2015 
21577,8 100 5,3 32,3 62,4 

2020 37616,6 100 7,8 41,0 51,2 

ВМКБ 

2015 
598 3 1,9 38,8 59,3 

2020 529,1 2 0,9 32,5 66,6 

Суғд 

2015 
5831,7 27 7,0 36,9 56,1 

2020 8 091,7 29 13,5 43,2 43,3 

Хатлон 

2015 
11381,6 52 3,2 30,7 66,1 

2020 14467,9 52 4,2 41,5 54,3 

НТҶ 

2015 
3766,5 17 9,5 28,9 61,6 

2020 4 661,8 17 8,7 36,3 55 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 296. 

 

Истеҳсолкунандагони асосии маҳсулоти кишоварзӣ вилоятҳои Хатлон ва 

Суғд мебошанд, ки ба ҳиссаи онҳо зиёда аз 80%-и маҳсулоти умумии кишоварзӣ 

рост меояд. 

Барои бартараф намудани таъсири тағйирёбии нархҳо бояд истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзиро бо ифодаёбии шайъӣ таҳлил намуд. Соли 2020 дар 

категорияҳои хоҷагидории мамлакат 1,56 млн. тонна ғалладонаҳо истеҳсол карда 

шуданд, ки нисбат ба соли 2010-ум 12,4% зиёд буда, 1022,5 ҳазор тонна картошка 

истеҳсол карда шудааст (афзоиш 13,5%), сабзавот 2,5 млн. тонна (афзоиш 117%), 

756,9 ҳазор тонна полезиҳо (афзоиш 56,9%), ангур 239,1 ҳазор тонна (афзоиш 

92,4%), мевагиҳо 467,8 ҳазор тонна, ки нисбат ба соли 2010 ду маротиба зиёд 

мебошад ва инчунин, 396 ҳазор тонна нахи пахта, ки нисбати соли 2010-ум 27,7% 

зиёд истеҳсол карда шудааст. 

Ҳаҷми истеҳсоли гӯшт дар ҳамаи категорияҳои хоҷагидорӣ соли 2020 ба 

150,1 ҳазор тонна баробар шуд, ки нисбат ба соли 2010 ду маротиба зиёд мебошад. 
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Дар ҳамин давра истеҳсоли гӯшт дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон 12,8%, вилояти 

Суғд  80%, ВМКБ 12% ва НТҶ 49% зиёд гардидааст. 

Ҳаҷми истеҳсоли шир дар ҳама категорияҳои хоҷагидорӣ соли 2020-ум ба 

1020,9 ҳазор тонна расида, нисбат ба соли 2010-ум 54,5% зиёд гардидааст. 

Истеҳсоли шир дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон 72%, вилояти Суғд 25%, ВМКБ 1% 

ва НТҶ 55% афзудааст. 

Вазни қиёсии шири истеҳсолшуда дар хоҷагиҳои аҳолӣ дар ҳаҷми умумӣ 

94,5%-ро ташкил медиҳад, аз он ҷумла дар ВМКБ – 99,0%, вилояти Хатлон – 96,1%, 

вилояти Суғд – 92,3%, НТҶ – 92,8% мебошад. 

Соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли тухм 983,1 млн. ададро ташкил дод, ки нисбат ба 

соли 2010-ум 4,2 маротиба зиёд мебошад. Истеҳсоли тухм дар хоҷагиҳои вилояти 

Суғд 13,6%, вилояти Хатлон 6,5%, ВКМБ 0,8% ва НТҶ  2,1% зиёд гардидааст. 

Ҳаҷми истеҳсоли пашм соли 2020 ба 8017 тонна расида, нисбат ба соли 2010-

ум 13,9% зиёд гардидааст. Афзоиши истеҳсоли пашм дар хоҷагиҳои вилояти Суғд 

5,1%, вилояти Хатлон 4,7% ва ВМКБ 0,8% афзун карда шудааст. 

Соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли пилла дар ҷумҳурӣ ба 388 тонна расидааст, аз он 

ҷумла дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон – 224 тонна, вилояти Суғд – 143 тонна ва НТҶ 

– 21 тоннаро ташкил медиҳад. 

Соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли асал ба 4221 тонна расонида шуд. Истеҳсоли асал 

дар хоҷагиҳои вилояти Суғд 1458 тонна, вилояти Хатлон 1067 тонна, ВМКБ 20 

тонна ва дар НТҶ 1676 тоннаро ташкил кардааст. 

Соли 2020 истеҳсоли моҳӣ дар миқёси ҷумҳурӣ умуман ба 2749,3 тонна 

расонида шуд, инчунин, дар хоҷагиҳои вилояти Хатлон – 2236,3 тонна, вилояти 

Суғд – 369,9 тонна, ВМКБ – 48,1 тонна, ш. Ваҳдат – 56,6 тонна, н. Рӯдакӣ – 11,4 

тонна, н. Рашт – 8,1 тонна, ш. Ҳисор – 7,9 тонна, н. Файзобод – 7,3 тонна ва н. 

Шаҳринав – 3,7 тоннаро ташкил додааст. 

Нишондиҳандаҳои дар боло овардашуда аз тағйирёбии мусбати тараққиёти 

бахши кишоварзӣ дар иқтисодиёти минтақаҳо шаҳодат медиҳанд. 
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Соли 2020 воридшавии инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ аз ҳисоби ҳамаи 

сарчашмаҳои молиягузорӣ дар ҷумҳурӣ дар ҳаҷми 11755,6 млн. сомонӣ ва ё 

129,5%-ро нисбат ба соли 2015 бо нархҳои муқоисавӣ ташкил дод (ҷадвали 3.8). 

Ҷадвали 3.8. - Воридшавии инвеститсияҳо ба сармояи асосии 

хоҷагии минтақавӣ (млн. сомонӣ) 

Минтақаҳо 2015 2020 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли 2015 бо 

ифодаи % 

Вазни қиёсӣ, % 

2015 2020 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

9077,4 11755,6 129,5 100,0 100,0 

ВМКБ 248,9 368,2 147,9 2,8 3,1 

Хатлон 1454,9 2404,9 165,2 16,0 20,4 

Суғд 1568,2 1321,5 84,3 17,3 11,2 

Душанбе 3250,6 3275,8 100,8 35,8 27,8 

НТҶ 2554,8 3640,2 142,5 28,1 37,5 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 373. 

Соли 2020 доир ба объектҳои таъиноти истеҳсолӣ инвеститсияҳо ба ҳаҷми 

6935,8 млн. сомонӣ ва ё 59,6% азхуд шуда, ба объектҳои таъиноти ғайриистеҳсолӣ 

дар ҳаҷми 4819,8 млн. сомонӣ ва ё 40,4%-и ҳаҷми умумии инвеститсияҳо дар 

ҷумҳурӣ равона шуда буданд. 

Барои сохтмони объектҳои энергетикӣ 4551,5 млн. сомонӣ инвеститсияҳо ба 

сармояи асосӣ азхуд шуданд. Дар соҳаҳои нақлиёт ва алоқа инвеститсияҳо ба 

сармояи асосӣ ба маблағи 993,6 млн. сомонӣ ва 88% равона гардидаанд. 

Соли 2020 барои истифода хонаҳои истиқоматӣ бо масоҳати умумии 1463,4 

ҳазор метри мураббаъ супорида шуданд. Ба истифода додани хонаҳои истиқоматӣ 

дар минтақаҳо чунин тавсиф карда мешавад: ВМКБ – 26,5 ҳазор метри мураббаъ ва 

ё 7,5% аз масоҳати умумии дар мамлакат ба истифода додашуда; дар вилояти 

Хатлон – 292,5 ҳазор метри мураббаъ ва ё 18,4% аз масоҳати умумии дар мамлакат 

ба истифода додашуда; вилояти Суғд – 434,4 ҳазор метри мураббаъ ва ё 29,7% аз 

масоҳати умумии дар мамлакат ба истифода додашуда; шаҳри Душанбе – 458,5 

ҳазор метри мураббаъ ва ё 31,3% аз масоҳати умумии дар мамлакат ба истифода 
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додашуда; НТҶ – 251,5  ҳазор метри мураббаъ ва ё 11,3% аз масоҳати умумии дар 

мамлакат ба истифода додашуда мебошад. 

Соли 2020 дар кишвар 94 мактаби таҳсилоти умумӣ барои 13534 хонанда ба 

истифода дода шуд, аз он дар ВМКБ барои 640 ҷой, дар вилояти Хатлон барои 

11124 хонанда, шаҳри Душанбе барои 630 ҷой, дар вилояти Суғд барои 660 ҷой ва 

НТҶ барои 480 ҷой. Инчунин, дар ин давра 14 муассисаҳои томактабӣ барои 1700 

ҷой ба истифода дода шуданд, аз ҷумла: 270 ҷой дар вилояти Хатлон, 510 ҷой дар 

вилояти Суғд ва 920 ҷой дар шаҳри Душанбе мебошад. 

Дар ҳамин давра барои истифода 81 нуқтаи хизматрасони тиббӣ барои қабули 

яквақтаи 436 нафар ба истифода супорида шуд, алалхусус: дар вилояти Хатлон 

барои 400 нафар ва вилояти Суғд барои 36 нафар. Дар ин марҳила 7 беморхона 

барои 577 кат ба истифода супорида шуд, аз он ҷумла дар вилояти Хатлон барои 

270 кат, дар вилояти Суғд барои 307 катро ташкил дод.  

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон инкишофи фаъолияти минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ аҳамияти зарурии иқтисодӣ дорад. Минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” 

дар шаҳри Хуҷанд ҷойгир буда, ҳудуди он 320 га-ро ташкил медиҳад. Дар минтақаи 

озоди иқтисодии “Суғд” 29 субъект ба қайд гирифта шудааст, ки аз он 24 субъект 

корхонаҳои ватанӣ ва 5 субъект корхонаҳои муштарак мебошанд (алалхусус, 

кишварҳои Полша, Русия, Туркия ва Хитой). Дар минтақаи озоди иқтисодии 

“Суғд” маҳсулотҳои зерин истеҳсол карда мешаванд: коллекторҳои гелиоии 

офтобӣ, қубурҳои пластикӣ, ноқилҳои барқӣ, рангҳои гуногуни деворӣ, профилҳои 

пластикӣ барои дару тирезаҳо, зарфҳои пластикӣ (барои нигоҳдории меваҳо, 

маҳсулоти гӯштӣ ва ғайра). 

Соли 2019 дар минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” 11 корхонаи саноатӣ 

фаъолият дошт, ки ҳаҷми барориши маҳсулот дар маҷмӯъ 163,3 млн. сомониро 

ташкил додааст: аз тарафи ҶДММ “Реал” ба маблағи 96 млн. сомонӣ; ҶДММ 

“Равзана Пластик” – 15,1 млн. сомонӣ; КМ “Силокоат-Бойя” – 10,8 млн. сомонӣ; 

КМ “Стар-Пласт” – 14,8 млн. сомонӣ; ҶДММ КМ “Тоҷпроф” – 90,8 млн. сомонӣ; 

ҶДММ “Фартуна Ко” – 6,9 млн. сомонӣ; ҶДММ “Тоҷикполиэтилен” – 4,6 млн. 

сомонӣ; ҶДММ “Афранг пластик” – 1,7 млн. сомонӣ; ҶДММ “Ариана металл-
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пласт” – 17,6 млн. сомонӣ ва ҶДММ “Ҷаҳони нав ММ” – 13,9 ҳазор сомонӣ. Соли 

2019 дар минтақаи озоди иқтисодии “Суғд” аз тарафи се субъект хизматрасониҳои 

пулакӣ ба маблағи тақрибан 4 млн. сомонӣ расонида, як субъект корҳои 

сохтмониро ба маблағи 299,6 ҳазор сомонӣ иҷро намуд. 

Минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” дар ҳудуди ноҳияи Данғараи вилояти 

Хатлон ҷойгир буда, масоҳати он 521,3 га-ро ташкил медиҳад. Соли 2019 дар 

минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” корҳои сохтмонӣ ба маблағи 171,4 млн. 

сомонӣ ба иҷро расонида шуданд, аз он ҷумла: ҶДММ “ТК ОЙЛ” ба маблағи 169,4 

млн. сомонӣ ва ҶДММ “ОРО” ба маблағи 2,0 млн. сомонӣ. 

Айни замон, дар минтақаи озоди иқтисодии “Данғара” 8 корхонаи саноатӣ 

фаъолият дорад, ки ҳаҷми барориши маҳсулот 34,3 млн. сомониро ташкил додааст, 

аз он ҷумла: ҶДММ “Тоҷпласт-1” ба маблағи 9,5 млн. сомонӣ; ҶДММ “Грин-голд” 

ба маблағи 1,7 млн. сомонӣ; ҶДММ “Миср-2001” ба маблағи 335 ҳазор сомонӣ; 

ҶДММ “Детейн Бетон” ба маблағи 3,0 млн. сомонӣ; ҶДММ “Ауфен” ба маблағи 

17,5 млн. сомонӣ; ҶДММ “Ғаюр саноат” ба маблағи 2,0 млн. сомонӣ; ҶДММ “Оро” 

ба маблағи 34,5 ҳазор сомонӣ; ҶДММ “Сохтмон-11” ба маблағи 50 ҳазор сомонӣ 

маҳсулот истеҳсол мекунанд. 

Минтақаи озоди иқтисодии “Панҷ” дар ҳудуди ноҳияи Ҷайҳуни вилояти 

Хатлон ҷойгир буда, масоҳати он  971,8 га-ро ташкил медиҳад. Соли 2019 дар 

минтақаи озоди иқтисодии “Панҷ” корҳои сохтмонӣ ба маблағи 705,4 ҳазор сомонӣ 

иҷро карда шудаанд. Дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии “Панҷ” 3 корхонаи 

саноатӣ фаъолият дорад, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти онҳо дар маҷмӯъ 886,7 

ҳазор сомониро ташкил кард, аз он ҷумла: ҶДММ “Брок – 2” ба маблағи 623,6 ҳазор 

сомонӣ; ҶДММ “Милал-Интер-Ҷоинт” ба маблағи 242,7 ҳазор сомонӣ ва ҶДММ 

“Ансор Групп” ба маблағи 20,4 ҳазор сомонӣ мебошад. 

Минтақаи озоди иқтисодии “Ишкошим” дар ҳудуди ноҳияи Ишкошими 

ВМКБ ҷойгир буда, масоҳати умумии он 200 га-ро ташкил медиҳад. Соли 2019 

истеҳсоли мол ва корҳои сохтмонӣ ба қайд гирифта нашудаанд. 

Соли 2020 ҳаҷми гардиши савдои чакана, таъмини автомобилҳо, техникаи 

маишӣ ва ашёҳои истифодабарии шахсӣ ба 27599,7 млн. сомонӣ расонида шуд. Аз 
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он дар бозорҳои озуқаворӣ, ашёвӣ ва омехтаи ҷумҳурӣ молҳо ба маблағи 11276,4 

млн. сомонӣ ба фурӯш бароварда шуданд. Маҳсулоти нафтӣ ба маблағи 5345,5 млн. 

сомонӣ фурӯхта шуда, ҳайвоноти зинда ба маблағи 2520,1 млн. сомонӣ, 

автомобилҳо, мотосиклҳо ва қисмҳои эҳтиётӣ ба онҳо дар ҳаҷми 651,3 млн. сомонӣ 

ба фурӯш бароварда шуданд. Таъминоти истеҳсолӣ-техникии автомобилҳо ба 

маблағи 534,9 млн. сомонӣ ба ҷо оварда, дигар молҳо ба маблағи 7231,5 млн. 

сомонӣ фурӯхта шуданд. 

Вазни қиёсии нисбатан зиёди гардиши савдои яклухт ва чакана, инчунин, 

таъмири автомобилҳо ба вилояти Суғд рост омада, 37,7% (9450,9 млн. сомонӣ)-ро 

ташкил медиҳад, ки дар шаҳри Душанбе ин нишондиҳанда ба 24,9% (6695,1 млн. 

сомонӣ) баробар мебошад. 

Индекси нархҳои истеъмолӣ соли 2020 ба 108,6% баробар шуд, аз он ҷумла 

барои молҳои озуқаворӣ – 112,5%, молҳои ғайриозуқаворӣ – 105,0% ва 

хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолӣ – 104,7%-ро ташкил дод. 

Ҳамин тавр, таҳлили нишондиҳандаҳои макроиқтисодии тараққиёт нишон 

дод, ки минтақаҳои ҷумҳурӣ аз соли 2000 то соли 2020 ба дастовардҳои назаррас 

ноил гардидаанд. Дар ин радиф нақши дахолати давлат ба иқтисодиёти мамлакат 

назаррас мебошад. Таҳлилҳо, мушкилиҳои таъминоти фаъолияти иқтисодиёти 

миллиро ҳамчун низоми яклухт ба воситаи ҳамгироии манфиатҳои давлат ва 

минтақаҳои алоҳида, инчунин, пойдор намудани иқтисодиёти бисёрҷабҳа дар асоси 

баробарҳуқуқии тараққиёти ҳамаи шаклҳои моликият, инфрасохтори иҷтимоӣ ва 

бозориро барои муайян намудан имкон медиҳанд. Лекин, мушкилоти тараққиёти 

нобаробари иқтисодии минтақаҳо танҳо ба воситаи механизми бозорӣ ҳалли худро 

дарёфт карда наметавонад. Аз ин рӯ, дар ин ҷода такомули механизми дахолати 

давлат ба танзимкунии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо зарур ҳисобида 

мешавад. 

3.2. Тавсифи дигаргуниҳои сохтории соҳаҳо дар хоҷагии минтақавӣ 

Ҷиҳати сохтории тараққиёти иқтисодиёт дар пайдошавии тағйиротҳои 

сифатӣ дар низоми хоҷагидории иқтисодӣ ифода меёбад. Дигаргуниҳои сохторӣ 
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ҳамчун натиҷаи давраи дигаргуншавии низоми маъмурӣ-фармондеҳӣ ба низоми 

бозорӣ инъикос меёбанд. Тағйиротҳои тамоилҳо натанҳо дар сохтори иқтисодӣ, 

балки дар алоқамандиҳои пойдоргардидаи соҳаҳо ва минтақаҳо ба миён меоянд, ки 

барои таъминоти мувозинатии тараққиёт мусоидат менамоянд. Дигаргуниҳои 

пешрафтаи сохторӣ, ки дар хоҷагидории минтақавӣ ба миён меоянд, ба 

баландшавии суръати рушди иқтисодӣ ва рақобатпазирии иқтисодиёт мусоидат 

мекунанд. 

Сохтори иқтисодиёти минтақа, аз як тараф, ҳамчун маҷмӯи унсурҳои низомӣ, 

алоқамандиҳои мураккаб ва муносибатҳои байни корхонаҳо, соҳаҳо ва ҳама 

намудҳои фаъолияти иқтисодии хоҷагидори минтақавӣ тавсиф карда, аз тарафи 

дигар, сохтори иқтисодиёт бо алоқаҳои зич бо ҷараёнҳои такрористеҳсолӣ, 

инвеститсионӣ, захиравӣ, молиявӣ, инноватсионӣ ва ғайра тавсиф карда мешаванд, 

ки дар мезоиқтисод ба миён меоянд. Баробари ин, иқтисодиёти минтақавӣ 

хусусиятҳои асосии худ ва вазифаҳои калидиро, новобаста ба таъсири омилҳои 

дохилӣ ва беруна нигоҳ медорад. Бо ибораи дигар, хусусияти фаъолияти босифати 

он ва дигаргуниҳои мусбати сохторӣ дар иқтисодиёти минтақа аз ҷараёнҳои 

макроиқтисодӣ, ки дар иқтисодиёти мамлакат, инчунин, аз муайян намудани 

самтҳои стратегии тараққиёти минтақавӣ ва таъминоти мувозинатӣ, устувории 

онҳо ба миён меоянд, вобастагӣ доранд. 

Умуман, зери мафҳуми сохтор ҷойгиршавии муштараки гурӯҳҳо дарк карда 

мешавад, ки алоқаи байни онҳо хусусияти маҷмӯи объекти омӯхташвандаро 

муайян менамояд. Истилоҳи “дигаргуниҳои сохторӣ” фарқият ва ё мувофиқа 

накардани нишондиҳандаи нисбӣ, махсусан, ҳиссаи гурӯҳҳои алоҳидаро дар 

маҷмӯи умумӣ дар назар дорад. 83  Тағйиротҳои сохторӣ дар намуди 

номутаносибиҳо ифода ёфта метавонанд, ки дар он байни унсурҳои низоми 

иқтисодӣ мутаносибии шуморавӣ ба назар намерасад.84 Агар оид ба категорияҳои 

базисии дигаргуниҳои сохтории дар иқтисодиёт ба миёноянда сухан ронем, он гоҳ 

                                                           
83 Энциклопедия статистических терминов: в 8 т. Т. 1. Методологические основы статистики / Федер. служба гос. 

статистики. – М., 2011. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/stbook11/tom1.pdf (дата обращения 

20.07.2017). 
84 Красильников О.Ю. Проблемы структурных преобразований в экономике // Экономист, 2005, №8, – С. 52-58. 
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қонеъгардонии эҳтиёҷоти дар низом ба миёноянда дар шароити маҳдудияти 

захираҳои иқтисодӣ дарк карда мешавад. Дигаргуниҳои сохторӣ ба сифати 

категорияи иқтисодӣ дар сатҳи макроиқтисодӣ баромад мекунанд, ки инъикоси 

онҳо ифодаи худро дар низоми хоҷагидории амалкунанда дарёфт менамояд. 

Амалигардонии дигаруниҳои сохторӣ зарурати азнавтақсимкунии захираҳои 

табиӣ-иқтисодиро байни соҳаҳои калони саноатӣ, хоҷагии қишлоқ ва ғайра ба миён 

оварда, барои таҷдид ва таъсиси сохтори оптималии он равона месозад. Моҳияти 

иқтисодии сиёсати сохтории татбиқшаванда натанҳо дар тағйироти таносуби байни 

эҳтиёҷот ва пояи захиравии мамлакат зоҳир мегардад, балки дар тағйироти 

алоқамандиҳои унсурҳо ва зинаҳои низоми иқтисодӣ низ ифода меёбад. 

Гузаронидани таҳлил, тадқиқи сабабҳои пайдоиши он, инчунин, фишангҳои 

ҳисоб намудани дигаргуниҳои сохторӣ дар иқтисодиёт диққати илмиро афзоиш 

медиҳад. Дар таҷрибаи байналмилалӣ нишондиҳандаҳои интегралии гуногунро 

барои муайян намудани фарқиятҳои сохторӣ ва тавсифи шуморавии онҳо васеъ 

истифода мебаранд. Муқоисакунӣ дар ҳолате гузаронида мешавад, ки дар он 

фарқият дар сохтори ду макони якхелаи амалкунанда муқоиса карда шавад. 

Хусусият дар тадқиқоти дигаргуниҳои сохторӣ дар иқтисодиёти минтақаҳо 

имкон медиҳад, ки ду ҷиҳатро аз ҳамдигар ҷудо намоем. Яке аз онҳо бо ченаки 

шуморавии дигаргуниҳои сохторӣ ва таъсиррасонии суръати рушди иқтисодӣ ба 

онҳо алоқаманд мебошад. Ҷиҳати дуюм таҳлили сифатии дигаргуниҳои сохторӣ бо 

дарки чуқури вобастагӣ байни суръати тараққиёт, самаранокии иқтисодиёти 

минтақавӣ ва сохтори он алоқаманд мебошад. 

Дар умум, тағйиротҳои ба миёноянда дар сохтори соҳавии иқтисодиёт бо 

низоми тақсимоти захираҳои истеҳсолии пойдоргардида оид ба намудҳои асосии 

фаъолияти иқтисодӣ алоқаманд буда, дар тағйирёбии ҳиссаи соҳаҳои алоҳида дар 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти минтақавӣ ифода меёбанд (расми 3.1). 
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Расми 3.1. - Сохтори маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ вобаста ба соҳаҳои калони иқтисодиёт 

Ба соҳаи якум, ки таъсисдиҳии маҷмӯи маҳсулоти минтақавиро таъмин 

менамояд, соҳаҳои молистеҳсолкунанда, ба монанди саноат, кишоварзӣ, сохтмон 

ва дигар намуди фаъолият оид ба истеҳсоли молҳои тайёр шомил мешаванд ва ба 

соҳаи дуюм -  соҳаҳое дохил мешаванд, ки бо хизматрасонӣ машғул ҳастанд, аз он 

ҷумла, нақлиёт, алоқа, савдо ва хӯроки омма, хоҷагидории коммуналӣ, 

хизматрасонии иттилоотӣ-ҳисоботӣ, илм, тандурустӣ, маориф, идоракунӣ ва ғайра. 

Дар Тоҷикистон ва минтақаҳои он ба рушди гидроэнергетика, ки яке аз 

соҳаҳои асосии иқтисодиёти кишвар мебошад, аҳамияти бештар дода мешавад, 

зеро маҳз дар ин соҳа миқдори бештари захираҳои то ҳол истифоданашуда вуҷуд 

доранд. Ғайр аз ин, ба кор андохтани иқтидорҳои нави энергетикӣ дар кишвар 

заминаро барои ҳавасмандкунии рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон ва 

минтақаҳои он эҷод мекунад ва ба беҳтар гардидани тавозуни савдоӣ мусоидат 

менамояд. 

Вобаста ба ин, таваҷҷуҳи асосӣ ба сохтмон ва ба истифода додани НБО 

“Сангтӯда - 1” бо ширкати сармояи Русия ва НБО “Сангтӯда – 2” бо иштироки сармояи 

Эрон, ки аввалин иншоотҳои сохтмонӣ дар ҳудуди давлатҳои пасошӯравӣ мебошанд, 

равона карда шудааст. Иқтидори лоиҳавии ҳар яке аз ин нерӯгоҳҳои барқии обӣ 670 

МВт буда, имкон медиҳад, таъминоти субъектҳои хоҷагидорӣ бо захираҳои 

Маҷмӯи 
маҳсулоти 
минтақавӣ 

 

Соҳаҳои 
молистеҳсолкунанда 

Андозҳои соф ба 
маҳсулот 

Соҳаҳои 
хизматрасонӣ 

Саноат, кишоварзӣ, сохтмон 
ва ғайра 

Савдо, нақлиёт, алоқа ва дигар 
намуди хизматрасониҳо 
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энергетикӣ баланд карда шуда, дар мавсими тобистон интиқоли он ба низоми умумии 

энергетикии Иттиҳоди давлатҳои мустақил то 1 млрд кВт-с нерӯи барқи арзон, ки 

истеъмолкунандагони он Ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Русия мебошанд, 

таъмин карда шавад. Ба сифати бозорҳои имконпазири фурӯши нерӯи барқ, ҳамчунин 

Афғонистон, Покистон ва Эрон арзёбӣ карда мешаванд. 

Таҳарруки истеҳсоли нерӯи барқ дар кишвар дар панҷ соли охир, хусусан пас аз 

ба кор даровардани агрегатҳои 1 (соли 2018) ва 2 (соли 2019) НБО “Роғун” хеле 

афзудааст. Ҳамзамон, дар минтақаҳои ҷанубӣ нерӯи барқ кифоя буда, дар манотиқи 

шимолӣ камчинии он мушоҳида карда мешавад. Аз ин лиҳоз, мавқеи муҳимро дар 

беҳтарсозии таъминот бо нерӯи барқ татбиқи лоиҳаи хотима додани сохтмони НБО 

“Роғун” бо иқтидори 3600 МВт ва коркарди бисёрсолаи миёнаи нерӯи барқ ба миқдори 

13 млрд кВт-с ишғол менамояд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваҷҷуҳи асосӣ ба сохтмони НБО-ҳои хурд, 

бидуни рад кардани нақши иншоотҳои азими энергетикӣ равона карда мешавад. 

Тадқиқот нишон медиҳад, ки дар кишвар 541 адад дарёҳои кӯҳӣ мавҷуданд, ки 

истифодаи онҳо барои истеҳсоли 184,5 млрд кВт-с нерӯи барқи арзон имкон хоҳад 

дод. Афзалияти НБО-ҳои хурд дар он аст, ки мавҷудияти онҳо барои наздик 

кардани манбаъҳои нерӯӣ ба истеъмолкунандагон ва ба ин васила, сарфа кардани 

маблағҳо барои сохтмони хатҳои гаронарзиши интиқоли нерӯи барқ ва 

зеристгоҳҳои гуногуни тақсимкунанда шароит фароҳам меоранд. 

Ба соҳаи дуюм соҳаҳое дохил мешаванд, ки бо хизматрасонӣ машғул ҳастанд, 

аз он ҷумла нақлиёт, алоқа, савдо ва хӯроки омма, хоҷагидории коммуналӣ, 

хизматрасонии иттилоотӣ-ҳисоботӣ, илм, тандурустӣ, маориф, идоракунӣ ва ғайра. 

Таркиби зарурии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ андозҳои соф (бе назардошти 

субсидияҳо) барои истеҳсолот, муомилоти молҳо ва хизматҳо ба ҳисоб меравад. 

Дар ҷараёни такрористеҳсол зарурат дар субсидияҳо дар шакли пулӣ ва ашёвӣ аз 

ҳисоби воситаҳои буҷети давлатӣ ва маҳаллӣ, инчунин, фондҳои махсуси пулӣ ба 

миён меояд. Чунин воситаҳо аз буҷетҳои сатҳи гуногун мустақиман ба инкишофи 

соҳаҳои аҳамияти заруридоштаи иқтисодиёти минтақавӣ равона карда мешавад ва 
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ё имтиёзҳои андозӣ ва гумрукӣ, амалигардонии сиёсати истеъмоли сармояи асосии 

босуръат пешкаш карда мешаванд. 

Нисбат ба тамоюли ҷаҳонии афзоиши ҳиссаи хизматрасонӣ дар ММД дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тӯли давраи таҳлилшаванда ҳиссаи истеҳсолоти молӣ 

дар ҳаҷми МММ 1 фоиз зиёд гардида, ҳиссаи хизматрасонӣ бошад, 3% коҳиш 

ёфтааст. 

Таҳлили сохтори маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ нишон медиҳад, ки дар 

давраи солҳои 2005 – 2020 ҳиссаи саҳми минтақаҳо дар МММ-и маҷмӯавии 

ҷумҳуриявӣ тамоюли гуногуни тараққиётро доранд. 

Саҳми вилояти Суғд ва вилояти Хатлон дар ҳаҷми умумии истеҳсоли МММ 

аз 26% дар соли 2005 то 29% дар соли 2020 афзоиш ёфтааст. Саҳми шаҳри Душанбе 

ва ВМКБ дар давраи таҳлилӣ 1%  паст шудааст. Дар давраи таҳлилӣ ҳиссаи НТҶ 

дар ҳаҷми умумии истеҳсоли МММ тамоюли пастравӣ дорад, агар соли 2005 

ҳиссаи ин минтақа 24%-ро ташкил карда бошад, соли 2020 ин нишондиҳанда ба 

18% баробар гардидааст. Яке аз сабабҳои пастравии саҳми ин минтақа дар ҳаҷми 

умумии истеҳсоли МММ бо тағйиротҳои сохтории минтақа ба миён омадааст, ки 

асосан бо сохтмони НБО “Роғун”, кӯчонидани аҳолӣ ва таъсиси объектҳои нави 

иҷтимоӣ ва иқтисодӣ алоқаманд мебошад. 

Таҳлили маълумот оид ба МММ-и минтақаҳо имкон медиҳад, ки баҳодиҳии 

муқоисавиро доир ба тағйироти дигаргуниҳо дар сохтори истеҳсоли мол ва 

хизматҳо амалӣ намоем (ҷадвали 3.9). 

Таносуби истеҳсоли молҳо ва хизматҳо дар сохтори МММ вобаста аз сатҳи 

тараққиёти минтақаҳо тағйир ёфта истодааст. Дар шаҳри Душанбе суръати рушди 

истеҳсоли хизматҳо аз суръати рушди истеҳсоли молҳо 4 маротиба зиёдтар 

мебошад. Баробари ин, ҳиссаи бахши хизматрасонӣ дар ин минтақа 2 фоиз зиёд 

гардидааст. Сатҳи баланди истеҳсоли хизматҳо бо ҷамъшавии қисми зиёди 

сохторҳои бонкӣ, сохтори меҳмонхонаҳо, ширкатҳои нақлиётӣ, комплексҳои 

дилхушиву сайёҳӣ ва ғайра дар пойтахт асоснок карда мешаванд. 
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Ҷадвали 3.9. - Сохтори истеҳсоли мол ва хизматҳо дар ҳаҷми умумии 

МММ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ( бо ифодаи %) 

Минтақаҳо 
Истеҳсоли молҳо  Истеҳсоли хизматҳо  

2010 2015 2019 2010 2015 2019 

ҶТ 100 100 100 100 100 100 

ВМКБ 3 2 2 1 1 1 

Суғд 24 28 35 28 27 28 

Хатлон 40 40 37 21 18 19 

Душанбе 8 12 8 35 35 37 

НТҶ 

 
25 18 17 15 15 15 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 341. 

 

Дар ҳаҷми умумии МММ-и истеҳсолшуда истеҳсоли молҳо дар вилоятҳои 

Суғду Хатлон саҳми нисбатан калон доранд. Аз ин лиҳоз, ҳиссаи истеҳсоли молҳо 

дар вилояти Суғд дар давраи таҳлилшаванда аз 24% то 35% зиёд шуда, ҳиссаи 

истеҳсоли молҳо дар вилояти Хатлон дар ин давра 3 фоиз коҳиш ёфтааст. 

Коҳишёбии сатҳи истеҳсолоти молҳо дар ҳаҷми умумии МММ дар НТҶ ва ВМКБ 

низ ба назар мерасад. Дар НТҶ ин коҳишёбӣ аз 25%-и соли 2010-ум 17% дар соли 

2019 ба миён омад. Дар ВКМБ бошад, ин нишондиҳандаҳо мувофиқан ба 3% ва 2% 

баробар шудаанд. 

Таҳлили ҳиссаи минтақаҳо дар истеҳсоли хизматҳо дар ҳаҷми умумии МММ 

нишон медиҳад, ки он дар вилояти Суғд ба таври муътадил дар ҳудуди 27 – 28% 

нигоҳ дошта шуда истодааст ва ба минтақа имкони ишғол намудани мавқеи 

дуюмро дар байни минтақаҳои кишвар оид ба истеҳсоли хизматҳо фароҳам 

меоварад. Аз рӯи истеҳсоли хизматҳо вилояти Хатлон дар мавқеи сеюм ҷойгир 

шуда, НТҶ ва ВКМБ мувофиқан дар мақомҳои чорум ва панҷум қарор доранд. 

Таносуби истеҳсолоти молҳо ва хизматҳо дар сохтори МММ вобаста ба сатҳи 

тараққиёти минтақаҳо тағйир меёбад. Мисол, дар шаҳри Душанбе суръати рушди 

истеҳсолоти хизматҳо 3,8 маротиба нисбат ба суръати рушди истеҳсоли молҳо зиёд 
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буда, оид ба пастшавии ҳиссаи истеҳсоли молҳо дар ҳаҷми МММ шаҳодат медиҳад, 

ки дар ин давра нисбат ба соли 2010 тақрибан 9% коҳиш ёфтааст.  

Муқоисакунии суръати истеҳсолот дар минтақаҳо нишон медиҳад, ки дар 

НТҶ истеҳсоли хизмат 1,8 маротиба аз истеҳсоли молҳо зиёд мебошад. Соли 2015 

дар ин минтақа ҳиссаи соҳаҳои молистеҳсолкунанда 35,4%-ро ташкил карда, 

ҳиссаи соҳаҳои хизматрасонӣ 62,2%-ро фаро гирифта буд. Дар минтақаҳои 

боқимонда истеҳсоли молҳо аз истеҳсоли хизматҳо зиёд мебошад, алалхусус, дар 

вилояти Хатлон 2,8 маротиба, дар ВКМБ 2,2 маротиба, дар вилояти Суғд 1,1 

маротиба (ҷадвали 3.10). 

Ҷадвали 3.10.  Сохтори истеҳсоли МММ аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Минтақаҳо 

2015 2020 

Ҳамагӣ 

млн. 

сомонӣ 

аз он ҷумла 

Ҳамагӣ 

млн. 

сомонӣ 

аз он ҷумла 

Соҳаҳои 

молистеҳсол-

кунанда 

Соҳаҳои 

хизматрасонӣ 

Соҳаҳои 

молистеҳсол-

кунанда 

Соҳаҳои 

хизматрасонӣ 

млн. 

сомонӣ 
% 

млн. 

сомонӣ 
% 

млн. 

сомонӣ 
% 

млн. 

сомонӣ 
% 

ҶТ 

аз он 

ҷумла: 

43745,9 22494,3 46,5 19833,6 41 73870,5 36122,7 48,9 31167,2 39,6 

Душанбе 10546,4 2670,2 28,2 6533,5 69 15570,5 4531,0 29,1 10821,5 69,5 

Суғд 12036,9 6320,5 54,5 4975,2 42,9 21621,9 12605,6 58,3 8540,6 39,5 

Хатлон 12855,2 9003,8 71,9 3255,9 26 22080,5 15345,9 69,5 5233,1 23,7 

ВКМБ 716,8 491,6 68,3 222,4 30,9 1065,0 717,8 67,4 302,5 28,4 

НТҶ 7590,6 2567,2 35,4 4504,4 62,2 13532,6 4601,1 34,0 8633,8 63,8 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 335, 341. 

Ҳар як минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои хислатҳои нодир мебошад ва 

бо ҷобаҷогузории иқтидори иқтисодии ҷамъшаванада тавсиф карда мешавад. 

Лекин, масъала аз мавҷудияти ин ё он намуди захираҳо иборат набуда, балки дар 

ҷойгир намудани соҳаҳо ва бахшҳои алоҳидаи иқтисодиёти миллӣ оид ба 

минтақаҳои мамлакат меравад, ки он айни ҳол нобаробар мебошад. Баробари ин, 

сатҳ ва суръати тараққиёти иқтисодиёт дар ҳама минтақаҳои мамлакат хусусиятҳои 

хоси худро дорад, ки зарурати таҳлили ҳаматарафаи тағйироти сохториро тақозо 
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менамояд. Сухан дар ҷараёни истеҳсол ва фурӯши маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ 

меравад. 

Пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе маркази истеҳсолоти 

саноатӣ мебошад, ки бо 505 корхонаи саноатӣ тавсиф карда шуда, мавқеи 

пешрафтаро дар байни дигар минтақаҳои кишвар соҳиб мебошад. 

Дар сохтори саноати шаҳри Душанбе вазни қиёсии зиёдтарро истеҳсоли 

масолеҳи сохтмонӣ ва маҳсулоти озуқаворӣ ташкил дода, мавқеи калидиро низоми 

нақлиётии мамлакат ишғол менамояд. 

Дар сохтори соҳавии МММ-и Ҷумҳурии Тоҷикистон дигаргуниҳои сохторӣ 

ба таври фаврӣ ба миён меоянд, ки бо тағйиротҳои низоми иқтисодӣ ба низоми 

бозорӣ алоқаманд мебошанд (ҷадвали 3.11). 

Ҷадвали 3.11. - Дигаргуниҳои сохтории соҳавӣ дар сохтори иқтисодиёти 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2010 – 2019, бо ифодаи %) 

Соҳаҳо Душанбе Суғд Хатлон НТҶ ВКМБ 

Хоҷагии қишлоқ  

ва ҷангал 
0,15 1,08 2,3 0,8 4,3 

Саноат 2,1 7,32 2,7 1,6 1,3 

Сохтмон 1,2 0,7 0,3 1,1 4,8 

Савдо 0,42 0,52 0,25 0,7 0,5 

Нақлиёт ва алоқа 2,3 0,2 1,5 0,9 0,9 

Дигар соҳаҳо 8,1 6,1 2,8 1,5 0,7 

Андозҳо 2,7 1,1 0,5 0,2 0,3 

Вазни дигаргуниҳои сохторӣ 16,97 17,02 10,35 6,8 12,8 

Коэффитсиенти хаттии 

дигаргуниҳои сохтории 

мутлақ 

2,4 2,4 1,5 0,97 1,8 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 
Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. 

Яке аз омилҳои фарқгузории минтақаҳо сатҳи музди меҳнати миёнаи моҳона 

ба ҳисоб меравад, ки бо дараҷаи муайян аз сохтори соҳавии иқтисодиёти минтақа 

вобастагӣ дорад. 

Индекси дигаргуниҳои сохторӣ дар соҳаҳо, ки МММ-и шаҳри Душанберо 

таъсис медиҳанд, аз соли 2010 то соли 2019 бузургии мусбат дорад, яъне тағйироти 

миёнаи вазни қиёсӣ дар давраи таҳлилшаванда ба 2,4 фоиз баробар шудааст. Дар 
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ин самт саҳми саноат, нақлиёт, воридшавии андозҳо ва дигар соҳаҳои иқтисодиёти 

шаҳри Душанбе бо таъсисёбии МММ баландтар шудааст. Тағйиротҳои на он қадар 

назаррас дар сатҳи истеҳсоли МММ дар бахшҳои хоҷагии қишлоқ ва савдо ба назар 

мерасанд. 

Вилояти Суғд дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши калидӣ дорад. 

Вилоят ҷойгиршавии географии муфид дошта, дар чорроҳаҳои савдо ва нақлиёти 

давлатҳои Осиёи Марказӣ, дар манотиқи табиӣ-иқтисодии Шимолӣ ва Зарафшон 

қарор дорад. Ин минтақа дорои захираҳои ашёии минералӣ ва сӯзишвории зиёд 

мебошад. Дар ин минтақаи кишвар конҳои қӯрғошиму руҳ ва висмут, захираҳои 

назарраси нуқра ва тилло, масолеҳи сохтмонӣ, обҳои минералӣ ва кӯлҳо ҷойгир 

шудаанд. 

Ҳисоби индексҳои дигаргуниҳои сохтории ҳисоб кардашудаи соҳаҳои 

МММ-ро таъсисдиҳанда дар вилояти Суғд барои солҳои 2010 – 2019 нишон дод, 

ки вилоят нишондиҳандаи аз ҳама баландтарин дорад  – 17,2%. Дар вилояти Суғд 

афзоиши назарраси маҳсулоти саноатӣ ба назар расида, саҳми он дар МММ-и 

кишвар низ зиёд шудааст. Дигаргунӣ дар сатҳи 7,32 фоиз ба миён омада, вилоят аз 

рӯи ҳаҷми истеҳсоли саноатӣ дар мамлакат мавқеи аввалинро ишғол мекунад. Дар 

сохтори истеҳсолоти саноати минтақа ҳама соҳаҳои муосир ифода ёфтаанд: 

телекоммуникатсия, электроэнергетика, мошинасозӣ, саноати кимёвӣ ва ғайра. Дар 

минтақаи вилояти Суғд корхонаҳои комлекси мудофиавӣ-саноатии пештара низ 

вуҷуд доранд, ки дорои иқтидори инноватсионии муайян мебошанд, аммо 

истеҳсолоти намудҳои маҳсулоти илмталаб бо сохтори мураккаби техникӣ, ки 

сатҳи истеҳсолоти техникӣ ва технологиро муайян менамоянд, тамоюли коҳишёбӣ 

дорад. 

Мавқеи ҳалкунандаро дар саноати вилояти Суғд соҳаҳои коркард, алалхусус, 

саноати сабук, хӯрокворӣ, ордбарорӣ, шишабарорӣ, саноати чиниворӣ, металлҳои 

ранга, кимёвию нафтӣ ва ғайра ишғол менамоянд. Бояд қайд кард, ки дар ин 

соҳаҳои ба захираҳои табиӣ-иқтисодии маҳаллӣ асосёфта коэффитсиенти 

махсусгардонии предметӣ аз як калон аст. Нисбат ба дигар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вилояти Суғд бо сатҳи баланди тараққиёти саноатӣ, ҳамгироии 
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хоҷагии қишлоқ бо саноат, шароитҳои хуби нақлиётӣ ва шабакавӣ, ҷойгиршавии 

географӣ барои амалигардонии мубодилаи самараноки байниминтақавӣ, инчунин, 

истеҳсоли маҳсулот ба содирот ва дигар хусусиятҳо фарқ мекунад. Баробари ин, аз 

4 корхонаи саноатии шишабарорӣ ва чинивории ҷумҳурӣ се ададашон дар миқёси 

вилоят ҷойгиранд. Дар вилоят 100% маҳсулоти трикотаж, қолинҳо ва маҳсулоти 

қолинӣ, матоъҳои шоҳӣ, қолинҳои пашмӣ, лавозимоти сирандуд, банкаҳои 

шишагӣ, коняк, 94%-и таҷҳизоти ғайристандартӣ, 90%-и нӯшокиҳои ғайриспиртӣ, 

78%-и консервҳо, 70,5%-и ресмони шоҳии дар ҷумҳурӣ тавлидшаванда истеҳсол 

карда мешаванд. 

Вилояти Хатлон 2 манотиқи табиӣ-иқтисодиро алоқаманд мекунад: 

Қӯрғонтеппа ва Кӯлоб85. Саноати вилояти Хатлон бо 617 корхона тавсиф карда 

мешавад. Ҳиссаи саноати вилояти Хатлон дар ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатии 

ҷумҳурӣ ба 38,4% баробар мебошад. Дар корхонаҳои вилояти Хатлон 92,9%-и 

нерӯи барқи ҷумҳурӣ, 100% намаки каустикӣ ва трансформаторҳо, 78%-и намаки 

ошӣ, 64,4%-и нахи пахта, 67,6%-и зардолу, 67,3%-и нахи пашмин, 74,8%-и моҳӣ, 

68,8%-и консервҳои сабзавотии ҷумҳурӣ истеҳсол карда мешаванд. 

Мавқеи асосиро дар тараққиёти саноатӣ истеҳсоли нерӯи барқ, соҳаҳои 

хӯрокворӣ ва саноати сабук ишғол менамоянд. Аз сабаби махсусгардонии вилоят 

барои истеҳсоли нахи пахта инкишофи бештарро саноати пахтатозакунӣ пайдо 

кардааст. Зерсоҳаи дуюми калонтарин саноати дӯзандагӣ ба ҳисоб меравад. Дар 

ҳаҷми умумии саноати хӯроквории вилоят 90%-ро зерсоҳаҳои коркарди ашёи 

кишоварзӣ ишғол менамоянд. Аз соҳаҳои саноати вазнин инкишофи махсусро 

саноати кимёвӣ ва нафти кимёвӣ пайдо кардаанд. 

Ҳамзамон, дар истеҳсоли МММ дигаргуниҳои сохтории назаррас ба миён 

омадаанд, ки бо афзоиши истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ алоқаманд мебошанд. 

Агар ҳиссаи саноат дар МММ 14% афзоиш ёфта бошад, дар ҳамин ҳолат саҳми 

сохтмон дар МММ 3% коҳиш ёфтааст. 

                                                           
85 Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маҷмӯи оморӣ. - Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021, - С. 13-14. 
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Саноати ВМКБ бо 56 корхонаи энергетикӣ, хӯрокворӣ ва соҳаҳои саноати 

сабук муаррифӣ карда шудааст, ки дар онҳо тақрибан 1%-и маҳсулоти саноатии 

мамлакат истеҳсол карда мешаванд. Саноати ВКМБ асосан хислати ноҳиявӣ-

хизматрасонӣ дошта, аксарият дар шаҳри Хоруғ ҷойгир карда шудааст. 

ВМКБ бо конҳои канданиҳои фоиданок бой мебошад (зиёда аз 200 адад), ки 

дар ноҳияи Дарвоз ҷойгир мебошанд. Мисол, кони Равноу дорои захираҳои 69 млн. 

тонна ангишт мебошад. Кони калонтарини санги мармари Лангар имкон медиҳад, 

ки истеҳсоли масолеҳи мармариро дар мамлакат ташкил намуда, фурӯши он ба 

хориҷи кишвар, алалхусус, ба Афғонистон ва Покистон ба роҳ монда шавад. Дар 

ҳудуди ВМКБ конҳои ашёҳои органикӣ (сангҳои қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо) 

мавҷуд мебошанд, ки коркарди онҳо афзоиши назарраси сатҳи тараққиёти 

иқтимоӣ-иқтисодии вилоятро таъмин карда метавонад. 

Дар дурнамо ВМКБ имконҳои калонро дар инкишофи истеҳсолоти саноатӣ 

дорад, ки ба он мавҷудияти захираҳои зиёди гидроэнергетикӣ ва минералӣ-ашёӣ 

мусоидат карда метавонад, лекин, дурдаст ва душвор будани макон аз рӯи релйеф 

ва баландкӯҳӣ ба сифати омилҳои боздоранда баромад карда метавонанд, ки 

воридшавии инвеститсияҳоро боздоранд ва афзоиши хароҷоти истеҳсолиро ба 

миён оваранд. 

НТҶ 2 манотиқи табиӣ-иқтисодиро муттаҳид мекунад: Ҳисор ва Ғарм. 

Ҳудуди минтақа тақрибан 20%-и миқёси ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Соли 2000 

минтақа 53,4%-и ҳаҷми маҳсулоти саноатии ҷумҳуриро таъмин мекард. Лекин, 

соли 2019 ҳиссаи молҳо дар МММ 8% коҳиш ёфт, ки бо дигаргуншавии вазъияти 

бозори ҷаҳонӣ ба маҳсулоти металлургияи ранга алоқаманд мебошад. Коҳишёбии 

ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ ба дигаргуниҳои сохтории МММ-и минтақа 

оварда расонд. 

НТҶ дорои захираҳои меҳнатӣ ва минералӣ-ашёвии гуногун мебошанд. Агар 

аз рӯи зичии аҳолӣ манотиқи Ҳисор дар ҷумҳурӣ мавқеи аввалро ишғол мекарда 

бошад, он гоҳ минтақаи Ғарм аз рӯи ин нишондиҳанда мақоми поёниро ишғол 

менамояд. Шароитҳои табиӣ-иқлимии минтақа барои инкишофи истеҳсолоти 

кишоварзӣ мусоидат мекунад. 
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Дар манотиқи НТҶ сарчашмаҳои обҳои минералӣ вуҷуд доранд, ки онҳо бо 

мақсади табобатӣ истифода мешаванд. 

Таҳлили сохтори маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ доир ба минтақаҳои мамлакат 

аз пурзӯршавии нобаробарӣ дар тараққиёти минтақавӣ шаҳодат медиҳад, 

алалхусус,  фарқият дар тағйирёбии МММ ва дигаргуниҳои сохторӣ дар низоми 

иқтисодии минтақаҳо ба назар мерасад. 

Тағйиротҳои сохторӣ, ки дар иқтисодиёти минтақавӣ ба миён меоянд, на ҳама 

вақт оптималӣ буда, натиҷаи таъсири ҳам омилҳои макроиқтисодии муҳити беруна 

(сиёсати Ҳукумат нисбат ба муносибати монополии ашёӣ ва энергетикӣ, сиёсати 

андозӣ ва гумрукӣ) ва ҳам ҳолати субъектони хоҷагидорӣ мебошад, ки бо 

коҳишёбии иқтидори захиравӣ (ҳайати кормандон, молия, сиёсати гумрукӣ, 

фондҳои асосӣ ва гардон, имконҳои инноватсионӣ) алоқаманд аст. Лекин, 

дигаргуниҳои сохторӣ дар соҳаҳои маҳсулоттаъминкунанда аз сатҳ ва давраи 

мутобиқшавӣ ба муҳити рақобатӣ, аз ҳаҷми истеҳсолоти диққатҷалбнакунандаи 

барои бозор зарурбуда, аз дастрасӣ ба захираҳои инвеститсионии барои таъмин 

намудани сатҳи рақобатнокӣ зарурбуда вобастагии қавӣ доранд. 

Ҳамин тавр, зарурати азнавсозии сохторӣ назаррас буда, он бояд дар асоси 

дигаргуниҳои сифатии механизми хоҷагидорӣ дар минтақаҳо амалӣ карда шавад. 

3.3. Баҳодиҳӣ ба омили инфрасохтории рушди иҷтимоӣ-иқтисодии 

устувори минтақа 

Дар шароити шиддатёбии ҷараёни ҷаҳонишавӣ дар давраи муосири 

тараққиёти ҷаҳонӣ аҳамияти ҳалли мушкилоти истифодабарии танзими 

макроиқтисодии ҷараёни рушди устувори минтақаҳо ба таври назаррас меафзояд. 

Махсусан, ин ҳолат ба минтақаҳои мамлакатҳои тараққикарда тааллуқ дорад. Барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки иқтидори обӣ-энергетикӣ ва дигар захираҳои табиӣ-

иқтисодӣ барои таъмини рушди устувори минтақаҳо кифоя мебошад, чунин хислат 

мувофиқат карданаш мумкин аст. Оид ба рушди устувори кишварҳои ҷаҳон бояд 

чунин рушд дарк карда шавад, ки эҳтиёҷоти одамонро қонеъ гардонида, имкони 

наслҳои ояндаро барои эҳтиёҷоти истеъмолии худ зери хатар нагузорад. Маънои 
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чунин муносибат дар он зоҳир мегардад, ки дар шароити муосир захираҳои 

маҳдуди ҳаётан муҳимро самаранок истифода бурда, ҳамзамон, ба муҳити атроф 

таъсири манфӣ нарасонанд. Бо чунин рафтор имкон барои тараққиёти мутаносиби 

соҳаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар оянда нигоҳ дошта мешавад. 

Дар шароити гузариши маркази табаддулоти бозорӣ ба соҳаи иҷтимоӣ ва 

иқтисодии минтақавӣ рушди устувори минтақаҳои мамлакат, пеш аз ҳама, аз 

омилҳои инфрасохторӣ вобастагӣ дорад. Дар ин ҷо сухан оид ба инфрасохтор 

ҳамчун омили вусъатдиҳанда ба суръати тараққиёти иқтисодиёти минтақавӣ ва 

таъсири он ба устувории тамоми низом меравад. Зарурати тадқиқоти имконҳои 

истифодабарии назарияи рушди устувор дар хоҷагии минтақавӣ бо кӯшиши ҳал 

намудани мушкилоти фаъолияти самараноки субъектони минтақавии хоҷагидорӣ 

мувофиқи принсипҳои бозорӣ ва экологӣ ба миён меояд. 

Ҳангоми муайян намудани нақши инфрасохтор дар тараққиёти иқтисодии 

минтақаҳо ва мамлакат ба ҷиҳатҳои бунёдии муаммои устувори фаъолияти низоми 

иқтисодии зиндагонии аҳолӣ такя намудан зарур аст, ки ба онҳо дохил мешаванд: 

1. Дарки моҳияти устувории ҳам минтақа ва ҳам мамлакат дар умум, барои 

истифодабарии захираҳои табиӣ хароҷоти иловагиро барои наслҳои оянда вогузор 

намекунад. Ин ҳолат муттасилии такрористеҳсоли оддӣ ва васеи неъматҳои моддӣ 

ва иқтидори истеҳсолӣ-иқтисодӣ, махсусан, захираҳои обӣ-энергетикиро барои 

дурнамо таъмин менамояд 86 . Сухан дар хусуси рушди устувор меравад, ки 

оқибатҳои падидаҳои ногувори табиӣ-иқтисодиро коҳишдиҳанда ва самараи 

афзоишёбии истифодабарии омилҳои табиии тараққиёти иқтисодиро 

таъминкунанда маҳсуб мешаванд. 

2. Таъсири инфрасохтори омилҳо ба асоси рушди устувори иқтисодӣ ба 

воситаи ташаккулёбии низоми пурраи объектҳои инфрасохторӣ дар ҷараёни 

таъсисдиҳии иқтисодиёти ба иҷтимоиёт нигаронидашуда амалӣ карда мешавад, ки 

дар истифодабарии оқилонаи пояи захиравии табиӣ-иқтисодӣ асос ёфта, барои 

васеъшавии дараҷаи қонеъгардонии эҳтиёҷоти моддӣ ва маънавии наслҳои имрӯза 

                                                           
86 Байматов А.А Водно-энергетические ресурсы регионального экономического развития // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник ВИБ. - Волгоград, 2014. - № 3 (28). – С. 27-30. 
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ва оянда имкон фароҳам меоварад. Дар ин ҷо сухан оид ба таъмини муътадилии 

ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар ҷамъият бо тараққиёти мувозинатии ҳамаи соҳаҳои 

зиндагонии аҳолии ҷамъият бо назардошти нигоҳдории ҳолати муҳити атроф 

меравад. 

3. Таъсири омили инфрасохторӣ ба таркиби иҷтимоии рушди устувор бо 

қонеъгардонии эҳтиёҷоти моддӣ ва маънавии аҳолӣ алоқаманд карда мешавад. 

Қонеъгардонии эҳтиёҷоти моддии аҳолӣ бо такрористеҳсоли моддии аҳолӣ бо 

устуворӣ ва муттасилии такрористеҳсоли мол ва хизматҳо алоқаманд карда 

мешавад, ки дар шароити хароҷоти ҳадди ақал ва бехатарии экологӣ амалӣ карда 

мешаванд. Қонеъгардонии эҳтиёҷоти маънавӣ аз бисёр ҷиҳат бо кӯшиши давлат 

доир ба нигоҳдории муътадилии соҳаи иҷтимоӣ ва қобилияти объектҳои он барои 

таъсиси шароити қонеъ намудани пурраи эҳтиёҷоти иҷтимоии аҳолии мамлакат ва 

минтақаҳои он вобастагӣ доранд. 

Албатта, ҳамаи ҷиҳатҳои мушоҳидашуда аҳамияти худро дорад. Баробари ин, 

диққати махсус бояд ба омилҳои инфрасохторӣ дода шавад, ки ба таркиби экологии 

рушди устувор таъсири мустақим мерасонад. Такяи асосӣ ба таъсиси объектҳо 

карда мешавад, ки ҳифзи муҳити атрофро таъмин намуда, барои истифодабарии 

принсипҳои истифодаи оқилонаи табиат мусоидат менамояд, манфиатҳои натанҳо 

наслҳои ҳозира, балки наслҳои ояндаро ба инобат мегирад. Объектҳои 

инфрасохториро таъсис дода, онҳоро дар ҳудуди минтақаҳо чунон ҷойгир намудан 

лозим аст, ки ба ҷараёни такрористеҳсол ва вазъияти экологии ҳудудҳо, инчунин, 

“ба ташаккулёбии муносибати оқилона ва бошууронаи инсон ба табиат” таъсири 

мусбат расонанд87. 

Муқаррарист, рушди устувори экологии минтақаҳои мамлакат қабули 

чораҳоро дар чорчӯбаи барномаҳои экологӣ дар назар дорад, ки амалигардонии он 

барои кам намудани зарари партовҳои саноатӣ ва дигар соҳаҳоро ба муҳити атроф 

паст намуда, сарчашмаҳои ҳаракатноки статсионариро доир ба тоза намудани 

                                                           
87 Байматов А.А. Теоретические основы устойчивого развития региональной экономики // Вестник ТГУПБП. - 2016. 

- №2 (67). – С. 20. 
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поёнобҳо таъмин гардонад. Таъсиси объектҳои инфрасохторӣ доир ба мониторинги 

муҳити атроф аҳамияти калон дорад.  

Лекин, ташаккулёбии инфрасохтори пурраи таъминкунандаи мусбии 

экологии хоҷагидории минтақавӣ аз бисёр ҷиҳат аз инвеститсияҳои дохилӣ ва 

берунӣ вобастагӣ дорад, ки барои сохтмони объектҳои ҳифзи табиат ва ҷорӣ 

намудани истифодабарии васеи технологияҳои сарфакунандаи захиравӣ дар 

соҳаҳои асосии иқтисодиёти минтақавӣ равона карда мешавад. Махсусан, барои 

таъсиси муҳити мусоид дар зиндагонии аҳолӣ, ки дар ҳудуди минтақаҳо истиқомат 

мекунанд, таъсиси иқтидорҳои корхонаҳои амалкунанда оид ба коркард ва 

бартараф намудани партовҳо заруранд. Дар ин самт қабул ва амалигардонии 

чораҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ доир ба беҳтаргардонии кабудизоркунӣ ва 

ободкунии минтақаҳо зарур арзёбӣ карда мешавад. 

Мувофиқан, инфрасохтор дар шароити муосир ба омили калидӣ мубаддал 

мегардад, ки муътадилии фаъолияти иқтисодиёти минтақаҳо ва иқтисодиёти 

миллиро таъмин намуда, некӯаҳволии экологӣ ва қонеъгардонии талаботи 

субъектони хоҷагидориро ба ин инфрасохтори хизматрасонӣ таъмин менамояд. 

Аз нуктаи назариявӣ инфрасохтор муайянкунии мураккаби падидаи 

иқтисодӣ ва ё ташаккулёбии фаъолияти омилҳои гуногуншаклро ифода мекунад. 

Ба инфрасохтор бо маънои васеаш роҳҳо, алоқа, нақлиёт, хоҷагии анбор, таъмини 

энергетикии беруна, обтаъминкунӣ, таҷҳизотҳои варзишӣ, кабудизоркунӣ, 

корхонаҳои ба аҳолӣ хизматрасонанда ва ғайра дохил карда мешаванд. Инчунин, 

бо маънои муосир ба инфрасохтор илм, маориф, тандурустӣ низ дохил карда 

мешаванд. Ба инфрасохтор маҷмӯи соҳаҳои хоҷагии халқ, корхонаву ташкилотҳо, 

ки ба ин соҳа дохил мешавад, намуди фаъолияти онҳо, ки барои барпо намудани 

шароит дар фаъолияти муътадили истеҳсолот ва гардиши молҳо, алалхусус, ҳастии 

ҷамъият мусоидат менамоянд.88 

Дар шароити ташаккулёбии иқтисодиёти бозорӣ инфрасохторе таъсис 

меёбад, ки ба талаботи он ҷавобгӯ бошад. Инфрасохтори бозорӣ комплекси 

                                                           
88 Радаев В. Малый бизнес и проблемы деловой этики: надежды и реальность // Вопросы экономики. - 1996. - №7. – 

С. 19-25. 
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байнисоҳавии унсурҳои гуногуни механизми хоҷагидориро ифода мекунад, ки 

барои таъмини бемайлон ва самараноки фаъолияти агентҳои иқтисодӣ мусоидат 

менамоянд. Ин комплекс дар намуди сохтори мураккаб ифода меёбад, ки унсурҳои 

моддӣ ва ғайримоддии институтсионалиро инъикос менамояд, барои аз истеҳсолот 

то истеъмолкунандаи ниҳоӣ бурда расонидани молҳоро дар назар дорад, аз он 

ҷумла тақсимот ва мубодила. Унсурҳои инфрасохтори бозорӣ дар бозорҳои 

алоҳидаи ташкилӣ, моддӣ, иттилоотӣ, қарзӣ-ҳисобӣ, кадрӣ, меъёрӣ-ҳуқуқӣ ба 

тартиб дароварда мешаванд. Мисол, ба инфрасохтори бозори молӣ ҳамчун унсури 

алоҳида инҳо дохил мешаванд: корхонаҳои савдои яклухт ва чакана; музоядаҳо; 

ярмаркаҳо; биржаҳои молӣ; низоми созишномаи давлатӣ; назорат аз болои нархҳо; 

сохторҳои зиддиинҳисорӣ ва ғайра. Инфрасохтори бозори молиявӣ аз низоми 

ташкилотҳои бонкӣ ва ташкилотҳои қарздиҳии хурд, биржаҳои фондӣ ва асъорӣ, 

ширкатҳои брокерӣ ва холдингӣ иборат мебошад. Инфрасохтори бозории қувваи 

корӣ, хадамоти шуғл, низоми азнавтайёркунии кадрҳо, ташкили корҳои ҷамъиятӣ, 

танзими муҳоҷирати захираҳои меҳнатӣ ва ғайраро дарбар мегирад. Ҳангоми 

ташаккулёбӣ ва тараққиёти инфрасохтори иқтисодиёти минтақаҳо ва кишвар, 

инчунин, муайян намудани таъсири онҳо ба самаранокии фаъолияти соҳаҳои 

алоҳида, бахшҳо ва ҳудудҳо, муносибатҳои гуногуни назариявӣ ва методологӣ 

истифода мешаванд. Мисол, дар шароити ҳукмронии низоми маъмурӣ-фармондеҳӣ 

муносибати иқтисодиёти сиёсӣ афзалият дошт, ки бо ёрии он моҳияти инфрасохтор 

ва нақши он дар ҷараёни такрористеҳсол муайян карда мешуд.89 Ақидаи асосӣ дар 

он ифода меёфт, ки инфрасохтори ягонаи комплекси хоҷагии халқ таъсис дода, 

баъд аз он шабакаи корхонаҳо ва ташкилотҳо ташкил карда мешаванд, ки соҳаи 

истеҳсолӣ ва ё комплекси ҳудудӣ-истеҳсолиро таъмин менамоянд, алалхусус, 

барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин сифат комплекси ҳудудӣ-истеҳсолии ҷанубӣ 

баромад карда метавонад. 

Зарурати дида баромадани инфрасохтор аз мавқеи муносибати соҳавӣ бо он 

асос меёбад, ки барои кушодани аниқи моҳияти ташаккулёбӣ ва ҷойгиркунии 

                                                           
89 Жамин В.А. Инфраструктура при социализме. - М.: Политиздат, 1991. - 312 с. 
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соҳаҳои инфрасохтори алоҳида ва объектҳо, муайян намудани таъиноти 

функсионалии он дар низоми иқтисодӣ имкон фароҳам меоварад. Муносибати 

соҳавӣ ба омӯзиши тараққиёти инфрасохтор танҳо дар як соҳаи алоҳида ва бахши 

иқтисодиёти миллӣ равона карда мешавад. Баробари ин, дар расми 3.2 маълумоти 

зарурӣ барои таҳлили таркиби соҳавии корхонаҳои инфрасохторӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оварда мешавад. 

Расми 3.2. - Сохтори соҳавии корхонаҳои инфрасохторӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 2015 – 2020) 

 
Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 350. 

Таҳлили маълумоти овардашуда аз чунин ҳолатҳо шаҳодат медиҳанд: 

1. Шумораи корхонаҳои дар реестри давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бақайдгирифташуда тақрибан 47,6 ҳазор воҳидро ташкил медиҳад, ки аз онҳо танҳо 
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74% корхонаҳои амалкунандаро фаро мегиранд. Аз рӯи сабабҳои гуногун, 

махсусан, аз ҳисоби мушкилотҳои молиявӣ фаъолияти ҳар як корхонаи чорум 

боздошт шудааст. 

2. Дар соҳаҳои асосии инфрасохтор бештар аз 20 ҳазор корхонаҳо ҷойгир 

карда шудаанд, ки қисми зиёди онҳо дар соҳаҳои савдо ва хӯроки омма – 9,3 ҳазор 

воҳид, дар бахши коммуналӣ-маишӣ – 4,4 ҳазор воҳид, дар соҳаи маориф – 5,4 

ҳазор воҳид ва тандурустӣ – 1,3 ҳазор воҳидро ташкил медиҳанд. 

3. Шумораи корхонаҳои соҳаи сохтмон зиёда аз 3,5 ҳазор воҳидро ташкил 

кардааст, ки имкони баланд намудани суръати сохтмони биноҳои истиқоматиро 

фароҳам оварда, ба истифода додани хонаҳои истиқоматиро бо ҳуҷраҳои барҳавои 

ба талаботи аҳолӣ ҷавобгӯ таъмин намудааст. Инчунин, шумораи корхонаҳои 

инфрасохтори нақлиётӣ то 10,1 ҳазор воҳид афзоиш ёфт, ки зиёд намудани ҳаҷми 

кашонидани борҳо махсусан мусофиронро дар шаҳрҳо ва байни шаҳрҳо 

имконпазир намуд. 

Яке аз шароитҳои появие, ки рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳоро таъмин менамояд, ташаккулёбии шабакаҳои корхонаҳои 

инфрасохтори хурд ба шумор меравад, ки дар иқтисодиёти миллӣ дар шакли 

гуногуни ташкилӣ-ҳуқуқӣ таъсис дода мешавад. Баробари ин, аксарияти 

корхонаҳои инфрасохторӣ фирмаҳои хурд ва ё миёнаро ифода мекунанд, ки ба 

моликияти хусусӣ асос ёфта, дар шароити бозорӣ фаъолият менамоянд. 

Бояд нақши афзоишёбандаи корхонаҳои инфрасохтори хурдро таъкид намуд, 

ки дар иқтисодиёти минтақаҳо дар марҳилаи муосири ташаккулёбии низоми бозорӣ 

ба миён омада истодаанд. Чунин хислат бо он алоқаманд аст, ки корхонаҳои 

инфрасохтори хурд бо назардошти шабакаҳои васеъшаванда дар ҷодаи 

қонеъгардонии талаботи субъектони хоҷагидорӣ ва аҳолӣ бо мол ва хизматҳо дар 

бисёр бозорҳои локалӣ афзалиятҳои худро васеъ истифода мебаранд:                                          

1. Корхонаҳои инфрасохтори хурд ба таври фаврӣ ба тағйироти таносуби талабот 

ва пешниҳоди хизматҳо дар бозори локалӣ фаъолиятро ба вазъияти пойдоргардида 

мутобиқ месозад. 2. Корхонаҳои инфрасохтори хурд сармояи на он қадар зиёд ва 



180 
 

таъминоти баланди технологинадошта қобил ҳастанд, ки истеҳсоли намудҳои нави 

маҳсулотҳо ва хизматҳои инфрасохториро барои қонеъгардонии талаботи 

истеъмолӣ таъмин намоянд. 3. Корхонаҳои инфрасохтори хурд метавонанд мавқеи 

гуногуни бозори инфрасохториро пурра намуда, дар ин васила мувозинати зарурии 

бозориро таъмин гардонанд. 

Ба шумораи дигар афзалиятҳои корхонаҳои инфрасохтори хурд мумкин аст, 

таъсисдиҳии табақаи васеи моликиятдоронро шомил намуд, ки некӯаҳволии 

мустақилро таъмин менамоянд, инчунин, ҷойҳои нави кориро дар корхонаҳои 

инфрасохтори хурд таъсис дода, ба ҳолати ҷараёни муҳоҷират ба воситаи паст 

намудани шиддатнокии иҷтимоӣ дар мамлакат таъсири мусбат мерасонад. 

Барои муайян намудани таъсири инфрасохтор ба иқтисодиёти минтақаҳо 

истифодабарии муносибати минтақавӣ зарур аст, ки мантиқи он дар муайян 

намудани ҳолат ва сатҳи тараққиёти инфрасохтор, ҷойгир намудани объектҳо дар 

минтақаи алоҳида иборат мебошад. Дар ин ҷо сухан оид ба тадқиқи инфрасохтор 

аз мавқеи стратегияи маконии сиёсати минтақавӣ меравад, ки мақсади муайян 

намудани ҳолати ибтидоиро дорад, ҷараёни таъсис додани ММД-ро тавсиф 

медиҳад, алалхусус, иштироки соҳаҳои инфрасохторӣ дар истеҳсолот ва дар 

коркарди пешниҳодҳо барои беҳтар намудани фаъолияти объектҳои инфрасохторӣ 

дар минтақа. Аз ин лиҳоз, дар поён маълумотҳое оварда мешаванд, ки тамоюли 

тағйирёбии ҳаҷми ММД ва вазни қиёсии хизматрасониҳоро дар ММД тавсиф 

медиҳанд (ҷадвали 3.12). 

Таҳлили маълумоти ҷадвал нишон медиҳад, ки якум, тамоюли рушди 

баланди истеҳсолоти хизматҳо нисбат ба ММД барои аксарияти мамлакатҳои 

ҷаҳон хос аст ва инчунин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Мисол, соли 2020 нисбат ба 

соли 2010 ММД 3,3 маротиба афзоиш ёфта, ҳаҷми хизматҳои расонидашуда ба 

субъектони хоҷагидорӣ ва аҳолӣ 3,2 маротиба зиёд гардидааст. Дуюм, ҳиссаи 

хизматҳо дар таъсисёбии ММД дар даҳсолаи охир бемайлон афзоиш ёфта, айни 

замон 43,4%-ро ташкил медиҳад, ин нишондиҳанда соли 2010 ба 44,2% баробар 



181 
 

шуда буд. Сеюм, тамоюли пастшавии суръати афзоиши истеҳсолоти хизматҳо дар 

мамлакат ба назар мерасад, аз 9,5% дар соли 2010 то 5,3% дар соли 2015 ва 15,7% 

дар соли 2020, ки ғанигардонии ибтидоии бозори хизматрасониҳои 

инфрасохториро тавсиф медиҳад. 

Ҷадвали 3.12. -  Тағйирёбии ҳиссаи хизматрасониҳои инфрасохторӣ дар 

ММД Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо нархи солҳои мувофиқ, млрд. сомонӣ) 

 

2010 2015 2018 2019 2020 

 2020 ба 

2010  

% 

2020 ба 

2015  % 

ММД 

Хизматрасониҳо 

24,7 

11,1 

50,9 

20,0 

71,1 

26,1 

79,1 

29,3 

82,5 

35,8 

334,2 

322,5 

162,1 

179,0 

Ҳисса дар ММД бо 

ифодаи % 
44,2 39,3 37,7 37,0 43,4 -0,8 4,1 

Сурати миёнасолаи 

рушд дар 5 соли охир 

бо ифодаи % 

109,5 105,3 122,6 116,5 115,7 - - 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 340-341. 

Ташаккулёбии муносибатҳои бозорӣ, махсусан, дар марҳилаи ибтидоӣ, ба 

дараҷаи муайян ба инкишоф ёфтани инфрасохтори бозорӣ монеъ мешуд, зеро 

таъсис додани он мутобиқсозии фаъолияти субъектони гуногуни иқтисодиро дар 

минтақаҳо, соҳаҳо ва аз ҷиҳати институтсионалӣ талаб менамояд. Бинобар ҳамин, 

инкишофи инфрасохтор дар асоси муносибати комплексии низомӣ бо назардошти 

хусусиятҳои объекти дар ҳар як соҳа фаъолияткунанда амалӣ карда, самаранокии 

истифодабарии он аз вазъияти соҳа ва мавқеи ишғолнамудаи он дар иқтисодиёти 

минтақавӣ вобастагӣ дорад.90 

Қисми зиёди унсурҳои инфрасохтори умумӣ аз тарафи давлат бо мақсади 

беҳтаргардонии вазъияти фаъолияти субъектони иқтисодӣ, инчунин, танзими 

давлатии фаъолияти онҳо дар ҳолатҳои гуногуни иқтисодӣ сохта шудааст. 

Лекин, объектҳои инфрасохтории дар минтақаҳо фаъолиятбаранда ба 

пуррагӣ ҳаҷми вазифаҳои ба дӯши онҳо вогузоршударо иҷро намекунанд, ки барои 

таъмини рушди устувори соҳаҳо ва ҳудудҳо зарур мебошад. Дар ин ҷо сухан оид 

                                                           
90 Гайнутдинов Э.М. Основы предпринимательства. - Минск: Высшая школа, 2000. - 325 с. 
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ба қонеъгардонии пасти субъектон ба мол ва хизматҳо меравад, ки бо ҳифзи муҳити 

табиат алоқаманд буда, бо сатҳи тараққиёт ва ҷойгиркунии оқилонаи объектҳои 

инфрасохторӣ дар ҳудуди минтақа асоснок карда мешавад. Аз ин рӯ, бояд алоқаҳои 

зич байни субъектони хоҷагидорӣ, объектҳои умумӣ ва инфрасохтори бозорӣ 

ташкил карда шаванд. 

Ҳангоми муайян намудани таъсири инфрасохтор ба иқтисодиёти минтақа 

бояд тақсимоти онро ба зернизоми умумӣ ва бозорӣ ҷудо намуд. Инфрасохтори 

умумӣ шароитро барои фаъолияти муътадили субъектони минтақавӣ ва соҳавӣ 

таъсис медиҳад, ки фаъолиятро дар истеҳсолот, фурӯши мол ва хизматҳо амалӣ 

гардонида, инфрасохтори бозорӣ бошад, бевосита бо хизматрасонӣ ба субъектон 

барои ташкили фаъолият дар шароити бозор ва муборизаи рақибона алоқаманд аст. 

Барои таъминоти рушди устувори иқтисодиёти минтақаҳо омили 

инфрасохторӣ дар ташаккулёбии макони ягонаи иқтисодиёти макроминтақавӣ ва 

бозори умумӣ бо ҳаракати озоди мол ва хизматҳо нақши калидиро иҷро мекунад.91 

Устувории рушди соҳаҳо ва бахшҳои афзалиятнок, ки ба шумораи онҳо 

саноати хӯрокворӣ ва сабук дохил мешаванд, аз бисёр ҷиҳат аз тараққиёти 

инфрасохтори бозорӣ вобастагӣ дорад, пеш аз ҳама, аз батартибдарории фаъолияти 

маркетинги содиротӣ ва шабакаҳои молистеҳсолкунанда. 

Агар сухан оид ба устувории рушди минтақавӣ равад, онро ба воситаи баланд 

намудани самаранокии шабакаҳои корхонаҳои инфрасохторӣ таъмин намудан 

мумкин аст, махсусан, дар он соҳаҳо ва бахшҳои истеҳсолот, ки дар онҳо: 

 субъектон имкони афзоиш додани иқтидори саноатиро доранд, ки бо ин 

васила вилояти мазкурро ба минтақаи рақобатпазир мубаддал менамоянд; 

 истифодабарии объектҳои инфрасохторӣ ба афзоиши истеҳсолоти мол ва 

хизматҳо мусоидат карда, барои ғанигардонии бозорҳои минтақавӣ ва 

байниминтақавӣ мусоидат менамояд; 

                                                           
91 Иванов Л.Б. Экономико-теоретические основания структурных трансформаций инфрасистем в рыночной 

экономике России. - М.: Интеллект, 2007. - 160 с. 
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 ҷорӣ намудани босуръати шаклҳои хоҷагидорӣ ва технологияҳои нав барои 

истеҳсоли молҳои баландсифат мавҷуд аст, ки баҳри зиёд гардонидани боигарии 

миллӣ мусоидат менамояд; 

 истифодабарии менеҷменти муосир васеъ мегардад, ки самаранокии 

ҷараёни такрористеҳсолро баланд менамояд. 

Масъала оид ба муайян намудани таъсири омили инфрасохтор ба 

самаранокии фаъолияти хоҷагидории минтақавӣ мураккаб мебошад, зеро тадқиқи 

он бо бисёрҷабҳа ва бисёрвазифа будани низоми иқтисодии минтақавӣ алоқаманд 

аст. Ба ғайр аз ин, то ҳол муносибатҳои назариявӣ ва методологӣ ба муайян 

намудани мафҳуми “хоҷагидории минтақавӣ” ва инфрасохтори он пурра таъсис 

наёфтааст. Агар таъсисёбии муносибатҳои назариявӣ ва методологӣ зернизоми 

махсусгардидаи маҷмӯи соҳаҳои корхонаҳо ва ташкилотҳо муайян карда шавад, 

хоҷагидории минтақавӣ ҳамчун маҷмӯи соҳаҳо, корхонаҳо ва ташкилотҳои ба 

бахшҳо дохилшаванда муайян карда мешавад, ки фаъолияти он барои таъсис 

додани шароити мусоид дар гардиши мол ва хизматҳо, инчунин, зиндагонии аҳолӣ 

таъинот дорад. Вале, минтақаҳо боз ҳам вазифаҳо ва захираҳои молиявиро ҷамъ 

меоваранд, ки феълан ба марказ тааллуқ доранд. Ҷараёнҳои ғайримарказонидаи 

ҳокимияти иқтисодӣ шиддат ёфта, таъминоти рушди устувори иқтисодии минтақа 

бошад, ба яке аз вазифаҳои асосии ҳокимияти давлатӣ мубаддал мегардад. 

Баҳамтаъсиррасонии вазоратҳои ҷумҳуриявӣ, муассисаҳо ва ҳокимияти 

идоракунии маҳаллӣ, инчунин, такомули муносибатҳои байни марказ ва 

минтақаҳо, ки дар асоси инкишофи шабакаи объектҳои инфрасохторӣ амалӣ карда 

мешаванд, дар якҷоягӣ фаъолияти устувори хоҷагидории минтақавиро дар низоми 

умумии иқтисодиёти миллӣ таъмин менамоянд. 

Хоҷагидории минтақавӣ, ки ба сифати субъекти фаъолияти бозорӣ баромад 

мекунад, ба таври муқаррарӣ иштирокчии муборизаи рақобатӣ дар бозорҳои миллӣ 

ва байналмилалии мол, хизматҳо ва сармоя мегардад. Муваффақияти минтақа дар 

муборизаи рақобатӣ метавонад, ба воситаи таъсиси инфрасохтори инкишофёфта 

унсурҳои маркетингӣ ва иттилоотии онҳо бигардад. Айнан ба воситаи онҳо имкони 



184 
 

ҳифзи “тамғаи молӣ”-и маҳсулот амалӣ карда мешавад, ки дар минтақа истеҳсол 

карда, мақоми баланди инвеститсионии ҳудуд таъмин карда мешавад. 

Хадамотҳои маркетингӣ ва иттилоотӣ, ки ба хоҷагии минтақавӣ ҳамчун 

агенти бозорӣ хизмат мерсонанд ва дар сарҳадҳои маъмурии минтақа фаъолият 

мебаранд, барои фаъолияти озоди иқтисодии сохторҳои соҳибкорӣ дар бозор ва 

истифодабарии меҳнат, захираҳои қарзию молиявӣ, коғазҳои қиматнок, иттилоот, 

дониш ва ғайра шароитҳоро муҳайё мекунанд. 

Ба ғайр аз ин, хадамотҳои маркетингӣ ва иттилоотӣ, ки хизматҳои гуногунро 

доир ба пешниҳоди молҳо ба аҳолии дар ҳудуди минтақа истиқоматкунанда 

пешкаш мекунанду бо тарзи зиндагонии хоси таърихан пойдоргардида ва урфу 

одатҳо муайян карда мешаванд, бояд хусусиятҳои низоми зиндагониро донанд, 

зеро дар ин ҷода дар мадди аввал такрористеҳсоли аҳолӣ, захираҳои меҳнатӣ, 

инкишофи маориф, тандурустӣ ва фарҳанг, нигоҳдории муҳити табиии ҳудуд ва 

тараққиёти низоми зиндагонии аҳолӣ қарор доранд. 

Дар инкишофи назарияи устуворӣ нақши заруриро институтҳо ва такомули 

онҳо дар ҷараёни ташаккулёбии низоми иқтисодиёти бозорӣ иҷро мекунанд. Онҳо 

масъалаи дутарафаро иҷро мекунанд: 

1. Фаъолияти институтҳо барои коҳиш додани номуайянӣ ба воситаи ҷорӣ 

намудани алоқаҳои устувор байни агентҳои иқтисодӣ, аз як тараф, ва аз тарафи 

дигар, муносибатҳои давлатӣ, ки бо риоя намудани “қоидаи бозӣ” ва қонунҳо 

муқаррар карда мешаванд. 

2. Институтҳо ба агентҳои бозорӣ хизматҳои дорои хислати инфрасохториро 

пешкаш менамоянд. 

Ҳалли ин ду масъала барои ташаккули муҳити институтсионалӣ ҳамчун 

асоси таъмини устувории рушди иқтисодӣ мусоидат менамояд. Бинобар ҳамин, 

муътадилии институтҳои иқтисодӣ омили асосии тараққиёти иқтисодиро ифода 

карда, устувории низоми иқтисодӣ омили муътадилии фаъолияти институтҳо ба 

ҳисоб меравад.  
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БОБИ IV. ТАНЗИМИ МАКРОИҚТИСОДӢ ДАР АСОСИ СИЁСАТИ 

РУШДИ УСТУВОРИ МИНТАҚАВӢ 

4.1. Сиёсати минтақавӣ ҳамчун фишанги танзими макроиқтисодии ҷараёни 

рушди устувори минтақаҳо  

Дар шароити ҷаҳонишавии муносибатҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ дар хоҷагии 

ҷаҳонӣ ва шиддатёбии таъсири онҳо ба ҷараёни тараққиёти иқтисодиёти миллӣ 

талабот ва хатарҳои нав барои тараққиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён меоянд. 

Ба ғайр аз ин, дар шароити бозор вазифаҳои стратегии давлат доир ба ҷорӣ 

намудани таносубҳои умумииқтисодӣ, байнисоҳавӣ ва байниминтақавӣ дар 

тараққиёти иқтисодиёти миллӣ дар асоси муайян намудани самтҳои афзалиятноки 

сохторӣ, инвеститсионӣ, илмӣ-техникӣ, сиёсати иҷтимоӣ аҳамияти махсус пайдо 

мекунад. Айнан дар чорчӯбаи иқтисодиёти миллӣ, ҳамчун низоми ягонаи 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ нишондодҳои асосии дигаргуниҳои сохторӣ, аз он ҷумла 

таносубҳои байниминтақавӣ ва суръати рушди иқтисодӣ муайян карда мешаванд. 

Лекин, натиҷаҳои иҷрои ин вазифаҳо аз тарафи давлат ва мақомоти ҳокимияти 

иҷроия аз шароитҳои аниқи тараққиёти ҳар як минтақа вобастагӣ дорад. Пеш аз 

ҳама, дар ин ҷо сухан оид ба манфиатҳои минтақаҳо меравад, ки бо манфиатҳои 

давлатӣ мутобиқат накарда, дар баъзе ҳолат метавонанд, зиддият пайдо намоянд. 

Чунин вазъият коркарди механизми мутобиқсозии манфиатҳои марказро бо 

сохтори пойдоршудаи истеҳсолоти ҷамъиятӣ, сатҳи таъминоти тараққиёти он бо 

захираҳо ва ғайраро талаб менамояд. 

Дар идеологияи ҷамъиятӣ сиёсати иқтисодии минтақавӣ тасаввуроти мавқеи 

назаррасро ишғол мекунад. “Сиёсати минтақавӣ сиёсате аст, ки ба бартарафкунии 

номувофиқати назарраси нишондиҳандаҳои бекорӣ  ё даромади ҳар сари аҳолӣ дар 

минтақаҳои гуногун нигаронида шудааст».92 Чунин тасаввурот дар бораи объекти 

асосӣ дар баъзе шарҳҳои сиёсати минтақавӣ инъикос ёфтааст.  

Объекти асосии сиёсати минтақавӣ нобаробарии гуногуни минтақавӣ, яъне  

фарқи сатҳи инкишоф, шуғл, даромади аҳолӣ, шароити соҳибкорӣ ва монанди инҳо 

ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, моҳияти сиёсати минтақавӣ ҳамчун паст кардани 

                                                           
92 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. – С. 189-190. 
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нобаробарие, ки дар ҷабҳаҳои гуногуни иқтисодиёту иҷтимоиёт пайдо шудааст ва 

барои сарзании низоъҳои минтақавӣ асос мегузорад, ё ба рушди кишвар дар умум 

монеа пеш меорад, ифода ёфтааст. Аз ин рӯ, ҳангоми муайян намудани вазифаҳои 

сиёсати иқтисодии минтақавӣ, воситаҳои бартараф кардани нобаробарӣ ва 

сабабҳои пайдоиши онҳоро ошкор кардан зарур аст. 

Ба қатори сабабҳои паҳнгаштатарини нобаробарии минтақавӣ аз рӯи асарҳои 

илмии минтақашиносони ватанӣ ва хориҷӣ инҳо дохил мешаванд: 

 фарқи ҷиддии шароитҳои табиӣ - иқлимии ҳаёт ва анъанаҳои он, 

хусусиятҳои тарзи ташкили меҳнат ва фаъолияти соҳибкорӣ дар минтақаҳои 

алоҳидаи кишвар ҷой дорад; 

 миқёс, сифат ва равияҳои истифодаи захираҳои табиӣ, ки “маҳсулнокӣ”-и 

минтақаҳоро муайян менамоянд. Ин омил натанҳо ба хоҷагии қишлоқ, моҳидорӣ, 

истихроҷи канданиҳои фоиданок ва хоҷагии ҷангал, балки ҳамчунин ба шароити 

фаъолияти иқтисодӣ ва ҳаёти одамон таъсир мерасонад; 

  вазъи музофотӣ ё умқии минтақаҳо ва ҷойгиршавии ҷуғрофии онҳо, ки ба 

хароҷоти нақлиётӣ ва харҷи истеҳсолӣ таъсир мерасонад, дар натиҷа нархи молҳо 

боло меравад ва  бозори фурӯши онҳо танг мегардад; 

 бартариятҳои агломератсионӣ дар минтақаҳо, ки бо алоқаҳои байнисоҳавӣ 

ва инфрасохтори инкишофёфта вобаста аст ва камбудиҳои агломератсионӣ, ки бо 

барзиёдии аҳолӣ пайваста буда, дар фарқи демографӣ ва сохтори аҳолӣ ифода 

меёбанд;  

 марҳилаи инкишофи технологӣ, ки дар афзалияти ин ё он шакли 

истеҳсолот ва тарзҳои истеҳсолӣ - технологӣ баён мегардад, инчунин муҳити 

соҳибкорӣ ва фарқ дар системаи андоз, дараҷаи назорати маъмурӣ аз болои 

ширкатҳо  ва ғайра ҷой доранд. 

 омилҳои иҷтимоӣ - фарҳангӣ ва пеш аз ҳама дараҷаи шаҳришавӣ, 

маълумотнокии аҳолӣ, мавҷудияти марказҳои илмӣ, фарҳангӣ ва ғайра. 
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Бо дарназардошти ҷой доштани чунин нобаробариҳои минтақавӣ ва 

тамоилҳои амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон “Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” қабул карда шудааст93. 

Марҳилаи зарури амалисозии “Стратегияи миллии рушд” коркарди сиёсати 

давлатии тараққиёти минтақавӣ ҳамчун механизми мутобиқаткунии манфиатҳои 

давлатӣ ва минтақавӣ дар мувофиқа бо стратегияи минтақавии ислоҳоти иқтисодӣ 

ва омода намудани барномаҳои чораҳои маъмул доир ба амалигардонии он дар 

минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар ҷодаи сиёсати нави минтақавии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

муайянкунии назариявӣ ва методологии мафҳумии таркиби онҳо аҳамияти калон 

пайдо мекунад. 

Таҳлили назариявӣ дар адабиёти иқтисодӣ нишон медиҳад, ки зери мафҳуми 

сиёсати минтақавӣ одатан фаъолияти худи минтақаҳо не, балки сиёсати 

минтақавии давлат дарк карда мешавад.94  Чунин тасаввурот дар бораи объекти 

асосӣ дар баъзе шарҳҳои сиёсати минтақавӣ инъикос ёфтааст. Масалан, сиёсати 

минтақавиро ҳамчун сиёсате, ки ба бартарафкунии номувофиқати назарраси 

нишондиҳандаҳои бекорӣ,  ё даромад ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳои гуногун 

нигаронида шудааст. Ин нуктаи назар, махсусан дар заҳматҳои Созмони ҳамкории 

иқтисодӣ ва рушд ба чашм мерасад. Таҷрибаи ин созмон нишон медиҳад, ки 

ҳангоми гузаронидани сиёсати минтақавӣ ба чунин натиҷа омадан мумкин аст:  

Аввал, ба бартариятҳои агломератсионӣ, ки бо бурриши зиёде дар алоқаҳои 

байнисоҳавӣ ва инкишофи инфрасохтори минтақаҳои мамлакат вобаста аст, диққат 

дода, бо камбудиҳои агломератсионӣ, ки дар барзиёдии аҳолӣ зоҳир мегардад, 

муқоиса менамоянд. Сониян, ҳангоми гузаронидани сиёсати минтақавӣ марҳилаи 

инкишофи технологиро муайян намуда, афзалияти ин ё он шакли истеҳсолот ва 

тарзҳои истеҳсолӣ – технологиро нишон медиҳанд. Бояд қайд кард, ки фарқи 

демографӣ, ки дар сохтори аҳолии минтақаҳои мамлакат ҷой дорад ва дар раванди  

                                                           
93 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. 
94 Пчелинцев О.С. Региональная экономика в системе устойчивого развития / О.С. Пчелинцев. Институт 

народнохозяйственного прогнозирования РАН. – М.: Наука, 2004. – 258 с. 
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такрористеҳсоли ҳудудӣ ифода ёфтааст, дар сиёсати минтақавӣ мавқеи муҳимро 

ишғол менамояд.  

Дар ҳолати имрӯзаи иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои мамлакат ба 

ташаккули муҳити соҳибкорӣ ва муътадилгардонии он бо воситаи даровардани 

фарқиятҳо дар системаи андоз, баланд намудани дараҷаи назорати маъмурӣ аз 

болои фаъолияти хоҷагии минтақавӣ ва ширкатҳои он, инчунин омилҳои иҷтимоӣ 

– фарҳангӣ ва пеш аз ҳама, дараҷаи шаҳришавӣ, маълумотнокии аҳолӣ, мавҷудияти 

марказҳои илмӣ ва фарҳангӣ диққати аввалиндараҷа медиҳанд. 

Татбиқи самаранокии сиёсати минтақавӣ дар натиҷаи тадқиқотҳои иқтидори 

табиӣ-захиравии ҳудуд ва такрористеҳсоли он, демография ва шуғли аҳолӣ, сатҳу 

сифати зиндагӣ, амали мутақобилаи бозорҳои минтақавӣ ва механизмҳои 

идоракунии ин равандҳо асос меёбад. Масъалаи ҷойгиркунии қувваҳои 

истеҳсолкунанда дар ҳудудҳо, ба манфиати истифодаи самараноки онҳо ба сифати 

омили рушди иқтисодӣ ва баланд кардани некӯаҳволии аҳолии ҳудуд пеш гузошта 

мешавад. Вобаста ба ин, зарурати таҳқиқи равандҳои ҳаётан муҳими дар манотиқи 

кишвар рухдиҳанда пайдо мешавад. 

Сухан дар бораи ошкор намудани моҳияти равандҳо ва зуҳуроти нав дар 

сиёсати минтақавӣ меравад, ки онҳо бо ташаккули иқтисодиёти бозоргонӣ ва 

такмили механизмҳои таъмини устувори рушди минтақавӣ алоқаманданд. Ба онҳо, 

қабл аз ҳама, раванди ташаккули бозорҳои минтақавии мол бо хусусиятҳои 

барояшон хос ва амалҳои мутақобилаи байни онҳо, зоҳир кардани робитаи 

тарафайни рушди иқтисодиёт ва ҳалли муаммоҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия ва 

асосноккунии қабули қарорҳои минтақавии идоракунӣ ва таъмини иттилоотӣ-

технологӣ мансуб мебошанд. Моҳиятан, равишҳову усулҳои самарабахши таъмини 

устувории низоми иҷтимоию иқтисодии минтақаҳоро бо назардошти хусусиятҳо ва 

шароити иқтисодиёти давраи гузариш муайян намуда, истифода бурдан лозим аст. 

Зарурати гузаронидани сиёсати минтақавии таъмини рушди устувор, тавре 

таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, аз хусусиятҳои хоси мавқеи ҷуғрофии 

минтақаҳо ва сатҳи таъминоти онҳо, аз захираҳои табиӣ-иқтисодӣ асос меёбад. 

Сиёсати фаъоли давлатии минтақавӣ ба тасвияи сатҳҳои рушди иҷтимоию 
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иқтисодии қисмҳои алоҳидаи ҳудуд мусоидат менамояд ва дар ин ҷода муносибати 

гуногуни давлат ба онҳо ҷоиз мебошад. Қобили қайд аст, ки механизми асосии 

татбиқи сиёсати минтақавии таъмини рушди устувор барномаҳои минтақавии 

рушди иҷтимоию иқтисодӣ мегарданд. Онҳо дар ҳар як минтақа, дар муддати 

муайяни вақт ва бо хусусияти барояшон хос таҳия ва амалӣ мешаванд ва асосан ба 

вазъияти молиявии кишвар ва шаклҳои дастгирии давлатӣ вобастагӣ доранд. 

Ҳангоми муайян кардани афзалиятҳои рушди устувор, мақсаду вазифаҳои 

барномаи минтақавӣ, ки дар доираи сиёсати минтақавӣ амалӣ мешаванд, таваҷҷуҳи 

асосӣ бояд натанҳо ба интихоби байни принсипҳои адолат ва самаранокӣ, балки ба 

ҷустуҷӯи таносуби оптималии байни онҳо, инчунин тақсимоти оқилонаи 

ваколатҳо, мутобиқан захираҳо байни марказ ва минтақаҳо равона карда шавад. 

Аксарияти тадбирҳои андешидашавандаи давлат ноил шудан ба мақсадҳои 

минтақавиро ҳадафи худ қарор намедиҳанд, вале ҳама гуна қонуни нав ё барномаи 

ҳукуматӣ дар фазои муайян ифодаи худро меёбад. 

Сиёсати минтақавӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ҳамчун зуҳуроти доимӣ 

баррасӣ мешавад, аммо дар он фақат равишҳои амалигардонӣ тағйир дода 

мешаванд. Агар дар солҳои 1920-1930-юм хусусияти хоси сиёсати минтақавӣ - ин 

кӯмаки таъҷилӣ ба минтақаҳо, азнавтақсимкунии байниминтақавии рушди 

иқтисодӣ бо самтгирӣ ба тараққиёти бомувозинати минтақавӣ, мазмуни сиёсати 

минтақавиро дар солҳои 1950-1970-ум дар назар дошт, дар миёнаи солҳои 1970-ум 

таваҷҷуҳи сиёсати минтақавӣ ба азнавсохторкунии хочагии минтақавӣ ва 

истифодаи ҳадди аксари иқтидори дохилии минтақа равона карда мешуд. Он вақт 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун минтақаи агросаноатии ИҶШС дар тақсимоти 

умумииттиҳодии меҳнат истеҳсоли ашёи хом, ба монанди нахи пахта, меваю 

сабзавот, як қатор молҳои дигари саноати сабук, озуқаворӣ ва кӯҳканиро ба роҳ 

монда буд. Сиёсати ягонаи минтақавиро Ҳукумати Иттиҳод барои тамоми 

ҷумҳуриҳои Осиёи Марказӣ амалӣ мегардонид. 

Ҳадафи асосии сиёсати минтақавӣ дар шароити рушди мустақили Ҷумҳурии 

Тоҷикистон - ин таҳкими ҳамгироии иқтисодӣ ва ҳаллу фасли ихтилофҳои бо 

сабаби номутаносибӣ дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои гуногун, дар 
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солҳои пешин сарзада ва роҳҳои бартараф кардани қафомонии онҳо мебошад. 

Вазифаҳои минтақаҳо ва ҳудудҳои маҳаллӣ бо вазифаи умумии рушди иқтисодиёти 

миллии кишвар хеле зич мепайванданд. Татбиқи сиёсати минтақавӣ дар зери 

назорат буда,  хусусияти хоси шароити табиӣ-иқтисодӣ ва фаъолияти хоҷагии 

минтақавиро ба эътибор мегирад. Дар аввали амалӣ гардонидани сиёсати 

минтақавӣ ва танзими он макровоситаҳо, ки дар худ параметрҳо ва шартҳои аз рӯи 

минтақаҳо тафриқашудаи сиёсати умумидавлатии андозӣ, қарзӣ, маблағгузорӣ, 

иҷтимоиро нишон медиҳад, истифода мебаранд. 

Макровоситаҳои сиёсати иқтисодиёти минтақавӣ бо худ параметр (меъёрҳо, 

асосҳо) ва шартҳои  аз рӯи минтақаҳо тафриқашудаи сиёсати умумидавлатии 

андозӣ, қарзӣ, маблағгузорӣ, иҷтимоиро нишон медиҳад. Ҳамин тавр, барои 

ҳавасмандии инкишофи иқтисодӣ ё дастгирии минтақаҳои проблемавӣ миқдори 

ками андозҳо барои соҳибкорӣ, қарзии имтиёзӣ, тарофаҳои нақлиётии имтиёзӣ 

муайян карда мешавад 

Бояд зикр намуд, ки сиёсати минтақавии давлат фаъолияти мақомоти 

ҳокимияти давлатиро дар ҳама сатҳҳо фаро гирифта, ба тараққиёти минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳалли мушкилотҳои онҳо ба воситаи ҳисобгирӣ ва 

мутобиқкунонии манфиатҳои субъектони ҳам дар ҳудуди минтақаҳо ва ҳам дар 

ҳудуди мамлакат фаъолиятбаранда равона карда шаванд. Дар ин раванд 

макровоситаҳои сиёсати иқтисодиёти минтақавӣ, ки меъёрҳо ва шартҳои 

амалигардонии онро дарбар мегиранд ва хусусан сиёсати умумидавлатии андозӣ, 

қарзӣ, маблағгузорӣ, иҷтимоиро нишон медиҳад, истифода мешаванд. Дар ҳудуди 

сиёсат барои ҳавасмандии инкишофи иқтисодӣ ё дастгирии минтақаҳои муаммовӣ 

миқдори ками андозҳо барои соҳибкорӣ, қарзи имтиёзӣ, тарофаҳои нақлиётии 

имтиёзӣ муайян карда мешаванд (расми 4.1). 

Мақсади истифодаи чунин ҳавасмандиҳо баланд бардоштани 

рақобатпазирии  минтақаҳои муайян дар бозорҳои миллӣ ва беруна мебошад. 
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Расми 4.1. - Макровоситаҳои сиёсати иқтисодиёти минтақавӣ 

Дар раванди танзими инкишофи иқтисодиёти минтақавӣ дар солҳои охир 

ҷойивазкунии маркази душворӣ дар сиёсати минтақавӣ аз макровоситаҳо ба 

микровоситаҳо ба мушоҳида мерасад. Ин асосан бо ду ҳолат шарҳ дода мешавад: 

муносибати қатъӣ (бӯҳронӣ) ба аз дастдиҳии даромадҳои буҷаҳои миллӣ ва ба 

сиёсати минтақавии давлат  оид ба бартарафкунии монеаҳо барои рушди рақобати 

бозории ташкилот дар минтақаҳо. 

Микровоситаҳои сиёсати иқтисодии минтақавӣ барои таъсири бевосита ба 

фаъолияти субъектҳои иқтисодиёти минтақавӣ  истифода мегардад. Ду равияи 

асосии таъсиррасонӣ ҷудо карда мешавад: ба меҳнат ва ба сармоя (расми 4.2).  

Микровоситаҳои асосии таъсиррасонӣ ба сармоя грантҳои маблағгузории 

намудҳои гуногун (қарзи бефоиз ва тахфиф) ба ҳисоб меравад. Онҳо ба 

маблағгузории объектҳои мушаххас пешниҳод карда мешаванд, ки ба инкишофи 

иқтисодии минтақа, васеъкунии истеҳсолоти маҳсулоти содиротӣ, ташкили 

технологияҳои нав ва гузаронидани корҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ-

конструкторӣ, ба беҳтарсозии сифати идоракунӣ мусоидат мекунанд. Дар 

ҳавасмандкунии соҳибкории минтақавӣ фаъолияти инноватсионӣ, аз он ҷумла 

ташкили ширкатҳои хурди баландтехнология, ташкили бахшҳои илмӣ-таҳқиқотӣ 

дар назди донишгоҳҳо, фондҳои махсуси инноватсионӣ афзалияти баландро доро 

Макросиёсати 
минтақавӣ

тафриқаи 
минтақавии сиёсати 
андозҳо ва хароҷот

тафриқаи 
минтақавии сиёсати 
монетарӣ (қарзҳои 

имтиёзӣ ва ғ.)

тафриқаи 
минтақавии 

тарофаҳо ва дигар 
воситаҳои назорат

назорати марказӣ аз 
болои макросиёсат

қисман супоридани 
назорат ба 
минтақаҳо
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ҳастанд. Андозаи қарзҳои бефоиз то 70%-и арзиши лоиҳаи маблағгузорӣ  мерасад, 

ки интихоби ҷиддии объектҳои ёрии моддӣ расонидашавандаро  лозим медонад. 

Қайд кардан зарур аст, ки дастгирии фаъолонаи давлатии рушд дар минтақаҳои 

ширкатҳои хурди технологияи баланддошта ба қадри назаррас аз он вобаста аст, ки 

сармояи хусусӣ  аз маблағгузории хавфи баланддошта канорагирӣ мекунад. 

 

 

Расми 4.2. - Воситаҳои микросиёсати  минтақавӣ 

Миқёси дастгирии молиявии мақсадноки ширкатҳои хусусӣ барои расидан 

ба мақсадҳои сиёсати минтақавӣ, аз як тараф, аз имкониятҳои буҷаҳои миллӣ ва 

минтақавӣ вобаста аст, аз тарафи дигар, онҳо бо талаботи рақобати бозории солим, 

ки ба таъмини шароитҳои иқтисодии баробар барои ҳамаи иштирокчиёни бозор 

нигаронида шудааст, маҳдуд мегарданд.  

Назорати 

маъмурӣ 

Беҳтарсозии 

таъсирнокии 

идораи 

ташкилотҳо 

Баландбардории 

таъсирнокии 

бозори сармоя 

Андоз ва 

ёрии пулӣ 

Ҷойивазкунии 

муҳитии 

қувваи корӣ 

Микросиёсати минтақавӣ 

Сиёсати таъсиррасонӣ 

ба меҳнат 

Сиёсати таъсиррасонӣ ба 

сармоя 

Тағйири самти 

меҳнат дар ҷой 
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Аз ҳамин нуктаи назар васеъкунии имтиёзҳо, ки аз ҷониби марказ ба 

минтақаҳои алоҳида (ғайр аз миқдори маҳдуди проблемаҳо) дода мешавад, 

фаъолияти аз ҳад зиёди маъмурияти минтақавӣ оид ба дастгирии 

молистеҳсолкунандагони худӣ, танзими нарх дар бозори маҳаллӣ ва амсоли ин 

порча-порча будани бозори миллиро мустаҳкам мекунад ва муассирии 

худидоракунии онро паст месозад. 

Макро ва микровоситаҳо ҳам аз тарафи ҳукумати марказӣ ва ҳам аз тарафи 

маъмурияти минтақавӣ истифода мегардад. Вале аввалинашро ба миқдори  зиёд  

марказ истифода мебарад, дуюмашро бошад – маъмурияти минтақавӣ. Чунин 

тамоюли воситагӣ ҳаргиз он чизро истисно намекунад, ки марказ барои амалисозии 

вазифаҳои худ метавонад ба объектҳои мушаххас таъсир расонад, ҳокимияти 

минтақавӣ бошад – омилҳои муҳими андозӣ, қарзии ба тамоми иқтисодиёти 

минтақа таъсиррасонандаро  истифода барад. 

Истифодабарии макро ва микровоситаҳои гуногуни сиёсати минтақавӣ, ки 

дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо ба танзим дароварда шудааст. (Ҷадвали 4.1) 

Чуноне ки мебинем, грантҳои маблағгузорӣ дар ҳамаи мамлакатҳои 

Иттиҳоди Аврупо васеътар ва имтиёзҳои амортизатсионӣ танҳо дар ду давлат – 

Нидерландия ва Юнон паҳн гардидаанд. 

Таъсирнокии танзими давлатии рушди минтақавӣ асосан аз он вобаста аст, 

ки то кадом андоза макро ва микровоситаҳо бо ҳамдигар бомуваффақият  мувофиқ 

карда шудаанд, ҳамчунин, аз назорати истифодаи мақсадноки омилҳо вобаста аст. 

Таҷрибаи ҳамаи давлатҳо шаҳодат медиҳад, ки беназоратии ёриҳои моддӣ, 

имтиёзҳо ва монанди инҳо байни мансабдорони давлатӣ коррупсияро 

бармеангезонад. 

Лоиҳа ва чорабиниҳои мушаххас, ки дар ҳошияи барномаи ҳавасмандкунии 

минтақавӣ амалӣ карда мешавад, одатан аз рӯи талаботҳои натиҷабахшии тиҷоратӣ 

баҳогузорӣ мегардад. Натиҷаҳои ҷамъбастии амалисозии барнома – ин тезонидани 

рушди иқтисодии минтақа ва болобардории он ба сатҳи минтақаҳои пешрафта 

мебошад. Таҳқиқоти гузаронидашуда ошкор намуд, ки дар натиҷаи амалисозии 
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барнома ёрӣ ба инкишофи минтақавӣ, фарқи байни минтақаҳои мамлакат аз рӯи 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба ҳар сари аҳолӣ кам шудааст. 

Ҷадвали 4.1.  - Истифодаи намудҳои гуногуни воситаҳои танзими 

иқтисодӣ дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо 
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Австрия X X     

Белгия X X     
Бритониёи Кабир X X   X  
Олмон  X X     
Юнон  X X X X   
Дания X X     
Ирландия X    X  
Испониё X      
Итолиё X X X  X  
Люксембург X  X    
Нидерланд X   X   
Португалия X X     
Финляндия X  X   X 
Фаронса X  X  X  
Шветсия X    X X 

Шумораи кишварҳо 15 8 5 2 5 2 

              Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

Бо мақсади расидан ба таъминоти пурра ва муассир дар минтақа, махсусан 

ҳангоми азнавсозии иқтисодиёт, аз ҳисоби маблағи давлатӣ аз нав омодакунии 

кадрҳо ташкил карда мешавад, барои ташкили ҷойҳои кории нав ёрии моддӣ ва 

қарзҳои мақсаднок ҷудо карда мешавад. Барои нест кардани бекории 

байниминтақавӣ ҷойивазкунии қувваи корӣ ба воситаи баландбардории 

зудҳаракатии он (ҷуброни қисми хароҷот барои кӯчидан, додани қарз барои 

истиқоматгоҳи нав, беҳтарсозии иттилоот дар бораи бозори меҳнат ва монанди 

инҳо) ҳавасманд карда мешавад. 

Ҳамин тавр, макро ва микровоситаҳои танзими сиёсати давлатӣ аз тарафи 

ҳукумати марказӣ ва маъмурияти минтақавӣ истифода мегардад. Вале 

аввалинашро ба миқдори зиёд марказ истифода мебарад, дуюмашро бошад, 

маъмурияти минтақавӣ. Чунин тамоюли воситагӣ ҳаргиз он чизро истисно 
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намекунад, ки марказ барои амалисозии вазифаҳои худ метавонад ба объектҳои 

мушаххас таъсир расонад, ҳокимияти минтақавӣ бошад, омилҳои муҳими андозӣ, 

қарзии ба тамоми иқтисодиёти минтақа таъсиррасонандаро истифода барад. 

Бояд қайд кардан зарур аст, ки аз шаклҳои микровоситаҳои сиёсати 

минтақавӣ грантҳои маблағгузорӣ васеътар паҳн гардидаанд.  

Ҷараёни коркарди сиёсати минтақавӣ якчанд марҳилаҳоро дарбар мегирад: 

якум – муайян намудани мақсадҳои стратегӣ ва коркарди афзалиятҳои рушди 

устувори минтақавӣ; 

дуюм – коркарди комплекси чораҳо, ки амалигардонии онҳо ба рушди 

устувори низоми иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ мусоидат карда, дар миқёси 

давлати ягона амал менамояд. 

Омили минтақавӣ ин бевосита захираҳои бойи табиӣ ва истифодаи 

оптималии онҳо мебошад, ки аҳамияти заруриро дар ҷараёни ташаккулёбии рушди 

иқтисодии устувори мамлакат ва минтақаҳои он ифода мекунад. Онҳо асоси 

сиёсати минтақавиро ташкил мекунанд. Дар ин ҷо сухан оид ба амалигардонии 

дигаргуниҳои сохторӣ бо назардошти тараққиёти мутаносибӣ ва мувозинатии 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ меравад. Муқаррарист, ки дар чунин ҳолат соҳаҳои 

стратегии минтақаҳо ба манфиатҳои миллии давлат доир ба мустаҳкамгардонии 

соҳаи иҷтимоӣ ва солимгардонии муҳити атроф бояд мутобиқат кунанд. 

Чунин муносибат барои он зарур мебошад, ки: якум, стратегия ба яке аз 

фишангҳои асосии танзими давлатии ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар сатҳи 

минтақавӣ баромад мекунад ва дуюм, стратегия асоси коркарди барномаҳои 

мақсадноки тараққиёти минтақаҳои алоҳидаро ташкил медиҳад. 

Дар марҳилаи муосири тараққиёти бозорӣ ба сифати фишанги идоракунии 

ҳудудҳо барномаҳои комплексии мақсаднок баромад мекунанд, ки дар чорчӯбаи 

сиёсати тараққиёти минтақаҳо коркард шудаанд, дар онҳо ҳалли чунин масъалаҳо 

пешбинӣ шудааст: 

 баланд бардоштани сатҳи таъминоти методии ҷараёни таҳлили вазъи 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва захираҳои мавҷудбуда, ки баҳисобгирии 
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хатарҳо, муайян намудани омилҳоро талаб менамояд, ба тараққиёти 

минтақаҳо дар дурнамои стратегӣ таъсир мерасонад; 

 мутобиқсозии пурраи барномаҳои тараққиёт бо селаҳои молиявӣ бо 

афзалиятҳои минтақавии инвеститсионӣ ва манфиатҳо, тамоюли 

тараққиёти соҳаи иҷтимоии минтақаҳо95. 

Бояд дар назар дошт, ки имконияти ҳалли ин масъалаҳо дар чорчӯбаи 

амалигардонии идоракунии стратегии тараққиёти минтақавӣ ҳамчун фаъолияти 

мақсадноки мақомоти ҳокимияти давлатӣ доир ба таъминоти тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва фаъолияти муваффақонаи минтақаҳо афзоиш меёбад. 

Ташаккулёбии стратегияи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа марҳилаи 

ибтидоии асосноккунии зарурати истифодабарии муносибати барномавӣ-

мақсаднок дар таъминоти рушди устувори минтақа ва таъмини самаранокии 

механизми танзими макроиқтисодии ҷараёнҳои таъсири давлат ба иқтисодиёти 

минтақаҳо ба ҳисоб меравад. Айнан дахолати давлат ва мақомоти идоракунии он 

ҳамчун фишанги баҳаракатдарории ҳамаи захираҳо баромад карда, байни худ 

ҷараёнҳо ва марҳилаҳои тараққиёти стратегии минтақаҳо ва умуман мамлакатро 

мутобиқ менамояд. 

Идоракунии стратегии тараққиёти минтақаҳо бояд ба амалигардонии мақсад 

ва масъалаҳои тараққиёти дарозмуддати минтақа таъинот дошта бошад. Дар 

навбати худ ин ҳолат ба ҳайси асосноккунии ҷараёни ташаккулёбии механизми 

амалигардонии стратегияи рушд дар сатҳи минтақавӣ баромад мекунад. 

Оид ба маънидодкунии мафҳуми “механизми амалигардонии стратегияи 

рушди минтақа” тадқиқотчиён мавқеи гуногунро ишғол менамоянд. Механизми 

амалигардонии стратегияи рушди минтақа ҳамчун маҷмӯи принсипҳо, шаклҳо, 

усулҳо ва фишангҳои таъсиррасонии идоракунӣ ба ҷараёни тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодӣ бо мақсади амалигардонии интихоби стратегӣ муайян карда мешавад.96 

Вобаста ба маънидодкунии мазкур муқаррар намудани субъекти амалигардонанда, 

                                                           
95 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. 
96 Коломийченко О.В., Рохчин В.Е.  Стратегическое планирование развития регионов России: методология, 

организация. - СПб.: Наука, 2003. – С. 68. 
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яъне унсурҳо мувофиқи мақсад мебошад, ки ба воситаи онҳо таъсири комплексии 

мақсадноки мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба фаъолияти ҳамаи субъектони 

хоҷагидории дар ҳудуди минтақа ҷойгиршуда амалӣ карда мешавад. Бо назардошти 

чунин тағйирот мафҳуми механизми амалигардонии стратегияи рушди минтақаро 

ҳамчун маҷмӯи принсипҳо, вазифаҳо, усулҳо ва фишангҳои таъсири 

макроиқтисодӣ ба ҷараёни тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо, ки аз тарафи 

мақомоти минтақавии ҳокимияти давлатӣ барои дастрас намудани мақсадҳои 

стратегии тараққиёти афзалиятноки минтақаҳо ба роҳ монда шудааст, дарк 

намудан мумкин аст. 

Механизми амалигардонии стратегияи рушди минтақа дар принсипҳои барои 

ташаккулёбии низоми идоракунии стратегӣ хос асос меёбад, ки ба онҳо низомнокӣ, 

муттасилӣ, самаранокӣ, ҳамкории иҷтимоӣ, кушод ва озод, мутобиқаткунӣ, 

мақсаднок ва афзалиятнок дохил карда мешаванд. 

Байни онҳо мавқеи махсусро ҳамкории иҷтимоӣ ишғол менамояд, ки маънои 

он дар ҳамкорӣ ва мутобиқаткунонии манфиатҳои корхонаҳо ва давлат ифода ёфта, 

бо маънои васеъ мақомоти ҳокимияти давлатӣ, ҷамъиятҳои бизнес, ҷамъиятҳои 

илмӣ, аҳолии минтақаро дарбар мегирад. Бинобар ҳамин, сиёсати минтақавии 

давлат дар соҳаи идоракунии стратегӣ бояд дар асоси ҳамкорӣ гузаронида шавад, 

яъне барои тараққиёти ҳамкории давлатӣ-хусусӣ мусоидат намояд, ки дар он 

боварӣ ва маҳсулнокии ҳамкории байни бизнес ва ҳокимият ҷорӣ карда мешавад97. 

Ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи 

ибтидоии тараққиёт қарор дошта, соҳаи фаъолияти онҳо асосан ба сифати 

инфрасохтор ва хизматрасонии иҷтимоӣ баромад мекунад98. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ дар шаклҳои 

гуногун ва хусусиятҳои хоси иқтисодиёт амалӣ мегардад, ки бо ҷойгиршавии 

нобаробарии захираҳои табиӣ алоқаманд мебошад. Аз ин лиҳоз, бо истифодабарии 

принсипҳои ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ лоиҳаҳо доир ба истеҳсолот ва 

                                                           
97  Модель «частной финансовой инициативы» зародилась в конце 80-х–начале 90-х годов прошлого века в 

Великобритании. Основной модели составляет взаимодействие государства и частных компаний при решении 

общественно значимых задач. «Public-private-partnership», сокращенно «РРР». 
98 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 декабри соли 2012 таҳти № 907 “Оид ба ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ”. 
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тақсимоти қувваи барқ дар ВМКБ (Ширкати барқии Помир (Pamir Energy) таҳия 

карда мешаванд. 

Дигар лоиҳаҳо – сохтмон ва истифодабарии роҳи мошингарди Душанбе – 

Хуҷанд – Чаноқ ба ширкати хусусии Innovative Road Solutions (IRS) вогузор карда 

шудааст. Дар чорчӯбаи ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ду шартнома 

(Performance Based Maintenance (PBM) барои хизматрасонии роҳҳои 

автомобилгард бо дастгирии Бонки Осиёии Рушд амалӣ шуда истодааст99. 

Таҳлили таҷрибаи андӯхташуда нишон медиҳад, ки бо истифода аз 

механизми ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ минтақаҳо метавонанд, воридшавии 

инвеститсияҳои хусусиро ба иқтисодиёт барои амалигардонии лоиҳаҳои стратегӣ 

ҳавасманд гардонанд, ки барои тараққиёти технологияҳои инноватсионӣ дар 

минтақаҳо мусоидат намояд. 

Дигар роҳи ҳалли мушкилоти тараққиёти минтақавӣ кӯшишҳои 

корпоративии давлат ва ҷамъиятҳои бизнес ба ҳисоб меравад, ки ба тараққиёти 

иҷтимоӣ ва иқтисодии минтақаҳо имконҳои калони мусоидат дорад. 

Дар як қатор мамлакатҳо санадҳои қонунии зарурӣ барои таъсиси агентии 

тараққиёти иқтисодӣ қабул карда шудаанд, ки аз тарафи давлат таъсис дода шуда, 

бомуваффақият фаъолият мебаранд. Дар баъзе мамлакатҳо соҳибкории иҷтимоӣ бе 

иштироки давлат инкишоф ёфта истодааст, ки барои ҳалли мушкилоти характери 

иҷтимоидошта мусоидат намуда, даромад аз чунин фаъолият барои амалигардонии 

масъалаҳои тараққиёти минтақавӣ равона карда мешавад. 

Дар даҳсолаҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маълум гардид, ки 

тараққиёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ бе иштироки фаъолонаи бахши хусусӣ 

имконнопазир аст. Баробари ин, барои иштироки васеи сохторҳои хусусӣ дар 

амалигардонии лоиҳаҳо бояд уҳдадории иҷтимоӣ ба сатҳи баландтар бароварда 

шавад. Дар ин ҷо сухан натанҳо оид ба маблағгузории лоиҳаҳои иҷтимоӣ, балки 

                                                           
99 Сафарова Л. Организационно-экономические особенности становления и развития государственно -  частного 

партнерства в сфере услуг (на материалах Республики Таджикистан) // Диссер. на соик. уч. степ. к.э.н. // Душанбе, 

2016. – 168 с. 
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оид ба таъсиси истеҳсолоти нав дар заминаи корхонаҳои даромаднокиашон кофӣ 

ва ё истифодабарии самараноки объектҳои моликияти давлатӣ меравад. 

Дар ин ҷода ба сифати механизми зарурии ҳалли муаммои тараққиёти 

минтақавӣ институти принсипан нави корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ 

баромад мекунанд. 100  Корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ сохторҳои бизнесии 

устувор буда, фаъолияти худро бо мақсади ба даст овардани фоида аз истеҳсол ва 

фурӯши молу хизматҳо ба роҳ мемонанд. Ҳар як корпоратсияи иҷтимоӣ-соҳибкорӣ, 

ки дар шакли ширкати холдингӣ ва ё бо идоракунии дороиҳои давлатӣ фаъолият 

мебаранд, институти тараққиёти минтақавиро ифода менамоянд. 

Мақсади асосии таъсиси корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ дастгирии 

инкишофи соҳибкории хурду миёна дар минтақаҳои мамлакат (бизнес-ҷамъиятҳои 

минтақавӣ) ба воситаи таъмини дастрасӣ ба технологияҳои пешқадам ва захираҳои 

молиявӣ баробари институтҳои давлатии тараққиёт ба ҳисоб меравад. 

Дар тафриқа аз корпоратсияҳои тиҷоратии истеҳсолӣ, савдо ва хизматрасонӣ 

корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ қисми фоидаи бадастовардаро барои 

лоиҳаҳои иҷтимоии ҳамон минтақа аз нав инвеститсия мекунанд, ки барои он 

минтақа таъсис дода шуда буданд. Ба ғайр аз ин, корпоратсияҳои иҷтимоӣ-

соҳибкорӣ нақши институтҳои тараққиёти минтақавиро иҷро менамоянд, ки ба 

шиддатёбии кооператсия ба воситаи ташаккулёбии муҳити мусоиди иқтисодӣ 

барои ҷалби инвеститсияҳо ва инноватсияҳо, инчунин, амалисозии лоиҳаҳои нав 

мусоидат менамоянд. 

Бо мақсади такомули фаъолияти чунин институтҳо бояд ба лоиҳаи 

қонунгузорӣ “Оид ба корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкории минтақавӣ” тағйиротҳо 

ворид карда шаванд. Дар ин лоиҳа бояд тарзҳои баланд бардоштани фоиданокии 

дороиҳои идоракунии давлатии ба корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ 

вобасташуда, уҳдадории онҳо барои фаъолсозии тараққиёти иқтисодии минтақаҳо 

муқаррар карда шаванд. Инчунин, бояд механизми қабули қарорҳои идоракунӣ дар 

ҷойҳо, тартиби ҳамкорӣ бо мақомоти давлатӣ, бизнес-сохторҳо ва уҳадориҳои 

                                                           
100 Джунусбекова Г. Формирование эффективного механизма управления развитием регионов в Республике 

Казахстан. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 2009. 1 (14). – P. 126–134. 
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менеҷерони идоракунанда аз боло, натиҷаҳои фаъолияти корпоратсияҳои иҷтимоӣ-

соҳибкорӣ муқаррар карда шаванд. 

Корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ дар баланд намудани рақобатпазирии 

бизнеси минтақавӣ, таъмини шароитҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ барои ҷалби 

инвеститсияҳо, барои таъсиси истеҳсолоти нав дар заминаи корхонаҳои фоиданокӣ 

надошта, барои истифодабарии самараноки объектҳои моликияти давлатӣ 

аҳамияти калон доранд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, баробари андӯхти таҷрибаи идоракунӣ ва баланд 

намудани капитализатсияи корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ дар соҳаҳо, бо 

мақсади баромадан ба бозорҳои дохилӣ ва байналмилалӣ фаъолият васеъ ва 

гуногун шуданаш мумкин аст. Фаъолияти чунин корпоратсияҳо, ба фикри мо, ба 

амалигардонии лоиҳаҳои нав ва ояндадор доир ба тараққиёти бизнеси хурд ва 

миёна, инчунин, пурзӯр намудани кооператсияи дохилифирмавӣ равона шуданаш 

лозим аст. Танҳо дар чунин ҳолат корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ ба 

кордиҳандаи калон, муҳаррики тараққиёти минтақаҳо ва мамлакат табдил меёбанд. 

Қайд намудан зарур аст, ки корпоратсияҳои иҷтимоӣ-соҳибкорӣ ҳамчун институти 

тараққиёти ҳудудӣ дорои захираҳои зарурӣ барои амалигардонии лоиҳаҳои 

инвеститсионӣ-инноватсионӣ дар сатҳи минтақавии мамлакат мебошанд. 

Идоракунии стратегии минтақаҳо ҳуқуқи давлат мебошад. Аз байни 

фишангҳои иқтисодӣ, ки ба воситаи онҳо идоракунии тараққиёти минтақавӣ дар 

дурнамои стратегӣ амалӣ мегардад, бояд банақшагирии стратегиро ҷудо намуд. 

Банақшагирии стратегӣ маҷмӯи амалҳо ва қарорҳо, воситаҳои таҳлили мақсад, 

инчунин, муайян намудани афзалиятҳо, захираҳо ва тарзҳои ноилгардии онҳоро 

ифода мекунад, ки барои амалигардонии тараққиёти сратегии минтақаҳо зарур 

мебошад. Дар ҷараёни амалигардонии банақшагирии стратегӣ захираҳо ва 

имконҳои нав барои таъмини рушди устувори минтақаҳо кушода дода шуда, ҷалб 

намудани доираи васеи субъектони дар соҳаи инноватсионӣ фаъолиятбаранда, 

барои ҳавасмандгардонии тараққиёти соҳибкорӣ бо истифода аз захираҳои ашёвӣ, 

амалисозии ибтикороти кластерии минтақаҳо барои тараққиёти низоми нақлиётӣ-
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коммуникатсионӣ ба воситаи механизми ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ ба миён 

меоянд. 

Дар доираи масъалаҳо, ки дар ҷараёни банақшагирии стратегӣ ҳал карда 

мешаванд, ҳамзамон, таъсиси иқлими мусоиди корӣ ва инвеститсионӣ, тараққиёти 

пурраи ҳама омилҳои истеҳсолот, аз он ҷумла сармояи инсонӣ, муайян намудани 

самтҳои афзалиятноки инвеститсияҳои давлатӣ ва хусусӣ, бо дарназардошти 

самтҳои мутобиқшудаи тараққиёти инфрасохтори энергетикӣ, муҳандисӣ, нақлиёт, 

коммуникатсия ва иҷтимоӣ дохил мешаванд. 

Муайян намудани имтиёзҳо барои ҳавасмандгардонии минтақаҳои нисбатан 

ақибмонда ва аз ҷиҳати экологӣ номусоид ё барои он минтақаҳое, ки дар онҳо 

рушди инфрасохтор қобилияти рӯйпӯш намудани хусусияти манфии ҳудудҳоро 

касб накардаанд, аҳамияти калон доранд. Чӣ тавре ки таҷриба нишон медиҳад, 

истифодабарии рағбатҳои иқтисодӣ ва молиявӣ худро танҳо дар ҳолатҳое мусбат 

нишон медиҳад, ки онҳо дар лаҳзаи баитмомрасии амалиашон ҳудуди муайян 

барои инвесторони диққатҷалбкунанда ва ояндадор барои зиндагонии аҳолӣ 

эътироф карда шаванд. 

Банақшагирии стратегӣ чораҳоро доир ба такомули сохторҳои 

институтсионалӣ ва ташкилии идоракунӣ фаро мегирад, зеро чунин ҳолат имкон 

медиҳад, ки шароити мусоидро барои фаъолияти инвеститсионӣ ва тараққиёти 

иқтисодиёти ҳудудӣ барои дурнамои дарозмуддат фароҳам оварад. Дар ин ҷода 

ташаккулёбии объектҳои инфрасохтор варианти бехатои амалигардонии 

механизми самараноки истифодабарии иқтидори инвеститсионӣ ба ҳисоб меравад, 

зеро самараи дарозмуддати мусбатро новобаста аз дурустии интихоби афзалияти 

сиёсати инвеститсионии минтақавӣ, таъмин карда метавонад. 

Яке аз муаммоҳое, ки ҷараёни коркарди сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодиро душвор 

гардонида, амалишавии онро аз тарафи мақомоти ҳокимияти минтақавӣ мураккаб 

менамояд, мавҷуд набудани иттилооти кофӣ мебошад. Мавҷудияти иттилоот оид 

ба амалигардонии ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар минтақа ва имконҳои 

пешгӯикунии оқибатҳои онҳо барои  фаъолияти омилҳои бисёртарафа шароит 
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фароҳам менамояд.101 Вобаста ба иттилооти оморӣ қайд кардан мумкин аст, ки аз 

рӯи натиҷаҳои он метавон таҳлили як қатор муаммоҳои тадқиқотро амалӣ намуд. 

Ин ҳолат бо он алоқаманд аст: якум, маълумоти омориро барои давраи муайяни 

вақт дар ҳолате истифода мебаранд, ки агар омилҳои пештара фаъолнокии худро 

аз даст дода, омилҳои нав бошад, ҳоло ба низоми иттилоотӣ дохил карда 

нашудаанд; дуюм, омилҳои нав ҳоло шинохта нашудаанд ва низоми муътадили 

ҳисобкуниро ба даст наовардаанд. Интихоби афзалиятҳои самтҳои тараққиёт дар 

ҳама гуна соҳаҳои хоҷагидорӣ аз мавҷудият ва истифодабарии усулҳои дурнамои 

фишангҳои ташхис ва баҳодиҳии тараққиёти объекти тадқиқот вобастагӣ дорад. Ба 

шумораи чунин фишангҳо мониторинг дохил карда мешавад. 102  Дар марҳилаи 

муосири тараққиёти иқтисодӣ усули мониторинг ба сифати воситаи зарурии 

васоити таъминоти иттилоотии фаъолияти иқтисодӣ, иҷтимоӣ-сиёсӣ, экологӣ ва 

дигар соҳаҳои зиндагонии ҷамъият ва ташаккулёбии объектҳои асосии тадқиқот 

баромад мекунанд. Мониторинги ҷараёнҳои минтақавӣ, ҳамчун фишанги ташхиси 

сатҳ ва динамикаи тараққиёт, ба муътадилгардонии номувозинатии дохилии 

минтақаҳо, муайян намудани самтҳои афзалиятнок ва захираҳои рушди мувозинат 

баромад мекунад.103 

Мониторинги минтақавӣ гуфта, одатан низоми махсус ташкилшуда ва 

доимоамалкунандаи ҷамъоварӣ ва таҳлили иттилооти оморӣ, амалигардонии 

мушоҳидаҳои иловагии иттилоотӣ-таҳлилӣ (пурсиши аҳолӣ ва ғайра) ва баҳодиҳии 

ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодӣ, тамоюли тараққиёт, мавҷуд будани мушкилоти 

минтақавиро мефаҳманд. Вазифаи асосии он дар таъсиси иттилооти боваринок ва 

объективӣ барои коркарди сиёсати давлатӣ ва минтақавии танзими тараққиёти 

ҳудудӣ, муайян намудани афзалиятҳои он бо мақсади қабули чораҳои интихобии 

                                                           
101 Поляков А.Г. Модернизация экономики регионов нового освоения [Текст] / Монография // А.Г. Поляков. – 

Тюмень: ТГАМЭУП, 2009. – 108 с. 
102 Социально-экономические факторы реализации политики регионального развития / О.А. Козлова, А.Г. 

Шеломенцев, К.В. Смицких, Е.Г.Шумик. Учеб.пособие. – Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 

Владивосток: ВГУЭС, 2014. – 108 с. 
103 Кузнецова О.В. Экономическое развитие регионов: теоретические и практические аспекты государственного 

регулирования. – Изд.4-е. – М., 2007. – 304 с. 
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дастгирии давлатии ин ё он минтақаҳо ва ҳалли мушкилоти аниқи минтақавӣ ва 

ғайра инъикос меёбад. 

Мониторингро, ҳамчунин, дар намуди ҷараён мушоҳида карда, хислатҳои 

хоси онро қайд карданӣ ҳастем, ки дар инҳо зоҳир мегардад: давомнокӣ; самтнокӣ 

ва муттасилӣ ҳангоми ҷамъоварии иттилоот; низомнокии он бо баҳодиҳии ҳатмӣ 

ва таҳлили натиҷаҳои тадқиқот барои қабули қарори сифатноки идоракунӣ; 

асосноккунии пешгӯии инкишофи объекти тадқиқшаванда. 

Ташаккулёбии низоми мониторинг барои ҳалли масъалаҳои зерин равона 

карда шудааст: 

 баҳодиҳии ҷараёни саривақтии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ; 

 муайян намудани мушкилот ва огоҳкунии пешакӣ оид ба дигаргуниҳои 

пешбинишаванда нисбати нақшаи амалигардонии лоиҳа; 

 коркарди пешниҳодҳо, ки барои баланд намудани сатҳи иҷтимоӣ-

иқтисодии сохтор ва рақобатпазирӣ равона карда шудаанд. 

Мазмуни мониторинги минтақавӣ ҳолатҳои минтақавӣ ва мушкилотҳои 

минтақавӣ мебошанд, ки бо нишондодҳои миқдорӣ ва сифатии базавӣ баён карда 

мешаванд.104 

Барои таҳлили ҳаматарафа ва пурраи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо ва субъектони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзистии усулҳои гуногун зарур 

аст, ба монанди мониторинги таъсири экологӣ, мониторинги баҳодиҳии 

самаранокии идоракунӣ, мониторинги таҷдид ва гузариш ба ҷараёнҳои технологии 

нав, мониторинги ҷараёни низоми менеҷмент, мониторинги захираҳои меҳнатӣ ва 

ғайра. Усули имконпазире, ки барои ба даст овардани иттилооти таҳлилии 

объективӣ мусоидат менамояд, дар сурати усули мушоҳидаи муттасил аз болои 

ҳолати объект (низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ) баромад мекунад, ки дар асоси он 

пешгӯикунии пайдоиш ва гузариш ба падидаҳои нав амалӣ карда мешавад. Ин усул, 

мумкин аст, бо мақсади муайян намудани тамоюли тағйирёбии 

ташаккулёфтаистода дар тараққиёт ва таҳияи пешгӯикуниҳо барои пешрафти 

                                                           
104 Пчелинцев О.С Проблемы социально-экономического обоснования региональной политики // Проблемы 

прогнозирования. – 2000. – №6. – С. 3-15. 
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ояндаи объект истифода шавад. Чунин низоми мониторинг имкон медиҳад, ки дар 

реҷаи вақти аслӣ баҳодиҳии тамоюли тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодиро амалӣ 

гардонида, бо ин васила барои дастрас гардонидани иттилоот оид ба вазъияти 

иқтисодӣ дар бахши аслии иқтисодиёт ва имконҳои тағйирёбии он мусоидат 

намуда, ба таври фаврӣ таҳлили тараққиёти иҷтимоии ҳудудҳо ва омилҳои зарурии 

муайянкунандаи сатҳи фарқгузорӣ истифода шавад. 

Дар шароити ҳалли масъалаҳои умумимиллӣ, танзими давлатии 

макроиқтисодии ҷараёни тараққиёти минтақаҳо аз мавқеи назарияи 

институтсионалӣ мушоҳида карда мешавад, ки моҳияти он дар амалигардонии 

танзими давлатии тараққиёти минтақаҳо ба воситаи институтҳо ифода меёбад105. 

Ҳангоми ташаккулёбии низоми танзими институтсионалии иқтисодиёти 

минтақаҳо, ки ҷараёни рушди устуворро таъмин менамояд, бояд чунин ҳолатҳо ба 

инобат гирифта шаванд: 

 таъмини ҳуқуқҳо барои истифодабарии захираҳои ҳудудӣ аз тарафи 

мақомоти идоракунии минтақавӣ; 

 таъсири давлатӣ ба иқтисодиёт бояд ба пояи меъёрӣ-ҳуқуқӣ асос ёбад, ки 

хусусиятҳои минтақаҳоро бо назардошти ҳолати табиӣ-иқлимӣ ва 

иқтисодӣ ба инобат гирифта, бо ибтикори ҳокимияти минтақавӣ ва ё 

маҳаллӣ дар ҳудуди барномаҳои қабулшуда амалӣ карда шаванд, ки бо 

тараққиёти минтақаҳо алоқаманд мебошанд. 

Дар шароити муосир ба принсипҳои дахолати институтсионалии давлат ба 

соҳаи иқтисодиёт бояд ҳаракатнокӣ ва таъҷилнокӣ дар идоракунӣ, таъиноти дақиқи 

сиёсати амалишаванда барои ҳалли масъалаҳои муайян бо назардошти вазъияти 

тағйирёбандаи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии муҳити иқтисодӣ илова карда 

шаванд. Истифодабарии чунин модел ба таври кофӣ нақши давлатро дар таъминоти 

ҳуқуқии муносибатҳои иқтисодӣ ва таъсиси механизмҳои ҳавасмандгардонӣ, 

танзимкунӣ, машваратӣ, монеагузорӣ ва тақсимотӣ, инчунин, қабули барномаҳо ва 

                                                           
105 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. 
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амалигардонии чораҳои баланд намудани самаранокии онҳо ва ғайраро дар назар 

дорад. 

Барои таъминоти муътадилии иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ ислоҳоти 

механизмҳои идоракунии иқтисодиёт ва коркарди асоси нави тараққиёт бо таъинот 

барои рушди устувор зарур арзёбӣ карда мешавад. Консепсияи рушди устувор 

таносуби мувозинати фаъолиятро доир ба афзоиши боигарии моддӣ бо 

дарназардошти муҳити табиат, риоя намудани баробарии иҷтимоӣ ва адолати 

иҷтимоии қарорҳои қабулшуда пешбинӣ менамояд. 

4.2. Хусусиятҳои ҷараёни инвеститсионии таъминоти рушди устувори 

минтақаҳо 

Консепсияи рушди устувор дар натиҷаи муттаҳид намудани се нуктаи назар 

ба миён омадааст: иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ. Нишондоди асосии 

ташаккулёбии консепсияи рушди устувор аз он иборат мебошад, ки иқтисодиёт 

бояд эҳтиёҷоти воқеии аҳолиро қонеъ гардонида, шароитро барои бартараф 

намудани хатарҳои дар роҳи иҷрои ин амали хайр пайдошаванда фароҳам оварад. 

Лекин, дар ҳолати муайян намудани мафҳуми “рушди устувор” 

муносибатҳои гуногун вуҷуд доранд. Масалан, зери мафҳуми “рушди устувор” 

тараққиёти иқтисодии дастгиришаванда 106  ва ҳамзамон, зери хатар вогузор 

накардани истифодабарии захираҳои мавҷудбуда барои наслҳои оянда ва ё 

ҳаракати марҳила ба марҳилаи мамлакат (минтақа) бо самти стратегии 

интихобгардида фаҳмида мешавад.107 

Мафҳуми “рушди устувор” ҳамчун муаммои зарурии ҷаҳонии зиндагонии 

босуботи аҳолӣ ба таври зерин маънидод карда мешавад: 

Якум, рушди устувор чунин тараққиёти мамлакат мебошад, ки ҷиҳати 

истифодабарии захираҳои табиӣ барои наслҳои оянда хароҷоти иловагӣ талаб 

наменамояд. Дуюм, рушди устувор чунин тараққиёт мебошад, ки ҷараёни муттасил 

                                                           
106 Устойчивое развитие: мифы и реальность / Г.С. Розенберг, Г.П. Краснощеков, Ю.М. Крылов [и др.]. – Тольятти, 

1998. – 191 с. 
107 Агафонов Н.Т., Исляев Р.А. Основные положения концепции перехода Российской Федерации на модель 

устойчивого развития. – СПб.: Центр регионально-политических исследований и проектирования, 1995. –117 с. 
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ва доимии такрористеҳсоли оддӣ ва ё васеи неъматҳои моддӣ ва иқтидори 

истеҳсолӣ-иқтисодиро барои дурнамо таъмин менамояд. Сеюм, рушди устувор 

чунин тараққиётест, ки оқибатҳои манфии офатҳои табиӣ-иқтисодиро то ҳадди 

ақал паст намуда, самараи берунаро байни наслҳо то ҳадди ниҳоӣ мерасонад. 

Чорум, рушди устувор чунин тараққиёт аст, ки ба инсон таъмини такрористеҳсоли 

оддӣ аз ҳисоби фоизҳо аз сармояи табиӣ бе ҷалб намудани худи он зарур ба ҳисоб 

меравад108. 

Мафҳуми “рушди устувор” ҳамчун ҷараёни тағйиротҳои иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ муайян карда мешавад, ки ҳангоми он истифодабарии захираҳои табиӣ, 

самти инвеститсияҳо, таъиноти пешрафти илму техника, инкишофи шахсият, 

тағйиротҳои институтсионалӣ бо ҳамдигар мутобиқ гарданд, иқтидори мавҷуда ва 

ояндаро барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти одамон ва кӯшишҳои онҳо мустаҳкам 

менамоянд. Дар ин ҷо сухан асосан дар хусуси таъмини сифати зиндагонии одамон 

меравад.109 

Агар ба таркиби маънидодкунии охирин таваҷҷуҳ намоем, маълум мегардад, 

ки ҳангоми рушди устувор рушди иқтисодӣ ба воситаи тағйирдиҳии сатҳ, 

аниқтараш, дараҷаи истеъмоли захираҳои табиии бо таъсисдиҳии ҷойҳои корӣ 

алоқамандбуда, инчунин, барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти одамон дар соҳаҳои 

маориф, нигаҳдории тандурустӣ ва дигар неъматҳои ҳаётан муҳим ҳавасманд карда 

мешаванд. Ҷамъият такрористеҳсоли васеъро амалӣ мегардонад, мувофиқан, 

истеъмоли захираҳо афзоиш меёбад, ки бояд бо сатҳи коҳишёбии ифлосшавии 

муҳити атроф ва нигоҳдории муҳити мавҷудоти табиӣ ҳамрадиф бошад. 

Дар назарияҳои муосири рушди устувор хоҷагии минтақавӣ ҳамчун низоми 

бисёрвазифа ва бисёрҷабҳа тадқиқ карда мешавад. Махсусан, чор намуди 

муносибат доир ба муайян кардани хоҷагии минтақавӣ, ҳамчун субъекти 

муносибатҳои иқтисодӣ васеъ паҳн гаштааст: 

                                                           
108 Байматов А.А.  Стратегия устойчивого регионального развития. Теория и практика.  Lambert Academic Publishing. 

Швейцария: Берн, 2019. – С. 6-7. 
109 «Наше общее будущее»: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (МКОСР)": Пер. с 

англ. / Под ред. и с послесл. – С. А. Евтеева и Р. А. Перелета / - М.:Прогресс, 1989. 
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1. Хоҷагии минтақавӣ зернизоми нисбатан махсусгардонидашудаи давлатиро 

дар иқтисодиёти миллӣ ифода менамояд. Дар аксарияти кишварҳову минтақаҳо 

вазифаҳо ва захираҳои молиявии зиёдеро дар худ ҷамъ менамояд, ки аслан ба 

“марказ” тааллуқ доранд, яъне ҷараёни ғайримарказонидашавии ҳокимияти 

иқтисодӣ пурзӯр мегардад. Таъминоти рушди устувори иқтисодиёти минтақа ба 

яке аз вазифаҳои асосии ҳокимияти минтақавӣ мубаддал гардидааст. Фаъолияти 

якҷояи вазоратҳо, муассисаҳои ҷумҳуриявӣ бо ҳокимияти минтақавӣ, шаклҳои 

гуногуни муносибатҳои иқтисодӣ байни марказ ва минтақаҳо дар чорчӯбаи 

барномаҳои байниминтақавии ҳамкории иқтисодӣ рушди устувор ва фаъолияти 

муътадили иқтисодиёти минтақаҳоро дар низоми умумии иқтисодиёти миллӣ 

таъмин менамояд. 

2. Хоҷагии минтақавӣ субъекти калони иқтисодиро ифода мекунад, ки дорои 

ҳуқуқи моликият буда, дар асоси он фаъолияти хоҷагидорӣ-иқтисодиро амалӣ 

менамояд. Хоҷагидории минтақавӣ, ки ба сифати субъекти фаъолияти бозорӣ 

баромад мекунад, дар муборизаи рақибона дар бозори мол ва хизматҳо, инчунин, 

бозори сармояи миллӣ ва байналмилалӣ ширкат менамояд. Субъектони хоҷагии 

минтақавӣ барои ҳимояи “тамғаи молӣ”-и маҳсулотҳои маҳаллӣ ва таъминоти 

рейтинги баланди инвеститсионии ҳудудӣ манфиатдор мебошанд. Хоҷагии 

минтақавӣ ҳамчун субъекти иқтисодӣ бо корпоратсияҳои миллӣ ва трансмиллӣ 

доир ба роҳ мондани муносибатҳои самаранок бо онҳо барои истифодабарии 

механизмҳои нархгузорӣ ва маҳсулоти корхонаҳои муштарак, таъсиси ҷойҳои корӣ 

ва ҷойгир намудани супоришҳо, тақсимоти трансфертҳо ва даромадҳо, пардохти 

андозҳо ва ғайра ҳамкорӣ ба роҳ мемонад. 

3. Хоҷагии минтақавӣ ва субъектони он, ки агентҳои бозори калонро инъикос 

намуда, дар ҳудуди минтақа фаъолият мебаранд, сарҳадҳои маъмурии алоҳида 

доранд. Ҷараёни ташаккулёбии бозорҳои минтақавӣ ба таъсиси шароитҳо барои 

фаъолияти иқтисодии озоди сохторҳои соҳибкорӣ ва баинобатгирии хусусиятҳои 

талаботу пешниҳоди мол ва хизматҳои алоҳида, меҳнат, захираҳои қарзӣ-молиявӣ, 

коғазҳои киматнок, иттилоот, дониш ва ғайра асос меёбад.  
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4. Хоҷагиҳои минтақавӣ, ки субъектони онҳо дар ҳудудҳои истиқоматии 

одамон қарор дошта, тартиби муайяни зиндагониро ифода мекунанд, дар асоси 

заминаҳои таърихан пойдоргардидаи урфу одат ва дигар хусусиятҳои зиндагонии 

аҳолӣ арзи ҳастӣ менамоянд. Дар чунин ҳолат муаммои такрористеҳсоли аҳолӣ ва 

захираҳои меҳнатӣ, инкишофи маориф, тандурустӣ ва фарҳанг, нигоҳдории муҳити 

табиати ҳудудҳо ва инкишофи низоми ҷудокунии аҳолӣ ба мадди аввал 

мегузаранд110. 

Таҳлили муаммо имкон медиҳад, ки донишҳо дар соҳаи назария ва 

методологияи рушди устувор дақиқтар карда, заминаҳо барои ҷудо намудани 

хоҷагиҳои минтақавӣ дар чорчӯбаи ҳудудҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда 

шавад. 

Аз нигоҳи назариявӣ мумкин аст, хоҷагии минтақавиро ба сифати низоми 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ҷудо намуд: дар он субъектони хоҷагидорӣ дар ҳудудҳои 

маъмурӣ бо назардошти муайян намудани сарҳадҳо ҷойгир карда шудаанд, ки 

хусусиятҳои хосро доранд, бо шароитҳои табиӣ-иқлимӣ, урфу одат дар истеъмолот 

ва тарзи зиндагонии аҳолии ин ҳудудҳо тавсиф карда мешаванд. Ҳатман бояд дар 

назар дошт, ки чиҳо ба сифати хусусияти хоҷагидории минтақавӣ ҳамчун қисми 

таркибии иқтисодиёти миллӣ баромад карда, фаъолияти онҳо дар чорчӯбаи 

низомҳои ҳуқуқӣ, молиявӣ, пулӣ ва ғайра ба роҳ монда шуда, лекин, дорои 

мустақилияти нисбӣ ва давраи ба итмомрасидаи такрористеҳсол бо шаклҳои 

махсуси ифодаёбии марҳилаҳои он мебошанд. 

Аз нуктаи назари амалия хоҷагии минтақавӣ ҳамчун сохтори нисбатан 

идорашаванда баромад мекунад (марказ – вилоят, шаҳр ва ноҳияҳо), ки мавқеи 

якхеларо дар идоракунии маконии мамлакат соҳиб мебошад. Онҳо таъсисёфтаҳои 

устувори ҳудудии таърихӣ мебошанд, ки дар давраи мавҷудияти худ ба таври кофӣ 

мустақилияти иҷтимоӣ дошта, бо маҷмӯи муайяни нишонаҳои миллӣ ва этникӣ 

тавсиф карда мешаванд.111 Дар мамлакатҳои калонтари дунё хоҷагии минтақавӣ бо 

                                                           
110 Байматов А.А. Теоретические основы устойчивого развития региональной экономики. Вестник ТГУПБП. Серия 

общественных наук. №2 (67) 2016. – С. 16-23. 
111 Гранберг А.Г., Суслов В.И., Суспицын С.А. Экономико-математические исследования многорегиональных 

систем // Регион: экономика и социология. – 2008. – №2. – С. 120–150. 
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ҳаҷми худ бо иқтисодиёти миллии мамлакати алоҳида муқоиса карда мешавад, ки 

“сохтори нисбатан оптималиро барои муқаррар намудани мавқеи худ дар макони 

байналмилалӣ”112 ифода менамояд.  

Баробари ин, оид ба рушди устувори хоҷагии минтақавӣ тасаввуроти ягона 

мавҷуд набуда, маънидодкунии устуворе ҳамчун категорияи низоми иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақавӣ коркард нашудааст. 

Дар консепсияҳои рушди устувори аз тарафи комиссияҳои байналмилалии 

СММ таҳияшуда доир ба муҳити атроф таркиби минтақавии рушди устувор 

инъикос наёфтааст. Ба инкишофи назарияи рушди устувор бояд дар назар дошт, ки 

устувории низоми миллӣ ва мувофиқан, ҳар як иқтисодиёти минтақа дар бехатарӣ, 

муътадилии он, қобилият ба навоварии доимӣ ва такомул ифода меёбанд.113 

Устувории рушди минтақавиро мумкин аст ҳамчун қобилияти минтақа барои 

нигоҳдорӣ ва инкишофи бузургиҳои нишонаҳои зарурии сифати зиндагонӣ дар 

ҳудуди нишондодҳои бехатарӣ дар ҳолати тағйирёбии васеи омилҳои дохилӣ ва 

беруна (махсусан, омилҳои дорои характери ҷамъиятӣ-сиёсӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

техногенӣ, табиӣ-иқлимӣ ва ғайра) дарк намуд, ки барои сифати зиндагонӣ таҳқир 

мекунанд, айнан дар ҳамин хислатҳо устувории рушди минтақавӣ ифодаи худро 

нишон медиҳад.114 

Муайянкуниҳои  болоро ҷамъбаст намуда, ба фикри мо, рушди устувори 

минтақаро чунин маънидод кардан мумкин аст: рушди устувори минтақа чунин 

тараққиёти марҳила ба марҳилаи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва соҳаи экологӣ 

мебошад, ки бо кӯшиши таъмини мувозинатии дохилӣ аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт, 

захираҳои табиӣ ва гурӯҳҳои аҳолӣ тавсиф карда шуда, оқибати он таъмини сифати 

баланди зиндагонии аҳолии минтақа мебошад. Моҳиятан ин намуди нави 

тараққиёти ҷамъиятӣ мебошад, ки заминаҳои бовариноки рушди устуворро барои 

дурнамо фароҳам меоварад. 

                                                           
112 Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы. Теория и практика государственного регулирования 

территориального развития. – М.: ЛКИ, 2007. – 368 с. 
113 Абалкин Л. Роль государства в становлении и регулировании рыночной экономики // Вопросы экономики. 1997. 

№6. – С. 5. 
114 Долятовский В.А.  Зарубежный опыт комплексного  развития  регионов  //  Регионология. 1991. №2-3. 
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Аслан, вазъияти муътадили иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар мамлакат ва минтақаҳо аз 

инвеститсияҳо вобастагии калон дорад. Мушкилоти ҷалб намудани 

инвеститсияҳои хориҷӣ ба минтақаҳо ва инкишофи иқтидори инвеститсионӣ дар 

онҳо амалӣ намудани чораҳоро доир ба ташаккулёбии шароитҳо барои фаъолияти 

самараноки инвеститсионӣ талаб менамояд. 

Пеш аз ҳама, бояд муҳити инвеститсиониро ҳамчун унсури сиёсати давлатии 

тараққиёти минтақаҳо беҳтар намуд, ки дар ҷалби сармоя ва истифодабарии он асос 

меёбад. Бояд омилҳоеро муайян кард, ки ба вазъияти минтақаҳои мамлакат таъсир 

мерасонанд. Баҳодиҳии дурусти омилҳои мазкур имкон медиҳад, ки асоси рафтори 

ҳамкорон дар бозори инвеститсионӣ дарк карда шавад. Баробари ин, дурнамои 

ташаккулёбии муҳити инвеститсионӣ ва корӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва истифодабарии самараноки иқтидори табиӣ-иқтисодии онҳо чунин 

шароитҳоро талаб менамояд: 

 таъсисдиҳии механизмҳои самараноки бозории гузориши сармоягузорӣ дар 

сатҳи байнисоҳавӣ ва байниминтақавӣ ва азнавтақсимкунии онҳо аз бахшҳо 

ва минтақаҳои бо барзиёдии сармоя тавсифшаванда ба минтақаҳои бо 

камчинии сармоя тавсифшаванда; 

 инкишофи унсурҳои институтсионалии инфрасохтори бозорӣ, ки 

ҷамъоварии захираҳои молиявиро барои инвеститсиякунонии иқтисодиёти 

минтақаҳо таъмин менамояд; 

 ташкили инкишофи инфрасохтори ҷалбкунандаи сармояи бозори 

минтақавии инвеститсионӣ, ки мубаддалшавии пасандозҳои аҳолӣ, 

хоҷагиҳои хонавода ва тамоми иқтисодиёти минтақаро ба инвеститсияҳои 

истеҳсолӣ таъмин месозад; 

Ба ғайр аз ин гуфтаҳо, таъсисдиҳии муҳити мусоиди инвеститсионӣ аз ҳалли 

муаммои бо такомули низоми бонкӣ алоқамандбудаи минтақаҳо ва баланд 

намудани сатҳи капитализатсияи онҳо, аз шакли ташкилии ҷалби инвеститсияҳо 

вобастагӣ дорад. Бояд масъала оид ба сода намудани ҷараёни таъсисдиҳӣ ва 

бақайдгирии ширкатҳо бо иштироки ҳамкорони хориҷӣ матраҳ карда шавад. Дар 



211 
 

ин самт, ташкили таъминоти машваратӣ ва маркетингии ҷараёни инвеститсионии 

объектҳои асосии соҳаи истеҳсолот ва инфрасохтори минтақаҳо зарур мебошад. 

Гуфтан ба маврид аст, ки тараққиёти минтақаҳои мамлакат бо ҷалби 

инвеститсияҳо, махсусан, инвеститсияҳои хориҷӣ алоқамандии зич дорад. Дар бист 

соли охир ба кишвар беш аз 150 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла, 59 

миллиард сомонӣ сармояи мустақим ҷалб карда шуд115. 

Чунин вазъият барои рушди иқтидори иқтисодии минтақаҳо ва баландшавии 

саҳми онҳо дар тараққиёти иқтисодиёти миллӣ ҳамчун асос баромад намуд. 

Нишондиҳандаи зарурии тараққиёти фаъолияти инвеститсионӣ ҷамъи 

инвеститсияҳои аслӣ мебошад, ки ба воситаи сармоягузориҳо амалӣ карда 

мешавад. Боиси қайд аст, ки сармоягузориҳо дар тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

мамлакат ва минтақаҳои он нақши зарурӣ мебозанд. Дар ин ҷода натанҳо афзоиши 

ҳаҷми сармоягузориҳо дар мамлакат, балки сохтори соҳавии онҳо ҷолиби диққат 

мебошад. Ҳиссаи асосии сармоягузориҳо дар давраи таҳлилшаванда ба саноат рост 

омада, байни минтақаҳои мамлакат бошад, ҳиссаи шаҳри Душанбе ва НТҶ 

(мувофиқан 37,5% ва 27,8%) нисбатан дар сатҳи баланд қарор дорад. 

Чӣ тавре ки маълумоти оморӣ нишон медиҳад, ҳаҷми сармоягузориҳо дар 

давраи таҳлилшаванда (солҳои 2010 – 2020) тамоюли устувори афзоишро дорад. 

Мисол, дар тӯли соли 2020 нисбат ба соли 2010 дар ҳудуди ҷумҳурӣ ҳаҷми 

сармоягузорӣ дар умум 2,6 маротиба афзоиш ёфта, нисбат ба соли 2015 бошад, 

20,6% зиёд гардидааст. Тамоюли мусбат дар чунин минтақаҳо, ба монанди вилояти 

Хатлон (мувофиқан 27,6% ва 59,9%), ВМКБ (51,0% ва 44,4%), НТҶ (3,7 маротиба 

ва 22,6%) ба мушоҳида мерасад. Пастшавии суръати рушд соли 2020 нисбат ба соли 

2015 дар шаҳри Душанбе 2,6% ва вилояти Суғд  20,3% ба назар мерасад. 

Захираҳои инвеститсионӣ байни минтақаҳои мамлакат ба таври нобаробар 

тақсим шудаанд. Масалан, соли 2020 ба ҳиссаи шаҳри Душанбе 54,6% 

                                                           
115 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон «Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз  21.12.2021. – Душанбе, “Шарқи Озод”, 2021. – С. 9. 
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инвеститсияҳои хориҷӣ рост омада, дар вилояти Суғд ин нишондиҳанда 34,4%-ро 

ташкил дода, дар дигар минтақаҳои мамлакат бошад, ба 11,0% баробар шудааст 

(ҷадвали 4.2). 

Ҷадвали 4.2. - Тағйирёбии воридшавии инвеститсияҳои хориҷӣ ба 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015 – 2020 (млн. долл. ИМА) 

Минтақаҳо 
2015 2019 2020 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли 2015 

(бо ифодаи 

%) 

I* II* I II I II  

Умуман дар ҶТ 977,8 100 607,1 100 428,5 100 43,8 

А
з 

о
н

 ҷ
у
м

л
а Душанбе 574,8 58,8 270,3 36,1 233,9 54,6 40,7 

Суғд 147,9 15,14 421,6 56,3 147,5 34,4 99,7 

Хатлон 203,5 20,81 21,8 2,9 28,2 6,6 13,9 

ВМКБ 14,3 1,45 2,2 0,29 1,6 0,4 11,2 

НТҶ 37,3 3,80 32,7 4,4 17,3 4,0 46,4 

*Эзоҳ: I - млн. долл. ИМА; II – бо ифодаи фоиз нисбат ба натиҷаи умумӣ 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 392 -393, 

ГКИУГИ РТ//www.gki.tj. 

Соли 2020 барои объектҳои таъиноти истеҳсолӣ ба маблағи 7240,0 млн. 

сомонӣ инвеститсияҳо азхуд шуда буданд, аз он ҷумла 4551,5 млн. сомонӣ (59,6%) 

инвеститсияҳо барои сохтмони объектҳои энергетикӣ сарф гардиданд. Ба 

объектҳои таъиноти ғайристеҳсолӣ инвеститсияҳо дар ҳаҷми 4900,3 млн. сомонӣ 

(40,4%) аз ҳаҷми умумии инвеститсияҳои мамлакат равона карда шуда буданд. 

Соли 2020 ҳаҷми инвеститсияҳои хориҷии ҷалбшуда дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 428,5 млн. доллари ИМА-ро ташкил кардааст, ки нисбат ба 

соли 2015-ум 43,8% кам мебошад. Натиҷаи таҳлили сохтори инвеститсияҳои 

хориҷӣ аз рӯи намуд ҷолиби диққат мебошад. Ҳиссаи инвеститсияҳои портфелӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят дар сатҳи паст қарор дошта, дар минтақаҳо қариб 

ба назар намерасад, ки ин бо инкишофи нокифояи бозори фондӣ алоқаманд аст. 

Бинобар ҳамин, доири ин масъала сухан оид ба таносуби намудҳои инвеститсияҳои 

мустақим ва ғайримустақим меравад. 
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Агар инвеститсияҳои хориҷии мустақим бо таъсиси корхонаҳои муштарак ва 

иштироки ҳамкорони хориҷӣ дар азнавтаҷҳизонии истеҳсолот алоқаманд бошад, 

инвеститсияҳои хориҷии ғайримустақим бо инкишофи соҳаи иҷтимоӣ алоқамандӣ 

дорад (ҷадвали 4.3). 

Ҷадвали 4.3. - Сохтори инвеститсияҳои хориҷӣ дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015 – 2020 млн. доллари ИМА 

Намудҳои 

инвеститсия 

Аз рӯи минтақаҳо 

ҶТ Душанбе НТҶ Суғд Хатлон ВМКБ 

Мустақим 

2015 
470,9 131,3 35,7 100,8 189,2 13,9 

% 100 28 8 21 40 3 

2020 162,5 64,9 1,8 79,6 14,7 1,6 

% 100 39,9 1,2 48,9 9,0 0,9 

Дигар намуд 

2015 
506,9 443,5 1,6 47,1 14,3 0,4 

% 100 87 0,3 9,2 2,8 0,08 

2020 265,4 168,5 15,5 67,9 13,5 0 

% 100 63,5 5,8 25,6 5,1  

Портфелӣ 

2015 
0.04 0 0 0.04 0 0 

% 100   100   

2020 0,5 0,4 0 0,04 0,03 0 

% 100 0,8 - 8,0 6,0  

Ҳамагӣ 

2015 
977,84 574,8 37,3 147,94 203,5 14,3 

2020 428,5 233,9 17,3 147,5 28,2 1,6 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. 

Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 392–393. ГКИУГИ 

РТ//www.gki.tj 

Соли 2020 тағйироти сохтори воридоти инвеститсияҳои хориҷӣ ба 

иқтисодиёти мамлакат ба миён омад. Дар муқоиса бо соли 2015 ҳиссаи 

инвеститсияҳои мустақим 10% коҳиш ёфта, дар маҷмӯъ 37,9%-ро ташкил кардааст. 

Дар байни минтақаҳо ҳиссаи инвеститсияҳои хориҷии мустақим дар вилояти Суғд 

(48,9%) ва шаҳри Душанбе (39,9%) зиёд мебошад. Дар ВМКБ танҳо 

инвеститсияҳои мустақими хориҷӣ мавҷуданд. 

Дар вилояти Суғд инвеститсияҳои мустақими хориҷӣ 79,6 млн. доллари ИМА 

ва ё 48,9% аз ҳаҷми умумии инвеститсияҳои мустақими хориҷии ҷалбшударо 

ташкил медиҳанд. Дар НТҶ ин нишондиҳандаҳо мувофиқан ба 1,8 млн. доллари 
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ИМА ва ё 1,2% баробар буда, дар вилояти Хатлон ба 14,7 млн. доллари ИМА ва ё 

9%, дар ВМКБ 1,6 млн. доллари ИМА ё 0,9%-ро ташкил медиҳанд. 

Дар шаҳри Душанбе маблағи умумии инвеститсияҳои мустақими хориҷии ба 

бахши аслии иқтисодиёт ҷалбкардашуда 64,9 млн. доллари ИМА ё 40% ҳаҷми 

умумии инвеститсияҳои ба мамлакат воридшударо ташкил медиҳад. 

Бояд қайд намуд, ки инвеститсияҳои хориҷӣ асосан аз 44 кишвари хориҷӣ, аз 

он ҷумла аз 7 кишвари ИДМ ҷалб карда шудаанд.  

Ҳамкорони асосӣ аз кишварҳои ИДМ дар соли 2020 инҳо мебошанд: Русия 

13,9 млн. доллари ИМА инвеститсияҳои мустақим ва 1,2 млн. доллари ИМА 

инвеститсияҳои дигар; Ҷумҳурии Ӯзбекистон 2,8 млн. доллари ИМА; Қазоқистон 

зиёда аз 1 млн. доллари ИМА. 

Инвеститсияҳои хориҷӣ аз 37 кишвари хориҷи дур низ ҷалб карда шудаанд, 

ба монанди: ҶХЧ – 270 млн. доллари ИМА; ИМА – 20 млн. доллари ИМА; 

Бритониёи Кабир – 15,3 млн. доллари ИМА. Бояд қайд намуд, ки инвеститсияҳо 

барои тараққиёт, хизматрасонии молиявӣ, гузаронидани корҳои геологӣ, инчунин, 

барои дигар намуди хизматрасониҳо равона карда шудаанд. 

Ҳаҷми умумии инвеститсияҳои хориҷии ҷалбшуда дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 428,5 млн. доллари ИМА баробар буда, нисбат ба соли 

2015 дар умум 43,8%-ро ташкил кардааст. Афзоиши нобаробари воридшавии 

инвеститсияҳои хориҷӣ ба минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар мерасад. 

Ҷараёни инвеститсионӣ дар ду минтақа нисбатан фаъолтар ба назар мерасад: шаҳри 

Душанбе, ки ба он 54,6% ҳаҷми умумии инвеститсияҳои хориҷии ҷалбшуда 

мувофиқат мекунад ва вилояти Суғд, ки ба он 34,4% ҳаҷми умумии инвеститсияҳои 

хориҷии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалбшуда рост меояд. 

Дар мамлакат таносуби инвеститсияҳои мустақим ва ғайра 38% ва 62%-ро 

ташкил медиҳад. Дар ҳама минтақаҳо ҳиссаи инвеститсияҳои хориҷии дигар 

зиёдтар ба назар мерасанд. Қисми зиёди инвеститсияҳои мустақими хориҷӣ ба 

корхонаҳои соҳаи саноати вилояти Хатлон рост меояд (189,2 млн. доллари ИМА) 

ва ё 40,2% аз ҳаҷми умумии инвеститсияҳои кишварро ташкил медиҳад. Вазни 
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қиёсии камтар дар ҳама минтақаҳо ба инвеститсияҳои портфелӣ мувофиқат 

мекунад. 

Ин воситаҳои пулӣ барои кашфи канданиҳои фоиданок, ҷобаҷокунии 

таҷҳизотҳои техникӣ дар соҳаҳои саноат, инчунин, пешкаш намудани дигар 

намуди хизматҳо, баробари ин, мақсади асосии ҷалби инвеститсияҳои хориҷӣ ба 

иқтисодиёти минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таъсисдиҳии бахши 

инвеститсионии пурқувват мебошад, то ҳол ҳосил нашудааст. Бинобар ҳамин, дар 

марҳилаи муосири инкишофи фаъолияти инвеститсионии мамлакат бояд чораҳои 

қатъӣ андешида шаванд, ки барои беҳтар намудани муҳити инвеститсионӣ ва 

бартараф намудани падидаҳои манфӣ, ба монанди ҳаҷми на он қадар назарраси 

воридоти инвеститсияҳои портфелӣ, сатҳи ниҳоят пасти рақобатпазирии 

ширкатҳои минтақавӣ дар бозори дохилӣ ва берунӣ нисбат ба шарикони хориҷӣ, 

сатҳи пасти тайёр намудани кадрҳо ва ақибмонии пояи технологии иқтисодиёти 

миллӣ ва ғайра равона карда шаванд. 

Таҳлили гузаронидашуда имкон медиҳад, ки сабаби фарқгузории 

байниминтақавии мавҷудбуда дар суръати инкишофи ҷараёни инвеститсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шавад, ки дар байни онҳо асоситаринаш 

мавҷуд набудани сиёсати давлатии инвеститсионии минтақавӣ мебошад. Сиёсати 

давлатии инвеститсионии минтақавӣ бояд натанҳо дар иштироки васеи ҷамъият 

дар назорати истифодабарии инвеститсияҳо, балки дар таъсиси шароитҳо барои 

ҷонноксозии фаъолияти инвеститсионии аҳолии минтақаҳо асос ёбад. Барои ин 

зарур аст, ки  дар ташаккулёбии механизми самараноки ҳамкории ҳамаи 

иштирокчиёни ҷараёни инвеститсионӣ ва таъсисдиҳии имиҷи ҷалбкунандагии 

инвеститсионии ҳудудҳои минтақаҳо пурзӯр карда шаванд. 

Ба натиҷаҳои дастрасшудаи муайян доир ба ҷалби инвеститсияҳои беруна ва 

дохилӣ то ҳол тамоюли ноустувори ташаккулёбии бахши инвеститсионӣ ба назар 

мерасад, ки ба вазъияти бозорҳои ҷаҳонӣ асос меёбад. Баробари ин, ба фаъолият бо 

шарикони инвеститсияҳои хориҷӣ диққати зарурӣ зоҳир бояд кард. Ба ин васила, 

бояд таъсисдиҳӣ ва васеъ намудани низоми иттилоотӣ ва машваратии дастгирии 

инвесторон аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шавад. 



216 
 

Ҳоло дар мамлакат 82 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи беш аз 42 

миллиард сомонӣ амалӣ шуда истодааст. Вале эҳтиёҷоти соҳаҳои мухталифи 

кишвар ҳанӯз ҳам зиёд мебошад. Аз ин рӯ, зарур аст, ки корҳоро доир ба ҷалби 

маблағҳои имтиёзнок тақвият бахшида, дар 5 соли оянда ба иқтисоди миллӣ беш аз 

60 миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ ҷалб карда шавад. Дар ин раванд, ҷиҳати ҷорӣ 

намудани низоми электронии пайгирии муроҷиати сармоягузорон дар доираи 

«Равзанаи ягона» ва таҳияи тартиби роҳандозии ҳамкории электронӣ бо 

сармоягузорон дар ҳамаи сатҳҳои мақомоти давлатӣ бояд чораҳои амалӣ андешида 

шаванд.116 

Бояд сиёсати инвеститсиониро бо ташкили муносибатҳои корӣ бо 

инвесторони хориҷӣ ба роҳ монд, ки ба таҷдиди иқтисодиёти миллӣ таъсири 

бевосита мерасонад. Алалхусус, он бояд барои чунин фаъолиятҳо равона карда 

шавад: 

  диққати аввалиндараҷа ба нишондодҳои миқдорӣ ва нишондиҳандаи 

сифатии сармояи хориҷии ҷалбшаванда, ки дар он омӯзиши таҷрибаи 

истифодабарии технологияҳои нав, таҷрибаи идоракунӣ ва омода намудани 

кадрҳои сатҳи байналмилалӣ ба назар мерасад, дода шавад; 

 сармояҳои хориҷӣ бояд, пеш аз ҳама, барои дастгирии корхонаҳо ва соҳаҳои 

минтақавӣ равона карда шаванд, ки онҳо қобилияти истеҳсоли арзиши 

иловашудаи баландро доранд. 

Соҳаҳои афзалиятнок барои ҷалби инвеститсияҳои хориҷӣ, ба фикри мо, 

инҳо ба ҳисоб мераванд: 

 гидроэнергетика, махсусан, барои ба итмом расонидани сохтмони 

нерӯгоҳҳои обии барқӣ ва дигар объектҳои хоҷагии барқӣ; 

 саноати маъданҳои кӯҳӣ ва таъсиси комплексҳо оид ба истихроҷи ашёи 

минералӣ ва коркарди ниҳоии он; 

 таҷдиди корхонаҳои саноати сабук ва нассоҷӣ, ки барои коркарди ниҳоии 

нахи пахта ва шоҳӣ махсус гардонида шудаанд; 

                                                           
116 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон «Дар бораи самтҳои 

асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» аз  21.12.2021с. – Душанбе; нашриёти “Шарқи Озод”, 2021. – С. 20-21. 
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 таъсисдиҳӣ ва азнавсозии корхонаҳо доир ба коркард ва нигоҳдории 

сабзавот, меваҷот ва маҳсулотҳои полезӣ, маҳсулоти занбӯрпарварӣ ва 

моҳидорӣ; 

 таъсиси корхонаҳо оид ба истеҳсоли масолеҳҳои бастубанд барои 

маҳсулоти кишоварзӣ; 

 афзоиши ҳаҷми коркарди сангҳои қиматбаҳо, хоро, мармар, сангҳои нодири 

ороишӣ ва маҳсулоти тайёр аз онҳо; 

 инкишофи низоми телекоммуникатсионӣ ва алоқа; 

 истеҳсоли молҳои техникаи маишӣ; 

 сохтмони комплексҳои сайёҳӣ, инкишофи кӯҳнавардии байналмилалӣ ва 

шикор, таъсисдиҳии комплексҳои табобатӣ ва осоишгоҳҳои дорои аҳамияти 

байналмилалӣ дар асоси сарчашмаҳои обии минералӣ ва табобатӣ. 

4.3. Шароитҳои институтсионалии рушди устувори минтақаҳо 

Фаъолияти устувор ва инкишофи низоми минтақавӣ ҳамчун зернизоми 

нисбатан мустақили иқтисодиёти миллӣ ба шарофати ҳамкории мақомоти 

идоракунии умумидавлатӣ ва минтақавӣ, инчунин, истифодабарии дастовардҳои 

назарияи иқтисодии институтсионализм таъмин карда мешавад. Назарияи 

иқтисодии институтсионализм ин “самти пешрафтаи афкори иқтисодии муосир 

буда, иқтисодиётро ҳамчун низоми номувозинат мушоҳида менамояд, ки 

сохторҳои асосии он ба тағйиротҳои доимии иҷтимоӣ фаро гирифта мешаванд”.117 

Дар ин равия аҳамияти асосиро институтҳо доранд, ки қарорҳои иқтисодиро дар 

шароити маҳдудиятҳои зиёди бамиёноянда қабул намуда, бо меъёрҳои расмӣ 

(қонунҳо ва дигар санадҳои меъёрӣ) ва меъёрҳои ғайрирасмии (қоидаҳо, урфу 

одатҳо ва ғайра) вуҷуддошта муҳити институтсионалиро ташкил медиҳанд. 

Назарияи иқтисодии институтсионализм барои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо пояи асосӣ ба ҳисоб рафта, самтҳоро муайян мекунад, ки дар асоси онҳо 

                                                           
117 Институциональная экономика: новая институциональная экономическая теория: учеб. / под общ. ред. А.А. 

Аузана. — М.: ИНФРАМ, 2005. – С. 32. 
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ташаккулёбӣ ва интихоби институтҳои нисбатан самараноки иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

экологӣ ба миён меоянд.118 

Ҷараёнҳои ба миён омадаистодаи ислоҳоти иқтисодӣ зарурати 

истифодабарии муносибатҳои назариявиро дар баҳодиҳии таъсири тағйиротҳои 

институтсионалӣ ба суръати тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳои мамлакат 

тақозо менамоянд. Натиҷаҳои тадқиқотҳои илмии олимони ватанӣ шаҳодат 

медиҳанд, ки барои муайян намудани таъсири муҳити институтсионалӣ ба 

тараққиёти низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ бояд диққати махсус дода шавад. 

Баландшавии нақши институтҳои бозорӣ дар фаъолияти субъектони сохторҳои 

соҳибкорӣ истифодабарии консепсияи институтсионалиро дар таҳлил ва 

баҳодиҳии тамоюли тараққиёти иқтисодиёти муосири минтақаҳо ва ҳудудҳои он ва 

дар раванди дигаргуниҳои сохторӣ, хусусан дар ҷараёни ташаккулёбӣ ва инкишофи 

низоми иқтисоди бозорӣ ва ё унсури асосии он, яъне бахши соҳибкорӣ 

алоқамандии устувор доранд, васеъ истифода мебаранд. 

Ба воситаи истифодабарии усулҳо ва моделҳои назарияҳои институтсионалӣ 

имкониятҳои аслии шиддатгирии ҷараёни ташаккулёбӣ ва тараққиёти бахши 

соҳибкории минтақаҳоро баҳо додан имконпазир буда, фаъолияти онҳоро дар 

шароити маҳдудияти захираҳо ва тағйиротҳои институтсионалӣ муайян менамояд. 

Баробари ин, муносибати институтсионалӣ ба баҳодиҳии ду унсурҳои 

баҳамалоқаманди низоми иқтисодӣ - институтҳои бозорӣ ва субъектони бахши 

соҳибкорӣ ҳолатеро дар назар дорад, ки мутобиқи он дар иқтисодиёти минтақавӣ 

бозори мукаммал ва мувозинат ҷой дорад ва дар он бемамоният мубодила амалӣ 

карда шуда, имкониятҳои индивид (субъекти хоҷагидорӣ) барои соҳибӣ кардан бо 

иттилоотии пурра оид ба вазъияти бозор вуҷуд дорад. 

Вазифаҳои минтақаҳо ва ҳудудҳои маҳаллӣ бо вазифаи умумии рушди 

иқтисоди миллии кишвар зич алоқаманданд. Аз ин лиҳоз, раванди танзим дар 

низоми идоракунии минтақавӣ дар ҳалли вазифаҳои зерин асос ёфтааст, ки аз 

беҳамтоии шароити табиию иқтисодӣ ва хусусиятҳои фаъолияти иқтисодиёти 

                                                           
118 Институциональная экономика: учеб. / под общ. ред. А. Олейника. — М.: ИНФРАМ, 2005. – С. 5. 
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минтақа дар муҳити институтсионалӣ вобаста мебошанд, бармеояд. Дар аввал, ба 

рушд ва ҳамоҳангсозии сохтории ноҳияҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ақибмонда дар 

минтақаҳо, махсусан, минтақаҳои кӯҳӣ, наздикӯҳӣ ва наздисарҳадӣ, ки дар асоси 

ислоҳоти хоҷагидорӣ онҳо ба принсипҳои бозорӣ табдил ёфтаанд, шароит муҳайё 

намудан лозим аст. Дар сатҳҳои гуногуни ҳукумати давлатӣ оид ба паст кардани 

сатҳи бекории таназзул ва ташкили кӯмаки давлатӣ ба ҷавонону шахсоне, ки дар 

бозори меҳнат таҳдидгардида, дар раванди вуруди онҳо ба муҳити корӣ ва 

мутобиқшавӣ ба тағйирёбии бозоргонӣ дар саноат ва дигар соҳаҳои хоҷагии халқ бояд 

тадбирҳо андешида шавад. 

Ҳоло шароит ба рушди кишоварзӣ на он қадар мусоидат мекунад ва аз ин 

лиҳоз, тавассути ташаккули босуръати сохторҳои бозори кишоварзӣ ва ташкили 

инфрасохтори он, ислоҳоти бахши кишоварзии иқтисодиёти минтақаро тезонида, 

ба он сифати нав додан зарур аст.  

Бо истифода аз назарияҳои муосир таҳияи усулҳои амиқи консептуалии 

идоракунии минтақавии рушди иқтисодии ҳудуд дар муҳити институтсионалӣ ба 

мақсад мувофиқ аст. Аз ин лиҳоз, истифодаи равишҳои институтсионалии давраи 

муосир танзими низоми идоракунии минтақавӣ, фароҳам овардани шароити 

зеринро талаб мекунад: 

Якум, рушди «фазоӣ» дар асоси ҷустуҷӯи ҷойгиршавии маҳсулоти саноатӣ 

ва корхонаҳои инфрасохтории ҳудудҳои алоҳида, дар асоси наздик будан ба 

манбаъҳои ашёи хом ва қувва, инчунин ба мавзеи фурӯш ва истеъмоли аҳолӣ; 

Дуввум, рушди «сохторсоз» ба услубе асос ёфтааст, ки самаранокии 

идоракунии минтақавиро дар сатҳи муносиби сохтор ва андозаи истеҳсолот муайян 

карда, истифодаи пурраи бартариҳои қаламравро таъмин мекунад; 

Саввум, рушди «маҷмуӣ», ки ба ташаккули муносибати муназзам ба 

идоракунии ҳудудҳо дар сатҳҳои гуногуни рушди иқтисодӣ ва ҳолати 

функсионалии тиҷорат дар доираи воҳидҳои алоҳидаи ҳудудӣ асос ёфтааст; 

Чорум, рушди «нуқтавӣ», ки моҳияти он ба баррасии ташкили маҳдуди 

фазоии истеҳсолот, омезиши манфиатҳои мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ вогузор 

шудааст. 
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Лекин дар воқеияти аслӣ танзими равандҳои рушди иқтисодиёти минтақа 

тағйироти тарафайн дар қоидаҳои фаъолияти институтҳо ва субъектон ба миён 

меояд, ки ба натиҷаҳои фаъолияти онҳо ва танзим таъсир мерасонад. Ба ғайр аз ин, 

оид ба имконнопазирии доро будани индивид бо иттилооти пурра Ҷ.К. Гелбрейт 

чунин қайд менамояд: “маълумотнокии ҳар як шахс хислати махсус ва хусусӣ 

дорад, бинобар ҳамин пуррагии иттилоот танҳо ба воситаи муттаҳид намудани 

донишҳои хусусӣ дар чорчӯбаи ташкилот ва ё сохтори техникӣ дастрас карда 

мешавад”119. 

Ин модел ҳамчун модели интихоби оқилона маъмул буда, бо танқид фарогир 

шуда буд. “Асосноккунии онҳо ба он оварда мерасонд, ки индивид натанҳо барои 

ҷамъоварии иттилоот оид ба муомила ва оид ба вазъияти бозор қобилият надошта, 

ҳатто барои коркарди оптималии иттилооти ҷамъоваришуда қобилият надорад, 

зеро қобилият барои коркарди иттилоот низ захираи камёфт ба ҳисоб меравад”.120 

Дар асоси дигар назарияи тағйиротҳои институтсионалӣ омилҳои дохилӣ 

(эндогенӣ) вобаста карда мешаванд, ки ба тағйироти институтҳои алоҳида ва 

сохтори институтсионалии ҷамъият мусоидат менамоянд. Дар ин ҷо сухан оид ба 

нақши омилҳои институтсионалӣ дар тараққиёти иқтисодӣ, оид ба тасвири махсуси 

мафҳуми “институт” ва минфиатҳо, оид ба асосҳои маҷбурӣ меравад, ки барои 

дигаргун намудани қоидаҳо ва ё маҳдудкунии онҳо, инчунин тағйиротҳои сабабӣ 

ва оқибатии институтсионалӣ қобилият доранд121. 

Мушоҳидаи танқидии ақидаҳои дар боло овардашудаи олимон-иқтисодчиён 

имкон медиҳад, ки саволи номуайяни заминаи таъсисёбии институтҳо ба 

фаъолияти субъектони бозорӣ таъсир мерасонад, ҷавоб пайдо намоем. Бо ибораи 

дигар, ин натиҷаи тафаккури зарурати қувваи беруна мебошад, ки ба бахши 

соҳибкорӣ таъсири танзимкунӣ расонида, баҳри паст намудани сатҳи хавфи 

агентҳо дар марҳилаи қабули қарор имкон медиҳад, давлат баромад мекунад, ки 

                                                           
119 Вольчик В.В. Институциональная экономика Ростов – н/Д: Изд-во Рост.н-та, 2000. – 240 с. 
120 Райзенберг. Б., Л. Лозовский, Е. Стародубцева. Современный экономический словарь. 2-е изд., 1999. – 479 с.  
121 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. -М.: НАЧАЛА, 1997. – 282 c. 
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шарт ва маҳдудиятро дар алоқамандӣ бо рафтори агентҳо ба ташкили истеҳсолот 

ва мубодила таъсир мерасонад. 

Нақши институтҳо дар тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо дар 

вазифаҳои иҷрокунандаи онҳо ифода меёбад. Пеш аз ҳама, нақши танзимкунии 

институтҳо риоя намудани қоидаҳои формалии рафтори индивидҳо бо мақсади 

коҳиш додани зарари ба ҳамдигар расонандаи онҳо ва ё ҷуброн дар 

муносибгардонии хароҷот барои иваз намудани шакли арзиш ва то ҳадди ақал 

расонидани хароҷоти трансаксионӣ иборат мебошад. 

Бояд қайд кард, ки амали самараноки институтҳо ба кӯшишҳои ҳадди ақали 

дарёфти контрагентҳо ва дастрасии созишнома байни субъектони бахши 

соҳибкорӣ, ки ба воситаи ташаккулёбии муҳити нисбатан бехатар ва 

пешгӯишаванда таъмин карда шавад, имкон медиҳад. Ба ғайр аз ин, такомули 

меъёрҳо ва қоидаҳои институтсионалии пешкаш намудани иттилоот ва таълими 

ҳайат номуайяниро коҳиш дода, барои муътадилгардонии вазъияти иқтисодӣ 

мусоидат менамояд. 

Ҳамин тавр, институтҳо ба рафтори агентҳои иҷтимоӣ таъсир расонда, дар 

асоси дарки воқеият қарор доранд. Институтҳо натанҳо маҳдудият ва ё рақобатро 

барои амалҳои иҷтимоӣ, балки худи сабаб ва ё имконияти амалигардонии онҳоро 

дар назар доранд122. 

Одатан, чунин хислати хоси институтҳоро ҳамчун танзимкунандаи амалияи 

фаъолияти ҳамарӯзаи субъектони хоҷагии минтақавӣ қайд менамоянд ва ҳамзамон 

такони баръакс ба миён меоранд, ки ба тараққиёти минтақаҳо ба воситаи 

таъсисдиҳии сохтори дастгирикунанда таъсир мерасонад ва зери таъсири амали 

омилҳои иқтисодӣ худи институтҳо ҳам дигаргун мешаванд. 

Тасвири вазифавӣ-сохтории институтҳо унсури асосии низоми иқтисодии 

ояндадор ба ҳисоб меравад. Дар ин ҷо сухан оиди мутобиқи қонун ва шаклҳои 

мухталифи фаъолияти субъектони хоҷагии минтақавӣ рафта, институтҳо ҳамчун 

                                                           
122 Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем. — М.: Наука, 2004. - 240 с. 
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намуди функсионалии аниқи ташкилӣ ва ё ҳамчун фаъолияти коллективии барои 

назорати фаъолияти инфиродӣ таъинотдошта дарк карда мешаванд. 

Муҳити институтсионалӣ маҷмӯи шароитҳо мебошад, ки бо омилҳои дохилӣ 

муайян карда, ба фаъолияти ширкатҳои хоҷагии минтақавӣ таъсир мерасонанд. Ба 

қатори онҳо шаклҳои сокиншавии аҳолӣ ба шаҳрӣ ва деҳагӣ дохил мешавад. 

Нуқтаҳои аҳолинишини шаҳр, пеш аз ҳама, аз рӯи шумораи аҳолӣ фарқ 

мекунанд.  Масалан, дар Русия шумораи аҳолии шаҳр набояд аз 10 ҳазор нафар кам 

ва шаҳрҳои калон на кам аз 100 ҳазор нафар бошанд. Шаҳрҳои миёна – аз 50 то 100 

ҳазор нафар, ниммиёна – аз 20 то 50 ҳазор нафар, шаҳрҳои хурд – аз 10 то 20 ҳазор 

нафар иборат бошанд. 

Нуқтаҳои аҳолинишини шаҳр дар ташкили макони хоҷагӣ вазифаҳои 

гуногунро иҷро мекунад ва пеш аз ҳама, ин вазифаи шаҳрсозӣ аст. Шаҳрҳои 

яквазифагӣ яке аз соҳаҳои хоҷагӣ ё фаъолиятро якҷоя месозад: саноат, 

хизматрасонии нақлиётӣ, муассисаҳои тандурустӣ, масалан, шаҳри фароғату 

истироҳатӣ ва ба монанди инҳо. Дар баъзе шаҳрҳо танҳо ба як муасссиса 

хизматрасонӣ менамоянд (заводи мудофиавӣ, кон, нерӯгоҳи барқии обӣ, 

бандаргоҳи баҳрӣ ва ғайра). Шаҳрҳои бисёрвазифагӣ зиёдтар паҳн гаштаанд, ки дар 

як вақт саноат, сохтмон, нақлиёт, савдо, молия, муассисаи таълимӣ, тандурустӣ, 

фарҳанг, илм, идора ва ғайраро якҷоя менамояд. 

Намудҳои деҳа зиёдтар махсусиятҳои табиӣ, таърихӣ, миллӣ-фарҳангии 

халқ-аҳолиро инъикос менамояд. Асоси таърихии сокиншавии аҳолии водии 

Тоҷикистон ба намуди деҳагӣ хос аст ва бо истифодабарии замин зич пайваст 

мебошад. Дар қаламрави доманакӯҳҳо сокиншавии аҳолӣ ба чорводорӣ ва 

истифодаи чарогоҳҳо вобастааст. Масалан, дар Помир аҳолӣ ба соҳаи қӯтоспарварӣ 

ва инкишофи минтақаҳои сайёҳӣ машғуланд. 

Раванди якҷояшавии аҳолӣ ва истеҳсолот дар шаҳрҳо, дар муддати якчанд 

асрҳо дар қаламрави мамлакат ба амал омад. Мафҳуми “шаҳришавӣ” дар худ 

натиҷаи шаклгирии системаи шаҳрҳоро дорад, ки қисми назарраси қасабаҳои деҳа 

ва аҳолии деҳотро фаро мегирад. Камшавии аҳолии деҳот дар натиҷаи ҳиҷрати 

онҳо ба шаҳр, ҳамроҳкунии қасабаҳои деҳагӣ ба муҳити шаҳрҳои 
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инкишофёфтаистода, дигаргунсозии нуқтаҳои калонтарини аҳолинишини деҳа ба 

шаҳрак ба амал меояд. 

Шаҳрҳои рушдкардаистода агломератсияро ба вуҷуд меоранд. Калонтарин 

агломератсияи Тоҷикистон Душанбе бо зиёда аз 1 млн. нафар аҳолӣ мебошад. 

Шаҳри Хуҷанд дар ояндаи стратегӣ ба агломератсия табдил гардиданаш мумкин 

аст. Хулоса дар он аст, ки шаҳрҳои ҳамрадиф ба монанди Бӯстону Гулистон, 

шаҳраку ҷамоатҳои Ёва, Рӯмон, Исписор, ноҳияи Б. Ғафуров аллакай ба шаҳр 

пайваст шудаанд. 

Тамоюли муосири шаҳришавӣ дар кишварҳои мутараққӣ кӯч – бастани 

қисмати зиёди аҳолии доро аз марказҳои шаҳр ба музофоти шаҳру деҳа, ки соҳиби 

роҳ ва нақлиёти мувофиқ мебошанд, пурзӯр мегардад. Дар Тоҷикистон, аниқтар 

Душанбею Варзобу Ромит ин раванд ҳоло дар зинаҳои аввал қарор дорад. 

 Ба сифати омилҳои беруна бошад, институтҳои низоми бозорӣ баромад 

мекунанд. Амали ҳар ду тарафи баҳамтаъсиррасонӣ ба бартарафсозии 

номувозинатӣ ва ё барои мутобиқгардонии субъектон ба онҳо равона карда 

мешаванд. Аз нигоҳи назариявӣ муҳити институтсионалии хоҷагии минтақавӣ дар 

асоси инкишофи қувваҳои истеҳсолкунанда, такомули муносибатҳои истеҳсолӣ-

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, таъсиси муҳити мусоиди ҷамъиятӣ, давлатӣ ва бозорӣ 

ташаккул меёбанд. Барои тавсифи пурраи муҳити институтсиолаии бахши 

соҳибкорӣ бояд таркиби фаъолияти институтҳо муайян карда шавад, ки барои 

тағйирдиҳии сатҳ ва вазифаҳо равона карда мешаванд. Як қатор институтҳои 

зарурии иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки муҳити институтсионалиро барои субъектони 

хоҷагии минтақавӣ ташаккул медиҳанд, дар низоми иқтисодии минтақа амал 

менамоянд. Онҳо ба натиҷаҳои фаъолияти субъектони хоҷагии минтақавӣ таъсири 

назаррас мерасонанд. Баробари ин, институтҳо ҳамчунин вазифаи ҳимоякунии 

ҳуқуқи моликияти агентҳои иқтисодиро адо мекунанд, зеро дар акси ҳол имконияти 

ҷорӣ намудани технологияҳои нисбатан самаранок дар ҷараёни фаъолияти худ ва ё 

сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ имконнопазир мегардад. 

Дар чунин сохтор омили асосии рушди низоми иқтисодии минтақа чун 

субъектони хоҷагидорӣ ва институтҳои бозорӣ зуҳур мекунанд. “Бо баробари ин 
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тағйиротҳои институтсионалӣ асосан хислати таҳаввулӣ дошта, баҳогузории онҳо 

мураккаб мегардад, махсусан дар ҳолате, ки тағйирот дар қоидаҳои маҳдудияти 

ғайрирасмӣ, дар тарзҳо ва самаранокии маҷбуркунӣ ба истифодабарии қоида ва 

маҳдудиятҳо мушоҳида карда мешаванд”123. 

Аҳамияти тағйиротҳои институтсионалӣ ва сатҳи зарурии таъсири 

институтҳои бозорро ба фаъолияти хоҷагии минтақавӣ аз рӯи таҳлили натиҷаҳои 

баҳодиҳии экспертӣ муайян менамоянд. Дар аксарияти институтҳо тамоюли 

беҳтаршавии таъсирасонии онҳо бо субъектони хоҷагии минтақавӣ ба назар 

мерасад. Баъзан ба институтҳо экспертон баҳои ниҳоятан пастро мансуб дониста, 

барои дигар институтҳо баҳодиҳии баландро амалӣ менамоянд. Дар натиҷа ҳолати 

аслӣ ва ба ҳам таъсиррасонии институтҳо субъектони хоҷагии минтақавиро пурра 

ифода карда наметавонад. 

Таҷдиди механизми танзимкунии ҷараёни иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки ба талаботи 

давраи муосири ташаккулёбии низоми иқтисодии бозорӣ ҷавобгӯ мебошад, бояд ба 

воситаи ворид намудани тағйиротҳои назаррас дар сохтори ташкилии идоракунии 

минтақавӣ таъсис дода шаванд. Зеро ҷараёни ғайримарказонидани идоракунӣ, ки 

дар мамлакат ба миён меояд, бо ҷорӣ намудан ва амалигардонии принсипҳои 

ташкили таъминоти ҳамкории институтсионалӣ байни мақомотҳои минтақавӣ ва 

ҳудудҳои маъмурии худидоракунӣ ҳамрадиф мебошанд. Инчунин, шарти ҳатмии 

ҳамкорӣ дар ин самт ҷалби мақомотҳои ҳокимияти минтақавӣ ва маҳаллӣ дар 

танзимкунии ҷараёни иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. Фаъолияти якҷоя бояд 

ба ҳалли комплексии масъалаҳои тараққиёти минтақа ва ҳудудҳои маъмурии он, 

баланд намудани рақобатпазирӣ, инчунин барои коҳиш додани фарқият дар сатҳи 

тараққиёти иқтисодӣ ва сифати зиндагонии аҳолӣ равона шуданаш лозим аст. 

Моҳиятан, дар ин ҷо сухан оид ба зарурати таъсиси шароит барои фаъолияти 

самараноки механизми идоракунӣ меравад, ки барои ҳавасмандгардонии 

тараққиёти минтақаҳо, вусъат додани иқтидори иқтисодӣ равона карда шудааст. 

Муқаррарист, ки ҳар як минтақа, ҳамчун қисми иқтисодиёти миллӣ, бояд ҳалли 

                                                           
123 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. -М.: НАЧАЛА, 1997. - 282 c. 
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масъаларо дар чорчӯбаи низоми ягонаи банақшагирии стратегии тараққиёти 

иқтисодиёти минтақавӣ ва давлат таъмин намояд. 

Хусусиятҳои фаъолияти механизми танзимкунӣ дар шароити иқтисодиёти 

минтақавӣ, дар баландшавии назарраси нақши минтақаҳо дар амалигардонии 

сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодии давлат ифода меёбад. Азбаски омили минтақавӣ 

ҳамчун яке аз унсурҳои асосӣ дар ҷараёни амалигардонии дигаргуниҳои 

иқтисодиёти бозорӣ фаъолият менамояд, мувофиқан ба ин сохтори идоракунии 

иқтисодиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии он таҷдид карда шаванд. 

Дигаргуниҳои иҷтимоӣ-иқтисодии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои 

он амалишудаистода бештар ба ташаккулёбӣ ва инкишофи институтҳои низоми 

муносибатҳои бозорӣ равона шудаанд. 

Вазъияти дар идоракунии иқтисодиёти минтақаҳо бамиёномада, дар натиҷаи 

оқибатҳои буҳрони низоми идоракунии давлатӣ ба назар мерасанд, ки бештар дар 

давраи иқтисодиёти маъмурӣ-фармондеҳӣ бо сабаби аз байн рафтани чунин 

хислатҳо, ба монанди динамизм, устуворӣ ва мувозинатӣ ҳукмрон буданд. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин вазъият ба пуррагӣ бартараф нагардидааст, махсусан 

дар ҷодаи истифодабарии захираҳои ҳудудҳо ҳамчун асоси мавҷудияти аҳолии 

шаҳрҳои хурд ва ҷамоатҳои деҳот.  Ин ҷо сухан оид ба захираҳои инсонии 

ҳудудҳои маъмурӣ меравад, ки шумораи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ва 

аҳолии бо шуғл мавҷудбуда, кадрҳои тахассусноки соҳаҳои гуногун, субъектони 

хоҷагидории азнавтайёркунӣ ва баланд намудани тахассуснокии кормандони 

соҳаҳои иҷтимоӣ, инчунин захираҳои маъмурӣ, ба монанди низоми иттилоотии 

таъминоти мақомоти маҳаллӣ доир ба танзими ҷараёни тараққиёти иқтисодӣ ва 

сохтори ташкилии худидоракунӣ меравад, ки барои баланд намудани самаранокии 

истифодабарии захираҳои маҳаллӣ мусоидат менамоянд. Аз ҳамин сабаб, аҳамияти 

институтҳо дар муайян намудани мушкилоти минтақаҳо афзун мегардад. Дар 

давраи муосир, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон се намуди минтақаҳои муаммодошта 

ҷой доранд: 

1. Минтақаҳои муаммовӣ, ки дар онҳо сатҳи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

на он қадар баланд аст. Бояд зикр сохт, ки сухан оид ба ҳисоби нишондодҳои зарурӣ 
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меравад, ки тағйирёбии истеҳсоли МММ ва даромадҳои пулии субъектони 

хоҷагидорӣ ва аҳолӣ, ҳаҷми инвеститсияҳо аз ҳама сарчашмаҳо, воридшавии 

сармояи асосӣ, сатҳи шуғлнокии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол ва шумораи 

бекорон, инчунин ҳиссаи сарчашмаҳои худӣ дар таъминоти даромади буҷети 

минтақавӣ ва ҳудудҳои маъмурӣ ва ғайраро тавсиф менамоянд.  

2. Минтақаҳои муаммовӣ аз рӯи дараҷаи ба миён омадани мушкилоти 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва бо навбат ҳал шудани онҳо баҳогузорӣ карда 

мешаванд. Пеш аз ҳама, ин минтақаҳое мебошанд, ки мушкилотро дар вазъияти 

бозори истеъмолӣ доранд.  Ин ҷо оид ба таносуби талабот ва пешниҳод, ба миён 

омадани касрат ва ё барзиёдии молҳо, оқибатҳои он, инчунин вайроншавии 

тавозуни пардохт, вазъи муҳити атроф ва ҳолати демографӣ сухан меравад, ки 

сатҳи истифодабарии иқтидори истеҳсолию техникӣ ва илмии минтақаҳоро коҳиш 

медиҳад. 

3. Минтақаҳои муаммовӣ, ки аз рӯи нишондиҳандаҳои зарурӣ, дигаргуниҳои 

сохторӣ ва тағйирёбии ҷараён баҳогузорӣ карда мешаванд, тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодиро тавсиф менамоянд. Ба шумораи онҳо таркиби кадрҳои бо шуғл 

машғулбуда дар соҳаҳои иқтисодиёт, тараққиёти босуръати саноатии онҳо, 

афзоиши ҳиссаи онҳо дар сохтори соҳавии МММ, инчунин ҳаҷми инвеститсияҳои 

сармоятавлидкунанда, таркиби синнусолии фондҳои асосии дар истифодабарӣ 

қарордошта ва ғайра дохил мешаванд. 

Идоракунии ҷараёни гузариш ба рушди устувори минтақаҳо ба давлат ва 

мақомоти ҳокимияти иҷроияи он вогузор карда мешавад. Онҳо бо истифодаи 

таҷрибаи хориҷӣ субъектони хоҷагии минтақавиро дар шаклҳои зерин дастгирӣ 

менамоянд: а) пешкаш намудани қарзҳои имтиёзнок барои васеъгардонӣ ва 

таҷдиди истеҳсолот ва амалигардонии чораҳо барои ҳавасмандгардонии 

технологияҳои пешқадам, инчунин барои дастрас намудан ва таъсиси корхонаҳо, 

пешниҳоди кафолатҳои мухталиф барои корхонаҳои хурду миёна дар назди 

муассисаҳои қарзӣ; б) иштироки корхонаҳои калон ва манфиатнокии онҳо дар 

амалигардонии сармоягузорӣ ба корхонаҳои хурд барои таҷдиди истеҳсолот ва 

иҷрои лоиҳаҳои инвеститсионӣ; в) сармоягузории дарозмуддати ҷараёни таъсиси 
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ҷойҳои нави корӣ ва ё нигоҳдории ҷойҳои кории мавҷудбуда ва корхонаҳои миёнаи 

бо коркард ва ҷорӣ намудани технологияҳои нав ва чораҳо барои баланд 

бардоштани тахассуснокии кадрҳои онҳо; г) ҷудо намудани субсидияҳо барои 

корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ - конструкторӣ аз ҳисоби воситаҳои буҷети 

давлатӣ ва дигар фондҳои махсус аз тарафи корхонаҳои хурду миёна, инчунин 

тадқиқотҳои маркетингӣ барои муайян намудани эҳтиёҷот барои маҳсулоти нав. 

Бояд қайд кард, ки дастгирии субъектони хоҷагии минтақавӣ ҷараёни 

мураккаб мебошад ва коркарди комплекси ҳуҷҷатҳои асосиро дар назар дорад. Ба 

ыатори оньо  ҳуҷҷатҳои зерин дохил мешаванд, ки аьамияти стратегӣ доранд: 

 стратегияи давлатии дурнамои тараққиёти минтақавӣ дар чорчӯбаи 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030; 

 пешгӯикуниҳои дарозмуддат ва миёнамуҳлати тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, ки ба сифати нишондоди таркибии пешгӯикунӣ оид ба тағйирот 

дар муҳити атроф ва экосистемаҳои алоҳида дар натиҷаи фаъолияти 

хоҷагидорӣ ва соҳибкории субъектони минтақавӣ, инчунин, дигар 

сохторҳои дар чорчӯбаи хоҷагидории минтақавӣ амалкунанда пазируфта 

шудаанд; 

 пешгӯикуниҳои кӯтоҳмуддат, ки ҳангоми коркарди барномаҳои 

комплексии мақсадноки тараққиёти соҳаҳои хоҷагии минтақавӣ ва 

ҳудудҳои маъмурии алоҳидаи он зарур мебошанд. 

Ба ҳайси шарти зарурии коркард ва амалигардонии ҳуҷҷатҳои дар боло 

қайдшуда таъсиси низоми муътадили таъсиррасонии “марказ-минтақаҳо-ҳудудҳои 

маъмурӣ” баромад карда метавонад.  

Маънои коркарди ҳуҷҷати якуми стратегияи давлатии тараққиёти минтақаҳо 

дар он зоҳир мегардад, ки дар он бояд чораҳои дар сатҳи минтақа амалишаванда 

инъикос ёбанд. Дар ин ҷо сухан доир ба чунин амалҳо меравад: якум, стратегия 

бояд дар ҳудуди аниқ амалӣ карда шавад, ки дар ҳар яки он унсурҳои табиӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ низоми муайяни пурраро ташкил мекунанд; дуюм, таъминоти 
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рушди устувори минтақаҳо бо сиёсати давлатӣ ҳамчун маҷмӯи фишангҳои муайяни 

таъсиррасонӣ ба минтақаҳо алоқаманд мебошад. 

Стратегияи давлатии тараққиёти минтақавӣ муносибати комплексиро нисбат 

ба таъсисдиҳии низоми тараққиёт дар асоси пойдор намудани сохтори амудии ҳама 

ҳуҷҷатҳои стратегӣ, барномаҳо ва нақшаҳои дахлдор ифода мекунад. Хислатҳои 

мусбати ҳуҷҷат дар чунин нуктаҳо ифода меёбанд: а) биниши дарозмуддати 

тараққиёти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ, ки дар он барномаи ислоҳоти калонҳаҷм пешбинӣ 

карда шудааст; б) мутобиқаткунонии пурра бо нақшаи муайянгардида ва 

нишондодҳои “Мақсадҳои рушди ҳазорсола”; в) дида баромадани маҷмӯи 

мушкилот аз нуктаи назари ягонагии низом бо истифода аз самтҳои дохилӣ, ки ба 

воситаи истифодаи ҳамаи ҳуҷҷатҳо ба миён меояд; г) ташаккулёбии низоми 

махсуси мониторинги доимӣ ба воситаи мониторинги стратегияҳои 

амалишудаистода ва миёнамуҳлат; ғ) тасаввури он ба сифати фишанги музокиравӣ 

доир ба самтҳои тараққиёти стратегӣ бо шарикони рушд. 

Дар давраи амалигардонии “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2015” кишвари мо ба пешравиҳои назаррас дар 

бахшҳои калидии иқтисодӣ ноил гардид, ки дар ин Стратегия ифода ёфта буданд. 

Сатҳи камбизоатӣ соли 2015 ба 31% паст фаромад, ки ин нишондиҳанда соли 2007 

ба 57% баробар буд, ҳамзамон сатҳи қашшоқӣ аз 20%-и соли 2012 то 16,8%-и соли 

2014 паст карда шуд. Нишондиҳандаҳои фавти модарон ҳангоми таваллуд 1,8 

маротиба ва кӯдакони навзод 2,7 маротиба коҳиш ёфт. Дар давраи рушди 

иқтисодии устувор нишондиҳандаи Индекси рушди инсон дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба ҳисоби миёна ба андозаи 1,07%-и солона баланд шуд. Тоҷикистон 

аз рӯи ин нишондиҳандаи Индекси рушди инсон дар байни 188 кишвари дунё 

мақоми 129-умро ишғол мекунад. Нишондоди Индекси рушди инсон дар мамлакат 

ба сатҳи миёнаи инкишофи инсон мувофиқ буда, 0,624-ро ташкил медиҳад ва дар 

кишвар иқтидори зарурӣ барои баланд намудани ин нишондиҳанда вуҷуд дорад. 

Соли 2020 индекси нобаробарии гендерӣ дар Тоҷикистон ба 0,65 баробар буд, ки 

дар байни 156 кишвари дунё Тоҷикистон мақоми 126-умро ишғол менамояд. 
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Аз ҷиҳати ташкилӣ таъсисёбии Кумита оид ба тараққиёти минтақаҳои назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро қайд намудан лозим аст, ки вазифаи асосии 

он ташаккулёбӣ ва амалигардонии сиёсати минтақавӣ мебошад. 

Аз ҷиҳати методологӣ дар фаъолияти амалии ҳокимияти иҷроияи давлатӣ 

усулҳои банақшагирии миёнамуҳлати тараққиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ 

истифода мешаванд, ки ба ҳайси мисоли он коркарди “Барномаи миёнамуҳлати 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016 – 2020 ва барои солҳои 2021 – 

2025” баромад карда метавонад.  

Мутобиқи ин барномаҳо дар 14 ноҳияи вилояти Суғд механизми фонди 

боваринок барои молиягузории лоиҳаҳои афзалиятнок ҷорӣ карда шудааст, ки 

барои рушди устувори ноҳияҳо ва ҷамоатҳо мусоидат менамояд. Ба ғайр аз ин, дар 

чорчӯбаи лоиҳаи аз тарафи СММ таҳти унвони “Баҳодиҳии индикаторҳои 

тараққиёти иқтисодии маҳалҳо” таҳияшуда азхуд намудани методологияи 

баҳодиҳии сатҳи тараққиёти иқтисодиёти маҳаллӣ, махсусан, ҳудудҳои маъмурӣ 

мушоҳида карда мешавад. 

Дар “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030” қисми “Тараққиёти минтақаҳо” ҷой дода шудааст. Дар он муқаррар 

гардидааст, ки асоси таъминоти рушди устувори мамлакат тараққиёти мувозинати 

минтақаҳо ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, ба сифати афзалиятноки тараққиёти 

минтақавӣ дар Стратегияи миллӣ чунин самтҳо муқаррар карда шудаанд: 

Самти якум – таъминоти мувозинатии тараққиёти минтақаҳо дар асоси 

баробар намудани нишондиҳандаҳои базавии сатҳи зиндагонии ҳудудҳо бо 

таъкиди махсус барои баланд бардоштани сифати сармояи инсонӣ дар минтақаҳо; 

Самти дуюм – ташаккулёбии кластерҳои минтақавӣ-саноатӣ бо 

дарназардошти ҷудо намудани ҳудудҳо барои саноатикунонии босуръат, бо 

истифода аз имконҳои ҳамгироӣ дар чорчӯбаи таъсисдиҳии минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ, бизнес-инкубаторҳо, технопаркҳо, марказҳои инноватсионӣ, роҳҳои 

иқтисодӣ; 
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Самти сеюм – таъминоти комплексии тараққиёти ҳудудҳои кишоварзӣ, 

шаҳршавӣ ва мусоидат ба ҷараёни тараққиёти шаҳрҳои хурд дар минтақаҳои 

хоҷагии қишлоқ, ки барои васеъшавии макони бозори меҳнат мусоидат хоҳад кард. 

Ин самтҳо бояд ҳангоми коркарди барномаҳои комплексии давлатии 

тараққиёти минтақаҳо ҳамчун фишанги амалигардонии афзалиятҳо доир ба 

тараққиёти минтақаҳо ҳатман ба инобат гирифта шаванд. Лекин, коркарди чунин 

барномаҳо асосноккунии назариявӣ ва дуруст муайян намудани номгӯи чораҳои 

аниқро талаб мекунад, ки амалӣ гардондани онҳо барои расидан ба ҳадафҳои 

гузошташуда мусоидат менамояд. 

Дар “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030” мақсадҳои асосии нишондиҳандаҳо барои мамлакат муқаррар карда 

шудаанд. Аммо нишондиҳандаҳои мақсаднок бояд дар сатҳи минтақавӣ коркард 

карда шаванд, зеро тараққиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ нуқтаи ниҳоии 

кӯшиши чораҳои Ҳукумати кишвар ва ҳокимияти давлатӣ ба ҳисоб меравад. 

Фишанги навбатии амалигардонии “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” мониторинги сифати сармояи инсонӣ 

ҳамчун таркиби зарурии ҷараёни институтсионалигардонии рушди устувори 

минтақаҳо ба ҳисоб меравад. Мувофиқан, мониторинги сифати сармояи инсонӣ 

бояд дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ амалӣ карда шавад. Моҳиятан, сухан оид ба 

таъсиси низоми систематикии ҷамъоварӣ ва коркарди иттилоот, алоқаи тарафайн 

бо мақсади коркарди сиёсати тараққиёти минтақаҳо меравад, ки барои беҳтар 

намудани ҷараёни қабули қарор мусоидат менамояд. Низоми мониторинг бояд ба 

индикаторҳои баҳодиҳии рушди устувори минтақаҳо такя намояд, ки имкони 

муайян намудани ҳолати иқтисодӣ ва иҷтимоиро таъмин карда, баҳодиҳии 

дастраскуниро дар самти ташаккулёбии “иқтисодиёти сабз” ва таъмини рушди он 

фароҳам меоварад. 

Ба ғайр аз ин, дар марҳилаи баҳодиҳии рафти амалигардонии қарорҳои 

мавҷуда ва қарорҳои нав, мониторинг аз шакли ғайрифаъоли мушоҳида аз болои 

ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ бояд ба шакли фаъоли даркнамоии фаъолият 

мубаддал гардида, ҳамчун заминаи дигаргуншавии тараққиёти минтақа такомул 
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ёфтанаш зарур аст. Ба воситаи мониторинг бояд тамоюли тараққиёт, таҳлил ва 

пешгӯикунии тағйирёбии минтақаҳо аз рӯи принсипи рушди устувор танзим карда 

шавад. 

Ба шумораи фишангҳои зарурии баҳодиҳии рушди устувори минтақаҳо дар 

марҳилаи муосир “бенҷмаркинг” истифода мешавад. Дар ин ҷо сухан оид ба 

методологияи маркетингӣ барои омӯзиши ҷараёнҳои беҳтарин меравад, ки дар 

дигар ҳудудҳо ва пеш аз ҳама, дар минтақаҳои пешрафта ба назар мерасанд. 

Бенҷмаркинги минтақавӣ, ки ба рушди устувори ҳудудӣ мусоидат менамояд, 

хусусиятҳои худро дошта, бо амалигардонии таҳлили муқоисавии таҷриба ва 

дониш барои қабули ибтикороти нави сиёсӣ ва татбиқи онҳо дар минтақаҳо 

алоқаманд мебошад.  

Ба шумораи шароитҳои асосии рушди устувор дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бояд таъсиси институтҳои самаранок барои амалигардонии сиёсати 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба роҳ монда шавад. Дар чорчӯбаи амалигардонии сиёсати 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ имкони аслӣ барои ташаккулёбии муҳити институтсионалии 

мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ фароҳам оварда мешавад. 

Коркард ва амалигардонии чорабиниҳои самаранок, ки барои дастгирии 

рушди устувори минтақаҳо ва маъмурикунонии ҳудудҳо масъалаи мураккаб ба 

ҳисоб меравад, барои ҳалли он нақши зарурӣ ба давлат вогузор карда мешавад. Аз 

як тараф, давлат бояд стратегияи бартараф намудани монеаҳоро дар самти рушди 

устувор коркард намуда, муҳити мусоид ва инкишофи институтҳои бозориро барои 

таъмини рушди устувор ташаккул диҳад. Аз тарафи дигар, баробари коркарди 

барномаҳо ва пешгӯикуниҳои мувофиқи рушди устувор, давлат барои таъсис 

додани институтҳо ва фишанги ҷорӣ намудани стратегияи онҳо ваколатдор 

мебошад. Ба сифати нишондоди асосии самаранокии муҳити институтсионалӣ, 

қобилияти онҳо барои таъсиррасонӣ баҳри баланд намудани устувории сатҳи 

тараққиёти минтақаҳо баромад мекунад. 

Дар консепсияи рушди устувор аҳамияти махсусро механизми 

таъсиррасонии иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ доро аст, лекин онҳо ҳоло пурра 

таъсис дода нашудаанд. Айнан механизмҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ ба 
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ҳамдигар таъсир расонида, мақсадҳои навро муайян менамоянд, ки дастрасии онҳо 

барои таъминоти рушди устувори минтақаҳо ва мамлакат зарур мебошад. Инчунин, 

дар низоми идоракунӣ бояд механизмҳои алоқаи байни блокҳои функсионалӣ-

мақсаднок амал намоянд, ки самтҳои афзалиятноки тараққиёти минтақавиро ифода 

мекунанд.  
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БОБИ V. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ ТАКОМУЛИ МЕХАНИЗМИ 

ТАНЗИМИ МАКРОИҚТИСОДИИ ХОҶАГИИ МИНТАҚА 

5.1. Такомули фишангҳои танзими ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодии 

тараққиёти ҳудудҳо 

Муаммои тараққиёти минтақавӣ вазифаи афзалиятноки давлатӣ буда, ҳалли 

он барои паст намудани сатҳи нобаробарии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо ва коҳиш додани дараҷаи фарқгузорӣ байни онҳо равона карда мешавад, 

ки баҳри баланд намудани суръати тараққиёти иқтисодӣ ва паст гардондани 

шиддатёбии вазъияти иҷтимоӣ дар мамлакат мусоидат менамояд. Дар натиҷа, 

тараққиёти ҳудудҳо сатҳи бехатарии иқтисодиро баланд карда, барои рушди 

устувори мамлакат шароит фароҳам меоварад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муаммои тараққиёти нобаробари ҳудудҳо ва 

фарқият дар сатҳи зиндагонии аҳолии минтақаҳо аз низоми иқтисодии маъмурӣ-

фармондеҳӣ боқӣ мондааст, ки дар даврони шӯравӣ ҳукмрон буд. Дар ҷараёни 

дигаргуншавии низоми иқтисодӣ ва пойдор гардидани муносибатҳои бозорӣ бо 

кӯшишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи чораҳо амалӣ карда шуданд, 

ки барои коҳишёбии фарқият дар тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҳудудҳо равона 

шудаанд. 

Ба ин чораҳо қадамҳои аниқ дар самти коркарди механизми банақшагирии 

стратегӣ дохил мешаванд, ки ба воситаи онҳо тараққиёти мутаносиби минтақаҳо ва 

ҳудудҳои алоҳида таъмин карда мешавад. Амалигардонии механизмҳои 

банақшагирии стратегӣ ва истифодабарии он аз лаҳзаи қабули Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Оид ба пешгӯикунии давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва 

барномаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон”124 дар соли 2003 

оғоз ёфт. Мутобиқи Қонуни қабулшуда ба Вазорати рушди иқтисод ва савдои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дастури методӣ оид ба коркард ва амалигардонии 

барномаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” (аз 

12.01.2009с., таҳти № 1/3) пешниҳод шуда буд. Истифодабарии чунин усулҳо 

                                                           
124 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба пешгӯикунии давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон” аз 3 августи соли 2018, таҳти №1544 (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2018, №7-8. – С. – 527). Сарчашма: https://www.parlament.tj. 
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таҷрибаи коркарди барномаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо, ноҳияҳо ва 

шаҳрҳоро фаъолтар намуд. Ба шумораи онҳо “Барномаи рушди иҷтимоӣ-

иқтисодии вилояти Суғд барои солҳои 2016-2020”, “Барномаи рушди иҷтимоӣ-

иқтисодии шаҳри Истаравшан барои солҳои 2016-2020”, “Барномаи рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии шаҳри Хуҷанд барои солҳои 2016-2020”, “Барномаи рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии ноҳияи Айнӣ барои солҳои 2016-2020” ва ғайра дохил шуда 

метавонанд. Барномаҳои қабулгардида мақсад ва масъалаҳои умумӣ доранд, ки бо 

назардошти “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030” муқаррар карда шудаанд, алалхусус, баланд намудани сифати 

зиндагонии аҳолӣ, фаъолгардонии муҳити корӣ, таъминоти дастрасӣ ба хизматҳои 

иҷтимоӣ125. 

Ҳуҷҷатҳои қабулшуда (қонунҳо, санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ) аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки таъсири давлат ба ҷараёни тараққиёти минтақавӣ ба фишангҳои 

институтсионалии баҳамалоқаманд асос меёбад, низоми ягонаи танзими давлатии 

тараққиёти ҳудудҳоро ташкил мекунад. Дар ин низом гурӯҳи фишангҳои формалӣ 

ҷудо карда мешаванд, ки барои ҳама субъектони ҳудудӣ ягона буда, ба ҳама 

соҳаҳои фаъолияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ паҳн карда шудаанд ва барои танзими 

тараққиёти ҳудудҳо дар сатҳи давлат истифода мешаванд. Аз як тараф, онҳо барои 

баланд намудани самаранокии тараққиёти ҳудудӣ имкон фароҳам оварда, аз тарафи 

дигар, фишангҳои ҳуқуқии тараққиёти ҳудудҳоро муқаррар менамоянд. Мавриди 

зикр аст, ки аз тарафи ин қонуну санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ қоидаҳои дахлдор ҷорӣ 

карда шудаанд, ки ҳамчун маҳдудкунандаи чунин тараққиёт баромад мекунанд. 

Азбаски фишангҳои хислати ҳуқуқидоштаи дар банақшагирии стратегӣ 

истифодашаванда манфиатҳои умумимиллиро ифода мекунанд, бинобар ҳамин, 

ҳангоми коркарди барномаҳои тараққиёти минтақавӣ бояд шароитҳои маҳаллӣ ба 

инобат гирифта шаванд. Чунин ҳолат барои фаъолияти мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ доир ба танзими ҷараёнҳои сиёсӣ ва иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо мақсади 

пешгирӣ намудани муноқишаҳои манфиатҳо зарур мебошад. 

                                                           
125 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. 
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Дигаргуншавии муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки дар минтақаҳои 

мамлакат амалӣ карда шудаанд, ба тараққиёти ин ҳудудҳо ва иқтисодиёти кишвар 

дар умум таъсири мусбат расониданд. Лекин, дар асл, ҳоло ҳам муаммоҳои 

ҳалнашудаи тараққиёти ҳудудӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд доранд. Тасдиқи 

ин гуфтаҳо бузургии пасти Индекси рушди инсон мебошад, ки аз рӯи он соли 2020 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавқеи 125 дар байни 189 кишвари дунё ҷойгир буд.126 

Аз ин лиҳоз, воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии 

савдо (СУС) тақозои замон ва омили мусбат буда, барои танзими равандҳои 

тараққиёти иқтисодиёти миллӣ ва минтақаҳои он замина мегузорад. Пеш аз ҳама, 

воридшавии мамлакат ба сафи Созмон шаҳодати мустаҳкамии иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва суръати баланди инкишофи он аз ҷониби мутахассисони 

Созмон аст. Акнун ҷумҳурии мо метавонад, ба дараҷаи баланди савдои беруна 

расида, мисли дигар мамлакатҳои пешрафтаи аъзои Созмон, савдои молу хидматро 

бо онҳо ташкил намояд. Ин бошад, дар навбати худ, ба боз ҳам васеътар ва 

мустаҳкамтар намудани раванди ҳамгироии корхонаҳо ва сохторҳои соҳибкории 

ватанӣ бо иқтисодиёти ҷаҳонӣ имкон медиҳад. 

Бояд қайд кард, ки ворид гардидани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба СУС натиҷаи 

раванди дурударозу мураккаби мувофиқгардонии шароити воқеии иқтисодиёт ва 

қоидаю қонунҳои амалкунандаи фаъолияти гумрукӣ, сохторҳои он ба талаботи 

СУС  мебошад. 

 Дар шароити суръатафзоии раванди ҷаҳонишавӣ ва абармиллӣ гардидани 

истеҳсолот зарурати танзими самараноки фаъолияти савдои хориҷӣ, ки аз тарафи 

субъектҳои иқтисодиёти минтақавӣ амалӣ карда мешавад, пеш омада, нақш ва 

аҳамияти Созишномаи кулл оид ба тарифҳо ва савдо, ки баъдан ба СУС мубаддал 

гардид, беш аз пеш зиёд мешавад. Дар асоси ин фаъолияти Созмонро афзалиятҳои 

муқоисавии мамлакатҳо ташкил мекунанд, ки аз ҷониби классикони назарияи 

иқтисод таҳлил ва пешниҳод шуда буданд. Пеш аз ҳама, ин принсипҳои ташкили 

кор мебошад, ки борҳо бартарии худро тасдиқ кардаанд. Аз ҷумла:   

                                                           
126«Отчёт о развитии человечества» (англ. Human Development Report) — ежегодная публикация, издаваемая 

Программой развития ООН, интернет ресурсы. https://gtmarket.ru/ratings/human-development-index. 
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1. Баробарҳуқуқии ҳамаи аъзои ташкилот, яъне муҳайё кардани шароити  

мусоид барои савдо дар ҳамаи мамлакатҳои аъзои Созмон мебошад. Дар амал, агар 

мамлакате ба яке аз узви Созмон имтиёзи савдоӣ диҳад ва ё содироту воридотро аз 

боҷситонӣ озод намояд, ин имтиёз ба таври автоматикӣ ба ҳамаи аъзои Созмон 

паҳн мешавад. 

  2. Ба эътибор гирифтани манфиатҳои тарафайн қоидаи асосӣ буда, 

мамлакатҳо барои кам намудани маблағи боҷҳои гумрукӣ, ё тамоман аз байн 

бурдани онҳо ҳаракат менамоянд, инчунин, чораҳои ғайритарифии танзими 

робитаҳои содироту воридотро тамоман истифода намебаранд. 

          3. Шаффофияти муносибатҳои савдои хориҷии аъзои Созмон ва амалан чоп 

намудани натиҷаи савдо, пешкаш гарондани маълумоти пурра ба аъзои Созмон 

таъмин карда мешавад.  

 Дар Созмон давлатҳои мутараққӣ аз Аврупою Амрико ва Ҷопон, дар 

даҳсолаи охир бошад, Ҷумҳурии мардумии Чин, Сингапур, Куриё, Гонконг ва 

дигарҳо нақши муҳим мебозанд, зеро онҳо қисми асосии хароҷоти ин ташкилотро 

ба дӯш доранд. Қайд бояд кард, ки аз ҳисоби ҳаққулузвияти онҳо захираҳои қарзии 

ташкилотҳои байналмилалӣ ташкил мешаванд. Иқтидори иқтисодӣ ва афзалияти 

технологии давлатҳои мазкур ба онҳо имкон медиҳад, ки амри худро ба дигар 

давлатҳо таҳмил намоянд127. 

Аз ҳамин нуктаи назар давлатҳои мутараққие, ки сатҳи иқтисодиёт ва 

имконияти рақобатпазириашон баланд аст, ба озодии робитаҳои хоҷагии ҷаҳонӣ 

манфиатдоранд. Онҳо сиёсати савдои озод ва маҳдудкунии дахолати ҳукуматҳои 

миллиро ба фаъолияти иқтисоди хориҷӣ пеш мебаранд. Ба манфиатҳои онҳо, 

ҳамчунин, ҳадди аксар кушода будани бозорҳои давлатҳои дигар, алалхусус, 

давлатҳои рӯ ба тараққӣ ва кишварҳои дорои иқтисодиёти давраи гузариш 

мутобиқат мекунад. Чӣ қадаре ки иқтисодиёти давлатҳо бештар кушода бошад, 

ҳамон қадар дастрасии давлатҳои мутараққӣ ба захираҳо меафзояд, ширкатҳои 

онҳо бошанд, бе мамониат ба бозорҳои кишварҳои дигар ворид мегарданд. Дар ин 

                                                           
127 Фаминский И.П. Глобализация – новое качество  мировой экономики: Учебное пособие. М.: ИНФРА - М, 2012. 

– 397 с. 
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шароит танзими рақобатпазирии иқтисодиёти минтақаҳои кишварҳо, пеш аз ҳама, 

мамлакатҳои рӯ ба тараққӣ ва аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати он, ки 

дар марҳилаи гузариш ба сохти иқтисоди бозорӣ қарор доранд, сусттар мебошад ва 

барои ҳимоя аз тарафи давлат бо ёрии муқарраркунии боҷҳои гумрукии баландтар 

ба молҳои воридотӣ эҳтиёҷ доранд. 

 Бинобар ин, кишварҳои мутараққӣ саъю кӯшиш мекунанд, ки ба манфиати 

худ боҷҳои гумрукии содиротӣ ва воридотии молҳои мамлакатҳои рӯ ба тараққиро 

кам намоянд ва ҳатто агар имконаш бошад, онҳоро тамоман бекор кунанд. Вале, 

зимнан, бекоркунии боҷҳои содиротии гумрукӣ ба ашёи хом ва ҳомилони 

энергетикӣ аксар вақт бо манфиатҳои миллии кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва 

давлатҳои дорои иқтисодиёти даври гузариш мухолифат мекунад, зеро онҳо 

таҳвилкунандагони асосии ин молҳо ба бозори ҷаҳонӣ мебошанд. Бекоркунии 

боҷҳои гумрукӣ аз тарафи ҳукумати миллӣ тибқи талаботи давлатҳои мутараққӣ 

метавонад, ба паст шудани нархҳои ҷаҳонӣ ба ашёи хом ва ҳомилони энергетикӣ 

мусоидат намояд. Вале ин фоидаи бевосита барои давлатҳои мутараққӣ буда, ба 

гарон шудани нархи ашёи хом ва ҳомилони энергетикӣ дар бозори миллӣ ва ниҳоят 

ба суст гардидани дараҷаи рақобатпазирии истеҳсолоти миллӣ дар кишварҳои рӯ 

ба тараққӣ ва давлатҳое, ки дар марҳилаи гузариш ба сохти иқтисоди бозорӣ қарор 

доранд, оварда мерасонад128 . 

 Дар марҳилаи муосири рушди хоҷагии ҷаҳонӣ раванди баробаркунӣ, яъне 

ҳамвор намудани сатҳҳои рушди иқтисодии давлатҳои дунё сурат мегирад, ки дар 

натиҷаи он фарқи рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ тадриҷан кам мешавад. 

Минбаъд ин тамоюл хеле таҳким меёбад, ки барои ташкили фаъолияти озоди 

иқтисоди хориҷӣ бо ҳамаи давлатҳои дунё, кам шудани меъёрҳои боҷҳои 

воридотии гумрукӣ ё бекор кардани онҳо, дар оянда бошад, маҳдудкунии усулҳои 

маъмурии танзими фаъолияти иқтисодии хориҷӣ шароит фароҳам меорад. 

                                                           
128 Байматов А.А. Становление и развитие внешнеэкономических связей Республики Таджикистан в условиях 

глобализации // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия 

гуманитарных наук. Выпуск 1 (57). Худжанд, 2014. 71-78 с. 
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Ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдо аз 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ворид кардани тағйироти муайянро ба механизми 

танзими давлатии тараққиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои он, инчунин низоми ягонаи 

ташкили идоракунии минтақавии гумрукиро талаб мекунад. Пеш аз ҳама, як қисми 

меъёрҳои боҷҳои воридотии гумрукӣ бо ҳамон сатҳе, ки давлатҳои мутараққӣ (то 

99%) ва давлатҳои дорои иқтисодиёти даври гузариш (то 96 – 98%) расидаанд, бояд 

мутобиқ гардонида шаванд. Чунин ҳамоҳангии меъёрҳои боҷҳои гумрукӣ 

метавонад, ба нақши системаи гумрукӣ дар танзими савдои хориҷӣ таъсири бузург 

расонад, имкониятҳои тағйир додани тарифи воридотӣ бошанд, хеле маҳдуд 

мегарданд. Ба ғайр аз ин барои ташкили фаъолияти самараноки механизми танзими 

давлатии тараққиёти минтақаҳо, алалхусус механизми тарифи гумрукӣ як қатор 

тадбирҳо андешида мешаванд. Ҳамзамон, бояд ба такмили механизме, ки 

хусусияти иқтисодиёти минтақаҳо ва вазъияти имрӯзаи онҳоро дар иқтисодиёти 

миллии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ва ҷаҳонӣ ба эътибор мегирад, таваҷҷӯҳи махсус 

зоҳир карда шавад. Дар марҳилаи омодагӣ бо мақсади иҷрои талаботи Созмони 

умумиҷаҳонии савдо сатҳи ниҳоии меъёри боҷҳои гумрукӣ таҳия гардида, амалӣ 

намудани онҳо таъмин карда шавад ва минбаъд ин меъёрҳо набояд кам гарданд. 

Сухан дар бораи соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ ё истеҳсолоти алоҳидаи он меравад, 

ки амнияти иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъмин мекунанд ва иқтидори 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти содиротиро нигоҳ медоранд. 

Таҷрибаи давлатҳои узви Созмони умумиҷаҳонии савдо нишон медиҳад, ки 

дар шароити истифодаи «тарифи пайваста»-и гумрукӣ раванди ҳимояи 

истеҳсолкунандаи ватанӣ мураккаб мегардад 129 .  Ин аз низоми гумрукии 

амалкунанда ва салоҳияту маҳорати кормандони он вобаста буда, ташкил ва 

истифодаи олоти муосири ҳимояи бозори дохилиро, ки бо қоидаҳои Созмони 

умумиҷаҳонии савдо мувофиқат мекунад, талаб менамояд. Зимнан, ин вазифаи 

душвор аст, зеро хадамоти гумрук қисми фаъоли низоми танзими давлатии 

тараққиёти минтақаҳо ба ҳисоб меравад ва бо воридкунандагон робитаи бевосита 

                                                           
129 Иванова С.В. Всемирная торговая организация: Учебное пособие. М.: Экономистъ – М., 2007. – 318 с. 



239 
 

дорад, бояд дар бораи онҳо маълумоти пурра дошта бошад. Чораи мазкур имкон 

медиҳад, ки баҳри онҳо ҳимояи молистеҳсолкунандагони ватанӣ андешида шавад 

ва ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳодҳо оиди зарурати гузаронидани 

тадқиқот бо мақсади ҷорӣ кардани боҷҳои махсус, зиддидемпингӣ, ҷубронӣ ё дигар 

тадбирҳои ҳимояи истеҳсолкунандаи ватанӣ манзур карда шавад. 

Барвақт ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии 

савдо (тақрибан панҷ сол пеш) мувофиқи мақсад набуд, зеро кишвар зери таъсири 

бӯҳрони дунболадори молию молиявии ҷаҳонӣ ба соҳаҳои ҳаёти иҷтимоию 

иқтисодӣ қарор дошт. Вале айни замон, имконият ва зарурати ворид шудани 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии савдоро истифода бурда, 

манфиатҳои миллии Тоҷикистонро пурра ҳимоя намудан лозим аст. Ҳамаи 

ҷиҳатҳои мусбат ва манфии воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба Созмони 

умумиҷаҳонии савдо бояд ба таври дақиқ омӯхта, тавозуни мусбати манфиатҳоро 

барои давлат ва дигар иштироккунандагони фаъолияти иқтисодии хориҷӣ таъмин 

намудан мувофиқи мақсад аст. Бо ибораи дигар, манфиати аз воридшавӣ ба Созмон 

ба дастоянда аз зарари он зиёдтар мебошад. 

Дар раванди танзим таваҷҷӯҳи асосиро ба даст овардани натиҷаҳои 

манфиатбахш ва ҳалли мусбати масъалаҳои асосии барои давлат ва ба ташкили 

шароит барои ширкатҳои минтақавии молистеҳсолкунанда зоҳир карда, талаботи 

амалии онҳо ба эътибор гирифта шавад: 

Якум, бо назардошти рушди нокофии инфрасохторҳои гумрукӣ ва вазъи 

гуногуни онҳо дар раёсатҳои минтақавии гумрукӣ, давлат бояд муносибати 

махсусро ҷорӣ намояд, ки моҳияти он дар пешниҳоди муддати бештари вақт барои 

дигаргунсозии тамоми инфрасохтори гумрукии минтақаҳо мутобиқи талаботи 

Созмони умумиҷаҳонии савдо пешниҳод карда шавад. Барои субъектҳои хоҷагии 

минтақавӣ, ки ба фаъолияти иқтисодии хориҷӣ машғуланд, бояд низоме муқаррар 

карда шавад, ки ба шароити инкишофи иқтисодиёти даври гузариш мутобиқат 

намояд. Ҳамзамон, тарзи амал ва фикрронии соҳибкорони миллӣ ва мавқеи онҳо 

дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон назар ба дигар кишварҳо – узви СУС хеле 
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фарқ мекунад. Аз ин рӯ, дар даври аввали фаъолият ба ҳимояи бозор аз рақобати 

хориҷӣ ва дастгирии молистеҳсолкунандагони минтақавӣ бамаврид аст. 

Дуюм, бо назардошти вазъи мавҷудаи бозорҳои минтақавии кишвар бояд ба 

раёсатҳои минтақавии гумрукӣ ҳуқуқи муайян намудани меъёрҳои муваққатӣ ва 

мавсимии боҷҳои гумрукӣ барои молҳои алоҳида ва механизми татбиқи онҳо дар 

ҳамоҳангӣ бо Созмони умумиҷаҳонии савдо манзур карда шавад. Инчунин, қабули 

қарорҳои мутобиқ дар бобати ҳалли баъзе масъалаҳои истифодаи усулҳои 

маъмурӣ, ё иқтисодии танзими фаъолияти иқтисодии субъектҳои хоҷагии маҳаллӣ, 

ки ба иқтисодиёти кишвар манфиатбахш мебошанд, амалӣ гардонида шавад. 

Умуман, мустақилона муайянкунии меъёри боҷҳои воридотӣ, маҳдудкунии 

феҳристи молҳо дар асоси ба эътибор гирифтани вазъияти мавҷуда дар бозори 

дохилии кишвар ба манфиати Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Асоси назариявию амалии ҳалли масъалаҳои дар боло зикршуда бо 

консепсияи иқтисодиёти минтақавии кушода зич алоқаманд буда, дар раванди 

такмилдиҳии механизми танзим ҷорӣ кардани қоидаҳои сахти квотадиҳӣ ва 

иҷозатномадиҳӣ бо назардошти хусусияти иқтисодиёти минтақаҳо ба мақсад 

мувофиқ аст.  

Аз ин лиҳоз, дар “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030” зарурати ислоҳоти иқтисодиёти минтақаҳо ва аз он ҷумла, 

низоми танзими давлатии тараққиёти минтақаҳо муқаррар гардидааст. Дар ин ҷода 

зарурати васеъ намудани шабакаи коммуникатсионӣ ва дигар инфрасохторҳои 

минтақаҳо, таъсиси шумораи зиёди ҷойҳои нави корӣ муқаррар гардидааст, ки 

самти афазалиятноки тараққиёти минтақавӣ ба ҳисоб рафта, фарқияти тараққиёти 

ҳудудҳоро коҳиш медиҳад. Ба ғайр аз ин, бояд тамоми аҳолии мамлакатро бо 

дастрасии баробар ба хизматҳои асосӣ фаро гирифт, ки барои ташаккулёбии 

сармояи инсонии босифат, таъсис додани шароитҳои мусоиди зиндагонии аҳолӣ, 

фазои диққатҷалбкунандаи бизнес дар минтақаҳо зарур мебошанд. 

Дар ин самт, ба сифати фишанги зарурии тараққиёти минтақаҳои алоҳидаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд барномаҳои мақсадноки баланд намудани самаранокии 

идоракунии ҳудудҳо баромад кунанд. 



241 
 

Ҳангоми ташаккулёбӣ ва фаъолияти низоми танзимкунии макроиқтисодии 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо манфиатҳои ҳудудиро ҳатман ба инобат 

гирифтан лозим аст. Чунин ҳолатро ба воситаи усулҳои иқтисодӣ-математикӣ бо 

истифодаи фишангҳои буҷетӣ-андозӣ амалӣ кардан мумкин аст. 

Пеш аз ҳама, маҷмӯи манфиатҳои давлат, минтақаҳо ва ҳар як иштирокчии 

ҷараёни буҷетӣ-андозиро ташаккул додан зарур аст. Баъдан, бо истифода аз ин 

принсипҳо манфиати минтақа бо манфиати ташкилёбиҳои ҳудудӣ мутобиқ карда 

мешавад. Функсияи агрегиронии манфиатҳо (I) чунин намуд мегирад: 

                          𝐼 = ∑ 𝐼𝑗  (𝑛
𝑗=1 𝑟𝑗,𝑡𝑗,……)       max,                (5.1) 

ки дар ин ҷо: Ij (rj, tj, …) – манфиати минтақаи j (ташкилёбии ҳудудӣ); 

rj, tj, – тағйирёбандаҳои манфиати аниқи минтақа (ташкилёбии ҳудудӣ) мебошад. 

Ҳангоми истифодабарии трансфертҳо сохтори манфиатҳои сатҳи ҳудудӣ ба 

дараҷае мураккаб гардида, чунин намуд мегирад: 

𝐼 = 𝐼1( 𝑝1,𝑝2,…….𝑝𝑥𝑆𝑏𝑠𝑦) + 𝐼2  (𝑁, 𝑁𝑁, 𝑇) + 𝐼3   (⨍1   ,⨍2   , ⨍𝑚𝑆𝑏𝑣𝑠)⟶max, (5.2) 

ки дар ин ҷо: Sbsy – субсидияҳо аз буҷетҳои маҳаллӣ мебошад, ки ба номгӯи 

афзалиятҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии ташкилёбии ҳудудӣ таъсир 

мерасонад; 

N’ – ҳаҷми даромадҳои андозии буҷетҳои маҳаллӣ бо дарназардошти маҳдудиятҳои 

ҳангоми истифодабарии механизми трансфертҳои байнибуҷетӣ бамиёномада, ки 

имконияти мусодираи даромадҳоро ба буҷети минтақавӣ боздошта, ҳамзамон, 

ҳаҷми воридшавии даромадҳои имконпазирро таъмин менамояд; 

NN’ – ҳаҷми даромадҳои ғайриандозии буҷети ҳудудӣ бо назардошти маҳдудияти 

ҳангоми истифодабарии механизми трансфертҳои байнибуҷетӣ ба миёномада, ки 

имконияти мусодираи даромадҳоро ба буҷети минтақавӣ боздошта, ҳамзамон 

ҳаҷми воридшавии даромадҳои имконпазирро таъмин менамояд; 

T – воридшавии трансфертҳои байнибуҷетӣ; 

Sbvs – субвенсияҳое, ки воридшавии онҳо ба беҳтаршавии вазъият ба таври 

ғайримустақим таъсир расонида, барои ҳалли масъалаи аҳамияти маҳаллидошта 

мусоидат менамояд. 
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Манфиатҳои базавии субъектони дохилимиллӣ ба ҳолати умумии таъминоти 

тараққиёти стратегии минтақа дар дурнамои миёнамуҳлат ва дарозмуддат таъинот 

дошта, метавонанд дар шакли зерин ифода ёбанд: 

𝐼𝑅 = 𝐼1 (𝑝1
’  , 𝑝2

’ , . . 𝑝𝑥
’ ) + 𝐼2(𝑁𝑅 , 𝑁𝑁𝑅 , 𝑁𝑚, 𝑁𝑁𝑚) + 𝐼3(⨍1

’ , ⨍2
’ …⨍𝑡

’ )⟶max,  (5.3) 

ки дар ин ҷо: IR – манфиати агрегиронии субъети дохилимиллӣ; 

I1 – тараққиёт мутобиқи афзалиятҳои субъекти дохилимиллӣ; 

р1’, p2’, …, pх’ – афзалиятҳои тараққиёт, ки дар барномаи тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии субъекти дохилимиллӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ инъикос 

ёфтаанд; 

x – шумораи афзалиятҳои интихобгардидаи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ; 

I2 – афзоиши ҳаҷми даромадҳои буҷети умумии субъекти дохилимиллӣ дар давраи 

ҷорӣ ва дурнамои миёнамуҳлат; 

NR – ҳаҷми даромадҳои андозии буҷети минтақавӣ; 

NNR – ҳаҷми даромадҳои ғайриандозии буҷети минтақавӣ; 

Nm – ҳаҷми даромадҳои андозии буҷетҳои маҳаллӣ ва ташкилёбии ҳудудии 

минтақа; 

NNm – ҳаҷми даромадҳои ғайриандозии буҷетҳои маҳаллӣ ва ҳамаи ташкилёбиҳои 

ҳудудии минтақа; 

I3 – амалигардонии самараноки уҳдадориҳои субъекти дохилимиллӣ; 

f1, f2, …, ft – уҳдадориҳои субъекти дохилимиллӣ; 

t – шумораи уҳдадориҳо. 

Ҳангоми истифодабарии низоми трансфертҳои байнибуҷетӣ, ки ба 

амалигардонии баробаркунии вазифаҳо, маҷмӯи манфиатҳои базавӣ ва субъекти 

дохилимиллӣ таъинот доранд, бояд бо чунин унсурҳо пурра карда шаванд. 

𝐼𝑅 = 𝐼1 (𝑝1
’  , 𝑝2

’ , . . 𝑝𝑥
’ ) + 𝐼2(𝑁𝑅 , 𝑁𝑁𝑅 , 𝑁𝑚, 𝑁𝑁𝑚) + 𝐼3(⨍1

’ , ⨍2
’ …⨍𝑡

’ )⟶max, 

  𝐼’ = 𝐼4(O,K)⟶min,                                                                     (5.4) 

ки дар ин ҷо: I’ – манфиати субъекти дохилимиллӣ дар пешниҳод намудани 

трансфертҳо ба ташкилёбиҳои ҳудудӣ; 
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I4 – баробаркунии таъминоти буҷетии ташкилёбиҳои ҳудудӣ дар минтақаҳо, ки 

имконияти хароҷоти ҳадди ақали зарурии буҷетӣ ва муътадилии иҷтимоиро таъмин 

менамояд; 

O – таъминоти буҷетии ташкилёбиҳои ҳудудии минтақа; 

К – нишондодҳои баробар намудани таъминоти буҷетӣ. 

Зарурати барасмиятдарории ҷараёни танзими тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии субъекти дохилимиллӣ ва ташкилёбии ҳудудҳо дар асоси 

мутобиқкунонии манфиатҳои тарафҳо дар намуди модели мувофиқ ба миён меояд 

(расми 5.1). 

Дар модели коркардшуда алоқамандии фишангҳои стратегии танзимкунӣ 

нишон дода шудааст, махсусан, стратегияи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа, 

ташкилёбиҳои ҳудудии ба онҳо дохилшаванда, механизмҳои бо гузариши 

уҳдадориҳо ва таъминоти молиявии онҳо нишон дода шудаанд. 

Унсури стратегияи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ва ҳудудҳои 

маъмурии он бевосита афзалияти тараққиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ бо назардошти 

баҳамтаъсирасонии онҳо ба ҳисоб меравад. 

Истифодабарии модел имкон медиҳад, ки ҳамоҳангсозии манфиатҳои 

сатҳҳои минтақавӣ ва ҳудудӣ дар асоси истифодабарии фишангҳои нисбатан 

самараноки идоракунии ҷараёни тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии ҳудудҳои 

маъмурӣ амалӣ карда шаванд. 

Ҷиҳати асосии таъминкунандаи мутобиқсозии манфиатҳо таносуби 

(мутобиқаткунӣ, ҳамдигарро пурра намудан, зиддият) афзалиятҳои тараққиёти 

минтақаҳо ва ташкилёбиҳои ҳудудӣ ба ҳисоб меравад. Мутобиқсозии манфиатҳо 

бештар дар шароити мувофиқат намудани афзалиятҳои номбурда, яъне агар px = 

px бошад, имконпазир аст, зеро мақсадҳои умумӣ имкон медиҳанд, ки захираҳо 

барои дастраскунии онҳо дар асоси манфиатовар будани тарафайнии натиҷаҳо 

муттаҳид карда шаванд.  

Дар ҳолати мувофиқат накардани афзалиятҳо онҳо бояд бо истифода аз 

баҳодиҳии экспертӣ, дараҷаи мутобиқати афзалиятҳои субъект, ки мақсади 

молиягузории якҷоя мебошад, бо афзалиятҳои ташкилёбиҳои ҳудудӣ баҳогузорӣ 
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карда шаванд, то ки зиддиятҳо, мустақилият ва ё пурракунии манфиатҳо муайян 

карда, мутобиқати онҳо таъмин карда шаванд. 

 

 

Расми 5.1. - Модели тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ва ҳудудҳои маъмурӣ дар 

асоси мутобиқсозии манфиатҳо  

Стратегияи рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақа 
Мақсадҳо 

Буҷети минтақа, 

ҳисобот оид ба 

иҷроиши буҷет 

Афзалиятҳои 

тараққиёти минтақа 

Сиёсати 

баробаркунии 

таъминоти буҷетии 

ташкилёбиҳои 

ҳудудӣ 

Таҳлили 

самаранокии 

ҷудо намудани 

уҳдадориҳо 
Захираҳои молиявӣ 

СУБСИДИЯҲО ДОТАТСИЯҲО СУБВЕНСИЯҲО 
Трансфертҳои 

байнибуҷетӣ 

Афзалиятҳои 

тараққиёти 

ташкилёбиҳои 

ҳудудӣ  

Даромадҳои 

азонихудӣ БУҶЕТ 

Ташкилёбиҳои 

ҳудудӣ 

Стратегияи рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии 

ташкилёбиҳои ҳудудӣ  

МИНТАҚАҲО 

1 2 3 4 
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Ҳангоми мутобиқаткунонии афзалиятҳои тараққиёти минтақавӣ ва ҳудудӣ 

мумкин аст, фишанги амалкунанда истифода шавад, ки ба гурӯҳи фишангҳои 

молиявӣ дохил мешавад, ба монанди субсидияҳо. 

Дар асоси таҳлили стратегияи рушди минтақавӣ афзалиятҳои субъектони 

хоҷагидории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати истифодабарии фишангҳои буҷетӣ-

андозии танзими тараққиёти минтақавӣ муайян карда мешаванд. Алалхусус, ақида 

оид ба имконҳо ва миқёси сиёсати ҳавасмандгардонӣ вуҷуд дорад. 

Ҳавасмандгардонӣ ба таъминоти нисбатан сатҳи баланди мутобиқгардонии 

манфиатҳо нисбат ба он манфиатҳое, ки дар ҷараёни чораҳои ҷоришуда ташаккул 

ёфтаанд, бояд равона карда шавад. Мисол, манфиати ташкилёбиҳои ҳудудӣ дар 

бадастоварии трансфертҳо аниқ ва бо формулаи 5.3 дар таркиби I2 ифода меёбад, 

ки он аз тағйирёбандаи Т вобастагӣ дорад. Барои баҳодиҳии нисбатан дақиқи 

таъсири трансфертҳои ҳавасмандгардонӣ ба ҷараёни мутобиқшавии манфиатҳо 

бояд хусусияти механизми ҳавасмандгардонӣ ба инобат гирифта шавад, 

аниқтараш, он натиҷаҳое, ки дастрас намудани онҳо ҳангоми гирифтани 

трансфертҳои додашуда имконпазир ҳастанд. Агар чунин ҳавасмандгардонӣ ба 

афзоиши даромадҳои андозӣ ва ғайриандозии буҷети маҳаллӣ асос ёфта бошад, он 

гоҳ диққатҷалбкунандагии ташкилёбиҳои ҳудудӣ натанҳо бо тағйирёбандаи Т, 

балки аз ҳаҷми даромадҳои андозии N’ ва ҳаҷми даромадҳои ғайриандозии NN’ 

буҷети ҳудудӣ тавсиф карда мешавад. 

Баробари ин, манфиати минтақа бо нишондоди I2 тавсиф карда мешавад, ки 

тағйирёбии он бо тағйироти ҳаҷми даромадҳои андозии Nм ва даромадҳои 

ғайриандозии NNм буҷетҳои маҳаллии ҳамаи ташкилёбиҳои ҳудудии минтақа ба 

миён меояд. Дар ҳолати додашудаи нишондодҳои алоҳида манфиатҳои 

муайянкунандаи сатҳҳои ҳудудӣ ва минтақавӣ бо ҳам мувофиқат мекунанд ва бо 

ин васила ҷараёни мутобиқаткунии манфиатҳо дар чорчӯбаи тақсимоти 

трансфертҳои байнибуҷетӣ таъмин карда мешавад. 

Ҳамин тавр, ҳангоми истифодабарии дотатсияҳои ҳавасмандгардонӣ 

мутобиқаткунии самараноки манфиатҳои тарафҳо ба миён меояд: хусусияташон бо 



246 
 

нишондодҳое алоқаманд мебошад, ки дар асоси онҳо ҳавасмандгардонӣ амалӣ 

гардонда мешавад. 

Трансфертҳои баробаркунӣ, ки аз буҷетҳои минтақавӣ ҷудо карда мешаванд, 

дар мадди аввал фишанги танзимкунии тараққиёти ҳудудӣ қарор намегиранд, зеро 

онҳо ба ҳалли масъалаҳои тактикӣ таъинот доранд. Лекин, фишанги мазкур 

иқтидори муайянро барои таъсирот ба тараққиёти ҳудудӣ дорад, чунки ҳангоми 

баробар намудан, бояд дараҷаи коҳишёбии номутаносибии ҳудудӣ муайян карда 

шавад, ки дастрасии онҳо пешбинӣ шуда, ҳамзамон, бояд аз таъсироти 

ғайриҳавасмандгардонии трансфертҳои додашуда ба тараққиёти ташкилёбиҳои 

ҳудудӣ эмин дошта шавад (расми 5.1, алоқаи 2). 

Фишанги дигари барои танзимкунии тараққиёти ҳудудӣ истифодашаванда 

ҷудокунии уҳдадориҳо байни идоракунии сатҳи минтақавӣ ва ҳудудӣ мебошад 

(расми 5.1, алоқаи 4). Муносибати минтақа ва ташкилёбиҳои ҳудудӣ дар чунин 

ҳолат ба алоқамандиҳои давлат ва субъектони дохилимиллӣ монандӣ дорад. 

Ҷудо намудани уҳдадориҳо аз ҷиҳати назариявӣ дар ҳолате ба миён меояд, ки 

имкони амалигардонии самараноки он дар сатҳи муайяни ҳокимияти давлатӣ ва ё 

худидоракунии маҳаллӣ мавҷуд бошад. Ҷараёни гузариши уҳдадориҳо барои 

субъекти миллӣ ва ташкилёбиҳои ҳудудӣ муноқишавӣ намебошад, агар 

уҳдадориҳо ва арзиши онҳо ба таври дуруст муайян карда, сари вақт ба 

сарчашмаҳои молиягузории мувофиқ вогузор шуда бошанд. Барои таъмини 

масъалаи мазкур бояд ба баҳодиҳии самаранокии амалигардонии уҳдадориҳо дар 

сатҳҳои гуногуни низоми буҷетӣ баргашта, азнавтақсимкунии саривақтии 

воситаҳоро таъмин намояд. Азнавтақсимкунии уҳдадориҳо истифодабарии 

комплексии чунин фишанги молиявиро, ба монанди субвенсия, дар назар дорад. 

Дар шароити мусоид ташкилёбиҳои ҳудудӣ барои ба даст овардани субвенсияҳо 

нисбат ба дастрас намудани дотатсияҳо ва субсидияҳо, ки қисми даромади буҷети 

худи минтақаҳо буда, мувофиқан, барои амалигардонии вазифаи идоракунии 

маҳаллӣ ҳавасмандии камтар доранд.  

Аз нуктаи назари ташкилӣ ҷараёни мутобиқсозии манфиатҳо дар асоси 

истифодабарии трансфертҳои байнибуҷетӣ таҳлили ҳолати иқтисодиёт, молия ва 
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соҳаи иҷтимоии ҳудудҳоро дар назар дорад, ки барои муайян намудани мақсадҳои 

асосии тараққиёти минтақа ва ташкилёбиҳои ҳудудӣ зарур мебошанд. 

Фаъолияти якҷояи ҳокимияти минтақавӣ ва маҳаллӣ дар асоси ҳуҷҷатҳо дар 

назар дошта мешавад, ки ҳолати молиявии субъекти минтақавӣ ва дурнамои 

тараққиёти онро тавсиф менамояд: стратегияи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии субъекти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешгӯикунии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа 

барои давраи дарозмуддат ва пешгӯикунии буҷетии субъекти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи дарозмуддат мебошад. Барои таҳлили сиёсати буҷетӣ-

андозии маҳаллӣ истифодабарии ҳуҷҷатҳои шабеҳ ба ташкилёбиҳои ҳудудӣ тавсия 

дода мешавад. 

Дар назар дошта мешавад, ки баҳодиҳии ҳуҷҷатҳо мувофиқи субъекти 

дохилимиллӣ ва ташкилёбиҳои ҳудудӣ аз тарафи хадамотҳои иқтисодии 

маъмурияти минтақа амалӣ карда мешаванд. Таҳлили фаъолияти ҳокимияти 

минтақавӣ ва маҳаллӣ имкон медиҳад, ки сохтори онҳо ба воситаи холгузории ҳар 

яки онҳо дар асоси пурсиши экспертии кормандон ва мутахассисони ваколатдори 

мақомоти идоракунӣ муайян карда шаванд. 

Вазифаи асосӣ муайян намудани аҳамияти фишангҳои алоҳида мебошад, ки 

ба воситаи онҳо мутобиқкунонии манфиатҳои тарафҳо ва баръакс, номувофиқатии 

онҳо баҳогузорӣ карда шавад. Дар ҳолати мувофиқат накардани манфиатҳо маҷмӯи 

чораҳо коркард мешаванд, ки барои ба эътидол овардан ва ҳалли зиддиятҳо равона 

мегарданд. 

Ҳамин тавр, консепсияи танзимкунии тараққиёти ҳудудӣ ба принсипи 

мутобиқсозии манфиатҳои субъектони гуногуни минтақавии хоҷагидорӣ ва 

идоракунӣ асос мегирад. Ба шумораи фишангҳои танзими тараққиёти минтақавӣ 

трансфертҳои байнибуҷетӣ, вогузор намудани меъёрҳои андозӣ, буҷетикунонии 

ибтикорӣ ва ғайра дохил мешаванд, ки ба мутобиқсозии манфиатҳои минтақавӣ ва 

ҳудудӣ таъсир расонида, имкон медиҳанд, ки тараққиёти минтақаҳо, ҳамзамон, 

сатҳи сифати зиндагонии аҳолӣ таъмин карда, нобаробарӣ дар вазъияти иҷтимоӣ-

иқтисодӣ коҳиш дода шавад. 



248 
 

5.2. Роҳҳои баланд намудани самаранокии механизми танзими 

макроиқтисодии тараққиёти минтақа 

Барои минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гуногунии табиӣ-иқлимӣ ва 

иқтисодӣ хос аст, ки ба таври манфӣ дар ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодии онҳо, инчунин, 

дар шароити зиндагонии аҳолӣ ифода меёбад. Аз ин ҷиҳат, ин муаммо масъалаи 

асосии мақомоти идоракунии сатҳҳои гуногун ба ҳисоб рафта, аз ҳалли он 

муттаҳидшавии ҷамъият, нигоҳдории худшиносии миллат ва дастрас намудани 

пешрафти доираи васеъ, амалигардонии мақсади волои тараққиёти дарозмуддати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагии калон дорад. Баробари ин, дар мадди аввал 

баланд намудани сифати маҷмӯи чораҳо ва фишангҳои истифодабарии давлатӣ 

баромад мекунанд, ки баҳри тараққиёти минтақаҳои мамлакат равона карда 

шудаанд130. 

 Бояд зикр намуд, ки вазифаҳои минтақаҳо ва ҳудудҳои маҳаллӣ бо вазифаи 

умумии рушди иқтисоди миллии кишвар зич алоқаманданд. Идоракунии 

минтақавӣ ба ҳалли вазифаҳои зерин асос ёфтааст, ки аз беҳамтоии шароити 

табиию иқтисодӣ ва хусусиятҳои фаъолияти субъектони иқтисодиёти минтақа 

бармеоянд. Ба қатори чораҳои танзими мусоидат намудан ба рушд ва 

ҳамоҳангсозии сохтории ноҳияҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ақибмонда дар минтақаҳо, 

махсусан минтақаҳои кӯҳӣ, наздикӯҳӣ ва наздисарҳадӣ, ки дар асоси ислоҳоти 

хоҷагдорӣ онҳо ба принсипҳои бозорӣ табдил шудааанд, инчунин мусоидат ба 

рушди кишоварзӣ тавассути ташаккули босуръати сохторҳои бозори кишоварзӣ ва 

ташкили инфрасохтор дар доираи ислоҳоти бахши кишоварзии иқтисодиёти 

минтақа дохил мешавад. Ба ғайр аз ин, гузаронидани тадбирҳо дар сатҳҳои гуногуни 

ҳукумати давлатӣ оид ба паст кардани сатҳи бекории таназзул ва ташкили кӯмаки 

давлатӣ ба ҷавонон ва шахсоне, ки дар бозори меҳнат таҳдид намуда, дар раванди 

вуруди онҳо ба муҳити корӣ ва мутобиқшавӣ ба тағйирёбии бозоргонӣ дар саноат ва 

дигар соҳаҳои хоҷагии халқ лозим аст. Дар натиҷаи ин чорабиниҳо, инчунин 

                                                           
130 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. 
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ҳавасмандгардонии рушд ва сатҳи сохтории зиндагонии аҳолӣ дар шаҳру 

шаҳракҳо, хусусан дар деҳот, ки зичии аҳолӣ махсусан паст аст, диққат дода шавад. 

Равандҳои ҷаҳонишавӣ дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ таҳияи усулҳои нави 

методологӣ ва амалиро барои ташаккули роҳҳои рушди стратегии иқтисодии 

қаламрави минтақаҳои кишвар ва субъектҳои алоҳидаи Тоҷикистон тақозо 

мекунанд. 

Аҳамияти аввалиндараҷаро ба раванди минтақагардонии ислоҳоти иқтисодӣ 

додан зарур аст, ки он таҷдиди назар ва ҳаматарафаи схемаҳо ва сохторҳои 

идоракунии давлатии ҳудудҳоро дар асоси таърифи возеҳи принсипҳо, ҳадафҳо, 

вазифаҳо ва функсияҳои ҳар як сатҳи ҳокимият дар назар дорад. Дар ин робита, 

аҳамияти ҷустуҷӯи роҳҳои муносиби рушди системаҳои иқтисодӣ дар сатҳи ноҳия, 

ки ба шароити минтақавӣ кардани кишвари хурди рӯ ба афзоиш ба қадри кофӣ 

мувофиқ аст, меафзояд. Дар асоси назарияҳои иқтисодиёти минтақавии муосир 

таҳияи усулҳои амиқи консептуалии идоракунии минтақавии рушди иқтисодии 

қаламрав ба мақсад мувофиқ аст. Аз ин рӯ, истифодаи равишҳои консептуалӣ ба 

идоракунии минтақавӣ фароҳам овардани шароит барои рушди устувори хоҷагии 

минтақавӣ ва ҳудудҳои онро талаб мекунад. Дар  аввал рушди фазои иқтисодиро 

ба воситаи оқилона ҷойгир намудани корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва 

инфрасохтории ҳудудҳои алоҳида, дар асоси наздик будан ба манбаъҳои ашёи хом 

ва қувваи корӣ, инчунин дар мавзеи фурӯш ва истеъмоли аҳолӣ ба роҳ мондан зарур 

аст. Сатҳи самараноки идоракунии минтақавӣ боло меравад, агар дар минтақа 

корхонаи «сохторсоз»  амал намояд, ки муносиби андозаи калони истеҳсолот ва 

истифодаи пурраи бартариҳои қаламравро таъмин мекунад. 

Дар бораи рушди «маҷмӯӣ», ки ба ташаккули муносибати муназзам ба 

идоракунии ҳудудҳо дар сатҳҳои гуногуни рушди иқтисодӣ ва ҳолати 

функсионалии тиҷорат дар доираи воҳидҳои алоҳидаи ҳудудӣ асос ёфтааст ва 

рушди «нуқтавӣ», ки моҳияти он ба баррасии ташкили маҳдуди фазоии истеҳсолот, 

омезиши манфиатҳои мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ вогузор шудааст. 

Рушди устувори минтақа бо мафҳуми «фазои иқтисодӣ» алоқамандии зич 

дорад, зеро он нуқтаи ибтидоиро дар бораи қаламрав ва параметрҳои иҷтимоию 
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иқтисодии он, қутббандии фазоии субъектҳои иқтисодӣ ва фарқияти иқтисодиёти 

минтақаҳо ташкил медиҳад.  

Фазои иқтисодӣ ҳамчун қаламрави серодам буда, дорои бисёр нуқтаҳои 

аҳолинишин, корхонаҳои саноатӣ, минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдёфта ва 

фароғатӣ, шабакаҳои нақлиётӣ ва муҳандисӣ, инчунин мавҷудияти робитаҳои зич 

байни объектҳои дар он мавҷуда мебошад. 

Минтақаи шимоли Тоҷикистон фазои дохилии худро дорад, ки дорои 

объектҳои зиёд ва робита бо фазои беруна мебошад. 

Усулҳо ва фишангҳои аз тарафи давлат истифодашаванда барои танзими 

ҷараёни тараққиёти минтақа, пеш аз ҳама, ба рушду нумуи ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, молиявӣ ва ғайраҳо ҷудо мешаванд. Ҳамаи ин усулҳо ва фишангҳо бо 

ҳамдигар алоқаманд буда, мавқеи асосӣ ба усулҳои молиявӣ вобаста карда 

мешаванд, зеро бе таъминоти молиявӣ ҷараёни танзими тараққиёти минтақавӣ, 

самаранокии дигар усулҳо ба дараҷаи дилхоҳ намерасанд.131 Инчунин, дар байни 

усулҳои молиявии баҳодиҳии самараноки танзимкунии тараққиёти минтақавӣ 

диққати махсус ба фишангҳои буҷетӣ-андозӣ зоҳир карда мешавад. 

Ба баҳодиҳии самараноки усулҳои буҷетӣ-андозии танзими тараққиёти 

минтақавӣ бисёр корҳои тадқиқотӣ бахшида шудаанд.132 

Дар асоси хулосабарории ин тадқиқотҳо ду самти танзими буҷетӣ-андозиро 

ҷудо намудан мумкин аст: 

 Якум, ин танзимкунии таносуби хароҷот ва даромади минтақаҳо 

ҳамчун натиҷаи фаъолияти субъектони онҳо; 

 Дуюм, ин баҳодиҳии натиҷаҳои ба даст овардашуда дар натиҷаи 

истифодабарии давлатии усулҳои танзими ҷараёни тараққиёти 

минтақавӣ дар асоси ҳисоби индикаторҳои тараққиёти минтақаҳо. 

Дар ҳар як самтҳои қайдшуда ҷиҳатҳои мусбат ва манфӣ ба назар мерасанд, 

лекин “ягон самти он ба пуррагӣ коркард нашудааст ва бинобар ҳамин, эътирофи 

                                                           
131 Тимофеева О.И. К вопросу об оценке эффективности налоговых льгот на региональном уровне //Финансы. 2016. 

№ 4. – С. 50–55. 
132 Михеева Н.Н., Ананьева Р.И. Инструменты региональной политики: оценка эффективности использования // 

Регион: экономика и социология. 2011. № 3. – С. 39–57. 
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оммавӣ надорад”. 133  Мувофиқан, коркарди усули баҳодиҳии самаранокии 

фишангҳои аз тарафи мақомоти ҳокимияти давлатӣ доир ба танзими тараққиёти 

минтақавӣ истифодашаванда ва татбиқи васеи он тадқиқотҳои илмиро талаб 

менамояд. Дар давраи муосир мутобиқи таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ исбот карда 

шудааст, ки ба сифати фишанги босамари ҳавасмандгардонандаи тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии ташкилёбиҳои ҳудудӣ, бешубҳа, имтиёзҳои андозӣ баромад 

мекунанд.  

Ҷиҳати таъмини фаъолияти рақобатпазири соҳаҳои иқтисоди миллӣ, 

фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақим, таъмини 

шаффофияти фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ ва дар ин замина коҳиш додани 

сатҳи иқтисодиёти ғайрирасмӣ, инчунин ҳамоҳанг намудани меъёри андозҳо бо 

давлатҳои ҳамсоя ва шарикони асосии тиҷоратии кишвар якчанд намуди андозҳо 

ихтисор гардида, меъёрҳои он бознигарӣ ва такмил дода мешаванд. Меъёри андоз 

аз даромад барои шахсони воқеии коргарони кироя дар Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз санаи 01.01.2022 паст гардида, ба 12 фоиз баробар карда мешавад. 

Мутобиқи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон аз даромади умумии коргарони 

кироя танҳо 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо тарҳ карда, боқимондаи он меъёри дар 

боло зикргардида андозбандӣ карда мешавад. 

Оиди андозбандии фоидаи шахсони ҳуқуқӣ дар Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қайд гардидааст, ки тавассути муттаҳид намудани андоз аз даромад ва 

андоз аз фоида минбаъд шахсони ҳуқуқӣ бар ивази андоз аз фоида андоз аз 

даромади шахсони ҳуқуқиро пардохт менамоянд. Даромади шахсони ҳуқуқӣ аз 

соҳае, ки дар он фаъолият менамояд, вобаста буда, бо чунин меъёрҳо андозбандӣ 

мегардад: 

1. Барои фаъолият оид ба истеҳсоли молҳо – 13 фоиз. 

2. Барои фаъолияти ташкилотҳои қарзии молиявӣ ва ширкатҳои мобилӣ – 

20 фоиз. 

                                                           
133 Леонов С.Н. Оценка результативности инструментов управления социально-экономическим развитием 

региона// Регионалистика. 2018. Т. 5. № 6. – С. 53–69. 
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3. Барои фаъолият оид ба истихроҷ ва коркарди захираҳои табиӣ ва 

фаъолияти дигар – 18 фоиз. 

Фишанги имтиёз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ истифода мешавад, ки дар 

он мутобиқи Кодекси андоз имтиёзҳо ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ дар намуди озод кардани пурра аз рӯи андозҳо истифода мешавад, 

алалхусус, аз андози фоида, андози замин, ААИ ва андоз аз истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгард134. 

Масалан, ҳангоми ҳамасола қабул намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Оид ба буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” тақсимоти андозҳои ба буҷетҳои 

марказӣ ва маҳаллӣ равонашаванда муайян карда мешавад. Барои соли молиявии 

2021 дар буҷети вилояти Суғд 50% ҷамъи андоз аз арзиши иловашуда ва 100% 

ҷамъшавӣ аз андози фоида ворид карда шуда 135 , андози замин ба пуррагӣ ба 

андозҳои маҳаллӣ дохил карда шудааст ва дар ташаккулёбии даромади буҷети 

вилоят иштирок менамояд. 

Имтиёзҳои андозӣ ва воридшавии андозҳоро ба буҷети маҳаллӣ солҳои охир 

муқоиса намуда, тамоюли коҳишёбии ҳаҷми воридшавии андозҳоро ба буҷети 

вилоят мушоҳида кардан мумкин аст. Бояд қайд намуд, ки мақомоти ҳокимияти 

минтақавӣ барои истифодабарии имтиёзҳои мазкур дар танзимкунии тараққиёти 

ҳудудӣ ваколат надорад. 

Дар ин ҷода имтиёзҳои андозӣ ба самараи баръакс оварда мерасонад, зеро 

коҳишёбии андозҳо ба қисми даромади буҷет ва имконҳои истифодабарии он бо 

мақсади мусоидат намудан ба тараққиёти минтақа инъикос меёбанд. Бинобар 

ҳамин, қарорҳо оид ба имтиёзҳои андозӣ бояд ба баҳодиҳии натиҷаи пешниҳоди 

онҳо асос бигирад. 

Барои амалигардонии баҳодиҳии самаранокии пешниҳоди андозбандии 

имтиёзноки андозсупорандагон бояд онҳоро аз рӯи чунин хислатҳо фарқгузорӣ 

намоянд: вобаста аз намуди афзалияти пешниҳодшаванда, аз рӯи намуди шахсони 

                                                           
134 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе, 2022. – С. 372. 
135 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021” аз 18 ноябри 

соли 2020, № 236: http://minfin.tj/ 
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бо имтиёзи андозӣ фарогирифташуда ва вобаста аз мақсадҳои пешниҳодшавандаи 

афзалиятҳо. 

Фарқгузорӣ аз рӯи намудҳои имтиёзҳои пешкашшуда мутобиқи Кодекси 

андоз ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

эътирофгардида амалӣ карда мешавад136. 

Мутобиқи амал намудани ҳуҷҷатҳои номбурда нисбати андозсупорандагони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ чунин имтиёзҳо пешбинӣ карда мешаванд: 

 озодшавии пурра аз пардохти андозҳо; 

 пардохти андоз бо ҳаҷми камтар; 

 барои пардохти андоз ҷудо намудани муҳлати имтиёзнок. 

Дар давраи муосир имтиёзҳо барои андозҳо ба дастгирии иҷтимоии 

табақаҳои осебпазири аҳолӣ, инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ, ҳавасмандгардонии 

афзоиши захираҳои инвеститсионӣ равона карда мешаванд. 

Ба ақидаи як қатор иқтисодчиён, 137  баҳодиҳии самараноки имтиёзҳои 

андозиро бояд аз рӯи нишондодҳои самараҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва буҷетӣ амалӣ 

намудан зарур аст, ки барои намудҳои андоз ҳисоб карда мешаванд. Ба ақидаи мо, 

самараи иҷтимоӣ ба сифати самараи калидӣ ҳисобида шуданаш лозим аст, ки дар 

баланд намудани сатҳи некуаҳволӣ ва сифати зиндагонии аҳолӣ, васеъшавии 

имкониятҳо барои таъмин шудан бо ҷои корӣ, беҳтаргардонии сифати муҳити 

иҷтимоӣ, баланд намудани ҳифзи иҷтимоии категорияҳои алоҳидаи шаҳрвандон 

ифода меёбад.  

Баҳодиҳии сифатии самараи иҷтимоӣ аз имтиёзҳои андозии пешкашнамуда 

бо як қатор мушкилот алоқаманд мебошад, ки бо дастрас набудани омилҳои зерин 

тавсиф карда мешавад: омори дақиқи имтиёзҳои андозии пешниҳодшуда; усули 

ягонаи баҳодиҳӣ ва нишондоди самараноки имтиёзҳо; муассисаҳои натиҷаҳои 

имтиёзҳои андозии пешниҳодшударо тадқиқкунанда. 

                                                           
136 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2022. –  407с. 
137 Майбуров И. А. Налоговые льготы. Теория и практика применения: монография для магистрантов, обучающихся 

по программам направления «Финансы и кредит» – М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2014. – 201 с. 
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Яке аз вариантҳои усули баҳодиҳии самаранокии имтиёзҳои андозиро 

мумкин аст ба таври холгузорӣ муайян намуд, ки аз тарафи экспертон гузаронида 

мешавад. Дар усули мазкур барои ҳар як нишондиҳанда тағйирёбии мусбат аз 0 то 

1 холгузорӣ карда мешавад. Баъдан ин холҳо ҷамъ карда, бо бузургии ҳадди ақали 

коэффитсиенти байни самаранокӣ ва ғайрисамаранокии имтиёзҳо муқоиса карда 

мешаванд. Ҳисобҳо нишон медиҳанд, ки дар ҳолати коэффитсиент аз 0,85 боло 

будан, имтиёзҳои андозӣ самаранок арзёбӣ карда, аз 0,85 паст имтиёзҳои андозӣ 

ғайрисамаранок ҳисобида мешаванд. 

Ҳамин тавр, баҳодиҳии самаранокии имтиёзҳои андозӣ зарур мебошад, зеро 

имкон медиҳад, ки мақсаднокии истифодабарии онҳо муайян карда, оид ба дида 

баромадани таркиб, шакли пешниҳодшудаи имтиёз ва коркарди имтиёзҳои нав 

қарори дахлдор қабул карда шавад. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии 

имтиёзҳои андозӣ ба назар гирифтани давраи имтиёзиро зарур меҳисобем, ки дар 

марҳилаи ба итмом расидани он қарори дахлдор оид ба пешниҳод намудан ва ё 

бекор кардани онҳо қабул карда мешавад. Зеро иҷрои шартҳои муайян 

андозсупорандагони имконпазирро, ки барои фарогирӣ бо чунин имтиёзҳо 

пешбинӣ шудаанд, ҳавасманд гардонида, нишондиҳандаҳои иқтисодии 

фаъолияташонро бо мақсади истифодабарии имконҳои ба дастоварда беҳтар 

мегардонад. 

Дигар фишанги танзимкунии тараққиёти минтақаҳо трансфертҳо ба ҳисоб 

мераванд. Дар қисми хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 

2021 хароҷот барои трансфертҳо дар ҳаҷми 1319,6 млн. сомонӣ ва ё 11% аз ҳаҷми 

умумии хароҷот пешбинӣ шудааст, ки нисбат ба соли 2020-ум 1% зиёд буда, барои 

дигар намуди трансфертҳо 394,4 млн. сомонӣ ва ё 3% хароҷоти буҷет ба нақша 

гирифта шудааст138. Баробар намудани таъминоти буҷетии субъектони ҷумҳуриявӣ 

бо фарқияти байниминтақавии географӣ ва вазъияти иҷтимоӣ-иқтисодӣ асоснок 

карда шудааст. 

                                                           
138 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Оид ба буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2021” аз 18 ноябри 

соли 2020, № 236: http://minfin.tj/ 
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Трансфертҳо маблағгузории давлатиро дар тараққиёти минтақаҳо дар назар 

доранд, ки бояд ба ҳолати тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии онҳо инъикос ёбад. 

Лекин, самаранокии истифодабарии кӯмаки молиявӣ аз бисёр ҷиҳат бо тартиби 

пешниҳоди онҳо муайян карда мешавад. Мавҷуд набудани усули ягонаи тақсимот, 

ки дар нишондиҳандаҳои дақиқ асос ёфтаанд, ғайрисамаранокии истифодаи 

воситаҳои буҷети давлатиро ба миён меорад ва ҳамзамон, метавонад, самари 

ғайриҳавасмандгардониро дар афзоиши базаи андозабандӣ ба вуҷуд оварад. Дар ин 

ҷо сухан оид ба тағйиротҳои ҳаҷми қисми даромади буҷети маҳаллӣ ҳангоми ба 

даст овардани трансферт меравад. Мисол, ташкилёбиҳои ҳудудӣ, ки таъминоти 

молиявии на он қадар калони буҷети маҳаллиро доранд, метавонанд, ба шумораи 

ҳудудҳо дохил шаванд, ки аз рӯи ҳисоби даромадҳои буҷети маҳаллӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ қафомонда ва ё аз рӯи нишондиҳандаи таъминоти молиявии буҷети маҳаллӣ 

бо нишондоди даромад ба ҳар сари аҳолии буҷети маҳаллӣ ҳангоми воридшавии 

трансфертҳо мавқеи пешсафро ишғол намоянд. 

Барои ҳалли муаммои тақсимоти трансфертҳо, аз як тараф, 

ҳавасмандгардонии манфиатдории мақомоти маҳаллии худидоракунӣ дар 

таъминоти худмолиягузории тараққиёт, аз тарафи дигар, истифодабарии принсипи 

риоя намудани мақом пешбинӣ мешавад, ки он нигоҳдории мақоми минтақаро аз 

рӯи нишондиҳандаи даромадҳои буҷети маҳаллӣ ба ҳар сари аҳолӣ ҳангоми 

тақсимоти кӯмаки молиявии давлат дар назар дорад. 

Назорати риоя намудани мақом аз рӯи чунин нишондиҳандаҳо амалӣ карда 

мешавад: 

 даромади буҷети минтақа ба ҳар сари аҳолӣ Hj: 

Hj=((ДН+ДНН)j )/Чj ,                                     (5.1) 

ки дар ин ҷо: ДНj – даромадҳои андозии ташкилёбии ҳудудии j-ум; 

ДННj – даромадҳои ғайриандозии буҷети ташакилёбии ҳудудии j-ум; 

Чj – шумораи аҳолии ташкилёбии ҳудудии j-ум; 

 бузургии трансферти байнибуҷетӣ ба ҳар сари аҳолӣ Tj: 

Tj =МБТj/Чj ,                                           (5.2) 
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ки дар ин ҷо: МБТj – ҷамъи трансфертҳои байнибуҷетӣ дар буҷети ташкилёбии 

ҳудудии j-ум;  

Чj – шумораи аҳолии ташкилёбии ҳудудии j-ум; 

 даромадҳои умумии буҷети давлатӣ ба ҳар сари аҳолӣ ДБj: 

ДБj=((ДН+ДНН)j+МБТj)/Чj                                    (5.3) 

Нобаробарӣ барои назорати нигоҳдории мақомҳои субъектони минтақавӣ то 

ва баъд аз тақсимоти трансфертҳои байнибуҷетӣ пешбинӣ карда мешавад: 

H j–1 – Hj ≥ Tj – Tj–1                                (5.4) 

Агар тақсимоти трансфертҳо бо нигоҳдории мақомҳои ташкилёбиҳои ҳудудӣ 

иҷро карда шавад, он гоҳ баробаркунии таъминоти буҷетӣ ба таври самаранок 

амалӣ карда шудааст. 

Агар тағйирёбии мақомҳо ба миён ояд, он гоҳ истифодабарии трансфертҳо 

барои баробаркунии таъминоти буҷетӣ ғайрисамаранок ҳисобида мешавад. 

Баробари ин, зарурати дида баромадани усули тақсимоти трансфертҳо ба миён 

меояд. 

Бояд гуфт, ки принсипи риоя намудани мақом бе назардошти ҳисоби 

дотатсияҳо мувофиқи мақсад мебошад, зеро чунин трансфертҳо аз тарафи 

мақомоти маҳаллӣ барои рӯйпӯш намудани хароҷот бо иҷрои вазифаҳои 

вогузошуда алоқаманд мебошад. 

Усули мазкур ба самаранокии истифодабарии воситаҳои буҷети давлатӣ ва 

ба назар нагирифтани самараи ғайриҳавасмандгардонӣ дар тақсимоти трансфертҳо 

равона карда шудааст.  

Алгоритми амалигардонии усули тақсимоти трансфертҳо байни субъектони 

минтақавӣ аз якчанд марҳила иборат мебошад (расми 5.2). 

Таҳлили алгоритми баҳодиҳии самаранокии тақсимоти трансфертҳо байни 

минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурӣ 10 амали пайдарпайро дар назар дорад. Дар аввал 

базаи иттилоотӣ оид ба минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии он таъсис дода мешавад, 

ки гирандагони трансферт ва ё трансферт нагирандаҳо мебошанд. Дар асоси 

маълумот нишондиҳандаи даромади буҷет ҳаҷми трансферт, маҷмӯи даромадҳо ба 

ҳар сари аҳолӣ ва аз рӯи бузургиҳои онҳо тартиботи минтақаҳо ва ҳудудҳои 

маъмурии онҳо ба роҳ монда мешавад. 
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Расми 5.2. - Алгоритми баҳодиҳии тақсимоти самараноки трансфертҳо байни минтақаҳо 

ва ҳудудҳои маъмурӣ 

1. Ташаккулёбии базаи иттилоотӣ. Таҳлили ҳамаи 

ташкилёбиҳои ҳудудии гирандагони трансфертҳо ва 

ташкилёбиҳои ҳудудии трансферт нагирандагон  

 

 

2. Ҳисоб ба ҳар сари аҳолии ташкилёбиҳои ҳудудӣ: 

 Hj, Tj, ДБj  

10.Хулосаҳои натиҷавӣ, барасмиятдарории навиштаҳои таҳлилӣ, ки дар пешниҳодҳо 

доир ба баланд намудани самаранокии баробаркунии таъминоти буҷетии ташкилёбиҳои 

ҳудудии минтақаҳо 

8. Ворид намудани падидаи додашудаи тағйирот 

ба маҷмӯи чораҳои тағйирёбии мақомҳо К 

9.Таҳлили нишондиҳандаҳои натиҷавӣ, аз он ҷумла, К (шумораи мақомҳои нигоҳдошта 

нашуда), инчунин, тағйиротҳои миёнаи квадратии даромад ва хароҷоти буҷет ба ҳар 

сари аҳолии ташкилёбиҳои ҳудудӣ то ва баъд аз тақсимоти трансфертҳо 

7. Ворид намудани тағйиротҳои зарурӣ 

ба низоми тақсимоти трансфертҳо 

5. Таҳлили сабабҳои тағйирёбии 

мақомҳо 

3. Тартибгузории ташкилёбиҳои ҳудудӣ аз рӯи 

нишондиҳандаҳои даромадҳои андозӣ ва ғайриандозии 

буҷет ба ҳар сари аҳолӣ, ки ба ҳар яки он мақоми 

муайян дода мешавад j 

6. Асосноккунии 

тағйирёбии мақомҳо 

(баҳодиҳии 

экспертӣ) 

4. Муқоисакунӣ бо 

нобаробарӣ 

H j–1 – Hj ≥ Tj – Tj–1 
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Барои муқоисакунии минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии онҳо аз рӯи мақом то 

ва баъд аз ба даст овардани кӯмаки молиявӣ нобаробарӣ истифода мешавад ва 

сабабҳои тағйирёбии мақомҳо таҳлил карда шуда, бо ҷалби экспертон шароитҳо 

муайян мегарданд, ки ба тағйирёбии мақомҳо таъсир расонида, иҷрои принсипи 

кушоди сиёсати буҷетиро таъмин менамоянд. 

Ба ғайр аз ин, иштироки мутахассисон – иқтисодчиён дар таҳлили пешакии 

самаранокии трансфертҳои байнибуҷетӣ имкон медиҳад, зинаҳои осебпазир дар 

механизми тақсимоти кӯмаки молиявӣ муқаррар карда, барои бартараф намудани 

онҳо пешниҳодҳо коркард шаванд. 

Дар шароити тағйирёбии беасоси мақомҳо низоми трансфертҳои 

байнибуҷетӣ тағйиротҳоро талаб менамоянд, ки баъд аз ҷорӣ намудани онҳо 

баҳодиҳии самараноки тақсимоти трансфертҳо аз мавқеи якум такрор карда, 

амалҳои минбаъдаи усули пешниҳодгардида иҷро карда мешаванд. 

Тағйиротҳо метавонанд, бо такомули пояи ҳуқуқии мамлакат алоқаманд 

бошанд, ки муносибатҳои байнибуҷетӣ, аз он ҷумла дар ҳолатҳои алоҳида усули 

тақсимоти трансфертҳоро ба танзим дароранд. Дар ҳолати тағйиротҳои на он қадар 

назаррас лоиҳаи қонун оид ба буҷети давлатӣ барои давраи ба нақшагирифта 

такмил дода мешавад. 

Дар ҳолати тағйиротҳои беасос ҳамаи ҳолатҳои бамиёномадаи ин тағйирот 

беасос дида баромада ва ҳамаи падидаҳои нигоҳ надоштани мақом ба қайд гирифта 

мешаванд. Ба фикри мо, нигоҳ надоштани мақом баъд аз тақсимоти трансфертҳо ба 

ҳолати субъектони ҳудудӣ таъсири манфӣ расонида, бояд бо хулосаи экспертӣ ва 

қарори мақомоти ҳокимияти давлатии минтақа асоснок карда шаванд. 

Истифодабарии усули мазкур имкон медиҳад, ки падидаҳои алоҳида муайян карда, 

ба онҳо баҳогузорӣ карда шаванд. 

Дар асоси таҳлили натиҷаҳои бадастоварда рақам ва ҳиссаи мақомҳои 

тағйирёфта (К) ҳисоб карда, фарқгузорӣ байни нишондиҳандаҳои даромадҳои 

буҷети ташкилёбиҳои ҳудудӣ ба ҳар сари аҳолӣ бо истифода аз усули тағйирёбиҳои 

квадратии миёна то ба баъд аз тақсимоти трансфертҳо муайян карда шаванд. 

Ҳангоми ҷорӣ намудани тағйиротҳои меъёрӣ то ва баъд аз тақсимоти трансфертҳо 
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(масалан, шумораи аниқи кӯшишҳо) баҳогузории мувофиқати онҳо амалӣ карда 

мешавад. 

Дар охир хулосаҳои натиҷавӣ ва пешниҳодҳо доир ба баланд намудани 

самаранокии фишанги истифодашавандаи танзими тараққиёти ҳудудӣ ба расмият 

дароварда мешаванд. 

Ҳамин тавр, муносибати коркардшуда ва омӯхташуда ба баҳодиҳии 

самаранокии фишангҳои молиявии истифодашавандаи танзими тараққиёти 

минтақаҳо, ки дар натиҷаи таҳлили марҳилавӣ нишон медиҳад, дар таҳлили 

пешакии натиҷаҳо ба асос гирифта, истифодабарии онҳо имкон медиҳад, ки 

ваколати мақомоти ҳокимияти давлатии минтақавӣ дар зиёд намудани ҳаҷми 

воридшавии андозҳо ва такомули танзими тараққиёти ҳудудӣ бо дарназардошти 

манфиатҳои марказ ва минтақаҳо баланд бардошта шавад. 

Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии механизми танзими рушди 

минтақа бояд тадбирҳои мушаххас андешидан лозим меояд. Пеш аз ҳама, сухан дар 

бораи иқтисодиёти миллӣ ва аз он ҷумла, хоҷагиҳои минтақавӣ меравад, ки онҳо то 

солҳои охир аз бисёр ҷиҳат аз ҳисоби сектори ашёи хоми ба содирот 

нигаронидашуда инкишоф меёфтанд. Қобили тазаккур аст, ки бо гузашти муддати 

муайяни вақт, хусусан, бо сабаби пайдо шудани буҳрони ҷаҳонии молиявӣ-

иқтисодӣ, масъалаи иваз кардани қолаби рушди кишвар торафт тезутунд мешавад. 

Вале ҳоло бояд муқаррар намуд, ки сабаби  буҳрон  омилҳои беруна мебошанд, ки 

побанди натиҷаҳои рушди иқтисодиёти миллӣ ва бозори дохилӣ набуда, пурра аз 

самаранокии амалҳои ҳукумати марказию минтақавӣ ва ҳудудҳои маъмурии 

маҳаллӣ дар доираи барномаи тадбирҳои зиддибуҳронӣ ва пас аз он вобастаанд. 

Моҳиятан, сухан дар бораи равиши консептуалӣ ба танзими иқтисодиёт ва 

идоракунии он, ё аниқтар, дар бораи истифодаи стратегияҳои маркетингӣ бо 

мақсади истифодаи самараноки захираҳои табиию иқтисодӣ ва дигар имкониятҳои 

маҳдуд меравад. Истифодаи равишҳои маркетингӣ минтақавӣ ба онҳо имкон 

медиҳад, ки бо талафоти ҳадди ақал захираҳои худро ба шароити тағйирёфтаи 

бозор мутобиқ гардонанд.  
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Қобили қайд аст, ки барои равиши маркетингиро дар хоҷагиҳои минтақавӣ 

ва ширкатҳои он татбиқ кардан, вобаста ба ташкили истеҳсоли молҳо, ақаллан ду 

шарт пешбинӣ карда мешавад: 

Шарти якум – фаъолияти тамоми хоҷагии минтақавӣ ва ширкатҳои он бояд 

ба фатҳи нуқтаи баланди қаноатмандии истеъмолкунандагон аз хариди худ ва 

истифодаи молҳо ва хизматрасонӣ равона карда шавад. Вале ба ҷои ин, корхона 

аксар вақт мекӯшад, ки мавқеи худро ба сифати истеҳсолкунандаи ягона устувор 

намояд, ки ин ба оқибатҳои манфии монополизатсияи бозори кишвар ва ё минтақа 

оварда мерасонад. Он метавонад боиси ҳукмфармоии истеҳсолкунанда дар бозор 

бо тамоми оқибатҳои аз он бармеомада гардад ва пеш аз ҳама, ин кам шудани анвои 

молҳои истеҳсолшаванда, паст шудани сифат ва боло рафтани нархи онҳо 

мебошад. Ин дар шароити кунунии буҳрони иқтисодию молиявии ҷаҳонӣ ва 

таъсири бевоситаи он ба натиҷаи фаъолияти берунмарзии хоҷагии минтақавӣ 

зарари дучанд дорад.  

Шарти дуюм – маркетинги хоҷагииҳои минтақавӣ на ҳамчун уҳдадории як 

зерсохтор ё гурӯҳи кормандон, балки чун фалсафаи пешбурди истеҳсолу тиҷорат 

ва дигар корхонаҳои соҳибкорӣ баррасӣ шавад. Сухан дар бораи он меравад, ки 

таъмини қаноатмандии истеъмолкунандагон вазифаи умумии хоҷагиҳои 

минтақавӣ ва ҳамаи зерсохторҳои ширкатҳо маҳсуб меёбад. Бо чунин равиш 

хоҷагиҳои минтақавӣ таваҷҷуҳи худро ба эҳтиёҷоти истеъмолкунандагон, ба ҳалли 

муаммоҳои онҳо равона месозанд. Ҳамзамон, тағйиротҳои дар бозор рухдиҳанда 

табиӣ шуморида мешаванд ва мутобиқшавӣ ба онҳо ҳамчун шарти фаъол мондан 

дар муҳити рақобатнок баррасӣ мешавад. Мутобиқан, вазифаи муҳими хоҷагиҳои 

минтақавӣ ошкор кардани ҳавасмандии харид ва рафтори истеъмолкунандагон ҳам 

дар бозори дохила ва  ҳам дар бозори беруна мегардад. 

Барои комёб шудан ба дараҷаи баланди рақобатпазирии минтақа бояд 

стратегияҳои гуногуни маркетингии маъмултарин ва санҷидашудаи ширкатҳои 

ривоҷнок дар хоҷагиҳои минтақавӣ васеъ истифода бурда шаванд, аз ҷумла: 
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1. Стратегияи таъмини афзалияти рақобатнокии иқтисодиёти минтақа 

Дар доираи стратегияи таъмини афзалияти рақобатноки хоҷагиҳои 

минтақавӣ ва ширкатҳои амалкунандаи он барои таъсир расонидан ба талаботи 

истеъмолкунандагони моли худ дар дурнамо равишҳои зерини имконпазирро 

истифода мебаранд, аз ҷумла: 

 хусусиятҳои хоси молҳое, ки дар хоҷагиҳои минтақавӣ истеҳсол шудаанд 

ва онро аз молҳои шабеҳ ё воридотӣ фарқ мекунонад, бо мақсади пешниҳоди 

афзалият ба истеъмолкунандагон, ки аз афзалияти рақибони минтақавӣ ва берун аз 

он баландтар аст; 

 ба истеъмолкунандагони минтақавӣ ва махсус ба ҳиссаи интихобкардаи 

мақсадноки онҳо афзалияти рақобатнокро аз ҳисоби нархҳои пасттари молҳое, ки 

дар минтақа ва ҳудудҳои маъмурии он истеҳсол карда шудааст, нисбат ба нархҳои 

молҳои рақибони дигар минтақаҳои мамлакат ва ё берун аз он таъмин карда 

мешавад; 

 истифодаи реклама ва дигар воситаҳои коммуникатсияи маркетинги 

ҳудудӣ барои ноил шудан ба афзалияти рақобатнок дар ҳоли нокофӣ будани 

тафриқакунии анвои молҳо ё имкониятҳои ҳалли мушкилот оид ба муайян кардани 

афзалияти мол дар минтақа; 

 интихоби шабакаҳои тақсимот ва гузориши молҳои минтақавӣ бо 

назардошти дастрас ва қулай будани онҳо ба истеъмолкунандагон ва таъмини сатҳи 

мутобиқи хизматрасонӣ сурат гирад; 

Ба аломатҳои фарқкунандае, ки аз рӯи онҳо барномаҳои танзими равандҳои 

баланд бардоштани самаранокии фаъолияти маркетингии хоҷагии минтақавиро 

муайян мекунанд, мутобиқати он ба эҳтиёҷоти истеъмолкунандагон мансуб 

мебошад.  

Барои баланд бардоштани самаранокии механизми танзими рушди 

минтақаҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ тадбирҳои зерин бамавриданд: 

 таҳлили раванди ҳиссаҷудокунии бозори минтақавӣ ва ҳар як моли 

ширкатҳое, ки дар ҳудуди маъмурӣ амал менамояд, инчунин муайян кардани навъи 

истеъмолкунандаи ин мол дар минтақа; 
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 интихоби бозор (ҳисса)-и мақсаднок дар минтақа ва амалисозии 

чорабиниҳои дар барномаи маркетинги мақсаднок пешбиникардашуда, инчунин 

ташкил ва гузаронидани мониторинг, истифодаи он дар раванди танзими рушди 

минтақаҳо; 

 хоҷагидорӣ дар харидани мол, баҳодиҳии ба мол ва хизматрасонӣ вобаста 

бо истифодаи он аз нигоҳи истеъмолкунанда ва аз он ҷумла, гузаронидани чораҳо 

оид ба такомули маҳакҳои интихоби тарзу усулҳои қабули қарор оид ба харидани 

мол. 

Ҳангоми гузаронидани тадбирҳои баланд бардоштани самаранокии 

механизми танзими рушди минтақаҳо ва субъектҳои хоҷагидорӣ бояд мувозинати 

муайяни байни онҳо нигоҳ дошта шавад. Агар моли дар минтақа истеҳсолшуда ба 

истеъмолкунандагон афзалияти бештарро нисбат ба молҳои шабеҳ ё воридотӣ 

пешниҳод намояд, нархе, ки ҳамчун нишонаи сифат ва таносуби талабу таклифоти 

дар бозор ҷойдошта хизмат мекунад, ин афзалиятҳоро инъикос менамояд. Мақсади 

ҳавасмандкунӣ бояд то истеъмолкунандагони мақсаднок расонидани маълумот дар 

бораи чунин афзалиятҳо бошад. Қарор дар бораи тақсимот бояд ба стратегияи 

умумии муайян кардани мавқеи мол дар бозорҳо мутобиқат намояд.  

Калиди фатҳи қуллаи баландтарини самаранокии фаъолияти хоҷагии 

минтақавӣ ин ба даст овардан ва нигоҳ доштани афзалияти рақобатнок мебошад. 

Афзалияти рақобатнокро хоҷагиҳои минтақавӣ тариқи зайл ба даст оваранаш 

мумкин аст: 

а) аз ҳисоби тафриқакунии таклифоти моли худ дар бозори минтақавӣ, ки 

арзиши баландтарини истеъмолиро таъмин менамояд; 

б) тариқи идоракунии хароҷоти истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ  бо мақсади ихтисор 

кардани онҳо ва аз ҳисоби он зиёд кардани фоидаи корхонаҳои минтақавӣ. 

Таҷрибаи тафриқакунӣ дар амал ҳангоми гузаронидани ярмаркаҳои фурӯши 

маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят, дар ҳудуди стратегияи 

бозории хоҷагиҳои минтақавӣ истифода мегардад. 

Стратегияи хароҷоти ҳадди ақал дар соҳа ва таъмини афзалияти рақобатнок 

аз рӯи хароҷот то ҳадди ақал кам шудани хароҷотро аз рӯи ҳамаи самтҳои 
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фаъолияти ширкат пешбинӣ менамояд. Ҳамзамон, агар нархи мол дар ҳар соҳа ба 

сатҳи миёна наздик бошад, афзалият аз рӯи хароҷот боиси фаъолияти самараноки 

ширкат мегардад. 

Инак, афзалият дар тахассус ва дар захираҳо, инчунин салоҳияти истисноии 

ширкат танҳо дар ҳамон вақт ба афзалияти фарқкунанда мубаддал мегардад, агар 

истеъмолкунанда чунин ҳисобад, ки ширкати мазкур ба вай арзиши муайяни 

баландтар аз таклифоти рақибонро пешниҳод менамояд. Мутобиқан, ташаккул 

додани афзалияти фарқкунанда дар сурати муттаҳид кардани афзалият дар тахассус 

ва захираҳо бо истифода аз ҳама гуна унсурҳои маҷмуи маркетингӣ таъмин карда 

мешавад. Худи мол, тарзи тақсимот, пешбурд, нарх – ҳамаи ин метавонад арзиши 

иловагиро барои истеъмолкунанда эҷод намояд. 

2. Стратегияи таҳияи арзиши нави истеъмолӣ дар хоҷагиҳои 

минтақавӣ   

Бо мақсади ҷалб кардан ва нигоҳ доштани истеъмолкунандагон хоҷагиҳои 

минтақавӣ бо самтгирии маркетингӣ мекӯшанд, ки молҳои арзиши баланди 

истеъмолӣ доштаро истеҳсол намоянд. Ҳамзамон, ба истеъмолкунандагони 

мақсадноки онҳо бояд мол ё хизматрасоние пешниҳод шавад, ки сифати 

баландтарин дошта, талаботи онҳоро қонеъ гардонад. Барои ноил шудан ба ин 

мақсад хоҷагиҳои минтақавӣ консепсияи маркетинги инноватсиониро таҳия ва 

амалӣ менамоянд, ки муҳтавои он нисбат ба консепсияҳои рақибон беҳтар буда, 

эҳтиёҷоти истеъмолкунандагони моли навгонӣ қонеъ карда мешавад ва дарёфти 

пешакии онҳо аз арзиши манзуршудаи истеъмолӣ таъмин мегардад.  

Фаъолияти маркетингӣ дар доираи консепсияи инноватсионии рушди 

минтақа раванди таҳияи моли нав, таҳқиқи бозор ва рафтори рақибон, таъсис 

додани алоқаву шабакаҳои тақсимот ва марказҳои логистикӣ, муқаррарсозии 

нархҳои молҳои навгонӣ ва ҳавасмандгардонии истеъмолкунанда, ба кор 

андохтани хадамоти хизматрасонӣ ва дигар корҳои расонидани арзишҳои 

истеъмолии таҳиякардаи хоҷагиҳои минтақавӣ то истеъмолкунандаи ниҳоӣ 

алоқамандро фаро мегирад. 
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Арзиши истеъмолии мол ё хизматрасонӣ мафҳуми серпаҳлӯ буда, ҷанбаҳои 

зиёди раванди арзишҳои ба мизоҷони худ манзуркунандаи ширкатро дар бар 

мегирад. Ин аз он вобаста аст, ки чӣ тарз мизоҷон манфиатро аз истеъмол ё 

истифодаи мол ва хароҷоти бо хариди он алоқаманд дарк менамоянд. 

Манфиатҳои даркшаванда аз истеъмоли моли нав дар хоҷагиҳои минтақавӣ 

бо арзиши баланди истеъмолӣ аз афзалиятҳое бармеоянд, ки ба қатори онҳо 

хусусиятҳои истеъмолии мол бо нишондиҳандаҳои сифату анво, хизматрасонӣ 

вобаста бо истифодаи мол, хусусан, хизматрасонии пеш аз ва баъди фурӯш ба 

мизоҷон дохил мешавад. 

Қобили қайд аст, ки аз рӯи ҳар як унсури таркибдиҳандаи арзиши истеъмолии 

мол маҷмуи маркетинги хоҷагиҳои минтақавиро таҳия намуда, илова бар ин, 

таваҷҷуҳ ба тадбирҳои эътиборнок равона карда мешавад, ки иҷрои онҳо комёбии 

моли навгониро таъмин менамояд. Дар барномаи маркетингии минтақавӣ ба 

хароҷоти даркшаванда, ки хароҷоти маҷмуавии истеъмолкунандаро дар назар 

дорад ва бо харидану истифода бурдани моли нав алоқаманданд, диққат медиҳанд:   

 хароҷоти пулӣ барои пардохти нархи моли нав бо арзишҳои баланди 

истеъмолӣ; 

 хароҷоти вақт барои ташриф овардан ба мағоза ё бастани шартнома бо 

ширкати фурӯшанда дар бораи харидани мол; 

 хароҷоти (ба мазмуни психологӣ-равонӣ) бо имконияти қабули қарори 

нодуруст алоқаманд (ҳисси нигаронӣ ва ташвишу изтироб ҳангоми харид). 

Калиди фатҳи қуллаҳои муваффақият дар амалӣ гардонидани фаъолияти 

инноватсионии маркетингӣ, қобилияти ширкат дар таҳия кардан ва манзур 

намудани моли нав бо чунин арзишҳои истеъмолӣ мебошад, ки аз арзиши 

пешниҳодкардаи рақибон баландтаранд. Маънои ин гуфтаҳо ба даст овардани 

афзалияти рақобатнок мебошад, бо назардошти вазъияте, ки дар он: 

 истеъмолкунандагон дар бораи харидани моли навгонии ширкат танҳо дар 

асоси муқоиса кардани он бо арзишҳои истеъмолии пешниҳодкунандаи рақибон 

қарор қабул менамоянд; 



265 
 

 баъди харидан афзалиятҳои моли навгонӣ бо чашмдошти истеъмолкунанда 

қиёс карда мешаванд. Агар хусусиятҳои даркшавандаи мол ба чашмдошти вай 

мутобиқат кунанд, ё аз он баландтар бошанд, харидор қонеъ мегардад; 

 чашмдошти истеъмолкунанда аз таҷрибаи харидҳои қаблии моли ширкат 

(тамға), ё муошират бо дигар одамон ташаккул меёбад; 

 он метавонад натиҷаи фаъолияти маркетингии ширкат бошад, ки ба 

ташаккули талаботи истеъмолкунандагон равона карда шудааст. 

Дар маркетинги инноватсионӣ якчанд стратегияҳои таҳияи молҳои нав ва 

таҳвили онҳо ба истеъмолкунандагон вуҷуд дорад. 

Якум, ҳангоми таҳия ва пешниҳоди моли навгонӣ дар бозор ширкат аксар 

вақт қарор мекунад, ки фарқиятҳоро дар ҳиссаҳо сарфи назар намояд ва ба тамоми 

бозор якбора бо як таклифот ворид шавад. Ҳамзамон, он кӯшишҳои худро на ба он, 

ки эҳтиёҷоти мизоҷон аз якдигар бо чӣ фарқ мекунанд, балки ба он, ки ин эҳтиёҷот 

чӣ умумият дорад, равона месозад. Дар ин сурат ширкат моли навгонӣ ва барномаи 

маркетингиро таҳия мекунад, ки он шояд барои шумораи бештари харидорон ҷолиб 

ба назар расад. Ин стратегияи аз ҳама камхарҷтарини маркетинги инноватсионӣ 

мебошад, зеро хароҷот дар ҳамаи марҳилаҳои гузаронидани фаъолияти маркетингӣ 

аз таҳияи мол то расонидани он ба истеъмолкунандаи ниҳоӣ дар ҳадди ақал аст. 

Вале татбиқи чунин стратегия метавонад барои ширкат ҳалокатовар бошад, ба 

шарте, ки рақибон ҳиссаҷудокуниро барои ноил гардидан ба ҳадафҳои худ 

истифода баранд. 

Дуюм, ширкат қарор мекунад, ки дар якчанд ҳиссаи бозор баромад кунад ва 

бо ин мақсад барои ҳар яки ҳиссаҳои зикршуда таклифоти алоҳидаи моли 

навгониро тарҳрезӣ менамояд. Молҳои гуногунро пешниҳод карда, умед бар он 

мебандад, ки афзоиши фурӯш ва воридшавии амиқтарро ба ҳар як ҳиссаи бозор 

таъмин созад. Агар рақибон фарқиятҳои ҳиссаҳоро сарфи назар кунанд, ширкат аз 

истифодаи ҳиссаҷудокунӣ фоида ба даст оварда метавонад. 

Сеюм, аксарияти ширкатҳо, алалхусус, ширкатҳое, ки захираҳои маҳдуд 

доранд, имконияти маркетингиеро истифода мебаранд, ки он бо тамаркузи 

кӯшишҳо ба ҳиссаи калонтари як ё якчанд ҳиссаҳо ба ҷои ҳиссаи ками бозори калон 
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алоқаманд аст. Чунин стратегияи маркетинг бо баланд шудани сатҳи таваккал 

алоқаманд мебошад, зеро ҳиссаи интихобкардаи бозор метавонад умедҳои 

ширкатро барбод диҳад. 

Самаранокии стратегияҳои таҳияи моли навгонӣ ва расонидани он то 

истеъмолкунанда аз бисёр ҷиҳат ба ҳолатҳои дар бозор рухдиҳанда ва имкониятҳои 

ширкат дар мутобиқшавӣ ба он вобастагӣ дорад.  

Истифодаи стратегияҳои маркетингии таъмини афзалияти рақобатӣ ва 

ташкил додани арзишҳои нави истеъмолӣ барои баромадани ширкатҳои миллӣ аз 

вазъияти буҳронӣ ва қабули қарорҳо дар бораи ташкили истеҳсолот ва 

хизматрасонӣ тадбирҳои зеринро пешбинӣ менамояд: 

 Донистани вазъияти бозорӣ ва пешомади бозор, таносуби талабот ва 

таклифот, таҳарруки тағйирёбии онҳо, муайянсозии бузургии мавҷуда ва 

пешгӯишавандаи талаботи қобили пардохт. Аз ҳама муҳимаш бояд донист, ки чӣ 

тарз рафтори истеъмолкунандагон дар бозор, ихтиёри онҳо нисбати маҳсулоти 

ширкат тағйир меёбад. Дар бораи амалҳои имконпазири рақибон иттилоот доштан 

низ муҳим мебошад, зеро бе чунин иттилоот қабули қарор номумкин аст, 

аниқтараш ширкат ба бозор бо чашмони пӯшида мебарояд. 

 Мутобиқгардонии ҳадди аксари истеҳсолот ба талаботи бозор ва ба 

сохтори талабот. Сухан дар бораи истифодаи пурратари имкониятҳои бозорие 

меравад, ки барои ширкатҳо фароҳам оварда мешаванд. Ин ҷо фоидаи 

ҳамонлаҳзаина муҳим набуда, балки барпо намудани муносибатҳои зичи 

мутақобилан муфид байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон дар 

дурнамои дарозуддат аҳамиятнок аст. 

 Истеҳсоли молҳо ва хизматрасонӣ бояд вобаста ба талаботи 

истеъмолкунандагон ташкил шавад. Моҳиятан, молҳо бояд дар ҳамон ҳаҷм ва анво 

истеҳсол шаванд, ки бешубҳа талабот ба онҳо мавҷуд бошад ва онҳо бо хароҷоти 

камтарин фурӯхта шаванд. Ин ба мантиқи фаъолияти самараноки маркетингии 

ширкати ривоҷнок – «чизе, ки айни муддаост» мутобиқ мебошад. 

 Таваҷҷуҳи хоса ҳангоми қабули қарор оид ба ташкили истеҳсолот бояд аз 

зинаҳои муҳандисӣ-технологӣ, истеҳсолӣ ва таъминотӣ ба хадамоти маркетинг, 
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фурӯш, ФИХ, яъне ба ҷанбаҳое, ки набзи бозорро эҳсос менамоянд, гузаронида 

шавад. 

Инак, дар вазъияти имрӯзаи давраи хотимавии гузариш ба низоми иқтисоди 

бозорӣ ягона равиши дурусти идоракунии хоҷагии минтақавӣ ва ширкатҳои 

соҳибкории мамлакат ин равишест, ки дар маркетинги стратегӣ асос ёфтааст. 

Татбиқи он дар ташкили истеҳсоли молҳо, таҳвили онҳо тавассути шабакаҳои 

тақсимот, ташаккули талабот ва ҳавасмандкунии иштирокчиёни бозор, пешниҳод 

кардани интихоби васеи хизматрасонӣ пеш аз ва баъди фурӯши молҳо ба 

истеъмолкунандаи ниҳоӣ ба ширкатҳои минтақавӣ имкон медиҳанд, ки бо 

талафоти ҳадди ақал аз вазъияти пуршиддат гардидани рақобат дар бозорҳо 

баромада, ба худ комёбии ояндадорро таъмин намоянд. 

5.3. Таҷдиди механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақа дар 

дурнамо 

Дар фаъолияти низоми муосири иқтисодӣ нақш ва аҳамияти минтақаҳо 

афзоиш меёбад, зеро ҳолати иқтисодиёти онҳо дар маҷмӯъ сатҳи тараққиёти 

иқтисодиёти миллиро муайян менамояд. Бо назардошти ин гуфтаҳо Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои охир ба тараққиёти минтақаҳо, бо истифода аз 

фишангҳои гуногуни дахолати давлат ба иқтисодиёти минтақаҳо диққати махсус 

зоҳир менамояд. Баробари ин, мушкилоти зарурии иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар 

соҳаҳои иқтисодиёти минтақаҳо вуҷуд доранд, ки бо “самаранокии пасти 

идоракунии давлатӣ дар минтақаҳо ва сатҳи маҳаллии идоракунӣ”139 алоқаманд 

мебошанд. Аз ин ҷо масъалаи такомули низоми идоракунии давлатии минтақаҳо ва 

ҳудудҳои маъмурӣ барои манфиати тараққиёти муваффақонаи иҷтимоӣ-иқтисодии 

мамлакат ба миён меояд. 

Таҷрибаи муосири аксарияти мамлакатҳо тамоюли пурзӯргардии идоракунии 

давлатиро дар сатҳи минтақаҳо ва худидоракунии маҳаллӣ ба воситаи принсипи 

амалигардонии худташкилкунӣ нишон медиҳад, ки баланд намудани самаранокии 

таъсиррасонии танзимкунии мақомоти ҳокимият ба беҳбудии фаъолияти 

                                                           
139 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Душанбе, 2016. – С. 88. 
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субъектони хоҷагидорӣ имкон медиҳад. 140  Дар ин ҷо сухан оид ба ҷараёни 

ғайримарказонидани ҳокимият меравад, ки бо ислоҳоти тамоми низоми 

идоракунии давлатӣ, аз нав дида баромадани ҳамаи намудҳои ҳолат ва ҷорӣ 

намудани шаклҳо ва усулҳои идоракунии тараққиёти минтақавӣ алоқаманд 

мебошад. 

Инчунин, зарур аст, ки ҳангоми коркарди консепсияи нави идоракунии 

макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо, тамоюл ва муносибатҳои ҷаҳонии 

мавҷудбуда доир ба идоракуни низоми иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ба инобат 

гирифта шаванд. 

Муносибати кибернетикӣ барои гузариши низоми идоракунии минтақавӣ аз 

як ҳолат ба ҳолати дигар ба воситаи таъсири мақсаднок истифода мешавад. 

Муносибати кибернетикӣ ба сохтори низоми идоракунӣ асос ёфта, субъекти 

идорашаванда ва объекти идорашавандаро фаро мегирад, ки байни онҳо алоқаи 

мустақим ва баръакс ташаккул меёбад.141 Таъсироти субъект ба объект ба воситаи 

фишангҳои гуногун (фармоишҳо, қонунҳо, нақшаҳо, барномаҳо ва ғайраҳо) ба 

миён меояд, ки амалигардонии онҳо бояд субъектро ба ҳолати муайяни идоракунии 

объект оварда расонад. Чунин таассурот хислати нисбии маҷбурӣ дорад. Субъект 

на ҳама вақт метавонад, ҳолати додашударо дастрас намояд, чунки ба он муҳити 

беруна таъсир расонида, дуршавӣ аз ҳадафи муқарраргардида ба миён меояд. 

Ҳамин тавр, ҷараёни идоракуниро ҳангоми муносибати кибернетикӣ ҳамчун 

ташкилӣ, иерархӣ, мақсаднок ва назоратӣ тавсиф кардан мумкин аст. 

Модели идоракунии муносибати синергетикӣ ба худтараққикунӣ зери 

таъсири омилҳо ва шароитҳои муқаррарӣ асос меёбад. “Назарияи идоракунии 

синергетикӣ ин, пеш аз ҳама, назарияи зӯроварӣ набуда, ба ҳаракати муқаррарии 

объект зиддият надорад”.142 Мувофиқан, объекти идоракунӣ ба таври муқаррарӣ бе 

таъсиррасонии субъекти идоракунӣ инкишоф меёбад, ки дар муносибати 

                                                           
140 Гелих О.Я., Князева Е.Н. Управление и синергетика: учебное пособие / 3-е изд. – СПб.: Книжный Дом, 2016. -

107 с. 
141 Парамонова С.П, Комарова О.Ю. Использование синергетического подхода к теории регионального управления 

/ Вестник Челяб. ГУ. 2014. № 25 (354) – С. 86–90. 
142 Некрасов В.И. Синергетическое управление: теории, исследования, развития / В.И. Некрасов. – Ижевск: Изд-во 

УДГУ, 2003. –  121 с. 
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синергетикӣ аҳамияти худро аз даст дода, мақсади тараққиётро муҳимтар 

мегардонад, ки бо ҳалли мушкилоти худ алоқаманд мебошад. 

Мувофиқан, ҳолати нав аз тарафи объект ба таври муқаррарӣ бе таъсироти 

мақсадноки беруна дастрас мегардад. Муносибати синергетикӣ дар 

худташкилкунӣ ва худтараққикунӣ бе сохтори иерархӣ асос меёбад, яъне бе 

иштироки мақомоти идоракунӣ ба миён меояд.143 Мақсадгузорӣ ба таври мустақил 

ташаккул ёфта, худи объект барои натиҷаҳои ба даст овардашуда ҷавобгӯ мебошад. 

Консепсияҳои синергетикӣ ва кибернетикии идоракунии тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии низомҳои минтақавӣ фарқиятҳои куллӣ доранд. Агар асоси 

муносибати синергетикиро омилҳои муқаррарии тараққиёт ва мутобиқсозии 

таъсиррасонии ҳамаи унсурҳои сохтори он ташкил намояд, муносибати 

кибернетикӣ сохтори иерархиро дар назар дорад, ки унсурҳои он бо муҳити берунӣ 

алоқаманд мебошад ва иттилоотро ба воситаи ташкили алоқаи мустақим ва баръакс 

мубодила менамояд. 

Таҳлили назариявии муносибатҳо дар ҷараёни идоракунии тараққиёти 

минтақаҳо нишон медиҳад, ки ҳар яки онҳо ҷиҳатҳои мусбат ва манфии худро 

доранд. Мисол, муносибати синергетикӣ тараққиёти муқаррарӣ бо номуайянии 

натиҷаи ниҳоӣ алоқаманд буда, ҳаракат ба мақсад бе нақша амалӣ карда мешавад, 

ки метавонад, натиҷаҳои пешбинишавандаро таъмин накунад. Маҳдудият дар 

тараққиёти стратегии минтақаҳо бо муносибати кибернетикӣ бартараф карда 

мешавад, ки ҳангоми он мақсади тараққиёт аз тарафи субъект ба воситаи коркарди 

нақша ва аниқ намудани ҳадафҳо бо назардошти иқтидори муқаррарии объект 

муайян карда мешавад. 

Бинобар ҳамин, ҳангоми ташкили ҷараёни идоракунии стратегии тараққиёти 

минтақа истифодабарии ҳар ду муносибат бо муттаҳид намудани принсипҳои 

ташкилӣ ва худташкилкунӣ зарур ба ҳисоб меравад. Ҳамгироии муносибатҳо 

хислати идоракуниро аз таъсирси маҷбурӣ ба минтақа барои дастрасии ҳолати нав 

                                                           
143 Козловская О.В. Особенности синергетического подхода в управлении пространственным развитием региона: 
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дар таъсисдиҳии муҳити мусоид дар минтақа барои дастрасии ҳолати 

пешбинишуда тағйир медиҳад. Чунин вазъият ба давлат имкон медиҳад, ки 

ҳадафҳоро ҷорӣ намояд, ки онҳо бо роҳи таҳаввули тараққиёти минтақа алоқаманд 

буда, дар ҳудуди иқтидори табиӣ-иқтисодӣ амалӣ карда мешаванд. 

Дар чорчӯбаи ҳамгироии муносибатҳои синергетикӣ ва кибернетикӣ ба 

ҷараёни идоракунии стратегии тараққиёти минтақаҳо ҳамчун субъектони 

иқтисодиёти миллӣ ва пешниҳодкунандагони манфиатҳои хусусӣ, мустақилият ва 

уҳдадориҳо барои ташкили фаъолияти иқтисодӣ дар минтақа ва ҳудудҳои 

маъмурии онҳо баланд мешавад. Дар чунин шароит дар ҳолати ташаккулёбии 

механизми давлатии идоракунии тараққиёти иқтисодиёти минтақавӣ диққати 

махсусро ба дастрасии таносуби оптималии байни “ташкил ва худташкилкунӣ дар 

идоракунӣ”, баҳамтаъсиррасонии самараноки марказ ва минтақаҳо дар муайян 

намудани афзалиятҳои тараққиёти онҳо зоҳир намудан зарур аст. 

Ҳамзистии муносибатҳои синергетикӣ ва кибернетикӣ дар идоракунии 

давлатӣ баҳисобгирӣ ва мутобиқкунии манфиатҳои дохилимиллиро талаб 

менамояд, зеро “мафҳуми манфиатҳо ҳамчун яке аз истилоҳҳои марказӣ ва баҳснок 

дар илми иқтисодӣ, қувваҳои бунёдӣ дарк карда мешаванд, ки ба кӯшиши 

худнигоҳдорӣ асос ёфта, гурӯҳи одамонро ҳавасманд мегардонад”.144 Бешубҳа, дар 

асоси ин маънидодкунӣ қайд намудан ҷоиз аст, ки манфиатҳои ҳамгироишудаи 

аҳолӣ, ҷамъиятҳои соҳибкорӣ ва ҳокимият ҳамчун низоми арзишҳо роҳи 

таҳаввулии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии низоми минтақаро муайян менамоянд. 

Аз ин рӯ, усули идоракунии тараққиёти минтақаҳо бояд ба муҳити муқаррарии 

иҷтимоӣ ва ба муҳити ба арзиш нигаронидашуда асос ёбад. 

Ҳамин тавр, муносибати нав ба идоракунии давлатии тараққиёти ҳудудҳо 

имкон медиҳад, аз маҷбурсозӣ ба таъсисдиҳии шароити мусоиди фаъолияти 

самараноки минтақаҳо дар ҳолати муқаррарӣ гузариш ба миён ояд. Минтақаҳо ба 

таври мустақилона мақсадҳои алтернативиро коркард карда, онҳоро бо субъектони 

идоракунӣ мутобиқ менамоянд. Қарори ниҳоӣ оид ба мақсадҳои тараққиёт баъд аз 
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интихоб аз вариантҳои муайяншуда амалӣ мегардад. Баробари ин, ба объект 

шароитҳои мусоид барои амалигардонии мақсадҳои гузошташуда таъсис дода 

мешаванд, инчунин, барои чунин амал мустақилияти фаъолият дар дастрасии 

ҳолати пешбинишуда пешкаш мегардад. 

Фаъолияти мутобиқшудаи минтақа ва давлат самараи синергияро пурзӯр 

карда, низоми минтақавӣ бо хусусиятҳои нав пурра карда мешавад, ки самаранокии 

идоракунӣ, устувории низоми минтақавӣ ва иқтисодиёти миллӣ баланд карда 

мешаванд. 

Ба тавсифи мусбати муносибати пешбинишаванда нисбат ба идоракунии 

давлатии тараққиёти минтақаҳо норасоии консепсияи синергетикӣ-кибернетикии 

идоракунӣ дар мураккабии амалигардонии он ифода меёбад, ки бо ба инобат 

гирифтани манфиатҳои субъектони минтақавӣ ҳангоми муқаррар намудани 

афзалиятҳои тараққиёт алоқаманд мебошад. Вале, дар амалияи ҷаҳонӣ таҷрибаи 

кофӣ мавҷуд аст, ки самаранокии консепсияи пешбинишавандаро тасдиқ мекунад. 

“Машваратҳо ва мутобиқкунонии тарафайн ба шакли асосии сиёсати минтақавӣ 

мубаддал мешаванд: баҳодиҳии натиҷаҳои фаъолияти мақомоти ҳокимияти 

маҳаллӣ (муносибати бритониёгӣ), ҷорӣ намудани меъёри қоидаҳои умумии 

фаъолияти якҷоя (муносибати олмонӣ), амалигардонии “принсипи шартномавӣ” 

(муносибати фаронсавӣ)”.145 

Бинобар ҳамин, гумон дорем, ки механизми идоракунии давлатии ҷараёни 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа бояд марҳила ба марҳила ташаккул ёбад. 

Дар марҳилаи якум дар сатҳи минтақавӣ муаммоҳои хислати фаврӣ ва 

стратегидошта муқаррар мегарданд, ки ҳалли онҳо дахолати давлатро талаб 

менамояд. Вобаста ба ин, мақсадҳо ва вазифаҳои тараққиёти минтақавӣ ташаккул 

ёфта, бо субъектони идоракунии онҳо мувофиқ карда мешаванд. 
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Дар марҳилаи дуюм консепсияи идоракунии давлатии иқтисодиёти 

минтақавӣ бо назардошти алоқаҳои сохтории идоракунӣ ва тақсимоти ваколатҳо 

барои дастрасии мақсадҳои муқарраргардида коркард карда мешаванд. 

Дар марҳилаи ниҳоӣ стратегия ташаккул ёфта, барномаҳои чораҳои аниқи 

таъсири давлатӣ ба тараққиёти минтақаҳо коркард карда мешаванд. 

Давраи идоракунии пурра аз амалҳои пайдарпай ва чорабиниҳои аниқи дар 

ҳар як марҳила амалишаванда иборат мебошанд, ки дар расми 5.3 ифода ёфтаанд.  

Татбиқи муносибати синергетикӣ-кибернетикӣ дар идоракунии давлатии 

тараққиёти минтақаҳо аз сатҳи субъектони минтақавӣ оғоз мегардад, ки онҳо 

мустақилона таҳлили ҳолати муосири иқтисодиётро гузаронида, шароит ва 

омилҳоро ҷудо мекунанд, ки ба инкишофи он таъсири ҳавасмандгардонӣ ва ё 

боздоранда мерасонанд. Чунин таҳлил ҷудо намудани макони муаммовиро имкон 

медиҳад, ки барои ташаккулёбии мақсадҳои тараққиёти дурнамо ҳамчун асос 

баромад кунад. Таҳлили имконҳои алоқаҳои берунӣ афзалиятҳои рақобатии 

минтақа ва имконҳои ба бозори беруна баромадани онро муқаррар мегардонад. Аз 

рӯи натиҷаҳои таҳлил маҷмӯи мақсадҳои тараққиёти стратегӣ ташаккул меёбанд. 

Дар марҳилаи оянда маҷмӯи мақсадҳои коркардшуда барои мувофиқакунонӣ ба 

субъекти идоракунии давлатӣ пешниҳод карда мешавад, ки дар он ҳадафҳои 

сиёсати иқтисодӣ муайян гардида, самтҳои алтернативии танзими давлатӣ 

ташаккул меёбанд. Афзалиятҳои интихобшудаи самтҳои тараққиёт бо таъминоти 

молиявӣ тасдиқ карда мешаванд, ки бе он дастрасии ҳолати пешбинишуда 

ғайриимкон аст. 

Баъдан, стратегияи дастрасии мақсадҳои тараққиёти минтақаҳо ва 

барномаҳои аниқи тараққиёт коркард карда мешаванд, ки онҳо метавонанд 

лоиҳаҳои аниқро бо дарназардошти таъминоти молиявии тасдиқгардида фаро 

бигиранд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи кофӣ оид ба коркарди стратегия вуҷуд 

дорад, ки дар чорчӯбаи он барномаҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо 

таҳия шудаанд. 
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Расми 5.3. - Механизми танзими давлатии тараққиёти минтақаҳо ҳангоми муносибати 

синергетикӣ-кибернетикӣ  

Ташаккулёбии фишангҳои 
иқтисодии ҳавасмандгардонии 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ 

Таҳлил дар сатҳи минтақаҳо: 
– омилҳо ва шароитҳои минтақавӣ; 

– дурнамои тараққиёти алоқаҳо бо муҳити беруна 

Коркарди самтҳои алтернативии тараққиёти 
минтақаҳо 

Нишондодҳои афзалияти 

идоракунии давлатӣ 
Ҷудо намудани самтҳои афзалиятноки 

тараққиёт ва таъминоти молиявии он 

Коркарди стратегия ва ташаккулёбии 

барномаҳои тараққиёти минтақа 

Тафтиши мутобиқат бо 

барномаҳои тараққиёти 

миллӣ 

Дурустии 

амалигардонии 

фишангҳо дар 

минтақа 

Коркарди фишангҳои 

амалигардонии барномаҳои 

тараққиёт 

Мувофиқати фишангҳо ба 

қонунгузорӣ ва сиёсати 

иқтисодӣ 

Кафолати давлатӣ ва чораҳои 

ҳавасмандгардонии иҷтимоии 

сиёсати имиҷӣ 

Тағйирдиҳии амалигардонии барномаи тараққиёт 

Баҳодиҳии аҳамияти 
иҷтимоӣ барои минтақаҳо 

Назорат аз тарафи 
ҷомеаи шаҳрвандӣ 

Баҳодиҳии самаранокӣ  

Мутобиқгардонии мақсадҳои тараққиёт 
«давлат–минтақа» 

Мақсадҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки аз 

тарафи минтақаҳо коркард карда шудаанд 

 

Сиёсати иқтисодии 

давлат 
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Барои ба ҳадафҳои барномаҳои дурнамои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо ноил гардидан бояд тадбирҳои зерин, ки аҳамияти аввалиндараҷа 

доранд, пешбинӣ карда шаванд. Дар  аввал бояд давраи гузариши иқтисоди 

минтақавӣ ба муносибатҳои бозорӣ анҷом дода шавад. Дар хотима бояд тадбирҳое, 

ки ба сифати истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир метавонанд тағйиротҳои назаррас 

дароваранд ва инҳо ба инфрасохтори нақлиёт, истеъмоли энергия, инчунин 

тағйирот дар соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, идоракунии муҳити зист ва экология 

оварда расонанд. Дуюм, тафовутҳо дар сатҳи рушди иқтисодӣ бартараф карда, 

некӯаҳволии экологии минтақаҳои вилояти Суғд ва интиқоли аксари онҳо ба 

траекторияи рушди устуворро таъмин намудан лозим аст. 

Барои ҳалли вазифаҳои стратегии Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии 

вилояти Суғд то соли 2030 диққати худро ба татбиқи чорабиниҳо дар асоси 

истифодаи афзалиятҳои бадастовардаи табиӣ ва минтақавӣ равона кардан лозим 

аст. Диққати асосӣ ба иҷрои вазифаҳои асосии Барномаи дурнамои рушди устувори 

иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ дода шавад: 

1. Фароҳам овардани шароит барои рушди босуръати саноат ва 

ташаккули заминаи бахши иқтисоди рақамии минтақа. Ин зуд бартараф 

намудани натиҷаи ақибмонии техникии корхонаҳои соҳаи саноатро (истихроҷи 

маъдан, сабук ва хӯрокворӣ, дар истеҳсоли доруворӣ ва ғ.) талаб мекунад. Зарурати 

фаврӣ иваз кардани технопарки мавҷуда, таъмини пешрафти технологӣ дар як 

қатор соҳаҳои асосии саноат, пурзӯр намудани қоидаҳои ҳифзи муҳити зист, риояи 

талаботи экологӣ, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва компутерӣ мебошад. 

2. Анҷом додани тағйиротҳои институтсионалӣ ва такмили сохторҳои 

идоракунии ташкилӣ дар дараҷаҳои гуногуни ҳукуматию давлатӣ. 

Гузаронидани таҳияҳои илмӣ барои муайян кардани таносуби муносиб аз рӯи 

низоми «Марказ – Минтақа», инчунин шомил кардани ҷамоатҳо ба ҳайати 

мақомоти худидоракунии шаҳрак ва деҳот ба системаи иқтисодии ҷомеа ҳамчун 

ҷузъи ҷудонашаванда ва таркибии муносибатҳои иқтисодии одамон. 
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3. Истифодаи максималии омилҳои мусоиди рушди минтақа, 

барқарорсозии афзоиши иқтисодии шаҳру ноҳияҳо дар заминаи нави босифат бо 

истифода аз принсипҳои идоракунии бозор. 

Сиёсати минтақавии умуминизомии давлат ба таъсиси заминаҳои умумии 

тараққиёти минтақавӣ равона шуда, чораҳои чунин сиёсат таъиноти интихобӣ 

надошта, ҷараёни фарқгузории локалӣ, методологияи ҳалли муаммоҳои тараққиёти 

субъектони минтақавӣ бе диққати махсус боқӣ мемонанд. 

Бинобар ҳамин, нақши фаъолияти ҷорӣ ва ҳамарӯзаи мақомоти идоракуниро 

дар сатҳҳои гуногуни ҳокимияти давлатӣ коҳиш надода, бояд диққати асосиро ба 

коркарди стратегияи рушди устувори минтақаҳо равона намуд, ки дар асоси он 

самтҳои асосии баланд намудани сатҳ ва сифати зиндагонии аҳолӣ муайян карда 

мешаванд. Ба ин васила аҳамияти коркард ва қабули барномаҳои минтақавии 

дурнамои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ афзоиш меёбад. Айнан барномаҳои 

минтақавии дурнамои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ дар ҳолати асосноккунии 

назаррас ва амалигардонии чораҳои қабулшуда метавонанд, тағйироти куллӣ ва 

сифатиро ба тараққиёти иқтисодиёти минтақавӣ ворид намоянд. 

Вобаста ба ин, ба фикри мо, зарурати коркарди Барномаи рушди устувори 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ доир ба минтақаҳо дар ҳадди ақал барои 15 сол мувофиқи 

мақсад мебошад. Мувофиқан, барои амалигардонии ин чорабиниҳо гурӯҳҳои эҷодӣ 

аз шумораи олимон, мутахассисон, роҳбарони шаҳрҳо ва ноҳияҳо, аз он ҷумла 

муовинони раисони вилоятҳо доир ба коркарди барномаҳои комплексии рушди 

устувор оид ба бахшҳои асосии иқтисодиёти минтақа бояд таъсис дода шаванд. 

Пеш аз ҳама, таҷрибаи аз коркарди барномаҳои пешина ба даст оварда 

истифода шуданаш лозим аст. Ба ақидаи мо, Барномаи нави рушди устувори 

вилояти Суғд бояд натанҳо дар чорчӯбаи вақт, балки бо муносибати стратегӣ ба 

коркард ва амалигардонии он фарқият дошта бошад. 

Мақсади умумии стратегии Барнома бояд дастрасии имконҳои гуногун барои 

зиндагонӣ, фаъолияти корӣ, истироҳат барои ҳамаи шаҳрвандон, новобаста аз ҷои 

истиқомати онҳо ва таъминоти оилаҳо бо боварӣ барои оянда баромад кунад. 
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Дар чорчӯбаи Барномаи рушди устувор дастрас намудани чунин мақсадҳои 

стратегӣ имконпазир мегардад: 

Мақсади иқтисодӣ. Ташаккулёбии иқтидори такрористеҳсоли минтақавӣ ва 

шароити мусоид барои фаъолияи муътадили субъектони бозорӣ, ки рушди 

устувори хоҷагии минтақа, сатҳи кифояи шуғли аҳолӣ ва афзоиши муттасили 

даромадҳои аҳолиро таъмин менамоянд. 

Мақсади иҷтимоӣ. Фароҳам овардани шароит барои қонеъгардонии пурраи 

эҳтиёҷоти афзоишёбандаи аҳолӣ ва баланд намудани сатҳи зиндагонии онҳо, 

таъминоти ободии иҷтимоии ҷойҳои истиқоматӣ, истироҳат ва фаъолияти корӣ дар 

асоси истифодабарии самараноки иқтидорҳои табиӣ, захиравӣ ва фарҳангӣ, 

нигоҳдорӣ ва инкишофи қобилиятҳои анъанавии ташкили истеҳсолот ҳамчун 

омили таркибии таъминоти рушди устувори минтақа. 

Мақсади экологӣ. Фароҳам овардани муҳити ҷамъиятӣ ва шароитҳои 

ташкилӣ-иқтисодӣ барои ҳифзи муҳити табиат ва дастгирии мувозинатии устувори 

низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба воситаи оптималӣ ҷойгир намудани аҳолӣ ва 

қувваҳои истеҳсолкунанда дар ҳудуди минтақаҳо. 

Дастрас намудани мақсадҳои стратегии Барномаҳои дурнамо зарурати 

ҳамроҳ намудан ва амалигардонии як қатор чораҳои баҳамалоқамандро дар назар 

дорад, ки ба тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ мусоидат менамояд: 

1. Чораҳое, ки ба тағйироти сифатӣ дар соҳаи истеҳсолоти маҳсулоти 

рақобатпазир, инфрасохтори нақлиётӣ, истеъмоли қувваи барқ, инчунин, ба 

дигаргуниҳо дар соҳаҳои маориф ва тандурустӣ, истифодабарии табиат ва экологӣ 

оварда мерасонанд. 

2. Чораҳои бартарафкунандаи фарқият дар сатҳи тараққиёти иқтисодӣ ва 

таъминоти экологии некӯаҳволии ноҳияҳои вилояти Суғд мусоидаткунанда ва 

баромадани аксари ноҳияҳо ба самти рушди устувор. 

Ба шумораи вазифаҳои Барномаи дурнамо бояд инҳоро дохил намуд: 

1. Зарурати аввалиндараҷаи бартараф намудани оқибатҳои ақибмонии 

босуръати техникии корхонаҳо дар як қатор соҳаҳои саноат (истеҳсолоти 

маъданҳои кӯҳӣ ва истихроҷ, саноати сабук ва хӯрокворӣ, истеҳсолоти доруворӣ ва 
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ғайра). Иваз намудани технологияҳои мавҷудбуда ва таҷҳизотҳо, таъминоти 

пешравии технологӣ дар як қатор соҳаҳои бунёдӣ, дигаргун намудани қоидаҳои 

ҳифзи табиат, риоя намудани талаботи экологӣ, истифодабарии технологияҳои 

иттилоотӣ ва компютерӣ. 

2. Ба итмом расонидани дигаргуниҳои институтсионалӣ, такомули сохтори 

ташкилии идоракунӣ дар сатҳи гуногуни ҳокимияти давлатӣ. Амалигардонии 

коркардҳои илмӣ доир ба таносуби оптималии низоми “Марказ – минтақаҳо”, 

инчунин, ҳамроҳ намудани ҷамоатҳо (мақомоти худидоракунии хоҷагии деҳот) ба 

низоми иқтисодии ҷамъият, ҳамчун қисми таркибӣ ва ҷудонашавандаи 

муносибатҳои иқтисодии одамон. 

3. Истифодабарии ҳадди ниҳоии омилҳои мусбати тараққиёти минтақаҳо, 

барқарорсозии рушди иқтисодии шаҳрҳо ва ноҳияҳо дар асоси сифатан нав. 

Барои ҳалли масъалаҳои стратегии Барнома бояд ба гузаронидани 

чорабиниҳое аҳамият дода шавад, ки дар истифодабарии афзалиятҳои муқаррарӣ 

ва ба даст овардашудаи минтақаҳо асос меёбанд. 

Ҷойгиршавии хоси географии вилояти Суғд дар он ифода меёбад, ки он дар 

маркази минтақаи Осиёи Марказӣ ҷойгир буда, бо вилоятҳои Тошканд, Сирдарё, 

Ҷиззах, Самарқанд, Фарғона ва Намангони Ҷумҳурии Ӯзбекистон ва вилоятҳои 

Бодканд ва Ӯши Ҷумҳурии Қирғизистон ҳамсарҳад мебошад. 

Муқаррарист, ки минтақаҳои ҳамсарҳади гуногуни вилояти Суғд ба ҳар гуна 

омилҳои беруна таъсирбахш мебошанд. Ба таври анъанавӣ ба чунин таъсирот, пеш 

аз ҳама, алоқаҳои савдоӣ-иқтисодии Панҷакент ва Самарақанд, Исфара ва Бодканд, 

Конибодом ва Қӯқанд, Спитамен ва Бекобод, Ашт ва Чуст, Истаравшан, 

Шаҳристон ва ноҳияи Зафаробод бо вилояти Ҷиззах ва ғайра дохил мешаванд. 

Барқароркунӣ ва инкишофи ин алоқаҳои бисёрҷабҳа дар дурнамо ба таври кофӣ 

чорчӯбаи гардиши савдоӣ-иқтисодии минтақаро васеъ карда метавонад. 

Баробари ин, бояд алоқаҳои байниминтақавии молӣ-иқтисодии вилояти Суғд 

бо шаҳру ноҳияҳои дигар вилоятҳо босуръат инкишоф дода шавад, ки дар 

қисматҳои шарқӣ ва ҷанубии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир  шудаанд. Ба истифода 

додани инфрасохтори нақлиётии “Шимол – Ҷануб” ва роҳи “Хуҷанд – Душанбе” 
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ва истифодаи онҳо дар ҳама фаслҳои сол имкони хуберо барои алоқамандкунии 

шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бо дигар қисматҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон фароҳам 

оварда, шароити мусоидро барои баромадани ширкатҳои ватанӣ ба бозорҳои 

хориҷӣ, пеш аз ҳама, ба бозорҳои Хитой, Ҳиндустон, Афғонистон, Покистон ва 

дигар кишварҳо фароҳам овард. 

Дар ин марҳилаи тараққиёти минтақаҳо масъалаи комилан баробар намудани 

рушди ҳама ноҳияҳои вилояти Суғд ва ё дигар вилоятҳо намеистад. Чунин ҳолат 

бо он маънидод карда мешавад, ки якум, баробаркунии ноҳияҳо аз рӯи 

нишондиҳандаи МММ ба ҳар сари аҳолӣ мутлақо имконнопазир аст, зеро ҳамаи 

минтақаҳо дар ҳудудҳои гуногун ҷойгир буда, дар онҳо тартиботи муайяни 

иқтисодӣ ва зиндагонӣ ба назар мерасад; дуюм, дар ҳолати пешгӯикуниҳои мусбат 

барои дастрасшавии сатҳи миёна аз тарафи ноҳияи қафомонда танҳо дар вилояти 

Суғд на кам аз 15 – 20 сол зарур мебошад. 

Бинобар ҳамин, дар Барномаи дурнамои тараққиёт мақсад иҷропазир гузошта 

шуданаш лозим аст, ки ба ин ҳадаф коҳиш додани фарқият дар сатҳи тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии байни ноҳияҳои пешрафта ва қафомонда дохил шуда 

метавонад. Бояд қайд намуд, ки ба миён ниҳодани чунин мақсад як қатор сабабҳои 

асосӣ дорад, ки ба онҳо, пеш аз ҳама, дохил мешаванд: 

 ҳамроҳшавии фаъоли ҳама ноҳияҳо ба муносибатҳои бозорӣ ва фарогирии 

аҳолӣ бо фаъолияти соҳибкории ба манфиатҳои дохилиминтақавӣ ва 

байниминтақавӣ ҷавобгӯ; 

 таъсис додани шароитҳои афзалиятнок барои инкишофи соҳибкории хурду 

миёна, ки барои қонеъгардонии талабот дар бозори маҳаллӣ ва махсусан ба 

шаклҳои истеҳсолӣ-кооперативии онҳо таъинотдошта; 

 ҷалби инвеститсияҳо барои истифодабарии пурраи захираҳои табиӣ ва ба ин 

васила ташкили истеҳсоли молҳо, ки барои қонеъгардонии эҳтиёҷоти 

берунаи истеъмолкунандагон равона карда шудааст. 

Ҳангоми коркарди барномаҳои дурнамои тараққиёт дар навбати аввал ба 

сифати ноҳияҳои муаммодор маҳалҳое дохил карда шаванд, ки имкон ва захираҳои 

мавҷудаи онҳо, миқдори воситаҳои зарурӣ барои тезонидани пешрафташон 
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мувофиқ бошанд, дар акси ҳол кӯшишҳои давлат барои дастгирии онҳо 

самаранокии пастро ифода мекунад. 

Барои амалигардонии мақсадҳои тараққиёт аз тарафи давлат фишангҳои 

ҳуқуқӣ, молиявӣ ва иқтисодӣ истифода мешаванд, ки бояд аниқ карда, механизми 

истифодабарии онҳо кор карда шаванд. Яке аз фишангҳои самаранок дар 

тараққиёти минтақавӣ ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ ба ҳисоб меравад, ки 

барои ҳалли муаммоҳои иҷтимоӣ дар шароити маҳдудияти буҷети давлатӣ кӯмак 

мерасонад. 

Вақтҳои охир диққати махсус ба самаранокии идоракунии давлатӣ зоҳир 

карда мешавад, бинобар ҳамин, амалигардонии барномаҳои идоракунии давлатии 

тараққиёти минтақаҳо зери диққати ҷамъиятҳои шаҳрвандӣ ва мутахассисон – 

экспертон қарор дорад, ки онҳо аз рӯи усули коркардшуда баҳодиҳии самаранокии 

идоракунии давлатиии тараққиёти минтақаҳоро амалӣ мегардонанд. 

Ҳамин тавр, ҳангоми истифодабарии муносибати синергетикӣ-кибернетикӣ 

дар идоракунии тараққиёти минтақавӣ ҳамкории мутобиқшудаи минтақа ва давлат 

пурзӯр гардида, низоми минтақавӣ бо хислатҳои нав пурра карда, самаранокии 

идоракунӣ ва устувории низоми минтақавӣ, иқтисодиёти миллӣ баланд карда 

мешавад. Ҳамдигарро пурра намуда, ҳар ду ҷараёни ташкил ва худташкилкунӣ 

самараи синергетикиро пурзӯр менамоянд, субъекти идоракунӣ бошад, дар ин 

ҳолат ҷараёнҳои мазкурро босаводона назорат карда, онҳоро ба тартиб медарорад. 

Таъиноти мақсадноки танзими давлатии ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

зарурати марҳила ба марҳила амалигардонии чораҳои синергетикии сиёсати 

иқтисодии минтақавиро пурзӯр менамояд, ки асоси гузариш ба сифати нави сатҳи 

тараққиётро ташкил менамоянд (расми 5.4). 

Баробари хусусиятҳои ба ҷараёни ташаккулёбӣ ва фаъолияти механизми 

танзими давлатии иқтисодиёти ба минтақа тааллуқдошта тарзҳои дастрасии 

мақсадҳои барномавӣ, ки дар асоси афзоиши нишондиҳандаҳои тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа имконпазир карда мешаванд, чунин аҳамияти 

принсипиалӣ доранд: 

а) баланд намудани самаранокии чораҳои танзими давлатӣ; 
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б) таъсисдиҳии ниҳоии роҳ надодан ва дахолати фаврӣ ба пайдоиши тамоюли 

манфӣ дар иқтисодиёти минтақавӣ. 

 

Расми 5.4. - Сохтори ташаккулёбии механизми давлатии тараққиёти минтақаҳо 

Баробари ин, бояд ҷараёни ташаккулёбии шароитҳои сифатан нави иқтисодӣ-

ҳуқуқӣ ва мустаҳкамгардонии иқтидори иқтисодии минтақаҳо ва ташкилёбиҳои 

ҳудудӣ таҳти назорати доимӣ қарор дода шаванд. 

Ҷудо намудани самтҳои афзалиятноки танзими давлатӣ барои беҳбудии 

ҷараёни танзимкунии умумӣ ва ҷорӣ намудани афзалиятҳо зарур мебошад, ки дар 

натиҷаи таҳлили ҳолати бамиёномада дар минтақа ташаккул ёфта, захираҳои 

идоракунии давлатӣ доранд ва метавонанд, дар намуди фишангҳо ва рағбатҳо 

Ҳокимияти ҷумҳуриявӣ: 

қонунгузорӣ, ташаккулёбии 

сиёсати иқтисодии миллӣ 
Буҷети 

ҷумҳуриявӣ 

Ҳокимияти минтақавӣ: 

санадҳои ҳуқуқии маҳаллӣ, 

коркарди барномаҳои мақсадноки тараққиёт 

Буҷети 

минтақавӣ 

Ташкилёбиҳои минтақавӣ: 

санадҳои ҳуқуқии маҳаллӣ, 

коркарди барномаҳои мақсадноки 

тараққиёти инфрасохторҳо,  

соҳибкории хурд ва ғайра 

 

Буҷети 

маҳаллӣ 

Ташаккулёбии 

мақсадҳо 
Амалигардонӣ Натиҷаи ниҳоӣ 

Муҳити иқтисодӣ-

ҳуқуқии минтақавӣ 
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истифода бурда шаванд. Афзалиятнокӣ аз рӯи нишондоди ҳадди ақали хароҷоти 

захираҳо ва вақт барои амалигардонии ин ё он самт, аз он ҷумла худи ҷараёни 

идоракунӣ ва ҳадди ниҳоии аҳамияти иҷтимоии натиҷаҳои пешбинишаванда барои 

минтақа бо назардошти меъёрҳои ҳуқуқӣ ва ахлоқӣ (нишондоди афзалиятнокӣ), 

фоиданокии ҷамъиятӣ, зарурати ташаккулёбии шароитҳои инкишофи ҳар як аъзои 

ҷамъият ҳамчун шахсият муайян карда мешавад. Ин нишондодҳо барои муҳлати 

муайян мутобиқи шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодии пойдоргардида ташаккул 

меёбанд. Муқаррарист, ки ивази шароитҳо ба ивазшавии нишондодҳо оварда 

мерасонад. 

Амалигардонии механизми танзими давлатии тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақа ва ташаккулёбии сиёсати иқтисодии минтақавӣ аз як қатор 

марҳилаҳои пайдарпай иборат мебошад, ки дар маҷмӯъ давраи идоракуниро 

ташкил медиҳанд (расми 5.5).  

Чӣ тавре ки мушоҳида карда мешавад, ташаккули мақсадҳои танзими давлатӣ 

ба миён меояд, ки аз як тараф, бо стратегияҳои мавҷудбудаи тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақаҳо ва аз тарафи дигар, бо сиёсати иқтисодии миллӣ муқаррар 

карда мешаванд.  

Минбаъд самтҳои асосии танзими давлатии иқтисодиёти миллӣ ташаккул 

меёбанд, ки онҳо зарурати таҳлили шароитҳо ва омилҳои объективонаи минтақавӣ 

ва инчунин, афзалиятҳои инкишофи муҳити беруниқтисодӣ, ҳамгироии 

байниминтақавӣ, тағйироти вазъияти бозории умумиҷаҳониро дар назар доранд. Ба 

воситаи маълумоти бадастовардашуда аниқ намудан ва муҳимияти самтҳои 

танзими давлатии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ба назар мерасад. 

Баъдан самтҳои нисбатан афзалиятноки танзими давлатӣ бо дарназардошти 

самти иҷтимоӣ ҷудо карда, инчунин, мавҷудият ва дастрасии захираҳо муқаррар 

карда мешаванд. 

Мавқеи асосиро дар чунин пайдарпайии ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ-

иқтисодӣ коркарди барномаҳои минтақавии танзими давлатӣ ва мутобиқкунонии 

онҳо бо барномаҳои миллӣ ишғол менамоянд. 
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Расми 5.5. - Алгоритми танзими давлатии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа 

Ҳолати иҷтимоӣ-

иқтисодӣ дар 

минтақа 

Таҳлили шароит 

ва омилҳои 

минтақавӣ 

Самтҳои асосии 

танзими давлатии 

минтақа 

Таҳлили дурнамои 

тараққиёти муҳити 

берунииқтисодӣ 

Мақсадҳои 

танзими давлатии 

тараққиёти 

минтақа 

Стратегияи рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақа 

 

Сиёсати иқтисодии 

давлат 

Нишондодҳои 

афзалияти 

идоракунии 

давлатӣ 

Таҳлили зинаҳои 

пойдоршудаи 

тараққиёти иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақа 

Ҷудо намудани 

самтҳои афзалиятноки 

танзими давлатӣ 
Захираҳои дастраси 

идоракунии давлатӣ 

Ташаккулёбии 

барномаҳои танзими 

давлатии тараққиёти 

минтақа 

Мутобиқсозӣ бо 

барномаҳои миллии 

танзими давлатӣ дар 

сатҳи минтақаҳо 

Дурустии 

истифодабарии 

фишангҳо дар 

минтақа 

Ташаккулёбии 

санадҳои меъёрии 

танзими давлатӣ дар 

сатҳи минтақавӣ 

Коркарди фишангҳои 

амалигардонии 

барномаи танзими 

давлатӣ 

Мутобиқсозии 

фишангҳо ба 

қонунгузорӣ ва сиёсати 

иқтисодии муосир  

Ташаккулёбии фишангҳои 

иқтисодии 

ҳавасмандгардонии 

ҳамкории давлат ва бахши 

хусусӣ 

Кафолати давлатӣ ва 

чораҳои 

ҳавасмандгардонии 

иҷтимоӣ ва сиёсати 

имиҷӣ 

Тағйирдиҳии амалигардонии барномаҳои 

танзими давлатӣ 

Баҳодиҳии аҳамияти 

иҷтимоии минтақа 

Назорат аз тарафи 

ҷамъияти шаҳрвандӣ 
Баҳодиҳии мутобиқати 

хароҷот ва натиҷаҳо 
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Баробари ин, фишангҳои барои амалигардонии чорабиниҳои барномавӣ 

зарурбуда доир ба ҷараёни танзими тараққиёти иқтисодӣ санадҳои меъёрии 

танзими давлатиро дар сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ дарбар гирифта, фишангҳои 

ҳавасмандгардонии ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, инчунин, кафолати давлатӣ 

ба субъектони бизнесро фаро мегирад, ки барои минтақаҳо аҳамияти баланди 

иҷтимоӣ доранд ва баҳри таъсиси шакли мусбати инвесторон дар байни аҳолӣ 

мусоидат менамоянд. 

Дар ҷараёни амалигардонии чораҳои идоракунии давлатии минтақавӣ 

зарурати ислоҳи барномаҳо бо дарназардошти баҳодиҳии самаранокии 

дастрасшаванда ва аҳамияти иҷтимоӣ ба миён меояд, ки ба воситаи муайян 

намудани мутобиқати хароҷотҳои сарфшуда ва натиҷаҳои ба даст оварда таъмин 

карда мешаванд. 

Моҳиятан, дар ин ҷо сухан оид ба такомули механизми танзими давлатии 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа меравад, ки ба шумораи чораҳои 

аввалиндараҷа инҳо дохил мешаванд: 

1. Истифодабарии механизми банақшагирии стратегии мақсаднок бо 

дарназардошти захираҳо ва истифодаи самараноки онҳо дар минтақа. Дар нақшаи 

стратегӣ хусусиятҳои минтақавӣ ва хислатҳои тарафҳои қавӣ ва камбудиҳои 

иқтидори иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа, тамоюли мусбат ва манфии тараққиёт бояд 

ба инобат гирифта шаванд. 

2. Чораҳо доир ба пурзӯр намудани ҷараёнҳои ғайримарказонидани 

механизми дохилиминтақавии танзими давлатӣ бо назардошти худтаъминкунӣ ва 

мустақилияти тараққиёти ҳудудҳо ба назар гирифта шаванд. 

Ба фикри мо, ташаккулёбии низоми назорат аз болои амалигардонии 

шаффофи чораҳои дар барномаи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа 

дохилкардашуда дар чорчӯбаи ҷараёни умумии танзими давлатӣ ва нақши 

ҷамъияти шаҳрвандӣ дар он аҳамияти калон дорад. 
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Ҷадвали 5.1. - Маълумоти ибтидоӣ барои пешгӯикунии МММ ба ҳар сари аҳолии минтақаҳо 

N Солҳо 

МММ ба ҳар сари аҳолии минтақаҳо (сомонӣ) 

T 
Υt 

t2 
ВМКБ Суғд Хатлон Душанбе НТҶ 

ВМКБ Суғд Хатлон Душанбе НТҶ 

1 2010 2031,738 2600,755 2479,93 7313,695 2659,625 -5 -10158,7 -13003,8 -12399,6 -36568,5 -13298,1 25 

2 2011 1697,337 3194,207 2969,392 9266,037 2705,997 -4 -6789,35 -12776,8 -11877,6 -37064,1 -10824 16 

3 2012 2521,343 3898,208 3461,06 10793,85 3164,101 -3 -7564,03 -11694,6 -10383,2 -32381,6 -9492,3 9 

4 2013 3012,369 4444,402 3485,433 12312,57 3373,977 -2 -6024,74 -8888,8 -6970,87 -24625,1 -6747,95 4 

5 2014 3402,64 4803,174 4063,168 13117,04 3538,047 -1 -3402,64 -4803,17 -4063,17 -13117 -3538,05 1 

6 2015 3344,844 4902,016 4326,165 13371,88 3949,324 0 0 0 0 0 0 0 

7 2016 3869,365 5836,241 4796,968 13568,21 4519,444 1 3869,365 5836,241 4796,968 13568,21 4519,444 1 

8 2017 4343,778 6837,98 5122,103 14470,72 4808,925 2 8687,557 13675,96 10244,21 28941,44 9617,851 4 

9 2018 4631,485 7032,317 5348,601 16608,13 5351,585 3 13894,45 21096,95 16045,8 49824,39 16054,76 9 

10 2019 4645,697 7585,824 5872,831 17534,4 5673,254 4 18582,79 30343,29 23491,32 70137,6 22693,01 16 

11 2020 4602,42 7853,656 6445,92 17677,68 6108,147 5 23012,1 39268,28 32229,6 88388,4 30540,74 25 

 ΣΥ 38103,02 58988,78 48371,57 146034,2 45852,43 Σt =0 
ΣΥt = 

34106,82 

ΣΥt = 

59053,52 

ΣΥt = 

41113,47 

ΣΥt = 

107103,7 

ΣΥt = 

39525,38 

Σt2 = 

110 

a = 

ΣΥ/n 
 3463,911 5362,616 4397,416 13275,84 4168,402 

b=ΣΥt/ 

Σt2 310,062 536,8502 373,7589 973,6697 359,3217  

Ҳисоби муаллиф 
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Ҷадвали 5.2. 

Пешгӯикунии МММ ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳо  

то соли 2030 (Ȳ = a+bt) 

Солҳо 

МММ ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳо (сомонӣ) 

ВМКБ Суғд Хатлон Душанбе НТҶ 

2010 2031,738 2600,755 2479,93 7313,695 2659,625 

2011 1697,337 3194,207 2969,392 9266,037 2705,997 

2012 2521,343 3898,208 3461,06 10793,85 3164,101 

2013 3012,369 4444,402 3485,433 12312,57 3373,977 

2014 3402,64 4803,174 4063,168 13117,04 3538,047 

2015 3344,844 4902,016 4326,165 13371,88 3949,324 

2016 3869,365 5836,241 4796,968 13568,21 4519,444 

2017 4343,778 6837,98 5122,103 14470,72 4808,925 

2018 4631,485 7032,317 5348,601 16608,13 5351,585 

2019 4645,697 7585,824 5872,831 17534,4 5673,254 

2020 4602,42 7853,656 6445,92 17677,68 6108,147 

2020  

нисбати 

2010 бо % 227 302 260 242 230 

2015 бо % 138 160 149 132 155 

2021 5324,282 8583,717 6639,969 19117,86 6324,332 

2022 5634,344 9120,568 7013,728 20091,52 6683,654 

2023 5944,406 9657,418 7387,486 21065,19 7042,976 

2024 6254,468 10194,27 7761,245 22038,86 7402,297 

2025 6564,53 10731,12 8135,004 23012,53 7761,619 

2026 6874,592 11267,97 8508,763 23986,2 8120,941 

2027 7184,654 11804,82 8882,522 24959,87 8480,262 

2028 7494,716 12341,67 9256,281 25933,54 8839,584 

2029 7804,778 12878,52 9630,04 26907,21 9198,906 

2030 8114,84 13415,37 10003,8 27880,88 9558,227 

2030  

нисбати 

2020 бо % 176 171 155 158 156 

2025 бо % 124 125 123 121 123 

Ҳисоби муаллиф 

Таҳлили рақамҳои дар боло оварда шуда нишон медиҳад, ки суръати 

афзоиши МММ ба ҳар сари аҳолӣ дар соли 2030 назар ба соли 2020 дар ВМКБ – 

176% ё аз 4602 сомонӣ то 8114 сомонӣ ва дар вилояти Суғд – 171% ё аз 7853 сомонӣ 

то 13415 сомонӣ зиёд гардид. Бояд қайд кард, ки суръати афзоиши МММ ба ҳар 

сари аҳолӣ дар дигар минтақаҳо 155-158% мебошад. МММ ба ҳар сари аҳолӣ дар 

ш. Душанбе айни замон 17667 сомониро ташкил дода бошад, дар соли 2030 ба 

27880 сомонӣ мерасад.  

Аз ин лиҳоз, дар шароити норасоии воситаҳо барои расидан ба ин 

нишондиҳандаҳои дурнамо ва амалигардонии чорабиниҳои дар барномаи 
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пешбинишуда зарурат дар муттаҳид намудани захираҳои маҳаллӣ, минтақавӣ ва 

ҳокимияти ҷумҳуриявӣ ба миён меояд. Дар ин ҷода ташаккулёбии механизми 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ, танзими давлатии ҷараёнҳои иқтисодӣ аҳамияти 

зарурӣ пайдо менамояд, зеро чунин тарзи амалигардонии чораҳои мақсадноки 

барномаи комплексӣ нисбатан афзалиятнок ба ҳисоб меравад. Чунин ҳолат имкон 

медиҳад, ки якум, захираҳои маҳдуди буҷетӣ оқилона истифода бурда шаванд; 

дуюм, фишангҳои ғайримолиявии танзимкунӣ ба воситаи қабули санадҳои меъёрӣ-

қонунгузорӣ истифода шаванд, ки реҷаи муҳити мусбатро барои инвесторон 

таъмин менамояд. 

Мақсади асосии такомули механизми танзими давлатии иқтисодиёти 

минтақавӣ ҳамчун дастрасии сатҳи принсипан нав мушоҳида карда шуда,  сифати 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо аз ташаккул ва амалигардонии номгӯи 

чорабиниҳо иборат мебошад, ки ба ҷараёнҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ба воситаи 

муттаҳид намудани захираҳо таъсир расонида, самти дастрасии мақсадноки 

танзими давлатӣ дар шароити ғайримарказонидан ва таҷдид таъмин карда мешавад. 

Дар консепсияи тараққиёти минтақаҳо афзоиши сатҳи даромадҳо бо афзоиши 

МММ ва инкишофи инсон алоқаманд карда мешавад, зеро тақсимоти боадолатонаи 

захираҳо имкониятҳои аҳолиро васеъ намуда, барои баланд намудани сифати 

зиндагонӣ асос мегузорад. 146  Бинобар ҳамин, пешгӯикунии МММ ба ҳар сари 

аҳолӣ, ҳамчун нишондиҳандаи сатҳи саноатикунонӣ имкон медиҳад, тараққиёти 

дурнамои минтақа баҳогузорӣ карда шавад. 

Пешгӯикунии сатҳи МММ ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳо имкон медиҳад, 

ки даромадҳои пулии аҳолӣ дақиқтар муайян карда шаванд, зеро онҳо омили 

зарурӣ барои амалӣ гардидани мақсадҳои гузошташудаи “Стратегияи миллии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030” ба ҳисоб мераванд 

(ҷадвали 5.3). 

  

                                                           
146 Человеческое развитие. Учебник (издание 2-е, дополненное и переработанное) / коллектив авторов / Под общей 

ред. Р.М. Бабаджанова. – Душанбе: ООО «Фарзин», 2014. – С.136-137. 
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Ҷадвали 5.3. - Ҳисоби пешгӯикунии даромадҳои пулии аҳолии вилояти Суғд 

 

 

                            a = 
⅀Y

n
 = 

4668,2 

11
 =424,382                          b = 

⅀Yt

⅀t2
 = 

2862,2

110
 = 26,02 

 

N Солҳо 

Y – 

Даромадҳои 

пулӣ дар 

давоми сол 

(сомонӣ) 

t – омили 

вақт 
Yt t2 

Афзоиши 

бузургии 

t 

Бузургиҳои пешбинишаванда 

Солҳо  

1 2010 277,96 -5 -1389,8 25 6 2021 580,5018 

2 2011 308,34 -4 -1233,36 16 7 2022 606,5218 

3 2012 369,42 -3 -1108,26 9 8 2023 632,5418 

4 2013 425,62 -2 -851,24 4 9 2024 658,5618 

5 2014 396,35 -1 -396,35 1 10 2025 684,5818 

6 2015 380,01 0 0 0 11 2026 710,6018 

7 2016 418,52 1 418,52 1 12 2027 736,6218 

8 2017 500,6 2 1001,2 4 13 2028 762,6418 

9 2018 496,15 3 1488,45 9 14 2029 788,6618 

10 2019 543,11 4 2172,44 16 15 2030 814,6818 

11 2020 552,12 5 2760,6 25    

Суръати 

рушд % 
2020 

нисбати 
2010 199 

    2030  
нисбати 

2020 148 

2015 145 2025 119 

 
⅀Y =4668,2 

 
⅀t = 0 

⅀Yt = 

2862,2 

 

⅀t2 = 

110 
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Аз сабаби мавҷуд набудани маълумоти оморӣ оид ба даромадҳои аҳолии 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлили коррелятсионӣ-регрессионӣ дар 

вилояти Суғд гузаронида шуд. Муносибати пешниҳодшуда ба таҳлили даромадҳои 

аҳолӣ ба ҳар нафар метавонад, ҳангоми мониторинги тараққиёти ҳудудҳои вилояти 

Суғд истифода бурда шавад. 

Маълумоти ибтидоӣ барои таҳлил бо усули регрессияи бисёрченака дар 

ҷадвали 5.4 оварда шудааст. 

Ҷадвали 5.4. - Маълумоти ибтидоӣ барои таҳлили омилҳои ба сатҳи 

даромади аҳолии вилояти Суғд таъсиррасонанда 

Сол X1 X2 X3 X4 X5 X6 Х7 У 

2010 2247,6 398,7 14,6 258,79 116,62 119,4 5716,2 277,96 

2011 2298,8 391,7 12,7 331,26 140,23 110,3 7179,3 308,34 

2012 2349 389,6 11,8 429,53 168,09 106,3 8961,2 369,42 

2013 2400,6 393,9 11,4 552,82 213,34 104,9 10439,9 425,62 

2014 2455,5 401,5 10,9 645,72 215,45 104,8 11530,5 396,35 

2015 2511,1 402 10,9 696,8 216,46 105,2 12036,9 380,01 

2016 2560,8 401,9 10,8 774,23 259,12 104,3 14654,8 418,52 

2017 2608,5 402,7 9,7 1012,97 258,87 106,9 17510,7 500,60 

2018 2657,0 408,2 8,1 1072,28 296,98 104,1 18343,8 496,15 

2019 2705,4 421,5 8,9 1182,69 291,2 107,1 20537,11 543,11 

2020 2753,1 432,4 7,9 1236,26 214,83 108,8 21621,9 671,05 

Замима: У – даромади аҳолӣ ба ҳар нафар дар як моҳ (сомонӣ); 

Х1 –  шумораи аҳолии вилоят (ҳазор нафар); 

Х2 – шумораи миёнасолаи кормандон дар иқтисодиёти минтақа (ҳазор нафар); 

Х3 – шумораи бекорон (ҳазор нафар); 

Х4 – музди меҳнати номиналии миёнаи моҳона ба ҳар як коргар (сомонӣ); 

Х5 – ҳаҷми миёнаи нафақаи моҳона (сомонӣ); 

Х6 – индекси нархҳои истеъмолӣ (%); 

Х7 – маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (млн. сомонӣ).  

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суғд: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ. 

Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – 

С. 9-15. 

Матритсаи коррелятсионии сохташуда имкон медиҳад, ки зичӣ ва самти 

алоқамандии байни маълумоти ибтидоӣ (ҷадвали 5.5) муайян карда шавад. Чӣ 

қадаре ки коэффитсиенти коррелятсионӣ ба 1 наздик бошад, ҳамон қадар алоқаи 

байни маълумоти ибтидоӣ пурқувваттар мегардад. Сатри охирони матритса 

омилҳоеро нишон медиҳад, ки ба нишондиҳандаи натиҷавӣ таъсири калон 

мерасонанд.  
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Ҷадвали 5.5. - Матритсаи коррелятсионӣ 
 Х 1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 6 Х 7 У 

Х 1 1        

Х 2 0,866808 1       

Х 3 -0,95482 -0,75391 1      

Х 4 0,992641 0,872993 -0,95456 1     

Х 5 0,974285 0,777976 -0,9607 0,964943 1    

Х 6 -0,50952 -0,1004 0,642717 -0,46538 -0,63185 1   

Х7 0,991849 0,872361 -0,95089 0,997111 0,964414 -0,46121 1  

У 0,948635 0,79795 -0,94666 0,96746 0,949741 -0,52338 0,970452 1 

Ҳисоби муаллиф 

Ба чунин омилҳо шумораи аҳолии вилоят, музди меҳнати номиналии моҳона 

барои як коргар, ҳаҷми миёнаи нафақаи моҳона, маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ 

(МММ), шумораи миёнасолонаи кормандон дар иқтисодиёти минтақа дохил шуда, 

дар модели регрессияи бисёрченака ба инобат гирифта мешаванд. 

Дар асоси омилҳои коркардшуда таҳлили регрессиониро дар барномаи MS 

Excel мегузаронем (ҷадвали 5.6). 

Аз рӯи ҷадвали 5.5 модели регрессия тартиб медиҳем, ки чунин намуд дорад: 

У=2131,13-0,828х1+0,608х2 +0,187х4+0,704х5+0,023х7 

Баробарии бадастовардашудаи регрессия нишон медиҳад, ки ҳангоми 

афзоиши шумораи аҳолии вилоят ба 1 нафар, даромади миёнаи аҳолии вилоят  

0,828 сомонӣ коҳиш ёфта, ҳангоми пастшавии музди меҳнати миёнаи моҳонаи як 

корманд ба 1 сомонӣ, даромади миёнаи аҳолии вилоят 0,187 сомонӣ коҳиш меёбад. 

Ҳангоми афзоиши нафақа ба 1 сомонӣ даромади миёнаи аҳолии вилоят 0,187 

сомонӣ афзун мешавад, афзоиши маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба 1 ҳазор сомонӣ 

расад, даромади миёнаи аҳолӣ 0,023 сомонӣ зиёд шуда, дар ҳолати афзоиши 

шумораи аҳолии дар иқтисодиёти минтақа бо кор машғулбуда ба 1 нафар, 

даромадҳои миёнаи аҳолӣ  0,608 сомонӣ зиёд мешавад. 

Дар чунин ҳолат алоқаи коррелятсионӣ ба алоқаи функсионалии (R2=0,971) 

наздик мебошад, ки дар бобати таъсироти назарраси омилҳои мушоҳидашуда ба 

даромадҳои миёнаи аҳолӣ шаҳодат медиҳад (натиҷаҳои таҳлили регрессионӣ дар 

барномаи MS Excel дар ҷадвали 5.6 оварда шудааст). 
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Ҷадвали 5.6. - Натиҷаҳои таҳлили регрессионӣ дар барномаи MS Excel 

БАРОРИШИ НАТИҶАҲО       

Омори регрессионӣ      

R сершумор 0,985493      

R-квадрат 0,971196      

R меъёрӣ- квадрат 0,827178      

Хатогии стандартӣ 23,07694      

Мушоҳидаҳо 7      

Таҳлили дисперсионнӣ        

 Df SS MS F Аҳамиятнокии F  

 Регрессия 5 17956,28 3591,256 6,743568 0,283988  

 Бақия 1 532,5454 532,5454    

 Натиҷа 6 18488,82     

 Коэффитсиентҳо Хатогии стандартӣ t-омор P-бузургӣ Поёнӣ  95% Болоӣ 95% 

Y-бурриш -3020,52 6471,172 -0,46677 0,721983 -85244,6 79203,51 

х1 1,464135 3,042346 0,481252 0,714452 -37,1925 40,1208 

х2 -1,56236 2,268308 -0,68878 0,616019 -30,384 27,25923 

х3 1,429415 1,762713 0,810918 0,566231 -20,968 23,8268 

х4 0,026594 0,044295 0,60038 0,65578 -0,53622 0,58941 

х5 0,137849 0,16452 0,837891 0,556007 -1,95257 2,228268 

 БАРОРИШИ БАҚИЯ     БАРОРИШИ ЭҲТИМОЛИЯТ 

 Мушоҳидаҳо Пешбинишуда Бақия 

Бақияҳои 

стандарӣ  
Персентил Y 

1 1 277,0152 0,944838 0,100289 7,142857 277,96 

2 2 321,3372 -12,9972 -1,37958 21,42857 308,34 

3 3 354,5675 14,8525 1,576511 35,71429 369,42 

4 4 422,2779 3,342126 0,354748 50 380,01 

5 5 404,8357 -8,48569 -0,90071 64,28571 396,35 

6 6 373,537 6,472972 0,68707 78,57143 418,52 

7 7 422,6496 -4,12959 -0,43833 92,85714 425,62 
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Нишондодҳои модели регрессионӣ тавсифоти хоси оморӣ доранд. 

Нишондоди F-и Фишер ба 6,7 баробар буда, бо нишондоди 95%-и сатҳи эҳтимолият 

дорои аҳамият мебошад. Нишондодҳои дар ҳолати омилҳои модел бузургии 

нисбатан баланди t-оморӣ доранд. 

Дар умум, ба воситаи модели иқтисодӣ-математикии сохташуда мумкин аст, 

пешгӯикунии даромадҳои миёнаи аҳолии вилояти Суғд барои дурнамои наздик 

тартиб дода шавад. 

Ҳамин тавр, такомули механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти 

минтақаҳо ва истифодабарии натиҷаҳои он дар ҷараёни омода намудан ва қабули 

қарорҳои идоракунӣ имкон медиҳад, ки сатҳи самаранокии такрористеҳсол ва 

сифати зиндагонии аҳолии минтақаҳои мамлакат баланд бардошта, ҳадафи 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон муваффақона амалӣ гардонида 

шуда истодааст.  
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ХУЛОСА 

I. Тадқиқоти ҷараёни ташаккулёбии механизми танзими 

макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо ва асосноккунии назариявӣ-

методологии он имконият медиҳад, ки чунин хулосабарорӣ намоем: 

1. Дар шароити гузариш ба иқтисодиёти индустриалӣ-аграрӣ имкониятҳои 

шиддатёбии ҷараёни тараққиёти минтақаҳо дар асоси истифодабарии принсипҳои 

самараноки истеҳсолоти воридотивазкунӣ ва истифодабарии оқилонаи захираҳои 

табиӣ-иқтисодӣ васеъ мешавад. Бинобар ҳамин, асоси амалигардонии сиёсати 

давлатии ислоҳот бевосита ба минтақаҳо мегузарад, ки зарурати танзими 

макроиқтисодии ҷараёни тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ва ҳудуди 

маъмурии он, инчунин падидаҳои бо такомули низоми иқтисодӣ-экологӣ 

алоқамандро талаб менамояд, ки асоси тараққиёти минтақаро дар дурнамои 

стратегӣ ташкил менамояд. 

2. Моҳияти механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо дар 

он зоҳир мегардад, ки он дар асоси талаботҳои қонунҳои объективонаи низоми 

иқтисодиёти бозор, баланд намудани самаранокии тамоми низоми идоракунии 

минтақавӣ ва дастрасии мақсадҳои афзалиятноки устувори рушд ба миён меояд. 

Истифодабарии чунин механизм дар фаъолияти амалии мақомотҳои идоракунии 

давлатӣ бо мураккабгардии ҷараёни танзими тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии он, муносибатҳои тарафайни байни субъектони 

иқтисодиёти минтақавӣ, мақомотҳои танзимкунанда дар амалигардонии таҷдид, 

ғайримарказонидашудаи идоракунӣ алоқаманд мебошад. 

3. Дар шароити баитмомрасии ташаккулёбии низоми иқтисодиёти бозорӣ 

таъсисдиҳии механизми самараноки танзими макроиқтисодӣ барои идоракунии 

тараққиёти минтақаҳо аҳамияти калон дорад. Механизми танзими макроиқтисодии 

иқтисодиёти минтақа дар асоси муносибати консептуалии илмӣ ва принсипҳои 

идоракунии давлатӣ бояд ба роҳ монда шаванд. Дар баробари ин, ба таври ҳатмӣ 

хусусиятҳои фарқкунандаи марбут ба маҳдуднокии ҷараёни такрористеҳсоли 

минтақавӣ, миқёси таъсиррасонии омилҳои дохиливу берунӣ ба соҳаҳои алоҳидаи 

иқтисодиёти минтақа то ҳадди аксар ба инобат гирифта шаванд. Ба ғайр аз ин, 
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механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақа бояд бо дарназардошти 

мақсадҳои стратегии гузошташуда таъсис дода шаванд, ки дар нишондодҳои аниқ 

ифода ёфта, тараққиёти сифатии низоми минтақавиро тавсиф дода метавонанд. Дар 

ҷараёни коркарди барномаи тараққиёт онҳо ба асоси амалҳои самараноки тамоми 

низоми иқтисодиёти миллӣ вогузор карда мешаванд. 

4. Дар тараққиёти назарияи бозории устувории макроиқтисодии тараққиёти 

минтақаҳо нақши заруриро институтҳои идоракунӣ, андозиву гумрукӣ иҷро 

мекунанд, ки фаъолияти онҳо барои коҳиш додани хавфҳои номуайяни байни 

вазъияти агентҳои иқтисодӣ ва давлат бамиёнмеомада, муқарраркунандагони 

“қоидаи бозӣ” ва риояи намудани қатъии он равона карда мешаванд. Бинобар 

ҳамин, муътадилии фаъолияти институтҳои бозорӣ, ҳамчун омили тараққиёти 

иқтисодӣ, устувории низоми иқтисодиро таъмин менамояд. 

5. Механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳоро бояд 

ҳамчун асоси тамоми низоми идоракунии давлатӣ баррасӣ намуд, яъне аз он нуктаи 

назар, ки низоми интегриронии усулҳои танзимкунӣ ба давлат барои татбиқи 

таъсироти самаранок ба иқтисодиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии онҳо 

имконият фароҳам меоварад. Ҳамаи ин зарурати такомули мунтазами механизмро 

бо назардошти шиддатёбии ҷараёни ҷаҳонишавӣ ва хусусиятҳои гузариш ба 

иқтисодиёти индустриалӣ-аграрӣ ба миён меорад. Ғайр аз ин, минтақа вазифаҳои 

куллан навро дар фазои иқтисодиёти миллӣ ва ҷаҳонӣ иҷро менамояд, ки зарурати 

ворид намудани унсурҳои навро ба механизми танзими ҷараёнҳои макроиқтисодии 

тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо тақозо менамояд. 

6. Ҷараёни ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии тараққиёти 

минтақаҳо мураккаб буда, марҳилаҳои коркарди консепсия, принсипҳои 

идоракунии давлатии иқтисодиёти минтақаро бо дарназардошти тамоюли муосири 

иттилоотӣ, технологияҳои инноватсионӣ, ташаккулёбии стратегия ва барномаҳои 

дақиқ фаро мегирад, ки чораҳои амалиро доир ба такомули фишангҳову вазифаҳои 

механизми танзими давлатӣ, амалӣ намудани ҷараёни сохторикунонии алоқаҳои 

идоракунӣ ва тақсимоти ваколатҳоро байни марказу минтақаҳо дар назар дорад. 
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7. Дар ҷараёни таҳқиқи муаммоҳои ташаккули низоми иқтисоди бозорӣ 

зарурати мутобиқгардонии принсипҳои танзими иқтисодиёт ва рушди минтақаҳо 

ба марҳилаҳои давраи гузариш муайян карда шуд. Аҳамияти муайянсозию 

асосноккунии илмии марҳилаҳои давраи гузариш ба низоми бозории иқтисодӣ, 

маҳакҳои баҳодиҳӣ, муайян кардани тарзи танзим ва хусусиятҳою 

нишондиҳандаҳои он дар марҳилаи ибтидоӣ (то соли 2000), ки бо авҷгирии 

минбаъдаи буҳрони низоми иқтисодиёти маъмурию фармондиҳӣ ва маҳдудшавии 

доираи амали он вобаста аст, муайян мегардад. Дар марҳилаи асосӣ (то соли 2010) 

баъзе хусусиятҳои бозори мутамаддин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо мешаванд, 

дар марҳилаи сеюм (то соли 2020) хусусиятҳои хоси бозори ба ҷамъият 

нигаронидашуда ташаккул меёбанд ва дар марҳилаи чорум (аз соли 2020 оғоз 

гардидааст) бошад, инкишофи устувори минбаъдаи кишвар дар шакли индустриалӣ 

ва инноватсионӣ амалӣ мегардад. 

8. Таҳлили назариявии ҷараёнҳо, ки бо танзимкунии тараққиёти минтақаҳо 

алоқаманд аст, истифодабарии бисёр истилоҳҳо ва мафҳумҳои механизмро тақозо 

менамоянд. Дар маънидодкунии иқтисоди сиёсӣ онро ҳамчун механизми иқтисодӣ 

муайян менамоянд, ки аз маҷмӯи падидаҳои баҳамалоқаманд ва 

махсусгардонидашуда иборат мебошад. Мувофиқи маънидодкунии васеъ онро 

ҳамчун механизми хоҷагидорӣ ва ё тарзи фаъолияти низоми иқтисодӣ дарк 

менамоянд, ки дар асоси он муайянкунии маҷмӯи муносибатҳои истеҳсолӣ бо 

дарназардошти усулҳои маъмурии таъсиррасонӣ ба иқтисодиёт хобидааст. 

Таъсиррасонӣ ба иқтисодиёт дар шакли сохтори ташкилии намуд ва усулҳои 

идоракунӣ, инчунин, меъёрҳои ҳуқуқӣ ифода меёбад, ки ба воситаи онҳо талаботи 

қонунҳои иқтисодии амалкунанда ва ҷараёни такрористеҳсолот амалӣ карда 

мешаванд. Механизми хоҷагидорӣ дар чорчӯбаи иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ 

амал намуда, дар сатҳи субъектони соҳибкорӣ ва дигар намуди фаъолият низ 

истифода бурда мешавад. 

9. Дар назарияи муносибатҳои низоми бозорӣ вазифаҳои танзимкунии 

ҷараёнҳои иқтисодиро механизми бозорӣ иҷро мекунад, ки дар худ ҷараёни 

худтанзимшавии фаъолияти агентҳои бозорро бо вазифаҳои давлат дар назар 
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дорад. Механизми бозорӣ табиатан ҳамчун “қоидаи бозӣ”-и субъектони 

хоҷагидорӣ доир ба истеҳсолот, ташаккулёбии пешниҳод ва эҳтиёҷоти молӣ – 

махсусан қисми пардохтпазири он, ки талаботи ҳақиқиро инъикос менамояд, 

мушоҳида карда мешавад. Мувофиқан, механизми бозорӣ асоси механизми 

танзими макроиқтисодии ҷараёни тараққиёти минтақаҳоро ташкил мекунад, зеро 

аз он дастрасии мутобиқаткунӣ байни маҷмӯи талаботу маҷмӯи пешниҳод дар 

ҳолати воқеӣ ва дурнамои стратегӣ вобастагӣ дорад, ки дар ин ҳолат аксарияти 

шароитҳои фаъолияти субъектони иқтисодӣ ва дигар агентҳои бозорӣ номуайян 

мебошанд. 

10. Истифодабарии якҷояи муносибатҳои синергетикӣ ва кибернетикӣ дар 

ҷараёни танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақавӣ имконият медиҳад, ки 

сатҳи мутобиқсозии манфиатҳои давлат ва минтақаҳо баланд бардошта шуда, 

низоми иқтисодии минтақавӣ бо хусусиятҳои самаранокӣ ва устуворӣ, ба воситаи 

пурзӯр намудани фаъолияти якҷояи субъектони дар чорчӯбаи иқтисодиёти миллӣ 

ва минтақавӣ фаъолиятбаранда пурра карда мешаванд. Ҷараёнҳои ташкили 

истеҳсолот ва худташкилкунии субъектони хоҷагидорӣ самари синергетикиро 

баланд мекунанд, зеро онҳо ҳамчун субъекти идоракунӣ ҳамдигарро ба воситаи 

назорати дуруст ва ислоҳ намудани ҷараёнҳои тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии 

ҳудудҳо пурра менамоянд. 

11. Барои коркарди консепсияи ташаккулёбии механизми самараноки 

танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо бояд амалигардонии маҷмӯи 

чораҳо доир ба ҷудо намудани безарари ваколатҳо аз рӯи алоқаи “марказ-минтақа-

ҳудуди маъмурӣ”, пояи захиравӣ ва сарчашмаҳои таъминоти молиявӣ барои 

иҷроиши онҳо, таъсиси низоми иттилоотӣ-таҳлилии баҳодиҳии сифати танзими 

макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо, ташкили селаи иттилоот доир ба 

принсипҳои алоқаҳои мустақим бо тарафайн, инчунин, таҳияи алгоритми танзими 

ҷараён бо назардошти алоқамандӣ ва вобастагии дар низоми иқтисодии минтақа 

мавҷудбуда муҳим ҳисобида мешаванд. 

12. Консепсияи танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақавӣ ба принсипи 

мутобиқгардонии манфиатҳои субъектони хоҷагидорӣ ва мақомоти идоракунии 
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сатҳи гуногун, инчунин, аз рӯи принсипҳои кушод ва шаффоф дар амалигардонии 

сиёсати буҷетӣ-андозӣ асос меёбад. Мувозинатии манфиатҳои иқтисодӣ байни 

марказу минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии он дар асоси тақсимоти дурусти 

вазифаҳову уҳдадориҳо таъмин карда мешавад. Натиҷаҳои таҳлил имкон медиҳад 

оид ба сатҳи на он қадар баланди мутобиқкунии манфиатҳо қайд намоем, ки 

зарурати беҳтаргардонии таносубҳои онҳо ва коркарди маҷмӯи чораҳои барои 

бартараф намудани номутаносибӣ ва ҳалли зиддиятҳо равонашударо дар назар 

доранд. Онҳо метавонанд, ба самаранокии истифодабарии воситаҳои буҷети 

давлатӣ таъсири назаррас расонанд, ки барои тараққиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои 

маъмурии онҳо пешбинӣ шудаанд. 

Ба шумораи фишангҳои ба мутобиқсозии манфиатҳо таъсири назаррас 

мерасонида, пеш аз ҳама, трансфертҳои байнибуҷетӣ, гузаронидани меъёрҳои 

андозӣ, буҷетикунонии ибтикорӣ ва дигарҳо дохил мешаванд, ки истифодабарии 

онҳо барои фаъолсозии тараққиёти ҳудудҳо мусоидат менамояд. 

13. Дахолати давлатӣ ба соҳаи иқтисодиёти хоҷагидории минтақавӣ ва 

фаъолияти субъектони он зарурати объективӣ дошта, бо “вайроншавиҳо”-и 

механизми бозорӣ дар таъмини мувозинатии маҷмӯи талаботу маҷмӯи пешниҳод, 

рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҳалли мушкилотҳои экологӣ алоқаманд 

мебошанд.  

Истифодабарии моделҳои гуногуни дахолати давлат ба иқтисодиёт, ки 

афзалиятҳои худро дар аксарияти кишварҳои дунё исбот намудааст, зарурати 

муайян намудани таассуроти таъсири он ба самаранокии хоҷагии минтақавӣ ва 

фаъолияти субъектон онро ба миён меорад. Мувофиқан, ҳамаи ин амалҳо 

мутобиқати модели дахолати давлатро ба шароитҳои табиӣ-иқтисодӣ ва 

ҷойгиршавии географии минтақаҳои мамлакат, анъанаҳои миллии ташкили 

истеҳсолот ва истеъмолот, тарзи зиндагонии аҳолӣ, урфу одатҳои онҳо, сифати 

кадрҳои идоракунӣ, сатҳи маълумотнокӣ ва маданияти онҳоро талаб менамояд. 

14. Аз рӯи натиҷаи таҳлили сохтори маҷмӯи маҳсулот доир ба минтақаҳои 

мамлакат оид ба мавҷудияти фарқият дар тағйирёбии МММ ва шиддатёбии 

нобаробарӣ дар тараққиёти минтақавӣ хулоса баровардан мумкин аст, ки оид ба 
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зарурати азнавсозии сохтории маҷмӯи маҳсулот дар минтақаҳо тибқи 

дигаргуниҳои сифатии механизми хоҷагидорӣ мувофиқи талаботҳои низоми 

хоҷагидории бозорӣ шаҳодат медиҳад.  

Дигаргуниҳои сохторӣ, ки дар истеҳсолоти минтақавии маҷмӯи маҳсулот ба 

миён омада истодаанд, оқибати таъсири натанҳо сиёсати давлатии андозиву 

гумрукӣ, балки таъсири омилҳои муҳити беруна ва ҳолати на он қадар хуби 

субъектони хоҷагидории минтақавӣ мебошанд. Ҳамаи ин ҳолатҳо бо 

истифодабарии иқтидори захиравӣ ва имкониятҳои инноватсионии онҳо алоқаманд 

мебошад. Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ дигаргуниҳои сохторӣ дар соҳаҳои 

маҳсулоттавлидкунандаи хоҷагии минтақавӣ аз ҳолати муҳити рақобатӣ, ҳаҷми 

истеҳсолоти диққатҷалбнакунандаи барои бозори молӣ зарурбуда ва аз дастрасӣ ба 

захираҳои инвеститсионӣ вобастагӣ доранд. 

 II. Тадқиқоти ҷараёни ташаккулёбии механизми танзими 

макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо ва асосноккунии назариявӣ-

методологии он имкон медиҳад, ки чунин пешниҳодҳоро пешкаш намоем: 

1. Дар ҷараёни ташаккулёбии механизми танзими макроиқтисодии 

тараққиёти минтақаҳо пешниҳод карда мешавад, ки як қатор нишондодҳоеро, ки 

барои баррасии ҳудуди алоҳида чун низоми иқтисодии минтақавӣ асосӣ ҳисобида 

мешаванд, ба назар гирифта шаванд. Ин нишондодҳо аз маҷмӯънокии хоҷагии 

минтақавӣ, ки махсусгардонии муайяни истеҳсолӣ дорад, идорашаванда будани 

ҷараёни такрористеҳсол, инчунин имконияти истифодаи амалии механизм дар 

ҷараёни ноҳиябандии иҷтимоӣ-иқтисодии ҳудуди мамлакат иборатанд. [5-М] 

2. Барои бартараф намудани оқибатҳои ба таври дигаргун ҷойгиркунии 

қувваҳои истеҳсолкунанда, истифодаи иқтидори табиӣ-иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, номутаносибиҳои нави минтақавӣ дар сохтори иқтисодиёти миллӣ, 

коркард ва амалигардонии сиёсати давлатии минтақавӣ, ки барои таъсиси 

заминаҳои тараққиёти ҳудудӣ бо ҳуқуқи интихоб ва фарқгузорӣ дар ҳалли 

муаммоҳои тараққиёти минтақавӣ равона мегардад, хеле зарур арзёбӣ мегардад. 

3. Барои баланд намудани самаранокии фаъолияти механизми танзими 

макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо модели сиёсати минтақавӣ пешкаш карда 
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шуда, қисматҳои таркибии он тавсиф дода шудаанд. Якум, модели 

баробаркунандаи тараққиёт – мусоидат намудан ба тараққиёти иқтисодии 

минтақаҳои ақибмонда то сатҳи минтақаҳои пешрафта, бартараф намудани 

номутаносибии ҷойдошта дар хоҷагидории минтақавӣ. Дуюм, модели ба тараққиёт 

таъинотдошта – ташаккулёбии шабакаи “самтҳо” ва “нуқтаҳои рушд”, ки ба рушди 

иқтисодӣ ва ҳамроҳшавӣ ба лоиҳаҳои инноватсионии байниминтақавӣ мусоидат 

мекунад. Сеюм, модели тараққиёти мутобиқшуда – ҳавасмандгардонии рақобат 

байни минтақаҳои мустақил ва беҳтар намудани шароити минтақаҳои ақибмонда. 

4. Модели дахолати институтсионалии давлатӣ ба соҳаи иқтисодиёт пешкаш 

карда мешавад, ки дар принсипи ҳаракатнокӣ ва таъиноти аниқ ба амалигардонии 

сиёсати тараққиёти минтақавидошта, идоракунии фаврӣ бо ҷараёнҳои ҳалли 

масъалаҳои аниқ бо дарназардошти шароити дигаргуншавандаи тараққиёти 

иҷтимоӣ-иқтисодии муҳити иқтисодии фаъолияти хоҷагидории минтақавӣ ба ҷо 

оварда мешавад. Истифодабарии чунин модел метавонад, ба таври назаррас нақши 

давлатро дар таъминоти ҳуқуқии муносибатҳои иқтисодии байни марказу 

минтақаҳо, инчунин, ҳудудҳои маъмурии онҳо баланд бардошта, механизмҳои 

ҳавасмандгардонӣ, танзимкунӣ, машваратӣ, манъкунӣ ва тақсимотиро дар 

амалигардонии барномаҳои тараққиёти минтақаҳо ва чораҳои андешидашуда 

таъсис диҳад, ки барои баланд намудани устувории низоми иқтисодии минтақавӣ 

равона карда мешаванд. 

5. Барои баланд намудани самаранокии механизми танзими макроиқтисодии 

тараққиёти минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии онҳо имконияти истифодабарии 

таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар соҳаи коркард ва амалигардонии сиёсати 

минтақавӣ муайян карда мешавад. Ин ҳолат, махсусан ба масъалаи таъсиси маркази 

координатсионии “минтақавӣ” доир ба барномаҳои тараққиёти минтақаҳо дар 

чорчӯбаи амалигардонии сиёсати минтақавӣ, байниминтақавӣ ва ё истифодабарии 

ҳамкории давлату бахши хусусӣ, таъсиси минтақаҳои фаъолияти соҳибкории озод 

дар ноҳияҳои депрессионӣ ва ақибмонда бо мақсади коҳиш додани фарқият дар 

сатҳи тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии онҳо дахл дорад. 
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6. Ташаккули механизми бозорӣ ва ба кор андохтани низоми самараноки 

танзимкунии муносибатҳои бозорӣ бо истифодаи тарзу усулҳои замонавӣ заминаи 

боэътимод барои ҳимояи аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз, зарурати 

гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ дар асоси принсипҳои бозорӣ ва чораҳои зарурӣ 

барои ҳалли муаммоҳои мубрами фароҳам овардани шароити рақобат ва муҳити 

сармоягузорӣ, такмили «қоидаҳои бозӣ», таъмини имкониятҳои баробари рушди 

субъектони муносибатҳои бозорӣ андешида шаванд. Инчунин таҳияи барномаи 

мақсадноки рушди иқтисодии минтақа, ки ба ҳалли муаммоҳои мутобиқгардонии 

давраи гузариш ба бозор ва ба хусусиятҳои марҳилаҳои он равона карда шудааст, 

зарур дониста мешавад. 

7. Пешниҳод карда шудааст, ки фарқияти вазифаҳои бахши давлатӣ ва хусусӣ 

дар иқтисодиёти минтақа амалӣ карда, уҳдадории мақомотҳои идоракунии давлатӣ 

доир ба чопи иттилооти буҷетӣ-андозӣ баланд бардошта, пуррагӣ ва дурустии онҳо, 

инчунин, мутобиқсозии онҳо бо стандартҳои байналмилалӣ таъмин карда шаванд. 

Ин чораҳо барои баланд намудани самаранокии фишангҳои сиёсати фискалӣ, ки 

дар ҷараёни танзими макроиқтисодии тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо 

мусоидат карда, ҳамзамон нобаробарии ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодии аҳолиро аз рӯи 

сатҳ ва сифати зиндагонӣ коҳиш хоҳад дод. 

8. Оид ба ҷараёни такомули танзими макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳо 

пешниҳод карда шудааст, ки он ба воситаи роҳи таҳаввулӣ амалӣ карда мешаванд. 

Маънои чунин ҷараён дар ворид намудани пайдарпайи тағйиротҳо ифода меёбад, 

ки барои ташаккулёбӣ, дастгирии таъминоти фаъолияти институтҳои идоракунӣ ва 

сохторҳои бозорӣ равона карда мешаванд. Бояд мақсадҳои консепсияҳо ва 

стратегияҳои танзими макроиқтисодии дурнамои тараққиёти минтақваҳо аниқ 

карда шаванд, ки дар чорчӯбаи онҳо дараҷаи дахолати давлат ба фаъолияти 

субъектони хоҷагидории минтақавӣ муайян карда, баъдан барномаҳои комплексии 

мақсаднок ва нақшаҳо доир ба татбиқи амалии чораҳои барои гузариш ба сатҳи 

баландтари тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии онҳо 

равонашуда коркард мешаванд. 
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9. Барои баҳодиҳии ҳолати муосири тараққиёти иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

вазъиятҳову муаммоҳои минтақавии бамиёнмеомада ба мақомоти идоракунии 

давлатӣ пешниҳод карда шудааст, ки низоми мониторинги ҷараёни танзими 

макроиқтисодии тараққиёти минтақаҳоро таъсис диҳанд. Предмети мониторинги 

минтақавӣ бояд муайян намудани муаммоҳо ва пешгӯикунии саривақтии 

тағйиротҳои бозории банақшагирифташуда, додани тавсифи миқдорӣ ва сифатии 

онҳо бошад. Барои ба даст овардани иттилооти таҳлилии зарурӣ бояд усули 

муттасили мушоҳидаҳо аз болои ҳолати низоми иҷтимоӣ-иқтисодӣ амалӣ карда 

шавад, ки пешгӯикунии пайдоиш ва ҷараёни  падидаҳои навро амалӣ гардонад. Дар 

чунин низом истифодаи маҷмӯи усулҳои гуногуни амалигардонии мониторинги 

таъсири экологӣ ба самаранокии идоракунӣ ва таҷдиди он бо мақсади гузариш ба 

ҷараёнҳои технологии нави менеҷменти муосир зарур арзёбӣ карда мешавад. 
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ЗАМИМАҲО 

Замимаи 1 

Вазни қиёсии минтақаҳо дар сохтори иқтисодиёти миллӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 
 Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Минтақаҳо 

1 2 Душанбе 

1           2 

Хатлон 

1           2 

Суғд 

1           2 

ВМКБ 

1           2 

НТҶ 

1           2 

Масоҳат, ҳазор. км2 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

142,6 

100,0 

141,4 

100,0 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

24,6 

17,3 

24,7 

17,5 

25,2 

17,7 

25,2 

17,8 

64,1 

44,9 

62,9 

44,5 

28,6 

20,0 

29,7 

21,0 

Аҳолӣ, ҳазор нафар 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

8352 

100,0 

9506,3 

100,0 

788,7 

9,4 

880,8 

93 

2971,5 

35,6 

3425,5 

36,0 

2455,5 

29,4 

2753,1 

28,9 

214,3 

2,6 

231,4 

2,4 

1922,0 

23,0 

2215,5 

23,4 

Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, 

млн. сомонӣ,  

бо ифодаи  % ба натиҷа 

39277 

100,0 

73870,3 

100,0 

9394,7 

23,9 

15570,5 

21,1 

11696,3 

29,8 

22080,5 

29,9 

11001,5 

28,0 

21621,9 

29,3 

717,4 

1,8 

1065,0 

1,4 

6467,3 

16,5 

13532,6 

18,3 

Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 

млн. сомонӣ, 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

10535 

100,0 

30890 

100,0 

1222,3 

11,6 

2811,0 

9,1 

4044,7 

38,4 

8988,9 

29,1 

4103,5 

39,0 

15568,6 

50,4 

96,5 

0,9 

216,2 

0,7 

1068,0 

10,1 

3305,21 

10,7 

Истеҳсоли қувваи барқ, млн. 

кВт. соат 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

16472 

100,0 

18480 

100,0 

247 

1,5 

1714 

9,3 

15354 

93,2 

15924 

86,1 

674 

4,0 

636 

3,4 

184 

1,1 

194,0 

1,05 

13 

0,2 

12 

0,1 

Ҳаҷми инвеститсияҳои 

мустақими хориҷӣ млн. долл. 

бо ифодаи  % ба натиҷа 

2957,6 

100,0 

162,5 

100,0 

1064,3 

36,0 

64,9 

39,9 

1114,9 

37,7 

14,7 

9,0 

 

484,2 

16,4 

79,6 

48,9 

26,8 

0,9 

1,6 

0,9 

267,5 

9,0 

1,8 

1,2 

Ҳаҷми сармоягузорӣ, млн. 

сомонӣ  

бо ифодаи  % ба натиҷа 

7492,7 

100,0 

11755,6 

100,0 

2746,6 

36,9 

3275,8 

27,8 

1391,3 

18,6 

2404,9 

20,4 

1380,9 

18,4 

1321,5 

11,2 

241,8 

3,2 

368,2 

3,1 

1732,1 

23,1 

3640,2 

37,5 

Ҳаҷми муомилоти савдои 

чакана млн. сомонӣ  

бо ифодаи  % ба натиҷа 

14377,7 

100,0 

27024,8 

100,0 

4791,0 

33,3 

6357,2 

23,5 

5045,6 

35,1 

6695,1 

24,8 

7122,4 

26,4 

9450,9 

34,9 

113,0 

0,8 

151,2 

0,6 

3293,6 

22,9 

4370,4 

16,2 

Ҳисоби муаллиф:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ.- Душанбе: Aгентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021. – С. 40, 334, 353, 406-411, 468-469, 615. 
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Замимаи 2  

Тағйиротҳои сохтории буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 

Номгӯи нишондиҳанда 

2015 2020 
2020 бо % 

нисбати 

Фарқият 

(+, -) 

млн. 

сомонӣ 
% 

млн. 

сомонӣ 
% 2015 Ҷамъ 

Вазни 

қиёсӣ, 

% 

Даромадҳо, ҳамагӣ 16 060,90 100 25065,0 100,0 156,1 9004,1 100,0 

Аз он ҷумла: 

-воридоти андозҳо 
10 648,00 66,4 15366,5 61,3 144,3 4718,5 -5,1 

- воридоти ғайриандозӣ 1 471,10 9,2 1895,4 7,6 128,8 424,3 -1,6 

- грантҳо 410 2,6 1150,7 4,6 280,7 740,7 2,0 

Хароҷот, ҳамагӣ 15 674,60 97,5 24812,5 99,0 158,3 9137,9 1,5 

Касрат/Профитсит 386,3 (+) 2,4 252,5 +1,0 65,4 -133,8 - 

Ҳисоби муаллиф. Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 653, 670. 

 
  



349 
 

Замимаи 3 

Ташаккулёбии даромадҳои буҷетҳои маҳаллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 

Нишондиҳандаҳо 

  

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Тағйирот  (+, -) 

соли 2020 

нисбат ба соли 

2015 

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ. 
маротиба 

Даромадҳои умумӣ ва 

грантҳои буҷети давлатӣ 
12515,8 100 12636,4 100 14694,9 100 16684,8 100 17800,8 100 18414,9 100 5899,1 1,5 

Даромадҳои умумӣ ва 

грантҳои буҷетҳои маҳаллӣ 
4906,8 39,2 5293,8 41,9 5902,7 40,2 6454,2 38,7 6987,6 39,2 7343,4 39,9 2466,6 1,5 

Аз онҳо: 

-андози даромад ва андоз аз 

фоида 

1813,1 78,6 1747,8 73,3 2127,4 69,3 1962,6 57,1 2836,1 74,4 2650,3 74,1 837,2 1,5 

-андоз аз амвол ва андози 

замин 
206,9 100 242,0 100 300,0 99,8 355,7 99,5 369,8 99,7 373,0 99,7 166,1 1,8 

-андоз аз фурӯш ва ААИ 1349,5 24,3 1343,6 25,1 1478,0 33,0 1226,2 20,6 931,1 14,5 1060,5 16,6 -289 -0,8 

-аксизҳо 24,8 7,6 27,3 25,1 37,1 9,5 48,3 11,4 78,5 13,2 98,0 52,3 73,2 3,9 

-дигар андозҳои беруна барои 

савдо ва амалиётҳо 
- - - - 0,3 - - - - - - - - - 

-дигар андозҳои дохилӣ ба 

мол ва хизматҳо 
115,2 26,3 213,5 99,0 305,2 98,9 317,5 98,9 344,3 98,1 329,5 99,4 214,3 2,9 

-пардохтҳои маъмурӣ ва 

аъзоҳаққӣ 
- - 0,6 0,6 0,1 0,1 1,1 0,6 6,3 3,0 7,0 2,9 7,0 - 

-пенияҳо ва ҷаримаҳо - - - - 0,3 0,1 0,2 - 4,7 1,1 0,3 0,2 0,3 - 

Ҳисоби муаллиф: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. 2021. – С. 463, 670 – 676.  
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Замимаи 4 

Тағйирёбии хароҷоти буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015 - 2020 

Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021. – С. 463-464; 676-677.  

  

Нишондиҳандаҳо 

2015 2018 2019  2020 
2020 бо ифодаи % 

нисбат ба соли 

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  

млн. 

сомонӣ 
%  2015 2019 

Хароҷоти буҷети давлатӣ - ҳамагӣ 16277,4 100 24187,4 100 23806,6 100 24812,5 100 152,4 104,2 

Хароҷоти буҷетҳои маҳаллӣ 4991,1 30,6 6495,4 26,8 7056,9 29,6 7462,6 30,1 149,5 105,7 

Аз он ҷумла – бахши ҳокимияти 

давлатӣ ва идоракунӣ 
206,6 13,6 238,5 14,5 258,6 18,21 271,5 19,7 131,4 104,9 

Маориф 1912,0 75,3 2779,9 75,1 3070,3 70,8 3155,5 73,2 165,0 102,8 

Тандурустӣ 847,3 81,7 1248,8 81,2 1370,2 76,4 1538,5 59,6 181,6 112,3 

Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи 

иҷтимоӣ 
41,8 1,6 44,1 1,2 56,8 1,6 52,7 1,4 126,0 92,8 

Хоҷагидории маишӣ-коммуналӣ 926,4 78,3 895,4 77,5 946,3 75,4 1003,0 70,7 108,3 106,0 

Чорабиниҳои маданӣ-оммавӣ ва 

динӣ 
208,5 36,3 479,0 64,3 572,8 60,6 601,0 60,9 288,2 104,9 

Хоҷагии қишлоқ, хоҷагии ҷангал, 

моҳидорӣ ва шикор 
58,4 16,5 44,5 7,8 36,2 5,7 25,8 4,2 44,2 71,3 

Истихроҷ ва коркарди канданиҳои 

фоиданок, саноати маъданҳои 

кӯҳӣ, сохтмон 

60,2 14,0 12,6 8,9 30,8 16,0 27,4 16,0 45,5 88,9 

Нақлиёт ва коммуникатсия 73,9 7,5 89,9 7,0 118,9 9,9 127,5 12,4 172,5 107,2 
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Замимаи 5 

Нишондиҳандаҳои муқоисавии МММ ба ҳар сари аҳолӣ доир ба минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  

барои солҳои 2000-2020 (сомонӣ) 

Ҳисоби муаллиф аз рӯи: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2021. – С. 20, 214-216. 
  

Солҳо ҶТ 

Душанбе Суғд Хатлон ВМКБ НТҶ 

 
Нисбат  

ба ҶТ,% 
 

Нисбат  

ба ҶТ,% 
 

Нисбат  

ба ҶТ,% 
 

Нисбат  

ба ҶТ,% 
 

Нисбат  

ба ҶТ,% 

2000 289 710 246 260 90 185 64 156 54 342 118 

2005 1023 2348 230 875 86 762 74 773 76 1114 108 

2010 3007 7313 243 2600 86 2479 82 2031 67 2659 88 

2011 3545 9266 261, 3194 90 2969 84 1697 47 2706 76 

2012 4199 10793 257 3898 93 3461 82 2521 60 3164 75 

2013 4574 12312 269 4444 97 3485 76 3012 65 3373 73 

2014 5003 13117 262 4803 96 4063 81 3492 69 3538 70 

2015 4859 13371 275 4902 101 4326 89 3344 68 3949 81 

2016 5837 13568 232 5836 100 4796 82 3869 66 4519 77 

2017 6405 14470 226 6837 107 5122 80 4343 6 4808 75 

2018 6871 16608 242 7032 102 5348 78 4631 67 5351 77 

2019 7375 17534 238 7585 103 5872 79 4645 63 5673 77 

2020 7770,7 17677,7 227,5 7853,6 101,1 6445,9 82,9 4602,4 59,2 6108,1 78,6 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли  

2000 

26,9 24,9 0,9 30,2 1,1 34,8 1,2 29,5 1,2 17,9 0,7 

Соли 2020 

нисбат ба 

соли  

2010 

2,6 2,4 0,9 3,0 1,2 2,6 0,9 2,3 0,9 3,0 0,9 
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Замимаи 6 

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти хоҷагии қишлоқ дар солҳои 2015-2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Суғд 

Минтақаҳо 

Ҷумҳурии Тоҷикистон Вилояти Суғд 

Вазни қиёсии 

вилояти Суғд бо 

ифодаи фоиз 

2015 2020 
Суръати 

рушд, % 
2015 2020 

Суръати 

рушд, % 
2015 2020 

1.Маҷмӯи маҳсулоти 

кишоварзӣ дар деҳот, 

млн. сомонӣ  

27628,9 37616,6 136,1 8489,8 11790,9 138,9 30,7 31,3 

Аз он ҷумла: 

- растанипарварӣ 

- чорводорӣ 

20203,6 

7425,3 

27447,3 

10169,3 

135,9 

136,9 

6390,0 

2099,8 

8704,5 

3086,4 

136,2 

146,9 

31,6 

28,3 

31,7 

30,4 

2. Маҷмӯи маҳсулоти 

кишоварзӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ, сомонӣ 

3230,9 3957,0 122,5 3380,9 4282,8 126,7 -  

Ҳисоби муаллиф. Сарчашма:  Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 437. Омори солонаи вилояти Суғд: Тоҷикистон: 30 соли 

Истиқлолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – 

С. 357. 
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Замимаи 7 

Тағйирёбии гардиши савдои берунаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2010-2020 (млн. долл. ИМА) 

Нишондиҳандаҳо 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Соли 

2020 бо 

ифодаи 

фоиз 

нисбат 

ба соли 

2010 

Гардиши савдои беруна 

 -ҳамагӣ 
3851,6 4326,2 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 4557,8 118,3 

- мамлакатҳои ИДМ 1724,1 2045,4 1968,0 2086,9 2348,3 2521,1 2357,9 136,8 

- дигар кишварҳои ҷаҳон 2127,5 2280,8 1961,9 1886,0 1876,0 2002,6 2199,9 103,4 

Содирот – ҳамагӣ 1194,7 890,6 8987,7 1198,0 1073,3 1174,4 1406,8 117,8 

-мамлакатҳои ИДМ 161,2 226,0 294,4 430,7 530,3 449,9 289,4 179,5 

- дигар кишварҳои ҷаҳон 1033,5 663,9 604,3 767,3 543,0 724,5 117,4 11,4 

Воридот-ҳамагӣ 2656,9 3435,6 3031,2 2774,9 3151,0 3349,3 3150,9 118,6 

- мамлакатҳои ИДМ 1562,9 1808,7 1673,6 1656,2 1818,0 2071,2 2068,4 132,3 

- дигар кишварҳои ҷаҳон 1094,0 1616,9 1357,6 1118,7 1333,0 1278,1 1082,5 98,9 
Ҳисоби муаллиф. Сарчашма: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ // Маҷмӯи оморӣ. Душанбе: Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – С. 511. 
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Замимаи 8 

Маълумоти ибтидоӣ барои пешгӯикунии МММ ба ҳар сари аҳолии минтақаҳо 

N Солҳо 

МММ ба ҳар сари аҳолӣ аз рӯи минтақаҳо (сомонӣ) 

T 
Υt 

t2 
ВМКБ Суғд Хатлон Душанбе НТҶ 

ВМКБ Суғд Хатлон Душанбе НТҶ 

1 2010 2031,738 2600,755 2479,93 7313,695 2659,625 -5 -10158,7 -13003,8 -12399,6 -36568,5 -13298,1 25 

2 2011 1697,337 3194,207 2969,392 9266,037 2705,997 -4 -6789,35 -12776,8 -11877,6 -37064,1 -10824 16 

3 2012 2521,343 3898,208 3461,06 10793,85 3164,101 -3 -7564,03 -11694,6 -10383,2 -32381,6 -9492,3 9 

4 2013 3012,369 4444,402 3485,433 12312,57 3373,977 -2 -6024,74 -8888,8 -6970,87 -24625,1 -6747,95 4 

5 2014 3402,64 4803,174 4063,168 13117,04 3538,047 -1 -3402,64 -4803,17 -4063,17 -13117 -3538,05 1 

6 2015 3344,844 4902,016 4326,165 13371,88 3949,324 0 0 0 0 0 0 0 

7 2016 3869,365 5836,241 4796,968 13568,21 4519,444 1 3869,365 5836,241 4796,968 13568,21 4519,444 1 

8 2017 4343,778 6837,98 5122,103 14470,72 4808,925 2 8687,557 13675,96 10244,21 28941,44 9617,851 4 

9 2018 4631,485 7032,317 5348,601 16608,13 5351,585 3 13894,45 21096,95 16045,8 49824,39 16054,76 9 

10 2019 4645,697 7585,824 5872,831 17534,4 5673,254 4 18582,79 30343,29 23491,32 70137,6 22693,01 16 

11 2020 4602,42 7853,656 6445,92 17677,68 6108,147 5 23012,1 39268,28 32229,6 88388,4 30540,74 25 

 ΣΥ 38103,02 58988,78 48371,57 146034,2 45852,43 Σt =0 
ΣΥt = 

34106,82 

ΣΥt = 

59053,52 

ΣΥt = 

41113,47 

ΣΥt = 

107103,7 

ΣΥt = 

39525,38 

Σt2 = 

110 

a = 

ΣΥ/n 
 3463,911 5362,616 4397,416 13275,84 4168,402 b=ΣΥt/ Σt2 310,062 536,8502 373,7589 973,6697 359,3217  

 

  



355 
 

Замимаи 9 

Ҳисоби пешгӯикунии даромадҳои пулии аҳолии вилояти Суғд 

 

 

                            a = 
⅀Y

n
 = 

4668,2 

11
 =424,382                          b = 

⅀Yt

⅀t2
 = 

2862,2

110
 = 26,02 

  

N Солҳо 

Y – 

Даромадҳои 

пулӣ дар 

давоми сол 

(сомонӣ) 

t – омили 

вақт 
Yt t2 

Афзоиши 

бузургии 

t 

Бузургиҳои пешбинишаванда 

Солҳо  

1 2010 277,96 -5 -1389,8 25 6 2021 580,5018 

2 2011 308,34 -4 -1233,36 16 7 2022 606,5218 

3 2012 369,42 -3 -1108,26 9 8 2023 632,5418 

4 2013 425,62 -2 -851,24 4 9 2024 658,5618 

5 2014 396,35 -1 -396,35 1 10 2025 684,5818 

6 2015 380,01 0 0 0 11 2026 710,6018 

7 2016 418,52 1 418,52 1 12 2027 736,6218 

8 2017 500,6 2 1001,2 4 13 2028 762,6418 

9 2018 496,15 3 1488,45 9 14 2029 788,6618 

10 2019 543,11 4 2172,44 16 15 2030 814,6818 

11 2020 552,12 5 2760,6 25    

Суръати 

рушд % 
2020 

нисбати 
2010 199 

    2030  
нисбати 

2020 148 

2015 145 2025 119 

 
⅀Y =4668,2 

 
⅀t = 0 

⅀Yt = 

2862,2 

 

⅀t2 = 

110 
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Замимаи 10 

Натиҷаҳои таҳлили регрессионӣ дар барномаи MS Excel 

БАРОРИШИ НАТИҶАҲО       

Омори регрессионӣ      

R сершумор 0,985493      

R-квадрат 0,971196      

R меъёрӣ- квадрат 0,827178      

Хатогии стандартӣ 23,07694      

Мушоҳидаҳо 7      

Таҳлили дисперсионнӣ        

 Df SS MS F Аҳамиятнокии F  

 Регрессия 5 17956,28 3591,256 6,743568 0,283988  

 Бақия 1 532,5454 532,5454    

 Натиҷа 6 18488,82     

 Коэффитсиентҳо Хатогии стандартӣ t-омор P-бузургӣ Поёнӣ  95% Болоӣ 95% 

Y-бурриш -3020,52 6471,172 -0,46677 0,721983 -85244,6 79203,51 

х1 1,464135 3,042346 0,481252 0,714452 -37,1925 40,1208 

х2 -1,56236 2,268308 -0,68878 0,616019 -30,384 27,25923 

х3 1,429415 1,762713 0,810918 0,566231 -20,968 23,8268 

х4 0,026594 0,044295 0,60038 0,65578 -0,53622 0,58941 

х5 0,137849 0,16452 0,837891 0,556007 -1,95257 2,228268 

 БАРОРИШИ БАҚИЯ     БАРОРИШИ ЭҲТИМОЛИЯТ 

 Мушоҳидаҳо Пешбинишуда Бақия 

Бақияҳои 

стандарӣ  
Персентил Y 

1 1 277,0152 0,944838 0,100289 7,142857 277,96 

2 2 321,3372 -12,9972 -1,37958 21,42857 308,34 

3 3 354,5675 14,8525 1,576511 35,71429 369,42 

4 4 422,2779 3,342126 0,354748 50 380,01 

5 5 404,8357 -8,48569 -0,90071 64,28571 396,35 

6 6 373,537 6,472972 0,68707 78,57143 418,52 

7 7 422,6496 -4,12959 -0,43833 92,85714 425,62 

 


