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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Раванди ҷаҳонишавии иқтисодиѐт дар 

асри XXI талаб менамояд, ки иқтисодиѐти миллӣ ва минтақавӣ 

афзалиятҳои рақобатиро бањри таъмини рушди иқтисодию иҷтимоӣ 

дошта бошад. Ин имкон медиҳад, ки на танҳо давлати мустақил балки 

минтақаю ҳудудҳои алоҳидаи он вобаста ба афзалияти доштаамон 

манфиат ба даст биѐранд. Дар чунин ҳолат инкишофи рақобатпазирии 

иқтисодиѐти минтақавӣ тақозо мегардад, ки тавассути тавсифи 

афзалияти рақобатпазирӣ амалї мегардад. Дар натиҷаи таъминкунии 

рақобатпазирии ҳар як минтақаи алоҳида дар маҷмуъ қобилияти ба 

рақобати беруна тобоварии иқтисодиѐти ҳар як давлат вусъат меѐбад. 

Маҳз, масоили мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ рӯз то рӯз 

муҳимтар мегардад. Зеро шомилшавии иқтисодиѐти миллӣ ба ҷараѐни 

ҷаҳонишавӣ босуръат идома ѐфта, бояд дар ин самт иқтисодиѐти 

кишвар ва дар ҷузъӣ иқтисодиѐти ҳар як минтақаи алоҳидаи он бояд дар 

рақобатпазирӣ мавқеи хоса дошта бошад. 

Айни замон, дар шароити амалишавии муносибатҳои бозорӣ ҳар 

як минтақа ҳамчун низоми мустақили иҷтимоию иқтисодӣ бояд ба 

субъекти иқтисодии фаъоли иқтисодиѐти миллӣ табдил ѐбад. Зеро дар 

шароити муосири муносибатҳои иқтисодӣ мустақилият ба субъектҳои 

хоҷагидорӣ бештар дода шуда истодааст, ки дар навбати худ 

рақобатпазирии онҳо ба ҳолати умумии иқтисодиѐти миллӣ таъсири 

бевосита дорад. 

Ҳамчунин, нақши низоми иҷтимоию иқтисодии минтақа аз нуқтаи 

назари макроиқтисодӣ дар сохтори афзоиши дохилии истеҳсолии 

кишвар, ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолӣ, иқтидори саноатӣ ва 

содиротии он инъикос мегардад.  

Дар чунин маврид омӯзиши рақобатпазирии кишварҳои алоҳида 

минтақаҳои он дар илми иқтисодӣ нисбатан самти нави таҳқиқ ба ҳисоб 

меравад, зеро дар ин самт асосан аз нимаи дуввуми асри гузашта 
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таҳқиқотҳо ба мушоҳида мерасад. Аз зумраи маъмултарини таҳқиқотҳо 

дар самти рақобатпазирии давлатҳои алоҳида дар доираи таҳқиқи 

мактаби иқтисодии Гарварди (ИМА) баррасї шуда, гуруҳи муҳаққиқон 

ва намояндагони “Форуми иқтисодии ҷаҳонӣ”, ки «Ҳисобот оид ба 

рақобатпазирии глобалї»-ро таҳия менамояд, маҳсуб меѐбанд, ки дар 

он раддабандии рақобатпазирии мамлакатҳо арзѐбӣ шуда, дар нашрияи 

«Маҷмӯаи солонаи рақобатпазирии ҷаҳонӣ» инъикос карда мешавад. 

Дар қарордоди мазкури байналхалқӣ нисбати иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз оғози солҳои истиқлолият арзѐбї карда 

шуда, тибқи маълумоти охирон мавқеи Тоҷикистон дар раддабандии 

байни кишварҳои ҷаҳон мавқеи 89-ро дорад1, ки онро қаноатбахш 

ҳисобидан ғайри қобили қабул аст. Дар навбати худ зикр намудан зарур 

аст, ки чунин натиҷа аз ҳолати рақобатпазирии минтақаҳои алоҳидаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз љумла вилояти Суғд низ вобаста аст. 

Дар тањқиқотҳои илмии ватанӣ масъалаи баланд бардоштани сатҳи 

рақобатпазирии минтақа нокифоя мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, 

зеро то оғози ислоҳотҳои бозорӣ, яъне дар давраи иқтисодиѐти амрию 

нақшавӣ минтақаҳо танҳо аз ҷиҳати ҷойгиршавии захираҳои истеҳсолӣ 

мавриди таҳлил қарор гирифта, ҳамчун субъекти мустақили хоҷагидорӣ 

эътироф карда намешуданд. Вале дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо амалӣ 

намудани ислоҳоти бозорӣ, сиѐсати “дарҳои кушод” дар муносибатҳои 

иқтисодӣ кўшишҳои зиѐд оид ба ободкориву созандагии кишвар, баланд 

бардоштани некўаҳволии аҳолии ҳар як минтақа бояд мавқеъ ва саҳми 

худро дошта бошад. Зеро тавассути таълими фаъолияти самаранокии 

иқтисодии минтақаҳо дар маҷмӯъ рақобатпазирии кишвар муяссар 

мегардад. Аз ин лиҳоз яке аз муаммоҳои марказии илми муосири иқтисодӣ –

ин тадқиқоти ҳамаҷонибаи таркиби мафҳуми «рақобатпазирии минтақавӣ», 

муайян намудани омилҳои тавсифотии он ва дар ин замина коркард 

                                           
1https://tj.sputniknews.ru/country/20201017/1027134704/tajikistan-reyting-konkurentosposobnost-ekonomika. html (санаи 
мурољиат: 7 декабри соли  2021) 

https://tj.sputniknews.ru/country/20201017/1027134704/tajikistan-reyting-konkurentosposobnost-ekonomika.%20html


7 

намудани усули арзѐбӣ методикаи баҳодиҳӣ ва тарзу усулҳои баланд 

бардоштани сатҳи рақобатпазирии субъектҳои хоҷагидории 

иқтисодиѐти ватанӣ ба ҳисоб меравад. Аз ин лиҳоз таҳқиқ намудани 

масъалаи таъмини рақобатпазирии минтақавӣ яке аз равияҳои илмии 

мубрам ва муосири таҳқиқот мебошад. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Доир ба арзѐбии рақобатпазирии 

минтақа ва кишварҳои алоҳида дар корҳои илмии олимон: Љ. Харт, П. 

Кругман, М. Портер, Л. Саммерс, Р. Нелсон, Р. Рич, М. Энрайт, Л. 

Бадда, Е. Малески, Г. нуктаҳои назариявӣ ва амалӣ пешниҳод 

гардидаанд. 

Назари махсус ба масоили тањқиқи ҷанбаи назариявию 

методологии рушди низомҳои иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ ва 

муносибатҳои рақобатпазирӣ дар асарҳои илмии олимон В.Д. 

Андрианов, Ю.В. Гусаров, С.М. Дробишевский, Ю.Н. Перский, Н.Я. 

Калюжнова, В.С. Селин, Р.А. Фатхутдинов, А.Е. Шадрин, Н.И. 

Ячеистова мавриди омӯзиш қарор дода шудааст. 

Рақобати байниминтақавӣ аз ҷиҳати рушди самаранокии 

идоракунии иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳамчун яке аз вазифаҳои мақсадноки 

банақшагирии стратегии минтақавӣ дар корҳои илмии олимон: 

Важенин, С.М. Вертешев, Б.И. Герасимова, Ю.Н. Гладкий, Б.С. 

Жихаревич, В.Г. Игнатов ва дигарон баррасї шудааст. 

Омӯзиши хусусиятҳои муосири рақобати байниминтақавӣ, 

муаммоҳои минтақавии ташаккули фазои ягонаи иқтисодӣ дар асарҳои 

илмии муҳаққиқони гуногун мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Ба 

баъзе аз ҷанбаҳои рушди иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи 

рақобатпазирӣ дар асарҳои илмии олимони ватанӣ, аз ҷумла: 

Шарифзода М.М., Назаров Т.Н., Рауфї А., Қаюмов Н.Ќ., Саидмуродов 

Л.Х., Умаров Х.У., Нурмахмадов М., Бобоев М.Р., Хушвахтзода Ќ.Х., 

Бойматов А.А., Ризоқулов Т.Р., Расулов Д.Т. ва дигарон бахшида шудааст. 

Ҳамчунин, аз лиҳози асоснокӣ ва ҷолибияти илмӣ барои омӯзиши 
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ҷанбаҳои рақобатпазирии иқтисоди миллӣ корҳои илмии олимони зерин 

Раҳимов А.М., Ҳакимов А., Улмасов Ф.М. бахшида шудааст.2  

Бояд зикр кард, ки дар шароити муосире, ки таъсири ҷаҳонишавӣ 

тадриҷан зиѐд мегардад, омўзиш ва дарки илмии рақобатпазирӣ боз ҳам 

аҳамияти хоса дорад. То кунун методологияи таъмини рақобатпазирии 

минтақавӣ, ташаккулу шароити муосири он ва дигар муаммоҳо ҳалли худро 

ѐфта истодааст. Аз он ҷумла, мавҷуд набудани услубҳои коркарди механизми 

умумии идоракунии рақобатпазирии минтақа тањқиқоти махсусро дар ин 

самт талаб менамояд.  

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзуъҳои илмӣ. 

Таҳқиқоти мазкур дар чорчӯбаи амалишавии Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба итмом расонида 

шудааст. Алалхусус тибқи банди 3. Таҳкими неруи инситутсионалии кишвар; 

зербанди 3.2. Рушди минтақаҳо. Банди 4. Рушди сармояи инсонӣ, зербандҳои 

4.1. Маориф ва илм, 4.3. Ҳифзи иҷтимоӣ, 4.6. Коҳиш додани сатҳи 

нобаробарии иҷтимоӣ. Банди 5. Сифати рушди иқтисодӣ ва самаранокии 

бахши воқеии иқтисодиѐт; з.б. 5.1. Бахши воқеӣ; з.б. 5.2. Шуғли пурмаҳсул; 

з.б. 5.4. Фазои сармоягузорӣ. 

Таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳамчунин дар робита бо нақшаи дурнамои 

корњои илмию таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати 

Тоҷикистон иҷро шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади тањқиқот. Мақсади тањқиқот инкишоф додани асосҳои 

назариявию методӣ ва дар асоси он коркарди тавсияҳои илмию амалӣ 

оид ба ташаккул додани рақобатнокии иқтисодиѐти минтақавӣ дар 

шароити муосир мебошад. 

Вазифаҳои тањқиқот. Барои ноил гардидан ба мақсади дар диссертатсия 

                                           
2 Рахимов А.М. Уровень конкуренции на национальном рынке Республики Таджикистан//Экономика 
Таджикистана: стратегия развития. – 2002. - №4. – С. 44-57; Хакимов А. Иќтисоди миллї: асосњои бехатарї ва 
раќобатпазирї. – Душанбе: Ирфон, 2007. – С. 437; Улмасов Ф.М. Повышение конкурентоспособности 

национальной экономики: на примере отраслей АПК Республики Таджикистан. дисс. на учен. зван. кан. экон. наук. 

по спец. 08.00.05 – Экономика и управл. народного хозяйства. – Москва, 2009. - 175 с. 
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гузошташуда, иҷрои вазифаҳои зерин пешбинӣ шудааст: 

- таҳқиқи ҷанбаҳои илмӣ, ҳамзамон мундариҷаи иқтисодии мафҳуми 

рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа дар шароити муосир; 

- асосноккунии равишҳои методӣ оид ба арзѐбии сатҳи рақобатнокии 

минтақа дар илми муосири иқтисодӣ; 

- омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ оид ба механизмҳои таъминкунии 

рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа; 

- таҳлили ҳолати рақобатпазирии минтақа аз нуктаи назари ҷолибияти 

инвеститсионӣ ва фаъолнокии воҳидҳои ҳудудию маъмурии ҷумҳурӣ ва 

вилояти Суғд; 

- арзѐбии рақобатпазирии минтақа тибқи нишондиҳандаи сатҳи 

зиндагии аҳолӣ ва самаранок истифодабарии захираҳо;  

- муайян намудани шохиси маҷмӯавии (умумии) рақобатнокии 

минтақаҳои ҷумҳурӣ, шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, фаъолияти мақомотҳои 

ҳокимияти давлатии маҳаллӣ баҳри ноил шудан ба рақобатпазирӣ; 

- коркард ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба такомули механизми таъмини 

рақобатпазирӣ дар минтақаҳо.  

Объекти тањқиқот маҷмуи муносибатҳои иҷтимоию иқтисодие 

маҳсуб меѐбанд, ки ба таъмини рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа 

вобаста мебошанд.  

Мавзуи (предмети) таҳқиқот ташаккули механизми баланд 

бардоштани сатҳи рақобатпазирии иқтисодиѐти вилояти Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро тавсиф менамояд. 

Фарзияи таҳқиқот дар он аст, ки ташаккули рақобатпазирии низоми 

иқтисодии минтақа дар шароити муосир ҳамчун механизми калидии баланд 

бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолии минтақа баромад менамояд. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Ба сифати асосҳои назариявии 

таҳқиқот пеш аз ҳама асарҳои илмии олимони иқтисоддони хориҷӣ ва 

ватанӣ оид ба ташаккули рақобатпазирӣ, санадҳои меъѐрии ҳуқуқие, ки 

дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолии давлатӣ 
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замина барои таъмини рушди иҷтимоию иқтисодӣ, мустаҳкам намудан 

ва ноил шудан ба сатҳи баланди рақобатпазирӣ шудаанд, баромад 

мекунанд.  

Асосҳои методологии таҳқиқот. Ҷанбаҳои методологии таҳқиқотро 

усулҳои диалектикӣ, таърихӣ-мантиқӣ, усулҳои иқтисодии оморӣ, 

усулҳои таҳлилӣ, сохторӣ-функсионалӣ ва омилию кластерӣ, усулҳои 

анъанавии таҳлили иқтисодӣ, синтез, усулҳои ҷадвалию графикии 

визуаликунонии маълумотҳои оморӣ ташкил кардаанд. Нақши асосиро 

барои асоснок кардани натиҷаҳои тадқиқот, усулҳои системавию 

сохтории асоснокнамудани усули арзѐбӣ ва инчунин муайян кардани 

самти такомули низоми идоракунӣ ва баланд бардоштани сатҳи 

рақобатпазирии иқтисодии минтақа бозидаанд. 

Сарчашмаи маълумот. Сарчашмаи маълумотро дар таҳқиқоти мазкур 

иќтибос аз Паѐмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдатӣ миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои нашргардидаи Агенти омори дар 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводҳои нашрнамудаи Сарраѐсат 

ва раѐсатҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

вилоятҳои ҷумҳурӣ, алалхусус Сарраѐсати Агентии оморӣ назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, инчунин иттилоотии мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо (минтақаҳо), ҳисоботҳои Раѐсати 

андоз дар вилояти Суғд, мақомоти гумрук, маводҳои Вазорати рушди 

иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, маълумотҳои Кумитаи байнидавлатии омории ИДМ ташкил 

додаанд. Дар рафти иҷрои тањқиқоти илмӣ пояи иттилоотиро шабакаи 

умумиҷаҳонии Интернет низ ташкил додааст.  

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар заминаи кафедраи иқтисодиѐти 

корхонаҳо ва минтақаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиѐсати 

Тоҷикистон иҷро карда шудааст. 

Навгонии илмии тањқиқот дар инкишофи назарияҳои илмӣ оид ба 
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таъмини рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа, коркарди тавсияҳои илмӣ-

амалӣ баҳри баланд бардоштани сатҳи рақобатнокии марзҳои алоҳидаи 

маъмурии ҳудудӣ мебошад. 

Натиҷаҳои назаррасе, ки мундариҷаи навгонии илмиро инъикос 

менамоянд, аз инҳо иборат мебошанд: 

- консепсияҳои илмии рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа 

низомбандӣ карда шуда, дар заминаи он тасҳеҳ ба мундариҷаи 

рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа ворид карда шудааст. Аз ҷумла: 

рақобатнокии иқтисодиѐти минтақа ин қобилияти маҷмўавии мусоиди 

истеҳсолӣ, молиявӣ ва содиротии минтақа буда, дар сатҳи баланди 

фаъолнокии иқтисодӣ, ҷозибияти инвеститсионӣ, некӯаҳволии шоистаи 

аҳолӣ, самаранок истифодабарии захираҳои меҳнатӣ, табиӣ, сармоявӣ 

инъикос ѐфта, ҷараѐни истеҳсолот ба талаботҳои ҳам бозори дохилӣ ва ҳам 

бозори беруна ҷавобгӯ мебошад; 

- мавҷудияти усулҳои мухталифи арзѐбии вазъи рақобатпазирии 

минтақа исбот карда шуда, дар асоси он бартарияти услуби интегралии 

арзѐбӣ, ки ба се низоми алоҳидаи нишондиҳандаҳо такя менамояд, асоснок 

карда шудааст. Онҳо чунинанд: якум, низоми индикаторҳои фаъолнокии 

иқтисодӣ, муҳити сармоягузорӣ; дуввум, сатҳи зиндагии аҳолӣ; саввум, 

мавҷудият ва самаранок истифодабарии захираҳои истеҳсолӣ. Алгоритми 

арзѐбии рақобатпазирии иқтисодии минтақа коркард карда шудааст, ки 

пайдарњамии амалҳои муайянро инъикос менамояд; 

- таҳқиқ намудани таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ оид ба таъмини 

рақобатпазирии минтақа, низомбандӣ ва дар ин замина мақбулияти амалияи 

мамолики хориҷӣ, алалхусус, ташкили мақомоти махсуси давлатӣ оид ба 

таъмини рақобатпазирии минтақа, яъне Шӯро оид ба рақобатпазирӣ (ИМА), 

мавҷудияти департаменти махсуси рақобатпазирӣ дар назди Вазорати савдои 

берунӣ ва саноат (Ҷопон); дар назди Вазорати рушди минтақаҳо (кишварҳои 

Аврупо) барои ташаккули механизми идоракунии рақобатпазирии минтақавӣ 

дар в. Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда шудааст. Муайян 
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гардидааст, ки дар кишварҳои хориҷа баҳри таъмини рақобатнокӣ бештар ба 

фаъолияти маркетинги ҳудудӣ такя менамоянд, ки дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ мақбулият дорад;  

- рақобатнокӣ дар асоси нишондиҳандаҳои фаъолнокии иқтисодӣ ва 

ҷозибияти инвеститсионӣ дар минтақаҳо раддабандӣ карда шудааст. Аз 

ҷумла, ш. Душанбе – сатҳи хеле баланд в. Хатлон – баланд ва в. Суғд – сатҳи 

миѐнаи рақобатнокиро доранд. Исбот гардидааст, ки дар миқѐси шаҳру 

ноҳияҳои в. Суғд сатҳи хеле баланди рақобатнокӣ дар шаҳрҳои Хуҷанд, 

Гулистон ва ноҳияи Ҷ. Расулов мавҷуд буда, дар шаҳрҳои Бӯстон, Панҷакент 

ва ноҳияҳои Б.Ғафуров ва Мастчоҳ – сатҳи баланд, шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, 

Исфара, Спитамен ва Ашт – миѐна ва шаҳру ноҳияҳои Истаравшан, 

Зафаробод ва Истиқлол – сатҳи пасти рақобатнокӣ мавҷуд мебошад; 

- дар асоси нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ, ҳамзамон 

истифодаи самараноки захираҳо рақобатнокии минтақа, аз ҷумла, в. Суғд 

дорои сатҳи баланди рақобатнокӣ арзѐбӣ гардида, ш. Душанбе 

рақобатпазирии хеле баланд дошта, в. Хатлон ва НТҶ дорои сатҳи миѐнаи 

рақобатнокӣ мебошад. Муайян гардидааст, ки аз рӯи сатҳи зиндагии аҳолӣ 

шаҳру ноҳияҳои Бӯстон, Гулистон ва Хуҷанд мавқеи баланд, Б. Ғафуров, 

Ашт, Исфара, Конибодом ва Ҷ. Расулов мавқеи миѐна ва дигар шаҳру 

ноҳияҳои в. Суғд дорои сатҳи пасти рақобатнокӣ мебошанд. Дар 

истифодабарии захираҳо ба гуруҳи сатҳи хеле баланд - ш. Бӯстон ва ш. 

Хуҷанд дар сатҳи баланд – ш. Гулистон ва н. Б. Ғафуров ва сатҳи миѐна – 

ш.Панҷакент, н.Ашт ва н.Спитамен ва ба гуруҳи сатҳи пасти рақобатнокӣ - 

дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят шомил мегарданд; 

- ҳисоби шохиси интегралии рақобатнокии минтақаҳо дар асоси якҷоя 

кардани қисмҳои таркибии он асоснок карда шудааст. Муайян гардидааст, ки 

ш. Душанбе мавқеи якум ва в. Суғд дуввумро дорад. Исбот шудааст, ки 

ҳолати мазкур ғайриқаноатбахш мебошад, зеро аз нишондиҳандаҳои миѐнаи 

ҷумҳуриявӣ в. Суғд мавқеи поѐнтар дорад. Ошкор гардидааст, ки шаҳру 

ноҳияҳои Бӯстон, Хуҷанд, Гулистон аз рӯи шохиси интегралӣ сатҳи хеле 
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баланд ва Б. Ғафуров, Ҷ. Расулов, Панҷакент, Айнӣ, Ашт сатҳи миѐна ва 

дигар шаҳру ноҳияҳо сатҳи пасти рақобатнокиро дорад; 

- низоми чорабиниҳои ташкилӣ-идоракунӣ оид ба таъмини 

рақобатнокии иқтисодиѐти ҳудудҳои маъмурии минтақавӣ, ки аз 

зерқисматҳои зерин коркард ва пешниҳод шудааст: якум, ташаккули 

механизмҳои институтсионалии мусоидаткунанда; дуввум, танзимоти 

таъсиррасонии мақомоти идоракунии маҳаллӣ, механизмҳои функсионалӣ - 

васоитӣ, барномавии мақсаднок, усулҳои мустақими танзим; саввум, 

такомули унсурҳои низоми идоракунии мақомоти идоракунӣ дар самти 

сохтор, технология ва захираҳо. Пешниҳод гардидааст, ки барои таъмин ва 

баланд бардоштани рақобатнокӣ стратегияи маркетингии минтақавӣ коркард 

ва татбиқ карда шавад. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

1. Низомбандӣ намудани ҷанбаҳои назариявию методии 

рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа ва дар асоси он тасҳеҳ ворид кардан ба 

мафҳуми рақобатпазирии минтақа; 

2. Исбот намудани гуногунҷабҳагии усулҳои арзѐбии рақобатнокӣ, 

муайян намудани афзалияти усули интегралии арзѐбии ваъзи рақобатпазирии 

иқтисодиѐти минтақа; 

3. Асоснок намудани таҷрибаи хориҷӣ оид ба механизмҳои 

таъминкунии рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа, ки дар амалияти 

иқтисодиѐти миллӣ барои истифодабарӣ мақбул мебошанд;  

4. Муайян намудани сатҳи рақобатпазирии минтақаҳои ҷумҳурӣ, аз он 

љумла шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тибқи нишондиҳандаҳои ҷозибияти 

инвеститсионӣ ва фаъолнокии иқтисодӣ; 

5. Муайян кардани сатҳи рақобатпазирии минтақаҳои ҷумҳурӣ ва 

шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар асоси вазъи некӯаҳволии аҳолӣ ва 

самаранок истифодабарии захираҳо;  
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6. Ҳисоби шохиси интегралии рақобатнокӣ ва дар асоси он арзѐбии 

объективии сатҳи рақобатпазирии минтақаҳои ҷумҳурӣ ва шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд; 

7. Коркарди тавсияҳо ва пешниҳодҳои илмӣ-амалӣ оид ба такомули 

механизми таъмини рақобатпазирӣ дар минтақаҳо.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар рушди консепсияҳои илмӣ 

ва асосноксозии ҷабҳаҳои методии арзѐбии рақобатпазирии иқтисодиѐти 

минтақа дида мешавад. Муқаррароти илмие, ки дар ҷараѐни иҷрои 

диссертатсия коркард шудааст, дар таҳия ва амалӣ намудани барномаҳо, 

стратегияҳо, консепсияҳое, ки баҳри баланд бардоштани рақобатпазирии 

иқтисодиѐти минтақа аз ҷониби Вазорати рушди иқтисод ва савдои ҶТ, 

Вазорати молияи ҶТ, алалхусус мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ дар 

маҳалҳо истифода шуда метавонад. 

Хулосаҳои илмӣ ва таҳияи тавсияҳо барои мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ дар сатҳи минтақаҳо метавонанд барои таъмини 

афзалиятҳои рақобатӣ дар иқтисодиѐти минтақа истифода бурда шавад.  

Ҷузъҳои алоҳидаи кор, ки дар худ тавсияҳои консептуалиро љињати 

баландбардории рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақаҳо дар бар мегиранд, 

метавонанд дар раванди омӯзиши фанҳои «Назарияи иқтисодӣ», «Таҳлили 

иттилоотӣ – инноватсионӣ», «Иқтисодиѐти минтақа», «Идоракунии давлатию 

маҳаллӣ» ва ғайра истифода бурда шаванд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои тањқиқотӣ бо гузаронидани 

таљрибањо, даќиќии маълумотњо, кифоягии ҳаҷми маводи тањқиқотӣ, 

коркарди омории натиҷаҳои тадқиқот ва интишорот тасдиқ карда мешавад. 

Хулоса ва тавсияҳо оид ба истифодаи амалии тањќиќот дар асоси тањлили 

илмии натиҷаи тадқиқоти назариявию таҷрибавӣ пешнињод карда шудааст.  

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсия 

дар заминаи Фењристи ихтисосњои доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рўйи 

ихтисос дар Љумњурии Тољикистон, ки аз љониби КОА-и назди Президенти 

Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст, иљро шуда, он ба Шиносномаи 
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ихтисоси 6D050600 – Иќтисодиѐт (6D050606 – Иқтисодиѐти минтаќавї ва 

њудудї) мувофиќат менамояд.  

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳамаи 

марҳилаҳои иҷрои нақшаи кори диссертатсионӣ бо иштироки бевоситаи 

муаллиф, аз ҷумла, таҳияи мавзуъ, асосноккунӣ ва муҳиммияти он, мақсад ва 

вазифаҳо таҳқиқот ва дигарон гузаронида шудааст. Муаллиф ҳиссаи 

назаррасро дар коркарди механизмҳои идоракунӣ ва баландбардории сатҳи 

рақобатпазирии иқтисодиѐти вилояти Суғд дар шароити муосир гузоштааст. 

Натиҷаи таҳқиқот дар шакли хулоса ва пешниҳодҳо дар мақолаҳои илмӣ 

нашр ва дар конференсияҳо дар солҳои 2017-2022 маърўза шудаанд. 

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия рисолаи тадқиқотӣ. 

Натиҷаҳои асосии кори илмӣ дар конференсияҳои илмию амалии 

байналхалқӣ, ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва донишгоҳӣ ба нашр расонида шудаанд. 

Аз ҷумла, натиҷаҳои таҳқиқоти муаллиф дар конференсияи илмӣ-амалии 

ҷумҳуриявӣ “Саноатикунонӣ - омили рушди иқтисодиѐти ҷумҳурӣ”, 

конференсияи вилоятӣ дар ДИС ДДТТ (Хуҷанд, 2019) маҷмӯи мақолаҳо ва 

маърӯзаи олимон ва устодони ДИС ДДТТ аз рўи конференсияи анъанавии 

илмї-амалї (Хуҷанд, 2020), конференсияњои илмӣ-амалии ДДҲБСТ (Хуҷанд, 

солњои 2018, 2019) баррасӣ шуда ба нашр расидаанд.  

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Аз рӯйи мавзуи кори 

диссертатсионӣ 11 мақолаҳои илмӣ дар ҳаҷми 2,25 ҷ.ч. ба нашр расонида 

шуда, аз онњо 7 мақола дар њаљми 1,4 ҷ.ч. дар маҷаллаҳои илмии 

тақризшавандаи КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр 

расонида шудааст.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кори диссертатсионӣ аз муқаддима, се 

боб, 8 фасл, хулосаву пешниҳодот, рӯйхати адабиѐти истифодашуда, ки 140 

номгӯй дорад, иборат мебошад. Ҳаҷми умумии кори диссертатсионӣ 175 

саҳифа матни асосӣ, 40 ҷадвал, 13 расм дар бар мегирад.  
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БОБИ I. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАҲҚИҚИ ТАШАККУЛИ 

РАҚОБАТНОКИИ МИНТАҚАВӢ 

1.1. Ҷанбаҳои илмӣ ва мундариҷаи иқтисодии рақобатнокии минтақа дар 
шароити муосир 

Рақобатнокӣ бо мурури замон ҳамчун шарти асосии устувории 

фаъолияти низомҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, аз ҷумла минтақаҳо баромад карда, 

боиси ташаккул ва рушди афзалиятҳои рақобатӣ, фаъолгардонии иқтисодӣ, 

беҳтарсозии некуаҳволии аҳолӣ, истифодаи нисбатан самаранок ва оқилонаи 

захираҳои иқтисодии минтақаҳо гардидааст. 

Сатҳи баланди рушди минтақаҳоро метавон бо ду роҳ ноил гардид. 

Якум, тавассути самаранок аз нав тақсимкунии воситаҳои манбаҳои 

муттамарказ байни минтақаҳо. Дуюм, бо роҳи фаъолсозии захираҳои дохилӣ 

ва ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ. Яке аз омили асосии фаъолгардонии 

қувваҳои иловагии дохилӣ ва ѐ захираҳо барои ноил гардидан ба мақсадҳои 

рушди иҷтимоию иқтисодӣ ин рақобатпазирии минтақаҳо маҳсуб меѐбад. 

Барои минтақаҳои мамлакатҳо муаммоҳои баланд бардоштани 

рақобатпазирӣ танҳо дар охирҳои асри XX ва аввали асри XXI ҳангоми 

густариши муносибатҳои бозорӣ муҳимият пайдо кардааст. Вале ба рушди 

рақобати озод байни минтақаҳои рақиб ва дар ин замина мустаҳакамсозии 

мавқеи мамлакатҳо, чуноне ки муаллифон қайд менамоянд,3 рағбати 

роҳбарон, ки ба боварӣ ба кӯмаки марказ асос ѐфтааст ва зидди ташаббуси 

минтақаҳо мебошад, монеа эҷод менамоянд. 

Гузашта аз ин намояндагони ҳокимият баъзан мавҷудияти муборизаи 

рақибонаро байни минтақаю марзҳо дар бизнес ҷонибдорӣ менамоянд. Аз ин 

лиҳоз арзѐбии он эътибори онҳоро ҷалб менамояд ва ташаккули ин ѐ он 

афзалияти рақобатиро зарур мешуморанд. Афзоиши рағбат ба муаммои 

рақобати байни минтақавӣ, пеш аз ҳама, дар он ифода меѐбад, ки минтақаҳо 

тадриҷан ба субъекти худмухтори иқтисодиѐти миллӣ табдил ѐфта, 

                                           
3 Москвина, О.С. Межрегиональные связи в экономике РФ / О.С. Москвина, С.А. Селякова // Экономические 
и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз. - 2004. - № 24. - С. 18-23. 
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стратегияҳои рушди иҷтимоию иқтисодии худро коркард ва татбиқ 

менамоянд. Инчунин таҷрибаи иқтисодии давлатҳои ҷаҳонро дар амалияи 

рушди минтақа истифода мекунанд. 

Зикр кардан зарур аст, ки оғози таҳқиқи заминаи назариявию методии 

рақобатпазирии минтақаҳо, рақобат ба маҳсуб меѐбад. Зеро вожаи мазкур 

охирҳои асри XX ва ибтидои асри XXI васеъ паҳн шуда, нисбат ба 

рақобатпазирӣ барвақт баррасӣ мегардад. 

М. Портер моҳияти рақобатро байни минтақаҳо таҳқиқ намуда, қайд 

менамояд, ки он натиҷаи мубориза ѐ рақобати байни фирмаҳо мебошад.4 Ӯ, 

рақобати минтақавиро бо қобилияти саноатии минтақа вобаста мешуморад 

ва ба он навгонӣ ва навсози низ мансуб медонад. Ба ақидаи ӯ афзалият дар 

арзишҳои минтақавӣ, маданият, сохтори иқтисодиѐт, инчунин ташкилоти 

мавҷуда ва рушди таърихии онҳо саҳми худро барои ноилгардӣ ба 

рақобатпазирӣ дар ин ѐ он минтақа мегузорад. Ҷонибдори ӯ М. Энрайт низ 

ақидаи худро доир ба фарзияи М. Портер қайд намуда меҳисобад, ки 

афзалиятҳои рақобатӣ на дар сатҳи миллӣ ѐ макроиқтисодӣ, балки дар сатҳи 

минтақа ташаккул меѐбанд.5 

Бо ақидаи олими дигари иқтисоддон - Л. Бадда, рақобат аз як ҷониб 

байни фаъолиятҳои алоҳида дар доираи марзҳои минтақаҳо, ки дар доираи 

иқтисодиѐти ҳудудӣ амал мекунад, ҷой дошта, аз ҷониби дигар бошад байни 

хусусиятҳои хоси минтақаҳо ва сармояи иҷтимоии онҳо, ба монанди 

инфрасохтор ва кадрҳои ихтисосманд ҷой дорад.6 

Мафҳуми нисбатан васеи рақобати байниминтақавӣ дар назарияҳои 

иқтисодии федерализм (ҳамчун «назарияи нави федерализмї» унвоншаванда) 

пешниҳод карда шудааст. Дар амал рақобати байни минтақаҳо ҳамчун 

муборизаи минтақаҳо барои самаранок истифодабарии омилҳои фаъоли 

истеҳсолӣ: меҳнат, сармоя, сармоягузорӣ, ки бо таввасути сиѐсати андозӣ ва ѐ 

                                           
4 Портер М. Конкуренция. Учебное пособие / М. Портер. пер. с англ. – М.: Вильямс, 2005, - 608 с. 
5 Энрайт М. Конкуренция в эпоху постиндустриальной экономике. Учебное пособие / М.Энрайт.– М.: Мир 
книг, 2010. – С. 77. 
6 Бадд Л. Рынок, монополия и конкуренция. Учебное пособие / Л.Бадд. – С-Пб. Питер, 2008. – 322с. 
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рушди инфрасохтории минтақа амали карда мешавад, баррасӣ шудааст 

(расми 1.1.). 

 

Расми 1.1. - Унсурҳои муосири рақобатпазирии иқтисодиёти минтақа 

Мақомоти давлатӣ ҳамчун намояндагони идоракунандаи 

равандҳои иқтисодӣ бо таври оқилона ва ѐ ҳадди ақал таъмин намудани 

самаранокӣ дар асоси қабули қарорҳои зарурӣ имконияти идоракунии 

минтақаҳоро доранд. 

Рақобати байниминтақавӣ ин тарзи маҳдуд кардани ҳукмронии 

ҳокимият ва ҳамзамон механизми сиѐсии ҳимояи муносибатҳои бозорӣ 

мебошад. Дар доираи ин ҷараѐн рақобати минтақаҳо дар рақобати 

байни сатҳҳои гуногуни ҳокимият ошкор мегардад. Ҳокимияти 

минтақаҳо барои ҷалби захираҳои иқтисодии фаъол рақобат карда, 
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самараи молияи ҷамъиятиро нисбатан фаъол намуда, муҳити мусоид 

барои бизнес ва аҳолӣ фароҳам меоваранд.  

Мувофиқи афкорҳои мавҷуда дар соҳаи иқтисодиѐт робита байни 

рафтори ҳокимияти минтақавӣ ва самаранок истифодабарии омилҳои 

истеҳсолот ҷой дорад, ки предмети манфиат дар рақобат ҳисобида 

мешаванд. Зери таъсири муносибатҳои мазкур рақобатро ба амудӣ ва 

уфуқӣ ҷудо менамоянд.7 

Боиси қайд аст ки рақобати амудӣ байни сатҳҳои гуногуни 

ҳокимияти марказию минтақавӣ, ва ҳудудҳо дар доираи салоҳияти 

мақомоти ҳокимият ба вуҷуд омада ҳиссаи зиѐди мустақилият ва ҳиссаи 

зиѐди азнавтақсимкунии захираҳоро ифода мекунад. 

Рақобатӣ уфуқӣ байни минтақаҳои дар як зина қарордошта, ба 

монанди вилоятҳо, шаҳрҳо, ноҳия ва маҳалҳо барои дастрасӣ ба 

захираҳо ва ѐ ҷалби захираҳои афзалиятнок ташаккул меѐбад. Аз нигоҳи 

мо, мақомоти маҳаллӣ метавонанд афзалиятҳои рақобатиро танҳо дар 

шароити ташаккули рақобати уфуқӣ соҳиб гарданд. 

Ба омилҳои таъсиррасон ба рақобати амудӣ трасфертҳои давлатӣ, 

субсидияҳо, субвенсияҳо, даромадҳои андозӣ, (андозҳои танзимкунанда) 

ва ғайриандозӣ дохил шуда, ба рақобати уфуқӣ – муҳоҷират, сатҳи 

урбанизатсия ҳаҷми сармоягузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ инфрасохтори 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дохил мешаванд. 

Ба назари мо барои тақвияти ин масъала дар шароити муосир бояд 

гуногунии манфиатҳои иқтисодии минтақаҳои сатҳҳои гуногун дар 

фаъолити мақомоти маҳаллӣ ба инобат гирифта шавад. Дар робита ба 

ин масъала А.Г. Гранберг қайд менамояд, ки “Иқтисодиѐти минтақаи 

муаррифишаванда дар шароити тағйиротҳои сифатии сиѐсӣ, сотсиологӣ 

ва муҳити иқтисодии минтақа чун низоми объекти махсус ба иҷрои 

вазифаҳо инъикоси мутобиқи иқтисодиѐти минтақа ҷавобгӯй 

намебошад. Минтақаи дар рақобат ҷойдошта – ин низоми объекти 

                                           
7 Бадд Л. Рынок, монополия и конкуренция. Учебное пособие / Л.Бадд. – С-Пб. Питер, 2008. – 322с. 
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махсус набуда, балки организми дорои сатҳи гуногуни дар асоси 

робитаҳои амудию уфуқӣ амалкунанда мебошад.”8 

Мавҷуд будани рақобати фаъолро метавон таввасути ошкор 

кардани алоқаи байни ҳокимият (андозӣ, пешниҳоди неъматҳои 

ҷамъиятӣ, меъѐрҳои қонунгузорӣ) ва ҳаҷми захираҳои афзалиятнок 

(харидҳо – дар рақобати амудӣ, сокинон, корхонаҳо ва сармоягузорон – 

дар рақобати уфуқӣ) ноил гардид. Дар чунин ҳолат фарзияи он ки 

мустақилияти зиѐди минтақаҳо барои ҷалби захираҳои афзалиятнок 

замина гузашта рақобат барои фондҳои ғайримутамарказ боиси 

афзоиши захираҳои афзалиятнок мегардад, тасдиқи худро меѐбад.  

Рақобат таввасути омилҳои уфуқӣ, қабл аз ҳама, дар асоси 

меъѐрҳои фаъолияти мақомоти ҳокимият ба амал бароварда мешавад, 

ки ин меъѐрҳо дар вобастагӣ аз натиҷаи ба дастовардаи дигар 

минтақаҳо метавонанд ташаккул ѐбанд. Ин зуҳурот дар ҳолате амалӣ 

мегардад, ки мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ дар шароити рақобати 

иқтидорӣ қарор гирифта, риояи меъѐрҳо муқаррарӣ мегарданд, ва 

манфиатҳои сиѐсӣ ба мақсади мувофиқ омада, чун воситаи нигоҳдории 

ҳокимият истифода мегардад, инчунин ба доираи рақобати уфуқӣ 

метавон афзалият дар рақобати қонунгузориро низ ворид намуд. 

Гузашта аз ин, рақобат барои омилҳои истеҳсолот аз ҷумла қувваи 

корӣ, аҳолии дорои тахассуси баланд ва ташрифи сайѐҳон мавқеи хоса 

доранд. 

Рақобати амудии воқеӣ тавассути мувофиқа бо ҳукумати мамлакат 

барои назорат аз болои захираҳо ва уҳдадориҳои ҳокимият ташаккул 

меѐбад. Дар чунин ҳолат, тарафи мусбии рақобати амудӣ дар инкишофи 

оғози рақобат, амалӣ гардонидани имкониятҳои санҷишию 

бенчмаркетингӣ – аз интихоби намунаҳои беҳтарини такрористеҳсолӣ, 

маҳдудсозии ҳолати монополӣ барои таҳлили ҳолати марказҳо, ҳангоми 

                                           
8 Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов / А.Г. Гранберг. - М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 
345с.  
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муайянкунии сиѐсати баҳисобгирӣ иборат мебошад.  

Тарафи манфии рақобати амудӣ, аз ташаккули тамоюлӣ, аз байн 

бурдани меъѐрҳои конститутсионӣ дар ҳуқуқҳои шартномавӣ, дар 

робита бо маҳдудсозии манфиатҳои як минтақа, аз ҳисоби пешниҳоди 

шароитҳои махсус ва ѐ реҷаҳои имтиѐзӣ ба дигаре ташаккул меѐбад.9 

Объекти рақобати уфуқӣ дар худ захираҳои иқтисодӣ, ба монанди 

сармоягузорӣ, қувваи корӣ ва объектҳои молу мулкро дар бар мегирад. 

Инчунин, минтақаҳо ба афзалияти дороиҳои моддӣ, ба монанди, 

шахсиятҳои дорои обрӯю эътибори баланд низ рақобат мекунанд, ки 

дар минтақа метавонанд нуфузи хосро барои минтақа таъмин намоянд. 

Хусусиятҳои хоси рақобати уфуқиро дар тафовут аз рақобати амудӣ 

мавҷудияти имконияти ташкили афзалиятҳои рақобатии мақомоти 

ҳокимияти минтақавӣ ташкил медиҳанд. Афзалиятҳои рақобати 

уфуқиро ҷустуҷӯи манбаъҳои дохилӣ ва дарѐфти ҳавасмандӣ барои 

рушди иқтисодиѐти минтақаҳо, тавсеа ва такомули инфрасохтори 

иҷтимоию иқтисодии минтақа ва ҳавасмандгардонии ҷалби 

сармоягузориҳо ташкил медиҳанд.  

Зикр кардан зарур аст, ки матритсаи рақобати байниминтақавӣ 

барои гузаронидани муқоисаи рақобати амудӣ ва уфуқӣ аз рӯи шаклу 

тарзҳои таъсиррасонӣ имконият медиҳад (ҷадвали 1.1). 

Гузашта аз ин тибқи нақша барои ҳамкорӣ ва рақобат байни 

минтақаҳо аз рӯи самтҳои муайян, амалиѐтҳои якҷоя, ба монанди 

ҳамкорӣ барои таъсиси ассотсиатсияи шаҳрҳо, вилоятҳо, ассотсиатсияи 

шаҳракҳо, ассотсиатсияҳои байни минтақавии ҳамкориҳои иқтисодӣ ва 

ғайра ҷой доранд. Мавҷуд набудани ҳамкориҳо, муборизаҳо байни 

минтақаҳо, одатан ба маҳдуд намудани манбаъҳои даромадҳои андозӣ 

ба буҷет дар рақобати ҳам амудӣ ва ҳам уфуқӣ сабаб мешавад. 

Дар ин самт, метавон ҳамкориҳои стратегию ва ғайристратегии 

                                           
9 Меркушов В.В. Интегральная оценка уровня конкурентоспособности региона / В.В. Меркушов / 
/Межрегиональные экономические сопоставления: сб. статей. – М., 2004. – С. 24-38. 
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байни ҳамдигарии минтақаҳо тавсиф намуд. Ҳамкориҳои стратегӣ дар 

рафти мубориза барои гирифтани мақоми махсус аз ҷониби минтақа, 

љињати соҳиб гаштан ба маќоми марказҳои маъмурӣ ва минтақавӣ 

имкон медињад, ки афзалияти рақобатро нисбати марзҳои таназзулѐфта 

таъмин менамояд.  

Ҷадвали 1.1. - Матритсаи рақобати байниминтақавӣ 
 

Т
а
р
зҳ

о
и

 р
а

қ
о
б
а
т
 

М
о
л
и
я
в
ӣ

 

Шакли рақобат 

Амудӣ  Уфуқӣ  

- лоббиронии харидҳои 
(трансфертҳои) молиявӣ; 
- лоббиронии барномаҳои 
минтақавӣ ва маблағгузории 
онҳо; 
- пешниҳоди имтиѐзҳои андозӣ 
барои минтақаҳо. 

- пешниҳоди имтиѐзҳои андозӣ барои 
минтақаҳо ва мақомоти ҳудуди андоз; 
- таъсиси мавзеъҳои дорои реҷаҳои 
иқтисодии махсус; 
- муқарраркунии нархҳои ба қайд 
гирифташаванда (барои молҳои истеъмолӣ, 
ва неругир); 
- муқарракунии ҳадди фоиданокӣ 
(рентабелнокӣ) ва болонархҳои дар савдо; 
- пешниҳоди субсидияҳо ва қарзҳои 
имтиѐзнок;  
- пешниҳоди кумаки молиявӣ (дотатсия) ва 
ҷубронҳо ба корхонаҳо. 

- татбиқи ипотекӣ. 

Г
а
й
р
и
м

о
л
и
я
в
ӣ

 - бастани шартномаҳои 
инфиродӣ бо марказ;  
- коркарди қонунҳои аз тарафи 
марказ қабулнашуда; 
- баромадан ба бозори ҷаҳонӣ; 
- мубориза барои мақоми 
шаҳрҳо дар минтақа. 

- гузаронидани форумҳои сиѐсӣ; 
- такомули инфрасохтори бозорӣ; 
- тараққидиҳии инфрасохтори ҷамъиятӣ; 
- ташкили чорабиниҳои байналмилалӣ оид 
ба ташаккули хусусияти минтақа.  

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: Меркушов В.В. Интегральная оценка уровня 
конкурентоспособности региона / В.В. Меркушов / /Межрегиональные экономические 
сопоставления: сб. статей. – М., 2004. – С. 24-38. 

Самти рақобати минтақаҳоро шартан ба се гуруҳ ҷудо намудан ба 

мақсад мувофиқ аст (ҷадвали 1.2): 

1)  ҷойгиркунӣ ва нигоҳдории корхонаҳое, ки нав 

сармоягузориҳоро қабул мекунанд; 

2)  нигоҳдорӣ ва ҷалби захираҳои меҳнатӣ дар минтақа; 

3)  рушди фаъолияти сайѐҳӣ. 

Муҳимияти самтҳои мазкур вобаста аз хусусиятҳои таърихӣ, 

ҷуғрофӣ, демографӣ ва дигар хусусиятҳо ва ѐ иқтидори захиравии 

минтақаи мушаххас тасниф карда мешаванд. Ҳамчунин, бояд зикр 
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намуд, ки дар фосилаи вақти муайян самт ва предмети рақобат низ 

метавонад тағйир ѐбад.  

Дар маҷмӯъ бо назардошти хусусиятҳои зикршуда метавон баѐн 

кард, ки ба сифати субъекти рақобати байниминтақавӣ минтақаҳои 

алоҳида баромад карда, предмети онро бевосита захираҳои меҳнатї, 

сармоя ва иттилооти зарурӣ барои таъмини рушди бо суботи минтақа ва 

ҳалли вазифаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ташкил медиҳанд. 
 

Ҷадвали 1.2. - Самт ва намудҳои рақобати минтақаҳо 

I. Ҷойгиркунӣ ва нигоҳдории 

корхонаҳое, ки нав 

сармоягузорӣ шудаанд 

қабулкарда 

II. Нигоҳдорӣ ва ҷалби 

захираҳои инсонӣ 
III. Рушди фаъолияти 

сайёҳӣ 

Рақобат 

Барои ҷойгиркунии корхонаҳои 
саноатии нав: 
 дар ҳолати кори 
нигоҳдории корхонаҳои 
саноатии амалкунанда; 
 ташаккули кластерҳои 
муосир; 
 таъсиси марказҳои 
салоҳиятнокии нав; 
 ба раванди истеҳсолот 
ҷойгиркунии илм ва 
технологияҳои нав; 
 ҷойгиркунии корхонаҳои 
нав сохтмонӣ; 
 ҷойгиркунии корхонаҳои 
нави тиҷоратӣ ва вусъатдиҳии 
тахассусии тиҷоратӣ; 
 ҷойгиркунии муассисаҳои 
нави бонкӣ ва ташкилотҳои 
суғуртавӣ; 
 ҷалби сармоягузориҳои нав 
аз сарчашмаҳои мухталиф ба 
соҳаҳои иқтисодӣ; 
 таъсиси идораҳои асосии 
ширкатҳои фаромиллӣ. 

Барои нигоҳдорӣ ва ҷалби 
сокинони нав: 
 нигоҳдорӣ ва ҷалби 
захираҳои меҳнатӣ; 
 нигоҳдорӣ ва ҷалби 
кадрҳои дорои дараҷаи 

тахасуси баландӣ; 
 нигоҳдорӣ ва ҷалби 
ҷавонон ва оилаҳои ҷавон 
бо фарзандонашон; 
 ҷойгиркунии 
муассисаҳои олии нави 
таълимӣ, рушди маориф 
ва тандурустӣ ҳамчун 
соҳаҳои махсус; 
 ҷалби сармоягузориҳо аз 
ба соҳаҳои иҷтимоӣ, 
сарчашмаҳои гуногун; 
 таъмини ҳифзи табиат 
ва муҳити ҳаѐту 
фаъолият. 

Барои ҷалби гуруҳи 
сайѐҳони гуногун 
(таърихӣ-фарњангӣ, 
корӣ, варзишӣ, иқтисодӣ, 
фароғатӣ ва ғайра): 
 кушодани хатсайрҳои 
нави сайѐҳӣ; 
 ташкил ва 
гузаронидани бозиҳои 
олимпӣ, чемпионатҳо ва 
дигар чорабиниҳои 
варзишӣ; 
 ташкил ва 
гузаронидани 
намоишҳои назаррас, 
ярмаркаҳо ва ғайра; 
 ташкил ва 
гузаронидани 
конгрессҳо, 
конференсияҳову 
семинарҳо; 
 такмили иқтидори 
таърихию сохтмонӣ- 
меъморӣ; 
 таъсис додани 
осорхонаҳои нав, 
театрҳо ва ѐ филиалҳои 

онҳо; 
 ҷойгиркунии идораҳои 
муассисаҳои фарњангию 
сайѐҳии болоӣ (асосӣ). 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: Барабанов, А.С. Управление региональной 
конкурентоспособностью [Текст]: Монография / А.С. Барабанов; под науч. рук. 
д.э.н. Т.В. Усковой. – Вологда; ИСЭРТ РАН, 2014. – С.33. 

Таъкид кардан зарур аст, ки чунин шакли захираҳоро субъектони 
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иқтисодӣ аз ҷумла давлат, шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ соҳибӣ 

менамоянд. Нуктаи назари мазкурро натиҷаи таҳқиқоти олимони рус 

тасдиқ менамояд. Зеро, Б.С. Жихаревич баѐн менамояд, ки «минтақаҳои 

дар ҳолати рушд қарордошта, метавонанд барои ҷалби аҳолӣ, 

соҳибкорон ва захираҳо рақобат намоянд».10 

Барои ба дастовардани захираҳои зикршуда минтақаҳо ба сифати 

фурӯшандаи моли махсус ҳудудҳову мавзеъҳо ва иқтидори 

инфрасохтори иҷтимоию иқтисодии худро пешниҳод менамоянд. 

Аз ин лиҳоз бояд дар минтақаҳо ва ҳудудҳои маъмурии онҳо барои 

рақобатпазирии байниминтақавӣ афзалият ба инфрасохтори иҷтимоию 

иқтисодӣ дода шавад. Ин вазъ боиси он мегардад, ки мақомоти маҳаллӣ 

захираҳоро ба раванди такрористеҳсоли оқилона равона менамоянд ва 

манфиати минтақа дар раванди рақобат ҳифз мегардад. 

Нуктаи назари як қатор муаллифонро баррасӣ намуда, зикр кардан 

зарур аст, ки бояд диққати махсус ба «гуруҳҳои мақсаднок» - 

харидорони молҳои махсуси дар минтақаҳо ҷойгирбуда, равона карда 

шавад.11 Ин гуруҳ харидорон, аз нуктаи назари муаллифон, дар ду 

гуруҳи шартӣ муттаҳид карда мешаванд. Ба гуруҳи аввал шахсоне дохил 

мешаванд, ки истиқоматкунандагони минтақа мебошанд, ба монанди 

донишҷӯѐн, муҳоҷирон, сайѐҳону тамошобинон, хизматчиѐни ҳарбӣ ва 

дигарон.  

Гуруҳи дуюмро корхонаҳои хурду миѐна ва бузурги истеҳсолӣ, 

тиҷоратӣ, инчунин корхонаҳои хизматрасонӣ, сохтмонӣ, нақлиѐтӣ, 

анборӣ, намояндагиҳои давлатӣ, ташкилотҳои ҷамъиятию байналхалқӣ 

ва муассисаҳои таълимӣ, илмӣ, тиббӣ ва ҳарбӣ ташкил медиҳанд. 

                                           
10 Жихаревич, Б.С. Приоритеты региональной политики сегодня: европейская и российская 
практика. Монография / Б.С. Жихаревич // Выбор стратегических приоритетов регионального 
развития: новые теоретико-методологические подходы / под общей ред. В.В. Окрепилова. – СПб.: 
Наука, 2008. - 240 с. 
11 Попов, Г.Х. Эффективное управление (перспективы развития) [Текст] / Г.Х. Попов. – М.: Экономика, 1976. 
– С. 40. Ускова, Т.В. Проблемы оценки конкурентоспособности регионов [Текст] / Т.В. Ускова, А.С. 
Барабанов // Вопросы статистики. - 2009. - № 1. – С. 49-56. Шеховцева, Л.С. Конкурентоспособность 
региона: факторы и метод создания [Текст] / Л.С. Шеховцева // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - № 
4. – С. 28-34. 
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Предмети рақобати минтақаҳо дар чунин таснифот захираҳо маҳсуб 

меѐбанд, ки «гуруҳҳои мақсаднок» онҳоро соҳибӣ менамоянд. Ба сифати 

субъектҳои идоракунии рақобатпазирӣ бошад, мақомоти ҳокимиятҳои 

маҳаллӣ баромад менамоянд. 

Тадқиқи истилоҳоти илмӣ имконият медиҳад, ки таърифи илмии 

рақобати байниминтақави пешниҳод карда шавад.Зери мафҳуми 

рақобати байниминтақавӣ ҷидду ҷаҳди ҳудудҳо ҳамчун мусобиқаи 

байни минтақа ва шаҳрҳо фаҳмида мешавад, ки барои «дарѐфти» 

гуруҳҳои гуногуни «истеъмолгарон»-и мақсадноки захираҳои маҳаллӣ 

ва шароити ҳаѐту фаъолият амалӣ карда мешаванд.  

Қайд намудан бамаврид аст, ки маҳз, зери таъсири равандҳои 

рақобат низоми рақобатпазирии минтақавӣ ташаккул ѐфта, предмети 

онро гуруҳи иштирокчиѐни мақсаднок дар минтақа, ба монанди аҳолӣ, 

корхонаҳо, бизнеси хурд, сармоягузорон, сайѐҳон ташкил медиҳанд. 

Ҳамчунин, бояд зикр кард, ки робитаи мантиқии равандҳои 

рақобати минтақавӣ комилан тавсифшаванда мебошанд. Зеро, рақобати 

байниминтақавӣ, муборизаи минтақаҳо барои дарѐфти гуруҳҳои 

мақсадноки истеъмолгарони захираҳои ҳудудҳо дар асоси таъсис ва 

дастгирии афзалиятҳои рақобатӣ фаҳмида мешавад, ки дар навбати худ 

ҳавасмандкунандаи рушди минтақа ва ҷалбсозандаи захираҳои нав 

(одамон, воситаҳои молиявӣ, сармоя ва иттилоот) ва ҳамчунин 

захираҳои дар ихтиѐри гуруҳҳои мақсаднок қарор дошта мебошад. 

Нақши калидиро барои таъсиси афзалиятҳои рақобатӣ, 

ҳокимиятҳои маҳаллӣ мебозад, ки таъминкунандаи шароит барои боз 

ҳам самараноктар истифода бурдани захираи ҳудудҳо маҳсуб ѐфта, бо 

мақсади таъмини рушди устувори минтақа ва дар ин замина ҳал 

намудани масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ фаъолият менамоянд. Барои 

ба даст овардани захираҳо мақомоти минтақавии ҳокимият ба 

манфиати гуруҳҳои мақсаднок меросгузорӣ ва ѐ бозтаъсисдиҳии 

афзалиятҳои рақобатиро бо мақсади минбаъд амалисозии манфиатҳо ва 
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баланд бардоштани сатҳу сифати ҳаѐти аҳолӣ пайваста тавсеа медиҳанд 

(расми 1.2). 

Зикр кардан бамаврид аст, ки ташаккули афзалият дар рақобати 

минтақавӣ зери таъсири идоракунии хусусиятҳои асосии ҳолат ва 

сифатї ба амал меояд. Ба ақидаи мо, ин раванд се сатҳро дар бар 

мегирад: 

1. Сатҳи фаврӣ – ба худ ташаккулдиҳандаҳои иттилоотиро дар бар 

мегирад, барои таҳлили мавқеи рақобати минтақа (муайян кардани 

ҳолати ҷорӣ) зарур мебошад. 

2. Сатҳи тактикӣ – ҳисоби нишондиҳандаҳои интегралии сатҳи 

рақобатпазирии минтақа (коркарди васоити методӣ ва арзѐбии сатҳи 

рақобатпазирӣ)-ро ифода мекунад. 

3. Сатҳи стратегӣ – қабули қарорҳои асосноки идоракуниро дар 

назар дорад (аксар ҳолат аз сифати идоракунии минтақа вобаста 

мебошад), ки тақвиятдиҳандаи рушди рақобатпазирии минтақа 

мебошад.  

 

Расми 1.2. - Нақшаи тавсифи рақобати байниминтақавӣ 
  

Инчунин барои ба таври муфассал дарк намудани мундариҷаи раванди 

ташаккул ва тараққиѐти афзалиятҳои рақобати байниминтақавӣ бояд зинаҳои 

 

Мақомоти ҳокимияти 

давлатии минтақаҳои 

алоҳида 

Захираи 

ҳудудҳо 

Афзалиятҳои 

рақобатӣ 

одамон, 

сармоя, 

воситаҳои 

молиявӣ, 

иттилоот. 

ҳолати 

геополитикӣ, 

иқтидори 

иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва ғ. 

Гурӯҳҳои мақсаддор 

Аҳолӣ, корхонаҳо, соҳибкорони 

инфиродӣ (бизнеси хурд), 

сармоягузорон, сайѐҳон. 

 

Мақомоти ҳокимияти 

давлатии минтақаи 

дигари алоҳида 

Захираи 

ҳудудҳо 

Афзалиятҳои 

рақобатӣ 

одамон, 

сармоя, 

воситаҳои 

молиявӣ, 

иттилоот. 

ҳолати 

геополитикӣ, 

иқтидори 

иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва ғ. 

Гурӯҳҳои мақсаддор  

Аҳолӣ, корхонаҳо, соҳибкорони 

инфиродӣ (бизнеси хурд), 

сармоягузорон, сайѐҳон. 

Байниминтақавӣ 

Рақобат 
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тараққиѐбӣ ва рушди онро баррасӣ намуд. Дар асоси маълумоти ҷадвали 1.3 

метавон раванди ташаккулѐбии рақобати байниминтақавиро арзѐбӣ намуд. 

Ба назари мо, дар раванди ташаккул ва тараққиѐти рақобати 

минтақавӣ чунин самтҳои асосии рушди минтақаҳо, ки аҳамияти илмӣ-

назариявиро доранд, аз ҳамдигар фарқ намудан зарур аст:  

Якум, рақобат мақомоти минтақавии ҳокимиятро барои 

гузаронидани таҳлили ҳолати объективии минтақа, алоқаҳо ва 

муносибатҳои он бо шарикони мавҷуда ва ѐ имконпазир инчунин бо 

рақибон водор месозад.  

Дуюм, имконият медиҳад, ки гуруҳҳои мақсадноки 

ташаккулдиҳандаи захираҳои минтақа, ки афзалияти рақобатро доранд, 

дақиқ муайян карда шаванд. 

Чунин тарзи таҳлил кардан имкон медиҳад, ки стратегияи 

фаъолияти мақомоти давлатӣ таҳия ва татбиқ гардад, дастовардҳои он 

барои рушди омилҳои рақобатпазирӣ, ҷалб ва ѐ нигоҳдории 

истеъмолгарон кафолат дода шавад. 

Сеюм, арзѐбии рақобатпазирии минтақавӣ, метавонад унсури муҳимми 

мониторинги амалигардонии стратегия ва пай дар пай мавқеъ гирифтани 

ҳудудҳо дар муҳити беруна бошад.  

Чорум, афзоиши афзалиятҳои рақобати вилоятҳо ва ҳудудҳои 

алоҳида одатан иқтидори умумии рақобатпазирии мамлакатро вусъат 

дода ба сатҳи рушди мутавозуни минтақаҳо таъсири мусбӣ мерасонад.  

Бояд зикр намуд, ки рақобати байни минтақавӣ дар худ мусобиқаи 

минтақаҳоро тавассути низомҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарњангӣ ва 

стратегияву дастовардҳо ифода менамояд. Инчунин, манфиатҳои 

гуногунҷабҳаи гуруҳҳои мақсаднок бо назардошти хусусиятҳои 

иқтидори минтақаҳои мушаххас, бисѐрҷабҳагӣ, мураккабии муайянкунӣ 

арзѐбии рақобатпазирӣ ва роҳҳои баланд бардоштани он амалӣ 

мегардад. 
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Ҷадвали 1.3. - Тавсифи раванди ташаккулёбии рақобати минтақавӣ 

Марҳилаҳои ташаккулёбӣ Сатҳи ташаккулёбӣ 

Ҷамъоварӣ ва ташаккули иттилооти ибтидоӣ оид ба 
рақибони минтақа 

Сатҳи фаврӣ 
(оперативӣ): 

Ташаккулдиҳандаҳои 
(сохтори) иттилоотӣ 

Ошкорсозии омилҳои тавсифдиҳандаи рақобатпазирии 
минтақа 
Ҷамъоварии иттилоот оид ба омилҳои интихобшуда  

Муайянкунии васоити методӣ ва гузаронидани амалӣ 
кардани арзѐбии рақобатпазирии минтақа 

Сатҳи тактикӣ: 
Нишондиҳандаҳои 
интегралии сатҳи 

рақобатпазирии минтақа 
Муайянкунии афзалиятҳои рақобатии минтақа нисбат ба 
дигар минтақаҳо  

Арзѐбии имконияти беҳтарсозии нишондиҳанда-ҳои 
тавсифии рақобатпазирии минтақа  

Қабули қарорҳои идоракунии мувофиқ ва пешгӯии роҳҳои 
рушди иқтисодии минтақа 

Сатҳи стратегӣ: 
Рушди сатҳи 

рақобатпазирии минтақа 

Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси: Меркушев В.В. Интегральная оценка уровня 
конкурентоспособности региона [Текст] /  В.В. Меркушов // Межрегиональные  
экономические сопоставления: сб. статей. – 2004. – С. 24-38. 

Аз нигоҳи мо, рақобатпазирии минтақа бояд мутобиқ ба фаҳмиши 

«рақобатпазирии объект» баррасӣ карда шавад, ки таҳти моҳияти он 

мавҷудияти маҷмуи хосиятҳои таъминкунандаи афзалиятҳо зимни 

мусобиқаи иқтисодӣ дар бозорҳои рақобатӣ фаҳмида мешавад. Доира ѐ 

муҳитро, ки дар он мусобиқаи рақибон амалӣ гардонида мешавад, 

майдони рақобат меноманд. Аз ин лиҳоз, барои забткунии ҳиссаи ҳадди 

аксари бозор сатҳи баланди рақобатпазирии объектҳо зарур мебошад.  

Чї тавре ки натиҷаи таҳқиқот шаҳодат медиҳад, унсурҳои 

муайянкунии рақобатпазирии минтақа гуногун мебошанд, ки аз 

гуногунҷабҳа будани ин категорияи иқтисодӣ шаҳодат медиҳад. 

Инчунин, моҳиятан ҳамаи онҳо қобилияти бардошти минтақаро оид ба 

рақобат бо дигар минтақаҳо тавсиф медиҳанд. 

Дар корҳои илмии як қатор муҳаққиқон тавсифҳои зиѐди 

рақобатпазирии минтақа (ҷадвали 1.4) мушоҳида мешаванд. Таҳлили 

муқоисавии мазмуну мундариҷаи рақобатпазирии минтақа аз мавҷуд 

набудани фаҳмиши ягона ва ташаккулѐфта дар ифшои категорияи 

мазкур шаҳодат медиҳад.  
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Ҷадвали 1.4. - Дастгоҳи мафҳумии рақобатпазирии минтақа 

Таърифот Муаллифон 

Рақобатпазирии минтақа – ин қобилияти минтақа оид ба фурӯши 
молҳои худ, ки ба талаботҳои стандартҳои байналхалқӣ аз рӯи 
натиҷаҳои баҳои пешгӯї мутобиқ мебошад.  

Рове Мэйсон 

Рақобатпазирии минтақа – ин қобилияти ҳудудҳои истеҳсоли 
маҳсулот ва расонидани хизмат, ки бо талаботҳои бозорӣ мутобиқ 
мебошад ва имкони дар як вақт нигоҳ доштани суръати баланди 
инкишоф ва сатҳи муътадили даромади аҳолиро ифода менамояд. 

Д.Н. Колькин, 
В.П. Шорохов 

Рақобатпазирӣ ин қобилияти ташхисии (диагностикии) минтақа 
доир ба тобоварии рақобат дар муқоиса бо минтақаҳои монанд дар 
бозорҳои мушаххас (дохилӣ ѐ берунӣ) мебошад. 

А.В. 
Ермишина 

Рақобатпазирӣ ин қобилияти ташхиси минтақа доир ба тобовари бо 
рақобат дар муқоиса бо минтақаҳои монанд дар бозорҳои мушаххас 
(дохилӣ ѐ берунӣ) мебошад. 

Р.А. 
Фатхутдинов 

Рақобатпазирии минтақа – ин қобилияти воқеӣ ва иқтидории 
минтақа, инчунин имконияти мавҷуд буда доир ба лоиҳакашӣ, 
истеҳсол ва фурӯши молҳо, ки дар маҷмӯъ аз рӯи тавсифи нарх ва 
ғайринархӣ ҳангоми истеъмолгарон нисбат ба молҳои минтақаҳои 
рақиб ҷолибтар мебошад. 

Ю.Б. Рубин 

Зери рақобатпазирии минтақа қобилияти минтақавии истеҳсоли 
маҳсулоти рақобатпазир аз ҳисоби маҳорати самаранок ташхис 
намудани низоми иқтисодии он борои истифодабарии молиявӣ, 
истеҳсолӣ ва меҳнатӣ фаҳмида мешавад. 

И.В. Сергеев 

Рақобатпазирии минтақа – ин қобилияти мақомотҳои минтақавӣ 
барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ тавассути ҷалби 
сармоя ба муҳити бизнес, рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ, 
инфрасохторҳо ва соҳибкории хурд мебошад.  

М.В. 
Винокурова 

Рақобатпазирии минтақа – ин қобилияти иқтисодиѐти минтақавӣ 
барои таъмини рушди некуаҳволии аҳолии минтақа дар шароити 
иқтисодиѐти кушода, мебошад. 

Ю.А. Скопин 

Рақобатпазирии минтақа, пеш аз ҳама, тавассути баланд бардоштани 
сатҳи зинадагонии аҳолӣ таъмин кардашуда, амалӣ  
намудани чораҳои мувофиқ ва нисбатан инъикоскунандаи 
баландбардории сатҳи зиндагии аҳолиро талаб менамояд.  

Е.В. Гуторин 

Рақобатпазирии минтақа – қобилияти таъминоти сатҳи баланди 
зиндагонии аҳолӣ ва имконоти истифодаи потенсиали иқтисоди 
(молиявӣ, истеҳсолӣ, меҳнатӣ, инноватсионӣ, захиравию ашѐӣ) -и дар 
минтақа вуҷуддошта. 

Б.А. Чуб 

Рақобатпазирии минтақа ба худ қобилияти минтақаро доир ба 
таъсис ва истифодаи афзалиятҳои рақобатӣ барои нигоҳдорӣ ва ѐ 
беҳтарсозии мавқеи худ дар байни минтақаҳоро дар бар мегирад.  

Раҳимов А.М. 

Рақобатпазирии минтақа метавонад танҳо тавассути идоракунии 
афзалиятҳои рақобатии субъектҳои фаъолияти бозории минтақа 
(корхонаҳо, ташкилотҳо) амалӣ гардонида шавад.  

Улмасов Ф.М. 

Рақобатпазирии молистеҳсолкунандагони минтақавӣ аз 
детерминантҳо (муқарраротҳо)-и: ташаккул меѐбад маҷмӯи 
хосиятҳои истеъмолӣ, нархҳо, сифати мол, муқоиса пешниҳод, ва 
хариди он аз бозорҳои дохилӣ ва берунӣ, ки ҳамчун критерияи 
муҳимии арзѐбии рақобатпазирии мол арзиши он баромад менамояд.  

Ҳакимов А. 
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давоми ҷадвали 1.4 

Рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа ин қобилияти маҷмўавии 
мусоиди истеҳсолӣ, молиявӣ ва содиротии минтақа буда, дар 
сатҳи баланди фаъолнокии иқтисодӣ, ҷозибияти инвеститсионӣ, 
некӯаҳволии шоистаи аҳолӣ, самаранок истифодабарии 
захираҳои меҳнатӣ, табиӣ, сармоявӣ инъикос ѐфта, ҷараѐни 
истеҳсолот ба талаботи ҳам бозори дохилӣ ва ҳам бозори 
беруна ҷавобгӯ мебошад. 

Таърифоти 
муаллифӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф  

 
Гуруҳи аввали муайянкунандагони таърифи рақобатпазирии 

минтақа, қобилияти рақобатбардоштии минтақаро дар бозори молҳо 

алоқаманд медонанд. Вале набояд фаромӯш кард, ки муваффақияти 

танҳо як корхонаи рақобатпазир дар бозор аз дараҷаи баланди 

рақобатпазирии тамоми ҳудуд шаҳодат намедиҳад.  

Дуюм гуруҳи муҳаққиқон бошанд рақобатро ҳамчун қобилияти 

рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа барои таъмини некуаҳволии 

сокинони минтақаю ҳуқуқҳои он арзѐбӣ менамоянд. Аз ин лиҳоз дар 

чунин таърифҳо фаҳмиши рақобат маҳдуд ифшо гардида, барои ноил 

шудан ба рақобатпазирӣ дастоварди минтақаи рақобатпазир танҳо 

вобаста ба рушди сатҳи зиндагии аҳолӣ баррасӣ мегардад.  

Гуруҳи сеюми муҳаққиқон таҳти рақобатпазирии минтақа, 

қобилияти таъсисдиҳӣ, муайянкунӣ ва истифодаи афзалиятҳои 

рақобатиро мефаҳманд, ки барои беҳтар кардани мавқеи рақобатии 

минтақа равона карда шудааст. Ба ақидаи мо, чунин баррасии 

рақобатпазирӣ нисбатан ба воқеият наздик мебошад.  

Ба андешаи мо, рақобатпазирии минтақа инчунин қобилияти 

бардошти рақобат аз тарафи минтақа мебошад, ки бо дигар минтақаҳои 

рақиб барои мубориза баҳри ҷустуҷӯи захираҳо ба вуҷуд омада, бо 

мақсади таъмини рушди устувори ҳудудҳо ва ҳалли вазифаҳои 

иҷтимоию-иқтисодӣ амалӣ мешавад. 

Рақобатпазирии минтақа аз мавҷудияти афзалиятҳои рақобатӣ ва 

қобилияти минтақа љињати таъсиси ин афзалиятҳо бо назардошти 

омилҳои рақобатпазирӣ вобаста мебошад. Дар таъминоти 
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рақобатпазирии минтақа нақши мақомоти маҳаллии ҳокимиятро 

метавон аз рӯйи чор самти ҳамбаста (омилҳо, детерминантҳо)-и 

ташаккулдиҳандаи ромби минтақавӣ таҳқиқ намуд (расми 1.3).  

Омилҳо ва шароити истеҳсолӣ ҳамчун детерминанти якум аз 

ҳисоби кадрҳои баландихтисос, сармоя, донишҳои илмӣ ва технология, 

иттилооти иқтисодӣ, инфрасохтори соҳаҳо, инфрасохтори бозор ва 

муҳити инвеститсионӣ ташаккул меѐбанд. Чунин детерминантҳо 

(муқарраркунандаҳо) барои инвесторҳои амалигардонандаи лоиҳаҳо 

дар ҳудудҳои минтақа ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи маҳсулоти 

рақобатпазир хеле муҳим мебошанд.  

 

 

Расми 1.3. - Ромби афзалияти рақобатӣ  

Дуюмин детерминант – талабот дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ, ки 

аҳолиро таъмин менамоянд. Аз ҳама сифатҳои муҳимми талабот дар бозори 

дохилӣ омилҳои ибтидоӣ барои сармоягузорӣ ва ҷорӣ намудани инноватсия 

барои рақобати бомуваффақона дар бозор маҳсуб меѐбад.  

Сеюмин детерминанти муҳим ба сифати муайянкунандаи 

рақобатпазирии минтақа, мавҷудияти соҳаҳои шабењ ва такягоҳӣ баромад 
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омилҳои истеҳсолӣ 
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Рақобати устувор, 
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муқобилият 
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такягоҳӣ 

Сармоягузорон, 

корхонаҳо 

Аҳолӣ 

Стратегияи рушди 

минтақа 

Аз нав коркардабароӣ, 

хӯрокворӣ, саноати сабук 

(бизнеси хурд), соҳаҳои 

хизматрасонӣ.  

Воқеа 

Ҳукумат 

Субъектҳо 
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мекунанд. Дар ин маврид рақобатпазирӣ мустақиман аз иттифоқи 

истеҳсолкунандагони минтақавӣ, таъсиси шабакаҳои муттаҳидаи амудию 

уфуқӣ (кластерҳо) ва ширкатҳои фаъолу инноватсионӣ вобастагӣ дорад. 

Барои минтақаҳо соҳаҳои нав ва тараққиѐбанда, аҳамияти мултипликаториро 

афзоиш дода, самараи мутаносибро ҳосил мекунанд ва хатари минтақавиро 

коҳиш медиҳанд.  

Детерминанти чаҳорум стратегияи рушди минтақа маҳсуб меѐбад, ки 

барои баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии минтақа ҳамчун афзалияти 

асосӣ ҳисобида мешавад. Сатҳи идоракунӣ ва ташкилӣ дар баланд 

бардоштани рақобатпазирии низомҳои иҷтимою иқтисодӣ аҳамияти 

ҳалкунанда дорад. Мақомоти минтақавии ҳокимият дар навбати худ барои 

таъсис ва истифодаи самараноки захираҳои ҳудудҳо ва афзалиятҳои 

рақобатии минтақавӣ инчунин таъминоти рақобатпазирии онҳо ҳавасманд 

мебошанд. 

Боиси зикр аст, ки дар ҳолати фаро расидани вазъи манфиатовар дар 

шароити бозор барои коркард ва қабули қарорҳои стратегии дуруст ҳамаи 

иштирокчиѐни муносибатҳоии иқтисодӣ (корхонаҳо, инвесторон, 

соҳибкорони хурду миѐна) иштирок менамоянд.  

Баъзе муҳаққиқон гуруҳи омилҳои рақобатпазириро вобаста аз 

«гуруҳҳои мақсаднок», яъне аҳолӣ, корхонаҳо, соҳибкории хурд, 

сармоягузорони хориҷӣ ва сайѐҳон ба намудҳо ҷудо менамоянд.12 Гуруҳи 

дигари муҳаққиқон бошад, рақобатпазирии минтақаро аз омилҳои иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ ва дигар омилҳои инъикоскунандаи гуруҳҳои мақсаднок ва 

молистеҳсолкунандагони алоҳида дар бозорҳои дохилӣ ва берунӣ вобаста 

медонад.13 

                                           
12 Полищук, Л. Правовые инициативы регионов России / Л. Полищук // Вестник РПЭИ. - 2004. - № 6. 
Пилипенко, И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран 
Западной и Северной Европы / И.В. Пилипенко. - Смоленск: Ойкумена, 2005. - 496 с.; Schmitt-Egner P. The 
concept of «Region»: theoretical and method- olical notes on its reconstruction. European Integration. - 2002. - V. 
24. - № 3. – P. 179-200. 
13 Шишкин, А.И. Управление социально-экономическими процессами / А.И. Шишкин // Теория и практика 
социально-экономических процессов в регионе: труды ИЭ КарНЦ РАН. - Вып. 10. - Петрозаводск: КарНЦ 
РАН, 2008. - 308 с. Huovari J., Kangasharju A., Alanen A. Constructing An Index For Regional Competitiveness // 
Pellervo Economic Research Institute Working Papers. - Hel¬sinki. - № 44. - June 2001. 
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Инчунин, як қатор муҳаққиқони соҳаи иқтисод ба он нуктаи назаранд, 

ки ҳамаи омилҳои рақобатпазириро метавон ба ду гуруҳи асосӣ ҷудо намуд: 

якум - омилҳое, ки ба онҳо субъектҳои хоҷагидор таъсир мерасонанд 

(сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ ва диг.); дуюм - омилҳое, ки ба онҳо 

субъектҳои хоҷагидор имконияти таъсир расониданро надоранд (мавқеи 

ҷуғрофӣ, иқтидори табиӣ-захиравӣ ва ғ.). 

Бо ақидаи мо, мундариҷаи бештари корҳои илмии муҳаққиқон, ки дар 

боло зикр намудем, мувофиқ меоянд. Қисми таркибии таъмини 

рақобатпазирии минтақа аз гуруҳҳои зерини субъектҳои «аҳолӣ», 

«корхонаҳо», «тиҷорати хурд ва миѐна», «инвесторҳо», инчунин шароити 

ҷуғрофию иқлимии ҷойгиршавии минтақа ва дигарњо вобаста аст. 

Тавре ки таҳқиқоти гузаронида шаҳодат медиҳад, танҳо дар ҳолати ба 

эътибор гирифтани манфиат ва ѐ эҳтиѐҷоти гуруҳҳои мақсадноки 

истеъмолгарони захираҳои минтақавӣ аз ҷониби мақомоти ҳокимият 

амалишавӣ ва ѐ рушди рақобатпазирии минтақаро метавон таъмин намуд.  

Ин ҳолатро метавон бо он тавсиф намуд, ки бо таъсиси шароит ва 

тараққиѐти сатҳи зиндагии аҳолӣ мақомоти ҳокимият метавонанд 

рақобатпазирии минтақаҳоро таъмин намоянд. Фаъолияти самарабахши 

механизми хоҷагидории ҳудудҳо барои рақобатпазирӣ дар бозори молҳо 

имконият медиҳад ва дар навбати худ рақобатпазирӣ дар бозори 

сармоягузорӣ, самаранокии амалиѐти соҳибкории хурдро таъмин менамояд 

ва бо ин васила барои ноил гардидан ба рақобатпазирии субъектҳои бизнеси 

хурд ва инчунин ҷолибияти сайѐҳӣ, ки рақобатпазириро дар бозори 

хизматрасониҳои сайѐҳӣ таъмин менамояд, замина мегузоранд.  
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Расми 1.4.-Алоқамандии предметҳои рақобат, омилҳои тараққиёт ва арзёбии сатҳи 

рақобатпазирии минтақа 

1.2. Равияи методии баҳодиҳии ваъзи рақобатнокии иқтисодиёти минтақа 

Сатҳи муносиби рақобатпазирии минтақа дар раванди татбиқи 

сиѐсати минтақавӣ таъмин карда шуда, ба иҷрои дастурҳои мақсадҳои 

идоракунии равона мешавад. 

Навсозии иқтисодӣ ва гузариши иқтисодиѐти миллӣ ба рушди 

устувор ва ба такрористеҳсолот асосѐбанда, инчунин эътирофи 

иқтисодиѐти минтақа ба сифати яке аз омилҳои системавии 

таъминсозандаи ҳолати мазкур, амалкарди низоми мутобиқи 

идоракуниро тақозо менамояд. 

Ба назари мо, рақобатпазирии минтақа бо назардошти ҳадафҳо 
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- мавҷудияти ҷои корӣ, - сатҳи пардохти музди меҳнат ба аҳолӣ, - низоми дастгирии 

иҷтимоӣ, - мавҷудият ва сифати манзил ва экология, - сатҳи нархҳои истеъмолӣ, 

- сифат ва самаранокии низомҳои нақлиѐтӣ, - муассисаҳои таълимии кӯдакони то 

мактабӣ, - Низоми таълимоти олӣ, - сатҳи ҷинояткорӣ, - Шароити табиӣ-иқлимӣ, - 

идоракунии электронӣ. 

- мавҷудият ва хусусиятҳои иқтисодии омилҳои истеҳсолӣ, - муносибати соҳибкорон 

бо ҳокимияти маҳаллӣ, - дурӣ аз бозори фурӯш ва сифати инфрасохтори нақлиѐтӣ, - 

- ғунҷоишии бозори минтақавии фурӯш, - стратегияи дурнамои рушд, - кластерҳои 

асосии минтақа, - рушди илм, маориф ва низомҳои аз нав тайѐркунии кадрҳо, - 

муътадилии сиѐсию иҷтимоии минтақа, - дараҷаи устувории экологӣ. 

- фазои андозбандӣ ва соҳибкорӣ, - пардохтпазирии аҳолӣ,  

- рушди хоҷагиҳои коммуналӣ ва хадамоти соҳибкорӣ, - имконоти ҳифзи тиҷорат аз 

ҷинояткорӣ, - низомҳои идоракунии маҳаллии мусоид барои тиҷорат, 

- мавҷудияти қитъаҳои замини тайѐр ва озод, - мавҷудияти инфрасохторҳои мусоид, 

- рушди низомҳои молиявию қарзӣ, - имконоти рушди тиҷорат дар доираи 

«иқтисодиѐти муосир». 

- сатҳи даромади буҷети минтақа, - сатҳи қарздории минтақа,  

- иқтидори иқтисодӣ ва рақобатпазирии корхонаҳои минтақа,  

- суботи сиѐсӣ ва пазироии ҳокимият дар минтақа, - мавҷудияти заминҳои озод 

ва минтақаҷудокунӣ, - таҷрибаи амалӣ гардонидани лоиҳаҳои бузурги 

инфрасохторӣ дар минтақа. 

- мавҷудияти объектҳои таърихию архитектуравӣ, сайѐҳӣ барои зиѐрат, 

- сифат ва нархҳо барои хизматрасониҳои сайѐҳӣ ва инфрасохторҳои он, 

- дастрасии нақлиѐтӣ, - мусоидии экология ва мавҷудияти манзараҳои 

(ландшафтҳои) табии ҷолиб, - самаранокии маркетинги минтақавӣ, - сохторҳои 

шаклҳои сайѐҳӣ, - самаранокии расонаҳои интернетии минтақа. 
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тавассути расонидани таъсирӣ гуногуни омилҳои сатҳии 

баландбардории он идора карда мешавад. Дар навбати худ ҳадафҳои 

идоракунии рақобатпазирии минтвақаро ба локалӣ, ҷумҳуриявӣ ва 

глобалӣ ҷудо намудан мумкин аст онро идора намуд (расми 1.5). 
 

 
 

Расми 1.5. - Низоми минтақавии гузориши мақсадҳои идоракунии рақобатпазирӣ 
 

Дар замони муосир арзѐбии сатҳи рақобатпазирии минтақа аҳамияти 

бештарро ба худ касб менамояд, зеро истифодаи натиҷаи он барои 

мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ хело заруранд, яъне дар асоси 

арзѐбии рақобатпазирии минтақа экспертҳо (таҳқиқотчиѐни соҳаҳои гуногун 

хоҷагии халқ, соҳибкорон ва дигарон) метавонанд ҳолати муҳити иқтисодӣ, 

самаранокии амалигардонии стратегияи сиѐсати иқтисодӣ ва 

баландбардории рақобатпазирӣ, фаъолияти секторҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ, 

афзалиятҳои рақобатӣ ва норасогиҳои ҳудудӣ ва дигар иттилоотро таҳлил 

намоянд.  

Имрӯзҳо ҳангоми арзѐбии вазъи рақобатпазирии минтақа 

равияҳои методии гуногун мавриди истифода қарор дода мешавад. Агар 
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як гуруҳ ҳангоми арзѐбии вазъи рақобатпазирӣ диққати худро ба 

омилҳои сатҳи макро- ҷалб намоянд, дигарон таъсири омилҳои сатҳи 

микро-ро қайд менамоянд, сеюмин диққати худро ба омилҳои ноаѐни ба 

рақобатпазирии иқтисодии минтақа таъсиррасон равона месозанд. 

Таснифоти методикаи баҳодиҳии рақобатпазирӣ дар ҷадвали зер оварда 

мешавад (ҷадвали 1.5). 

Ҷадвали 1.5. - Тарзҳои гуногуни арзёбии рақобатпазирӣ 

Гуруҳи усулҳо 

Усули баҳодиҳии рақобатпазирии минтақа 

Ҳудудҳо барои 

баҳодиҳӣ бо ҳам 

муқоисашаванда 

Индекси рақобатпазирии дар рафти арзёбӣ 

ҳисобшаванда 

Арзѐбии 
рақобатпазирӣ дар 
сатҳи байналхалқӣ 

Нишондиҳандаҳои 
рақобатпазирии 
Бонки умумиҷаҳонӣ  

Индексҳои рушди соҳибкорӣ ва 
рақобатпазирӣ; Индекси форумҳои иқтисодии 
умумиҷаҳонӣ, Индекси умумиҷаҳонии 
рақобатпазирӣ (IMD). 

Арзѐбии 
рақобатпазирӣ дар 
сатҳи мамлакат ѐ 
минтақа 

Нишондиҳандаҳои 
рақобатпазирии 
минтақа 

Индекси аврупоии рақобатпазирӣ;  
Индекси рақобатпазирии минтақа. 

 

Арзѐбии 
рақобатпазирии 
бахшҳои иқтисодӣ 

Модели 
«афзалиятҳои 
рақобати»-и 
М. Портер 

Индекси умумиҷаҳонии дастрасӣ ба сармоя; 
Нишондиҳандаҳои бонки созишии аврупоӣ; 
Рейтинги илмӣ, технологӣ ва саноатии 
минтақаҳо. 

Арзѐбии ни-
шондиҳандаҳои 
рақобатпазирӣ  

Нишондиҳандаҳои 
тавсифии рақобати 
нархӣ ва ғайринархӣ 

Индекси ҷолибияти минтақаҳо;  
Индекс рушди иқтисодии бо донишҳо 
асосѐфта; Индекси озодии иқтисодӣ. 

Арзѐбии таъсири 
сиѐсати иқтисодӣ 
ба рақобатпазирӣ 

Таҳқиқоти озодии 
иқтисодии 
мамлакатҳо Freedom 
House 

Индекси умумиҷаҳонии озодии иқтисодӣ; 
Индекси байналхалқии шаффофияти қабул  ѐ 
дарки ришва (коруппсия).  

Сарчашма: коркарди муаллиф бо истифода аз сарчашмаи: Building Competitive Regions: Strategies and 
Governance. OECD, 2020. – 567 р. 

Кулли усулҳои арзѐбии рақобатпазирӣ новобаста аз сатҳи 

баҳодиҳӣ истифодаи нишондиҳандаҳои оморӣ, баҳодиҳии экспертӣ ва 

раддабанди (рейтинг)-ҳоро тақозо менамоянд.  

Яъне натиҷаҳои арзѐбӣ дар асоси раддабандии сохторашон 

мураккаб пешниҳод карда мешаванд. 

Яке аз чунин раддабандӣ раддабандии IRPEX ба ҳисоб 

меравад.Бояд тазаккур дод, ки раддабандии мазкур аз тарафи 

Институти сиѐсати минтақавии Федератсияи Руссия таҳлил ва пешниҳод 
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шудааст. 

Бо мақсади муайян намудани рақобатпазирии минтақаҳо бо 

истифода аз рейтинги IRPEX зиѐда аз 130 омилҳои гуногуни иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ молиявӣ ва ҳудудӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Рейтинги 

мазкур арзѐбии тамоюл ва устувории иқтисодии минтақа, сатҳи 

рақобатпазирӣ ва афзалиятҳои рақобатии минтақаро тақозо менамояд.  

Тавре қайд карда шуд, ба сатҳи рақобатпазирии минтақа омилҳои 

гуногун таъсир мерасонанд. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ барои арзѐбии 

дараҷаи таъсиррасонии ҳар як омил ба рақобатпазирӣ, ташхиси 

экспертӣ дар доираи рушди минтақа ва рақобатпазирии он аз ҷониби 

мақомотҳои давлатии ҳокимият гузаронида мешавад. Амсилаи мазкур 

ба нишондиҳандаҳои арзѐбӣ тааллуқ дошта, мавҷудияти субъект (кӣ 

баҳо медиҳад), объект (чӣ баҳо дода мешавад) ва мақсад (критерияҳо)-и 

онро таъмин менамояд.  

Ҳамчунин ба сифати субъектҳои баҳодиҳӣ мақомотҳои ҳокимияти 

давлатӣ, ташкилотҳо, инвесторҳо, харидорон ва дигарон баромад 

карда, объектҳои баҳодиҳӣ молу хизматҳо, иқтидори истеҳсолии 

ташкилотҳо, минтақаҳо ва мамлакат ба ҳисоб мераванд. Критерияҳо 

(мақсад)-и баҳодиҳӣ метавонанд ҳолати бозор, суръати рушд, имконоти 

пардохт барои қабули воситаҳои қарзӣ ва инчунин рафтори 

истеъмолкунандагон дар муносибат бо нархи мол ва ғайра мебошанд.  

Усули дигари арзѐбии сатҳи рақобатпазирии минтақа арзѐбии 

интегралӣ маҳсуб меѐбад. Арзѐбии интегралии рақобатпазирии минтақа 

дар асоси истифодаи равишҳои гуногуни методӣ амалӣ карда мешавад14. 

Бояд қайд намуд, ки тарзи усули мазкур бо таври васеъ дар миқѐси 

таҷрибаи ҷаҳонӣ истифода мешавад. Ба андешаи мо, сатҳи интегралии 

                                           
14 Пляйнес, Х. Политика и экономика: основные теории на примере российских регионов. Политика и 
экономика в региональном измерении / Х. Пляйнес. – М., 2014. – С. 22. Региональная промышленная 
политика: теоретические основы, практика формирования и механизм реализации: препринт / А.И. 
Татаркин, О.А. Романова, Р.И. Чененова, М.Г. Филатова. - Екатеринбург: УрО РАН, 2000. - 82 с. Селезнев, 
А.З. Конкурентные позиции и инфраструктура рынка России / А.З. Селезнев. – М.: Юристъ, 2012. - 17 с. 
Конкурентные позиции региона и их экономическая оценка / под ред. Г.А. Унтуры. - Новосибирск: ИЭиОП 
СО РАН, 2017. - 212 с. 
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рақобатпазирии минтақа нишондиҳандаи нисбӣ (коэффитсиент) ба 

ҳисоб рафта, бузургии он набояд аз ҳудудҳои он ва шумораи аҳолӣ 

вобастагӣ дошта бошад. Бинобар он, бузургии нишондиҳандаҳои 

алоҳидаи рақобатпазирӣ ҳангоми арзѐбии интегралӣ дар шакли 

воҳидҳои ченакӣ, бо нишондодҳои нисбӣ ифодашуда, яъне: бузургиҳои 

сарикасӣ, суръат, ҳиссавӣ ва баъзан дар намудҳои истисноӣ – баҳои 

холҳо (балл)-ро дар бар мегирад. Дар фарқият аз дигар усулҳо дар усули 

интегралӣ, индикаторҳои суръатӣ, дар робита бо махсусгардонии 

иқтисодиѐти минтақавӣ нисбатан камтар фарқияти байниминтақавӣ 

доранд. Низоми нишондиҳандаҳои арзѐбии интегралӣ дар ҷадвали 1.6 

оварда шудааст.  

Ҷадвали 1.6. - Низоми нишондиҳандаҳои арзёбии интегралии сатҳи 

рақобатпазирии минтақа 
Нишондиҳандаҳои махсус Воҳиди ченак 

I. Нишонидҳандаҳои ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии минтақа, (Pҷи) 

Инвеститсия дар сармояи асосӣ млн. сомонӣ 

Инвестититсия ба маҷмӯи маҳсулоти минтақа (МММ) % 

Индекси умумии ҳаҷми инвеститсия % 

Инвеститсия дар сармояи асосӣ ба ҳар сари алоҳӣ ҳаз. сомонӣ / нафар 

II. Нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолии минтақа, (Pсза) 

Таъминнокии аҳолӣ бо манзил ва ѐ сармоягузорӣ ба манзил  м2 / нафар 

Музди меҳнати миѐнаи коргарон сомонӣ / нафар 

Сатҳи бекорӣ % 

Бузургии ақалияти зиндагӣ сомонӣ / нафар 

Ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ сомонӣ / нафар 

Даромадҳои пулии аҳолии минтақа сомонӣ / нафар 

Ҳиссаи аҳолии камбизоат % 

Шумораи ҷиноятҳои бақайдгирифта ба 10000 нафар аҳолӣ адад 

III.Нишондиҳандаи мавҷудият ва самаранокии истифодаи захираҳои минтақа, (Рзм) 

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақа (МММ) ба ҳар як нафар сомонӣ / нафар 

Суръати тағйирѐбии ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти минтақа % 

Вазни қиѐсии ташкилотҳои зараровар % 

Ҳаҷми гардиши молии чакана сомонӣ / нафар 

Содироти маҳсулот ба хориҷи дур ва наздик долл. ИМА / нафар 

Зичии роҳҳои автомобгарди истифодаи умум км роҳҳо / 100 км2 

ҳудудҳо 

Сарчашма: Ушвицкий, Л.И. Конкурентоспособность региона как новая реалия: сущность, методы оценки, 
современное состояние / Л.И. Ушвицкий,В.Н. Парахина // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия 
“Экономика”. – Владикавказ: Северо-Кавказский гос. технический ун-т, 2005. – № 1. – С. 1-20. 
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Дар асоси истифодабарии нишондиҳандаҳое, ки дар ҷадвали боло 

оварда шудааст зариби “сатҳи интегралии рақобатпазирии минтақа (Кинт)” 

ҳисоб карда мешавад. Ин тағирѐбанда ҳамчун зариби интегралии 

маълумотҳои умумии ҳамаи нишондиҳандиҳои муҳимро дар бар 

гирифта, ҳисоби он тавассути формулаи зерини сурат мегирад:15 

     √            
          (1.1) 

дар ин ҷо:  

    – нишонидҳандаҳои ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии минтақа, 

     – ишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолии минтақа, 

    – нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолии минтақа, 

Ҳангоми арзѐбии сатҳи самаранок истифодаи захираҳо дар баланд 

бардоштани сатҳи некӯаҳволӣ, хулосаҳо дар асоси баҳои муқоисавӣ 

барои баҳодиҳии ҳолати он, ки то чӣ андоза соҳибкорон ва давлат оид 

ба некуаҳволии коргарони худ ва аҳолии дар ҳудудҳои онҳо 

истиқоматкунанда ғамхорӣ менамоянд, бароварда мешаванд. Ҳамзамон, 

дар ин ҷо омилҳои некуаҳволӣ ва имконоти рушди он дар сурати равона 

сохтани эътибори ҳокимият ѐ корфармоѐн барои истифодаи пурраи 

иқтидори онҳо муайян карда мешавад. 

Ҳангоми гузаронидани таҳлили муқоисавӣ метавон аҳамияти 

ҷолибияти инвеститсионӣ ва самаранок истифодаи захираҳоро дар 

баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа муайян намуд. Агар, 

самаранокии истифодаи захираҳо барои ташаккули ҳаҷми назарраси 

сармояи асосӣ замина фароҳам созад, он гоҳ метавон гуфт, ки дар 

минтақа афзалиятҳои воқеӣ муайян карда шудааст ва чораҳо дар 

мутобиқат бо он андешида мешаванд. Агар инвеститсияҳо бо 

самаранокии истифодаи захираҳо алоқаманд набошанд, он гоҳ хулоса 

намудан мумкин аст, ки самаранокӣ «ҳоло дар пеш аст» ва ѐ 

                                           
15 Ушвицкий,  Л.И. В.Н. Парахина Конкурентоспособность  региона  как  новая  реалия: сущность, методы 
оценки, современное состояние / Л.И. Ушвицкий,В.Н. Парахина [Текст]  //  Сборник  научных  трудов  
СевКавГТУ.  Серия “Экономика”.  –  Владикавказ: Северо-Кавказский гос. технический ун-т, 2005. – № 1. – 
С. 1-20. 
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инвеститсияҳо нодуруст гузошта шудаанд. Мавҷуд набудани 

инвеститсияҳо ва паст будани самаранокии истифодаи захираҳо, 

эҳтимолан аз ҳолати буҳрон гувоҳӣ медиҳанд. Дар чунин ҳолат метавон 

танҳо сатҳи рақобатпазирии минтақаҳоро дар асоси муқоисаи сатҳи 

ҷолибияти инвеститсионӣ ва сатҳи зиндагонии аҳолӣ арзѐбӣ намуд. 

Олимони дигари рус, ба монанди Печаткин В.В., Салихов С.У. ва 

Саблина В.А. низ ҳангоми муайян намудани сатҳи рақобатпазирии 

минтақа истифодаи усули арзѐбии раддабандиро пешниҳод менамоянд.16 

Онҳо дар доираи таҳқиқоти худ низоми нишондиҳандаҳои арзѐбии 

рақобатпазирии минтақаҳоро пешниҳод намудаанд. Бояд қайд намуд, 

ки низоми нишондиҳандаҳои коркарднамудаи олимон имрӯзҳо дар 

ҳисоботҳои расмии оморӣ ҷойгир карда мешавад. 

Ба ақидаи онҳо таҳлили нишондиҳандаҳо барои арзѐбии 

рақобатпазирии минтақа дар асоси усулҳои бисѐромилаи таҳлили 

коррелятсионию регрессионӣ бо истифода аз амсилаи ростхаттаи 

регрессионӣ гузаронида мешавад. 

Попов Г.Х. доираи васеи нишондиҳандаҳоро барои арзѐбии 

рақобатпазирии минтақа пешниҳод менамояд (ҷадвали 1.7). 

Ба сифати аломатҳои натиҷавӣ барои блоки аввали муаммовию 

таркибӣ нишондиҳандаи маҷмуи маҳсулоти минтақавӣ (МММ) дар 

ҳисоби ба ҳар нафар аҳолӣ интихоб карда мешавад, зеро он нисбатан 

бештар иқтидори истеҳсолии минтақаро тавсиф медиҳад. Барои блоки 

дуюм ба сифати нишондиҳандаи асосӣ давомноки интизории ҳаѐти 

аҳолӣ интихоб карда мешавад, зеро он бо таври ғайримустақим 

метавонад сифати зиндагонии аҳолиро ифода намояд. Ҳамчунин аз 

натиҷаҳои ҳисобрасиҳои минбаъдаи он омилҳое, ки назаррас нестанд, 

хориҷ карда мешаванд. Маҳдудсозии шумораи аломатҳои омилии барои 

                                           
16 Печаткин В.В., Салихов С.У., Саблина В.А. Теоретико-методические аспекты оценки конкурентоспособности 

регионов// В сборнике: Региональная экономика: взгляд молодых. Труды молодых ученых и специалистов. 

Российская академия наук. Уфимский научный центр. Институт социально-экономических исследований; Редкол.: 

Р.В. Фаттахов (отв. ред.) и др., Уфа, 2004.- С. 119-132. 



41 

таҳлил қабулшаванда, тавассути истифодаи васоити бисѐрқадамаи 

таҳлили регрессионӣ гузаронида мешавад. 

Ҷадвали 1.7.-Системаи нишондиҳандаҳо барои ҳисоби сатҳи рақобатпазирӣ 

Блоки I. Қобилияти минтақа оид ба 

истеҳсоли мол ва хизмат дар шароити 

рақобат бо дигар минтақаҳо 

Блоки II. Қобилияти минтақа оид ба 

қонеъгардонии эҳтиёҷоти аҳолӣ 

Y1 МММ ба ҳар сари аҳолӣ, ҳаз.сомонӣ / 
нафар 

Y2 Давомнокии интизории ҳаѐт, сол 

Х1 Ҳосилнокии меҳнат, ҳаз. сомонӣ/ 
нафар 

Х1 Мавҷудияти автомобили сабукрави шахсӣ 
адад / ҳаз. нафар 

Х2 Индекси ҳаҷми физикии МММ, % Х2 Майдони манзил барои ҳар як шахс, 
м.кв./нафар 

Х3 Ҳаҷми истеҳсолоти саноатӣ ба ҳар 
сари аҳолӣ, ҳаз. сомонӣ/нафар 

Х3 Шумораи табибон барои 10000 аҳолӣ, нафар 

Х4 Ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар 
сари аҳолӣ, ҳаз. сомонӣ/нафар 

Х4 Шумораи катҳои беморӣ барои 10000 нафар 
аҳолӣ, адад/ нафар 

Х5 Ҳаҷми хизматҳои пулакӣ ба ҳар 
нафар аҳолӣ, ҳаз. сомонӣ/нафар 

Х5 Партофтани моддаҳои ифлоскунанда ба 
муҳити атроф аз манбаҳои статсионарӣ ба 
майдонҳои минтақа, ҳаз. т /км2 

Х6 Муносибати инвеститсия дар сармояи 
асосӣ бо МММ, % 

Х6 Нисбияти истифодаи партовҳои токсикӣ аз 
бузургии умумии онҳо, % 

Х7 Арзиши фондҳои асосии соҳаҳои 
иқтисодии минтақа ба ҳар нафар 
аҳолӣ, ҳаз. сомонӣ/нафар 

Х7 Ҳиссаи майдонҳои барқароркарда дар 
майдони умумии минтақа, % 

Х8 Сатҳи хӯрдашавии фондҳои асосӣ, % Х8 Ҳиссаи аҳолии минтақа бо даромади аз ҳадди 
ақалияти зист пастбуда, % 

Х9 Муносибати содирот ба воридоти 
маҳсулот, % 

Х9 Таносуби музди меҳнати миѐнамоҳонаи 
ҳисобшуда дар бузургии ҳадди ақали зист, % 

Х10 Муносибати содирот бо МММ, % Х10 Андозаи миѐнаи нафақа нисбат ба бузургии 
ҳадди ақали зисти нафақахурон, % 

Х11 Боздеҳии фондҳо, % Х11 Ҳаҷми миѐнаи саҳм дар бонки амонатӣ 
нисбат ба бузургии ҳадди ақали зист, % 

Х12 Сатҳи бекорӣ, % Х12 Истеъмолоти воқеии ниҳоии хоҷагиҳои 
хонаводагӣ, млн. сомонӣ 

Х13 Ҳиссаи хароҷотҳо барои илм дар 
хароҷотҳои умумии буҷет, % 

Х13 Индекси нархҳои истеъмолӣ, % 

Х14 Ҳиссаи маҳсулоти инноватсионӣ дар 
ҳаҷми умуми маҳсулоти саноатӣ, % 

Х14 Шумораи ҷиноятҳо барои 100000 нафар 
аҳолӣ, адад/ нафар 

Х15 Ҳиссаи ба илм машғулбудагон дар 
шумораи умумии аҳолӣ, % 

Х15 Ҳиссаи ҷиноятҳои ноболиғон барои 100000 
аҳолӣ, адад/нафар 

Х16 Ҳиссаи корхонаҳои инноватсионию 
фаъол дар шумораи умумии 
корхонаҳо 

Х16 Коэффитсиенти афзоиши муҳоҷирати аҳолӣ 

Х17 Теъдоди мутахассисони мактабҳои 
олӣ барои 10000 аҳолӣ, нафар 

- - 

Х18 Теъдоди донишҷуѐни мактабҳои олӣ 
барои 10000 аҳолӣ, нафар 

- - 

Сарчашма: Тањияи муаллиф бо истифода аз: Попов Г.Х. Эффективное управление 
(перспективы развития)/Г.Х.Попов.– М.: Экономика, 1976. – С. 40. 
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Ба назари мо, рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа инчунин аз 

мавҷудияти кластерҳои саноатию инноватсионии дар ҳудуди минтақаҳо 

ҷойгирбуда ва ҳамзамон аз маҷмааҳои соҳавию байнисоҳавии дорои шакли 

кластерӣ вобаста мебошанд. Самаранокии ҳудудҳои истеҳсолии мазкур 

тавассути баланд бардоштани ҳосилнокии соҳа ва ширкатҳои он, қобилияти 

инноватисионӣ, ҳавасмандкунии шаклҳои соҳибкории нав, қобилияти 

дастгирии инноватсия ва васеъсозии ҳудудҳои маҷмаавӣ, инчунин алоқаҳои 

мустаҳками дохилии қобили истеҳсоли маҳсулот бо сатҳи баланди 

самаранокӣ таъмин гашта, имконияти ноил гардидан ба натиҷаҳои 

беҳтарини муборизаи рақобатиро таъмин менамоянд.  

Аз таҷрибаи ҷаҳонӣ маълум аст, ки рақобатпазирии минтақаҳо бо 

ташаккули кластерҳои гуногун, аз ҷумла кластерҳои инноватсионию саноатӣ 

таъмин шуда истодааст. Айни замон, кластерикунонӣ 50% иқтисодиѐти 

мамлакатҳои ҷаҳонро дар бар гирифтааст, ки аз ҳама теъдоди зиѐди онҳо 

дар: ИМА 380 кластер, Итолиѐ – 206, Ҳоланд – 200, Британиѐи Кабир – 168, 

Ҳиндустон – 106, Фаронса – 96, Дания – 34, Олмон – 32. Бояд ќайд намуд, ки 

соҳаи соноати Финландия, Норвегия, Шведсия пурра кластерикунонӣ 

шудааст.17 Аз ҳама машҳуртарини онҳо дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ, ин 

кластерҳои инноватсионӣ, ба монанди: Водии кремниеги (дар баъзе манбаъҳо 

Сликони)-и худрӯй ва бо таври эволютсионӣ дар натиҷаи таъсиррасонии 

механизмҳои бозори рушдкунанда; София-Антиполис-технопарки шакли 

кластерии аз ҷониби Франсия бо ташаббуси ҳокимияти маҳаллӣ таъсисѐфта; 

Бангалор-маркази ҳиндии барои таъминоти барномавӣ ва гузаронидани 

таҳқиқотҳои илмӣ таъсисѐфта, ки рушди худро тавассути IT-аутсорсинг 

таъмин намудааст, ба ҳисоб мераванд. 

Дар мутобиқат бо Консепсияи ташаккул ва рушди кластерҳои 

инноватсионию саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзимоти меъѐрию 

ҳуқуқии фаъолият дар доираи рушди кластерии иқтисодиѐт, ташкил ва 

                                           
17 Митковский С.Ю. Формирования и развития инновационно-промышленных кластеров в развитых 
странах и мероприятий по ее реализации: [Электронный ресурс]. 2020. Режим доступа: 
http://www.parvo.by/main. aspxguid=3871& p0=C21400027&p1=1&p5=0 (санаи мурољиат: 23.01.2020). 

http://www.pravo.by/main
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гузаронидани мониторинги равандҳои ташкилӣ ва рушди кластерҳо дар 

пояи соҳибкории хурд ва миѐна, ташкилӣ-методӣ дар коркард ва амалӣ 

гардонидани ташаббусҳои кластерӣ ва лоиҳаҳо, дастгирии худташкилии 

субъектҳои соҳибкории хурду миѐна барои ташкили кластерҳо дида 

баромада шудааст.  

Мавриди зикр аст, ки барои маблағгузории рушди кластерҳо дар 

солҳои охир истифодаи воситаҳои буҷаҳои маҳаллию ҷумҳуриявӣ ба 

нақша гирифта шуда, барои дастгирии соҳибкории хурду миѐна ва 

инчунин воситаҳои инвеститсионӣ ва дигар фондҳо низ равона карда 

шудааст. Барои ҳисоби тамаркузи субъектҳои хоҷагидории минтақа, 

зариби ҷудошавӣ ба ҳудудҳо (локализатсия) бо формулаи зерин ҳисоб 

карда мешавад.  

Зҷм=Шсма*Шмам/(Шмин*Шсм),             (1.2) 
дар ин ҷо:  

Зҷм - зариби ҷудошавӣ ба ҳудудҳо;  

Шсма - шуғл дар соҳаҳои минтақаи алоҳида;  

Шмам - шуғл дар мамлакат дар маҷмуъ;  

Шмин - шуғл дар минтақа дар маҷмуъ;  

Шсм - шуғл дар соҳаҳои мамлакат.18 

Ҳангоми зариби ҷудошавӣ ба ҳудудҳо баробар ба 1,5 ва ѐ зиѐда аз он 

будан, заминаҳои кофӣ барои таъсиси кластер дар ҳудудҳои минтақа 

(воҳидҳои маъмурию идоракунӣ) ба миѐн меояд. Мувофиқан, дар асоси ин 

нишондиҳанда шаклҳои мушаххаси ташкилӣ, ки дар доираи он ташкили 

кластерҳои инноватсионию саноатӣ ба мақсад мувофиқ аст, интихоб карда 

мешавад. 

Ба ақидаи мо, меъѐрҳои мазкур якҷоя бо дигар нишондиҳандаҳои 

муайянкунандаи махсусгардонии соҳавии минтақа, бояд ҳисоб карда шаванд, 

яъне дар намудҳои: индекси сатҳи махсусгардонии соҳавӣ, зарибҳои сатҳи 

рушди соҳаҳо дар минтақа, зариби молии байни ноҳиявӣ, зариби истеҳсолии 

                                           
18 Круглов А.В. Регулирование внешней и внутренней среды предпринимательских структур как основы их 
устойчивого развития. - Известия СПбГУЭФ. – 2004. – № 4. – С. 63-65. 
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сарикасӣ ва инчунин нишондиҳандаҳои самаранокии истеҳсолоти минтақавӣ. 

Бояд қайд намуд, ки дар таҷриба дигар методикаи ҳисоби зариби 

ҳудудикунонӣ вуҷуд дорад, ки ҳангоми банақшагирии ҷойгиркунии 

маҷмааҳои истеҳсолӣ-ҳудудӣ истифода бурда мешавад. Тибқи он, зариби 

ҷудокунӣ ба ҳудудҳо (Зҷм) дар асоси муқоисаи сохторҳои хоҷагидории 

соҳавии минтақа бо сохторҳои хоҷагидории шабеҳи он дар мамлакат муайян 

карда шуда, ҳисобкунӣ на танҳо аз рӯи ҳаҷми маҳсулоти фурӯхташуда, 

арзиши иловашуда, фондҳои асосии истеҳсолӣ, шумораи кормандони 

истеҳсолӣ-саноатӣ гузаронида мешаванд, инчунин аз рӯи шумораи бо шуғл 

машғулбудагон низ ба амал бароварда мешаванд. Дар маҷмуъ зариби 

ҳудудикунонӣ сатҳии умумии минтақаи муайянро ифода менамояд. 

Ин ҷо нишондиҳандаҳои умумии муайянкунии тахассусгардонии 

соҳавии минтақаро бо таври муфассал дида мебароем.  

Индекси сатҳи тахассусгардонӣ (Имах) ба худ таносуби вазни қиѐсии 

соҳаҳои минтақа (Тмин) дар ҳаҷми умумии маҳсулоти соҳаҳои мамлакат 

(Тмам)-ро бо вазни қиѐсии хоҷагиҳои минтақа (Хмин)-ро дар хоҷагидории 

мамлакат (Хмам) дар бар мегирад, яъне: 

Имах = (Тмин / Тмам) / (Хмин / Хмам).             (1.3) 

Агар, индекси тахассусгардонии соҳа бузургии зиѐда аз воҳидро соҳиб 

гардад, он гоҳ ин соҳа, соҳаи тахассусшуда ҳисобида мешавад.  

Зариби сатҳи рушди соҳа дар минтақа (Зсрс) – таносуби ҳаҷми маҳсулоти 

истеҳсолнамудаи соҳаҳоро дар минтақа (Ммисм) бо ҳаҷми истеъмолоти он 

(Имин)-ро ифода менамояд, яъне: 

Зсрс = Ммисм / Имин.                                 (1.4) 

Агар, Зсрс зиѐда аз воҳид бошад, он гоҳ дар ин минтақа маҳсулот зиѐда 

аз зарурияти истеъмолотии он истеҳсол карда мешавад ва соҳаи мазкур 

тахассусшуда ҳисобида мешавад. 19 

Зариби байниноҳиявии молӣ (Збнм) – муносибати ҳаҷми маҳсулоти 

                                           
19 Маслова Н.В. Оценка воздействия инноваций в управлении человеческими ресурсами на 
конкурентоспособность предприятия  [Текст] / Н.В. Маслова // Экономика и предпринимательство – 2015. - 
№4, ч.1. – С. 63-75. 
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содиротии соҳаҳои минтақа (Мссм)-ро бо ҳаҷми истеҳсолоти он дар минтақа 

(Им) ифода карда, тавассути формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

 Збнм = Мссм / Им.                               (1.5) 

Агар, Збнм зиѐда аз 0,5 бошад, ин маънои онро дорад, ки зиѐда аз нисфи 

маҳсулоти дар минтақа истеҳсолшаванда содир карда мешавад.  

Зариби истеҳсолии сарикасӣ (Зис) – таносуби вазни қиѐсии соҳаи 

муайяни минтақа (Мсм) ва соҳаҳои мувофиқи хоҷагидории мамлакат (Мсхм)-

ро бо вазни қиѐсии аҳолии минтақа (Амин) дар шумораи умумии аҳолии 

мамлакат (Амам) ифода менамояд ва дар асоси формулаи зер ҳисоб карда 

мешавад: 

Зис = (Мсм /Мсхм)/( Амин /Амам).     (1.6) 

Агар, Зис аз 1,0 калон бошад, он гоҳ барзиѐдии ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти соҳаи мазкур ба сари аҳолии минтақа аз нишондоди мамлакат 

мебошад. Дар чунин ҳолат соҳаи мазкур барои иқтисодиѐти минтақа 

тахассусшуда ба ҳисоб меравад. 

Бояд қайд намуд, ҳангоми нишондиҳандаҳои зарибҳои дар боло 

овардашуда, яъне зариби соҳавии ҷудошавӣ ба ҳудудҳо, сатҳи рушд ва 

истеҳсоли сарикасӣ зиѐда аз 1,0 буда, маҳсулоти соҳаҳои мазкури минтақа 

дар ҳаҷми назаррас ба дигар минтақаҳо кашонида шаванд, он гоҳ соҳаҳои 

мазкур ҳамчун соҳаҳои тахассусшудаи бозори минтақа баромад менамоянд. 

Самаранокии истеҳсолоти минтақа (Сим) – ин таносуби ҳаҷми 

истеҳсолот (Си) бо хароҷотҳо (Х) буда, чунин ифода карда мешавад: 

Сим=Си/Х                    (1.7) 

ва ѐ 

Сим = (Сим - Х)/Х,       (1.8)   

дар ин ҷо, (Сим – Х) – арзиши азнавташаккулѐфта.  

Истифодабарии ин нишондиҳандаҳо барои интихоби ҳудудҳо, 

ташаккули кластерҳои инноватсионии безарар барои аҳолии минтақаи 

мувофиқ баҳри қаноатманд гардонидани эҳтиѐҷоти он ба мол ва 

хизматрасониҳои истеҳсолоти маҳаллӣ бо назардошти натиҷаоварии 
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фаъолияти хоҷагидории соҳа имконият медиҳад. Ҳангоми ташаккули 

кластерҳо бояд дар назар дошт, ки мавҷудияти зинаҳои таҳқиқотӣ ва ѐ 

инноватсионӣ дар минтақа рушди босуръати иқтисодӣ ва баланд 

бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолиро ифода наменамояд. Барои рушди 

иқтисодии минтақавӣ марказҳои инноватсионӣ метавонанд ҳамчун амали 

дуюминдараҷа бо мақсади дохилшавии онҳо ба низоми миллии таҳқиқот ва 

коркард баромад намоянд.  

Мавриди қайд аст, ки дар илми ҷаҳонӣ раванди муттаҳидгардии 

менеҷмент ва ҷуғрофия дар намуди таҳқиқоти як объект ва ѐ ҳамон объекти 

инноватсия, ки таъсиси механизми мутобиқатии идоракунии раванди 

ташаккули кластерҳои минтақавӣ дар амалияро талаб менамояд, оғоз 

гардидааст. 

Ба ғайр аз он, дар вақти таъсиси кластерҳо бояд фарқи байни 

тахассусгардониҳои самаранок ва амалишаванда ба назар гирифта шаванд.  

Тахассусгардонии амалишаванда – ин мутамарказонии намуди 

мушаххаси истеҳсолот дар минтақа мебошад, ки на танҳо қонеъгардонии 

эҳтиѐҷоти минтақа, балки қонеъгардонии эҳтиѐҷоти дигар ҳудудҳоро низ дар 

назар дорад.  

Тахассусгардонии босамари минтақа рушди афзалиятнокро дар назар 

дорад, ки ба он соҳаҳои муайяни истеҳсолии нисбатан муваффақ дар 

истифодабарии иқтидори захиравии маҳаллӣ барои қонеъ гардонидани 

эҳтиѐҷоти иқтисодиѐти миллӣ ва байналхалқӣ дохил мешаванд. Амалиѐти 

тахассусгардонии минтақавӣ бояд аз мавқеи тақсимоти нисбатан оқилонаи 

меҳнат дар миқѐси мамлакат ва инчунин бо таври маҳсулнок истифода 

намудани захираҳои минтақа баҳодиҳӣ карда шавад. 

Дар вақти интихоби критерияҳои ташаккули кластерҳои саноатӣ-

инноватсионӣ дар мамлакат истифода намудани натанҳо таҷрибаи хориҷӣ ба 

мақсад мувофиқ, балки истифодаи ҳама имконот муҳим ҳисобида мешавад. 

Инчунин, дар ин раванд бояд дастовардҳои назарраси илмӣ дар илмҳои 

иқтисодии ватанӣ ва эътирофи он дар сатҳи ҷаҳонӣ дар робита бо коркардҳо 
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ва истифодаи методҳои пешгӯикунӣ ва банақшагирии рушди минтақавӣ, 

таҳқиқотҳо доир ба моделикунонии ҷобаҷокунии соҳавӣ, ташаккули 

маҷмааҳои соҳавӣ, байнисоҳавӣ ва ҳудудию истеҳсолӣ ва тартибдиҳии 

тавозунҳои байниминтақавӣ ба назар гирифта шавад.  

Ҳангоми интихоби усулҳои ташаккулдиҳии кластерҳои саноатӣ- 

инноватсионӣ инчунин истифодаи натиҷаҳои корҳои олимони шӯравӣ ва 

мактаби пасо шӯравии иқтисодиѐти минтақаро зарур мешуморем.  

Истифодабарии усулҳои мазкур бо имконоти гирифтани маълумоти 

эътимоднок оид ба вариатсияи нишондиҳандаҳо асоснок сохта мешавад. 

Ҳамчунин тавассути он барои мустақиман муайян кардани бузургии ҳар як 

нишондиҳандаҳои блокҳои алоҳидаи рақобатпазирии минтақа дар шакли 

ҳиссаи имконият пайдо мегардад. Минбаъд дар асоси нишондиҳандаи 

интегралии бадастомада барои субъекти хоҷагидорӣ дараҷа касб кунонида 

мешавад.  

Барои муайян намудани алоқамандии нархгузорӣ ва сатҳи 

рақобатпазири дар низоми муносибатҳои иқтисодӣ аз ҷониби як гуруҳ 

олимони рус тавассути вобастагии зерин, асоснок карда шудааст:  

RC = f (P; FP; SP),                (1.9) 

дар ин ҷо:  

RC = f (Y) – омилҳои муайянкунандаи сатҳи зиндагии аҳолӣ;  

P – омилҳои нархгузории минтақавӣ (сатҳи нарх аз рӯи гуруҳҳои 

молҳо, механизми муқарраркунии он, вобастагӣ аз бозорҳои берунӣ, 

фосилаи минтақа аз манбаҳои ашѐи хом ва бозорҳои фурӯш);  

FP – мавҷудият, тақсимот ва самти функсионалии омилҳои асосии 

истеҳсолӣ дар минтақа (захираҳои меҳнатӣ, канданиҳои фоиданок, 

сохтори соҳавии сармоя);  

Y – сатҳи зиндагонии аҳолии минтақа (даромадҳо, сохтори он ва 

тафриқа (дифференциация), қобилияти харидорӣ, дараҷаи шуғл ва 

ғайра); 

SP – омилҳои иҷтимоӣ-сиѐсии тавсифдиҳандаи алоқамандии 
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субъектҳои асосии бозор, минтақа – маъмурият, аҳолӣ, соҳибкорӣ ва 

муносибати ҳамбастаи он бо марказҳо 20. 

Вобастагии функсионалии мазкур, появию оғози ба ҳисоб рафта, 

минбаъд бо омилҳои дигар илова ва асоснок сохта мешавад.  

Дар асоси таҳқиқоти бисѐрҷабҳаи сатҳи рақобатпазирӣ олимони 

рус хулоса намуда қайд менамоянд, ки нишондиҳандаҳои маҷмаавии 

рақобатпазирии минтақаро мумкин ки дар сатҳи омӯзиши ду гуруҳ 

нишондиҳандаҳо низ арзѐбӣ кардан мумкин аст: 

“Y – нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагӣ; I – ҷолибияти 

инвеститсионии минтақа”21. 

Самаранокии иқтисодӣ дар минтақа аз мувозинати талабот ва 

таклифоти минтақавӣ вобаста буда, нигоҳдории сатҳи баланди 

зиндагонӣ барои муътадил амал намудани бахшҳои иқтисодии минтақа 

ҳангоми мавҷудияти дастгирии фаъоли корхонаҳои сохторӣ ва 

рақобатпазирии минтақа таъмин карда мешавад.  

Барои арзѐби интегралии рақобатпазирӣ олими дигари рус В.В. 

Меркушов равияи методие, ки се низоми шохисҳоро дар бар мегирад, 

мувофиқи мақсад мешуморад (ҷадвали 1.8).  

Ҷадвали 1.8. - Низоми шохисҳои рақобатпазирии минтақа22 

Низоми нишондиҳандаҳои 

иқтидори иқтисодии минтақа 

Низоми нишондиҳандаҳои 

самаранокии минтақа 

Низоми нишондиҳандаҳои 

афзалиятҳои рақобатӣ 

Шумораи аҳолии аз 
ҷиҳати иқтисоди фаъол, ҳаз. 
нафар 

Истеҳсоли МММ барои 1 
нафар шуғлдоштагон дар 
иқтисодиѐти минтақа, 
сомонӣ / нафар 

Арзиши фондҳои асосӣ 
барои 1 нафар шуғл-
доштагон дар иқтисо-
диѐт, ҳаз. сомонӣ 

Шумораи миѐнарӯйхатии 
коргарон, шуғлдоштагон 
дар корхонаҳои хурд, ҳаз. 
нафар.  

Истеҳсоли МАИ-и дар 
саноат таъсисѐфта барои 
1 нафар шуғлдоштагон, 
ҳаз. сомонӣ. / нафар. 

Сатҳи коршоямии фонд-
ҳои асосии минтақа, % 

 
 
 

                                           
20 Андреев,  В.Е.  Конкурентоспособность  региона  и  методика  ее  оценки [Электронный ресурс] / В.Е. Андреев. – 

Режим доступа: http://reklama.rezultat.com (дата обращ: 25.02.2020) 
21

 Барабанов,  А.С.  Управление  региональной  конкурентоспособностью [Текст] : монография / А.С. Барабанов ; под науч. рук. 

д.э.н. Т.В. Усковой. – Вологда; ИСЭРТ РАН, 2014. – С.33. 
22

 Меркушев,  В.В. Интегральная оценка уровня  конкурентоспособности региона. [Текст]  / В.В. Меркушов // 

Межрегиональные  экономические сопоставления: сб. статей. – М., 2004. – С. 24-38. 

http://reklama.rezultat.com/
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давоми ҷадвали 1.8. 

Арзиши фондҳои асосии 
соҳаҳои иқтисодӣ, млн. 
сомонӣ. 

Истеҳсоли МММ (МАИ) 
барои 1 сомонии арзиши 
фондҳои асосии минтақа, 
сомонӣ. 

Ҳаҷми инвеститсияҳо дар 
сармояи асосии ба 1 нафар 
сокини минтақа 
мувофиқоянда, ҳаз. 
сомонӣ. 

 Майдони заминҳои 
кишоварзии корам ва 
лалмӣ, ҳаз. га 

Истеҳсоли МАИ-и дар 
саноат таъсис додашуда 
барои 1 сомонии арзиши 
фондҳои асосии саноатӣ, 
сомонӣ. 

Вазни қиѐсии 
шуғлдоштагон дар 
корхонаҳои хурд дар 
шумораи умумии 
машғулбудагони минтақа, 
% 

Хароҷотҳои дохилӣ барои 
таҳқиқот ва коркардҳо, ҳаз. 
сомонӣ. 

Хароҷоти музди меҳнат 
барои 1 сомонии МММ 
(МАИ), сомонӣ. 

Вазни қиѐсии шуғлдош-
тагон дар корхонаҳои 
шаклҳои хусусӣ дар 
шумораи умумии 
машғулбудагон, % 

Ҷамъбасти натиҷаҳои 
молиявӣ, млн. сомонӣ. 

Сатҳи фоиданокии 
маҳсулоти фурӯхташуда 
(кор, хизмат) ва ташкили 
саноат, % 

Дарозии роҳҳои оҳан, км 
роҳ барои 10 00 км2 ҳудудҳо 

Инвеститсия ба сармояи 
асосӣ, млн. сомонӣ. 

Дарозии роҳҳои автомо-
билгард, км барои 1000 км2 
ҳудудҳо 

Маҷмӯи маҳсулоти 
минтақа, млн. сомонӣ. 

Ҳосилнокии зироатҳои 
ғалладонагӣ дар 5 соли 
охир, с/га 

Сарчашма: Меркушев, В.В. Интегральная оценка уровня  конкурентоспособности 
региона. [Текст] / В.В. Меркушов // Межрегиональные экономические сопоставления: сб. 
статей. – М., 2004. – С. 24-38. 

 
Бо мақсади синтези нишондиҳандаҳои иқтидори иқтисодӣ, самаранокии 

минтақа, афзалиятҳои рақобатӣ, ки бевосита ба сатҳи рақобатпазирӣ 

иқтисодиѐти минтақа таъсир мерасонад, усулҳои ғайрипараметрии таҳлили 

оморӣ истифода бурда мешаванд.  

Баҳри ҳисоб намудани зариби интегралии рақобатпазирӣ олимон- 

иқтисодчиѐн алгоритми махсус, яъне пайдарњамии амалҳои муайянро 

зарур мешуморанд. Сараввал онҳо истифодабарии усули «Паттерн»-ро 

пешниҳод менамоянд. Масалан: “ 1-ум иҷроиши амали зерин: 

    
   

    
 ,                         (1.10) 

дар ин ҷо: 

    зариби минтақаи   барои нишондиҳандаи  ; 

           нишондиҳандаи   барои минтақаи 

 ;       қимати баландтарини нишондиҳандаи j. 
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Ҳисоби қимати ҷамъбастии      барои се низоми нишондиҳандаҳои 

хусусӣ баробар аст: 

        
∑    
 
   

 
,                 (1.11) 

дар ин ҷо: n -                         

Ҳисоби нишондиҳандаи интегралии рақобатпазирӣ (YRC): 

    
             

 
          (1.12) 

 

Натиҷаҳои бадастомада ба мо имкон медиҳад, ки минтақаҳоро 

вобаста ба сатҳи рақобатпазирӣ ба 5 гуруҳ тақсим намоем:  

гуруҳи 1 – сатҳи баланди рақобатпазирӣ: 0,8 < YRC < 1; 

гуруҳи 2 – сатҳи нисбатан баланд: 0,6 < YRC < 0,8; 

гуруҳи 3 – сатҳи миѐнаи рақобатпазирӣ: 0,4 < YRC <0,6; 

гуруҳи 4 – сатҳи паст: 0,2 <YRC <0,4; 

гуруҳи 5 – минтақаҳои ғайрирақобатӣ: 0 <YRC <0,2”.23 

Ҳамчунин барои баҳодиҳии мавқеи рақобатии минтақаҳо 

истифодаи методикаи шабеҳ ба методикаи муайянкунии раддабандии 

мамлакатҳо тавсия дода мешавад. Моҳияти он дар муттаҳидсозии 

(агрегиронии) як қатор нишондиҳандаҳои мустақил таҳти як 

нишондиҳандаи умумии тавсифдиҳандаи мавқеи нисбии мамлакатҳо 

(минтақаҳо) аз рӯи нишондиҳандаи муайян пешниҳод карда мешавад.  

Истифода бурдани методикаи мазкур дар шароити муосири 

иқтисодиѐти миллӣ, аз он ҷумла дар сатҳи минтақаҳо хело душвор аст. 

Зеро аз сарчашмаҳои оморӣ дарѐфт намудани нишондиҳандаҳо оид ба 

иқтидори иқтисодӣ, самаранокии минтақавӣ, афзалиятҳои рақобатӣ 

хело душвор аст. Вале баҳодиҳии се компонентҳоро (Тиқтидор, Томил, Тафзал) 

барои муайянкунии баҳои интегралии рақобатпазирии минтақаҳо, ки 

ҳамчун таносуби арифметикии оддӣ аз арзѐбии баъзе нишондиҳандаҳои 

                                           
23 Меркушев, В.В. Интегральная  оценка  уровня  конкурентоспособности региона [Текст]./ В.В. Меркушов // 

Межрегиональные экономические сопоставления: сб. статей. – М., 2004. – С. 24-38.; Барабанов,  А.С.  Управление  

региональной  конкурентоспособностью [Текст] : монография / А.С. Барабанов ; под науч. рук. д.э.н. Т.В. Усковой. 

– Вологда; ИСЭРТ РАН, 2014. – С.35. 
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алоҳидаи он ҳисоб кардан мумкин аст. Лекин дар ин ҳолат эҳтимолияти 

ба иштибоҳ роҳ додан зиѐд мешавад. 

Дигар олимони иқтисоддони рус Н.И. Ларина ва А. Макаев барои 

арзѐбии рақобатпазирии минтақаҳо истифода бурдани методологияе, ки 

асосан дар муайян кардани раддабандии кишварҳои алоҳида истифода 

мешавад, пешниҳод менамояд.24 Тибқи методикаи мазкур як қатор 

нишондиҳандаҳои хусусӣ ҷамъ оварда шуда, ба як нишондиҳандаи 

умумӣ табдил дода мешаванд ва ҳиссаи ҳар як кишвари алоҳида дар ин 

маҷмуа муайян карда мешавад. 

Таҳлили муқоисавии усулҳо баҳри арзѐбии рақобатпазирии 

минтақа, мавҷуд набудани пуррагӣ ва ягонагиро барои муайянкунии 

рақобатпазирӣ ва бартарияти омӯзиши ҷанбаҳои алоҳидаи 

рақобатпазириро нисбат ба баҳодиҳии интегралиро нишон медиҳад. 

Таҳқиқоти дар асоси фаҳмишҳои появии «минтақа» гузарониданашуда, 

функсияҳои гуногуни ин таъсисдиҳандаҳои ҳудуди (иҷтимоӣ, иқтисодї)-

ро фаро намегирад. 

Дар маҷмуъ ҷанбаҳои назариявӣ ва амалии ташаккули 

рақобатпазирии минтақа, новобаста аз аҳамиятнокии онҳо айни замон 

нопурра омӯхта шудаанд. Таҳқиқотҳо асосан ба ҷанбаҳои алоҳидаи 

масъалаи мазкур тааллуқ доранд. 

Таҳлили муқоисавии равишҳои методии арзѐбии рақобатпазирии 

минтақа муайян сохтанд, ки тарзҳои мухталифи он барои расидан ба 

мақсадҳои ҳангоми арзѐбии рақобатпазирии минтақа гузашташуда, 

равона мегардад. 

Методикаҳои арзѐбии рақобатпазирии минтақа танҳо рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаро дар бар гирифта, манфиатҳои гуруҳҳои 

мақсадноки истеъмолгарони захираҳоро ба назар намегирад. 

Ҳамин тариқ, имрӯзҳо дар назария ва таҷрибаи рушди минтақа 

                                           
24 Ларина, Н.И. Кластеризация как путь повышения международнойкон-курентоспособности страны и регионов / Н.И. Ларина, 

А.И. Макаев// Эко. – 2006. – № 10. – С. 2-26. 
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ҳамоҳангсозии равандҳои ташаккулѐбии маҷмааҳо ва кластерҳои 

хоҷагидорӣ оғоз ѐфта истодааст. Вале то ҳол дар илми иқтисодии 

мамлакат барои ташаккули пояҳои назариявию методологии 

афзалиятҳои рақобатии минтақа аҳамияти зарурӣ дода намешавад. 

Зарур мешуморем, ки пояҳои назариявию методологӣ барои муайян 

намудани афзалиятҳои рақобати минтақаҳои мамлакат бо мақсади 

баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти онҳо ва рушди 

некуаҳволии аҳолӣ таҳқиқ шуда, натиҷаҳои он мавриди истифода қарор 

дода шаванд.  

Дар самти идоракунии рақобатпазирии минтақа ва таъмини сатҳи 

мувофиқи он низомбандӣ намудани назарияҳои идоракунии 

рақобатпазирии минтақаро, ки назарияҳои гуногунро (дар сатҳи 

гипотезаи пешбаришаванда) дар бар мегирад, мувофиқи мақсад 

мешуморем (ҷадвали 1.9). Бояд тазаккур дод, ки дар идоракунии 

рақобатпазирии минтақа ҳар як назария нақши муҳим мебозад. 

Ҷадвали 1.9. - Асосҳои назарияҳои идоракунии рақобатпазирии минтақа 

Назарияҳо Таркиби асосӣ 
Саҳм дар идоракунии 

рақобатпазирии минтақа 

Муносибати 
системавӣ  

Объекти идоракуниро бояд аз 
мавқеи назарияи умумии 
низомҳо дид. 

Рақобатпазирии минтақа бояд 
ҳамчун низом бо назардошти 
хосиятҳои асосии системаҳои 
иқтисодии минтақа дида баромада 
шавад. 

Назарияи 
идоракунии 
давлатии 
иқтисодиѐт  

Иқтисодиѐти минтақа – 
объекти танзимоти давлатӣ ва 
идоракунӣ мебошад. 

Истифодаи усулҳои асосӣ ва 
васоити системаҳои идоракунии 
давлатии иқтисодиѐт ва 
рақобатпазирии он (ташаккули 
сиѐсати иқтисодии минтақа, 
системаҳои банақшагирӣ ва 
моноторингии минтақавӣ) 

Назарияи 
идоракуниии 
иқтисодиѐти 
минтақа 

Муаммоҳои ташаккул ва 
рушди иқтисодиѐти 
мамлакатро ҳамчун система бо 
назардошти фазои оқилонаи 
тақсимоти захираҳои иқтисодӣ 
бояд дид; ҳамгироӣ ва 
гуногунии иқтисодии ҳудудию 
функсионалӣ 

Истифодаи назарияи тақсимоти 
оқилонаи ҳудудии захираҳо ва 
таъсиррасонӣ дар сатҳи минтақа 
бо мақсади таъмини 
рақобатпазирии минтақа  
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давоми ҷадвали 1.9. 

Муносибати 
кластерӣ 

Принсипи ҳудудӣ-истеҳсолии 
сохторикунони системаи 
хоҷагидорӣ дида баромад 
мешавад. 

Истифодаи афзалияти кластерҳо 
бо мақсади идоракунии 
рақобатпазирии минтақа 

Назария ва 

консепсияҳои 
рақобатпазирӣ 

Рақобатпазирӣ ҳамчун 

қобилияти объекти рақобатӣ 
бо объектҳои монанди он дар 
фазои умумӣ 

Имконият медиҳад то моҳияти 

идоракунӣ ва таъминоти 
рақобатпазирии минтақа мураттаб 
сохта шавад, омилҳои 
таъсиррасони рақобатпазирӣ 
муайян карда шавад. 

Менеҷменти 
стратегӣ 

Идоракунӣ дар асоси 
ташаккул ва амалӣ 
гардонидани стратегияи 
таъминоти ноилгардӣ ба 
зуҳуроти мақсадноки дастурӣ 
ташкил карда мешавад. 

Рақобатпазирии стратегии 
минтақавиро дар асоси пешгӯиҳои 
дурнамои минтақавӣ ва 
банақшагириҳои стратегии рушди 
минтақавї таъмин менамояд ва 
барои аниқ намудани мақсади 
идоракунии рақобатпазирӣ ва 
ташаккули стратегия мувофиқи  
мақсадҳои гузошташуда имконият 
медиҳад. 

 Консепсияи 
рушди устувор  

Идоракунӣ дар шароити дас-
туроти мақсадӣ – нигоҳдории 
иқтидори табиӣ барои 
манфиатҳои насли оянда 

Маҷмӯи муаммоҳои экологӣ 
омӯхта мешавад ва афзалиятҳои 
экологӣ ҳамчун афзалияти 
рақобатӣ ба тартиб дароварда 
мешавад 

Фарзияҳои 
менеҷмент 
барои идораку-
нии давлатии 
иқтисодиѐт 

Истифодаи назария ва усулҳои 
менеҷменти ташкилот дар 
идоракуниии системаҳои 
иқтисодии ҳудудӣ 

Барои коркарди васоити 
идоракуниии рақобатпазирии дар 
асоси дастовардҳои муосири илми 
менеҷмент асосѐфта имконият 
медиҳад 

Консепсияи 
маркетингии 
ҳудудӣ  

Истифодаи васоити 
маркетинги ҳудудӣ бо мақсади 
баланд бардоштани 
рақобатпазирии ҳудудҳо ва 
идоракунии онҳо дар асоси 
стратегияҳои рушди 
маркетингӣ 

Ташаккул ва беҳтарсозии нуфузи 
ҳудудҳо, рушди нуфузи он, 
рақобатпазирии корӣ ва иҷтимоӣ, 
васеънамоии ишти-роки ҳудудҳо 
ва субъектҳои он дар амалсозии 
барномаҳои байналхалқӣ, 
ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ба амал 
меояд. Инчунин барои коркарди 
васоити баҳодиҳии 
рақобатпазирии минтақа ва 
коркарди старатегияи рушди 
минтақа аз нигоҳи қонеъгардо-нии 
талаботи гуруҳҳои мақ-саднок 
имконият медиҳад 

Сарчашма: таҳияи муаллиф бо истифода аз: Качалина Л.Н. Конкурентоспособный 
менеджмент. Учебное пособие / Л.Н. Качалина. – М.: «Эксмо», 2006. – 459 с.; Шарипов 
М.М. Формирование конкурентоспособной организации потребительской кооперации на 
рынке продовольственных товаров. Монаграфия / М.М. Шарипов. – Душанбе: Ирфон, 2009. 
– 200 с. 
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Ноил гаштан ба сатҳи баланди рақобатпазирии минтақа дар рафти 

амалӣ гардонидани сиѐсати минтақавӣ, барои самаранок истифода 

бурдани иқтидори иқтисодӣ, барои таъминоти иқтидори захиравию 

табиӣ, аҳолӣ ва захираҳои меҳнатӣ, иқтидори истеҳсолӣ, ташкили 

афзалиятҳои рақобатӣ, азнавташаккулдиҳии низоми минтақавии 

идоракунӣ бо ѐрии ҷорӣ намудани воситаҳои нав ва ғайра равона сохта 

мешавад. 

Алгоритми баҳодиҳии рақобатпазирии минтақа ба назари мо, дар 

иҷроиши як қатор марҳилаҳои пай дар пай ифода меѐбад (расми 1.6). 

Дар марҳилаи аввал, низоми нишондиҳандаҳои баҳодиҳии 

рақобатпазирӣ асоснок карда мешавад. 

Гуруҳи мақсадноки асосии минтақа аҳолӣ ба ҳисоб меравад, ки 

махсусан дар минтақа манфиатҳои иқтисодии худро ба назар гирифта 

эҳтиѐҷоти дигар субъектони иқтисодиро қонеъ мегардонад. 

 
 

Расми 1.6. - Алгоритми баҳодиҳии рақобатпазирии минтақа25  
 

Дар робита бо он ҳангоми баҳодиҳии рақобатпазирии минтақа ба 

инобат гирифтани нишондиҳандаҳои зерин ба мақсад мувофиқ 

                                           
25Коркарди муаллиф дар асоси сарчашмаҳои: Винокурцева,  Е.  А.  Конкурентоспособность  регионов  России [Текст] /  Е.А. 

Винокурцева // Вопросы экономики и управления. −2017. − № 2. − С. 88-92.; Гринчель,  Б.М.  Повышение  

конкурентоспособности  территорий  как обобщающая задача стратегического планирования [Текст] / Б.М. Гринчель.–  СПб., 

2007. – 120с.; Кагарманова,  А.И.  Совершенствование  методики  оценки конкурентоспособности  региона  [Текст] /А.И.  

Кагарманова  //  Фундаментальные исследования.− 2016.−№3(3).− С.576-584. 

Зариби интегралии рақобатпазирии минтақа (КРҚ) 

Зариби қисман рақобатпазирӣ аз 

рӯи гуруҳҳои мақсаднок «Аҳолӣ» 

(КАҲОЛӢ) 

Зариби қисман рақобатпазирӣ аз 

рӯи гуруҳҳои мақсаднок 

«Соҳибкории хурд» (КСХ) 

Зариби қисман рақобатпазирӣ аз 

рӯи гуруҳҳои мақсаднок 

«Сармоягузорон» (КСАР) 

Зариби қисман рақобатпазирӣ аз 

рӯи гуруҳҳои мақсаднок 

«Корхонаҳо» (ККОРХ) 

Зариби қисман рақобатпазирӣ аз 

рӯи гуруҳҳои мақсаднок  

«Сайѐҳон» (КСАЙ) 
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мебошад:  

 сатҳи бекории ба қайдгирифташуда;  

 музди меҳнати ҳадди ақали ҳисобшуда;  

 ҳиссаи аҳолии дорои даромадҳои пулии паст аз бузургии ҳадди 

ақали зист;  

 таносуби даромадҳои пулии сарикасӣ ва ҳадди ақали зист; 

 майдони манзили зист ба ҳар нафар аҳолӣ; 

 вазни қиѐсии оилаҳои барои гирифтани манзил дар қайд гузошта 

(дар навбат қарордошта); 

 гардиши савдои чакана; 

 шумораи кӯдакон барои 100 ҷой дар муассисаҳои таълимии 

томактабӣ;  

 шумораи ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда. 

Таъминоти суръати баланд ва сифати рушди иқтисодӣ баланд 

бардоштани рақобатпазирии минтақаро дар назар дорад, ки бо 

фаъолгардонии равандҳои сармоягузорӣ ба корхонаҳо, ҷорӣ намудани 

технологияҳои нав дар истеҳсолот ва зиѐд намудани ҳаҷми маҳсулоти 

инноватсионии дорои хосиятҳои беҳтарини истеъмолӣ ва дар бозори 

дохила ва беруна рақобатпазир, алоқамандии зич дорад. Аз ин лиҳоз, ба 

назар гирифтани манфиатҳои гуруҳҳои мақсадноки «Корхонаҳо» барои 

таъминоти сатҳи баланди рақобатпазирии минтақаҳо хеле муҳим 

мебошад.  

Ба нишондиҳандаҳои тавсифдиҳандаи гуруҳҳои мазкур чунин 

нишондиҳандаҳоро дохил менамоем:  

 ҳаҷми МММ;  

 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ,  

 ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ;  

 ҳиссаи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол дар шумораи умумии 

аҳолии минтақа;  

 вазни қиѐсии ташкилоту корхонаҳои зарардида;  
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 вазни қиѐсии фондҳои асосии ба пуррагӣ фарсудашудаи 

корхонаҳои хурду бузург; 

 ҳиссаи кормандони бо корҳои таҳқиқотӣ ва коркардҳои илмӣ 

машғулбуда дар шумораи умумии аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол. 

Дар робита бо он, ки гуруҳи мақсадноки “Соҳибкорони хурд” дар 

минтақа вектори асосии муайянкунандаи суръати рушди иқтисодӣ, 

сохтор ва сифати маҷмӯи маҳсулоти минтақа (МММ) ба ҳисоб меравад, 

дар баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа субъектони мазкур 

нақши калидӣ мебозанд. Дар байни нишондиҳандаҳои тавсифдиҳандаи 

саҳми онҳо дар рушди иқтисодиву иҷтимоӣ, чунин нишондиҳандаҳоро 

ҷудо намудан зарур аст:  

- ҳиссаи воридотҳои андозии субъектҳои соҳибкории хурд; 

- ҳиссаи маҳсулоти корхонаҳои хурд бо % дар МММ; 

- ҳиссаи ҷиноятҳои соҳаи иқтисодиѐт дар теъдоди умумии 

ҷиноятҳои ба қайд гирифташуда;  

- ҳиссаи қарзҳои бонкӣ дар сармоягузориҳо ба сармояи асосӣ;  

- зичии роҳҳои автомобилгарди истифодаи умум.  

Сатҳи баланди рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо, баланд 

бардоштани рақобатпазирии он дар бозорҳои дохиливу ҷаҳонӣ бидуни 

амалӣ гардонидани сиѐсати самараовари сармоягузориҳо барои 

мавқеъгирии ҳудудҳо ҳамчун майдони амалисозии қарорҳои 

сармоягузорию инноватсионӣ, ки барои тақвиятдиҳии ҷолибияти 

сармоягузории минтақа мусоидат менамояд, ғайриимкон мебошад. Ба 

сифати нишондиҳандаҳои тавсифотии гуруҳҳои мақсадноки 

«Сармоягузорӣ», чунин нишондиҳандаҳо пешниҳод карда мешаванд: 

даромади буҷети давлатӣ; сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ; ҳиссаи 

сармоягузории хориҷӣ дар ҳаҷми умумии сармоягузориҳо; нархи миѐнаи 

бозори аввалияи манзил; ҳаҷми савдои хориҷӣ; ҳосилнокии меҳнат. 

Таъсири гуруҳи мақсадноки “Сайѐҳї”-ро ба рақобатпазирии 

минтақа метавон тариқи чунин нишондиҳандаҳо муайян намуд: 
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шумораи тамошобинони театр; ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ; 

гардиши хӯроки умум; партовҳои ба муҳити зист зараровар аз манбаҳои 

статсионарӣ; масоҳати роҳҳои оҳан; ҳаҷми маблағгузории барномаҳои 

мақсадноки сайѐҳӣ аз буҷети минтақа ҳаҷми воридотҳо аз сайѐҳии 

сафарӣ; шумораи меҳмонхонаҳо ва дигар объектҳои ҷойгиркунӣ. 

Барои ҳар кадом гуруҳҳои мақсаднок маълумот аз рӯи 

нишондиҳандаҳои дар боло овардашуда ҷамъоварї шуда,барои онҳо 

матритса таҳия мегардад. Кулли нишондиҳандаҳои таркибии 

рақобатпазирӣ тавассути ҳисобкунии бузургии интегралӣ ва гуруҳҳои 

мақсаднок муайян мегардад ва натиҷаи онҳо бо воҳиди ченакии гуногун 

(сарикасӣ, суръатӣ ва ҳиссавӣ) ифода меѐбанд (ниг. ба ҷадвали 1.10). 
 

Ҷадвали 1.10. - Таркиби нишондиҳандаҳо (омилҳо) барои муайянкунии  

сатҳи рақобатпазирӣ аз рӯи гуруҳҳои мақсаднок ва сатҳи интегралии 

рақобатпазирии минтақа 
Гуруҳи 

мақсаднок 
Нишондиҳандаҳо Воҳиди ченак 

Аҳолӣ Сатҳи бекории бақайдгирифташуда % 

Музди меҳнати ҳадди ақали ҳисобшуда сомонӣ/нафар 

Ҳиссаи аҳолии дорои даромадҳои пулии паст аз 
бузургии ҳадди ақали зист  

% 

Таносуби даромадҳои пулии миѐнаи сарикасӣ ва 
бузургии ҳадди ақали зист 

% 

Майдони манзилҳои истиқоматӣ ба ҳар нафар 
аҳолӣ  

м2/нафар 

Вазни қиѐсии оилаҳо дар қайд гузошташуда барои 
гирифтани манзили истиқоматӣ 

% 

Гардиши савдои чакана ба сари ҳар нафар аҳолӣ сомонӣ/нафар 

Шумораи бачагон ба 100 ҷой дар муассисаҳои 
таълимии томактабӣ 

нафар 

Шумораи ҷиноятҳои бақайдгирифташуда барои 
1000 нафар аҳолӣ  

воҳид 

Корхонаҳо Ҳаҷми МММ ба сари ҳар нафар аҳолӣ  ҳазор. сомонӣ / 
нафар 

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ба ҳар як нафар аҳолӣ ҳазор. сомонӣ / 
нафар 

Ҳаҷми маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар як нафар 
аҳолӣ  

ҳазор. сомонӣ / 
нафар 

Ҳиссаи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол дар 
шумораи умумии аҳолӣ  

% 

Ҳиссаи кормандони бо корҳои таҳқиқотӣ ва 
коркардҳои илмӣ машғулбуда, дар шумораи 
умумии аҳолии аз ҷиҳати иқтисоди фаъол  

% 
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давоми ҷадвали 1.10. 

 Вазни қиѐсии ташкилотҳои зараровар  % 

Коэффитсиенти навсозии фондҳои асосии 
ташкилотҳо  

% 

Коэффитсиенти хориҷшавии фондҳои асосии 
ташкилотҳо  

% 

Муайянкунии натиҷаҳои молиявӣ аз фаъолияти 
ташкилот 

% 

Соҳибкории 
хурд 

Ҳиссаи воридотҳои андозӣ аз субъектҳои 
соҳибкории хурд ба буҷети вилоят 

% 

Ҳиссаи соҳибкории хурд дар шумораи умумии дар 
иқтисодиѐт машғулбудагон 

% 

Гардиши маҳсулоти корхонаҳои хурд, бо % дар 
МММ  

% 

Ҳиссаи ҷиноятҳо дар соҳаҳои иқтисодӣ дар 
шумораи умумии ҷиноятҳои бақайдгирифта  

% 

Ҳиссаи қарзҳои бонкӣ дар сармоягузориҳо ба 
сармояи асосӣ  

% 

Масофаи роҳҳои автомобилгарди истифодаи 
умум  

км/1000 км2 

Хароҷотҳо барои инноватсияҳои технологӣ ба 
сари ҳар нафар аҳолӣ  

ҳазор. сомонӣ / 
нафар 

Боркашони нақлиѐти автомобилии ташкилотҳои 
намудҳои фаъолияти гуногун ба ҳар нафар аҳолӣ  

ҳазор. сомонӣ, 
нафар 

Ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ ба сари ҳар нафар 
аҳолӣ 

ҳазор. сомонӣ/ 
нафар 

Сармоя 
гузорон 

Даромадҳои муттаҳидгардидаи буҷетҳои 
мамлакат, ба ҳар нафар аҳолӣ  

ҳазор. сомонӣ/ 
нафар 

Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ, ба ҳар нафар 
аҳолӣ  

ҳазор. сомонӣ/ 
нафар 

Ҳиссаи сармоягузориҳои воридшаванда аз 
сармоягузо-рони хориҷӣ дар ҳаҷми умумии 
сармоягузориҳо  

% 

Ҳиссаи маҳсулотҳои аз ҳисоби сармоягузорӣ 
истеҳсолшуда дар ҳаҷми умумии маҳсулоти 
баркардашуда 

% 

Нархҳои миѐна ба дар бозорҳои манзил сомонӣ / м2 

Гардиши савдои хориҷӣ ба ҳар нафар аҳолӣ ҳаз долл. ИМА/ 
нафар 

Ҳосилнокии меҳнат* ҳаз. 
сомонї./нафар 

Шумораи ташкилотҳои истеҳсоли маҳсулот ва 
хизматрасонӣ бо иштироки сармояи хориҷӣ, 
барои 10000 нафар. аҳолӣ 

воҳид 

Хароҷоти давлатӣ барои таҳқиқот ва коркардҳои 
илмӣ, ба ҳар нафар аҳолӣ  

сомонӣ нафар 

Сайѐҳон Шумораи тамошобинони театрҳо, барои 1000 
нафар/ аҳолӣ 

воҳид 

Шумораи ташрифовардагон ба осорхонаҳо, барои 
1000 нафар/аҳолӣ 

воҳид 

Хизматрасониҳои пулакӣ, ба ҳар нафар аҳолӣ ҳаз. 
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давоми ҷадвали 1.10. 

 Гардиши хӯроки омма ба ҳар нафар аҳолӣ  ҳаз. 

Партовҳои моддаҳои ба муҳити зист зараровар аз 
манбаҳои статсионарӣ, ба сари ҳар нафар аҳолӣ  

кг/нафар 

Масоҳати роҳҳои оҳан  км/10000 км2 

Ҳаҷми маблағгузориҳои барномаҳои мақсадноки 
сайѐҳӣ аз буҷети минтақа ба ҳар нафар аҳолӣ 

ҳазор 
сомонӣ/нафар 

Ҳаҷми воридотҳои сайѐҳии сафарӣ барои 1000 
нафар/ аҳолӣ 

нафар 

Шумораи меҳмонхонаҳо ва дигар объектҳои 
ҷойгиркунӣ меҳмонон, ба сари ҳар нафар аҳолӣ  

воҳид/нафар 

Сарчашма: таҳияи муаллиф бо истифода аз сарчашмаҳо: Кагарманова, А.И. Обоснование и 
апробация методики оценки конкурентоспособности регионов / А.И. Кагарманова, А.Н. 
Бирюков // Экономика и предпринимательство. - 2016. − ч.4. №11. − С.345 - 350; 
Калюжнова, Н. Я. Конкурентоспособность регионов: теория и методология анализа в 
контексте современного экономического развития: автореф. дисс. … д-ра экон. наук: 
08.00.01. 08.00.05 / Н. Я. Калюжнова. – Томск, 2004. – 49 с.; Неживенко, Е.А., 
Классификация факторов конкурентоспособности региона/ Е.А. Неживенко, И.А. Новикова 
// Фундаментальные исследования. −2013.−№11. − С.1397-1401.; Рябцев, В. М. 
Конкурентоспособность российских регионов: методология оценки и сравнительного анализа 
/ В. М. Рябцев. − Самара: СГЭА, 2002. − 128 с. 

 

Дар марҳилаи дуюми арзѐбӣ матритсаи зарибҳои маъмулӣ тартиб дода 

мешавад. Барои баҳисобгирии вазни нишондиҳандаҳо ва дараҷаи фарқияти 

онҳо, инчунин барои ҳисоби шохиси ягонаи маҷмаавии сатҳи рушд, 

истифодабарии усули таҳлили муқоисавии бо усули эвклидӣ асосѐфта, ба 

мақсад мувофиқ мебошад. Истифодаи усули фосилаи эвклидӣ натанҳо барои 

муайян намудани бузургиҳои мутлақи нишондиҳандаҳои ҳар як минтақа, 

инчунин барои муайян намудани дараҷаи наздики (дури) он аз 

нишондиҳандаҳои меъѐрӣ имконият медиҳад. Дар робита бо ин ҳиссаи 

координатҳои минтақаҳои муқоисашаванда дар координатҳои меъѐрӣ муайян 

карда шуда, натиҷаҳо аз рӯи нишондиҳандаҳои зерин инъкос меѐбанд:  

Ki – баҳодиҳии сатҳи рушд аз рӯи ҳар як нишондиҳанда: 

Кt – нишондиҳандаи мустақим;  

ht – нишондиҳандаи баръакс. 

Дар марҳилаи сеюм зариби рақобатпазирӣ барои ҳар як гуруҳҳои 

мақсаднок ҳисоб кардашуда ва натиҷаи ба даст омада ба квадрат 

бардошта ҷамъ карда мешавад. Нишондоди ҳосилшуда аз решаи 

квадратӣ бароварда мешавад:  
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K = j X,              (1.13) 

дар ин ҷо:  

i = 1....5 – гуруҳи мақсаднок, j = 1....m – нишондиҳандаҳо барои гуруҳҳои 

мақсаднок; 

Xj – бузургии зарибҳои барои гуруҳҳои мақсаднок. 

Дар марҳилаи чорум – сатҳи рақобатпазирии минтақа мавриди 

арзѐбии маҷмаавӣ қарор дода мешавад. Зариби (сатҳи) интегралӣ 

ҳисоби бузургиҳоро аз рӯи формулаи миѐнаи геометрӣ тақозо менамояд:  

  √               
  ,     (1.14) 

дар ин ҷо:  

n – шумораи гуруҳҳои мақсаднок; 

К – зариби рақобатпазирӣ барои гуруҳҳои мақсаднок. 

Дар вобастагӣ аз бузургии зариби интегралӣ метавон панҷ сатҳи 

рақобатпазирии минтақаро ҷудо намуд (ҷадвали 1.11). 

Ҷадвали 1.11. - Бузургии зарибҳои интегралии (сатҳи) рақобатпазирии 

минтақа 

Ҳудуди зарибҳо Сатҳи рақобатпазирии минтақа 
2,0 < К < 3,0 

сп. 
1. Сатҳи хеле баланди рақобатпазирӣ, тавсифдиҳандаи 

самаранокии истифодаи афзалиятҳои рақобатии минтақа, 
мушаххасии татбиқи сиѐсати иҷтимоӣ-иқтисодӣ  

1,8 < К < 2,0 
сп. 

2. Сатҳи баланди рақобатпазирӣ, дараҷаи баланди 
истифодабарии афзалиятҳои рақобатӣ 

1,6 < К < 1,8 
сп. 

3. Сатҳи миѐна, тавсифдиҳандаи як чанд омилҳои 
мусоидаткунанда барои ноил гардидан ба рақобатпазирӣ  

1,0 < К < 1,6 
сп. 

4. Сатҳи паст, бо сатҳи пасти рушди омилҳои рақобатпазирӣ  

0 < К < 1,0 
сп. 

5. Сатҳи хеле паст, эҳтимолияти барканоршудан аз майдони 
рақобат (ҳудудҳои таназзулѐфта) 

Сарчашма: таҳияи муаллиф бо истифода аз: Калюжнова Н. Я. Конкурентоспособность 
регионов: теория и методология анализа в контексте современного экономического развития 
/ Н.Я. Калюжнова // Автореферат диссертации … д-ра экон. наук: 08.00.05 – Томск, 2004. – 
49с. 
 

Усули мазкури арзѐбии рақобатпазирии низоми иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақавӣ имкон медиҳад, ки чунин нишондиҳандаҳо арзѐбӣ карда 

шавад: 

 арзѐбии муқоисавии рақобатпазирии ҳудудҳои гуногун; 
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 арзѐбии асосноки дурнамои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа; 

 арзѐбии самаранокии истифодаи захираҳои ҳудудҳо; 

 арзѐбии самаранокии фаъолияти мақомотҳои маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ; 

 арзѐбии имконоти дар маҷмуъ баланд бардоштани 

рақобатпазирии ҳудудҳо ва ҳар як гуруҳи мақсаднок. 

Коэффитсенти рақобатпазирӣ барои гуруҳи мақсадноки «Аҳолӣ», 

қабл аз ҳама, қаноатмандии аҳолї аз шароитҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

зиндагонии осудаи ин ѐ он минтақаро нишон медиҳад (минтақа бояд ба 

таври максималӣ эҳтиѐҷоти шахсии ҳар як фардро ҳангоми интихоби 

ҷойи истиқоматӣ ѐ ҷойи пешбарии фаъолияти соҳибкории он таъмин 

намояд). Мақсади рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа таъсисдиҳии 

муҳити босифат барои ашхоси дар он аллакай истиқомат ва ѐ 

фаъолияткунанда ва инчунин сокинонӣ эҳтимолӣ он (шахсони хориҷӣ) 

ба ҳисоб меравад.  

Мақомотҳои минтақавии ҳокимият, бизнес-иттиҳодияҳо, 

мутахассисон доир ба рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа қувваи худро 

барои таъмини шароити зарурии иҷтимоӣ равона намуда, масоили 

шуғли аҳолӣ, бартараф намудани ҷинояткорӣ дар минтақа ва дигар 

масъалаҳоро ҳал менамоянд. 

1.3. Таҷрибаи хориҷӣ оид ба ташаккули рақобатнокӣ дар иқтисодиёти 

минтақа 

Дар мамлакатҳои хориҷӣ таҷрибаи назаррас доир ба идоракунии 

рақобатпазирии ҳудудҳо, дар робита бо истифодаи модели бозории 

хоҷагидорӣ ҷамъ оварда шудааст, ки истифода ва татбиқи он барои 

минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон муфид мебошад. Бинобар он, дар ин 

қисмати кори диссертатсионӣ мо тасмим гирифтем, ки таҷрибаи бархе аз 

давлатҳои хориҷиро оид ба ташаккул ва идораи рақобатпазирии иқтисодиѐти 

минтақа мавриди таҳқиқ қарор дода, имкониятҳои истифодаи онҳоро дар 
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шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва пешниҳод намоем. 

Дар ИМА масъалаҳои баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии 

минтақаҳоро дастгоҳи федералии танзимоти иқтисодӣ ба танзим медарорад. 

Дастгоҳи федералии танзимоти иқтисодии ИМА дар самти идораи 

рақобатпазирии минтақаҳо салоҳияти зиѐд дорад. Он якчанд шабакаҳои 

мақомоти давлатиро фаро мегирад, аз ҷумла зерсохторҳои мутобиқи иҷроияи 

Идоракунии Президент, Мақомоти федералӣ ва дигар мақомотҳои маъмурии 

ба рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақаҳои мамлакат таъсиррасонро дар 

бар мегирад. 

Доир ба ҳалли масоили рақобатпазирӣ дар доираи салоҳияти худ 

Шӯрои иқтисодӣ дар назди Президент, якчанд дигар мақомоти асосии 

федералиро истифода менамояд, ба монанди: молия, меҳнат, савдо, корҳои 

дохила, хоҷагии қишлоқ ва ғайра. Аз оҷонсиҳои мустақил метавон Комиссияи 

тиҷорати федералӣ, Комиссия оид ба тиҷорат байни иѐлотҳо, Комиссияи 

федералӣ оид ба тиҷорати флотиро ҷудо намуд. 

Инчунин бо таври мустақим ва ѐ ғайримустақим ба рақобатпазирии 

иқтисодиѐти мамлакат ва минтақаҳои он метавонанд Департаменти давлатӣ, 

Вазорати савдо, Вазорати молия, Комииссия оид ба савдои байналхалқӣ, 

Бонки содироту воридоти ИМА, Шӯрои ташхисии Президент ва Шӯро оид 

ба рақобатпазирӣ таъсир расонанд. 

Мавқеи махсусро дар танзими рақобатпазирӣ, амалкарди санадҳои 

меъѐриву ҳуқуқии барои бартарафсозии рақобати ноодилона ва меъѐрҳо 

барои ҳавасмандкунии рақобат ва бартараф намудани инҳисорӣ равонашуда 

ишғол мекунад.26 

Дар Ҷопон низоми бисѐршохаи давлатӣ ва мақомотҳои қисман давлатӣ, 

инчунин дигар мақомотҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ амал менамоянд, ки 

метавонанд бо таври мустақим ва ғайримустақим ба рақобатпазирии 

                                           
26 Пилипенко, И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория и опыт США / 
И.В. Пилипенко. – Смоленск: Ойкумена, 2015. - 496 с. 
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иқтисодиѐти миллӣ ва барои муайян намудани афзалиятҳои рақобатии он 

таъсир расонанд.  

Дар як вақт, ба фарқият аз низоми амрикоӣ дар Ҷопон асосан барандаи 

хеле бонуфуз ва танзимкунандаи воқеан ҳамаи корҳо оид ба ҳалли 

муаммоҳои рақобатпазирӣ, ҷанбаҳои дохилӣ ва берунии он мавҷуд аст, ки он 

Вазорати савдои берунӣ ва саноат (ВСБС) мебошад. Дар ВСБС Ҷопон мавҷуд 

будани фишангҳои самараноки таъсиррасонӣ ба иқтисодиѐти миллӣ, набзи 

рушди он ва инчунин дар он вақт муайян намудани афзалиятҳои рақобатӣ 

тавассути истифодаи васоит таъсиррасон ба сохтор ва самаранокии 

робитаҳои беруниқтисодӣ аҳамиѐти онро боз ҳам назаррас мегардонад.27 

ВСБС – дар Ҷопон ҳамчун мақомоти давлатии савдои беруна ва саноат 

ба ҳисоб рафта, дар доираи салоҳияти худ робитаҳои иқтисодиѐти хориҷии 

мамлакатро ба танзим медарорад. Вазифаи асосии он мустаҳкам намудани 

мавқеи соҳаҳои иқтисодиѐти Ҷопон дар бозори дохила ва беруна тавассути 

истифодаи имкониятҳои мавҷудбуда мебошад. 

Эътирофи аҳамиятнок шудани масоили баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиѐти Ҷопон ин таъсиси ВСБС дар соли 1994 ба ҳисоб 

меравад. Ба ҳайати Шӯрои машваратӣ доир ба масоили рақобатпазирӣ 

аксаран роҳбарони ширкатҳои азими дар бозори дохиливу беруна муваффақ 

шомил мебошанд. 

Ба гуруҳи мақомотҳои давлатии танзимкунанда ва байнимақомотии ба 

ҳалли ин ѐ он муаммои рақобатпазирӣ таъсиррасон мақомотҳои мухталиф, ба 

монанди, Вазорати корҳои хориҷӣ, Идораи банақшагирии иқтисодиѐт, 

Вазорати молия, Комиссия оид ба таъминоти шартномаҳои тиҷоратии шахсӣ, 

Бонки Ҷопон ва дигарон дохил мешаванд. 

Ба мақомотҳои қисман давлатии танзимотии робитаҳои иқтисодиѐти 

хориҷӣ инчунин ба сатҳи рақобатпазирии ширкатҳои ҷопонӣ дар бозорҳои 

                                           
27 Суспицын С.А. Исследования территориальных систем [Текст] / С.А. Суспицын // Регион: 
экономика и социология. - 2014. - № 2. – С. 20-48. 
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дохиливу ҷаҳонӣ таъсиррасон, Анҷумани тиҷоратӣ, Шуроҳои машваратӣ ва 

иттиҳодияҳои такмилдиҳандаи содирот ва воридот дохил мешаванд. 

Дар байни мамлакатҳои Аврупои ғарбӣ, механизми ба рақобатпазирии 

иқтисодиѐти миллӣ нисбатан таъсиррасон дар Олмон амал менамояд. 

Масъалаҳои баландбардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ва 

корхонаҳои давлатии Олмон дар доираи сиѐсати иқтисодӣ ва беруниқтисодӣ 

аз ҷониби Вазорати иқтисод ва молия ва дигар мақомотҳои салоҳиятдошта 

(вазоратҳо, кумитаҳо) ҳаллу фасл карда мешавад.  

Вазорати иқтисод ва молияи Олмон барномаҳои ҳадафноки 

кӯтоҳмуддати (барои 4 сол) рушди иқтисодиро коркард намуда, дар доираи 

он ислоҳоти заруриро амалӣ намуда муҳлати онро ба як сол тамдид 

менамояд. Ҳокимияти федералӣ ҳамасола барномаҳои солонаро тасдиқ 

менамояд. Барномаҳои таҳияшуда, танҳо нишондиҳандаҳои умумии 

макроиқтисоди (МММ, ҳиссаи бекорон дар худфаъолиятии аҳолӣ, индексии 

умумии нархҳо ва ғайра)-ро фаро гирифта, ба соҳаҳо ва минтақаҳо ҷудо 

карда намешаванд.  

Ин вазорат барномаҳоеро тарҳрезӣ менамояд, ки онҳо имконият 

медиҳанд устувории рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ таъмин карда 

шавад. Вазорат асосан барномаҳои кӯтоҳмуддат ва миѐнамуддатро барои 

соҳаҳои сохтори буҳронмувоҷеҳ (киштисозӣ, металлургияи сиѐҳ, саноати 

ресандагӣ ва ғ.), соҳаҳои муосири хусусияти илмидошта (истеҳсоли МЭҲ, 

реакторҳои атомӣ, соҳаи кайҳонӣ) тарҳрезӣ менамояд, ки онҳо дар навбати 

худ унсури муҳими таъсиррасонӣ ба рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ба 

ҳисоб мераванд.  

Вазифаҳои асосии Вазорати иқтисод ва молия дар мувофиқа бо ВКХ 

коркарди самтҳои асосии савдо ва сиѐсати иқтисодиѐти хориҷии мамлакат, 

коркарди сиѐсат дар доираи ҳамгироии иқтисодии Аврупои ғарбӣ, инчунин 

коркарди сиѐсати пулию қарзӣ ва асъорӣ (дар якҷоягӣ бо Бонки федералӣ) ба 
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ҳисоб мераванд. 

Таъсири давлат ба рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ва унсурҳои 

таркибии он тавассути воситаҳои мухталиф дар мамлакатҳо ба таври 

назаррас аз ҳам фарқ мекунанд. Агар дар Ҷопон ва Фаронса онҳо васеъ 

истифода шаванд, дар ИМА ва Шветсария нисбатан камтар истифода 

мегарданд.28 

Айни замон, дар ҳама мамлакатҳои мутараққӣ фаъолияти илмӣ-техникӣ 

ҳамчун самти махсуси фаъолияти нақшавию барномавӣ ба ҳисоб меравад. 

Зеро дар шароити кунунии ПИТ, муваффақият ва натиҷаҳои он ҳамчун 

омили муҳими рушди иқтисоди миллӣ ба шумор рафта самаранокӣ ва 

рақобатпазирии он давлатҳоро водор намудааст, ки онҳо на танҳо рушди 

илму техника ва муайян намудани самтҳои минбаъдаи рушди техника ва 

технологияро ҳавасманд намоянд, балки ба коркарди сиѐсати миллии ПИТ 

кӯшиш намуда, дар доираи он барномаҳои махсус коркард ва роҳандозӣ 

намоянд. 

Дар таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ барои баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ва минтақаҳои алоҳида чунин васоитҳои 

иқтисодӣ истифода мешаванд: қабули меъѐрҳо барои баландбардории сифати 

молҳои содиротӣ, пешниҳоди субсидияҳои мустақим ва ғайримустақим, 

қарздиҳӣ ва суғуртакунии содирот, таъмини инфрасохторҳои зарурии 

содирот, таъмини содироткунандагон бо иттилооти зарурӣ, фароҳам 

овардани шароити мусоид барои истеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозорҳои 

хориҷӣ ва ҳавасмандсозии маънавии содироткунандагон. 

Васоити иқтисодии баланд бардоштани рақобатпазириро метавон дар 

се блоки асосӣ ва ѐ самти фаъолият гуруҳбандӣ намуд. 

Самти аввал – қабули меъѐрҳои умумӣ барои устувор намудани 

иқтисодиѐти миллӣ ва ѐ мавқеи он дар низоми хоҷагидории ҷаҳонӣ, ки онҳо 

                                           
28 Савин В. Конкурентоспособность 190 стран мира в 2015 году//Маркетинг. - 2016.- №3. – С. 3-19. 



66 

барои баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолоти саноат имконият 

медиҳанд. Чунин меъѐрҳо дар маҷмуъ пояи умумииқтисодии рақобатпазирии 

иқтисодиѐти мамлакат мебошанд. 

Самти дуюм – таъсири мустақим ба ширкатҳои истеҳсолӣ дар раванди 

амалисозии фаъолияти содиротӣ маҳсуб меѐбад. 

Самти сеюм – чораҳо доир ба ташаккули талабот барои маҳсулоти 

истеҳсолоти миллӣ дар бозорҳои берунӣ ба ҳисоб меравад. 

Субсидикунонии мустақими содирот – тарзи нисбатан сода ва 

анъанавии ҳавасмандсозии моддии содироти маҳсулоти истеҳсолкунандагони 

миллӣ ва баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии нархи молҳои онҳо дар 

бозорҳои беруна ба ҳисоб меравад. Айни ҳол ин тарзи ҳавасмандкунӣ 

ҳангоми содироти маҳсулоти кишоварзӣ истифода мегардад. Ба ғайр аз 

дотатсияи мустақим аз буҷет боз ҳавасмандсозии ғайримустақим, ба 

монанди: имтиѐзҳои андозӣ барои содиркунадагон, озодсозии онҳо аз боҷҳои 

гумрукӣ барои воридоти ашѐи хом ва масолеҳ, паст намудани тарофаҳои 

ширкатҳои давлатӣ (нақлиѐтӣ, энергетикӣ ва дигарон) истифода бурда 

мешаванд. 

Дар байни давлатҳои Аврупо таҷрибаи Фаронса, махсусан 

таваҷҷуҳ ҷалбкунанда мебошад, зеро дар Фаронса бо мақсади баланд 

бардоштани сатҳи рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ қутб муайян 

карда шудааст, ки дар асоси он чунин субъектҳо ҳамчунин қутби 

рақобатпазирӣ эътироф мегарданд: консорсиум (кластерҳо)-и 

муттаҳидсозандаи ташкилотҳои таҳқиқотӣ, марказҳои таълимӣ ва 

корхонаҳои саноатӣ. Ҳамчунин дар Фаронса корхонаҳое, ки 

мустақилона ба таҳқиқ ва коркарди молу маҳсулоти дар бозори 

байналхалқӣ рақобатпазир ташаббус менамоянд, аз ҷониби давлат ва 

мақомоти маҳаллии ҳокимият дастгирӣ ва ҳавасманд карда мешаванд. 

Дар ҳудуди Иттиҳоди аврупо бо таври хеле васеъ шаклҳои 
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мухталифи усулҳо ва васоитҳои идоракунии рақобатпазирии минтақаҳо 

истифода бурда мешавад. Ин дар навбати худ минтақаҳоро водор 

месозад, ки барои баланд бардоштани рақобатпазирии худ масъулиятро 

бештар ҳис кунанд. Дар робита бо ин, аксар мамлакатҳо барои амалӣ 

намудани мақсадҳои худ дар самти идораи рақобатпазирии иқтисодиѐт 

истифодаи васоити беруниро тавассути баамалбарории маркетинги 

ҳудудӣ зарур мешуморанд. 

Ҳамин тавр, натиҷаи таҳқиқоти таҷрибаи хориҷӣ ба мо имкон 

медиҳад, ки як қатор усулҳои таъсиррасонии мақомотҳои ҳокимияти 

давлатиро, ба монанди банақшагирӣ (барномавӣ), ташкилию идоракунӣ 

ва њамчунин иқтисодӣ, кадоме барои баландбардории рақобатпазирии 

иқтисодиѐт равона шудааст, ҷудо намоем. 

Бояд қайд кард, ки бо истифода аз васоит ва чораҳои ба 

рақобатпазирии иқтисоди миллӣ таъсиррасон давлатҳо метавонанд ба 

натиҷаҳои баланди иқтисодӣ ноил гарданд.  

Дар Руссия бо масоили вобаста ба таъминоти рақобатпазирии 

иқтисодиѐти минтақаҳо, дар сатҳҳои гуногун Вазорати рушди 

минтақаҳо, рушди иқтисодӣ ва вазорати молия машғул мебошанд. Аммо 

таъсири охирон ба рақобатпазирӣ бештар хислати ғайримустақим 

дорад, яъне тавассути танзими муносибатҳои байнибуҷетӣ 

(муносибатҳои буҷети федералӣ бо буҷети минтақаҳо ва буҷетҳои 

маҳаллӣ) ба амал бароварда мешавад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Вазорати молия бо андозаи муайян 

«мухолиф» ба фаъолияти маъмуриятҳои минтақавӣ оид ба баланд 

бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақаҳо буда, кӯшиш 

менамояд, саҳми минтақаҳоро дар таъмини иҷроиши буҷет зиѐд намояд.  

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми кӯмакҳои молиявӣ ба 

буҷетҳои маҳаллӣ аз ҳолати молиявии онҳо вобастагӣ дорад. Яъне 
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афзоиши иқтидори андозаи минтақа бо таври автоматӣ боиси ихтисори 

ҳаҷми кӯмакҳои молиявӣ ба буҷети минтақа мегардад. Дар чунин 

шароит назди мақомотҳои маҳаллии ҳокимият бояд ду бузургии 

молиявиро муқоиса намояд. Якум – бузургии ҳаҷми хароҷот барои 

баланд бардоштани иқтидори андозии минтақа, ки ин дар навбати худ 

рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақаро таъмин менамояд. Дуюм - 

бузургии дастгириҳои молиявии аз буҷети мамлакат қабулнамудаи 

минтақа. 

Инчунин бояд қайд намуд, ки кӯшиши мақомоти ҳокимияти 

марказӣ барои баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии иқтисодиѐти 

минтақа танҳо дар он ҳолат самаранок ҳисобида мешавад, ки агар 

бузургии аввал аз бузургии нишондиҳандаҳои дуюм камтар бошад. 

Одатан, мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ҳангоми иҷрои вазифаҳои худ 

дар як вақт муаммоҳои баланд бардоштани рақобатпазирии 

минтақаҳоро бо назардошти хусусиятҳои онҳо ҳал карда наметавонанд. 

Зеро ин вазифаи мақомотҳои маҳаллии ҳокимият мебошад. Вале 

мавриди қайд аст, ки бидуни аз ҷониби давлат амалӣ намудани сиѐсати 

оқилонаи минтақавии баланд бардоштани рақобатпазирӣ, ноил гаштан 

ба муваффақиятҳои тиҷоратӣ ва самараи иҷтимоию буҷетӣ 

имконнопазир мебошад.  

Яке аз васоити самарабахш дар раванди идоракунии иқтисодиѐти 

минтақавӣ ин истифодаи натиҷаи таҳқиқотҳои бозорҳои ҳудудӣ 

мебошад. Чунин низоми идоракунии иқтисодиѐти минтақа ҳамчун 

унсури таркибии идоракунии иқтисодиѐти миллӣ барои афзоиши 

воридоти захираҳои инсонӣ, молиявӣ, моддӣ, ва инноватсионӣ замина 

мегузорад. 

Ба ғайр аз ин таҳқиқотҳои пойгоҳӣ бояд дар соҳаи маркетинг низ 

гузаронида шаванд. Зеро имрӯзҳо зарурат ба истифодаи натиҷаҳои 
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таҳқиқоти соҳаи маркетинг ва стратегияи он натанҳо дар пойтахти 

мамлакат, инчунин дар дигар минтақаҳо пайдо мегардад. Бинобар ин 

зарур аст, ки дар сатҳи мақомотҳои маҳаллӣ марказҳои хизматрасонии 

маркетингӣ таъсис дода шавад. 

Метавон гуфт, ки маркетинги ҳудудӣ – ин сиѐсати махсус 

санҷидашуда ва асосноккардашудаи минтақавӣ мебошад, ки зарурияти 

он дар инкишофѐбии рақобат байни ҳудудҳо барои дарѐфти гуруҳҳои 

махсуси истеъмолгарони захираҳо ифода меѐбад. Муносибати 

маркетингӣ дар идоракунии рақобатпазирии минтақавӣ барои 

нигоҳдории нуфузи ҳудудҳо ва ҷолибияти онҳо пешбинӣ мешавад. Дар 

ин ҷо сухан оид ба рушди бомуваффақонаи ҳудудҳо аз ҳисоби бо таври 

максималӣ қонеъ намудани эҳтиѐҷот ва талаботи шахсони воқеӣ 

ташкилотҳои тиҷоративу ғайритиҷоратӣ меравад. Зеро корхонаю 

ташкилотҳо ва дигар сохторҳои тиҷоратӣ ҳангоми интихоби макони 

фаъолият минтақаҳоро муқоиса менамоянд. Дар чунин муборизаи 

рақобатӣ аксар ҳудудҳо васоити асосӣ ва самтҳои стратегии маркетинги 

минтақавиро истифода менамоянд, ба монанди: маркетинги нуфуз,  

маркетинги ҷолибият, маркетинги инфрасохторӣ, маркетинги аҳолӣ, 

кормандон ва ғайра.  

Маркетинги нуфуз барои таъсис, вусъатдиҳӣ ва эътирофи оммавии 

тасвири мусбии минтақа равона шудааст. Нуқтаи оғозӣ ва раванди 

тулонии ташаккули нуфуз метавонад гуногун бошад. Ба сифати 

воситаҳои ташаккули нуфуз ибораҳо, аломатҳои визуалӣ, чорабиниҳои 

намоишӣ ва мавқеъгириҳои нуфузӣ истифода бурда мешаванд. Онҳо бо 

хусусиятҳои махсусгардонии соҳавии минтақа, мавҷудияти иқтидори 

содиротӣ, мавқеъгирии ҳудудӣ ва азхудкунии нақлиѐтӣ, иқтидори 

зеҳнию инноватсионӣ ва мутобиқати он бо мақсадҳои рушди минтақа, 

сатҳи рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, ҳолати иқтидори истеҳсолӣ ва дараҷаи 
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фаъолнокии инвеститсионӣ (ҳаҷми инвеститсияҳо ва самаранокии 

фаъолияти инвеститсионӣ) ва дигарон асоснок карда мешаванд.  

Бояд қайд кард, ки дар Тоҷикистон нақши хеле фаъолро дар 

ташаккули нуфузи минтақаҳо омилҳои ҷуғрофӣ, иқлимӣ, миллӣ ва дигар 

фарқиятҳое, ки бо дарозиҳои кӯҳҳо ва дигар хусусиятҳои мамлакат 

алоқаманд аст, мебозанд. Дар ин маврид нуфузи минтақаҳо низ бо 

таври қотеъона аз рушди иҷтимоиву иқтисодии онҳо ва он нақше, ки 

онҳо дар хоҷагии халқи мамлакат мебозанд, аз тавсифи муносибат бо 

ҳокимият ва муассисаву ташкилотҳои марказӣ ва инчунин аз динамикаи 

таносуби макроиқтисодии минтақаҳо вобаста мебошад. 

Таҳлили бозории ҷолибияти минтақа имконият медиҳад барои 

шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ маҷмуи афзалиятҳои гуманитарии беҳтарин 

муайян ва интихоб карда шавад. Инчунин, метавон барои ин мақсад 

бештар ба афзалиятҳои иқтисодӣ ва экологӣ эътибор дод, яъне ба: 

сиѐсати нархҳои дастрас (паст), манзараҳои ҷолиби табиӣ, сифати 

таълимоти махсус, ѐрии тиббӣ, муҷассамаҳои таърихию меъморӣ, рушди 

шабакаҳои объектҳои сайѐҳӣ, истироҳат ва фароғатӣ. Ба сифати 

механизми рушд ва оммавӣ гардонидани хусусиятҳои хоси ҳудудҳои 

кафолатдиҳандаи афзалиятҳои рақобатии он, рӯйоварї ба инсон, 

баназаргирии тарзи зиндагонӣ, эҳтиѐҷоти гуруҳҳои махсус ва алоҳида 

ва аудиторияҳо дида мешавад.  

Асосан ин чораҳо бо мақсади баланд бардоштани ҷолибияти 

ҳудудҳои мазкур барои субъектони соҳибкорӣ ва аҳолӣ андешида 

мешаванд. Барои сайѐҳон одатан ин танҳо дидани объектҳои таърихию 

меъморӣ (Парфенон ва дигар биноҳои қадимӣ - дар Юнон, манораи 

Эйфел ва равоқи Музаффарият - дар Фаронса, Тоҷмаҳал – дар 

Ҳиндустон, муҷассамаҳои меъморӣ, масҷидҳо дар Осиѐи Марказӣ) 

мебошанд. 
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Маркетинги инфрасохтор барои нақшаҳои дурнамо ҳамчун 

муҳимтарин унсури муътадили маркетингии минтақа хизмат менамояд. 

Зеро, худ инфрасохтор (истеҳсолӣ, бозорӣ ва ғ.) дар як вақт ҳамчун 

қолиб ва асоси он баромад менамояд. Таъминоти боэътимоди барқ, 

сифати баланди таълим оби тозаи нӯшокӣ, рушди коммуникатсия, 

бехатарӣ дар кӯчаҳо шартҳои зарурии нигоҳдории инфрасохторҳо 

мебошанд. Бояд қайд намуд, ки рушди инфрасохтор ин кафолати баланд 

шудани сатҳи рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа намебошад, вале 

бидуни таъмини инфрасохтори зарурӣ расидан ба сатҳи баланди 

рақобатпазирӣ ғайриимкон аст. 

Доир ба маркетинги аҳолӣ ва кормандон, ҳудудҳо, ки сатҳи шуғл 

дар онҳо паст аст, барои ҳалли муаммо ва эҳтиѐҷот дар соҳаи шуғл 

стратегияҳои мухталифро интихоб менамоянд. Яке аз чораҳои баланд 

бардоштани сатҳи шуғл дар минтақа ин ҳавасманд ва ҷалби субъектони 

соҳибкории соҳаи саноат, хизматрасонӣ ва ғайра ба ҳисоб меравад. 

Агар, шумораи коргарон нокифоя ва ҷои корӣ зиѐд бошад, он гоҳ 

ҳудудҳо тавассути гузаронидани чорабиниҳои таблиғотӣ кӯшиш 

менамоянд коргаронро ҷалб намоянд. Маркетинги кормандон намуди 

фаъолияти идоракунӣ ба ҳисоб рафта ба муайян намудан ва қонеъ 

гардонидани талабот ба кормандон нигаронида шудааст. 

Дар ин раванд ҳадафи асосӣ аз як тараф баланд бардоштани ҳисси 

ватандӯстии сокинони минтақа ба ҳисоб равад, аз дигар тараф 

ташаккул ва инкишофи завқи некхоҳонаи аҳолии муқимӣ дар муносибат 

бо сокинони муваққатӣ, сохторҳо ва ҷалби онҳо ба минтақа мебошад. 

Зеро дар сатҳи паст қарор доштани ҳисси вадандӯстӣ, тасаввуроти 

манфии сокинони маҳаллӣ нисбат ба сокинон ва субъектҳои соҳибкории 

минтақаҳои дигар метавонад ҳамаи қувваҳои сарфшуда ва натиҷаҳои 

дар дигар самтҳои маркетинги минтақа ноилшударо ба сифр баробар 
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намояд. Бо ибораи дигар табъи сокинон – ин қисми ҷудонопазири 

иқтисодиѐти минтақа дар қатори дигар захираҳои он мебошад. Ҳамчун 

мисол водии силикониро оварда метавонем. Имрӯзҳо Водии силиконӣ 

аз ҳама минтақаи машҳуртарин дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта ҳамчун 

локомотиви тамоми иқтисодиѐти Амрико эътироф гардидааст. Дар 

ҳудуди на чандон бузург (тақрибан 65 километри квадратӣ) зиѐда аз 

нисфи ширкатҳои оламшумури саноати компютерӣ гирд оварда 

шудааст. Шумораи аҳолии водии мазкур зиѐда аз 2 млн. нафарро 

ташкил медиҳад. Зиѐда аз 50% мутахассисони дар Водии силиконӣ 

шуғлдоштаро мутахассисони кирояи хориҷӣ ташкил медиҳанд29.  

Ба васоитҳои махсуси маркетингии ҳудудҳо дохил мешаванд: 

намоишҳо; ярмаркаҳо, паркҳои махсус; даҳа ва моҳвораҳои фарњанг ва 

санъат; меҳмондорӣ ва сайѐҳӣ; конфронсҳо, симпозиумҳо; нақлиѐт, 

алоқа, низоми бонкӣ, сиѐсати андозӣ; муассисаҳои таълимӣ, фарњангӣ, 

ҳифзи саломатӣ, истироҳат ва варзиш.  

Чуноне ки ба мо маълум аст, вазифаи асосии сиѐсати иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақа дар ояндаи дур - ин таъмини рақобатпазирии 

минтақа мебошад, ки дар навбати худ таъминоти рушди устувор ва 

мутавозини иҷтимоӣ-иқтисодии онро имконпазир мегардонад.  

Ташаккули сиѐсати баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа 

дар асоси иҷрои чунин вазифаҳои асосӣ таъмин мегардад: 

- қонеъгардонии эҳтиѐҷоти гуруҳҳои ҳадафманди асосии 

истеъмолгарони захираҳои ҳудудҳо (аҳолӣ, корхонаҳо, сармоягузорон, 

бизнеси хурд, сайѐҳон); 

- таъмини сатҳи баланди зиндагонии аҳолӣ бо мақсади муҳайѐ 

                                           

 
29

 The Global Competitiveness Report 2011-2012. World Economic Forum. New York, Oxford University 

Press, 2002. - P. 3-4. 
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намудани шароит барои гирифтани таълими сифатнок, хизматрасонии 

фарњангию фароғатӣ ва тиббӣ; 

- рушди таъминоти инфрасохторӣ ва таъсиси шароит барои 

баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа ва ҳалли 

масоили рушди иҷтимоӣ, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи дастрасӣ 

ба нақлиѐт дар ҳудудҳо; 

- татбиқи қарорҳои дар самти рушди соҳаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ 

ва ташаккули марказҳои рушд қабулшуда бо назардошти афзалиятҳои 

рақобатӣ; 

- такомули механизми идоракунии рақобатпазирии минтақа. 

Ҳамин тариқ, омӯзиши асосҳои назариявии рақобатпазирии 

минтақаҳо, ки дар боби мазкур гузаронида шудааст, ба мо имкон 

медиҳад, ки чунин хулосабарориҳо намоем: 

1. Равандҳои ҳамгироии дар иқтисодиѐти ҷаҳонӣ баамалоянда 

барои пурзӯр шудани рақобати байни ширкатҳо, мамлакатҳо ва 

минтақаҳо мусоидат намуда, зарурияти баланд бардоштани сатҳи 

рақобатпазириро ҳам дар сатҳи мамлакат ва ҳам дар сатҳи минтақаҳо 

ба миѐн овардааст. 

2. Рақобатнокии иқтисодиѐти минтақа ин қобилияти маҷмӯавии 

мусоиди истеҳсолӣ, молиявӣ ва содиротии минтақа буда, дар сатҳи 

баланди фаъолнокии иқтисодӣ, ҷозибияти инвеститсионӣ, некӯаҳволии 

шоистаи аҳолӣ, самаранок истифодабарии захираҳои меҳнатӣ, табиӣ, 

сармоявӣ инъикос ѐфта, ҷараѐни истеҳсолот ҳам ба талаботҳои бозори 

дохилӣ ва ҳам бозори беруна ҷавобгӯ мебошад. 

3.  Сатҳи рақобатпазирии минтақа аз мавҷудияти афзалиятҳои 

рақобатӣ, қобилияти мақомотҳои минтақавии ҳокимият барои ташаккул 

ва дастгирии онҳо вобаста мебошад.  

4. Идоракунии рақобатпазирии минтақа ин фаъолият оид ба арзѐбӣ 
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ва истифодабарии усулҳои баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар 

доираи ҳадафҳои иҷтимоию иқтисодии минтақа мебошад.  
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БОБИ II. ҲОЛАТ ВА ТАМОЮЛИ ТАЪМИНИ РАҚОБАТНОКӢ ДАР 

ИҚТИСОДИЁТИ ВИЛОЯТИ СУҒД 

2.1. Рақобатнокӣ дар самти ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии 

минтақавӣ 

Рақобатнокии минтақа тавассути мавҷудияти афзалиятҳои 

рақобатӣ, яъне омилҳое, ки ба минтақа имконияти ба дастовардани 

мавқеи боз ҳам беҳтарро нисбат ба дигар минтақаҳои кишвар медиҳанд, 

муайян карда мешавад. Афзалиятҳои муайяни рақобатпазириро вилояти 

Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дорад, ки ба онҳо мавқеи хуби 

ҷойгиршавии ҷуғрофии минтақа дохил мешавад. 

Вилояти Суғд дорои иқтидори бузурги хоҷагидорӣ тавассути 

ҷойгиршавӣ дар байни субъектҳои рушдѐфтаи саноатӣ ва минтақаҳои 

афзалноки ашѐӣ, инчунин манзараҳои кӯҳї, таъминоти робитаҳои 

иқтисодӣ байни дигар минтақаҳои ҷумҳурї буда, барои мамлакат 

аҳамияти стратегї дорад. 

Наздик будани марказҳои калони саноатӣ, гузариши Шоҳроҳи 

абрешим тавассути ҳудудҳои алоҳидаи вилоят, пайвасткунии 

минтақаҳои шимолу ғарбӣ бо Ӯзбекистон ва ҷанубу шарқ бо 

Қирғизистон, имконият барои рушди робитаҳои самаранокии кории 

байниминтақавӣ ва хусусияти байналхалқӣ дошта, аз ҷумла ҳамкориҳои 

иқтисодӣ-тиҷоратиро фароҳам меоварад.  

Яке аз хатҳои бузурги нақлиѐтӣ дар шимолу ғарб ташаккул ѐфта, 

вилоятро барои баромадан ба шимол ва шимолу ғарб (Фарғона, Қӯқанд, 

Андиҷон, Ош, Баткент) ва ба самти ҷануб (Душанбе, Қашқадарѐ) 

имконпазир мегардонад.  

Ба ҳудудҳои вилоят роҳҳои оҳани пайвасткунандаи Хуҷанд-

Самарқанд-Алмаато-Актау-Саратов-Москва (бо баромад ба шарқ ба 

шоҳроҳи Транссибирӣ), ки ҳамчун асос барои рушди стратегии соҳаҳои 

ояндадор ба ҳисоб меравад, дар бар мегиранд. Аз ҳудуди вилояти Суғд 

роҳи бузурги обӣ ба монанди Сирдарѐ (гарчанде ҳамчун роҳи обӣ пурра 
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истифода намегардад) мегузарад. Фазои ҳавоӣ ба худ роҳрави 

байналхалқии ғарб бо шарқро дар бар мегирад. Инчунин, ба рушди 

хоҷагидории вилоят таъсири мусбиро гузариши шоҳроҳҳои нақлиѐти 

автомобилии «Душанбе-Хуҷанд-Тошкент-Туркистон» аз ҳудудҳои он ва 

аз Федератсияи Руссия ба Аврупо мегузоранд. Шабакаи нақлиѐтии 

вилоят ба зичии худ нигоҳ накарда, вазифаҳои муҳимми худро барои 

таъмини боркашониҳои дохилӣ ва фаромиллї хуб иҷро намуда 

истодааст.  

Рушди МММ дар вилояти Суғд ба ҳар нафар аҳолӣ дар солҳои 

охир муътадил афзоиш ѐфтааст, ки онро метавон дар асоси маълумоти 

дар ҷадвали 2.1 овардашуда мушоҳида намуд. 

Ҷадвали 2.1. - Маҷмуи маҳсулоти минтақа ва динамикаи он ба ҳар 

нафар аҳолӣ дар солҳои 2000-2020 (млн. сомонӣ) 
 

Солҳо 

Ҳаҷми умумии 

маҷмӯи маҳсулоти 

минтақа (МММ) 

Ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти 

минтақа ба ҳар сари аҳолӣ 

2000 486,8 25,6 

2005 1764,5 86,1 

2010 5716,2 254,3 

2012 8961,2 381,5 

2014 11530,5 469,6 

2016 14654,81 572,3 

2018 18343,8 690,4 

2019 20537,1 758,5 

2020 21621,9 785,3 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти 
давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 2021. – С. 334, 335; Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – С. 32, 33. 

Бо мақсади пурра инъикос намудани тамоюли рушд 

нишондиҳандаҳоеро, ки дар ҷадвали болоӣ низомбандӣ шудаанд, дар 

шакли диаграмма нишон медиҳем. 

Дар иртибот бо расми 2.1 бояд қайд кард, ки агар дар оғози 

ҳазорсолаи нав МММ ба ҳар нафар аҳолӣ 25,6 сомонӣ бошад, ин 

нишондиҳанда дар соли 2020 ба 785,3 сомонӣ баробар гардидааст, ки 

бештар аз 30,7 маротиба афзоиш ѐфтааст. 
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Бояд таъкид кард, ки барои ташаккули маҷмуи маҳсулоти 

минтақавии вилоят нақши бахши истеҳсолӣ (саноат, хоҷагии қишлоқ, 

соҳаи хизматрасонӣ, сохтмон) назаррас (аз се ду ҳиссаи он) мебошад, ки 

он афзалиятҳои қавии рақобатиро таъмин менамояд. Инчунин, ҳиссаи 

асосӣ ба бахши агросаноатӣ рост омада, аз самаранокии фаъолияти 

корхонаҳои бахши мазкур шаҳодат медиҳад ва далели он аст, ки рушди 

иҷтимою иқтисодии минтақа аз ин соҳаҳо вобаста мебошад.  

 
 

2000 2005 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Расми 2.1. - Маҷмуи маҳсулоти минтақа ва динамикаи он ба ҳар нафар аҳолӣ 

дар солҳои 2000-2020 (млн. сомонӣ) 

Дар ин самт бояд иброз намуд, ки гуногунсохтории соҳаи саноат 

иқтисодиѐти вилоятро вобаста аз тағйирѐбии бозорҳои ҷаҳонии молию 

молиявӣ ба аздастдиҳии афзалиятҳои рақобатӣ бурда мерасонад.  

Ҳамчунин, бояд зикр намуд, ки душворӣ дар фаъолияти корхонаҳо 

натиҷаи худро дар ваъзи иқтисодиѐти вилоятӣ инъикос мекунад 

(ҷадвали 2.2).  

Тавре додаҳои ҷадвали 2.2 шаҳодат медиҳанд, ҳаҷми фоидаи 

корхонаҳои вилояти Суғд дар соли 2020 нисбат ба соли 2000 7,5 

маротиба коҳиш ѐфта, дигар нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти 

корхонаҳо ба маротибаҳо афзоиш кардааст, ки ифодагари рушди 

486,8 1764,5 

5716,2 

8961,2 

11530,5 

14654,81 

18343,8 

20537,1 
21621,9 

25,6 86,1 254,3 381,5 469,6 572,3 690,4 758,5 785,3 

Ҳаҷми умумии МММ Ҳаҷми МММ ба ҳар сари аҳолӣ 
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фаъолнокии иқтисодии субъектҳои ҳоҷагидорӣ мебошад. Масалан, 

воситаҳои пулии ташкилоту корхонаҳо дар давари таҳлилӣ ба андозаи 

57,7 маротиба афзоиш ѐфтааст, ки далели гуфтаҳои болозикр аст.  
 

Ҷадвали 2.2. - Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти ташкилоту корхонаҳои 

вилояти Суғд (млн. сомонӣ) 
 

Номгӯй 2000 2005 2010 2014 2016 2018 2019 2020 

Соли 2020 
нисбат ба 

2000 
(маротиба) 

Корхонаҳои 
фоидагирифта  

18,2 33,8 177,6 0,5 1,3 2,6 2,4 2,4 - 7,5 

Корхонаҳои 
зарардида 

24,1 65,4 59,5 55,7 69,1 32,2 452,8 177,5 7,4 

Қарздори 
дебитории 
корхонаҳо  

892,0 494,1 423,2 696,6 1721,4 3950,8 4222,7 5468,2 6,13 

Қарздории 
кредитории 
корхонаҳо  

252,8 816,7 794,1 1244,5 2944,2 7116,8 10618,7 15088,3 59,6 

Захираҳои 
истеҳсолӣ, 
хароҷотҳои 
корхонаҳо  

162,5 336,3 587,3 1170,2 1250,9 1713,2 2866,1 2573,2 15,8 

Воситаҳои 
пулии 
корхонаҳо,  

9,2 7,7 88,4 84,0 728,2 1144 438,3 531,4 57,7 

Даромад аз 
фуруши 
маҳсулоти 
корхонаҳои 
муштарак:  

1058,6 209,3 732,9 969,5 1862,8 2561,0 2817,8 - - 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи вилояти Суғд. – 
Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Суғд, 2021. – С. 646, 647, 649, 650, 653, 569, 665, 668-671. 

 

Дар хусуси захираҳои истеҳсолӣ ва хароҷоти корхонаҳо таъкид 

кардан бамаврид аст, ки дар давраи соли 2000 то 2020, ҳаҷми ин 

нишондиҳандаҳо ба 15,8 маротиба афзоиш ѐфтааст. 

Чӣ тавре ки аз додаҳои ҷадвал бармеояд, ҳам ҳаҷми қарздориҳои 

дебиторӣ ва ҳам қарздориҳои кредитории ташкилоту корхонаҳо дар 

давраи таҳқиқ мутаносибан ба 6,1 ва 59,6 маротиба зиѐд гаштааст,  ки аз 

фаъолияти фаъоли ин субъектҳо шаҳодат медиҳад. Такя ба ин 
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нишондиҳандаҳо қайд кардан зарур аст, ки муносибатҳои истеҳсолӣ 

байни ташкилоту корхонаҳо тамоюли рушд дорад. Зеро ҳаҷми 

қарздориҳои дебиторӣ, агар дар соли 2000 ҳамагӣ дар вилоят 892,0 млн. 

сомониро ташкил карда бошад, дар соли 2020 ин нишондиҳанда ба 

5468,2 млн. сомонӣ расидааст. 

Рушд ва ѐ нигоҳ доштани мавқеи рақобатпазирии минтақа ва 

ҳудудҳои он аз ҳолати соҳаи хизматрасонӣ низ вобаста аст, ки як қатор 

маълумоти умумиро оид ба нишондиҳандаҳои соҳаи мазкур мавриди 

баррасӣ қарор медиҳем (ҷадвали 2.3). 
 

Ҷадвали 2.3. - Маълумотҳои умумӣ оид ба фаъолияти корхонаҳои соҳаи 

хизматрасонӣ дар вилояти Суғд, (ҳазор сомонӣ) 

Номгӯи 

нишондиҳандаҳо 

Солҳо 
Муқоиса 

с. 2020 
нисбати с. 

2016 
(маротиба) 

2
0

0
0

 

2
0

0
5

 

2
0

1
0

 

2
0

1
6

 

2
0

1
8

 

2
0

1
9

 

2
0

2
0

 

Гардиши яклухт ва 
чаканаи молҳо барои 
ҳама шабакаҳои фурӯш  

8
8

5
1

8
4

,1
 

1
7

8
1

5
8

9
,0

 

3
4

4
6

2
1

3
,2

 

6
2

7
5

7
9

0
,1

 

8
0

8
9

3
9

6
,9

 

9
0

4
1

8
0

0
 

9
4

4
8

9
4

5
 

1,5 

Шумораи корхонаҳои 
савдои чакана ва 
хӯроки омма (воҳид)  

1
5

9
2

 

1
9

1
2

 

1
1

9
3

 

1
4

3
6

 

1
1

7
9

 

1
2

7
1

 

1
4

6
9

 
1,02 

Хизматрасониҳои 
пулакӣ ба аҳолӣ, млн. 
сомонӣ 1

5
9

5
,8

 

3
3

7
9

,9
 

1
1

8
1

,3
 

3
4

9
5

,7
 

3
5

2
7

,3
 

3
6

0
3

,3
 

3
2

9
1

,6
 

0,94 

Хизматрасониҳои 
пулакӣ ба сари ҳар як 
нафар аҳолӣ, сомонӣ 

8
3

,9
 

1
6

5
,2

 

5
5

2
,6

 

1
3

6
5

,1
 

1
3

3
5

,5
 

1
3

3
0

,9
 

1
1

9
5

,5
 

0,87 

Шумораи корхонаҳои 
хизматрасонии маишӣ 
(воҳид) 

4
1

5
 

5
3

7
 

4
5

2
 

3
5

4
 

2
8

4
 

1
2

5
 

9
7

 

0,27 

Маблағгузорӣ 
тавассути қарзи бонкӣ 
ба соҳаҳои иқтисодиѐт, 
ҳаз. сомонӣ  9

8
7

8
8

1
,7

 

2
1

6
5

9
1

,3
 

5
9

1
1

4
0

,6
 

1
6

9
4

2
8

9
,2

 

1
8

2
9

8
9

2
,2

 

2
1

1
8

9
2

7
 

2
2

2
7

2
1

9
 

1,31 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти 

давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. 2021. – С. 647; Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2019. – С. 145, 146; Омори 
солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – С. 599, 618, 641, 630, 624. 
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Чӣ тавре ки аз додаҳои ҷадвали 2.2 бармеояд, натиҷаҳои 

фаъолияти ташкилоту корхонаҳои вилояти Суғд дар муқоиса ба солҳои 

2000-ум ба маротибҳо зиѐд шуда бошад ҳам, нисбат ба соли 2016 андаке 

коҳиш ѐфтааст. Масалан, бо ифодаи мутлақ ҳаҷми хизматрасониҳои 

пулӣ ба аҳолӣ дар соли 2020 тибқи маълумоти оморӣ 3291,6 ҳаз. 

сомониро ташкил дода бошад, ин нишондиҳанда нисбат ба соли 2000-ум 

2,06 маротиба зиѐд буда, нисбати нишондиҳандаи соли 2016 дар ҳаҷми 

6% коҳиш ѐфтааст, ки 94 %-и додаҳои соли 2016-ро ташкил додааст. Дар 

навбати худ шумораи корхонаҳои хизматрасонии маишӣ дар соли 2020 

дар маҷмуъ 97 воҳидро ташкил кардааст, ки ин нишондиҳанда қариб 27 

фоизи додаҳои соли 2016-ро ташкил медиҳад. Вале дигар 

нишондиҳандаҳое, ки дар ҷадвали 2.2 доир ба соҳаи хизматрасонӣ гирд 

оварда шудаанд, алалхусус гардиши яклухт ва чаканаи молҳо барои 

ҳама шабакаҳои фурӯш, шумораи корхонаҳои савдои чакана ва хӯроки 

омма, ҳаҷми қарзи бонкӣ дар иқтисодиѐти минтақа ҳам нисбати ба соли 

2000-ум ва ҳам нисбати соли 2016 ба маротибҳо зиѐд гаштаанд, ки 

бевосита аз беҳтар гардонидани вазъи соҳа ва аз даст надодани 

афзалияти рақобатии минтақа дарк медиҳанд.  

Боиси зикр аст, ки пурра аз даст додани афзалиятҳои рақобатӣ 

бештар дар фаъолияти корхонаҳои хизматрасонии маишӣ мушоҳида 

мешавад ва ифодагари ин гуфтаҳо маълумоти дар ҷадвали 2.4 

низомбандӣ кардашуда мебошад. 

Додаҳои ҷадвали 2.4 шаҳодат медиҳанд, ки афзоиши хизматрасониҳои 

пулакӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд тадриҷан зиѐд мегарданд, вале дар 

соли 2020 нисбати нишондиҳандаҳои соли 2019 коҳишѐбӣ мушоҳида 

мешавад, ки ин ҳам сабаби объективӣ дошта бо пандемияи COVID – 19 

алоқаманд мебошад.  
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Ҷадвали 2.4. - Ҳаҷми хизматрасониҳои пулӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 

Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. сомонӣ) 
 

Номгӯи 
шаҳру 

ноҳияҳо 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

млн. 
сом. 

бо 
% 

млн. 
сом. 

бо 
% 

млн. 
сом. 

бо 
% 

млн. 
сом. 

бо 
% 

млн. 
сом. 

бо 
% 

млн. 
сом. 

бо 
% 

Суғд 
1
1
9
4
,8

 

1
0
0
 

1
3
4
9
,3

 

1
0
0
 

1
4
6
6
,6

 

1
0
0
 

1
3
3
1
,8

 

1
0
0
 

1
2
6
4
 

1
0
0
 

9
5
7
,4

 

1
0
0
 

Ашт 

2
1
,7

 

1
,8

2
 

2
4
,2

 

1
,7

9
 

3
0
,2

 

2
,0

6
 

2
8
,8

 

2
,1

6
 

2
8
,5

 

2
,2

7
 

3
0
,1

 

3
,1

4
 

Айнӣ 7
,8

 

0
,6

5
 

5
,6

 

0
,4

2
 

3
,2

 

0
,2

2
 

2
 

0
,1

5
 

2
,9

 

0
,2

3
 

4
,7

 

0
,4

9
 

Б. Ғафуров 

3
7
8
,2

 

3
1
,6

5
 

4
8
4
,8

 

3
5
,9

3
 

1
5
5
,6

 

1
0
,6

1
 

3
0
1
 

2
2
,6

0
 

1
3
4
,7

 

1
0
,7

2
 

1
0
1
,3

 

1
0
,5

8
 

Бустон 

2
9
,4

 

2
,4

6
 

2
5
,7

 

1
,9

0
 

3
0
,7

 

2
,0

9
 

3
6
,9

 

2
,7

7
 

4
2
,3

 

3
,3

7
 

3
3
,5

 

3
,4

9
 

Гулистон 

2
4
,3

 

2
,0

3
 

3
3
,3

 

2
,4

7
 

3
8
 

2
,5

9
 

4
0
,3

 

3
,0

3
 

4
4
,7

 

3
,5

6
 

3
4
,8

 

3
,6

3
 

 Деваштич 9
 

0
,7

5
 

1
0
,2

 

0
,7

6
 

1
0
,1

 

0
,6

9
 

1
1
,4

 

0
,8

6
 

1
3
 

1
,0

3
 

1
3
,9

 

1
,4

5
 

Зафаробод 4
,3

 

0
,3

6
 

4
,8

 

0
,3

6
 

5
,4

 

0
,3

7
 

6
,9

 

0
,5

2
 

7
 

0
,5

6
 

6
,9

 

0
,7

2
 

Истаравшан 

8
0
,3

 

6
,7

2
 

5
8
,2

 

4
,3

1
 

6
7
,5

 

4
,6

0
 

8
6
,8

 

6
,5

2
 

8
9
,5

 

7
,1

2
 

8
2
,4

 

8
,6

0
 

Истиклол 0
,6

 

0
,0

5
 

0
,9

 

0
,0

7
 

1
,7

 

0
,1

2
 

2
 

0
,1

5
 

2
 

0
,1

6
 

1
,4

 

0
,1

4
 

Исфара 

5
3
,6

 

4
,4

9
 

6
1
,7

 

4
,5

7
 

6
8
,3

 

4
,6

6
 

7
4
,8

 

5
,6

2
 

7
4
,2

 

5
,9

0
 

7
4
,9

 

7
,8

2
 

Конибодом 

4
4
,7

 

3
,7

4
 

5
5
 

4
,0

8
 

5
3
,6

 

3
,6

5
 

5
5
,2

 

4
,1

4
 

5
6
,3

 

4
,4

8
 

6
2
,5

 

6
,5

2
 

Мастчоҳи 
Кӯҳӣ 0

,3
4
 

0
,0

3
 

2
,5

 

0
,1

9
 

5
,6

 

0
,3

8
 

6
,3

 

0
,4

7
 

7
,4

 

0
,5

9
 

0
,2

 

0
,0

2
 

Мастчоҳ 7
,9

 

0
,6

6
 

6
,3

 

0
,4

7
 

7
,4

 

0
,5

0
 

8
,8

 

0
,6

6
 

9
,7

 

0
,7

7
 

1
5
,6

 

1
,6

2
 

Панҷакент 

1
5
,3

 

1
,2

8
 

3
3
,7

 

2
,5

0
 

2
9
,5

 

2
,0

1
 

3
8
,8

 

2
,9

1
 

4
0
,7

 

3
,2

4
 

2
6
,7

 

2
,7

8
 

Спитамен 

1
3
,6

 

1
,1

4
 

1
2
,8

 

0
,9

5
 

1
5
,4

 

1
,0

5
 

2
0
,2

 

1
,5

2
 

2
1
,9

 

1
,7

4
 

1
9
,3

 

2
,0

1
 

Хучанд  4
7
6
 

3
9
,8

4
 

4
9
8
,3

 

3
6
,9

3
 

9
0
9
,4

 

6
2
,0

1
 

5
7
4
,6

 

4
3
,1

4
 

6
4
6
 

5
1
,3

9
 

4
1
3
,1

 

4
3
,1
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давоми ҷадвали 2.4. 

Ҷ. Расулов 

2
6
,8

 

2
,2

4
 

3
2
,2

 

2
,3

9
 

3
7
,9

 

2
,5

8
 

3
9
,6

 

2
,9

7
 

4
0
,3

 

3
,2

1
 

3
3
,6

 

3
,5

0
 

Шаҳристон 1
,3

 

0
,1

1
 

1
,6

 

0
,1

2
 

2
,7

 

0
,1

8
 

3
,7

 

0
,2

8
 

2
,9

 

0
,2

3
 

2
,5

 

0
,2

6
 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
30 соли Истиқлолияти давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - С. 324-325. 

 

Додаҳои ҷадвал нишон медиҳанд, ки ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ 

дар маҳалҳои вилояти Суғд дар заминаи идомаи равандҳои ислоҳоти бозорӣ, 

сол ба сол афзоиш меѐбанд. Ҳамин тариқ, тибқи маълумоти оморӣ, соли 2015, 

дар вилояти Суғд нисбат ба соли базавӣ қариб 6% афзоиш ѐфтааст, ки 1194,8 

миллион сомонї иҷро карда шудааст ва дар соли 2019 ин рақам 1264 миллион 

сомониро ташкил карда, 5,8% афзоиш дорад. Аммо дар соли 2020 ин 

нишондиҳанда 957,4 млн. сомониро ташкил кардааст, ки ба 75,7 % 

нишондиҳандаи соли 2019 баробар мебошад. Гуфтан бамаврид аст, ки сабаби 

чунин ҳолатро мо аллакай шарҳ додем. Нишондиҳандаи баланди соҳа дар 

соли 2020 аз рӯи ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар чунин ҳудудҳои 

минтақа ба монанди ш.Хуҷанд, н.Б. Ғафуров ва дар ш.Истаравшан ба 

мушоҳида расида, нишондиҳандаҳои ин маҳалҳо муттаносибан 413,1 млн. 

сомонӣ, 101,3 млн. сомонӣ ва 82,4 млн. сомониро ташкил додаанд. 

Яке аз самти муҳимми рушди иқтисодиѐти вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки ҳамчун асоси баланд бардоштани рақобатпазирии 

корхонаҳою ташкилотҳо низ маҳсуб меѐбад ин «инвеститсияҳо ба сармояи 

асосӣ» мебошанд. Дар миқѐси иқтисодиѐти вилояти Суғд баррасии додаҳои 

оморӣ ба мо имконияти муайян намудани тамоюли «инвеститсияҳо»-ро ба 

сармояи асосӣ медиҳанд. 

Тамоюли сармоягузориҳои асосиро дар миқѐси минтақаҳои Ҷумњурии 

Тољикистон аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.5 мушоҳида кардан имконпазир 

мебошад. 
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Ҷадвали 2.5. - Сармоягузориҳои асосӣ ба сари аҳолӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
Солҳо Номгӯй ҶТ Суғд Хатлон ВМКБ Душанбе НТҶ 

2015 

Сармоягузорӣ (млн. 
сомонӣ) 

9749,9 1658,9 1503,8 254,9 3363,4 2968,9 

Аҳолӣ (ҳазор нафар) 8551,2 2511 3047,8 217,4 802,7 1972,3 

Сармоягузорӣ ба 1 
нафар (сомонӣ) 

1140,2 660,7 493,4 1172,5 4190,1 1505,3 

Муқоиса бо нишон-
дињандаи ҷумҳуриявӣ 

1,00 0,58 0,43 1,03 3,67 1,32 

2016 

Сармоягузорӣ (млн. 
сомонӣ) 

11179,7 1925 2375,8 353,1 3023,7 3502,1 

Аҳолӣ (ҳазор нафар) 8742,8 2560,8 3124,4 220,2 816,2 2021,2 

Сармоягузорӣ ба 1 
нафар (сомонӣ) 

127,9 75,2 76 160,4 370,5 173,3 

Муқоиса бо нишон-
дињандаи ҷумҳуриявӣ  

1,00 0,58796 0,59421 1,2541 2,89679 1,35496 

2017 

Сармоягузорӣ (млн. 
сомонӣ) 

11371,6 2008,4 2185,1 439,6 2833,1 3905,4 

Аҳолӣ (ҳазор нафар) 8931,2 2608,5 3198,5 223,6 831,4 2069,2 

Сармоягузорӣ ба 1 
нафар (сомонӣ) 

127,3 77 68,3 196,6 340,8 188,7 

Муқоиса бо нишон-
дињандаи ҷумҳуриявӣ  

1,00 0,60 0,54 1,54 2,68 1,48 

2018 

сармоягузорӣ 
(млн.сомони) 

13361 1514,8 2802,6 519,2 2829 5995,4 

Аҳолӣ (ҳазор нафар) 9126,6 2658,4 3274,9 226,9 846,4 2120 

Сармоягузорӣ ба 1 
нафар (сомонӣ) 

146,4 57 85,6 228,8 334,2 282,8 

Муқоиса бо нишон-
дињандаи ҷумҳуриявӣ  

1,00 0,39 0,58 1,56 2,28 1,93 

2019 

Сармоягузорӣ 
(млн.сомони) 

12517,8 1736 2623 250,3 3234,8 4666,5 

Аҳолӣ (ҳазор нафар) 9313,8 2707,3 3348,3 228,9 863,4 2165,9 

Сармоягузорӣ ба 1 
нафар (сомонӣ) 

134,4 64,1 78,3 112,4 374,7 215,5 

Муқоиса бо нишон-
дињандаи ҷумҳуриявӣ  

1,00 0,48 0,58 0,84 2,79 1,60 

2020 

Сармоягузорӣ (млн. 
сомонӣ) 

11775,5 1321,5 2404,9 368,2 3275,8 4405,2 

Аҳолӣ (ҳазор нафар) 9506,3 2753,1 3425,5 231,4 880,8 2215,5 

Сармоягузорӣ ба 1 
нафар (сомонӣ) 

1238,7 480,0 702,0 1591,1 3719,1 1988,3 

Муқоиса бо нишон-

дињандаи ҷумҳуриявӣ  
1,00 0,38 0,56 1,28 3,0 1,6 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2020. – С. 20, 76, 196; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли 
Истиқлолияти давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - С. 310, 311. 
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Чӣ тавре ки аз додаҳои ҷадвали 2.5 дида мешавад, ҳаҷми сармоягузорӣ 

ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоюли афзоянда 

дорад, ки ҷанбаи мусбии ин нишондиҳанда мебошад. Дар ин ҷо ҷолиби 

диққат аст, ки сарфи назар аз афзоиши ҳаҷми умумии сармоягузорӣ ба ҳар 

сари аҳолӣ, ба ҳисоби фоиз низ ин нишондиҳанда ба таври назаррас 

меафзояд. Ҳамин тавр, агар дар соли 2015 сармоягузориҳо ба ҳар сари аҳолӣ 

дар ҷумҳурӣ 1140,2 сомониро ташкил карда бошад, ин нишондиҳанда дар 

соли 2020 ба 1238,7 сомонӣ расидааст, ки афзоиши он 108,6 %-ро ташкил 

додааст. Агар ҳаҷми сармоягузориро ба сари аҳолӣ дар байни минтақаҳои 

кишвар баррасӣ намоем, мушоҳид мешавад, ки дар соли 2015 дар вилояти 

Суғд ин нишондиҳанда ба 660,7 сомонӣ; вилояти Хатлон ба 493,4 сомонӣ; дар 

ВМКБ ба 1172,5 сомонӣ; ш. Душанбе ба 4190,1 сомонӣ ва дар НТҶ ба 1505,3 

сомонӣ баробар аст. Дар соли 2020 бошад ин нишондиҳанда дар вилояти 

Суғд 480,0 сомониро ташкил намудааст, ки нисбати соли 2015 як андоза 

коҳиш ѐфтааст. Нишондиҳандаҳои мазкур дар вилояти Хатлон дар соли 2020 

ба 702,0 сомонӣ, (афзоиш) дар ВМКБ - 1591,1 сомонӣ, (афзоиш) дар ш. 

Душанбе - 3719,1 сомонӣ, (коҳишѐбӣ) ва НТҶ -1988,3 сомонӣ, (афзоиш) 

расида, нисбати соли 2015 дар афзоиш коҳишѐбӣ мушоҳида карда мешавад. 

Мувофиқи иттилооти низомбандишуда дар додаҳои муқоисавии вилоятҳои 

Суғд ва Хатлон нисбат ба нишондиҳандаи ҷумҳуриявӣ қафомонӣ мавҷуд аст, 

ки ин шохис дар ин минтақаҳо мутаносибан қиммати 0,38 ва 0,56-ро дорад. 

Аммо, чунин параметрҳои суръатро дар маҷмуъ нишон намедиҳад. Ҳаҷми 

маблағҳои сармоягузоришуда нисбат ба солҳои базавӣ дар баъзе минтақаҳо 

тадриҷан зиѐд шудааст. 

Бояд қайд кард, ки ташаккули муҳити мусоиди сармоягузорӣ дар 

Тоҷикистон ва дар минтақаҳои он масъалаи аҳамияти стратегӣ дошта, аз 

татбиқи он пешрафти иќтисодиѐт вобаста аст. Дар ин самт монеаҳои 

буҳронӣ, падидаҳои манфӣ дар иқтисодиѐт, барқарор намудани устувории 

рушди иқтисодию иҷтимоӣ, инчунин нишондиҳандаҳои рушди минтақа, 

самаранокии истифодаи тамоми намудҳои захираҳои минтақа, таҷдиди 
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хоҷагии миллӣ омилҳои муҳим мебошанд. Таъмини бонизоми раванди 

сармоягузорӣ дар минтақаҳои вобаста чун зарурати ҳадди аксар ва 

самаранок истифода бурдани омилҳои истеҳсолот (аз ҷумла сармоя ва 

сармоягузорӣ) ва ҳам мубрам будани таҷдиди сохтори иқтисодиѐти 

минтақавӣ аз ҳисоби васеъ ҷорӣ намудани инноватсияҳо сурат мегирад. Дар 

раванди идоракунии тараққиѐти минтақавӣ, инчунин дар рафти ташаккули 

сиѐсати инвеститсионии минтақавӣ, ҳангоми таҳияи қарорҳои махсуси 

идоракунӣ самаранокии роҳҳои ноил шудан ба мақсадҳои гузошташуда ба 

рушди иҷтимоиву иқтисодии минтақа нақши муҳим дорад. Барои боз ҳам 

равшанӣ андохтан ба ин масъала нишондиҳандаҳои омории ММН ва 

сармоягузорӣ дар минтақаҳои кишварро баррасӣ менамоем (ниг. ба ҷадвали 

2.6). 

Ҷадвали 2.6. - Ҳиссаи сармоягузориҳо дар маҷмуи маҳсулоти минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо %) 
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Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2020. – С. 20, 76, 196; Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – С. 335, 
483. 

 

Додаҳои ҷадвал нишон медиҳанд, ки дар миқѐси минтақавӣ 

сармоягузориҳои шаҳрҳо ва минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 
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охир на танҳо тамоюли афзоянда доранд, балки вусъат низ меѐбад. Агар дар 

соли 2015 ҳаҷми сармоягузориҳо нисбат ба МММ ба ҳисоби фоиз дар миқѐси 

кишвар 8,5% - ро ташкил дода бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 

15,9% баробар шудааст. Нишондиҳандаи баландтарини рушди ҳиссаи 

сармоягузориҳо ба МММ дар солҳои охир дар НТҶ ва шаҳри Душанбе 

мушоҳида мешавад, ки ба 32,5 ва 21,0 % баробар аст. Ҳиссаи аз ҳама 

пасттарини сармоягузориҳо дар МММ дар соли 2020 дар вилояти Суғд 

мушоҳида мегардад, ки он ба 6,11 % баробар мебошад. Чунин вазъ дар 

вилояти Суғд аз солҳои гузашта боқӣ мондааст, зеро ин нишондиҳанда дар 

соли 2015 низ ҳамагӣ 3,14 ро ташкил медод. 

Рушди сармоягузорӣ ва афзоиши ҳисси он дар МММ аз он шаҳодат 

медиҳад, ки дар солҳои охир ислоҳоти самарабахш аз тарафи мақомоти 

ҳокимият ва таваҷҷуҳи роҳбарияти кишвар ба ин масъала, ҷорӣ гардидани 

ҳавасмандиҳо, эълони моратория ба соҳибкорон яке аз самтҳои равандҳои 

мусбии афзоиши сармоягузорӣ дар минтақаҳо мебошад. 

Бо баробари ин ҳаҷми сармоягузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 

низ афзоиш меѐбад. Солҳои охир аз тарафи Пешвои миллат муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон барои вусъатдиҳии ҳаҷми сармоягузориҳои дохилаву 

хориҷа чораҳои зарурӣ андешида шуда стратегияву барномаҳо ва ғайра 

амалӣ гардида истодаанд. Ин гуфтаҳоро бо нишондиҳандаҳои омории 

сармоягузории вилояти Суғд асоснок кардан мумкин аст, ки дар ҷадвали 2.7 

низомбандӣ шудааст.  

 

Ҷадвали 2.7. - Ҳаҷми сармоягузориҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд (млн. 

сомонӣ) 
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в. Суғд 1658,9 100 1925 100 2008,4 100 1514,7 100 1736 100 1321,5 100 

н. Ашт 53,3 3,21 58,2 3,02 26,2 1,30 28,63 1,89 61,5 3,54 64,2 4,85 

н. Айнӣ 112,8 6,80 93,2 4,84 108,7 5,41 33,22 2,19 78,3 4,51 60,1 4,54 

н. Б. Ғафуров 435,2 26,23 586,9 30,49 135,6 6,75 121,94 8,05 156,7 9,03 155,6 11,77 

ш. Бӯстон 34,4 2,07 52,5 2,73 36,3 1,81 26,49 1,75 35,4 2,04 139,5 10,55 
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давоми ҷадвали 2.7. 

ш. Гулистон 82,1 4,95 211,9 11,01 287,5 14,31 250 16,50 413,9 23,84 24,8 1,87 
н. Деваштич 29,8 1,80 43,7 2,27 42 2,09 42,99 2,84 48,1 2,77 41,6 3,14 

н. Зафаробод 10,3 0,62 37,1 1,93 31 1,54 31,23 2,06 24 1,38 18,2 1,37 
ш.Истаравшан 106,1 6,40 54,2 2,82 53,1 2,64 58,84 3,88 41,6 2,40 64,8 4,90 

ш. Истиқлол 3 0,18 5,1 0,26 504,6 25,12 11,27 0,74 12,6 0,73 3,5 0,26 

ш. Исфара 45,2 2,72 37,4 1,94 164,8 8,21 119,84 7,91 96,7 5,57 54,9 4,15 

ш. Конибодом 14,7 0,89 23,4 1,22 34,6 1,72 83,71 5,53 68,1 3,92 34,9 2,64 

н.Кӯҳ.Мастчоҳ 9,6 0,58 20,9 1,09 5,6 0,28 13,54 0,89 33 1,90 19,0 1,43 

н. Мастчоҳ 24,9 1,50 49 2,55 22,8 1,14 31,38 2,07 45,5 2,62 74,7 5,65 

ш. Панҷакент 338,2 20,39 346,3 17,99 302 15,04 239,4 15,81 154 8,87 172,0 13,01 

н. Спитамен 39,4 2,38 42,4 2,20 21,7 1,08 52,77 3,48 68,4 3,94 51,3 3,88 

ш.Хуҷанд  261 15,73 232,3 12,07 190 9,46 272,69 18,00 305,4 17,59 281,8 21,32 

н. Ҷ.Расулов 40,9 2,47 10,3 0,54 17,7 0,88 56,08 3,70 59,2 3,41 39,9 3,01 

н. Шаҳристон 18 1,09 20,4 1,06 24,3 1,21 40,74 2,69 33,5 1,93 20,5 1,55 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи вилояти Суғд. – 
Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Суғд, 2020. – С. 43, 77, 127; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти 
давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2021. - С. 310, 311. 

 

Аз маълумоти ҷадвали 2.7 аѐн мешавад, ки дар солҳои 2015-2019 

маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ аз ҷониби ноҳияҳо ва шаҳрҳои вилояти Суғд 

ба таври назаррас афзоиш ѐфта, нишондиҳандаи мазкур соли 2020 бо сабаби 

таъсири пандемияи коронавирус коҳиш ѐфтааст. Зикр кардан зарур аст, ки 

дар соли 2020 ба маблағи 1321,5 млн. сомонӣ маблағгузорӣ шудааст, ки 

нисбати нишондиҳандаи соли 2020  дар маҷмуъ 24 % коҳиш ѐфтааст. Ба ин 

нигоҳ накарда дар вилояти Суғд маблағгузорӣ ба фондҳои асосӣ назаррас 

мебошад. Дар соли 2020 сармоягузориҳо ба фондаҳои асосӣ бештар ба 

шаҳрҳои Хуҷанд - 281,8 млн. сомонӣ, Панҷакент - 172,0 млн. сомонӣ, ноҳияи 

Б. Ғафуров - 155,6 млн. сомонӣ ва ш. Бӯстон 139,5 млн. сомонӣ рост омадааст. 

Дар ин давра нишондиҳандаҳои нисбатан паст дар шаҳру ноҳияҳои Истиқлол 

- 3,5 млн. сомонӣ, Зафаробод - 18,2 млн. сомонӣ ва Куҳистони Мастчоҳ - 19,0 

млн. сомониро ташкил додаанд. 

Бо истифода аз усули пешниҳодшудаи олимони рус оид ба арзѐбии 

ҳолати рақобатпазирии минтақаҳо, ки дар қисми назариявии таҳқиқоти 

мазкур баррасӣ карда будем, ҳолати рақобатпазирии вилояти Суғдро 

арзѐбї менамоем. Чӣ тавре ки таҳқиқ намудем, тибқи ақидаи 

муҳаққиқон, нишондиҳандаҳои маҷмуавии рақобатпазирии минтақа 
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(Pинт) аз се гуруҳ ташаккул меѐбанд: нишондиҳандаҳои ифодакунандаи 

сатҳи зиндагӣ; ҷолибияти инвеститсионии минтақа; мавҷудият ва 

самаранокии истифодаи захираҳои минтақа”30. Вале дар ин самт як 

нуктаро қайд намудан зарур аст, ки барои арзѐбӣ намудани сатҳи 

рақобатпазирӣ гуруҳбандии минтақаҳо аз рӯи коэффисиенти интегралии 

рақобатпазирӣ (Pинт) ба матлаб мувофиқ аст. Аз ин лиҳоз, дар асоси 

низомбандӣ намудани ақидаҳои олимони зиѐди хориҷиву ватанӣ, 

назарияҳои рақобатпазирӣ мо чунин гуруҳбандиро пешниҳод менамоем: 

- агар зариби интегралии рақобатпазирӣ (Pинт) аз 1 калон бошад, 

он гоҳ Pинт>1,0 рақобатпазириро дар сатҳи “хеле баланд” арзѐбӣ менамояд, 

зеро дар ин ҳолат кулли афзалиятҳои рақобатӣ дар сатҳи баланд истифода 

мешаванд; 

- агар қимати зариб ба 0,8 < Pинт < 1,0 баробар бошад, бояд 

рақобатпазирӣ дар сатҳи “баланд” арзѐбӣ карда шавад;  

- агар қимати зариб дар байни 0,5< Pинт < 0,8 қарор гирад, 

рақобатпазирӣ бояд дар сатҳи “миѐна” арзѐбӣ шавад. Зеро аз нисф зиѐди 

афзалиятҳои рақобатӣ дар чунин ҳолат мавҷуд мебошад;  

- агар нишондиҳанда дар байни 0,3< Pинт< 0,5 қарор дошта бошад, бояд 

сатҳи “пасти” рақобатпазирӣ хислат дода шавад; 

 - агар қимати зариб аз 0,3 паст бошад, яъне Pинт< 0,3 бошад, сатҳи 

“хеле пасти” рақобатпазириро ифода мекунад.  

Ҳамин тавр, бо истифода аз усули зерин сатҳи рақобатпазирии 

минтақаро арзѐбӣ менамоем. Сараввал дар зербоби мазкур 

рақобатпазириро аз рӯйи меъѐрњои ҷолибияти инвеститсионӣ ва 

фаъолнокии иқтисодӣ мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Меъѐрҳои 

дигари арзѐбӣ предмети таҳқиқи зербобҳои ояндаи диссертатсияи 

мазкур мебошанд. Барои расидан ба ин ҳадаф шохисҳои муқоисавиро, ки 

дар қаламрави ҷумҳурӣ нисбат ба ҳисоби миѐна ба ҳар як нишондиҳанда ба 

                                           
30

Ушвицкий,  Л.И.  Конкурентоспособность  региона  как  новая  реалия: сущность, методы оценки, современное состояние / 

Л.И. Ушвицкий, В.Н. Парахина  //  Сборник  научных  трудов  СевКавГТУ. Серия “Экономика”.  –  Владикавказ: Северо-

Кавказский гос. технический ун-т, 2005. – № 1. – С. 1-20. 
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таври алоҳида ҳисобу китоб карда шудааст, истифода менамоем, ки он дар 

ҷадвали 2.8 оварда шудааст.  

Ҷадвали 2.8. - Нишондиҳандаҳои ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии 

минтақаҳои ҷумҳурӣ дар соли 2020 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи вилояти Суғд. – 
Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Суғд, 2020. – С. 43, 77, 127; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти 
давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2021. - С. 310, 311. 

 

Чӣ тавре ки аз додаҳои ҷадвали 2.8 мушоҳида мешавад, дар ҳудуди 

кишвар аз рӯи нишондиҳандаҳои ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии 

минтақаҳои ҷумҳурӣ дар соли 2020 нишондиҳандаҳо гуногун мебошанд. Зеро 

дар соли 2020 ҳаҷми инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ дар вилояти Суғд ба 

1093,9 млн. сомонӣ баробар шуда, ин нишондиҳанда дар вилояти Хатлон ба 

2599,2 млн. сомонӣ ва дар ш. Душанбе – 2699,5 млн. сомониро ташкил 

додааст. Нишондиҳандаҳои мазкур дар вилояти Суғд нисбат ба вилояти 

Хатлон 2,4 маротиба ва нисбати шањри Душанбе бошад 2,5 маротиба пасттар 

буда нисбати НМҶ 1,6 ва ВМКБ 6,1 маротиба зиѐд мебошад. Агар дар соли 

муқоисавӣ ҳаҷми инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба 

7266,8 млн. сомонӣ баробар, пас шохиси муқоисавӣ нисбат ба қимати миѐнаи 

Минтақаҳо
и ҶТ 

Инвеститсия ба 
сармояи асосӣ 

Суръати рушди 
ҳаҷми умумии 

маҳсулоти 
саноатӣ 

Инвеститсия ба 
сармояи асосӣ ба 

ҳар сари аҳолӣ 

Шохиси 
рақобатнокӣ 

аз рӯи 
ҷолиб. 

инвеститсия 
ва фаъол 

(    

млн. 
сомони 

Шохиси 
муқоисавӣ 
нисбат ба 

қимати 
миѐна 

Бо фоиз Шохиси 
муқоиса-
вӣ нисбат 
ба қимати 

миѐна 

бо 
сомонӣ 

Шохиси 
муқоиса-
вӣ нисбат 
ба қимати 

миѐна 

Вилояти 
Суғд 

1093,9 0,452 116,1 1,125 480,1 0,283 
0,524 

Вилояти 
Хатлон 

2599,2 1,073 101,1 0,980 702,1 0,414 
0,758 

ВМКБ 180 0,074 89,3 0,865 1591,2 0,938 0,392 

НТҶ 694,1 0,287 110,5 1,071 1988,4 1,172 0,711 

ш.Душанбе 2699,5 1,114 98,9 0,959 3719,1 2,193 1,328 

Ба ҳисоби 
миѐна дар 
ҷумҳурӣ 

2422,3 1,000 103,18 1,000 1696,1 1,000 - 
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нишондиҳанда дар вилояти Суғд ба 0,45 ва дар вилояти Хатлон ба 1,073 ва 

дар шаҳри Душанбе бошад 1,114%-ро ташкил мекунад. Аз ҳама қимати поѐнӣ 

дар шохиси муқоисавӣ нисбат ба дигар минтақаҳо дар ВКМБ мушоҳида 

гардид, ки дар минтақаи мазкур бо ҳисоби миѐна нишондиҳандаи арзѐбӣ 

0,074 фоизро ташкил намуд. Бо баробари ин, шохиси ҳаҷми умумии 

маҳсулоти саноатӣ дар ТУНФИ-и вилояти Суғд дар соли 2020 нисбат ба соли 

2019 116,1% ташкил намудааст, ки аз ҳама нишондиҳандаи баланд аст. Зикр 

кардан зарур мебошад, ки ин нишондиҳанда аз ҷиҳати истифодабарии 

самаранокии сармоягузорӣ хеле натиҷаи хубро ифода менамояд. Боиси қайд 

аст, ки дар ин давра, инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар 

ш. Душанбе ба 3719,2 сомонӣ, дар НТҶ ба 1988,3 сомонӣ, дар ВМБК ба 1591,2 

сомонӣ, дар вилояти Хатлон ба 702 сомонӣ таъмин гардида, аз ҳама 

нишондоди камтарин дар вилояти Суғд мушоҳида мешавад, ки 480 сомониро 

ташкил намудааст. Ин тасдиқи гуфтаҳои болозикр мебошад, ки ҷиҳати 

самаранокии сармоягузориҳо баѐн кардем. 

Чӣ тавре ки аз ҷадвали 2.8 бармеояд, дар байни минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандаи ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии 

иқтисодии минтақаҳо шаҳри Душанбе сатҳи “хеле баланд”-и рақобатпазирӣ 

дорад. Вилояти Хатлон ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ сатҳи “баланд”-и 

рақобатпазирро соҳиб мебошанд ва вилояти Суғд бошад дар байни 

минтақаҳо ба сатҳи “миѐна”-и рақобатпазирӣ ноил шудааст. Аз ин ҷо хулоса 

намудан мумкин аст, ки иқтидори иқтисодии вилояти Суғд ҷиҳати ҷалби 

инвеститсияҳо ва таъмини фаъолнокии баланди субъектҳои иқтисодӣ пурра 

истифода нашудааст. Бинобар ин Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

вилояти Суғдро зарур аст, ки имкониятҳои мавҷударо истифода бурда, оид 

ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ чораҳои зарурӣ андешад.  

Сатҳи рақобатпазирии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз рӯи меъѐри 

ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии иқтисодии шаҳру ноҳияҳои вилояти 

Суғд дар ҷадвали 2.9 мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.  
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Ҷадвали 2.9. - Нишондиҳандаҳои ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии 

шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар соли 2020 

Номгӯй 

Бакордарории 
фондҳои асосӣ аз 

рӯи шаҳру 
ноҳияҳои вилоят 

Корҳои сохтмону 
васлкунӣ ба ҳар 

сари аҳолӣ 

Маблағгузорӣ аз 
рӯи шаҳру 

ноҳияҳо ба ҳар 
сари аҳолӣ 

Шохиси 
рақобатн

окӣ аз 
рӯи 

ҷолиб. 
инвестит-
сионї ва 

фаъолнок

ї, (    

Ҳазор 
сомонӣ 

Шохиси 
муқои-

савӣ 

сомонӣ Шохиси 
муқои-

савӣ 

сомонӣ Шохис
и 

муқоиса
вӣ 

н.Айнӣ 6343,5 0,104 705,8 1,388 708,2 0,962 0,518 

н.Ашт 64879,3 1,068 343,7 0,676 375,3 0,510 0,717 

н.Б.Ғафуров 123854 2,038 332,9 0,655 402,8 0,547 0,901 

ш.Бӯстон 36881,3 0,607 633,7 1,246 664,1 0,902 0,880 

ш.Гулистон 146204 2,406 473,9 0,932 2790,9 3,791 2,041 

н.Деваштич 14845 0,244 737,5 1,451 234,4 0,318 0,483 

н.Зафаробод 7139,6 0,117 477,4 0,939 235,5 0,320 0,328 

ш.Истиқлол 3520 0,058 953,4 1,875 195,5 0,266 0,307 

ш.Истаравшан 41446,2 0,682 12,6 0,024 232,5 0,316 0,173 

ш.Исфара 146959 2,418 135,1 0,265 197,5 0,268 0,556 

ш.Конибодом 55889,9 0,920 232,4 0,457 163,4 0,222 0,454 

н.Кӯҳистони 
Мастчоҳ 

3516 0,058 724,2 1,424 738,1 1,003 0,436 

н.Мастчоҳ 77164,1 1,270 508,8 1,001 569,0 0,773 0,994 

ш.Панҷакент 35546,8 0,585 553,5 1,089 556,5 0,756 0,784 

н.Спитамен 35963,8 0,592 273,6 0,538 356,3 0,484 0,536 

ш.Хуҷанд 170265 2,802 1328,5 2,610 1519,3 2,064 2,471 

н.Ҷ.Расулов 115324 1,898 272,4 0,535 2854,6 3,877 1,579 

н.Шаҳристон 8188,2 0,135 448,7 0,882 458,0 0,622 0,420 

Ба ҳисоби 
миѐна дар 
вилоят 

60773,9 1,000 508,2 1,000 736,2 1,000 - 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи вилояти Суғд. – 
Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Суғд, 2020. – С. 43, 77, 127; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти 
давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2021. - С. 310, 311. 

Аз нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 2.9 овардашуда маълум мегардад, ки 

нишондиҳандаҳои ҷолибияти инвеститсионӣ ва фаъолнокии шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд дар соли 2020 фарқияти назаррас доранд. Алалхусус, аз ҳама 

нишондиҳандаи баланд дар бобати ба кор адохтани фондҳои асосӣ аз рӯи 

шаҳру ноҳияҳои вилоят дар ш. Хуҷанд, ки ба 170265,0 ҳазор сомонӣ, шаҳрҳои 

Гулистон ва Исфара, ки ба 146204,1 ва 146958,5 ҳазор сомонӣ мерасанд, 

ташкил намудаанд. Дар ин давра ҳисоби миѐнаи ин нишондиҳанда дар 
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минтақа 60773,86 ҳазор сомониро ифода намуда, шохиси муқоиса нисбат ба 

қимати миѐна дар ш. Хуҷанд – ба 2,8, ш. Гулистон – ба 2,4, дар ноҳияҳои Б. 

Ғафуров ва Ҷ. Расулов ба 2,03 ва 1,9 баробар аст. Ҳамчунин дар соли 2020 

маблағгузорӣ аз рӯи шаҳру ноҳияҳо ба ҳар сари аҳолӣ ба ҳисоби миѐна 736,2 

сомониро ташкил намудааст. Таъкид кардан зарур аст, ки дар давраи 

таҳлилӣ аз ҳама қимати баландтарини нишондиҳандаи мазкур дар ноҳияи Ҷ. 

Расулов мушоҳида мешавад, ки ба 2854,6 сомонӣ баробар буда, мавқеи 

дуюмро ш. Гулистон бо 2790,9 сомонӣ ишғол мекунад. Дар шохиси муқоиса 

нисбат ба қимати миѐнаи нишондиҳандаҳои сармоягузорӣ ба ҳар сари аҳолӣ 

дар ин ноҳияҳо 3,9 ва 3,8-ро ташкил намудааст.  

Маълумоти оморӣ шаҳодат медиҳад, ки шањрњои Хуҷанд ва Гулистон, 

ноњияи Ҷ. Расулов дар миқѐси шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд нисбатан сатҳи 

баланди рақобатпазирӣ доранд, ки нишондиҳандаи интегралии 

рақобатпазирии ин маҳалҳо аз 1,5 зиѐд аст. Ноҳияҳои Б. Ғафуров ва Мастчоҳ, 

шаҳрҳои Бӯстону Панҷакент нисбатан сатҳи рақобатпазирии баланд доранд, 

зеро истифодабарии афзалиятҳои рақобатпазирӣ дар ин шаҳру ноҳияҳо ба 1,0 

наздик мебошад. Шаҳру ноҳияҳои Айнӣ, Исфара, Спитамен, Аштро бошад 

ҳамчун дорои сатҳи миѐнаи рақобатпазирӣ хислат додан мумкин аст, ки 

зарибҳои ҳосилшуда аз 0,5 зиѐд буда то 0,8-ро ташкил мекунанд. Шаҳру 

ноҳияҳои дигари вилояти Суғд бошанд сатҳи пасти рақобатпазирӣ доранд, 

зеро нишондиҳандањо оид ба фаъолнокии иқтисодӣ ва ҷалби инвеститсияҳо 

дар ин ҳудудҳо аз 0,5 поѐнтар мебошанд. Боиси қайд аст, ки аз ҳама 

нишондиҳандаҳои пасти рақобатпазириро ноҳияи Зафаробод, шаҳри 

Истиқлол, шаҳри Истаравшан ва боқимонда маҳалҳои минтақа соҳиб 

мебошанд. 

2.2. Сатҳи зиндагии аҳолӣ ва самаранок истифодабарии захираҳо ҷузъи 

таркибии рақобатнокӣ дар минтақа  

Мақсади асосии сиѐсати иқтисодии минтақавӣ дар самти рақобатпазирӣ 

ноил гаштан ба рушди босуботи иқтисодӣ тавассути самаранок 
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истифодабарии захираҳои инвеститсионӣ маҳсуб меѐбад. Ноил шудан ба ин 

ҳадаф натанҳо маънои оптималӣ идора намудани захираҳои сармоягузорӣ, 

инчунин фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ, таъмини сатҳи баланди 

некуаҳволии аҳолӣ дар минтақаро низ дар назар дорад. 

Тибқи маълумоти оморӣ сохтмони манзил ва ба истифода додани 

он дар шаҳру ноҳияҳои кишвар назаррас буда, суръати рушди он дар 

солҳои охир дар минтақаҳо нисбатан афзоиш ѐфта истодааст. Барои 

муқоиса ба истифода додани манзилҳои истиқоматиро дар Ҷумњурии 

Тољикистон ва минтақаҳои он дар ҷадвали 2.10 нишон медиҳем. 

Ҷадвали 2.10. - Таъмини аҳолӣ бо манзил ба ҳисоби миёнаи як нафар 

истиқоматкунанда (дар охири сол, аз масоҳати умумӣ бо метри мураббаъ) 

 
 
Минтақаҳ
о 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

м2 
муқоиса 
бо ниш. 
ҷумҳурӣ 

м2 
муқоиса 
бо ниш. 
ҷумҳурӣ 

м2 
муқоиса 
бо ниш. 
ҷумҳурӣ 

м2 
муқоиса 
бо ниш. 
ҷумҳурӣ 

м2 
муқоиса 
бо ниш. 
ҷумҳурӣ 

м2 
муқоиса 
бо ниш. 
ҷумҳурӣ 

ҶТ 10,8 1,00 10,8 1,00 10,9 1,00 10,8 1,00 10,9 1,00 11,1 1,00 

ш.Душанб
е 

11,6 1,07 11,3 1,05 11,9 1,09 12,2 1,13 12,3 1,13 
13,4 1,20 

в. Суғд 10,9 1,01 11 1,02 11,6 1,06 11,4 1,06 11,5 1,06 12,0 1,08 

в. Хатлон 10,8 1,00 10,5 0,97 10,5 0,96 10,1 0,94 10,1 0,93 10,1 0,90 

ВКМБ 13,5 1,25 13,6 1,26 13,9 1,28 13,7 1,27 13,7 1,26 13,9 1,25 

НТҶ 10 0,93 9,9 0,92 10,1 0,93 10,2 0,94 10,5 0,96 10,7 0,96 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон / 
Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. – 
С.101; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ / Маҷмӯаи 
оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - С. 101. 

 

Додаҳои ҷадвали 2.10 нишон медиҳанд, ки таъмини аҳолӣ бо манзил ба 

ҳар сари аҳолӣ дар ҷумҳурӣ назаррас афзоиш ѐфтааст. Агар дар соли 2015 дар 

миқѐси Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳар сари аҳолӣ 10,8 м2 таъмини манзил рост 

омада бошад, пас дар соли 2020 ин нишондиҳанда ба 11,1 м2 расидааст. Дар 

дигар вилоятҳо ва шаҳрҳои кишвар низ чунин вазъият мушоҳида карда 

мешавад. Дар шаҳри Душанбе дар ин давра аз 11,6 м2 дар соли 2015 13,4 м2 

дар соли 2020 баробар шудааст. Инчунин, дар вилояти Суғд аз 10,9 м2 дар 

соли 2015 ба 12,0 м2 дар соли 2020 расидааст, ки 1,1 м2 зиѐд мебошад. 

Ҳамин тавр, дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд солҳои охир ба 

истифода додани хонаҳои истиқоматӣ ба 1,1 м2  нисбат ба давраи аввали 
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солҳои таҳлилӣ афзоиш ѐфтааст. Ба назари мо, ин вазъ тавассути 

ҳиссаҷудокунии давлатӣ ва инфиродӣ ба аҳолии ноҳияҳои вилояти Суғд 

мебошад. Барои далели гуфтаҳои болоӣ мо ҷадвали навбатиро 

пешниҳод менамоем. 

Ҷадвали 2.11. - Ба истифода додани хонаҳои истиқоматӣ дар шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд (аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоя, ҳазор метри мураббаъ) 
 

Шаҳру 

ноҳияҳои 

вилояти Суғд 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ҳаз. 
м2 

бо 
% 

ҳаз. 
м2 

бо 
% 

ҳаз. 
м2 

бо 
% 

ҳаз. 
м2 

бо 
% 

ҳаз. 
м2 

бо 
% 

ҳаз. 
м2 

бо 
% 

в. Суғд 418,1 100 423 100 464,4 100 509,4 100 515,8 100 434,4 100 

н. Ашт 22,9 5,5 27,2 6,4 29,9 6,4 30,9 6,1 37,8 7,3 27,3 6,28 

н. Айнӣ 15 3,6 17,9 4,2 18,6 4,0 12,4 2,4 12,5 2,4 9,5 2,18 

н. Б. Ғафуров 28,2 6,7 28,3 6,7 28,3 6,1 37,2 7,3 37,2 7,2 37,4 8,60 

ш. Бӯстон 7,9 1,9 8,2 1,9 4,3 0,9 6,5 1,3 6,6 1,3 10,2 2,34 

ш. Гулистон 4,3 1,0 10,9 2,6 1,9 0,4 0,7 0,1 2,2 0,4 4,2 0,96 

н. Деваштич 24,6 5,9 23,1 5,5 27,5 5,9 33,9 6,7 34,2 6,6 20,2 4,65 
н. Зафаробод 12,1 2,9 13 3,1 13,1 2,8 16,1 3,2 16,2 3,1 17,8 4,09 

ш.Истаравшан 53,4 12,8 54,7 12,9 58,7 12,6 57,7 11,3 67,9 13,2 72,0 16,5 

ш. Истиқлол 2,9 0,7 3 0,7 3,8 0,8 3,9 0,8 3,9 0,8 4,0 0,92 

ш. Исфара 55,7 13,3 58,8 13,9 64,3 13,8 65,4 12,8 45,7 8,9 30,8 7,09 

ш. Конибодом 18,3 4,4 18,7 4,4 14 3,0 17,7 3,5 21,3 4,1 22,2 5,11 

н.Кӯҳ. Мастчоҳ 4,5 1,1 5,6 1,3 10,4 2,2 10,8 2,1 11,2 2,2 6,1 1,40 

н. Мастчоҳ 23,6 5,6 15 3,5 19,6 4,2 18,5 3,6 14,2 2,8 13,3 3,06 

ш. Панҷакент 31,6 7,6 33,5 7,9 40,8 8,8 25,5 5,0 27,3 5,3 21,7 4,99 

н. Спитамен 11,6 2,8 13 3,1 14,6 3,1 15,4 3,0 15,6 3,0 15,9 3,66 

ш.Хуҷанд  73,4 17,6 50,6 12,0 65 14,0 94,7 18,6 94,7 18,4 69,3 15,9 

н. Ҷ.Расулов 8,9 2,1 14 3,3 20,9 4,5 32,5 6,4 37,3 7,2 37,3 8,58 

н. Шаҳристон 19,2 4,6 27,5 6,5 28,6 6,2 29,5 5,8 29,5 5,7 15,2 3,49 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи вилояти Суғд. – 
Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Суғд, 2019. – С. 52, 85, 134; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти 
давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2021. - С. 103, 104. 
 

Чӣ тавре ки аз ҷадвали 2.11 мушоҳида мешавад, таъмини аҳолӣ бо 

манзил ба зиѐда аз як метри мураббаъ ба ҳар сари аҳолӣ дар вилояти Суғд 

афзоиш ѐфтааст. Ҳамин тавр, агар соли 2015 дар вилояти Суғд фонди манзил 

418, 1 ҳазор м2 бошад, пас дар соли 2020 ин нишондиҳанда 434,4 ҳазор м2-ро 

ташкил кардааст. Дар соли 2020 таъмини аҳолӣ бо манзил бештар дар 

шаҳрҳои Истаравшан ва Хуҷанд мушоҳида шуда, он мутаносибан 72,0 ва 69,3 

ҳазор м2 –ро ташкил кардааст. Нишондиҳандаҳои пасттарин дар шаҳрҳои 

Истиқлолу Бӯстон ба назар мерасанд, ки мутаносибан 4,0 ва 4,2 ҳазор м2 –ро 

ташкил мекунад. 
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Дар маҷмуъ, гуфтан ҷоиз аст, ки бояд барои баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа ва ноил гаштан ба рушди босубот 

ҳалли вазифаҳои зеринро бояд ба мадди назар гирифт: 

- таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақаҳо бо назардошти 

истифодаи оқилонаи иқтидори онҳо, таҷдид ва нигаҳдории захираҳои 

маҳаллӣ ва ҳифзи муҳити зист; 

- ҳалли муаммоҳои байнисоҳавии илмию техникӣ ва ташкилию 

идоракунӣ, инчунин пешгирӣ кардани оқибатҳои буҳронҳои пешомада; 

- баланд бардоштани сатҳи технологию иттилоотии ҳамаи соҳаҳои 

фаъолияти хоҷагии минтақа барои ноил шудан ба рақобатпазирии маҳсулот 

ва хизматрасониҳои сохторҳои соҳибкорӣ; 

- татбиқи самараноки стратегияи рушди минтақа дар амал. 

Сифат ва сатҳи баланди зиндагонии аҳолӣ яке аз самтҳои 

афзалияти рақобатпазирии минтақаҳо ба ҳисоб меравад. Зеро 

тараққиѐти сифати зиндагӣ дар минтақа ба афзоишѐбии рақобатпазирии 

он мусоидат мекунад (ниг. ба ҷадвали 2.12).  

Ҷадвали 2.12. – Нишондиҳандаҳои калидии сатҳи зиндагии аҳолӣ дар вилояти 

Суғд барои солҳои 2000-2020 (сомонӣ) 

Нишондиҳандаҳо 2000 2005 2010 2014 2016 2018 2019 2020 

Муқои- 
саи 

2020 бо 
2016 

(мароти
-ба) 

Музди меҳнати 
миѐнамоҳонаи 
коргарони 
корхона ва 
ташкилот 
(сомонӣ) 

1
3

,5
 

6
9

,2
 

2
5

8
,3

 

6
4

5
,7

 

7
7

4
,2

 

1
0

7
2

,3
 

1
1

8
2

,6
9

 

1
2

3
6

,2
6

 

7
9

,4
 

Ҷамъи даромад 
ба ҳар нафар 
аҳолӣ (сомонӣ) 2

5
,7

 

1
3

5
,2

 

2
7

8
 

3
9

6
,6

 

4
1

8
,5

 

4
9

6
,1

 

4
2

1
,5

 

4
3

2
,4

 

1
9

,3
 

Хароҷотҳо 
барои 1 аъзои 
хонавода дар 
моҳ  

1
8

,3
 

8
2

,5
 

2
1

2
,4

 

3
2

6
,7

 

3
4

7
,7

 

3
8

5
,0

 

4
3

4
,8

 

6
4

6
,4

7
 

- 
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давоми ҷадвали 2.12. 

Индекси 
нархҳои 
истеъмолӣ дар % 1

3
3

,9
 

1
0

9
,9

 

1
0

4
,5

 

1
0

4
,8

 

1
0

6
,0

 

1
0

5
,8

 

1
0

7
,1

 

1
0

8
,8

 

- 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи вилояти Суғд. – 
Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Суғд, 2019. – С. 419; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ / 
Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - 
С. 70; Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – С. 212, 213, 2015, 218, 226. 

Тавре аз додаҳои ҷадвали 2.12 мушоҳида мегардад, дар вилояти Суғд 

дар солҳои 2000-2020 даромади аҳолӣ ба сари ҳар нафар аҳолӣ 19,3 маротиба 

афзоиш ѐфтааст. Маблағи музди меҳнати миѐнамоҳонаи кормандони 

ташкилоту корхонаҳо низ 79,4 маротиба афзоиш ѐфтааст. Дар навбати худ 

андозаи хароҷоти хонаводаҳо барои 1 аъзои оила дар давоми як моҳ низ ба 

35,3 маротиба зиѐд шудааст. 

Боиси зикр аст, ки дар ин давра бо баробари даромади пулии аҳолӣ дар 

шаҳру ноҳияҳои вилоят тадриҷан афзоиш ѐфтааст. Ба назари мо ин натиҷаи 

ислоҳоти самараноки Ҳукумати ҶТ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи 

зиндагони аҳолӣ мебошад, ки самараи худро додааст. Додаҳои ҷадвали 2.13 

барои баррасии нишондиҳандаҳои даромади пулии аҳолӣ дар шаҳру 

ноҳияҳои в.Суғд имкон медиҳанд. 

Ҷадвали 2.13. - Даромади пулии аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 

Шаҳр ва 
ноҳияҳои 
вилояти 

Суғд 

2017 2018 2019 2020 

сомонӣ 

Муқоиса 
бо ниш. 
миѐнаи 
вилоятӣ 

сомонӣ 

Муқоиса 
бо ниш. 
миѐнаи 
вилоятӣ 

сомонӣ 

Муқоиса 
бо ниш. 
миѐнаи 
вилоятӣ 

сомонӣ 

Муқоиса 
бо ниш. 
миѐнаи 
вилоятӣ 

Ҳисоби миѐ-
наи в. Суғд 

1012,87 1,00 1072,28 1,00 1182,69 1,00 1236,26 1,00 

Ашт 693,82 0,69 718,15 0,67 790,43 0,67 859,95 0,69 

Айнӣ 1116,68 1,10 1244,54 1,16 1496,17 1,27 1576,68 1,27 

Б. Ғафуров 901,68 0,89 946,75 0,88 1032,32 0,87 1013,50 0,81 

Бӯстон 962,7 0,95 1584,53 1,48 1272,23 1,08 1125,27 0,91 

Гулистон 1989,65 1,96 1763,02 1,64 2078,34 1,76 2075,49 1,67 
Деваштич 674,73 0,67 703,19 0,66 787,53 0,67 816,99 0,66 
Зафаробод 714,71 0,71 768,34 0,72 826,99 0,70 864,91 0,69 
Истаравшан 928,65 0,92 947,27 0,88 1063,16 0,90 1153,37 0,93 
Истиклол 1010,58 1,00 919,92 0,86 1030,44 0,87 1066,74 0,86 
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давоми ҷадвали 2.13. 

Исфара 868,34 0,86 916,81 0,86 975,94 0,83 1029,03 0,83 
Конибодом 768,03 0,76 830,1 0,77 926,57 0,78 973,70 0,78 

Мастчоҳи 
Кӯҳӣ 

664,88 0,66 651,8 0,61 753,41 0,64 847,64 0,68 

Мастчоҳ 700,76 0,69 715,3 0,67 719,97 0,61 852,0 0,68 

Панҷакент 1264,6 1,25 1336,6 1,25 1537,37 1,30 1630,14 1,31 

Спитамен 789,85 0,78 781,48 0,73 937,97 0,79 994,91 0,80 
Хучанд  1241,71 1,23 1324,4 1,24 1430,13 1,21 1530,56 1,23 

Ҷ. Расулов 808,11 0,80 852,17 0,79 940,96 0,80 1005,09 0,81 

Шаҳристан 651,66 0,64 727,24 0,68 781,04 0,66 838,04 0,67 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз: Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 
2019. – С. 52, 85, 134; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ / 
Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - 
С. 74-75. 
 

Даромади пулии аҳолӣ аз рӯи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд суръати 

назарраси афзоишро дар солҳои охир нишон медиҳад. Ҳамин тариқ, то 

солҳои 2017-2020 ҳаҷми умумии нишондиҳандаҳои мазкур дар вилояти Суғд 

1,22 маротиба афзудааст. Дар маҷмуъ, ин нишондиҳанда аз 1012,87 сомонӣ то 

1236,26 сомонӣ нисбат ба ҳар сари аҳолӣ баробар шудааст. Дар дигар 

ноҳияҳо ва ҳудудҳои вилоят низ чунин тамоюл, яъне афзоиш мушоҳида 

мегардад.  

Афзоиши даромади аҳолӣ дар шаҳри Гулистон назаррас буда, даромади 

миѐна ба ҳар сари аҳолӣ 2075,49 сомониро ташкил кардааст. Дар 

ш.Панҷакент бошад ин нишондиҳанда 1630,14 сомонӣ ноҳияи Айнӣ - 1576,68 

сомонӣ ва инчунин дар шаҳри Хуҷанд - 1530,56 сомониро ташкил медиҳад. 

Ин аз рушди некӯаҳволии аҳолӣ тавассути афзоиши даромади ҳар сари аҳолӣ 

шаҳодат медиҳад. Афзоиши даромади аҳолӣ аз фаъолияти истеҳсоли 

кишоварзон деҳқонон, воридшавии пул аз ҳисоби муҳоҷирон бештар 

алоқаманд аст, ки танҳо дар минтақа ҳар сол зиѐда аз 2,5 – 3 миллиард 

долларро ташкил медиҳад. 

Мавқеи вилояти Суғд аз рӯи сатҳи даромадҳо чун омили рақобатпазирӣ 

дар муқоиса бо пойтахти мамлакат ш.Душанбе дар сатҳи нисбатан паст 

қарор дорад. Инчунин, сатҳи пасти ҳаҷми даромадҳо ба сари ҳар нафар 

аҳолиро дар вилояти Суғд таносуби ин нишондиҳанда бо бузургии ҳадди 
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ақали зист тасдиқ менамояд.  

Боиси зикр аст, ки таъсири зиѐдро ба рақобатпазирии минтақа 

нишондиҳандаҳои шуғл ва бекорӣ мерасонанд. Сатҳи бекорӣ дар вилояти 

Суғд дар соли 2020 яке аз нишондиҳандаҳои пасттаринро дар миқѐси 

мамлакат нишон медиҳад. Дар натиҷаи таъсири буҳрони молиявии ҷаҳонӣ 

дар соли 2010 афзоиши назарраси нишондиҳандаи бекорӣ ба амал омад ва 

наздик 11 ҳаз. нафар (бо ҳисоби миѐна барои ҷумҳурӣ – 3% ва ѐ 55 ҳаз. нафар) 

-ро ташкил намуд.  

Сатҳ ва сифати зиндагонӣ дар минтақа, тавассути ҳолати рушди соҳаи 

тандурустӣ ва самаранокии корҳо дар ин самт, ки онро нишондиҳандаҳои 

беморӣ инъикос менамояд, тавсиф медиҳад. Вилояти Суғд дар байни 

минтақаҳо аз рӯи сатҳи беморӣ дар зинаи 3-юм қарор дорад, ки ба ҳар ҳазор 

нафар аҳолӣ дар давоми солҳо зиѐда аз 800 нафар мувофиқ меояд.  

Дар навбати дуввум мо тасмим гирифтем, ки аз усули пешниҳодкардаи 

олимони рус Л.И. Ушвитский, В.Н. Парахина истифода бурда, сатҳи 

рақобатпазирии минтақаҳои мамлакатро аз рўи нишондиҳандаҳои сатҳи 

зиндагии аҳолї низ мавриди таҳқиқ қарор диҳем. Бо ин мақсад чунин 

нишондиҳандаҳое, ки барои тавсифи сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат 

менамоянд, истифода бурдан зарур мебошад:  

- музди меҳнати номиналии миѐнаи ҳармоҳа; 

- ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба ҳар сари аҳолӣ; 

- таъмин будани аҳолӣ бо манзил ба ҳисоби ҳар як нафар 

истиқоматкунанда; 

- шумораи ҷиноятҳо ба ҳар ҳазор нафар аҳолӣ. 

Боиси зикр аст, ки зиѐдшавии шумораи ҷиноятҳо нисбат ба 1000 нафар 

аҳолӣ ҳолати манфӣ мебошад. Бинобар ин дар вақти ҳисоби шохиси 

муқоисавии ин нишондиҳанда беҳтарин мебошад, агар аз ҳисоби миѐна кам 

бошад. Агар нишондихандаи мазкур аз ҳисоби миѐнаи шумораи ҷиноятҳо ба 

ҳар ҳазор нафар аҳолӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ кам бошад, ҳамон қадар ба мақсад 

мувофиқ аст. Агар нишондиҳандаи мазкур аз ҳисоби миѐнаи ҷумҳуриявӣ зиѐд 
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бошад, ин ҳолат ташвишовар ҳисобида мешавад ва ба сатҳи рақобатпазирии 

минтақа таъсири манфӣ мерасонанд.  

Ҳисобу китоби нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолӣ дар чадвали 

2.14 низомбандӣ шудааст.  

Аз рӯи маълумоти ҷадвали 2.14 мушоҳида мешавад, ки дар соли 2020 

динамикаи нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолии минтақаҳои мамлакат 

аз рӯи музди меҳнати миѐнаи ҳармоҳаи номиналӣ ба ҳисоби миѐна дар 

кишвар ба 1393,8 сомонӣ баробар шудааст. Нишондиҳандаи баландтарини 

музди меҳнати миѐна дар ш. Душанбе мушоҳида мегардад, ки он 2080,8 

сомониро ташкил менамояд. Дар минтақаҳои ВМКБ ва Суғд ин нишондод ба 

1347,4 ва 1236,3 сомонӣ баробар мебошад, ки аз ш.Душанбе поѐнтар 

мебошад. Музди меҳнати миѐнаи ҳармоҳаи номиналии камтарин дар вилояти 

Хатлон ташаккул ѐфта, он 1053,8 сомониро ташкил намудааст. 

Тавре ки аз додаҳои ҷадвали 2.14 мушоҳида мегардад, дар байни 

минтақаҳо шаҳри Душанбе рақобатпазирии нисбатан баланд дорад, зеро 

шохиси ҳисобшуда аз 1 зиед аст ва 1,493-ро ташкил мекунад. Вилояти Суғд ва 

ВМКБ аз рӯи ин нишондиҳанда сатҳи миѐнаи рақобатпазирӣ дорад, ки он ба 

1 наздик мебошад. Зикр кардан бамаврид аст, ки нишондиҳандаи вилояти 

Суғд ба 0,7979 ва ВМКБ ба 0,7429 баробар шудааст. Дигар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне вилояти Хатлон ва НТҶ аз рӯи нишондиҳандаи 

арзѐбӣ сатҳи пасти рақобатпазирӣ доранд. 

Ҳамин тавр, минтақаҳое, ки ҳангоми муқоисаи сатҳи зиндагонии аҳолӣ 

сатҳи пасти рақобатпазирӣ доранд, ба масъалаи баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии аҳолӣ бояд аз ҷониби мақомоти давлатӣ чорабиниҳои махсус 

коркард намоянд. 
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Ҷадвали 2.14. - Нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолии минтақаҳои 
мамлакат дар соли 2020 
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в. Суғд 1236,3 0,887 347,8 0,575 12 1,081 2,27 1,085 0,8426 

в. Хатлон 1053,8 0,756 126,3 0,209 10,1 0,910 2,04 1,209 0,5580 

ВМКБ 1347,4 0,967 197,9 0,327 13,9 1,252 2,55 0,966 0,7261 

НТҶ 1192,9 0,856 95,6 0,158 10,7 0,964 2,07 1,190 0,5374 

ш.Душанбе 2080,8 1,493 465,7 0,770 13,4 1,207 5,41 0,456 0,8587 

Ба ҳисоби 
миѐна дар 
ҷумҳурӣ 

1393,8 1,000 604,8 1,000 11,1 1,000 2,47 1,000 - 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз: Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 
2019. – С. 52, 85, 134. 

 
Чӣ тавре ки аз маълумоти дар ҷадвали 2.14 овардашуда маълум 

мегардад, нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолии минтақаҳои вилояти 

Суғд дар соли 2020 аз рӯи музди меҳнати миѐнаи ҳармоҳаи номиналии меҳнат 

ба ҳисоби миѐна дар минтақа ба 1236,3 сомонӣ баробар мебошад.  

Аз рӯи меъѐрњои мазкур ҳолати кор дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 

Суғдро баррасӣ менамоем, ки дар ҷадвали 2.15 нишондиҳандаҳои зарурии 

соҳа низомбандӣ шудаанд.  
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Ҷадвали 2.15. - Нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагии аҳолии минтақаҳои вилояти 

Суғд дар соли 2020 
  

Музди 
меҳнати 
миѐнаи 

ҳармоҳаи 
номиналии 

меҳнат 

Ҳаҷми 
хизматрасонии 

пулакӣ ба 
аҳолӣ ба ҳар 
нафар аҳолӣ 

Ба ҳисоби 
миѐна 

таъми-ни 

аҳолӣ бо 
манзил ба 
як нафар 
истиқо-

маткунанда 

Ҷиноятҳо ба 
ҳазор нафар 

аҳолӣ 

Шохиси 
рақобатнок 

аз рӯи 
сатҳи 

зиндаг. 
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н.Айнӣ 1576,7 1,275 55,4 0,159 14,2 0,748 1,05 2,488 0,394 

н.Ашт 860,0 0,696 175,8 0,506 12,9 0,680 2,05 1,273 0,573 

н.Б.Ғафуров 1013,5 0,820 262,3 0,754 9,3 0,493 1,81 1,444 0,595 

ш.Бӯстон 1125,3 0,910 895,7 2,576 24,1 1,273 7,89 0,331 2,081 

ш.Гулистон 2075,5 1,679 696,0 2,001 14,0 0,740 3,74 0,698 1,527 

н.Деваштич 817,0 0,661 78,4 0,225 9,6 0,507 1,37 1,904 0,341 

н.Зафаробод 864,9 0,700 89,0 0,256 10,3 0,546 1,92 1,358 0,416 

ш.Истиқлол 1066,7 0,863 77,8 0,224 127,8 0,676 3,11 0,839 0,538 

ш.Истаравшан 1153,4 0,933 295,9 0,851 1,1 0,057 1,58 1,652 0,301 

ш.Исфара 1029,0 0,832 269,4 0,775 10,4 0,552 2,09 1,251 0,658 

ш.Конибодом 973,7 0,788 292,6 0,841 15,0 0,792 1,99 1,309 0,737 

н.Кӯҳистон 
Мастчоҳ 

847,6 0,686 7,8 0,022 15,5 0,820 1,59 1,642 0,197 

н.Мастчоҳ 852,0 0,689 119,0 0,342 8,4 0,444 1,84 1,420 0,419 

ш.Панҷакент 1630,1 1,319 86,4 0,248 10,7 0,565 1,46 1,785 0,470 

н.Спитамен 994,9 0,805 134,0 0,385 11,8 0,624 2,26 1,153 0,552 

ш.Хуҷанд 1530,6 1,238 2227,0 0,640 18,3 0,969 7,05 0,370 1,275 

н.Ҷ.Расулов 1005,1 0,813 239,8 0,690 11,4 0,604 2,33 1,122 0,671 

н.Шаҳристон 838,0 0,678 55,8 0,160 15,6 0,826 1,88 1,392 0,401 

Ба ҳисоби 
миѐна дар 
ҷумҳурӣ 

1236,3 1,000 347,8 1,000 18,9 1,000 2,61 1 - 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз: Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 
2019. – С. 52, 85, 134. 

 

Музди баландтарини меҳнат дар ш. Гулистон мушоҳида мешавад, ки ба 

2075,5 сомонӣ баробар аст. Дар нишондиҳандаҳои назаррас инчунин дар 

ш.Панҷакент мушоҳида мешавад, ки ба 1630,14 сомонӣ, дар н. Айнӣ - 1576,7 
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сомонӣ ва дар ш. Хуҷанд – 1530,6 сомонӣ баробар аст. Дар навбати худ, 

нишондиҳандаи пасттарини музди меҳнати миѐнаи ҳармоҳаи номиналӣ дар 

н. Деваштич (817 сомонӣ) дар н. Шаҳристон (838,04 сомонӣ) ва дар н. 

Мастчоҳ (852,0 сомонӣ) мушоҳида мешавад. 

Бо баробари ин, ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ ба ҳар нафар 

бошад аз ҳама нишондиҳандаи калонтарин дар ш. Хуҷанд - 2226,9 сомонӣ ва 

ш. Бӯстон - 895,7 сомонӣ расидааст, ки ба ҳисоби миѐна дар минтақа ин 

нишондиҳанда 347,7 сомониро ташкил кардааст. 

Чӣ тавре ки аз додаҳои ҷадвали 2.15 бармеояд, сатҳи баланди 

рақобатпазириро дар байни шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз рӯи меъѐри 

нишондиҳандаҳои сатҳи зиндагонии аҳолӣ дар солҳои охир шаҳри Бӯстон 

(нишондоди рақобатпазирӣ – 2,081), шаҳри Гулистон (1,527) ва шаҳри Хуҷанд 

(1,275) сатҳи баланди рақобатпазирӣ доранд. Ҳамин тавр гуфтан зарур аст, ки 

дар ин шаҳру ноҳияҳо нишондиҳандаи мазкур аз 1 зиед аст. Дар шаҳру 

ноҳияҳои зерини вилоят ба монанди ноҳияи Б.Ғафуров (0,595), ноҳияи Ашт 

(0,573), Исфара (0,658), Конибодом (0,737), Ҷ. Расулов (0,671) сатҳи 

рақобатпазириро миѐна арзебӣ кардан мумкин аст, зеро нишондиҳандаи 

мазкур аз 0,5 зиѐд аст. Дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд бошад дар сатҳи 

пасти рақобатпазирӣ қарор доранд. Бинобар ин, дар оянда барои баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ яъне, таъмин намудани рақобатпазирӣ дар 

самти таъмини некуаҳолӣ он шаҳру ноҳияҳое, ки дар сатҳи пасти рақобат 

қарор доранд, бояд чораҳои зарурӣ андешанд.   

Зикр кардан зарур аст, ки нишондиҳандаи дигари муҳим, ки дар 

арзѐбии сатҳи рақобатпазирии минтақа истифода мешавад, ин мавҷудият ва 

самаранокии истифодаи захираҳои минтақаҳо мебошад. Ҷанбаи мазкури 

арзѐбӣ дар қисми назариявии кор мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Чунин 

нишондиҳандаҳои асосиро дар доираи таҳқиқи ҷанбаҳои назариявии кори 

диссертатсионӣ баррасӣ намудаем: 

- МММ ба ҳар нафар аҳолӣ; 

- ҳаҷми истеҳсоли маҳсулои саноатӣ ба ҳар сари аҳолӣ; 
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- гардиши моли чакана ба ҳар нафар аҳолӣ; 

- маблағгузорӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ ба ҳар сари 

аҳолӣ. 

Дар асоси шохисњои муқоисавӣ, ки дар байни минтақаҳои алоҳидаи 

ҷумҳурӣ нисбат ба шохиси муқоисавии ҳисоби миѐнаи ҷумҳуриявӣ ҳар як 

нишондиҳандаи минтақаҳо дар алоҳидагӣ ҳисоб карда шудааст, ки он дар 

ҷадвали 2.16 оварда шудааст.  

Ҷадвали 2.16. Нишондиҳандаҳои мавҷудият ва самаранокии истифодаи 

захираҳои дар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар соли 2020 
 

Минтақаҳои 
ҶТ 

МММ ба ҳар 
нафар аҳолӣ 
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саноатӣ ба ҳар 
сари аҳолӣ 

Гардиши моли 
чакана ба ҳар 
нафар аҳолӣ 

Маблағгузорӣ 
аз ҳисоби 

ҳамаи 
манбаъҳои 
сармоядиҳӣ 
ба ҳар сари 
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Вилояти 
Суғд 

7853,7 0,920 5656,5 2,029 3432,8 1,127 480 0,283 0,841 

Вилояти 
Хатлон 

6445,9 0,755 2626,8 0,942 1954,5 0,642 702,1 0,414 0,574 

ВМКБ 4602,4 0,539 989,6 0,355 653,4 0,215 1591,2 0,938 0,338 

НТҶ 6108,1 0,715 1484,5 0,533 1972,6 0,648 1988,3 1,172 0,661 

ш.Душанбе 
17677,7 2,071 3178,9 1,141 7217,5 2,369 3719,1 2,193 2,306 

Ба ҳисоби 
миѐна дар 
ҷумҳурӣ 

8537,6 1,000 2787,3 1,000 3046,2 1,000 1696,1 1,000 - 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз: Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 
2019. – С. 52, 85, 134. 

 
Аз ҷадвали 2.16 мушоҳида мегардад, ки дар қисми нишондиҳандаҳои 

мавҷудият ва самаранокии истифодаи захираҳои минтақаҳои кишвар дар 

соли 2020, аз рӯи МММ дар вилояти Суғд ба ҳар нафар аҳолӣ мухталиф 
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мебошад. Зикр кардан зарур аст, ки аз ҳама шохиси баланд дар байни дигар 

минтақаҳо ҳисоби миѐна дар ҷумҳурӣ мебошад. Зеро ба ҳисоби миѐна дар 

ҷумҳурӣ ба 8537,6 сомонӣ ба сари аҳолӣ рост меояд, ки ин нишондиҳанда 

хеле назаррас аст. Дар минтақаҳои кишвар бошад, аз ҳама ҳиссаи баланди 

МММ ба сари аҳолӣ дар ш. Душанбе мушоҳида мегардад, ки ба 17677,7 

сомонӣ баробар аст. Мавқеи дуввум ба вилояти Суғд бо 7853,6 сомонӣ ва 

сеюм ба вилояти Хатлон тааллуқ дорад, ки 6445,9 сомониро ташкил мекунад, 

дар НТҶ ба 6108,1 сомонӣ баробар аст. Доир ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ бошад, зикр кардан зарур аст, ки ин нишондиҳанда ба ҳисоби миѐна 

2787,3 сомониро ташкил менамояд ва натиҷаи назаррас аст. Боиси таъкид 

аст, ки ин нишондиҳанда аз ҳама зиѐд ба вилояти Суғд рост омада, дар соли 

2020 ба 5656, 5 ҳазор сомонӣ баробар буда, дар шохиси муқоисавӣ нисбат ба 

қимати миѐна аз 2 болотар мебошад. Инчунин, дар байни минтақаҳои 

кишвар аз рӯи масъалаҳои гардиши моли чакана ба ҳар нафар аҳолии 

вилояти Суғд мавқеи калидӣ дорад. Тавре аз ҷадвали 2.15 аѐн мегардад, дар 

он нишондиҳандаи мазкур ба 3432,8 ҳазор сомонӣ баробар аст ва нисбат ба 

дигар минтақаҳои кишвар пешсаф мебошад. Танҳо аз рӯи нишондиҳандаи 

маблағгузорӣ аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоядиҳӣ ба ҳар сари аҳолӣ 

додаҳои вилояти Суғд аз дигар минтақаҳо дар сатҳи поѐнтар қарор дорад. 

Зеро нисбати нишондиҳандаи миѐнаи вилоятӣ ҳамагӣ шохиси муқоисавӣ ба 

0,283 баробар аст, ки дар оянда ба ин масъала низ бояд таваҷҷуҳи махсус 

зоҳир карда шавад. Дар байни минтақаҳои ҷумҳурӣ аз рӯи меъѐри мазкур 

ҳамчун собиткадам ш.Душанбе пас аз он НТҶ мебошанд, ки қиматҳои 

болотар аз нишондиҳандаи миѐна дар сатҳи ҷумҳуриявиро доро аст. 

Чӣ тавре ки аз ҷадвали 2.16 маълум аст, аз рӯи нишондиҳандаҳои 

мавҷудият ва самаранокии истифодаи захираҳои дар байни минтақаҳо 

рақобатпазирии сатҳи “хеле баланд”-ро шаҳри Душанбе (2,306) соҳиб 

мебошад, ки аз 1,0 зиѐд мебошад. Мавқеи дуюмро вилояти Суғд (0,841) ишғол 

менамояд, ки онро рақобатпазирии сатҳи баланд гуфтан имконпазир аст ва 

нишондоди он аз 0,8 зиѐд аст. НТҶ ва вилояти Хатлон бошанд сатҳи миѐнаи 
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рақобатпазирӣ дорад, ки нишондиҳандаи онҳо дар байни 0,5 то 0,8 қарор 

доранд. Минтақаи ВМКБ бошад сатҳи пасти рақобатпазирӣ дошта он ба 

0,338 баробар аст. Хулосаи мазкур ба ҳақиқати ҳол хеле наздик аст. Зеро ҳоло 

дар ВМКБ иқтидорҳои пурра ба раванди такрористеҳсол ворид нагардонида 

барои оянда имкониятҳои васеъ ва самтҳои навро минтақаи мазкур доро 

мебошад. 

Ҷадвали 2.17. - Нишондиҳандаҳои мавҷудият ва самаранокии истифодаи 

захираҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар соли 2020 
 

Номгӯи шаҳру 

ноҳияҳо 

Суръати 
афзоиши 

истеҳсолот 

Ҳаҷми 
истеҳсоли 
маҳсулоти 

саноатӣ ба ҳар 
сари аҳолӣ 

Гардиши моли 
чакана ба ҳар 
нафар аҳолӣ 

Маблағгузо-
рӣ аз ҳисоби 

ҳамаи 
манбаъҳои 
сармоядиҳӣ 
ба ҳар сари 
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н.Айнӣ 122,8 1,121 13667,5 1,039 1252,4 0,333 708,7 1,114 0,756 

н.Ашт 102,6 0,936 1349,3 0,103 2102,8 0,559 375,0 0,589 0,316 

н.Б.Ғафуров 190,1 1,734 6564,0 0,499 4341,5 1,153 402,9 0,633 0,858 

ш.Бӯстон 127,1 1,160 13823,5 1,050 16141,7 4,287 3729,9 5,863 3,129 

ш.Гулистон 67,7 0,618 48000,0 3,647 1742,0 0,463 496,0 0,780 0,933 
н.Деваштич 116,7 1,065 406,1 0,031 1018,6 0,271 234,6 0,369 0,149 
н.Зафаробод 107,5 0,981 2916,1 0,222 3166,5 0,841 234,8 0,369 0,407 

ш.Истиқлол 106,2 0,969 2277,8 0,173 7388,9 1,962 194,4 0,306 0,465 

ш.Истаравшан 103 0,940 1996,4 0,152 3360,5 0,893 232,7 0,366 0,360 

ш.Исфара 102,6 0,936 1338,1 0,102 3483,5 0,925 197,5 0,310 0,301 
ш.Конибодом 103,4 0,944 1502,8 0,114 2200,8 0,585 163,4 0,257 0,253 

н.Кӯҳистони 
Мастчоҳ 

106,8 0,975 155,0 0,012 197,7 0,053 736,4 1,158 0,089 

н.Мастчоҳ 96,1 0,877 1708,6 0,130 1700,2 0,452 569,8 0,896 0,358 

ш.Панҷакент 111,5 1,018 13769,0 1,046 1128,8 0,300 556,5 0,875 0,654 

н.Спитамен 136,4 1,245 4645,8 0,353 2132,6 0,566 356,3 0,560 0,519 

ш.Хуҷанд 115,3 1,052 8059,3 0,612 13445,8 3,571 1519,1 2,388 1,765 

н.Ҷ.Расулов 137,4 1,254 2269,8 0,172 1825,8 0,485 284,8 0,448 0,361 

н.Шаҳристон 99,7 0,910 825,9 0,063 1140,6 0,303 457,6 0,719 0,232 

Ба ҳисоби 
миѐна дар 
вилоят 

109,6 1,000 13160,2 1,000 3765,0 1,000 636,1 1,000 - 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 
2019. – С. 52, 85, 134. 
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Аз рӯи меъѐри усули болозикр ҳолати мавҷуда дар шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд низ таҳлил мегарданд, ки дар ҷадвали 2.17 инъикос гардидааст. 

Маълумоти ҷадвали 2.17 доир ба нишондиҳандаҳои мавҷудият ва 

самаранокии истифодаи захираҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар соли 

2020 собит менамояд, ки суръати афзоиши истеҳсолот нисбат ба соли гузашта 

дар ноҳияҳои Ҷ. Расулов - 137,4%, Спитамен -136,4% ва дар Айнӣ - 122,8%-ро 

ташкил намуданд. Бо баробари ин, дар минтақа коҳишѐбии нишондиҳандаи 

суръати афзоиши истеҳсолот дар ш. Гулистон ба 67,7%, н. Мастчоҳ ба 96,1% 

мушоҳида мегардад. Дар соли 2020 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар сари аҳолӣ тағийроти назаррас дорад. 

Таъкид кардан зарур аст, ки дар афзоиши ин нишондиҳанда як қатор 

маҳалҳои минтақа пешсаф мебошанд. Алалхусус, доир ба афзоиши ин 

нишондиҳанда қайд кардан зарур аст, ки дар соли 2020 истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар шаҳрҳои: Гулистон ба 48000 сомонӣ, Хуҷанд 

ба 8059,3 сомонӣ ва Панҷакент ба 13769,01 сомонӣ, инчунин дар н.Айнӣ ба 

13667,4 сомонӣ расида, афзоиши назаррасро нисбат ба солҳои гузашта нишон 

медиҳад. Гардиши моли чакана ба ҳар як нафари аҳолӣ низ дар шаҳрҳои 

Хуҷанд ба маблағи 13445 сомонӣ, Истиқлол ба маблағи 7388,8 сомонӣ 

баробар шудааст, ки аз афзоиши нишондиҳандаи мазкур дарак медиҳад. 

Нишондиҳандаҳои низомбандишуда дар ҷадвали 2.17 нишон 

медиҳанд, ки дар байни шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд сатҳи баланди 

рақобатпазириро аз рӯи меъѐри мавҷудият ва самаранокии истифодаи 

захираҳо дар шаҳру ноҳияҳои минтақа дар солҳои охир шаҳрҳои Бӯстон 

(нишондоди рақобатпазирӣ – 3,129), Хуҷанд (1,765) доранд. Ин 

шаҳрҳоро ба гуруҳи маҳалҳои сатҳи хеле баланд рақобатпазирӣ дошта 

ворид намудан мумкин аст, зеро дар ҳудудҳои зикрѐфта нишондиҳандаи 

шохиси муқоисавӣ аз 1,0 зиѐд муайян шудааст. Дар шаҳру ноҳияҳои 

зерин, ки шохиси интегралии рақобатпазирӣ аз 0,8 баланд буда ба 1,0 

наздик аст, метавон шаҳри Гулистон (0,933), ноҳияи Б. Ғафуров (0,858) –

ро ворид намуда,  сатҳи рақобатпазириро дар сатҳи баланд арзѐбӣ 
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намуд. Мутобиқи арзѐбии мазкур шаҳри Панҷакент (0,654), ноҳияҳои 

Айнї (0,756) ва Спитамен (0,519)-ро дорои сатҳи рақобатпазирии миѐна 

муайян кардан мумкин аст. Зеро нишондиҳандаи арзѐбӣ дар ин шаҳру 

ноҳияҳо аз 0,5 зиѐд ва то 0,8 афзоиш меѐбад. Дигар шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд бошанд дар сатҳи пасти рақобатпазирӣ мутобиқ ба 

арзѐбии шохиси интегралӣ қарор дорад, ки барои баланд бардоштани 

нишондиҳандаҳои зарурӣ дар ин ҳудудҳо чораҳои зарурӣ тақозо 

мегардад. Истифодабарии самараноки захираҳои истеҳсолӣ дар миқѐси 

вилояти Суғд ба нишондиҳандаҳои ҳаҷми фаъолияти савдои берунии 

минтақа низ инъикос мегардад. Нишондиҳандаҳои мазкур дар вилояти 

Суғд дар ҷадвали 2.18 низомбандӣ шудаанд.  

 

Ҷадвали 2.18. - Нишондиҳандаҳои асосии гардиши савдои берунии вилояти 

Суғд дар солҳои 2016-2020 (млн. дол. ИМА) 
 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 2020 бо % 

нисбат ба 
2016 

2016 2017 2018 2019 2020 

Гардиши савдои 
берунӣ (млн. долл. 
ИМА) 

1870,9 2050,1 2015,2 2042,7 1667,6 89,1 

Гардиши савдои 
берунӣ ба ҳар нафар 
аҳолӣ дар в. Суғд 
(долл. ИМА) 

730,5 786,0 812,4 754,5 605,7 82,9 

Содирот (млн. долл. 
ИМА) 

446,3 505,0 559,7 471,1 358,3 80,3 

Воридот (млн. долл. 
ИМА) 

1424,6 1545,1 1455,9 1571,6 1313,8 92,2 

Фарқияти содирот 
ва воридот 

-978,3 -1040,1 -896,2 -1100,5 -955,5 97,7 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе; Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019 – С. 355, 419; Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; 
Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Суғд, 2019. – С. 355, 419; Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд; Сарраѐсати 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021. – С. 
497, 499. 

 

Тавре додаҳои ҷадвали 2.18 нишон медиҳанд, дар соли 2020 

вилояти Суғд қариб аз рӯи ҳамаи нишондҳандаҳои гардиши савдои 
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берунӣ нисбат ба соли 2016 коҳишѐбӣ дорад. Сабаби ин ҳолат маълум 

аст, зеро дар ин сол таъсири пандемия ба  муносибатҳои иқтисодии 

берунаи минтақа мушоҳида шуда, дар ин самт стагнасия ба вуҷуд 

омадааст. Боиси зикр аст, ки в.Суғд дар ҳисоби ба сари ҳар нафар аҳолӣ 

дар байни минтақаҳои мамлакат танҳо аз пойтахт поѐнтар мебошад. 

Нишондиҳандаҳои гардиши савдои берунӣ дар вилояти Суғд дар соли 

2020 дар маҷмуъ 1667,6 млн. доллари ИМА-ро ташкил додааст, ки он ба 

ҳар нафар аҳолї 605,7 доллари ИМА рост омада 82,9 % нишондиҳандаи 

соли 2016-ро ташкил медиҳад. Чунин ҳолат боиси пастшавии як қатор 

афзалиятҳои рақобатии вилоят дар байни дигар минтақаҳо шуда 

метавонад. Бинобар ин ба вусъатдиҳии савдои хориҷӣ дар вилояти Суғд 

бояд дар оянда аҳамияти ҷиддӣ дода шавад. 

Гарчанде ки гардиши савдои берунӣ ба ҳар нафар аҳолӣ 

нишондиҳандаи на он қадар калидӣ ҳисобида шавад ҳам, вале 

метавонад як андоза афзалияти рақобатиро нигоҳ дорад. Аз ин лиҳоз 

ҳангоми афзоиши нишондиҳандаи мазкур дар минтақа бо таври 

назаррас мавқеъҳои рақобатӣ метавонад вусъат ѐбад. 

Ҳамзамон, савдои мусбии тавозуни савдои берунии вилояти Суғд 

бо суръати на он қадар зиѐд нигоҳ дошта мешавад. Мавриди қайд аст, 

ки дар соли 2020 асоси ҳаҷми умумии содиротро нахи пахта, абрешим, 

хушкмеваҳо, матоъҳои пластмасин, шарбат ва консерваҳо, металлҳои 

ранга, маҳсулоти кимѐвӣ ва ғайра ташкил додаанд. Дар сохтори 

воридотҳо, мавқеи пешсафро дастгоҳҳо ва таҷҳизотҳои механикӣ, 

маҳсулотҳои сохтмонӣ, маҳсулоти нафтӣ, орд ва равған, шакар, чой, 

металлҳо, маҳсулоти кимѐвӣ ва нуриҳои минералии фосфорӣ ишғол 

намудаанд. 

Аз соли 2000 оғоз намуда, то имрӯз ташкилоту корхонаҳо инчунин 

субъектҳои хоҷагидории вилояти Суғд амалиѐтҳои савдои берунаро бо 

63 мамлакати ҷаҳон амалӣ гардонида истодаанд. Шарикони аз ҳама 

калони тиҷоратии вилоят ин Ҷумҳурии халқии Чин (18,3%), Федератсия 
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Руссия (11,7% гардиши умумии молӣ), мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо 

(6,9%), Беларусия (7,7%), Эрон (5,3%), Украина (3,2%) ба ҳисоб 

мераванд.  

Дар вилояти Суғд субектҳои хурду миѐна фаъолияти савдои 

хориҷии худро на танҳо бо мамлакатҳои беруна балки барои 

қонеъгардонидани талаботи мардуми кишвар савдои дохилиро 

тадриҷан афзоиш медиҳанд. Аз соли 2011 то 2020 шумораи онҳо афзоиш 

ѐфта фаъолияти худро самаранок идома дода истодаанд.  Барои тасдиқи 

ин гуфтаҳо нишондиҳандаҳои омории фаъолият ва шумораи субеъктҳои 

соҳибкориро дар вилояти Суғд мавриди баррасӣ қарор медиҳем.  

 

Ҷадвали 2.19. - Шумораи субъектҳои соҳибкории инфиродӣ 

( соҳибкорони инфиродӣ) дар вилояти Суғд (адад) 

Нишондиҳандаҳо 2011 2013 2015 2017 2018 2019 2020 

Шумораи соҳибкорони 
фаъолиятдошта (адад) 

43525 53466 89293 99008 105006 110257 115769 

Шумораи соҳибкорони 
ташкилѐфта (адад) 

3991 6915 12410 15201 16710 17045 17897 

Шумораи соҳибкорони 
барҳамхӯрда (адад) 

13193 32599 51728 69931 79019 76077 79880 

Ҳиссаи барҳамхӯрӣ 
нисбати шумораи 
соҳибкории 
фаъолиятдошта (бо %) 

30,3 61,0 57,9 70,6 75,3 69,2 72,6 

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси маводҳои ибтидоии Раѐсати андоз дар вилояти Суғди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солњои 2011-2020 

 

Чӣ тавре ки аз додаҳои ҷадвали 2.19 дида мешавад, дар солҳои 2011-

2020 шумораи соҳибкорони фаъолиятдошта тақрибан 2,65 маротиба афзоиш 

ѐфтааст. Зеро шумораи соҳибкорони инфиродии вилоят аз 43525 адад дар 

соли 2011 то 115769 адад дар соли 2020 расидааст. Шумораи соҳибкории 

ташкилѐфта низ тамоюли афзоиш дорад зеро аз 3991 адад то ба 17897 адад 

расидааст, ки қариб 4,5 маротиба зиѐд мебошад. Бо баробари ин, шумораи 

соҳибкорони барҳамхӯрда дар ин давра аз 13193 адад то 79880 адад 

расидааст, ки нишондиҳандаи назаррас мебошад ва афзоиши он ба 6,1 

маротиба расидааст, ки хеле нигаронкунанда аст. 

Содиротнигаронии ашѐи хоми минтақа, бо рақобатнопазир будани 



110 

маҳсулотҳои дар минтақа истеҳсолшаванда асоснок карда мешавад. Ин 

ҳолат, имкони аз даст додани даромад ва истифодаи ғайрисамараноки 

афзалиятҳои рақобатии минтақаро ифода менамояд. Аз ин лиҳоз, ҷой 

доштани чунин ҳолат чӣ тавр корхонаҳои минтақаро барои истеҳсолу 

фурӯши маҳсулоти аз ҷиҳати техникӣ баландсифат ва дорои ҳиссаи 

зиѐди арзиши иловашуда ба хориҷа водор менамояд.  

Махсусгардонии нокифоя, дараҷаи пасти самаранок 

истифодабарии захираҳо боиси заиф гардидани муқобилияти минтақа 

(вилояти Суғд) ба ҳар гуна буҳронҳо гардида, дар маҷмуъ метавонад 

сатҳи умумии рақобатпазирии онро коста намояд. Вобастагии 

истеҳсолоти саноатӣ аз хусусиятҳои соҳаи аграрии минтақа 

(истеҳсолгарони пахта, абрешим ва ғайра), устувории иқтисодиѐти 

минтақаро паст намуда, бевосита ба рақобатпазирии он таъсир 

мерасонад.  

Афзоиши нархи молу маҳсулот дар бозорҳои берунӣ ба нахи пахта 

ва маҳсулотҳои он боис гардид, ки дар натиҷа бо таври назаррас сатҳи 

истеҳсолоти абрешим ва саноати сабук дар маҷмуъ коҳиш ѐбад.  

Ҳамин тариқ, рақобатпазирии вилояти Суғд бо эҳтимолияти 

назаррас аз вазъи бозорҳои берунӣ вобастагӣ дорад. Зеро дар ашѐи хом 

ва ѐ маҳсулоти дараҷаи пасти коркард ба хориҷа интиқол дода мешавад 

ва ба ихтисорѐбии маблағи арзиши илова дар иқтисодиѐти минтақа 

сабаб шуда, минбаъд ба боздории рушди афзалиятҳои иловагии 

рақобатии вилоят дар бозорҳои молӣ мегардад.  

Инчунин, таъсири назаррасро ба рақобатпазирии минтақа 

муносибатҳои байниминтақавӣ низ мерасонанд, ки онҳо бозорҳои нави 

фурӯшро боз карда, имкониятҳоро барои ташаккул ва амалигардонии 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ фароҳам меоваранд.  
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2.3. Арзёбии маҷмуавии рақобатнокии минтақа ва фаъолияти ҳокимияти 

маҳаллӣ дар таъмини он 

Раванди баланд бардоштани рақобатпазирӣ дар вилояти Суғд, пеш аз 

ҳама, тавассути ташаккули муҳити мусоид барои рушди соҳибкорӣ ва 

соҳаҳои воқеии иқтисодиѐт (саноат, маҷмааи агросаноатӣ) сурат мегирад. 

Инчунин дар заминаи баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа 

афзалиятҳои рақобатӣ ба мадди назар гирифта мешавад. Дар асоси ҳисоби 

сатҳи рақобатпазирӣ аз рӯи меъѐрњои алоҳидае, ки дар доираи таҳқиқи 

нишондиҳандаҳои ҷолибияти инвеститсионӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ муайян 

карда шуданд, имконияти ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои интегралии 

маҷмуавӣ мумкин мебошад. Барои ин зарур мешуморем, ки аз рӯи амсилаи 

пешниҳод кардаи олимони рус Л.И. Ушвитский ва В.Н. Парахина равиши 

методии зерин муайян карда шавад:  

   √        
            (2.1 ) 

Сатҳи интегралии рақобатпазирӣ (Rи), ба худ зариби интегралии 

маълумотҳои умумии ҳамаи нишондиҳандиҳои махсусро дар бар мегиранд, 

ки тавассути формулаи болозикр муайян карда шудааст.31 

Тавассути истифодабарии равиши методии мазкур ҳисобу китоби 

зарурӣ, сараввал дар асоси нишондиҳандаҳои минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва минбаъд бо назардошти нишондиҳандаҳои шаҳру ноҳияҳои 

вилояти Суғд амалӣ карда шудааст, ки натиҷаи ҳисобро аз ҷадвалҳои 2.20 ва 

2.21 мушоҳида кардан имконпазир мебошад. 

 

Ҷадвали 2.20. - Нишондиҳандаи интегралии рақобатпазирии минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 
 

Номгӯй /  
минтақаҳои ҶТ 

Вилояти 
Суғд 

Вилояти 
Хатлон 

ВМКБ НТҶ ш.Душанбе 
Ба ҳисоби 
миѐна дар 
ҷумҳурӣ 

Ҷолибияти инвес-

титсионӣ      
0,524 0,758 0,392 0,711 1,328 0,743 

 

                                           
31 Ушвицкий,  Л.И.  Конкурентоспособность  региона  как  новая  реалия: сущность, методы оценки, современное 

состояние / Л.И. Ушвицкий,В.Н. Парахина  //  Сборник  научных  трудов  СевКавГТУ.  Серия “Экономика”.  –  
Владикавказ: Северо-Кавказский гос. технический ун-т, 2005. – № 1. – С. 1-20. 
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давоми ҷадвали 2.20. 

Сатҳи зиндагии 

аҳоли минтақа      
0,8426 0,5580 0,7261 0,5374 0,8587 0,7046 

Мавҷудият ва 
самар. истифод. 

захираҳо      
0,841 0,574 0,338 0,661 2,306 0,944 

Шохиси интегралии 

рақобатпазирї      
0,7188 0,6238 0,4582 0,6321 1,3803 0,7906 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси формулаи 2.  
 

Чӣ тавре ки аз ҷадвали 2.20 бармеояд, шохиси интегралии 

рақобатпазирии сатҳи баландро дар байни минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон соли 2020 ш. Душанбе соҳиб шудааст. Ин маънои онро дорост, 

ки ш. Душанбе дар байни минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон рақобатпазирии 

сатҳи “хеле баланд”-ро дорад, зеро нишондиҳандаҳои шохиси интегралӣ дар 

ин шаҳр аз 0,8 баландтар мебошад. Минтақаи дигари кишвар вилоятҳои 

Суғд, Хатлон ва НТҶ бошад дар арзѐбии рақобатпазирии интегралӣ сатҳи 

миѐнаро соҳиб мебошанд, ки қимати шохиси интегралии ин минтақаҳо аз 0,5 

≤ R ≤ 0,8 рост меояд. Таъкид кардан зарур аст, ки дар байни ин се минтақаҳо 

мавқеи беҳтарро вилояти Суғд доро мебошад, зеро ба сатҳи баланди 

рақобатпазирии минтақаҳо ноил шуданд, қимати 0,8-ро соҳиб шудани вилоят 

имкон дорад. Аз ин лиҳоз, дар ин самт бояд чораҳои зарурӣ андешида 

шаванд. ВМКБ нишондиҳандаи хеле пасти шохиси интегралӣ дорад ва онро 

ба минтақае, ки сатҳи рақобатпазирии пастро дорад, мансуб донистан 

мумкин аст. Аз ин арзѐбии амалинамудаи мо бармеояд, ки дар соли 2020 ба 

истиснои ш. Душанбе дигар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд чораҳои 

заруриро ҷиҳати вусъат додани шохиси интегралии рақобатпазирӣ бо 

назардошти афзалиятҳои рақобатӣ амалӣ намоянд. Гарчанде ки в.Суғд 

нисбат ба дигар минтақаҳои кишвар нишондиҳандаи баландтар дорад ва он 

пас аз ш. Душанбе мавқеи дуюмро соҳиб мебошад, ба назари мо нокифоя аст, 

зеро нишондиҳандаи мазкур аз шохиси интегралии рақобатпазирии миѐна 

дар сатҳи ҷумҳурӣ поѐнтар мебошад. 

Чӣ тавре ки ибрози назар карда шуд, тавассути ҳамин усул шохиси 

интегралии рақобатпазириро дар байни шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд низ 
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мавриди таҳқиқ қарор медиҳем, ки дар ҷадвали 2.21 нишондиҳандаҳои 

ҳисобии барои баррасӣ муҳим оварда шудаанд. 

 

Ҷадвали 2.21. - Нишондиҳандаи интегралии рақобатпазирии шаҳру ноҳияҳои  

вилояти Суғд дар соли 2020 
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Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси формулаи 2 
 

 Аз ҷадвали 2.21 бармеояд, ки дар байни шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 

сатҳи “хеле баланди” рақобатпазириро шаҳрҳои Бӯстон, Хуҷанд, Гулистон 

соҳиб мебошанд, зеро нишондиҳандаи шохиси интегралии рақобатпазирӣ 

дар ин маҳалҳо аз 1,0 зиѐд мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 

минтақаҳои мазкур дар ҳудуди вилоят ҷолибияти баланди инвеститсионӣ 

доранд ва сатҳи зиндагии мардум нисбати дигар шаҳру ноҳияҳо беҳтар буда, 

захираҳо низ самаранок истифода мешаванд. Зикр кардан зарур аст, ки 

ноҳияҳои Б. Ғафуров ва Ҷ. Расулов, ш. Панҷакент инчунин ноҳияҳои Айнӣ ва 

Ашт мутобиқи ҳисоби шохиси нишондиҳандаи интегралии рақобатпазирӣ 

дар сатҳи миѐнаи рақобатпазирӣ арзѐбӣ карда мешаванд. Зеро 

нишондиҳандаи ин ҳудудҳои минтақа аз 0,5 баландтар мебошад, вале аз 0,8 
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поѐнтар мебошад. Аз рӯи меъѐри мазкур дигар шаҳру ноҳияҳо дар минтақа 

сатҳи пасти рақобатпазирӣ дорад, зеро нишондиҳандаи интегралї дар ин 

маҳалҳо аз 0,5 поѐнтар аст. Зикр кардан зарур аст, ки дар байни ин маҳалҳо 

аз ҳама нишондиҳандаи пасти шохиси интегралӣ дар ноҳияҳои К. Мастчоҳ, 

Деваштич ва ш. Истаравшан мушоҳида мешавад, ки ҳисоби он аз 0,3 низ 

поѐнтар буда сатҳи хеле пасти рақобатпазирӣ доранд. Аз ин ҷо бармеояд, ки 

бояд минбаъд роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру 

ноҳияҳои мазкур ва вилояти Суғд, баҳри баланд бардоштани сатҳи 

рақобатпазирии шаҳру ноҳияҳои номбурда чорабиниҳои заруриро коркард 

намоянд, яъне барномаи рушди онҳо бо таври алоҳида коркард ва татбиқ 

карда шавад. Бояд таъкид кард, ки шаҳру ноҳияҳои дигари вилояти Суғд, ки 

аз рӯи арзѐби нишондиҳандаи рақобатпазирии сатҳи миѐна доранд, яъне 

шохиси аз 0,5 зиѐд доранд, ҳолати рақобатпазириро қаноатбахш ҳисобидан 

ғайриимкон аст. Зеро аз нишондиҳандаи миѐнаи вилоятӣ индикаторҳои ин 

ҳудудҳои поѐнтар аст. Аз ин баррасӣ бармеояд, ки дар шаҳру ноҳияҳои 

мазкур низ масъалаи баланд бардоштани рақобатпазирӣ бояд дар меҳвари 

диќқати мақомоти ваколатдор қарор дода шавад.  

Мақомоти ҳокимияти минтақа коркарди стратегияи рушди иҷтимоию 

иқтисодии минтақаро амалӣ намуда, дар доираи он барномаҳои мухталифи 

мақсадноки вилоятӣ ва лоиҳаҳои баланд бардоштани рақобатпазириро таҳия 

карда, назоратро аз болои равандҳои амалигардонии он (ҷадвали 2.22) 

татбиқ менамояд.  

Боиси таъкид аст, ки барномаю стратегияҳои болозикр аз он шаҳодат 

медиҳанд, ки фаъолияти Мақомоти ҳокимияти давлатї дар вилояти Суғд 

барои ташаккули фазои мусоиди дастгирии рушди соҳибкории хурд, ки ба 

баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа бевосита мусоидат мекунад, 

равона карда шудааст. 
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Ҷадвали 2.22 - Барномаҳои умумӣ ва соҳавии амалишаванда  

дар вилояти Суғд 

Ҳуҷҷатҳо Номгӯи ҳуҷҷатҳо 

Умумӣ 

Стратегияи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Суғд барои 
давраи то соли 2025 

Стратегияи рушди сармоягузории вилояти Суғд барои давраи то 
соли 2020 

«Рушди комплекси аргосаноатӣ ва бозори истеъмолотии 
вилояти Суғд барои солҳои 2015-2020» аз 11.03.2015, № 249 

«Дастгирӣ ва рушди соҳибкории хурд ва миѐна дар вилояти 
Суғд барои солҳои 2015-2020» аз 01.04.2015, № 339 

Соҳавӣ 

«Рушди сайѐҳӣ дар вилояти Суғд барои солҳои 2018-2020» аз 
13.09.2018, № 1080 

Стратегияи рушди комплекси агросаноатӣ барои давраи то соли 
2030 

«Рушд ва такомули шабакаҳои роҳҳои автомобилгарди 
истифодаи умум ва аҳамияти минтақавидоштаи вилояти Суғд 
барои давраи солҳои 2015-2025»  

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Шуъбаи минтақавии робитаҳои берунӣ ва фаъолияти намоишию 

ярмаркавии Ҳукумати вилояти Суғд корҳои мақсаднокро доир ба 

мустаҳкамсозӣ ва васеъ намудани робитаҳо бо дигар минтақаҳои мамлакат 

амалӣ менамояд.  

Дар маҷмуъ, айни замон 42 созишнома оид ба самтҳои иқтисодӣ-

тиҷоратӣ, илмӣ-техникӣ, фарњангӣ, ободкорӣ ва дигар ҳамкориҳои вилояти 

Суғд бо дигар субъектҳои хоҷагидории минтақаҳои мамлакат, инчунин се 

барномаи корхонаҳои муштарак доир ба амалигардонии созишномаҳо амал 

мекунад. Дар баробари ин, дар вилояти Суғд ҳамкориҳои фаъол бо кулли 

дигар минтақаҳои мамлакат дар соҳаҳои гуногун, ба монанди: иқтисодию 

тиҷоратӣ, илмию техникӣ, фарҳангӣ, молиявӣ (интиқоли маблағҳо), сохтмони 

роҳҳо ва нақлиѐт, хоҷагии қишлоқ, тандурустӣ, варзиш ва ғайра ба роҳ монда 

шудааст.  

Таъкид кардан зарур аст, ки нақши муҳимро дар рушди рақобатпазирии 

минтақа инфрасохтори рушдѐфта мебозад. Бинобар он, барои 

истифодабарии самараноки иқтидори инфрасохтории вилояти Суғд чунин 

муаммоҳо ҷой доранд: ғайриқаноатбахш будани ҳолати роҳҳои маҳаллӣ; 

нокифоягии воситаҳои молиявӣ ва техникӣ барои рушди инфрасохтори 

нақлиѐтӣ, аз ҷумла, нақлиѐти ҳавоӣ; мавҷуд набудани роҳи оҳани 
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алтернативӣ барои таъминоти рушди босуботи нишондиҳандаҳои 

боркашонӣ ва мусофиркашонӣ; нокифоягии дастрасии аҳолӣ ба 

хизматрасониҳои алоқа ва интернет; қафомонии рақамисозии иқтисодиѐти 

минтақа ва ғайраҳо. 

Таҳқиқи ҷанбаҳои рақобатпазирии минтақа барои инкишофи 

категорияи мазкур ки ҳамчун омилҳои дохилӣ асосѐфта, аксаран чун 

параметрҳои идоракунӣ истифода мегарданд, имконият медиҳад. 

Мақомотҳои минтақавии ҳокимият дар ин раванд бояд барои устувор 

гардонидани афзалиятҳои рақобатие, ки ҳудудҳо доранд, якҷоя амал намуда, 

бо роҳи таъсиси муҳити рақобатӣ ва рушди инфрасохторҳои мутобиқ онро 

таъмин намоянд.  

Барои баланд бардоштани рақобатпазирӣ миқдори зиѐди ташкилот, 

ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо дар қаламрави вилоят тавассути дастгирии 

соҳибкорӣ, саноатии вилоят, соҳаи сайѐҳӣ ва ҷалби сармоягузорию 

фаъолияти инноватсионӣ чораҳои амиқ андешида мешаванд. 

Аз ин лиҳоз, бояд зикр кард, ки фаъолияти ташкилоту муассисаҳо, 

мақомоти давлатӣ ва ғайридавлатӣ танҳо дар доираи салоҳиятҳои худ ба 

амал бароварда мешаванд. Вале муҳим он аст, ки дар раванди тавсеаи 

рақобатпазирии минтақа ва мувофиқати фаъолияти иштирокчиѐн ѐ худ 

субъектони манфиатдор муттаҳидгардонии манфиатҳои онҳо зарур мебошад. 

Ҷадвали 2.23. - Самтҳои муттаҳидгардонии раванди баланд бардоштани 

рақобатпазирӣ дар вилояти Суғд 

Самт Ташкилот ва сохторҳои давлатӣ 

Дастгирии 
фаъолияти 

сармоягузорӣ 

Раѐсати иқтисодии Ҳукумати вилоят 

Шӯрои экспертӣ оид ба фаъолияти сармоягузории вилояти 
Суғд 

Маркази сармоягузории венчурӣ 

Корпоратсияи рушди вилояти Суғд 
Дастгирии 
фаъолияти 

инноватсионӣ 

Маркази технологию инноватсионӣ 

Маркази сармоягузории венчурӣ 

Ташкилоти ҷамъиятии вилоятӣ 
Бизнес-инкубатор 

Дастгирии рушди 
кластерҳо 

Раѐсати иқтисодии Ҳукумати вилоят 
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давоми ҷадвали 2.23. 

Дастгирии 
соҳибкории хурд 

Минтақаҳои озоди иқтисодии Суғд 

Палатаи савдо ва саноатӣ вилояти Суғд 
Бизнес-инкубатор 

Дастгирии саноат Раѐсати иқисодии Ҳукумати вилоят 

Ассотсиатсияи корхонаҳои саноатии вилояти Суғд 

Иттиҳодияи соҳибкорони вилояти Суғд 

Палатаи савдо ва саноати вилояти Суғд 

Шарикони стратегӣ 
Дастгирии КАС Ассотсиатсияи умумиҷаҳонии омӯзиши касбӣ сайѐҳӣ дар 

вилояти Суғд  

Раѐсати хоҷагии ҷангали вилоят 

Дастгирии соҳаи 
сайѐҳӣ 

Раѐсати байналхалқӣ, байниминтақавии алоқа ва сайѐҳии 
вилояти Суғд 

Дастгирии КАС Раѐсати хоҷагии қишлоқ, захираҳои озӯқаворӣ ва савдои 
вилояти Суғд 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

Ҳамчун ҷанбаи муҳимми фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

оид ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ амалисозии лоиҳаҳое, ки 

фазои соҳибкории минтақаро ташаккул медиҳанд, маҳсуб меѐбанд.  

Маврид ба зикр аст, ки идоракунии стратегии минтақавӣ ба худ 

муайянкунии стратегии ояндаи минтақаро ифода мекунад, ки аз коркарди 

консепсияҳои стратегӣ барои рушди минтақа дар давраи 10-15 сол 

пешбинишуда, амалигардонии арзѐбии вазъи кунунии иҷтимоию иқтисодӣ ва 

чорабиниҳои хислати стратегидошта ташаккул меѐбанд. Дар шароити 

муосир аҳамияти банақшагирии стратегии ҳудудӣ доимо афзоиш меѐбад ва 

дар шароити вилояти Суғд низ мубрам мебошад. Давраи банақшагирӣ то ба 

10-15 сол дароз гардида, аз ин лиҳоз стратегияи рушди кишвар соли 2030 бо 

мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагонии аҳолӣ рушди босуботи 

иқтисодӣ коркард ва татбиқ мешавад.  

Дар Стратегияи рушд чор лоиҳаи институтсионалии ислоҳоти 

фазои иқтисодии вилоят муайян шудааст. 

Яке аз самтҳои стратегии рушди минтақа сохторҷудокунӣ ва 

рушди кластерҳо маҳсуб меѐбад. Барои амалигардонии ин самти баланд 

бардоштани самаранокии фаъолият, пеш аз ҳама, самаранокии 

истифодабарии молҳои таъиноти дараҷаи аввал барои коркарди пурра, 
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Стратегияи рушди комплекси агросаноатии вилоят барои то соли 2020 

коркард шудааст. Дар доираи нақшаи коркардшуда ва тасдиқшуда 

барои то соли 2025, рушди роҳҳои автомобилгард, амалисозии лоиҳаҳои 

сармоягузориҳои ҷиҳозонӣ ва бозтаъсисдиҳии корхонаҳо, таъсиси 

корхонаҳои нав барои коркарди конструксияҳои металлӣ амалӣ карда 

мешавад.  

Дар вилояти Суғд бомуваффақият лоиҳаҳои афзалиятноки миллӣ 

амалӣ гардонида мешаванд. Дар ин радиф корҳо доир ба 

амалигардонии лоиҳаҳои афзалиятноки минтақавӣ идома ѐфта, барои 

рушди бахши ҷангал, соҳаи иҷтимоию фарњангї дар нуқтаҳои 

аҳолинишини деҳот, баланд бардоштани дараҷаи дастрасӣ ба 

манзилҳои умумӣ ва хурди истиқоматӣ, инчунин дастрасӣ ба маҷмааи 

варзишӣ ва тарбияи ҷисмонӣ, таъсиси фазои мусоиди соҳибкорӣ замина 

гузошта шуда истодааст. 

Ҳамчунин, бояд зикр кард, ки дар рафти амалигардонии 

идоракунии стратегӣ, то кунун усулҳои анъанавии идоракунии рушди 

минтақа истифода мегардад, яке аз ҷанбаҳои манфии идоракуниро 

ифода мекунад. Илова бар ин, мавҷуд набудани механизми муайяни 

якҷоя амал кардани мақомоти минтақавии ҳокимият ба пурра амалӣ 

намудани иқтидори мавҷуда ва мақсадҳои стратегии истифодабарии 

воситаҳои муосири идоракунии ҳудудҳо боис мегардад.  

Дар солҳои охир беш аз ҳама зарурияти гузаронидани иқтисодиѐт 

ба роҳи рушди инноватсионӣ мушоҳида карда мешавад. Дар чунин 

самти рушд нақши асосиро бояд истеҳсолоти бо илм асосѐфта ва қодир 

ба доимо навшавандагии маҳсулот ва технологияҳо бозад. Аз ин лиҳоз 

дар оянда марҳала ба марҳала амалигардонии самтҳои асосии сиѐсати 

инноватсионӣ аз рӯи эҳтиѐҷоти иқтисодиѐти минтақа ва мавҷудияти 

захираҳои сармоягузорӣ муайян карда мешавад. 

Муаммоҳои татбиқи тарзи инноватсионии идоракунии 
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рақобатпазирӣ ба назари мо, дар нокифоягии ба роҳ мондани 

истеҳсолот, ғайрифаъол будани фаъолияти инноватсинӣ дар самти 

технологияҳои илман асоснокшуда, ки муҳаррики рушди соҳаҳои 

истеҳсолии минтақа ҳисобида мешаванд, зоҳир мегардад. Омилҳои 

истеҳсолӣ ва инвеститсияҳо бояд ба васоити илмӣ асосѐфта истифода ва 

амалӣ гардонида шаванд. 

Барои фаъолнокии фаъолияти илмию техникӣ дар ҳудудҳои 

минтақа ҳамасола як қатор чорабиниҳо амалӣ мешаванд, вале онҳо 

хислати дохили соҳавӣ дошта, байни худ алоқамандии қавӣ надоранд. 

Барои тавассути низоми ягона ва самараовар амалӣ шудани ин 

чорабиниҳо «Барномаи мақсадноки давлатии рушди илмҳои риѐзӣ, 

дақиқ ва табиӣ барои солҳои 2021 – 2025» барои ояндаи дур коркард 

шудааст. Муҳимтарин чорабиниҳои мутобиқи барнома амалишаванда 

инҳоянд:  

- сарфарозгардонӣ ба мукофоти давлатии вилояти Суғд барои 

натиҷаҳои илмӣ ва техникӣ; 

-  ташкил ва гузаронидани озмуни лоиҳаҳо (беҳтарин лоиҳаҳои 

инноватсионӣ ва инвеститсионии сол); 

- ташкил ва гузаронидани озмунҳо барои унвони «беҳтарин 

конструктор», «беҳтарин технолог», «беҳтарин ратсионализатор», 

«беҳтарин навовар»; 

- намоишҳои минтақавии молу хизматҳо (мисол, намоиши саноати 

технологии «инноватсия - истеҳсолот - бозор»); 

- ташкили семинар ва ҷамъомадҳои мунтазам доир ба масоили 

рушди корҳои навоварӣ, беҳтаркардани истифодаи бозѐфтҳои хоҷагии 

халқ, таклифоти ратсионалӣ ва навоварӣ; 

- мусоидати маблағгузории грантӣ корҳои илмию таҳқиқотӣ ва 

таҷрибавию конструктории донишҷӯѐн, аспирантон, олимон ва 
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муҳаққиқон дар самти маблағгузории лоиҳаҳои барои азнавсозии 

равандҳои технологии истеҳсолот, татбиқи натиҷаҳо дар фаъолияти 

хоҷагидорӣ ва ғайраҳо.  

Вобаста ба кӯшишҳои анҷомдодаи мақомоти ҳокимият дар 

вилояти Суғд шароитҳои муайян ва имконият барои ташаккули 

низомҳои инноватсионии минтақавӣ таъсис дода шудааст, ки унсурҳои 

он бомуваффақият татбиқ мешаванд. 

Ҳамин тавр, новобаста аз он ки сиѐсати минтақавии вилояти Суғд 

дорои заминаи институтсионалии кофӣ барои рушди инноватсионӣ 

мебошад, меъѐрҳои дар давраҳои охир қабулшаванда аз меъѐрҳои 

мувофиқашаванда ва низомбандишаванда фарқ мекунанд. Гузашта аз 

ин самтҳои афзалиятноки рушди соҳаҳои илмӣ-техникӣ дақиқ таҳия 

шуда, амалӣ намегарданд. Барои вилояти Суғд гузариши иқтисодиѐт ба 

рушди инноватсионӣ ҳангоми бунѐди низомҳои инноватсионии дар 

асоси ҳамгироӣ ва тадбирҳои мақомоти ҳокимият ва идоракунӣ баҳри 

таъсиси шароитҳои зарурӣ бо мақсади амалигардонии бизнес-лоиҳаҳо 

дар натиҷаи фаъолгардонии сиѐсати илмию техникӣ дар сатҳи минтақа 

ва амалигардонии лоиҳаҳои ташаббусии мушаххас ба мақсад мувофиқ 

мебошад. Дар навбати худ низоми инноватсионии минтақа тавассути 

амалкардани унсурҳои он, метавонад бевосита ба ташаккули 

иқтисодиѐти ба инноватсия асосѐфта, ки дар натиҷа ба баланд 

бардоштани рақобатпазирии минтақа оварда мерасонад, мусоидат 

намояд. 

Таҳқиқоти маркетингии ҳудудӣ усули самараноки дастгирии 

рушди иқтисодиѐти маҳаллӣ ва ҷалби сармоягузориҳо, ташаккули 

шароитҳои зарурии рушди устувори минтақаҳо ва тарзи муайяни 

идоракунии иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. 

Дар оянда барои рушди марказҳои иттилоотию таҳлилӣ тавассути 



121 

мусоидати шуъбаи иқтисодии Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

вилояти Суғд, чунин марказҳои амалиѐтӣ оид ба таҳқиқоти маркетинги 

иттилоотӣ дар минтақа таъсис дода шавад: 

1. Дар минтақа таъсисдиҳӣ ва амалигардонии консепсияи 

маркетинги иттилоотӣ дар доираи пешниҳоди иттилоот оид ба муҳити 

берунӣ ва дохилии минтақа. 

2. Таъсисдиҳӣ ва навсозии маълумотномаи «вилояти Суғд» бо 

забонҳои русӣ, англисӣ, немисӣ, фаронсавӣ дар шакли электронӣ (CD ва 

www-саҳифа/сервер) ва дар намуди чопӣ. 

3. Таъсисдиҳӣ ва густариши намояндагиҳои вилоят дар дигар 

минтақаҳо. 

4. Дастгирии иттилоотии чорабиниҳои маъмурияти вилоят 

(конфронсҳо, намоишҳо ва ғ.), ки барои маркетинги умумии минтақа 

дар бозорҳои берунӣ равона шудааст. 

5. Иштирок дар лоиҳаҳои иттилоотии марказҳо. 

6. Ҳамкорӣ бо васоити ахбори умум – оҷонсиҳои пешбари 

иттилоотии вилоятӣ ва марказӣ (ОИ Ховар). 

Дар ин самт тағйиротҳои мусбӣ ба амал омадаанд, аз ҷумла: 

ҳисоби рейтингии андешаҳои ҷамъиятӣ доир ба фаъолияти ҳокимият ва 

роҳбарияти мақомоти ҳукумати вилоят. Доир ба самарнокии ширкатҳои 

рекламавӣ дар самти соҳибкории хурду миѐна (СХМ) дар бозорҳои 

ватанӣ, метавон иттиҳодияҳои устувори ҷамъиятии муаррификунандаи 

вилояти Суғдро овард, ки ҳамчун суботи минтақа, маркази соҳаҳои 

саноат фаъолият мекунанд.  

Инчунин, барои баланд бардоштани рақобатпазирӣ фаъолияти 

намоишию ярмаркавӣ ва озмунҳо дар вилоят гузаронида мешаванд.  

Идоракунии рақобатпазирии минтақа тавассути барномаҳо ва 

лоиҳаҳои мақсадноки минтақавӣ метавонад амалӣ гардад. Субъектҳои 
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асосии идоракунӣ дар минтақа, ки вазифаҳои маркетинги ҳудудӣ дар 

вилояти Суғдро иҷро карда, лоиҳаҳои ҳудуди амалӣ менамоянд, инҳо 

буда метавонанд: 

1.  Ба вазифаи калидии Ҳокимияти давлатии иҷроияи вилояти Суғд 

- баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа, аз нав 

мутобиқсозӣ ба тарзҳои нави арзѐбӣ ва идоракунии ҳудудҳо, ки аз он 

ҳадафҳо ва муваффақияти пойдории ҳамаи намудҳо ва шаклҳои 

фаъолияти минтақавӣ вобастагӣ доранд, дохил мешавад.  

Бо мақсади муайянкунии мавқеи вилояти Суғд ҳамчун майдон 

барои амалигардонии манфиатҳои сармоягузорон, фаъолгардонии 

фаъолияти корхонаҳои сармоягузорию инноватсионӣ, мақомоти 

ваколатдори вилоятро зарур аст, лоиҳаҳои минтақавиро доир ба рушди 

саноат ва технопаркҳо коркард намояд.  

Дар маҷмуъ, минтақа бояд муҳити мусоиди ҳамкориҳои муштараки 

мақомоти ҳокимиятро бо бизнеси хурд, муассисаҳои илмӣ ва аҳолӣ 

барои баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа таъсис 

диҳад. 

Дар марҳилаи ибтидоии тараққиѐти минтақа ва рушди 

рақобатпазирии он, лоиҳаҳо барои рушди «Бизнес-инкубаторҳо» бояд 

таҳти дастгирии вазорат ва мақомотҳои давлатӣ амалӣ карда шаванд, 

ки вазифаи асосиашон расонидани маҷмуи хизматҳои зарурӣ барои 

мусоидат ба соҳибкорӣ ва корхонаҳои хурд мебошад ва фаъолияти онҳо 

ба рушди рақобатпазирии молҳо ва хизматрасониҳои нав ва 

технологияҳои инноватсионӣ равона карда шудаанд.  

2. Бо мақсади амалигардонии рушди барномавии КАС мақомоти 

ваколатдори ҳукумати вилояти Суғдро зарур аст, ки пай дар пай 

лоиҳаҳои асосии стратегии мусоидаткунандаи рушди рақобатпазирии 

минтақаро коркард намоянд. Яке аз ин лоиҳаҳо, ки бояд ба рушди соҳаи 
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саноати кӯҳканӣ мусоидат намуда мақсади он афзоиши ҳаҷми барориши 

маҳсулоти коркарди зеризамӣ аст, маҳсуб меѐбад. Ин лоиҳаҳо рушди 

фаъолнокии инвеститсионӣ ва амалисозии самараноки лоиҳаҳои 

инвеститсиониро оид ба насб ва таҷҳизонидани дастгоҳҳои нав ва 

мавҷудбударо талаб менамояд. 

3. Дигар ҳолати муҳим барои инкишофи рақобатпазирӣ ин иҷрои 

корҳои мақсаднок оид ба мустаҳкамшавии мавқеи вилояти Суғд ҳамчун 

минтақаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ муътадил рушдкунанда ва барои сармоягузорӣ 

мусоид мебошад. 

Мақсади асосии соҳаи мазкур – муайянкунии самтҳои 

афзалиятноки рушди сайѐҳӣ, баланд бардоштани самаранокии 

истифодабарии объектҳои инфрасохторӣ бунѐди шароит барои рушд ва 

навсозии онҳо мебошад. Барои мусоидат ба амалишавии ин мақсад 

фаъолияти мақомоти давлатӣ дар самти ташкилу баргузор кардани 

намоишу ярмаркаҳо ва озмунҳои мухталифи ҳадафнок муҳим мебошад. 

Афзоиши воридотҳои сайѐҳӣ ва мавқеъгирии вилояти Суғд ҳамчун 

минтақаи дорои иқтидори назарраси сайѐҳӣ, ба амалӣ гардонидани 

лоиҳаи «Минтақаи таърихии вилояти Суғд ҳамчун – макони олимону 

шоирони шинохта», метавонад мусоидат намояд.  

Фаъолияти асосиро барои амалигардонии лоиҳа дар бар мегирад: 

 дар таҳияи лоиҳа ва сохтмони объектҳои сайѐҳӣ инчунин 

инфрасохтори нақлиѐтӣ (муҷассамаи шахсиятҳои машҳур бо лавҳаҳои 

ѐдгорӣ, устохона, осорхона, меҳмонхона ва ғайра); 

 гузаронидани чорабиниҳо барои беҳтар кардани хизматрасонии 

нақлиѐтӣ (вуъатдиҳии доираи хизматҳои нақлиѐтӣ); 

 чорбиниҳои ташкилӣ (баамалбарории фаъолияти асосӣ – 

гузаронидани намоиш ва ярмаркаҳои косибии халқӣ, нашри маҳсулоти 

рекламавӣ-иттилоотӣ); 
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 чорабиниҳо дар самти маориф, фарњанг ва сиѐсати ҷавонон 

(ташкили кори маҳфилҳо доир ба маорифу фарњанг, дарсҳо, таҷрибаи 

синфӣ ва осори ҳунарӣ доир ба таърих, адабиѐт, минтақаомӯзӣ, 

омӯзиши анъанаҳои миллии косибӣ таҳти гуфтори мутафаккирони 

бузург); 

 омода кардан ва омӯзонидани кадрҳо (барномаҳои дорои 

ҷанбаҳои таълимӣ «Академияи олимони машҳур»); 

 чорабиниҳо доир ба тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш (олимпиадаи 

бачагона, спартакиадаҳо аз рӯи намудҳои варзиши тобистона ва 

зимистона); 

 чорабиниҳои иҷтимоӣ (коркарди мактабҳои бачагона, ташкили 

лагерҳои бачагона, бозиҳо ва дигар барномаҳои фароғатӣ); 

 чорабиниҳои ҳифзи табиат (таъсиси мамнуъгоҳҳо). 

Ба ақидаи мо, Мақомоти давлатии ҳокимияти вилояти Суғдро 

зарур аст маркетинги минтақавиро дар низоми идоракунӣ, маҳз дар 

ҳолате, ки татбиқи он зарур аст, ворид намоянд. Бояд ин самти 

муҳимми идоракунӣ меҳвари низоми идоракунї қарор гирад ва 

мувофиқати манфиатҳоро ҳангоми мавқеъгирии мақомоти идоракунии 

минтақа барои таҳияи стартегияи маркетингӣ, тақсимоти ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳо байни самтҳои хоҷагидорӣ таъмин намояд.  

Яке аз унсурҳои муҳимми сиѐсат дар самти баланд бардоштани 

рақобатпазирии корхонаҳои минтақа ва ѐ дар маҷмуъ, метавонад рушди 

кластерҳои минтақа бошад. 

Рушди ҳудудии рақобатпазирии маҷмааи иқтисодӣ дар доираи 

махсусгардонии соҳаҳои байниминтақавии вилояти Суғд ташаккули 

кластерҳои минтақавӣ ва инчунин ҳавасмандгардонии рушди иқтидори 

иқтисодӣ дар асоси таъсиси низомҳои мавзеии пешсафи рушд ва 

ҷонибҳои рушдкунанда амалӣ мегардад.  



125 

Навкунии саноат, дастгирӣ ва рушди рақобатпазирӣ дар бозори 

ҳудудии байналхалқии кластерҳои истеҳсолӣ – яке аз самтҳои рушди 

иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо ҳисобида мешавад. Дар иқтисодиѐти 

муосир рақобатпазирии ҳудудҳо дар мавқеъҳои пурзӯри кластерҳои 

алоҳида нигоҳ дошта мешавад. Аз ин лиҳоз, дар сиѐсати саноатии 

вилояти Суғд маҳз самти гузариш аз амсилаи соҳавӣ ба амсилаи 

кластерии рушд тағйир дода шуда истодааст. 

Ҳамчунин, сиѐсати кластерӣ бо он тавсиф дода мешавад, ки дар он 

бояд диққати асосӣ ба мустаҳкамкунии шабакаҳои алоқаи байни 

субъектҳои иқтисодӣ ва иштирокчиѐни кластер бо мақсади осон 

намудани дастрасӣ ба технологияҳои нав, тақсимоти хавф дар шаклҳои 

гуногуни фаъолияти муштараки иқтисодӣ, аз ҷумла баромад ба 

бозорҳои берунӣ, ташкили муштараки корҳои илмӣ таҳқиқотӣ, 

таҷрибавӣ ва конструкторӣ (КИТТК), истифодаи муштараки донишҳо 

ва фондҳои асосӣ, тезонидани равандҳои омӯзиш аз ҳисоби таҷрибаи 

мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ, пасткунии хароҷоти транзаксионӣ аз 

ҳисоби қависозии эътимод байни иштирокчиѐни кластер ҷалб карда 

шавад. 

Ба ташаббуси кластери вилояти Суғд метавон лоиҳаҳои зеринро 

дохил намуд: 

1. Коркарди лоиҳаҳои таъиноти саноатию истеҳсолидошта аз 

тарафи Ҳукумати вилояти Суғд дар озмунҳои лоиҳаҳои махсус барои 

минтақаҳои махсуси иқтисодӣ. 

2. Аз тарафи Ҳукумати вилояти Суғд таҳия кардани лоиҳаҳои шакли 

сайѐҳию фароғати минтақаи таърихии «Вилояти Суғд – ватанӣ олимону 

шоирони машҳур». 

3. Аз тарафи Ҳукумати вилояти Суғд таҳия кардани лоиҳаҳои 

муштараки озмоишӣ «Ташаккули кластери вилояти Суғд», (дастгирии 
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давлатӣ аз ҳисоби воситаҳои фондҳои инвеститсионӣ аз манбаҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ). 

4. Бастани шартномаҳои ҳамкорӣ бо вазорати кишоварзӣ доир ба 

амалигардонии лоиҳаи миллии «Рушди комплекси агросаноатӣ дар вилояти 

Суғд». 

Лоиҳа бояд се самти зеринро дар бар гирад: 

- рушди босуръати чорводорӣ; 

- амал намудани бизнеси хурди аграрӣ; 

- сиѐсати кадрӣ дар деҳот (сохтмон ва пешниҳоди манзил ба 

мутахассисон ва оилаҳои ҷавон). 

5. Таҳияи лоиҳаи «Бизнес-инкубатор». Дастгирии соҳибкорон ва 

корхонаҳои хурд, фаъолияте, ки барои рушди рақобатпазирии мол ва 

хизматрасонии нав ва технологияҳои инноватсионӣ пешбинӣ шудааст. 

Ширкати мақомоти минтақавии ҳокимият дар таъсис ва рушди 

кластерҳо махсусан дар марҳилаи ибтидоии таъсиси онҳо муҳим мебошад, ки 

ба арзѐбии иқтидори иқтисодии минтақа, интихоби боз ҳам кластери 

ояндадор ва ҳамҷоя амалкунӣ дар ташаккулдиҳии онҳо ниѐз дорад. Дар 

оянда иштироки мақомоти минтақавии ҳокимият маҳдуд гашта, нақши 

асосиро қонунҳои иқтисоди бозории ҳавасмандкунандаи рушди боз ҳам 

самараноки истеҳсолӣ бозида, нақши мақомоти минтақавии ҳокимият дар 

дастгирии кластерҳои муҳим боқӣ мемонад.  

Ҳамин тариқ, дар натиҷаи таҳқиқот ошкор гашт, ки 

рақобатпазирии минтақавӣ мавҷудияти афзалиятҳои рақобатиро муайян 

менамояд, яъне омилҳое, ки ба минтақа имконияти ишғол намудани боз 

ҳам мавқеи баландтарро дар муқоиса бо дигар минтақаҳо медиҳанд, 

муҳим мебошанд. Афзалиятҳои рақобатиро бе назардошти минтақа дар 

сатҳҳои гуногун кулли минтақаҳо доро мебошанд.  

Боби мазкурро ҷамъбаст намуда хулоса бароварда мешавад, ки 
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мақомоти минтақавии ҳокимият ва идоракуниро зарур аст, то боз ҳам 

сиѐсати асоснокшударо барои баланд бардоштани рақобатпазирии 

минтақа бо истифода аз афзалият ва захираҳои бо мухталифи 

иқтисодиѐт алоқаманд, ташаккули комплекси муқтадири илмӣ-техникӣ 

ва истифодаи донишҳои иқтисодӣ асосѐфтаро пеша намоянд. 

Тадқиқи усулҳои арзѐбї ва васоити методии он имкон дод, то 

хусусиятҳои ду усули дар боло таҳқиқшуда муайян карда шавад. Дар 

аввал, онҳо бо эҳтимолияти зиѐд барои арзѐбии иқтидори иқтисодии 

минтақаҳо, ки ошкоро дар асоси коэффитсентҳои интегралӣ дида 

мешавад, таъин гаштаанд. Дар навбати дуюм, ба ақидаи мо, консепсияи 

арзѐбӣ ва васоити истифодаи он барои минтақа нисбатан маҳдуд 

ҳисобида мешавад. Ин ҳолат, бо тағйирдиҳии меҳвари сиѐсати 

иҷтимоию иқтисодии минтақа, зарурияти ислоҳоти қарорҳои 

идоракунии мақомоти минтақавии ҳокимият, таъсиррасонии буҳрони 

молиявии ҷаҳонӣ ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо шарҳ дода 

мешавад.  

Муаммоҳои идоракунии рақобатпазирии минтақа дар мавҷуд 

набудани амалҳои аниқ ва мақсадноки кулли иштирокчиѐни равандҳои 

баланд бардоштани рақобатпазирӣ, ки натиҷаи гуногун доранд, дар 

нопуррагӣ ва номувофиқатии қарорҳои қабулнамудаи зерсохторҳои 

мақомоти маҳаллӣ, дар мавҷуд набудани самаранокии амалигардонии 

чорабиниҳои нақшавию барномавӣ дида мешавад. 

Ҳамчунин, таҳқиқоти амалишуда имкон медиҳад, ки доир ба 

зарурияти таъсиси механизмҳои идоракунии рақобатпазирӣ, к боиси 

мувофиқасозии амалҳои мақомоти минтақавии ҳокимият оид ба 

таъмини сатҳи баланди он мегардад, хулосабарорӣ карда шавад.   
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БОБИ III. ТАКОМУЛИ МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ РАҚОБАТНОКИИ 

МИНТАҚАВӢ 

3.1. Самтҳои афзалиятноки танзими давлатӣ оид ба таъмини рақобатнокии 

минтақа 

Дар самти баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа муҳаррики 

асосӣ ин мавҷудияти ниҳодҳои фаъолкунандаи фаъолияти инноватсионӣ ба 

ҳисоб меравад. 

Таҳқиқот дар доираи рушди инноватсионӣ чун қоида зарурияти 

омӯзиши фаъолияти ниҳодҳои (институтҳои) инноватсиониро ҳамчун 

ниҳодҳои низомсоз ба миѐн меорад. Ба ниҳодҳои инноватсионӣ ҳифзи 

моликияти зеҳнӣ, институти маблағгузории венчурӣ ва ғайра дохил 

мешаванд. Олимони рус Зубаревич Н.В., Калюжнов Н.Я. ва дигарон нақши 

ҳалкунандаи ин институтҳоро дар иқтисодиѐт ва рушди инноватсионӣ 

асоснок намудаанд. 

Ба ақидаи профессор Н.Я. Калюжнов барои рушди инноватсионӣ, 

махсусан таъсис додани ниҳодҳои таъминкунандаи мубодилоти иттилоотӣ 

муҳим мебошад. Қайд карда мешавад, ки «Барои он ки замина ба ташаккули 

донишҳои нав гузошта шавад, бояд ниҳодҳои (институтҳои) таъминкунандаи 

шароит барои мубодила байни иштирокчиѐни гуногуни якҷояамалкунандаи 

иқтисодӣ ва инчунин мубодилае, ки дар раванди истеҳсоли молҳо, хизматҳо 

азхудкунии дониш, ҷустуҷӯи донишҳои нав ва шаклҳои нави якҷояамалкунӣ 

зарур аст, ташаккул дода шаванд».32 

Дар муқаррароти Анҷумани умумиҷаҳонии иқтисодӣ «Оид ба 

рақобатпазирии курравӣ барои солҳои 2018-2019», рақобатпазирии мамлакат 

ҳамчун маҷмуи институтҳо, сиѐсат ва омилҳое, ки сатҳи ҳосилнокии 

(самаранокии) мамлакатро таъмин менамояд, муайян карда шудааст.33 

Дар “Анҷумани умумиҷаҳонии иқтисодӣ оид ба рақобатпазирии курравӣ 

барои солҳои 2018-2019” унсурҳои асосии зерини баланд бардоштани 

                                           
32Калюжнова Н.Я. Конкурентоспособность российских регионов в условиях глобализации. – Москва, ТЕИС. - 

2004. – С. 326-327. 
33 The Global Competitiveness Report 2018-2019// World Economic Forum: insight report – 2019 – Pisip.– P.18. 
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рақобатпазирӣ ҳам дар сатҳи миллӣ ва ҳам дар сатҳи минтақавӣ муайян 

карда шудаанд: 

- институтҳо ва дараҷаи инкишофи онҳо;  

- инфрасохторҳо;  

- муътадилии иқтисодӣ;  

- тандурустӣ ва маориф;  

- маълумоти олӣ ва омодагии касбӣ;  

- самаранокии бозорҳои молӣ;  

- самаранокии бозори меҳнат;  

- дараҷаи рушди бозори молиявӣ;  

- омодагии технологӣ;  

- ғунҷоиши бозор;  

- тиҷорати бисѐршоха;  

- инноватсия. 

Ба таври муфассал рақобатпазирии иқтисодиѐти миллиро дар 

асоси таҳлили иқтисодӣ аз рӯи 12 индикатор ва инчунин ба таври ҷузъӣ, 

метавон дар асоси маълумотҳои ҷадвали зер мушодиҳа намуд (ба 

ҷадвали 3.1). 

 

Ҷадвали 3.1. - Раддабандии бархе аз мамлакатҳои ИДМ доир ба иқтисодиёти 

рақобатпазирии миллӣ барои дар 2019 

№ Индикаторҳо 
Озарбой

ҷон 
Гурҷист

он 
Армани

стон 
Қазоқис

тон 
Тоҷикис

тон 

1 Ниҳодҳо (институтњо) 60 48 72 57 78 

2 Инфрасохтор 70 59 78 62 64 

3 Устувории макроиқтисодӣ 9 48 77 27 103 

4 
Тандурустӣ ва маълумоти 
ибтидоӣ 

94 63 89 43 73 

5 
Маълумоти олӣ ва 
тайѐрии касбӣ 

70 92 75 62 76 

6 
Самаранокии бозори 
молӣ ва хизмат 

72 60 64 54 78 

7 
Самаранокии бозори 
меҳнат 

33 22 31 15 34 

8 
Инкишофи бозори 
молиявӣ 

70 66 77 78 76 

9 Сатҳи технологӣ 56 67 71 61 114 
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давоми ҷадвали 3.1. 

10 Ҳаҷми бозор 72 83 52 38 118 

11 
Рақобатпазирии 
ширкатҳо 

80 93 38 99 113 

12 Потенсиали инноватсионӣ 59 73 70 71 97 

 Рейтинги умумӣ 58 74 69 55 104 

Сарчашма: The Global Competitiveness Report 2018-2019// World Economic Forum: 
insight report – 2019 – Pisip. 282-283. 
 

Чуноне ки аз маълумоти ҷадвали 3.1 дида мешавад, Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қариб аз рӯи ҳамаи индикаторҳои рақобатпазирӣ аз дигар 

мамлакатҳои ИДМ дар қафо мебошад. Агар ин нишондиҳандаҳоро 

тавассути натиҷаҳои солҳои гузашта дида бароем, он гоҳ ҷумҳурии мо, 

сол ба сол нишондиҳандаҳои рушди иқтисодиро дар рейтинги ҷаҳонии 

баҳодиҳии рақобатпазирии миллӣ беҳтар гардонида истодааст. 

Бояд қайд намуд, ки ҳамаи 12 индикаторҳои рақобатпазирӣ, 

новобаста аз он ки дар алоҳидагӣ таҳлил гузаронида шудаанд, ба 

ҳамдигар вобаста мебошанд. Яъне индикаторҳо якдигарро пурзӯр 

менамояд. Сустии яке аз ин индикаторҳо рушди дигар 

нишондиҳандаҳоро халалдор менамояд. Мисол, Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар соли 2019 аз рӯи раддабандии мамлакатҳои ИДМ оид ба сатҳи 

рақобатпазирӣ, аз ҷумла рушди фаъолнокии инноватсионӣ дар 

иқтисодиѐт дар мавқеи 97-ум, аз рӯи сатҳи маълумотнокӣ (маориф) дар 

мавқеи 76-ум қарор дорад. Аз рӯи қувваи кории солим ва тандурустӣ 

мавқеи 73, аз рӯи маблағгузорӣ ба КИТКТ (корҳои илмӣ таҳқиқотӣ ва 

конструктории таҷрибавӣ) мавқеи 114, аз рӯи иқтидори инноватсионӣ 

мавқеи 97-ум ро ишғол менамояд. Ба ғайр аз ин, ҳамаи индикаторҳои 

таҳлилшудаи рақобатпазирӣ дараҷаи гуногуни таъсиррасонӣ ба 

иқтисодиѐти мамлакатҳои алоҳидаро доранд. Мисол, такомули 

механизми ниҳодҳои бозорӣ ба дараҷаҳои гуногун ба иқтисодиѐти ИМА 

ва Ҷумҳурии Тоҷикистон доранд, таъсир мерасонад.  

Инчунин, ҳангоми идораи рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа бояд 

диққати махсус ба муаммои дастрасӣ ѐ роҳѐбии соҳибкорон ба бозорҳои 
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имконпазир дода шавад. Муаммои мазкур дар натиҷаи таъсири чунин 

омилҳо ба миѐн меояд: 

- мавҷуд набудани иттилоот оид ба бозор ва захираҳо; 

- мавҷуд набудани боварӣ байни истеҳсолгарон ва истеъмолгарон 

набудани муътадилии истеъмолӣ;  

- мавҷуд набудан ва ѐ сатҳи сусти ҳамкорӣ байни истеҳсолгарон ва 

маҳсулотӣ кишоварзӣ; 

- надоштани маълумот оид ба маҳсулоти қонеъкунандаи талабот дар 

бозор. 

Пурзӯршавии рақобати байниминтақавӣ, ба миѐн омадани 

тағйиротҳо ҳам дар муҳити беруна ва ҳам дар дохилаи минтақа 

зарурияти коркарди механизми идоракунии рақобатпазирии минтақаро 

ба миѐн овардааст. Иҷрои маҷмуавии вазифаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

баланд бардоштани самаранокии истифодабарии захираҳо, шаклҳои 

нави алоқамандии илм ва соҳибкорӣ, ҷаҳонишавии рақобат, талаботҳои 

байналхалқии стандартикунонӣ ва ғайра коркард ва истифодабарии 

механизмҳои муосири идоракунии рақобатпазирии минтақаро тақозо 

менамояд ва инчунин зарурияти баҳисобгирии омилҳои берунӣ ва 

дохилии рушди минтақавиро ба миѐн меорад.  

Ташаккул ва истифодаи чунин механизм барои ноил гардидан ба 

баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии минтақа имконият дода, дар 

навбати худ барои рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ва 

ҳамчунин барои таъмини сатҳи баланди зиндагонии аҳолӣ замина 

фароҳам меорад.  

Дар таркиби механизми идоракунии рақобатпазирии минтақа 

метавон се блоки асосии идоракуниро ҷудо намуд. 

Блоки аввал – шаклҳои амалисозии раванди баланд бардоштани 

рақобатпазирӣ – ташаккули доираи институтсионалии ба 

рақобатпазирии минтақа мусоидаткунанда талаб карда мешавад. Асоси 

ин блокро стратегияи рушди минтақа, стратегияи соҳавӣ, барнома ва 
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лоиҳаҳои минтақавию маҳаллӣ ташкил медиҳанд. 

Блоки дуюм - механизми таркибӣ ва идоракунии рақобатпазирї 

дар блоки мазкур имконоти моддӣ, таҷрибаи танзимоти минтақа ва 

дигар омилҳо дар бар мегиранд. Ҳамин тавр, аз рӯи хислати танзимкунӣ 

ва таъсиррасонӣ мақомотҳои идоракуниро ҳамчун субъектони пешбари 

сиѐсат, усулҳои гуногуни ҳуқуқӣ ва танзими маъмуриро истифода 

менамоянд. Усулҳоро аз рӯи аломати функсионалӣ-васоитӣ, барномавӣ-

мақсаднок ва дараҷаи таъсиррасонӣ гуруҳбандӣ намудан мумкин аст. 

Бояд қайд кард, ки амалкарди механизми мазкур ба фароҳам овардани 

шароити мусоидат ба фаъолноксозии раванди ташаккули 

рақобатпазирии минтақа нигаронида шудааст.  

Ҳамин тариқ, аз рӯи хислати таъсиррасонӣ усулҳоро, ки бо ѐрии 

онҳо механизми баланд бардоштани рақобатпазирӣ ба амал бароварда 

мешавад, метавон ба мустақим ва ғайримустақим ҷудо намуд. Аз рӯи 

самти функсионалӣ онҳо метавонанд ба намудҳои зерин ҷудо шаванд: 

иқтисодӣ, ташкилӣ–идоракунӣ, иттилоотӣ, қонунгузорӣ ва нақшавӣ.  

Таркиби усулҳои раванди танзими рақобатпазирии минтақа 

истифодашаванда дар ҷадвали 3.2 оварда шудааст. Гуногуншаклии 

васоити танзимотии мавҷудбуда, ба ақидаи мо, имкон медиҳад, ки ба 

таври мухталиф барои интихоби онҳо вобаста аз хусусиятҳои 

дигаргуншавии бозор муносибат намуд.  

Қайд намудан ҷоиз аст, ки дар давраи гузариш ҳангоми 

мавҷудияти зуҳуротҳои тасодуфӣ ва номӯътадилии иқтисодӣ истифодаи 

як қатор усулҳоро наметавон бо таври қатъӣ барои муҳлати тӯлонӣ 

талаб намуд. Зеро, онҳо метавонанд вобаста ба имконоти рушди 

иқтисодиѐти минтақа ва муҳити бозорӣ тағйир ѐбанд (мақсаднокии 

истифодаи онҳо аз нав дида баромада мешаванд). Дар навбати худ ин 

ҳолат дар маҷмуъ низоми чандирӣ ва зудамалии идоракунии 

рақобатпазирии минтақаро талаб менамояд.  
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Ҷадвали 3.2. - Усулҳои танзими давлатии баланд бардоштани 

рақобатпазирии минтақа 
Самти 

функсионалии 

усулҳо 

Усулҳои таъсиррасонии 

мустақим 
Усулҳои таъсиррасонии 

ғайримустақим 

Иқтисодӣ  Қарздиҳии имтиѐзнок; 
  Маблағгузории буҷавӣ; 
  Дотатсия ва субсидияҳо; 
 Қарзҳои бефоиз; 
 Барориши вомҳо;  
 Ҷубронҳои нархӣ;  
 Таъминоти фармоишҳои 

давлатӣ.  

 Имтиѐзҳои андозбандӣ;  
 Истеҳлоки босуръат; 
 Ҳавасманкунии фаъолияти бонкӣ 

ва дигар ниҳодҳои молиявӣ 
барои сармоягузорӣ ба секторҳои 
воқеӣ; 

 Азнавбаҳодиҳии қарзҳо ва 
пардохтҳои корхона; 

 Пешниҳоди грантҳо аз ҳисоби 
воситаҳои буҷа; 

 Дастгирии амволии 
сармоягузорон;  

 Танзимоти нарх ва тарофаҳо;  
 Таъминоти молиявии тайѐркунӣ 

ва азнавтайѐркунии кадрҳо;  
 Хавфи суғуртавӣ.  

Ташкилӣ  Таъсиси зерсохтори махсус 
доир ба масоили сиѐсати 
баланд бардоштани 
рақобатпазирӣ дар низоми 
мақомотҳои минтақавии 
идоракунӣ;  
 Дар ҳудудҳои минтақа 

таъсисдиҳии сохторҳои 
ташкилии ѐрирасон ба 
баланд бардоштани 
рақобатпазирӣ бо иштироки 
мақомотҳои идоракунии 
минтақа (мисол, оҷонсии 
ѐрирасон барои инкишофи 
рақобатпазирӣ) 

 Гузаронидани чорабиниҳои 
барои ташаккул ва 
мустаҳкамсозии нуфузи 
ҷолибияти ҳудудҳо равона шуда; 

 Ташкили намоишҳо – намоиши 

лоиҳаҳо  
 Гузаронидани намоишҳо – 

ярмаркаҳои барои таблиғи 
истеҳсолоти маҳалли 
равонашуда; 

 Гузаронидани конфронсҳо, 
семинарҳо доир ба масоили 
баланд бардоштани 
рақобатпазирии ҳудудҳо  

Иттилоотӣ  Коркарди шиносномаи 
минтақа ва маълумотҳои 
маҳаллии он; 

 Арзѐбии системавии 
ҳолати муҳити иҷтимоӣ-
иқтисодӣ ва пешгӯии 
рушди он; 

 Ташаккули базаи 
маълумоти лоиҳаҳо доир 
ба такмили 
рақобатпазирӣ. 

 Расонидани кумакҳо ҳангоми 
тайѐри маълумотномаҳои ҷузъии 
ташкилотҳо;  

 Ташкили низомҳои расонидани 
хизматҳои консалингӣ  
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давоми ҷадвали 3.2. 

Қонунгузорӣ  Қабули санадҳои меъѐрии 
ҳуқуқии танзимкунандаи 
сиѐсати инкишофи 
рақобатпазирӣ  

 Ташаккул ва такомули 
минбаъдаи бастаи ҳуҷҷатҳои 
меъѐрӣ-ҳуқуқӣ барои амалисозии 
сиѐсати такмили рақобатпазирӣ. 
Ин сиѐсат равона карда мешавад 
барои: 

 бамеъѐргирии фаъолият оид ба 
баланд бардоштани сатҳи 
рақобатпазирӣ тибқи асосҳои 
инноватсионӣ; 

 фаъолгардонии фаъолияти 
сармоягузорони маҳаллӣ ва 
берунӣ; 

  рушди инфрасохторҳои барои 
баланд бардоштани сатҳи 
рақобатпазирӣ мусоидаткунанда; 

  ташаккулдиҳии рақобатпазирии 
нуфузи ҳудудӣ. 

Нақшавӣ 
 

 Коркарди алгоритми 
амалисозии лоиҳаҳо; 

 Ташхиси амалисозии 
лоиҳаҳо;  

 Мониторинги лоиҳаҳо. 

 Коркарди стратегияи рушди 
ҳудудҳо; 

 Коркарди барномаҳои 
мақсадноки рушди соҳаҳо;  

 Ташаккули ташаббусҳои 
кластерӣ.  

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 
Блоки сеюм ба худ як гуруҳ васоитҳоро, ки шумора, таъинот ва 

дараҷаи истифодабариашон вобаста аз вазифаҳои мушаххас ва ҳалли 

онҳо метавонад аҳамияти гуногунро касб намояд, дар бар мегирад. Аз 

ин сабаб, муайян намудани таъсири омилҳои гуногун ба маҷмуи 

унсурҳои ташаккул механизмҳо, муҳим мебошад. Инчунин, бояд 

тазаккур дод, ки номгӯи васоитҳои мушаххаси таъсиррасонӣ дар робита 

бо тағйироти омилҳои берунӣ ва дохилӣ, пайдоиши васоитҳои нави 

такомул унсурҳои низом идоракунии минтақаро (мақомотҳои 

идоракунӣ, сохтор, захираҳо технология ва ғ.) ба миѐн меорад.  

Мавриди зикр аст, ки муҳимияти баамалбарории чунин васоити 

баланд бардоштани рақобатпазирӣ ҳамчун сиѐсати кластерӣ дар 

вилояти Суғд бо таври назаррас меафзояд. Ин ҳолат, бо баҳои иқтидори 

кластерикунонии минтақа ва бо ѐрии ҳисоби зарибҳои тахассусгардонӣ, 

маҳалликунонӣ ва истеҳсолоти сарикасӣ асоснок карда мешавад.  
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Ҷадвали 3.3. - Зарибҳои тахассусгардонӣ аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ 

дар вилояти Суғд 
 

Намуди фаъолияти 

иқтисодӣ 
2000 2005 2010 2012 2014 2016 2018 Инкишоф/ 

пастшавӣ дар 

асоси ҳисобкунӣ 
бо формулаи 

Истеҳсолоти металлургия 
ва истеҳсоли маснуоти 
тайѐри металлӣ (ш. 
Бӯстон, Истиқлол ва н. 
Айнӣ)  

3,50 7,53 9,31 10,49 10,72 8,75 8,10 Kt 

Коркард ва истеҳсоли 
маснуоти чубӣ дар МОИ 
Суғд 

4,68 5,26 6,47 5,75 7,64 6,16 6,17 Kj 

Истеҳсолоти кимиѐвӣ дар 
ш. Исфара, Б. Ғафуров 
(Консой ва Истиқлол) ва 
н. Ашт  

2,95 3,11 4,19 6,48 6,28 4,79 4,76 Ki 

Истеҳсоли мошин ва 
дастгоҳҳо (ш. Хуҷанд, 
Конибодом) 

1,46 1,54 2,25 2,11 2,47 2,08 1,66 Kan 

Истеҳсоли маҳсулоти 
ғайриметаллӣ, маъданӣ 
(н.Исфара, Айнӣ) 

0,97 0,98 1,2 1,19 1,58 1,42 1,21 Kл 

Истеҳсоли маҳсулоти 
хӯрокворӣ (Панҷекент, 
Истаравшан, Хуҷанд, Б. 
Ғафуров) 

0,86 0,94 1,1 1,15 1,45 1,17 1,11 Kan 

Истеҳсолоти абрешимӣ ва 
нассоҷӣ (ш. Хуҷанд, н. 
Мастчоҳ, Зафаробод) 

0,65 0,61 0,55 0,57 0,76 0,63 0,52 Kj 

Истеҳсолот селлюлозӣ-
қоғазӣ; фаъолияти 
нашриѐтию полиграфӣ 
(Хуҷанд, Истаравшан) 

0,36 0,39 0,46 0,51 0,67 0,56 0,55 Kт 

Истеҳсолоти дастгоҳи 
барқи, электронӣ ва 
оптикӣ (ш. Хуҷанд) 

0,22 0,26 0,34 0,22 0,22 0,16 0,13 Kj 

Истеҳсоли воситаҳои 
нақлиѐтӣ ва дастгоҳҳо 
(ш.Бӯстон, Конибодом, Б. 
Ғафуров) 

0,07 0,08 0,13 0,18 0,20 0,12 0,09 Kт 

Истеҳсоли маснуоти 
резину пластмас (МОИ 
Суғд, ш. Хуҷанд, Исфара, 
Б.Ғафуров) 

0,22 0,14 0,11 0,10 0,23 0,12 0,19 Kj 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳо: Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон. – Душанбе: 2019. – С. Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд: 2019. – С. 
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Ҳисоби зарби тахассусгардонӣ муайян намуданд, ки дар минтақа 

ба соҳаи тахассусгардонидашуда инҳо дохил мешаванд: соҳаҳои 

металлургия, кимиѐ, коркарди чӯб, хӯрокворӣ, истеҳсоли мошин ва 

дастгоҳҳо ва инчунин маҳсулотҳои ғайриметаллӣ.  

Бузургии зариби тахассусгардонӣ дар соҳаҳои номбурда аз воҳид 

зиѐд мебошанд (ҷадвали 3.3). 

Дараҷаи якҷоякунии соҳаҳо дар минтақа тавассути бузургии 

зариби локализатсия (Кл) муайян карда мешавад. 

Зариби локализатсияи истеҳсолот дар минтақа ба худ таносуби 

вазни қиѐсии бахши иқтисодии мазкур дар сохторҳои истеҳсолии 

минтақа ва вазни қиѐсии ҳамон бахши иқтисодиро дар сохтори 

истеҳсолоти мамлакат ифода менамояд. Ҳисоби он дар асоси чунин 

нишондодҳои маҷмуи истеҳсолоти молӣ, фондҳои асосии саноатӣ, 

шумораи кормандони истеҳсолӣ гузаронида мешавад.  

Тибқи натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда маълум гардид, ки аз 

ҳама бахшҳои рушдѐфтаи саноати минтақа, саноати металлургия, кимѐ 

коркарди чӯбу тахта маҳсуб меѐбанд. 

Ҳисоби зариби истеҳсолоти сарикасӣ дар вилояти Суғд муайян 

намуд, ки дар баъзе аз фаъолияти истеҳсолии вилояти Суғд бузургии он 

аз 1,0 калон ва ѐ наздик ба 1,0 мебошад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки 

бахшҳои мазкури иқтисодӣ иқтидори таъмин намудани талаботи дохилӣ 

ва талаботи дигар минтақаҳои мамлакатро доранд.  

Ҳамин тавр, бо назардошти ҳисоби бузургии зарибҳо, метавон чор 

самти тахассусгардонии иқтисодиѐти вилояти Суғдро пешниҳод намуд, 

ки барои кластерикунонӣ нисбатан иқтидори назаррас дорад: саноати 

металлургӣ, кимѐвӣ, коркарди чӯб ва истеҳсоли маснуоти резинаву 

пластмассӣ. 
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Ҷадвали 3.4. - Зарибҳои (локализатсияи) намудҳои фаъолияти иқтисодии 

вилояти Суғд 
 

Намуди фаъолияти 

иқтисодӣ 
2000 2005 2010 2012 2014 2016 2018 

Инкишоф/ 
пастшавӣ дар 

асоси 

ҳисобкунӣ бо 
формулаи 

Истеҳсолоти 
металлургӣ ва 
истеҳсоли маснуоти 
металлӣ (ш. Бӯстон, 
Истиқлол ва н. Айнӣ)  

3,35 3,29 3,29 3,37 3,58 4,87 5,07 Kt 

Коркард ва истеҳсоли 
маснуоти чубӣ дар 
МОИ Суғд 

2,13 2,27 2,27 1,85 2,55 3,43 3,86 Kj 

Истеҳсолоти кимиѐвӣ 
дар ш. Исфара, Б. 
Ғафуров (Консой ва 
Истиқлол) ва н. Ашт  

1,22 1,36 1,47 2,08 2,10 2,67 2,98 Ki 

Истеҳсоли мошин ва 
дастгоҳҳо (ш. Хуҷанд, 
Конибодом) 

0,65 0,68 0,84 0,68 0,82 1,16 1,04 Kan 

Истеҳсоли маҳсулоти 
ғайриметаллӣ, маъданӣ 
(ш.Исфара, н.Айнӣ) 

0,44 0,43 0,43 0,38 0,53 0,79 1,26 Kл 

Истеҳсоли маҳсулоти 
хӯрокворӣ (ш.Панҷе-
кент, Истаравшан, 
Хуҷанд, н.Б. Ғафуров) 

0,38 0,41 0,39 0,37 0,49 0,65 0,70 Kan 

Истеҳсолоти абрешимӣ 
ва нассоҷӣ (ш. Хуҷанд, 
н.Зафаробод, 
н.Мастчоҳ) 

0,27 0,25 0,22 0,18 0,25 0,35 0,33 Kj 

Истеҳсолоти 
селлюлозӣ-қоғазӣ; 
фаъолияти нашриѐтию 
полиграфӣ (Хуҷанд, 
Истаравшан) 

0,17 0,17 0,17 0,16 0,22 0,31 0,34 Kт 

 Истеҳсолоти дастгоҳи 
барқи, электронӣ ва 
оптикӣ (ш. Хуҷанд) 

0,09 0,11 0,12 0,07 0,08 0,09 0,08  

Истеҳсоли воситаҳои 
нақлиѐтӣ ва дастгоҳҳо 
(ш.Бӯстон, Конибодом, 
н.Б. Ғафуров) 

0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,07 0,06 Kт 

Истеҳсоли маснуоти 
резину пластмас (МОИ 
Суғд, ш. Хуҷанд, 
Исфара, н.Б.Ғафуров) 

0,09 0,04 0,01 0,03 0,08 0,06 0,12 Kj 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф дар асоси маълумотҳо: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – 
Душанбе: 2019; Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуҷанд: 2019. 
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Бояд қайд намуд, ки имрӯзҳо Ҳукумати вилояти Суғд рушди 

маҷмааи агросаноатиро ҳамчун самти афзалиятнок муайян намудааст. 

Зеро соҳаи мазкур дар иқтисодиѐти вилоят яке аз мавқеъҳои пешсафро 

ишғол намуда дар худ корхонаҳои лоиҳакашӣ, коркард, азнавкоркарди 

селлюлозӣ – қоғазӣ, саноати кимѐ, корхонаҳои мебелбарорӣ, ташкил ва 

истеҳсоли дастгоҳҳо барои соҳаҳои кишварзиро муттаҳид мегардонад.  

Бинобар он, дар ҳудуди минтақа сикли пурраи истеҳсолӣ – аз 

истихроҷи ашѐ то барориши маҳсулоти ниҳоӣ мавҷуд мебошад. Дар 

саноати коркард корхонаҳои зиѐд фаъолият менамоянд, ки онҳо асосан 

дар гузаргоҳҳои роҳҳои автомобилгард ва роҳи оҳан ҷойгир шудаанд. 

Омили мусбӣ барои ташаккули кластерҳо дар в.Суғд ин мавқеи 

ҷуғрофии вилоят ба ҳисоб меравад, махсусан наздик будани вилоят ба 

бозори фурӯш ва шоҳроҳи нақлиѐтии мамлакат.  

Тағйирѐбии муҳити дохилӣ ва берунии минтақа, маҳдудияти он дар 

раванди баланд бардоштани рақобатпазирии давлат ва субъектҳои 

хоҷагидорӣ, истифода бурдани усулҳои гуногун, воситаҳову шаклҳои 

мувофиқи ҳавасмандӣ ва маҳдудсозии фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидорро талаб менамояд. 

Ҳамаи унсурҳои механизми дар боло зикршуда барои баланд 

бардоштани рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа равона шудааст ва 

метавонанд мунтазам барои расидан ба ҳадафҳои гузошташуда амал 

намоянд. Рақобатпазирӣ дар аксар ҳолат тавассути зинаҳои иерархӣ 

муайян карда мешавад. Дар сатҳи минтақавӣ бо раванди баланд 

бардоштани рақобатпазирии ҳудуди махсуси субъектҳои минтақа, ки ба 

манфиатҳои иштирокчиѐни зиѐди он мухолифат намекунад, алоқаманд 

мебошад. 

Алгоритми амалҳо, дар самти баланд бардоштани рақобатпазирии 

иқтисодиѐти минтақа, аз нигоҳи мо, бояд шаш марҳилаи асосиро дар 

бар гирад. Дар ин раванд, субъектҳои идоракунии минтақавӣ нақши 

муҳим дошта, дар маркази иҷрои амалҳои зарурии ташкилӣ-идоракунӣ 
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қарор мегиранд (расми 3.1). 

 

 
Расми 3.1. - Алгоритми мақомотҳои ҳокимияти минтақавӣ дар доираи баланд бардоштани 

рақобатпазирии минтақа 

 
Истифодаи алгоритми пешниҳодшуда ба мақомотҳои минтақавии 

ҳокимияти давлатӣ ва идоракунӣ имконият медиҳад, ки онҳо иттилооти 

пурра ва боэътимодро барои ҳалли вазифаҳои ҷорӣ ва дарозмӯҳлати 

рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа аз ҳисоби истифодаи шаклҳо ва 

усулҳои муосир ва пешқадам ба даст оранд. Иттилооти мазкур дар 

раванди идораи рақобатпазирии минтақа васеъ истифода шуда, сатҳи 

баландии онро таъмин менамоянд. 

Аз расми 3.1 дида мешавад, ки дар доираи марҳилаи аввал барои 

зина ба зина баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа таҳлили 

рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва хусусиятҳои хоси он, инчунин афзалиятҳои 

Субъекти 
идоракунии 
минтақа 

6. Рушди 

рақобатпазирии 

минтақа 

2. Омилҳои 

рақобатпазирӣ 

5. Васоити баланд 
бардоштани 

рақобатпазирии 

минтақа 

3. Арзѐбии 

рақобатпазирии 

минтақа 

4. Шаклҳо ва усулҳои 

барои баланд бардоштани 

рақобат-пазирии минтақа 
равонашуда 

1.Таҳлили рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақа 

Такомул ва татбиқи воситаҳои 
баланд бардоштани 

рақобатпазирии минтақа 

Сатҳи рушди иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақа 

Таҳлили фаъолияти 
мақомотҳои ҳокимият 

дар самти баланд 
бардоштани 

рақобатпазирӣ 

Муайянкунии 

хусусиятҳои хоси рушди 

минтақа 

Ташаккули васоити методӣ 
ва низоми 

нишондиҳандаҳои арзёбии 
рақобатпазирӣ 

Муайянкунии омилҳои 

рақаобатпазирӣ 
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рақобатии мавҷудбуда бо мақсади такомули минбаъдаи он гузаронида 

мешавад. 

Марҳилаи дуюм муайянкунии омилҳои рақобатпазириро пешбинӣ 

менамояд. Дар ин марҳила муайяннамудани омилҳои баланд 

бардоштани рақобатпазирии ҳар як минтақа зарур мебошад.  

Ба рақобатпазирии минтақа омилҳои гуногун таъсир мерасонанд. 

Ҳар як омил аз ҷониби баҳодиҳандагон ҳангоми баррасии масъалаҳои 

ҷобаҷогузории аҳолӣ дар минтақа, ҷобаҷогузории истеҳсолот, 

боркашонӣ ва ҳузури сайѐҳон дар мавзеъҳои муайяни минтақа арзѐбӣ 

мегардад. Аҳамият ва талабот ба онҳо бо мурури замон ва рағбати 

истеъмолгарон тағйир меѐбад. Бинобар ин, дар расми 3.1 ба инобат 

гирифтани омилҳо дар ҷараѐни идоракунии рақобатпазирии минтақа 

ҳамчун марҳилаи дуюми фаъолият оид ба баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа асоснок карда мешавад.  

Дар марҳилаи сеюм рақобатпазирии минтақа арзѐбӣ мегардад. Дар 

марҳилаи мазкур вазъи рақобатпазирии минтақа бо минтақаҳои рақиб 

муқоиса карда шуда, афзалиятҳои рақобатӣ, имкониятҳои рушди 

рақобатпазирӣ ва камбудиҳои дар ин самт ҷойдошта арзѐбӣ мегардад.  

Натиҷаи се марҳилаи аввал барои таҳлил ва арзѐбии фаъолияти 

мақомоти ҳокимияти давлатии минтақа дар самти истифодаи шакл ва 

усулҳои баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа имконият 

медиҳад, ки ин марҳилаи чаҳорум мебошад.  

Дар марҳилаи панҷум масъалаҳои ташаккул ва татбиқи васоити 

мувофиқи баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа баррасӣ 

мешавад. Натиҷаҳои интизорӣ аз истифодаи васоити мазкур ин баланд 

бардоштани сатҳи рақобатпазирии минтақа, ташаккули захираи 

иловагӣ барои рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва дар ин замина 

баланд бардоштани сатҳи зиндагонии аҳолӣ мебошад.  
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3.2. Маркетинги ҳудудӣ чун стратегияи таъмини рақобатнокии минтақа 

Рақобатпазирии минтақавӣ дар мубориза бо минтақаҳо барои эҳѐ 

намудани шароитҳои мусоиди рушд барои ҳамаи субъектҳои иқтисодӣ, 

сатҳи баланди зиндагӣ ҷалби сармоягузорӣ ва ҳалли муамоҳои иқтисодӣ 

ва иҷтимоӣ мебошад. Дар ин самт маркетинги ҳудудӣ қисми 

ҷудонашавандаи сохтории сиѐсати минтақавӣ (иқтисодӣ) буда, барои 

қонеъгардонии њадди аксари эҳтиѐҷоти субъектҳои иқтисодӣ равона 

карда мешавад. Маркетинги ҳудудӣ дар шакли барномаҳои мақсадноки 

минтақавӣ татбиқ шуда, барои ҳалли муаммоҳои иҷтимоию иқтисодӣ 

нигаронида мешавад. Аксаран онҳо барои ҳалли вазифаҳои зерин 

мусоидат менамоянд: 

 ташаккули инфрасохтори бозорӣ; 

 ташаккули муҳити ягонаи иқтисодӣ; 

 ҳалли муаммои шуғли аҳолӣ; 

 тағйирдиҳии сохторҳои иқтисодӣ; 

 беҳтарсозии ҳолати экологӣ ва демографӣ; 

 баланд бардоштани сатҳи зиндагонии аҳолӣ ва ғ. 

Ин ҳолат барои ҳисобидани маркетинги ҳудудӣ натанҳо ҳамчун 

тарзи мувофиқасозии манфиатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, балки асоси 

қонеъгардонии манфиатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии гуруҳҳои мухталифи 

мақсадноки истеъмолгарони захираҳои ҳудудҳо имконият медиҳад.  

Дар шароити вилояти Суғд маркетинги ҳудудӣ, ба ақидаи мо, бояд 

барои мавқеъгирии вилоят дар ҷанбаҳои зерин равона карда шавад: 

1. Вилояти Суғд – минтақаи бошиддат рушдкунанда буда, рушди 

инноватсионӣ метавонад онро барои сармоягузорӣ боз ҳам ҷолибтар 

гардонад. 

2. Соҳибкории хурд, миѐна ва бузурги вилоят маҳсулоти 

баландсифат, экологӣ ва инноватсиониро истеҳсол менамоянд. 

3. Табиат ва иқтидори таърихӣ-фарњангии ҳудудҳо онро барои 
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саѐҳат боз ҳам ҷолибтар мегардонанд. 

Имрӯзҳо баҳри баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии вилояти 

Суғд чунин тадбирҳо андешида мешаванд:  

- Рушди паркҳои саноатӣ ва татбиқи лоиҳаҳои байнимаҳаллии 

сармоягузориҳо; 

- Таъсиси паркҳои саноатӣ (ПС) барои ҷалби сармоягузориҳои 

ватанию хориҷӣ. Дар доираи он амалисозии лоиҳаҳои коркарди 

металлҳо, истеҳсоли техникаҳои маишӣ, маҳсулоти электрикӣ-техникӣ 

ва ҷузъҳои автомобилӣ ба нақша гирифта мешавад. 

Воқеан дар минтақаҳои кишвар инвеститсияҳо аҳамияти калон 

дошта дар вусъатдиҳии муносибатҳои хоҷагидори мавқеи назаррас 

дорад. Аз ин лиҳоз, зиѐд шудани инвеститсияҳо болоравии иқтидори 

иҷимоию иқтисодии минтақаро таъмин менамоянд. Дар солҳои охир 

инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ тамоюли гуногун доранд, яъне дар 

баъзе солҳо афзоиш ѐфта, дар баъзе солҳо ҳаҷми онҳо коҳиш ѐфтааст. 

Вале вазни қиѐсии он дар ҳаҷми умумӣ инвеститсияҳо сол аз сол афзоиш 

ѐфта истодааст (ниг. ба ҷадвали 3.5).  

Ҷадвали 3.5. - Инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Минта-

қаҳо 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

млн. 
сомонї 

% млн. 
сомонї 

% млн. 
сомонї 

% млн. 
сомонї 

% млн. 
сомонї 

% млн. 
сомонї 

% 

ҶТ 

9
7
4
9
,9

 

1
0
0
 

1
1
1
8
0
 

1
0
0
 

1
1
3
7
2
 

1
0
0
 

1
3
3
6
1
 

1
0
0
 

1
2
5
1
8
 

1
0
0
 

1
1
7
7
5
,5

 

1
0
0
 

Душанбе 

3
3
6
3
,4

 

3
4
,5

 

3
0
2
3
,7

 

2
7
,0

 

2
8
3
3
,1

 

2
4
,9

 

2
8
2
9
 

2
1
,2

 

3
2
3
4
,8

 

2
5
,8

 

3
2
7
5
,8

 

2
7
,8

 

Суғд 

1
6
5
8
,9

0
 

1
7
,0

 

1
 9

2
5
,0

0
 

1
7
,2

 

2
 0

0
8
,4

0
 

1
7
,7

 

1
 5

1
4
,8

0
 

1
1
,3

 

1
 7

3
6
,0

 

1
3
,9

 

1
3
2
1
,5

 

1
1
,2

 

Хатлон 

1
5
0
3
,8

 

1
5
,4

 

2
3
7
5
,8

 

2
1
,3

 

2
1
8
5
,1

 

1
9
,2

 

2
8
0
2
,6

 

2
1
,0

 

2
6
2
3
 

2
1
,0

 

2
4
0
4
,9

 

2
0
,4
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давоми ҷадвали 3.5. 

ВМКБ 

2
5
4
,9

 

2
,6

 

3
5
3
,1

 

3
,2

 

4
3
9
,6

 

3
,9

 

5
1
9
,2

 

3
,9

 

2
5
7
,3

 

2
,1

 

3
6
8
,2

 

3
,1

 

НТҶ 
2
9
6
8
,9

 

3
0
,5

 

3
5
0
2
,1

 

3
1
,3

 

3
9
0
5
,4

 

3
4
,3

 

5
9
9
5
,4

 

4
4
,9

 

4
6
6
6
,5

 

3
7
,3

 

4
4
0
5
,2

 

3
7
,4

 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф бо истифода аз манбаъҳои: Омори солонаи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, 2019 – С. 52, 85, 134; Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 соли 
Истиқлолияти давлатӣ / Маҷмӯаи оморӣ. – Душанбе, Агентии омори назди Президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - С. 310-312. 

 
Додаҳои ҷадвали 3.5 инъикос менамоянд, ки сармоягузорӣ ба фондҳои 

асосӣ тамоюли афзоиш дорад. Агар ҳаҷми сармоягузориҳо ба фондҳои асосӣ 

дар ҷумҳурӣ соли 2015 9749,9 миллион сомониро ташкил дода бошад, пас дар 

соли 2020 он ба 11775,5 миллион сомонӣ расидааст. Яъне, дар соли 2020 

нисбат ба соли 2015 қариб 20,7 % зиѐд шудааст. Тамоюли мазкур аз ҳисоби 

зиѐд шудан ҳаҷми инвеститсияҳо ба иқтисодиѐти в.Хатлон, ВМКБ ва НТҶ 

таъмин гардидааст. Зеро ҳаҷми инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ дар вилояти 

Суғд соли 2020 нисбат ба соли 2015 337.4 млн. сомонӣ ва дар ш.Душанбе 87,6 

млн. сомонӣ кам гаштааст. Яке аз соҳаи афзалиятнок дар низоми иқтисодии 

в. Суғд соҳаи сайѐҳӣ маҳсуб меѐбад. 

Мақсади стратеги рушди сектори сайѐҳии минтақа, ин ташаккули 

комплекси сайѐҳии рақобатпазир, ки аз як тараф метавонад эҳтиѐҷоти 

аҳолии вилоят ва шаҳрвандони ватанию хориҷиро ба хизматрасониҳои 

сайѐҳӣ таъмин намояд ва аз дигар тараф барои рушди минтақа ва 

инчунин нигоҳдорӣ ва оқилона истифодабарии иқтидори табиӣ-

истироҳатии вилояти Суғд саҳм гузорад. Лекин, ба андешаи мо, 

таъмини сатҳи зарурии рушди соҳаи сайѐҳӣ фаъол намудани лоиҳаҳои 

сармоягузориҳоро дар соҳаи мазкур талаб менамояд. 

Дар асоси маълумотҳои оморӣ, метавон хулоса намуд, ки ҳаҷми 

сармоягузориҳо барои маблағгузории барномаҳои рушди соҳаи сайѐҳӣ 

нокифоя буда, андешидани чораҳои заруриро дар самти ҷалби 
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инвеститсияҳо талаб менамояд. 

Бо истифода аз усулҳои мувофиқ ва васоити самаранок 

мақомотҳои ҳокимияти давлатии минтақаҳо метавонанд ба равандҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии 

минтақа ва дар ин замина ҳал намудани масоили рушди иҷтимоӣ-

иқтисодӣ таъсир расонанд.  

Дар ин радиф, мақомотҳои ҳокимияти давлати минтақаҳо 

метавонанд муаммоҳои баланд бардоштани рақобатпазириро тавассути 

амалисозии сиѐсати даромади аҳолӣ ҳал намоянд.  

Шароити зарурӣ барои баланд бардоштани рақобатпазирии 

минтақавӣ ин мувофиқасозии амалҳо ва манфиатҳои мақомотҳои 

ҳокимият давлатӣ ва субъектҳои соҳибкориву институтҳои шаҳрвандӣ 

ба ҳисоб меравад. Ба сифати воситаи мувофиқасозии манфиатҳои 

зикршуда дар раванди татбиқи сиѐсати рушди иҷтимоию иқтисодии 

минтақавӣ, маркетинги ҳудудӣ баромад менамояд. Инчунин, бояд 

ҷиҳатҳои зеринро қайд намуд:  

1. Манфиатҳои аҳолӣ ва институтҳои шаҳрвандӣ дар самти ҳалли 

масоили таъминоти иҷтимоӣ, баланд бардоштани сатҳи зиндагонӣ, 

рушди институтҳои худидоракунии маҳаллӣ афзалият доранд; 

2. Манфиатҳои соҳибкории субъектҳои хоҷагидорӣ (манфиатҳои 

соҳавӣ ва корпоративӣ), дар баамалбарории алоқаҳои дохилӣ ва 

байнисоҳавӣ, баланд бардоштани фоиданокӣ ифода ѐфта, бо вазифаҳои 

рушд ва амалкунии соҳаҳо ва нақши онҳо дар раванди 

такрористеҳсолот алоқаманд мебошад. 

Дар навбати худ, манфиатҳои мақомотҳои минтақавии ҳокимияти 

(иҷроия ва қонунбарори) давлатӣ ва мақомотҳои минтақавии 

худидоракунӣ иҷроиши функсияҳои худро дар таъминоти рушди 

устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва баланд бардоштани рақобатпазирӣ 

(расми 3.2) асоснок менамоянд. 
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Расми 3.2. - Нақшаи якҷояамалкунии мақомотҳои ҳокимият, ниҳодҳои ҷомеаи  

шаҳрвандӣ ва соҳибкорӣ (таҳияи муаллиф) 

 
Рушди минтақаҳо ва амалӣ намудани мақсадҳои стратегӣ ва 

вазифаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ бе риояи ин манфиатҳо 

ғайриимкон мебошанд.  

Дар шароити муосир яке аз омилҳои баланд бардоштани 

рақобатпазирӣ ин пурзӯр намудани дараҷаи таъсири институтҳои 

ҷомеаи шаҳрвандӣ ба равандҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа ба 

ҳисоб меравад. Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодиѐт, такомули 

ҳамгироии соҳибкории ватанӣ ва хориҷӣ ба назар мерасад. Аз ин лиҳоз, 

сарҳадҳои миллӣ ва минтақавӣ боз ҳам равшантару аѐнтар мегарданд. 

Функсияҳои маъмурии мақомотҳои давлатии ҳокимият боз ҳам аз 

ҳисоби татбиқи воситаҳои танзими давлатии рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

бо назардошти манфиати тарафҳо возеҳтар мегарданд.  

Барои ҳалли муаммои рушди муътадили минтақа ва инкишофи 

рақобатпазирии вилояти Суғд бояд стратегияи маркетингӣ коркард 

карда шавад, зеро стратегияи мазкур барои мувофиқасозии амалҳои 

мақомотҳои минтақавӣ дар самти инкишофи рақобатпазирӣ имконият 

дода, истифодаи тарзи маркетингии идоракунии минтақаро таъмин 

менамояд. 

Консенсус 

ҳамчун шарти 
баландбардории 
рақобатпазирӣ 

 
Сармоягузорони 

соҳибкории 

корхонаҳо 

Ниҳодҳои 

шаҳравандии 

аҳолӣ 

Мақомотҳо
и 

ҳокимияти 

минитақа 

Мувофиқасозии 

манфиатҳои ва 
муколамаи асоснок 
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Ҷадвали 3.6. - Стратегияи маркетингии вилояти Суғд ҳамчун унсури 

стратегии рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ 
 

Стратегияи маркетингии вилояти Суғд ҳамчун унсури стратегии рушди иҷтимоӣ-

иқтисодӣ Бозори мақсадҳо (гуруҳҳо) 

(А) 
Корхонаҳои 

соҳибкории хурд 

(В) 
Сайѐҳон 

(С) 
Сармоягузорон 

(D) 
Аҳолӣ 

Маҳсулот 

Мол ва хизматҳои дар 
ҳудудҳо 

истеҳсолшаванда 

Зебогиҳои табиат, 
меҳмондӯстӣ ва ғ. 

Лоиҳаҳои 
сармоягузорӣ 

Шароити зист дар 
ҳудудҳо, таъминоти 

ҷои корӣ 

Стратегияҳо 
Стратегияи рушди 

соҳаҳо 
Стратегияи рушди 

сайѐҳӣ 
Стратегияи 

ҳавасмандсозии 
фаъолияти 

сармоягузорӣ 

Стратегияи рушди 
иҷтимоӣ ва таъмини 

шуғли аҳолӣ 

Самти рушди маркетинги ҳудудии минтақа 

Маркетинги имиҷ Маркетинги 
ҷолибият 

Маркетинги 
инфрасохторӣ 

Маркетинги 
аҳолӣ 

• Коркард ва амалисозии 
барномаи ташаккул ва 

инкишофи имиҷи минтақа; 
• Фаъолияти 

коммуникатсионии бо 
субъектҳои хориҷӣ барои 

инкишофи ҷолибияти 
захираҳои дар ҳудудҳо 

қарор-дошта, ба монанди: 
моддӣ-техникӣ, молиявӣ, 

меҳнатӣ, ташкилӣ, 
иҷтимоӣ ва инчунин 

имконоти ҳудудҳо барои 
амалисозӣ ва истеҳсоли 

чунин захираҳо; 
• Ташкил ва ҳамкории 

босамари иштирокчиѐни 
ҳудудҳо ва субъектҳои он 

дар амалисозии 
барномаои байналхалқӣ, 

минтақавӣ ва 
байниминтақавӣ, инчунин 
ҷойгирсозии фармоишҳои 

давлатӣ ва дигарон дар 
минтақа; 

• Ҳамкориҳо бо 
ташкилотҳои минтақавӣ 

(дигар минтақаҳо), хориҷӣ 
ва байналхалқӣ. 

• Таъсиси бренд ва 
ҳаракатдиҳии он дар 

байни дигар минтақаҳо аз 
ҳисоби таъсиси имиҷи 

мусбии фазои 
сармоягузорӣ, молҳо, 

хизмат ва ғайра. 

• Ҳамкории 
ташкилотҳо ва 
хизматрасонии 
маркетингӣ дар 

корхонаҳо ва 
ташкилотҳои минтақа; 
• Густариш ва рушди 
таълимоти маркетингӣ 

ва таҷриба дар минтақа; 
• Маркетинги идеяҳо 

оид ба ҳалли муаммоҳои 
муҳими рушди ҳудудҳо, 
инфрасохторҳои бозорӣ 
ва иҷтимоӣ ва дигарон; 

• Ташкили озмунҳо, 
трендҳо барои 

иштироки субъектҳои 
ҳудудҳо дар лоиҳа ва 

барномаҳо, инчунин дар 
барномаҳои сатҳи 

болоӣ; 
• Дастгирии 
маркетингии 

соҳибкории хурд ва 
миѐна; 

• Ҳамкории 
мақомотҳои маҳаллии 

худидоракунӣ. 

• Таъсис ва рушди бонки 
иттилооти фирмавӣ, 

пешниҳоди хизматҳои 
иттилоотӣ ва машваратӣ 

дар мувофиқат бо 
эҳтиѐҷот ва дархости 
субъектҳои ҳудудҳо; 

• Ташкил, гузаронидан 
ва мувофиқаи 

таҳқиқотҳои маркетингӣ; 
• Таҳлили пояҳои 

қонунгузории минтақавӣ 
оид ба масоили 

маркетинг, моноторинг 
риояи он ва коркарди 

тавсияҳо оид ба 
истифодабарии он; 

• Амалисозии 
муносибати маркетингӣ 

дар шакли лоиҳаҳои 
мусоидаткунандаи 

идоракунии рушди он дар 
мақомотҳои ҳокимияти 
иҷроия ва қонунгузор; 

• Ташкил ва 
гузаронидани 

конфронсҳо, семинарҳо, 
намоишҳо ва ярмаркаҳо 

дар минтақа; 
• Барориши маводҳои 
иттилоотӣ-рекламавӣ. 

• Амалисозии чораҳои 
барои баҳтарсозии 

иқтисоди демографии 
минтақа равонашуда 

(бамеъѐргирии тавлидот, 
ихтисори фавт, инкишофи 

давомнокии ҳаѐт ва ғ.). 
• Такомули сиѐсати 

муҳоҷирати меҳнатӣ, 
таъминоти шуғли аҳолӣ, аз 

ҷумла дар доираи рушди 
анъанаҳои милии санъати 

косибию сайѐҳӣ; 
• Таъминоти эҳтиѐҷоти 

соҳаҳои иқтисодиѐт бо 
коргарони дараҷаҳои 
мувофиқ ва ислоҳоти 
сохторҳои таълимоти 
касбӣ бо назардошти 

ояндаи рушди иҷтимоӣ-
иқтисодӣ; 

• Рушди низомҳои 
мунтазами таълимоти 

касбӣ; 
• Баланд бардоштани 

маълумоти касбӣ ва 
мутобиқати он бо 

талаботи рушди иҷтимоӣ 
ва иқтисодӣ. 

Сарчашма: таҳияи муаллиф  
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Маркетинги ҳудудӣ манфиатҳои иқтисодии аҳолии дар минтақа 

истиқоматкунанда, сохторҳои ҳокимият, соҳибкории хурд, миѐна ва 

калонро ба назар мегирад. Ҳадафи асосии он таъмини талаботи 

иттилоотии субъектҳои дохиливу берунӣ ба ҳисоб меравад. 

Самаранок ва мақсаднок истифодашавии омилҳои истеҳсолии 

минтақа ҷониби гуруҳҳои мақсаднок ба боло рафтани иқтидори 

истеҳсолӣ ва рушди некӯаҳволии аҳолии минтақа мусоидат менамояд. 

Ба сифати субъектҳои фаъоли пешбаранда ѐ худ «татбиқи 

ҳудудҳо», мақомотҳои ҳокимияти давлатии минтақавӣ ва идоракунӣ, 

муассисаҳои таълимӣ, ширкатҳои сайѐҳӣ, марказҳои тиҷоратӣ, ки дар 

ишғоли бозори ҳудудҳои истеъмолгарон ҷалби фармоишгарони 

маҳсулот ва истеъмолгарони хизматҳо фаъолнокӣ нишон медиҳанд, 

баромад менамоянд. 

Тобеияти функсионалии самти стратегии маркетинги ҳудудӣ 

унсурҳои асосии истифодашавандаи онро дар вилояти Суғд инъикос 

менамояд.  

Ташаккули рақобатпазирии вилояти Суғд дар асоси амалисозии 

стратегияи маркетингӣ, барои ноил гардидан ба сохтори иерархӣ ва ѐ 

ҳадафҳои асосии гузошташуда, инчунин интихоби варианти оптималии 

таъсиррасонӣ ба ҳар як гуруҳҳои мақсаднок имконият медиҳад. 

Мувофиқан, барои ҳар як самти стратегияи маркетингӣ имконияти 

коркарди механизми самараовар ва амалисозии он, ташаккули 

захираҳои молиявӣ, муайянкунии субъекти масъул ва меъѐрҳои 

баҳодиҳии натиҷаҳои бадастомада пайдо мегардад (расми 3.3). 
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Расми 3.3. - Амсилаи коркарди стратегияи маркетингии минтақавӣ 

Инчунин, бояд қайд намуд, ки коркарди стратегияи маркетинги 

ҳудудӣ бо назардошти талаботҳои ҷорӣ ва стратегии бозорҳои 

мақсаднок тартиб дода мешавад. 

Худ бозорҳои мақсаднок бояд ҳудудҳоро барои талаботҳои оянда 

танзим намуда, бо ин васила барои мақомотҳои ҳокимияти минтақавӣ 

дар самти амалисозиии стартегияи маркетингӣ ҳавасманд намоянд.  

 Ҳангоми коркарди стратегияи маркетинги минтақавӣ чун қоида 

бояд ташаббус аз ҷониби роҳбарони минтақаҳо зоҳир гардад, зеро 

таҳти он зарурияти истифодаи воситаҳои нави бозории хоҷагидорӣ дар 

шароити афзоиши рақобатпазирӣ байни минтақаҳо, махсусан, 

маркетинги минтақавӣ, ки қобилияти таъсиррасонӣ ба равандҳои 

баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа тавассути пешбарии 

сиѐсати ба мақсад мувофиқи маркетингӣ фаҳмида мешавад. 

Барои амалисозии лоиҳаҳои миқѐсӣ ва дар асоси он баланд 

бардоштани сатҳи рақобатпазирии минтақа мақомотҳои ҳокимият бояд 

Афзалиятҳои 

рақобатӣ 

Мавқеи гиополитикӣ, 

иқтидори иҷтимоӣ-

иқтисодӣ ва ғайра. 

КОРКАРДИ 

СТРАТЕГИЯИ 

МАРКЕТИНГӢ 

Захираҳои ҳудудҳо 

Одамон, сармоя, 

воситаҳои молиявӣ, 

иттилоот 

Хусусиятҳо  

(тарафҳои мусбӣ) 

Маҳдудият  

(тарафҳои манфӣ) 

Бозорҳои мақсаднок 

(гуруҳҳо) 

Корхонаҳо, сайѐҳон 
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мувофиқати манфиатҳои гуруҳҳои мақсаднок, ки омилҳои истеҳсолотро 

бо мақсади қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти худ истифода мебаранд, 

таъмин намоянд. 

Тавре қайд намудем, рақобатпазирии иқтисодиѐти минтақа омили 

афзалиятнок дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ба ҳисоб рафта, 

дар як вақт ҳамчун предмети фундаменталии таҳлили иқтисодӣ баромад 

менамояд. 

Муҳимияти хосро такомули васоити таҳлил ва усулҳои арзѐбии 

рақобатпазирии минтақа ба худ касб менамояд. Чуноне ки ба мо маълум 

аст, методикаҳои истифодашаванда бояд ҳолати асосӣ, принсипҳо, 

низоми нишондиҳандаҳо ва алгоритми арзѐбии сатҳи рақобатпазирии 

минтақаро муайян намоянд. 

Натиҷаҳои арзѐбии рақобатпазирии минтақаҳо ҳангоми таҳлили 

муқоисавии рушди минтақа барои давраҳои ҳисоботӣ ва гузашта 

истифода бурда мешаванд. Дар асоси таҳлили натиҷаҳои он 

самаранокии меъѐрҳои қабулнамудаи мақомотҳои минтақавии 

ҳокимияти давлатӣ доир ба татбиқи сиѐсати иҷтимоӣ-иқтисодӣ арзѐбӣ 

мешаванд. 

Ба сифати сатҳи рақобатпазирии минтақа инъикоси якҷояи 

дараҷаи истифодабарии омилҳо ва асосҳои рушди минтақавӣ барои 

ноил гардидан ба натиҷаҳои воқеан баланди иҷтимоию иқтисодӣ 

баромад менамояд. 

Мақсади асосии арзѐбии сатҳи рақобатпазирии минтақа, ин 

муайянкунии имконоти ҳалли вазифаҳои ҷории рушди иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ дар асоси захираҳои дохилӣ ва манбаҳои рушди иқтисодӣ ва 

инчунин самаранокии меъѐрҳои қабулнамудаи мақомотҳои маҳаллии 

худидоракунӣ доир ба амалисозии сиѐсати иҷтимоӣ-иқтисодӣ мебошад. 

Ба сифати захираҳо сармоя, аҳолӣ молия ва иттилоот баромад 

менамояд. Дорандагони захираҳои мазкур аҳолӣ (сокинони минтақа, 

сайѐҳон, аҳолии дигар минтақа ва мамлакатҳо) ва ташкилоту корхонаҳо 
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(соҳибкории хурд, миѐна ва бузург) мебошанд. 

 

Расми 3.4. - Таркибдиҳиндаҳои баҳодиҳии рақобатпазирии минтақа (таҳияи муаллиф) 

Рақобатпазирии минтақа дар натиҷаи ташаккули рақобатпазирии 

кулли унсурҳои он ташаккул меѐбад (расми 3.4). 

Зимнан, рақобатпазирии минтақаро метавон дар асоси расидан ба 

натиҷаҳои зерин баланд бардошт: 

- ҳангоми ноил гардидан ба сатҳи баланди зиндагонии аҳолӣ 

(рақобатпазирии аҳолӣ); 

- амалкарди самараноки механизми хоҷагидории минтақа 

(рақобатпазирӣ дар бозорҳои молӣ ва рақобатпазирии субъектҳои 

хоҷагидорӣ); 

- ҷолибияти инвеститсионӣ (рақобатпазирӣ дар бозори сармоя ѐ 

рақобатпазирии молиявӣ); 

- самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ (рақобатпазирии субъектҳои 

соҳибкории хурд); 
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- ҷолибияти сайѐҳии ҳудудҳои минтақа (рақобатпазирии бозорҳои 

хизматрасонии сайѐҳӣ). 

Рушди иқтисодии вилоят солҳои охир аз нокифоягии сармоягузорӣ 

мушкилот дорад. Вале минтақа дорои фазои мусоиди сармоягузорӣ ва 

иқтидори иқтисоди (мисоли он коркарди лоиҳаи сармоягузории МОИ 

«Суғд», ҶДММ «Азизӣ», «Хуаксин Ғаюр семент» ва дигарон) мувофиқ 

мебошад. Ташкили шароит барои фаъол гардонидани фаъолияти 

сармоягузорӣ ба худ самти муҳими фаъолияти Ҳукумати вилоят бо 

мақсади гуногунсози (диверсификатсия)-и иқтисодиѐти онро дар бар 

мегирад.  

Яке аз сегментҳои хеле пардохтпазири бозори истеъмолӣ ин 

сайѐҳон ба ҳисоб мераванд. Ба туфайли хароҷотҳои ин гуруҳҳои 

мақсаднок ба иқтисодиѐти минтақа воситаҳои пулии иловагӣ ворид 

мешаванд, ки қисми он дар шакли андозҳо ба буҷетҳои минтақаҳо 

гузаронида мешавад. Ҳисоби коэффитсиенти рақобатпазирии 

минтақаҳои вилояти Суғд барои гуруҳҳои мақсаднок нишон дод, ки 

нисбатан ҷолибияти зиѐдро ноҳияи Шаҳристон бо мавзеъҳои 

баландкӯҳии истироҳатӣ, мавзеи табобативу физиотерапевтии «Кони 

намаки Ашт» дар ноҳияи Ашт, шаҳри Гулистон бо мавзеъҳои 

истироҳатӣ ва обанбор, бо истироҳатгоҳҳои «Шифо», «Баҳористон» ва 

дигарон дороянд. Барои ин чунин омилҳо, ба монанди арзиши пасти 

хизматрасониҳо мусоид будани роҳҳои автомобилгард ва роҳҳои 

истифодаи умум, афзоиши теъдоди объектҳо ва гардиши хӯроки умум, 

камбудани партовҳои моддаҳои зараррасон ба муҳити зист, инкишофи 

ҳаҷми воридотҳои сайѐҳии сафарӣ ва дигарон таъсир расониданд.  

Зарибҳои алоҳидаи дар зербоби 1.2 овардашуда ба мо имконият 

медиҳанд, сатҳи интегралии рақобатпазирии вилояти Суғдро муайян 

намоем.  

Дар маҷмуъ, дар давраи таҳқиқот вилояти Суғд мавқеи худро доир 

ба рақобатпазирии иқтисодиѐт беҳтар намудааст. Гарчанде сатҳи 
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рақобатпазирии иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавқеи қаблӣ 

ҷой дорад, яъне мавҷуд набудани ҶТ дар раддабандии низоми 

рақобатпазирии байналхалқӣ, вале сатҳи рақобатпазирии в.Суғд 

мунтазам афзоиш ѐфтааст. 

Арзѐбии меъѐрии омилҳои сатҳи рақобатпазирии вилояти Суғд 

имкон дод, ки нобаробарии таъсири омилҳоро муайян намоем. Мисол, 

таъсири нисбатан зиѐдро ба сатҳи интегралии рақобатпазирӣ дар 

солҳои 2000, 2005, 2010, 2016 ва 2020 омилҳои ба гуруҳҳои мақсадноки 

«Аҳолӣ» ва «Сайѐҳон» шомилбуда мерасонанд.  

Баландшавии сатҳи рақобатпазирии омилҳои гуруҳҳои мақсадноки 

«Соҳибкории хурд», «Корхонаҳо» ва «Сармоягузорон»-ро бевосита 

маҳдудияти омилҳои истеҳсолӣ боз медоранд (расми 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Расми 3.5. - Арзёбии меъёрии омилҳои ба сатҳи рақобатпазирии иқтисодиёти  

вилояти Суғд таъсиррасон 
 

Дар асоси бузургии нишондиҳандаҳои индикатории дар 

барномаҳои миѐнамуҳлати рушди минтақаҳои вилояти Суғд то соли 

2020 пешниҳодшуда, сатҳи рақобатпазирӣ ва омилҳои ба он 

таъсиррасон муайян карда шудааст. Таҳлили тамоюли зариби 

рақобатпазирии вилояти Суғд ба мо имкон дод, ки самтҳои минбаъдаи 
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такомули сиѐсати минтақаро дар ин самт муайян намоем. Ба андешаи 

мо, дар давраҳои оянда, сиѐсати минтақавӣ бояд дар самти баланд 

бардоштани сатҳи рақобатпазирӣ ба таъмини ҷолибияти сармоягузорӣ, 

самаранок истифодаи омилҳои истеҳсолӣ, баланд бардоштани сатҳи 

зиндагонии аҳолӣ, татбиқи шаклҳо ва усулҳои муосири ҳавасмандкунии 

фаъолияти субъекти хоҷагидор нигаронида шавад.  

Таҳлили рақобатпазирии в.Суғд дар солҳои 2000-2018 нишон 

медиҳад, ки дар ин давра минтақа ба рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

ноил гардидааст, вале сатҳи зарурии рақобатпазирии он таъмин 

нагаштааст. Ба андешаи мо, сабаби асосии ин ҳолат натанҳо таъсири 

буҳрони ҷаҳонии иҷтимоӣ-иқтисодӣ, инчунин номувозинатии умумӣ ва 

мавҷуд набудани мувофиқати манфиатҳои соҳибкорӣ, ҳокимият, 

ниҳодҳои шаҳрвандӣ дар амалисозии ҳадафҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

мебошад. Дар таъмини сатҳи зарурии рақобатпазирӣ, идоракунии 

рақобатпазирии минтақа нақши асосиро ба худ касб менамояд. 

Тибқи нишондиҳандаҳои пешгӯишудаи ҷадвали 3.1меъѐри зариби 

интегралии рақобатпазирии вилояти Суғд дар соли 2020 дар ҳудуди 

муътадил қобили қабул қарор гирифтааст. 

Дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои пешгӯишудаи рақобатпазирӣ 

метавон қайд намуд, ки омилҳои рақобатпазирӣ дар давраи солҳои 2012 

то 2020 нисбат ба давраи солҳои 2000-2011 мунтазам рушд ѐфтааст. Дар 

натиҷа, минтақа имконият пайдо намудааст, дар роддабандии 

минтақаҳои мамлакат доир ба рақобатпазирӣ мавқеи устувор (ҷойи 2)-

ро ишғол намояд. Таъсири омилҳо ба сатҳи рақобатпазирии вилояти 

Суғд дар солҳои 2012, 2015 ва 2020 дар расми 3.6 инъикос меѐбад. 
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Расми 3.6. - Таъсири омилҳо ба сатҳи рақобатпазирии вилояти Суғд 

 
Омилҳои рақобатпазирӣ дар доираи гуруҳҳои мақсадноки «Аҳолӣ» 

ва «Корхона» сатҳи баланди рушд дошта, нокифоягии сатҳи рушди 

гуруҳи мақсадноки «Соҳибкории хурд» мушоҳида мешавад.  

Арзѐбии сатҳи рақобтапазирӣ тавассути ҷудокунӣ ба гуруҳи 

мақсадноки истеъмолгарони захираҳои ҳудудҳо барои мақомотҳои 

ҳокимияти минтақавӣ имконият медиҳад, роҳҳои мувофиқи баланд 

бардоштани рақобатпазириро интихоб намоянд. Натиҷаҳои арзѐбӣ 

барои мақомотҳои ҳокимияти минтақавӣ манбаи иттилооти муҳим, ки 

дар самти таъмин намудан, дастгирӣ, муайян намудани афзалиятҳои 

минтақавӣ ва татбиқи сиѐсати самараноки минтақавӣ мебошад. 

Рушди рақобатпазирии минтақа бевосита метавонад ба 

равонасозии сиѐсати минтақавӣ ба самтҳои зерин мусоидат намояд: 

- нигоҳдорӣ ва ҷалби мутахассисони баландихтисос дар 

иқтисодиѐт; 

- баланд бардоштани сифати таълими касбҳо; 

- ҷобаҷогузории мувофиқ, истеҳсолот, ҷалби ширкатҳои нав дар 

бозорҳои минтақавӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ мавқеи устувордошта ва инчунин 

такомули шарикии давлат ва бахши хусусӣ; 

- ҷалби сармоягузориҳо ба корхонаҳои истеҳсолии амалкунанда 

Блоки I. 

Блоки II. Блоки V. 

Блоки IV. Блоки III. 
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ва барои таъсиси корхонаҳо дар соҳаи хизматрасониҳои коммуналӣ, 

сохтмони манзил ва маҷмааҳои иҷтимоӣ; 

- таъсис ва рушди марказҳои нақлиѐтӣ-логистикӣ; 

- пурзӯркунии тахассусгардонии тиҷоратии минтақа ва маҳалҳои 

он; 

- рушди инфрасохтори сайѐҳӣ ва пешниҳоди хизматрасониҳои 

муосири сайѐҳӣ; 

- мавқеъгирии минтақа (гузаронидани чорабиниҳои сатҳи баланди 

фарњангӣ, сиѐсӣ, варзишӣ, конфронсҳо, семинарҳо, симпозиумҳо ва 

дигар чорабиниҳои ба пурзӯршавии нуфузи минтақа мусоидаткунанда). 
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ХУЛОСА 

Хулосаҳои асосии илмӣ ва натиҷаҳои амалие, ки дар ҷараѐни тадқиқот 

ба даст оварда шудаанд, чунинанд: 

1. Моҳияти иқтисодии мафҳуми «рақобатпазирии минтақа» дар 

афзалият ѐ бартарӣ нисбати минтақаҳои дигар бо истифодаи самараноки 

захираҳои мавҷудбуда (меҳнатӣ, молиявӣ, моддӣ) инъикос мегардад, ки дар 

асоси он рушди устувори ҳудудҳо ва баландшавии дараҷаи некӯаҳволии 

аҳолӣ таъмин карда мешавад. Афзоиши дараҷаи рақобатпазирии минтақа 

шарти ҳатмии баланд бардоштани некӯаҳволии ҷомеа дар оянда баромад 

мекунад, аз ин рӯ, гарави таъмини сатҳи баланди некўањволии аҳолӣ маҳсуб 

мешавад, ки дар шароити муосири афзоиши ҷаҳонишавӣ ва тағйироти 

ғайричашмдошт ва пешгӯинашавандаи муҳити зист моҳияти ҷиддӣ дорад. 

11-М 

2. Дар фаъолияти иқтисодии мақомоти ҳокимияти минтақавӣ бояд он 

далелро ба назар гирифт, ки афзалиятҳои рақобатӣ моҳияти доимӣ надоранд, 

онҳо ба таъсири омилҳои дохилӣ ва берунӣ дучор мешаванд, ки зарурати 

назорати доимӣ ва идоракунии мутаносиби онҳоро муайян ва тақозо 

менамояд. Дастгирӣ ва қабули чораҳои таъсирбахш оиди идоракунии 

афзалиятҳои рақобатӣ љињати баланд бардоштани суръати рушди иқтисодии 

минтақаҳо, босуръатгардонии ҳалли вазифаҳои гузошташуда ва татбиқи 

ҳадафҳо дар самти рушди иқтисодӣ, баланд бардоштани некӯаҳволии аҳолӣ 

ва танзими мутаносиби иқтидори истеҳсолии минтақа мусоидат мекунад. 2-

М  

3. Идоракунии унсурҳои таркибии истифодаи иқтидорҳои истеҳсолӣ 

дар ҷанбаи баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирӣ бо мақсади муайян 

намудани имкониятҳои мавҷуда ва захираҳои аз даст додашуда бояд 

баҳогузорӣ карда шавад, ки ин дар рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа муҳим 

аст. 3-М  
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4. Барои баҳодиҳии қиѐсии афзалиятҳои рақобатии минтақаҳо, муайян 

намудани омилҳое, ки ба таҳкими рақобатпазирии онҳо мусоидат менамоянд, 

дар илми иқтисодиѐт муносибатҳои сершумори методӣ мавҷуданд. Дар байни 

онҳо барои минтақаҳои Тоҷикистон муносибати аз ҳама қобили қабул 

муносибати интегралӣ мебошад, ки дар худ маҷмуи нишондиҳандаҳоро 

муттаҳид мекунад, яъне он нишондиҳандаҳое, ки сатҳи зиндагии аҳолиро дар 

ҳар як њудуди алоҳида инъикос мекунанд: ҷолибияти инвеститсионии 

минтақа; мавҷудият ва самаранокии истифодаи захираҳои минтақавӣ. [4-М] 

5. Рақобатпазирии минтақа ба таври доимӣ таҳти таъсири омилҳои 

муҳити беруна (байналмилалӣ) ва дохилии (миллӣ) қарор дорад. Аз ин 

бармеояд, ки идоракунии афзалиятҳои рақобатии ҳар як минтақа тавассути 

механизмҳои маъмурӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ-психологии идоракунӣ амалӣ 

карда мешавад, ки дар шароити ба вуҷуд омадаи рушди идоракунии 

минтақавӣ амал мекунанд. Бо вуҷуди ин, барои нигоҳ доштани сатҳи 

минбаъдаи рақобатпазирии минтақа ва инчунин мусоидат кардан ба такмили 

он, истифодаи усулҳои самараноки стратегии идоракунӣ зарур аст. 8-М 

6. Дар илм ва амалияи иқтисод бо мақсади баланд бардоштани сатҳи 

рақобатпазирии минтақа ба вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии гуруҳҳои гуногуни 

мақсаднок, аз қабили «аҳолӣ», «ширкатҳо», «сайѐҳӣ», «экология» ва ғ. рӯз аз 

рӯз таваҷҷуҳ бештар зоҳир мегардад. Тамоюлҳои мусбати рушди онҳо, 

махсусан баланд шудани сатҳи даромади аҳолӣ, афзудани шумораи сайѐҳон, 

шумораи ташрифовардагон ба осорхонаҳо; афзоиши ҳаҷми хизмати музднок 

ба аҳолӣ; кам кардани ҳаҷми партовҳои аз ҷиҳати экологӣ зараровар аз 

манбаъҳои статсионарӣ; зиѐдшавии ҳаҷми маблағгузории барномаҳои сайѐҳӣ 

ва ғ. нишондиҳандаҳои ғайримустақими афзоиши рақобатпазирии минтақа 

мебошанд. [7-М] 

7. Баҳодиҳии сатҳи рақобатпазирӣ ба воситаи тақсимоти захираҳои 

минтақавӣ аз рӯи гуруҳҳои мақсаднок ба мақомоти ҳокимияти вилоятӣ 

љињати интихоби асосноки татбиќи ислоҳоти сиѐсати иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

муайян намудани нишондиҳандаҳои пешбинишаванда бо назардошти самт ва 
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хусусиятҳои муайяни минтақа ва дар ин асос интихоби шароити мутобиқи 

бозорї имкон медиҳад, механизми баланд бардоштани рақобатпазириро 

таъмин менамояд. 4-М 

8. Дар шароити муосири рушди иқтисоди бозорӣ шумораи воситаҳои 

самарабахши таҳкими сатҳи рақобатпазирии ҳар як минтақаи алоҳида рӯз аз 

рӯз ба ворид кардан ва татбиқ намудани принсипҳои маркетинги стратегї 

вобаста аст, зеро муайян кардани равзанаи бозор, талаботи субъектҳои 

хоҷагидор ба молу хизматрасонӣ ва қонеъ гардонидани онҳо, мувофиқати 

манфиатҳои ҳокимияти давлатӣ дар минтақаҳо, соҳаи соҳибкорӣ (бизнес), 

ниҳодҳои давлатӣ ҳамчун яке аз вазифаҳои муҳими сиѐсати иқтисодии 

минтақавӣ баррасӣ карда мешавад. Аз ин рӯ, муносибати маркетингӣ дар 

идоракунии захираҳои минтақа дорои таъсири амиқ буда, ба рақобатпазирии 

он мусоидат менамояд. [6-М] 

9. Дар раванди амиқ гардидани муносибатҳои бозорӣ дар низоми 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақавӣ таҳияи стратегияи маркетингӣ, кадоме 

аввалан, ба қонеъ гардонидани талаботи бозори дохилӣ ва дуюм, ба таъмини 

мавқеи сазовори худ дар бозори хориҷӣ равона гашта, ба истифодаи 

самараноки захираҳо нигаронида шудааст, ба ташаккули рақобатпазирии 

минтақа мусоидат менамояд. Њамаи ин дар бењтар шудани нишондињандањои 

иқтисодӣ дар макро-, микро- ва мезосатҳ ифода меѐбад, ки тавассути такмили 

усулҳои иқтисодӣ, ташкилӣ, маъмурӣ, иттилоотӣ ва ҳуқуқии идоракунии 

минтақањо таъмин мегардад. [5-М] 

Тавсияҳо оиди истифодаи амалии натиҷаҳо 

Ҷиҳати баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа анҷом додани 

чорабиниҳои зерин ба мақсад мувофиқ аст: 

- бо мақсади ташкили истеҳсолоти ракобатпазир омода намудани 

кадрҳои баландихтисос барои соҳаҳои саноат ва бахшҳои иқтисодиѐте, 

ки пешрафти илмӣ-техникии ҷомеаро муайян мекунанд; 

-  ташкили низоми омӯзонидани касбу ихтисосҳои гуногун 
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мутобиқи талаботи амалия ва иқтисоди бозорӣ; 

- ҳавасмандгардонии фаъолияти корхонаҳое, ки маҳсулоти 

рақобатпазирро дар бозорҳои минтақавӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ истеҳсол 

мекунанд; 

- таъсиси ширкатҳои нав тавассути истифодаи шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ бо мақсади истифодаи самараноки захираҳо баҳри баланд 

бардоштани сатҳи рақобатпазирии минтақа; 

- равона кардани инвеститсияҳо ба соҳаҳои инфрасохтори саноатӣ 

ва фароњам овардани шароити мусоид барои фаъолияти корхонаҳои 

бахши воқеӣ; 

- ташкили марказҳои самараноки нақлиѐтӣ-логистикӣ дар сатҳи 

минтақавӣ; 

- тақвият бахшидан ба махсусгардонии минтақаҳо дар истеҳсол ва 

пешниҳоди маҳсулоти рақобатпазир ба бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ; 

- дар ҳар як минтақаи алоҳида барои рушди соњаи сайѐҳӣ ташкил 

намудани инфрасохтори мутобиқ ва ҷавобгӯ ба талаботҳои ҷаҳонӣ; 

- бо тамоми захираҳои маъмурӣ ҳавасмандгардонии фаъолияти 

сармоягузорони дохилӣ ва хориҷие, ки маблағҳои худро барои рушди 

иқтисодиѐти минтақа сармоягузорӣ мекунанд; 

- таҳияи стратегияҳои минтақавӣ, барномаҳои мақсадноки рушди 

соҳаҳо, инчунин андешидани тадбирҳо оиди ташаккули гуруҳҳои 

мутобиқи кластерӣ, ки ба рушди соҳаҳои иқтисодиѐти минтақа мусоидат 

менамоянд; 

- ҳавасмандгардонии фаъолияти бонкҳо ва ниҳодҳои молиявиии 

дигаре, ки ба сармоягузорӣ ба бахши воқеии иқтисодиѐти минтақа шуғл 

меварзанд. 
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