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МУЌАДДИМА
Мубрамияти мавзӯи тадќиќот. Дар шароити муосир рушди
устувори иқтисодиёти ҳар як минтақа аз ташаккул ва фаъолияти
самараноки низоми инфрасохторӣ вобастагии зич дорад. Аз фаъолият,
инкишоф ва эътимоднокии он аз бисёр ҷиҳат фаъолияти пурмаҳсули
корхонаҳои саноатӣ, сохтмон ва кишоварзӣ, баланд бардоштани
қобилияти кории аҳолӣ, таъмини рушди иқтисодӣ, ба таносуб овардани
нобаробарӣ дар инкишофи минтақаҳои кишвар, беҳтар кардани
робитаҳои иқтисодии беруна вобаста мебошанд. Соҳаи инфрасохтор дар
минтақаҳо мақсади расонидани хизматро ба ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёти
миллӣ дорад, ки ин дар ташкили фаъолияти пурсамари ҳар як минтақа
инъикос меёбад.
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои
давраи то соли 2030 байни омилњо ва хавфњои асосии дохилӣ, ки рушди
устувори

сармояи

инсониро

мањдуд

мекунанд,

мањдудиятњои

инфрасохторие баррасӣ мешаванд, ки ба инкишофи суст ва сатњи
баланди фарсудашавии инфрасохтор, махсусан наќлиётӣ, энергетикӣ ва
хизматрасонии коммуналӣ марбут мебошанд ва сармоягузорӣ, содирот
ва рушди иќтисодиро бозмедоранд 1.
Дар тањкими комёбињои иќтисодӣ сатњи инкишофи соњањои
инфрасохтор наќши муњим дорад, зеро ин бахш аз маљмӯи соњањое
иборат аст, ки барои фароњам овардани шароитњои мусоиди фаъолияти
фаврии хољагӣ дар њамаи субъектњои хољагии миллӣ пешбинӣ шудаанд.
Инфрасохтор баробари њалќаи муњими раванди такрористењсол будан,
дар бозор чун шарти зарурии иљрои на танњо амалиётњои истењсолӣ,
балки амалиётњои мубодилавӣ низ хизмат менамояд.
Баробар ин чун воњидњои мустаќили иќтисодӣ дар рушди
минтаќањо наќш ва ањамияти инфрасохтори минтаќавӣ баланд аст. Дар
Cтратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 - Душанбе: «Контраст», 2016.
- С. 35.
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минтаќа мављуд будани инфрасохтори хуб инкишофёфта ба вуруди
босуръати

инвеститсияњои

нав

мусоидат

мекунад,

самарабахшии

корхонањои амалкунандаи минтаќаро баланд мебардорад, барои дар
њаљми зарурӣ бо ќувваи корӣ таъмин намудани њамаи корхонањо аз
њисоби захирањои мењнатии мањаллӣ ва беруна кӯмак мерасонад.
Мубрамияти тадќиќи рушд ва сатњи таъминнокии инфрасохтор ба
он вобаста мебошад, ки Љумњурии Тољикистон дар аввали асри ХХI бо
як ќатор тањдидњое дучор шуд, ки байни онњо аз њама љиддиаш
фарсудашавии бӯњронии инфрасохтори миллӣ ва минтаќавӣ мебошад,
ки сабаби он норасоии доимии маблаѓгузории давлатӣ аст.
Соњаи инфрасохтор дар Љумњурии Тољикистон тамоми соњањои
иќтисодиёти миллиро дар маљмӯи ягона муттањид месозад.
Ањамияти инфрасохтори минтаќавӣ ва њолати муосири он, инчунин
ба ќадри бояду шояд тадќиќ нашудани масъалањои таъминнокӣ,
набудани методикањои муайянкунии сатњи таъминнокии инфрасохторӣ
мубрамияти мавзӯи тадќиќоти илмиро муќаррар карданд.
Дараљаи тадќиќи мавзӯъ. Масъалањои умумии фаъолияти иќтисоди
бозорӣ ва инфрасохтори минтаќавӣ, инчунин љанбањои соњавии он дар
асарњои олимони хориљӣ, ба монанди Гранберг А. Г., Гюнтер И. Н.,
Мордовченков Н.В., Авилова А., Алаев Э.Б., Белкина Т.Д., Блохин Ю.В.,
Богданова Л.П., Васин В.А., Гашо Е.Г., Голиков Н.Ф., Деменев А.И.,
Казаков Ю.Н., Козловская Л.B., Орешин В.П., Утенков Н.А., Шепелев
Г.В., Эрлих 3., Яковлева С.И. ва дигарон мавриди баррасӣ ќарор
гирифтаанд.
Масъалањои ташаккул ва инкишофи инфрасохтори бизнеси хурд
дар шароити дигаргуншавии иќтисодиёт дар асарњои Абдусамадов Ѓ.С.,
Ашӯров К.Р., Бойматов А.А., Самандаров И.Ҳ., Гадоев С., Ѓозибеков
С.А., Дадоматов Д.Н., Катаев А., Ќаюмов А., Ќобилов Д.М. ва дигарон
омӯхта шудаанд.
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Масъалањои баланд бардоштани сатњи раќобатпазирии низоми
наќлиётии минтаќа дар тадќиќоти олимони ватанӣ Т.Д. Низомова, П.Д.
Хољаев, Т.Р. Ризоќулов, Н.К. Ќаюмов, Л.Х. Саидмуродов, Р.К. Рањимов,
А.Л. Алимов ва дигарон баррасӣ гардидаанд.
Айни замон самтњои рушди ояндадори инфрасохтори минтаќавӣ ба
ќадри кофӣ асоснок карда нашудаанд, наќши инфрасохтор дар
иќтисодиёти минтаќавӣ тањќиќи низоммандро талаб мекунад, дар бобати
омӯзиши масъалањои инкишофи инфрасохтор тадќиќоти монографӣ
вуљуд надоранд, методикаи ягонаи объективии тањќиќи инкишофи
инфрасохтории њудудњо ташаккул дода нашудааст. Њамаи воситањои
зикршуда зарурати тадќиќи љанбањои
таъминоти инфрасохтории

назариявӣ-методӣ ва амалии

минтаќаро тасдиќ мекунад ва ин боиси

интихоб гардидани мавзӯи тадќиќоти мазкур, њадафгузорӣ ва тарњрезии
вазифањои кори илмӣ замина гардид.
Объекти

тадќиќот

муносибатњои

иќтисодие

мебошанд,

ки

фаъолияти њамаи сохтор ва соњањо дар иќтисодиёти минтаќа алоќаманд
њастанд.
Предмети тадќиќот такмили таъминнокии инфрасохтории низоми
минтаќавии иљтимоӣ - иќтисодии вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон
дар шароити муосир мебошад.
Маќсади тадќиќот асоснок кардани муносибатњои назариявӣ ва
методии

таъминнокии инфрасохтории минтаќањо, њамчунин тањияи

тадбирњое мебошад, ки ба такмили фаъолияти онњо дар самти ба даст
овардани рушди устувор нигаронида шудааст.
Барои расидан ба маќсади гузошташуда вазифањои зерин муайян ва
њал карда шудаанд:
- тадќиќи асосњои консептуалии таъминоти инфрасохтории рушди
минтаќањо;
- омӯхтани методикањои арзёбии таъминнокии инфрасохтории
иќтисодиёти минтаќа ва таљрибаи хориљии идоракунии онњо;
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- тањлил кардани њолати муосири таъминнокии инфрасохторӣ дар
низоми иќтисодиёти минтаќавӣ: истењсолӣ ва иљтимоӣ;
-

муайян

намудани

таъминнокии

иќтисодиёти

минтаќа

бо

инфрасохтори бозорӣ;
-

арзёбии

маљмӯии

таъмини инфрасохтории

иќтисодиёти

минтаќавии вилояти Суѓди Љумњурии Тољикистон;
- муайян кардани воситањои асосии танзими давлатии таъмини
инфрасохтории минтаќањо;
- тањия намудани механизмњои љалби инвеститсияњо ба инкишофи
инфрасохтори минтаќа.
Асоси назариявӣ ва методологии диссертатсияро асарњои олимони
ватанӣ ва хориљӣ ташкил мекунанд, ки ба масоили инкишофи
инфрасохторӣ бахшида шудаанд.
Дар рафти тадқиқот методҳои умумиилмӣ (методҳои диалектикӣ,
абстрактӣ-мантиқӣ) ва методи омории таҳқиқ истифода шуданд. Ба
мақсади ҳаллу фасли муаммоҳои илмӣ тадқиқоти низомӣ, методҳои
индуксия ва дедуксия, таҳлили субъектӣ-объектӣ, сохторӣ-функсионалӣ,
компаративӣ, қиёсӣ, ҷамъбаст, методи индикативӣ ва ғайра мавриди
истифода қарор гирифтаанд.
Заминаи

иттилоотии

тадќиќоти

диссертатсиониро

маводҳои

расмии иттилоотии Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, санадњои ќонунгузорию меъёрии Љумњурии Тољикистон,
њисоботи

маќомоти мањаллии њокимияти иљроияи

вилоятњо ва

ноњияњои љумњурӣ, инчунин маводњои конфиренсияњои илмӣ - амалӣ,
монографияњо, нашрияњои дар матбуоти даврӣ нашргардида, захирањои
иттилоотии Интернет, њисобу китобњои муаллиф ташкил карданд.
Навгонии илмии диссертатсия дар инкишоф додани нуқтаҳои
назариявии ташкили фаъолияти субъектҳои инфрасохторӣ дар иқтисодиёти
минтақа ва таҳияи тавсияҳои амалӣ дар бобати такмил додани
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фаъолияти онҳо, ки ба таъмини устувории рушди минтақаҳо мусоидат
менамоянд, зоҳир мегардад.
Натиљањои назаррасе, ки моњияти навгонии илмиро инъикос
мекунанд, инњо мебошанд:
1)

консепсияҳои

назариявии

рушди

соҳаҳои

инфрасохторӣ

низомбандӣ ва ба мафҳуми тадқиқ тасҳеҳӣ ворид карда шудааст. Тибқи
он “Соҳаи инфрасохтории минтақа - ин субъектҳои алоҳидаи ташкилӣиқтисодӣ буда, барои фаъолияти маҷмааҳои ҳудудӣ-хоҷагидорӣ шароит
фароҳам меорад ва ба мутобиқшавии онҳо ба тағйироти конъюктураи
бозорӣ мусоидат мекунад, инчунин ҷойивазкунии озоди дохилӣ ва
байниминтақавии ҳамаи намудҳои захираҳоро таъмин менамояд”;
2) маҷмӯияти методикаи арзёбии таъминнокии

инфрасохтории

минтақаҳо мудаллал сохта, дар асоси онҳо ду самти асосӣ ҷудо карда
шудааст: натуралӣ (бо воҳидҳои аслӣ) ва арзишӣ (бо маблағи пулӣ).
Истифодаи муносибати индексӣ (шохисӣ) тавсия шудааст, ки методҳои
натуралӣ ва арзиширо ба решаи ягона мепайванданд. Матрисаи зерин
барои арзёбии

таъминнокии инфрасохтории минтақаҳо пешниҳод

шудааст: баланд, агар индекси ҷамъбастї аз нишондиҳандаи миёнавии
ҷумҳурӣ баланд бошад; мӯътадил, агар ба он баробар бошад; паст, агар
аз он кам бошад. Собит гардидааст, ки ҷиҳати ҷалби инвеститсияҳо ба
таъминнокии инфрасохторӣ истифодаи таҷрибаи хориҷӣ дар самти
ҷойгиркунии вомбаргҳои дарозмуддати инфрасохторӣ, ки кафолати
давлатӣ доранд ба мақсад мувофиқ аст;
3) таъминнокии инфрасохтори минтақа арзёбӣ гардидааст, яъне
исбот шудааст, ки дар вилояти Суғд рушди инфрасохтори барқ, нақлиёт
ва об бо сабабҳои зерин нокифоя аст: нопурра истифодабарии иқтидори
мавҷуда, дараҷаи сусти имкониятҳои техникӣ, норасоии маблағгузорӣ.
Рушди таъминнокии инфрасохторӣ дар соҳаи иҷтимоӣ, аз ҷумла бо
муассисаҳои соҳаи тандурустӣ вилояти Суғд аз меъёр қафомонӣ дорад;
дар таъминнокии муассисаҳои соҳаи таҳсилотӣ мушкилоти зерин
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мавҷуданд: афзоиши сарборӣ ба сабаби зиёдшавии шумораи хонандагон;
норасоии муассисаҳои томактабӣ дар аксар ноҳияҳо, шаҳрҳои вилояти
Суғд ва ғайраҳо;
4) ошкор карда шудааст, ки ташаккули инфрасохтори бозорї дар
иќтисодиёти

минтаќа

номукаммалии

низоми

номураттаб
суѓурта,

тараќќї

мекунад.

мушкилот

дар

Аз

љумла:

пешбарии

молу

хизматрасонињо ба бозорњои дохила ва беруна, дастнорасии маблаѓњои
ќарзї ба њамаи субъектњои хољагидорї, норасоии

иттилоот оид ба

конъюнктураи бозор; арзиши баланди хизматрасонии иттилоотї;
низоми инкишофнаёфтаи муносибатњои лизингї ва ќарзї;
5) индекси интегралии таъминнокии инфрасохтории вилояти Суѓд
њисоб карда шудааст. Тибќи индекси мазкур дар минтаќа сатњи рушди
инфрасохтори истењсолї ва иљтимої дар муќоиса бо умумиљумњуриявї
баланд аст, вале аз рўи инфрасохтори бозорї ќафомонї мушоњида
мегардад. Афзалияти як унсури

инфрасохтори минтаќавӣ бе рушди

њамзамони унсурњои таркибии дигар ба истифодаи пурра ва комили
иќтидори захиравии минтаќа имкон намедињад, ки ин њолат аз сатњи
нокифояи инкишофи инфрасохтор дар минтаќа шањодат медињад;
6)

қолаби

иқтисодӣ-математикии

таъсири

таъминнокии

инфрасохторӣ ба рушди минтақа таҳия гардидааст. Дар асоси ҳисобу
китоб ошкор карда шудааст, ки дар байни унсурҳои таркибии
инфрасохтор дар марҳилаи муосир инфрасохторҳои иҷтимоӣ, махсусан
муассисаҳои тандурустӣ ва маориф ба рушди минтақаҳо

нисбатан

таъсири бузург дорад;
7)

оид

таъминнокии

ба

такмили

стратегияи

инфрасохтории

давлат

минтақаҳо

самти

афзоиши

таъсиси

низоми

дар
ва

самарабахши дастгирии онҳо дар дурнамо тавсияҳои илмӣ-амалї
пешниҳод шудаанд. Аз ҷумла, ташкил кардани ниҳодҳои молиявии
минтақавии рушд, ҳамчунин воридкунии унсурҳои шарикии давлатию
хусусӣ ба фаъолияти унсурҳои таркибии инфрасохторӣ.
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Навгонии илмӣ ва натиљањои рисолаи илмӣ ба банди зерини
Шиносномаи номгӯи тахассусњои КОА дар назди Президенти Љумњурии
Тољикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - Иќтисодиёт ва идоракунии
хољагии халќ (иќтисодиёти минтаќавӣ): 3.20. Инфрасохтори истењсолӣ,
иљтимоӣ ва бозорӣ дар минтаќањо. Принсипњо, хусусиятњо ва механизми
ташкилӣ-иќтисодии рушди соњањои инфрасохторӣ дар минтаќањо
мувофиќат мекунад.
Ањамияти назариявӣ ва амалии тадќиќот. Аҳамияти назариявии
тадқиқот дар такмили ҷанбаҳои илмии инкишофи минтақавӣ аз лиҳози
таъминнокии

он

бо

субъектҳои

дахлдори

таркибии

соҳаҳои

инфрасохторӣ зоҳир мегардад. Аҳамияти амалии диссертатсия дар он
инъикос мегардад, ки натиҷаҳои илмии онро ҳангоми таҳия ва татбиқи
барномаҳои рушди соҳаҳои инфрасохторӣ дар фаъолияти мақомотҳои
маҳаллии ҳокимияти иҷроияи давлатӣ, Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазоратҳои соҳавӣ, аз ҷумла маориф,
тандурустӣ, фарҳанг, нақлиёт, алоқа ва ғайра истифода бурдан мумкин
аст. Хулосаҳои алоҳидаи илмии диссертатсияро барои ба барномаҳои
таълимӣ дохил намудан ва ҳини тадриси чунин фанҳои иқтисодӣ, аз
қабили

иқтисодиёти

минтақавӣ,

иқтисодиёти

институтсионалӣ,

идоракунии давлатӣ ва мунисипалӣ, иқтисодиёти соҳаҳо истифода
бурдан имконпазир мебошад.
Сањми шахсии унвонљӯ. Њамаи марњилањои амалисозии наќшаи
тадќиќоти диссертатсионӣ, чун коркарди мавзӯи илмӣ, асосноккунии
мубрамияти он, гузоштани маќсад ва вазифањои тадќиќ бо иштироки
бевоситаи

муаллиф

баргузор

шудаанд.

Муаллиф

дар

коркарди

механизмњои инфрасохтории вилояти Суѓд ва истифодаи пурраи
иќтидори он сањми арзандаи худро гузошт. Дурустӣ ва асоснок будани
натиљањои тадќиќот тавассути асосноксозии методологии методикаи
тадќиќ, ки ба мавќеъгирињои назариявии илми иќтисодӣ асос ёфтааст,
пешнињоди додањои таљрибавӣ, ки дурустии фарзияњои ироашуда ва
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инчунин тавсиби натиљањои бадастомадаро тасдиќ менамоянд, таъмин
карда мешавад.
Тасвиби диссертатсия. Муќаррароти асосии назариявӣ ва амалии
рисолаи илмӣ дар конференсияњои илмӣ-амалии байналмилалӣ ва
љумњуриявї, семинарњое, ки дар давраи солњои 2018-2020 баргузор
шудаанд, аз љумла конференсияи илмӣ-амалии байнамилалии ДИС
ДДТТ «Вањдати миллӣ ва рушди иќтисод», (Хуљанд, 2018); конфронси
илмї-амалии

байналмиллалии

«Бизнеси

Мережевий:

ташаккул,

масъалањои инноватсия» (Полтава, 2019); конференсия илмӣ-амалии
ДИС ДДТТ «Раќобатпазирии иќтисодиёти миллӣ: омилњо, таљриба,
муаммоњо» (Хуљанд, 2020) ва конференсияю семинарњои дигар ироа
гардидаанд.
Муќаррароти назариявии диссертатсия дар раванди тадриси
курсњои

"Менељменти

"Иќтисодиёти
ихтисосњои

сектори

иќтисодии

стратегӣ",
давлатӣ

"Менељменти
ва

Донишкадаи

мањаллӣ"
иќтисод

инноватсионӣ"
барои
ва

ва

донишљӯёни

савдои

ДДТТ

(маълумотнома дар бораи татбиќ № 124 аз 16 марти соли 2020) истифода
шудааст.
Маводњо ва натиљањои тањќиќоти диссертатсионӣ аз љониби
Раёсати рушди иќтисод ва савдои Њокимияти иљроияи вилояти Суѓд
барои тањияи стратегияи таъмин намудани инфрасохтори иљтимоӣ ва
иќтисодӣ дар минтаќањо баррасӣ, тасдиќ ва истифода шудааст
(маълумотнома дар бораи татбиќ №179/1 аз 29 ноябри соли 2019).
Нашрия. Аз рӯйи мавзӯи тадќиќот 7 маќолаи илмӣ чоп шудааст, 4
маќола дар нашрияњои таќризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии
назди Президенти Љумњурии Тољикистон рӯйи чоп омаданд, ки њаљми
умумии онњо 2,18 љузъи чопиро ташкил медињад.
Сохтори кори илмӣ. Тадќиќоти илмӣ аз муќаддима, се боб, хулоса,
рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки 155 номгӯйро дар бар мегирад,
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иборат аст. Њаљми умумии кор (бидуни адабиёт) 154 сањифаи матни
компутерӣ, аз љумла 11 расм ва 31 љадвалро ташкил мекунад.
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БОБИ I. ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВӢ - МЕТОДОЛОГИИ
ТАЪМИНОТИ ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ МИНТАЌАЊО
1.1. Асосњои назариявии ташаккули соҳаҳои инфрасохторӣ дар таъмини
рушди иқтисодиёти минтаќа
Дар самти баланд намудани сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ, ки ҳадафи
стратегии ҳар як давлати соҳибистиқлол мебошад, воҳидҳои алоҳидаи
ҳудудӣ-маъмурӣ наќши муҳим мебозанд, зеро бе ҳаллу фасли мушкилоти
иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаи муайян ба некӯаҳволии аҳолии тамоми
кишвар баҳо додан имконнопазир аст. Аз ин мавқеъ, қабл аз тадқиқи
асосҳои назариявии таъмини инфрасохтории минтақаҳо қайд кардан
зарур аст, ки иқтисодиёти минтақа маљмӯи мураккаби истењсолоти ба
њам алоќаманд мебошад, ки дар њудуди алоњида љойгиранд ва низоми
алоњидаи муносибатњои иљтимоию иќтисодиро ташкил мекунанд.
Иќтисодиёти минтаќа хољагии муракаб ва маљмўии серсоња мебошад, ки
он дар ин ё он сатњ бояд ќариб њамаи масъалањои рушди иќтисодиёти
мамлакатро њаллу фасл кунад. Муносибатњои мазкур на танњо
истењсолот, таќсимот, мубодила ва истеъмолро дар дохили њудуди
иќтисодиёт, балки робитањои байнисоњавӣ ва байниминтаќавиро низ
фаро мегиранд.
Дар муносибатњои мазкур инфрасохтори минтаќавӣ чун шакли
асосӣ ва мустаќили ташкили истењсолоти љамъиятӣ яке аз мавќеъњои
асосиро ишѓол мекунад.
Таљрибаи љањонӣ дар асри ХХI шањодат медињад, ки дар тањкими
дастовардњои иќтисодӣ инкишофёфта соњањои инфрасохтор мавќеи
муњимро ишѓол мекунад, зеро ин бахш маљмӯии соњањое мебошад, ки
бояд ба фаъолияти фаврии њамаи субъектњои хољагии миллӣ шароити
мусоид ба вуљуд меорад.

Чун зинаи муњими раванди такрористењсол

инфрасохтор ба сифати шарти зарурии амалӣ гардонидани на танњо
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амалиёти истењсолӣ, балки амалиёти мубодилавӣ дар бозор хизмат
менамояд.
Бинобар он инфрасохтори минтаќа ба омили пуриќтидори баланд
бардоштани самаранокии истењсолот ва сатњи зиндагии ањолӣ мубаддал
мегардад. Баробари

воњиди мустаќили иќтисодӣ эътироф гардидани

минтаќањо наќш ва ањамияти инфрасохтори минтаќавӣ низ баланд
мешавад.
Дар асл бегуфтугў истењсолот ё фаъолияти љамъиятиеро, ки бо
инфрасохтор

ягон

алоќамандие

надошта

бошад,

дарёфт

кардан

имконнопазир аст. Таъминнокии инфрасохтории минтаќањо яке аз
омилњои калидии рушди самараноки иљтимоӣ-иќтисодии њудудњо
мебошад.
Инфрасохтори

минтаќавӣ

аз

низоми

бисёрсатњаи

ташкилӣ-

иќтисодӣ иборат буда дар айни замон, мундариљаи инфрасохтори
минтаќавӣ чун категорияи иќтисодӣ аз лињози маъно бо мафњуми
“инфрасохтор” вобастагии зич дорад.
Калимаи “инфраструктура”, ки маъмулан онро ба тољикї
“инфрасохтор” тарљума мекунанд, аз калимаи лотинии infra – поёнтар ва
structura – сохтор, љойгиршавӣ гирифта шудааст. Инфрасохтор маљмӯи
соњањо ва њалќањои хољагидорї мебошад, ки ба истењсолот ва фаъолияти
њаётии одамон хизмат мерасонад. Истилоњи “инфрасохтор” нисбатан нав
буда, бори аввал нисбат ба объектњо ё иншоотњое, ки фаъолияти
мӯътадили нерӯњои мусаллањро (дар аввали асри ХХ) 2, таъмин
мекарданд,

истифода

шудааст.

Дар

адабиёти

илмӣ

истилоњи

“инфрасохтор”-ро бори аввал олими амрикоӣ П. Розенштейн-Родан дар
миёнаи солњои 50-уми асри гузашта ба маънои маљмӯи соњањое, ки барои
рушди соњибкории хусусӣ дар соњањои асосии иќтисодиёт шароитњои
умумиро ба вуљуд меоранд ва талаботи тамоми ањолиро ќонеъ мекунанд,
истифода бурдааст.
Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акд. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П.Журавлевой,
Л.С. Тарасевич. – М.: ИНФРА-М, 2007. - С. 83.
2
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Дар адабиёти илмӣ нисбат ба истилоњи мазкур аќидањои дигар низ
мављуданд. Аз љумла, “инфрасохтор маљмӯи соњањо, корхонањо ва
ташкилотњое мебошад, ки ба ин соњањои мазкур дохил мешаванд ва бояд
барои фаъолияти мӯътадили истењсолот ва гардиши мол, инчунин њаёти
одамон шароит фароњам оварад”3.
Мафњуми “инфрасохтор” дар илми иќтисод дар шароити таќвияти
дахолати давлатӣ

ба

иќтисодиёт

ба

вуљуд омадааст.

Мафњуми

инфрасохтор ба сифати унсури мустаќил ба низоми иќтисодӣ бо
сабабњои зерин ворид карда шудааст: аз як тараф, амиќрафти равандњои
таќсимоти љамъиятии мењнат; аз тарафи дигар,

ѓайриимкон будани

инкишофи пурраи инфрасохтор танњо тавассути механизми бозорӣ.
Нуќтаи назари олими рус Семенкова Т.Г., ки мундариљаи сиёсӣиќтисодии категорияи инфрасохтор ва робитаи онро бо равандњои
такрористењсол дар минтаќа муайян мекунад, хеле љолиб аст, зеро ӯ
аќида дорад, ки шарти мављудияти њамаи объектњои инфрасохтор
зарурати объективии мављудияти онњо барои мӯътадил амалӣ кардани
равандњои

такрористењсоли

васеъ

мебошад.

Зимнан

хусусияти

истењсолии соњањои корхонаю муассисањо, ки ба инфрасохтор ворид
карда шудаанд, на тавассути ба вуљуд овардани мањсулоти иловагӣ дар
корхонањо, балки ба воситаи робита бо хољагии халќ дар афзоиши
даромади миллӣ умуман муайян карда мешавад. Ба суханони дигар ба
инфрасохтор амалан њамаи соњањои хољагии халќ, ба истиснои саноат ва
кишоварзӣ, дохил карда мешаванд4.
В.Г. Терентьев инфрасохторро чун маљмӯи ба вуљудоварандаи
шароитњои умумие баррасӣ мекунанд, ки интиќол, таљаммӯъ ва таќсими
омили гуногун ва натиљањои истењсолотро таъмин менамояд. Ба андешаи
ӯ, инфрасохтор бевосита инкишофи шаклњои ташкили истењсолоти

Энциклопедический словарь экономики и права. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – С. 347.
Семенкова Т.Г. Инфраструктура и сфера услуг // Мировая экономика и международные отношения. – 1971.
- № 3. - С. 34.

3
4
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љамъиятиро таъмин мекунад ва мустаќиман бо амиќрафти раванди
таќсими мењнат робита дорад 5.
Ю.В. Блохин дар асарњои худ ќайд менамояд, ки инфрасохторро
соњањои ёрирасону хизматрасони соњањои истифодаи умум, соњањои
истењсолоти моддӣ ва соњањои ѓайриистењсолӣ ташкил мекунанд,

ки

фаъолияти функсионалии онњо дар раванди такрористењсол шароити
фаъолияти истењсолии мӯътадилро дар соњањои истењсолоти асосӣ
таъмин мекунад. Бархилофи истењсолоти асосӣ, фаъолияти инфрасохтор
шароити умумии мављудияти онро ба вуљуд меорад6.
Моњиятан, таърифи аз љониби умум эътирофшудаи инфрасохтор
вуљуд надорад. Маъмулан инфрасохтор гуфта иншоотњои асосиеро
мефањманд, одатан давлат онњоро (шоњроњњо, кӯпрукњо,

низомњои

наќлиёти шањрӣ, иншоотњои обтозакунӣ, обтаъминкунӣ, фурудгоњњо) ба
истифодаи шањрвандон ва ширкатњо мегузорад. Хадамот ва иншооти
барои истењсоли мањсулот зарурие, ки сохтани он бо ќувваи худии
ширкат хеле ќимат ба итмом мерасад, ва бинобар ин аз љониби давлат ё
ширкатњои дигар таъмин карда мешаванд, низ инфрасохтор аст 7.
Солњои охир ташаккули консепсияњо дар соњаи инфрасохтор аз
рӯйи самтњои зерин сурат гирифтааст:
1. Људо кардани сатњњои инфрасохтор - мега (глобалӣ), макро
(миллӣ), мезо (минтаќавӣ) ва микро (мањаллӣ).
2. Васеъ шудани мафњуми инфрасохтор чун шароити истењсоли на
танњо неъматњои моддӣ, балки неъматњои дигар, аз љумла хизматрасонии
иљтимоӣ.
А. Смит, Д. Рикардо ва иќтисодшиносони дигар истењсолотро
танњо чун истењсоли неъматњои моддӣ баррасӣ менамуданд ва соњаи
Терентьев В. Г. Особенности развития инфраструктуры в разных режимах общественного воспроизводства
/ В. Г. Терентьев // Проблемы функционирования и развития инфраструктуры народного хозяйства. Труды
семинара. – М.: ВНИИСИ. – 1979. – С. 5–11.
6
Блохин, Ю.В. О сущности инфраструктуры, составе ее отраслей и их классификации / в кн.: Региональные
проблемы размещения производства. – М.: Экономика, 1975. – 463 с.
7
Макконнел Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2 т.: Пер. с англ.
11-го изд. Том 2 - М.: Республика, 1992. - С. 123.
5
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хизматрасонӣ ва ѓайриистењсолиро аз он људо мекарданд. Ин гуна
таќсимот дар иќтисодиёти пасоиндустриалӣ маъно надорад, зеро илм,
фарњанг, тандурустӣ ва маориф чун унсурњои баробарњуќуќ ва њатто
афзалиятноки истењсолот эътироф мешаванд, хизматрасонӣ бошад чун
мањсулоти ѓайриашёӣ баррасї мегардад. Дар низоми муосири њисобњои
миллӣ мањсулоти моддӣ ва хизматрасонӣ чун натиљањои баробарњуќуќи
мењнат љамъбаст карда мешаванд. Чунин муносибат дар тањлили
инфрасохторе, ки ба онњо хизмат мерасонад, низ истифода мешавад. Дар
шароити муосир инфрасохтор метавонад чун институти махсуси
сохтории љамъиятӣ-бозорӣ баррасӣ карда шавад. Инфрасохтор ба
сифати омили калидӣ дар ташаккули фазои ягонаи иќтисодӣ бо
љойивазкунии озоди мањсулот ва захирањо (молиявӣ, моддӣ ва мењнатӣ)
дар асоси тартиботи њуќуќие, ки онро давлат муќаррар ва нигоњдорӣ
мекунад, иштирок менамояд. Мањз бо њамин сабаб А. Смит ва пайравони
ӯ наќши махсуси давлатро дар инкишоф ва танзими инфрасохтор таъкид
мекарданд.
Оид ба наќши инфрасохтор дар иќтисодиёт якчанд консепсияњои
хориљӣ мављуданд (љадвали 1).
Мундариљаи иќтисодии инфрасохтори минтаќавӣ бо он нукта
алоќаи зич дорад, ки он сармояи ёрирасони љамъиятӣ аст, пойдеворест,
ки асоси иќтисодиёти миллиро ташкил мекунад, инкишофи муназзам ва
пойдори соњањоест, ки дар фазои муайян ба вуљуд оварда шудааст,
маљмӯи шароитест, ки рушди фаъолияти иќтисодии ин њудудро ангезиш
мебахшад ва ѓайра.
Дар муњити олимони иќтисодшиносе, ки бо омӯзиши иќтисодиёти
институтсионалӣ машѓул њастанд, “...инфрасохтори минтаќавӣ маљмӯи
институтњоест, ки вазифаи маќсадноки онњо ба вуљуд овардани шароит
барои такрористењсоли зиндагии ањолӣ тавассути истењсоли неъматњои
љамъиятӣ ва нисфљамъиятӣ мебошад”.
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Љадвали 1.1.1. - Муносибатњои консептуалї ба тадќиќоти
инфрасохтор
Намудњои
консепсия

Муаллифон

Шарњи мафњуми “инфрасохтор”

Консепсияи
харољоти
иловагӣ

А. Маршалл,
А. Хиршман,
П. Самуэлсон,
Д. Кларк

Тањти мафњуми инфрасохтор иќтидорњои
асосие, ки бидуни онњо фаъолияти истењсолот
имконнопазир аст, фањмида мешавад.

Консепсияи
институтсионалӣ

Консепсияи
рушди иќтисодёт

Р. Иохимсон
ва дигарон
У. Ростоу,
У. Артур
Люис,
Р. Нуркс, К.
Конрад ва
дигарон

Таҳти мафҳуми инфрасохтор низоми агентҳои
ҳамкорикунандаи соҳаи муомилот фаҳмида
мешавад, ки робитаро байни марҳилаҳои
гуногуни истеҳсол ва истеъмол
таъмин
мекунанд.
Инфрасохтор чун воситае баррасӣ мегардад,
ки ба
кам кардани хароҷоти муомилот,
афзоиши босуръати савдои беруна ва ба вуҷуд
овардани сармоя баҳри қонеъ гардонидани
талаботи рӯзафзуни аҳолӣ мусоидат мекунад.

Таҳти
мафҳуми
инфрасохтор
маҷмӯи
намудҳои фаъолияте, ки барои фурӯши
Консепсияи
маҳсулот дар бозор ва ташаккули талаботи
маркетингӣ
нав ба маҳсулот ва хизматрасонӣ мусоидат
мекунанд, фаҳмида мешавад.
Инфрасохтори минтақавӣ чун категорияи
иқтисодӣ
унсурҳои
моддиву
ашёӣ
ва
истеҳсолиро
нисбат
ба
И. Майергойз, муносибатҳои
Консепсияи
фаъолияти объектҳои гуногуни истеҳсолӣ ва
Э. Алаев,
минтаќавӣ
С. Дебабов ва ғайриистеҳсолӣ ифода мекунад, ки ба фароҳам
дигарон
овардани маҷмӯи шароитҳо барои рушди
иқтисодиёт ва таъмини некӯаҳволии аҳолии
ҳудуди алоҳида равона карда шудааст.
Инфрасохтори минтақа – ин субъектҳои алоҳидаи ташкилӣиқтисодӣ буда, барои фаъолияти маҷмааҳои ҳудудӣ-хоҷагидорӣ
Нуќтаи назари шароит фароҳам меорад ва ба мутобиқшавии онҳо ба тағйироти
муаллиф
конъюнктураи
бозорӣ
мусоидат
мекунад,
инчунин
ҷойивазкунии озоди дохилӣ ва байниминтақавии ҳамаи
намудҳои захираҳоро таъмин менамояд.
Сарчашма: аз рӯи маводҳои тадқиқот аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст
Ф. Котлер,
Муханова
Е.Б.,
Селезнев А.З.

Алњол инфрасохтори минтаќавӣ ба сифати инфранизом эътироф
мешавад. Дар таълифоти У. Айзард (Изард), Н.Ф. Голиков, Н.В.
Мордовченков ва дигарон принсипи инфранизомият инкишоф дода
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шудааст. Тибќи принсипи мазкур њамаи зернизомњои инфрасохтори
минтаќавӣ ва унсурњои онњо аз рӯйи принсипи “љозиба” ба њамдигар
(љозибаи фазоӣ, шиддатнокии муомилоти корӣ, суръати гардиши
мањсулот ва ѓ.) дар ба ном “роњравњои инфрасохтор” љойгир шудаанд
(амал мекунанд), ки дар он љо якбора якчанд вазифаи якчанд унсур ва
зернизоми том болои њам гузошта мешаванд. Њамин тариќ, низоми
инфрасохтори минтаќавӣ љузъи низоми иќтисодии минтаќа мебошад.
Аз нуќтаи назари иќтисодӣ инфрасохтор якчанд мушаххасњои хеле
муњим дорад. Якум, њамаи соњањои таркибии он арзиш ба вуљуд
намеоранд ва харољоти (хеле мањсуси) ба ташкили инфрасохтор
сарфшуда метавонад танњо пас аз он, ки соњањои ба туфайли он
ташкилшаванда ба фаъолият оѓоз мекунанд, бароварда мешавад; дуюм,
истењсолоти муосир наметавонад дар минтаќаи мушаххаси нообод
инкишоф ёбад, яъне ташкили инфрасохтор бояд аз сатњи азхудкунии
хољагии минтаќа ба зинаи муайян пештар бошад; сеюм, сатњи инкишофи
инфрасохтор дар њар лањзаи мушаххас имконияти рушди њамаљонибаи
минтаќаро муайян мекунад; чорум, њолати инфрасохтор воситаи асосии
стратегии рушди минтаќа мебошад 8.
Мувофиќи мушаххасањои мазкур, инфрасохтори минтаќаро чун
низоми ташкилӣ-иќтисодие тасаввур кардан мумкин аст, ки барои
фаъолияти маљмаањои њудудӣ-хољагидорӣ шароит фароњам меорад, ба
мутобиќшавии онњо ба таѓйирёбии вазъи бозор мусоидат мекунад ва
љойивазкунии озоди дохилӣ ва байниминтаќавии

тамоми намуди

захирањоро таъмин менамояд.
Чӣ тавре ки ќаблан зикр гардид, инфрасохтор низоми мураккаби
дорои сохтори муайян бо њамкории муайяни мутаќобилаи зинањо ва
унсурњои пайвасткунанда мебошад. Бинобар ин дар назди илми
иќтисодиёт вазифаи тасниф ва гурӯњбандї кардани унсурњои таркибии
инфрасохтори минтаќа аз рӯйи аломатњои гуногун гузошта мешавад.
Экономика Украины: стратегия и политика долгосрочного развития / под ред. акад. НАНУ В. М. Гееца. —
К.: НАНУ, 2003. – С. 108.
8
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Дар бораи таснифи инфрасохтор бори аввал олими амрикоӣ П.
Розенштейн-Родан, ки ин истилоњро ба илми иќтисод ворид намудааст,
изњори аќида карда буд. Ӯ ду намуди асосии инфрасохторро људо
кардааст: хољагидорӣ (ё истењсолӣ) ва иљтимоӣ тасниф. 9
Фаъолияти инфрасохтор ва таъсири инфрасохторро ба инкишофи
минтаќавӣ вазифањои минтаќавии инфрасохтор меноманд. Таснифи
инфрасохтор аз рӯйи аломати вазифавӣ

имкон медињад, намудњои

зерини он људо карда шаванд: истењсолӣ, иљтимоӣ, молиявӣ-ќарзӣ,
иттилоотӣ, инноватсионӣ, институтсионалӣ ва ѓайра. 10
Р.

Йохимсен

ќисмњои

моддӣ,

институтсионалӣ,

шахсии

инфрасохторро фарќ мекунад. Зери инфрасохтори моддӣ ӯ маљмӯи њамаи
иншоот, таљњизот ва воситањои истењсолиро дар хољагии халќ, ки барои
таъмини барќ, таъмини наќлиёт ва телекоммуникатсия, иншоотњо ва ѓ.
истифода мешаванд, дар назар дорад. Инфрасохтори институтсионалӣ
муассисањои бавуљудомада ва ба расмият даровардашударо фаро
мегирад, ки дар онњо воњидњои хољагидорӣ ќарорњои иќтисодии худро
тарњрезӣ мекунанд ва дар њамкорӣ бо соњибкорони дигар амалӣ
менамоянд. Инфрасохтори шахсӣ “ќобилиятњои маънавӣ, соњибкорӣ,
касбӣ ва ќобилиятњои дигари одамонро дар шароити хољагии бозорӣ”
дар бар мегирад 11.
И. П. Бойков ва Ф. Ф. Рибаков инфрасохтори истењсолӣ, иљтимоӣ,
илмӣ-техникӣ ва бозориро људо мекунанд 12. Н. А. Журавлева аз рӯйи
таъиноти вазифавӣ њашт намуди инфрасохторро људо кардааст:

Шопенко Д. В. Развитие региональной инфраструктуры в условиях модернизации экономики: монография
/ Д. В. Шопенко, С. В. Кель- бах. – СПб.: СПбГИЭУ. - 2011. – С. 56.
10
Шураева К.В. Особенности формировании механизма инфраструктурного обеспечения развития
инвестиционной деятельности в регионе / Режим доступа: http://www.uecs.ru/logistika/item/(санаи муроҷиат:
15.05.2018).
11
Инфраструктура и государственный бюджет / Под ред. проф. Г.П. Солюса [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.kredit-moskva.ru/kritika02.htm (санаи муроҷиат: 15.05.2018).
12
Бойков И. П., Рыбаков Ф. Ф. Экономика для юристов: Учебник. М.: Проспект. - 2002. – С. 38-39.
9
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энергетикӣ, наќлиётӣ, коммуникатсионӣ, экологӣ, инноватсионӣ ва ѓ. Ӯ
ќайд мекунад, ки усулњои идоракунии онњо фарќи љиддӣ доранд13.
Аз рӯйи аќидаи Д.В. Шопенко, аломати асосии таснифкунанда
таќсими он ба инфрасохтори истењсолӣ ва иљтимоӣ мебошад14. Аммо дар
сатњи минтаќа ба таснифи мазкур тасњењи моњиятї ворид карда лозим
аст. Инфрасохтори инноватсионӣ-маърифатӣ ва институтсионалӣ дар
таснифи мазкур наќши махсус мебозанд, зеро бо њамаи намудњои
инфрасохтори

вазифавӣ

њамкорӣ

мекунанд

ва

рушду

таљдиди

иќтисодиёти минтаќаро муайян менамоянд.
А.В. Абаев аќида дорад, ки инфрасохтор ба ду гурӯњи калон људо
мешавад: иќтисодӣ (истењсолӣ) ва иљтимоӣ. Ба инфрасохтори иќтисодӣ
наќлиёт, алоќа, таъминоти барќ ва об дохил мешавад. Инфрасохтори
иљтимоӣ - объектњои маориф ва тандурустиро дарбар мегирад. Ин
таќсимот то дараљае шартӣ аст, зеро унсурњои алоњидаи инфрасохтор
дар худ њам аломатњои иќтисодӣ ва њам иљтимоиро доранд 15.
Ќайд кардан зарур аст, ки њар тасниф бо назардошти талаботи
муайян тањия карда мешавад ва ба ин ё он талабот ва вазифањои
фаъолияти амалӣ љавобгӯ аст.
Сабаби мављудияти таърифњои сершумори инфрасохтор дар
адабиёти илмӣ ва дар њуљљатњои расмӣ, ба андешаи мо, ба набудани
муносибати аз љониби умум эътироф гардида ба таснифи он алоќаманд
аст.
Инфрасохтори иќтисодиёти минтаќавӣ аз унсурњое иборат аст, ки
аломатњои ягона доранд. Унсурњои мазкур робита ва њамкории
мутаќобилаи онњоро таъмин мекунанд. Њамзамон њар кадоми онњо
хусусиятњои хос доранд. Таносуби унсурњои таркибии он сохторро ба

Журавлева Н. А. Инфраструктура в системе экономической безопасности России. СПб., 2009. – С. 29.
Шопенко Д. В. Развитие региональной инфраструктуры в условиях модернизации экономики: монография
/ Д. В. Шопенко, С. В. Кель- бах. – СПб.: СПбГИЭУ. - 2011. – С. 79.
15
Абаев А.В. Влияние инфраструктуры на экономический рост в регионе // Развитие экономики и бизнеса:
сб. науч. тр. / под ред А Ф. Шуплецова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – С. 73.
13
14
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вуљуд меорад, бинобар ин зарурати тадќиќи минбаъдаи таркиби соњавии
он ба миён меояд.
Зарурати баррасии инфрасохтор аз мавќеи муносибати соњавӣ
машрут ба он аст, ки он ба нисбатан даќиќтар кушода додани моњияти
ташаккул ва љойгиркунии соњањо ва объектњои алоњидаи инфрасохторӣ
ва муњиммаш, муайян кардани таъиноти вазифавии онњо дар низоми
иќтисодиёт имконият фароњам меорад. Муносибати соњавӣ ба омӯзиши
инкишофи инфрасохтор танњо дар як ришта ва соњаи алоњидаи иќтисоди
миллӣ равона карда шудааст.
Дар

илми

иқтисоди

муосир

тарзу

шаклҳои

хело

гуногуни

гурӯҳбандии инфрасохтор мавҷуданд, вале ба таври умумӣ онҳоро асосан
аз рӯйи чор равия гурӯҳбандӣ кардан мумкин аст: истеҳсолӣ, иҷтимоӣ,
бозорӣ ва таъминкунанда. Гурӯҳи якум соҳаҳоеро дар бар мегирад, ки
самаранокии истеҳсолоти моддиро таъмин менамояд, гурӯҳи дуввум барои
баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ равона карда шудааст. Гурӯҳи
савум баҳри самаранок ба амал ҷорӣ шудани муносибатҳои бозоргонӣ хизмат
мерасонад. Инфрасохтори бозорӣ яке аз зернизомњои асосии иќтисодиёти
минтаќавӣ мебошад, ки бояд шароити зарурии ташаккул ва рушди
муносибатњои мӯътадили бозориро таъмин намояд 16.
Инчунин таснифи инфрасохтор аз рӯйи намудњои фаъолияти
иќтисодӣ низ ба назар мерасад: истењсолоти коркард; кишоварзӣ; савдои
яклухт ва чакана; фаъолияти молиявӣ; маориф; нигањдории тандурустӣ
ва ѓайра.
Яке аз тамоюлњои охирин ин таќсимоти шартии инфрасохтор ба ду
ќисм: «сахт» ва «нарм» вобаста аз таъиноти истењсолӣ ва иљтимоӣ
мебошад. Олими иќтисодшинос А.Д. Нефедйев дар таълифоти худ ќайд
мекунад, ки ба инфрасохтори “сахт” шабакаи васеи аслӣ (наќлиёт, роњњо,
алоќа)-ро дохил мекунанд, ки барои фаъолияти кишвари муосири
саноатӣ заруранд.
16

Региональная экономика и управление /под ред. Алехина Э.В. – П.: 2007. – С. 35.
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Инфрасохтори “нарм” - муассисањое мебошанд, ки барои дар
мамлакат дар сатњи мутобиќ

нигоњ доштани стандартњои иќтисодӣ,

тиббӣ, фарњангӣ ва иљтимоӣ заруранд. Инфрасохтори “нарм” чунин
низомњои љамъиятӣ, аз ќабили молия, маориф, тандурустӣ, идоракунии
давлатӣ ва маќомоти њифзи њуќуќ, инчунин хадамоти садамавӣнаљотбахширо

дар

бар

мегирад.

Ба

ибораи

дигар,

истилоњи

инфрасохтори “нарм” ба њама муассисањое дахл дорад, ки барои
нигоњдории саломатӣ,

шароитњои фарњангӣ ва иљтимоии кишвар,

давлат, ширкат заруранд 17.
Дар таљрибаи љањонӣ мафњуми “инфрасохтори интиќодӣ” низ
фаъолона истифода мешавад. Онро дастгоњи давлатӣ барои тавсифи
дороињое, ки барои таъмини њаёти љомеа ва иќтисод хеле муњиманд,
истифода мекунад18. Дар бештари мавридњо бо ин мафњум низомњои
зерин ифода мешаванд:
 интиќол ва таќсими нерӯйи барќ
 истихрољ, интиќол, таќсими нафт ва мањсулоти нафтӣ;
 телекоммуникатсияњо;
 таъминоти об (таъмини оби нӯшокӣ, ташноб, сохтани сарбандњо,
дарѓотњо ва ѓайра);
 истењсол ва таќсими мањсулоти хӯрока (кишоварзӣ);
 гармидињӣ (бо гази табиӣ, сӯзишвории дизелӣ, ангишт ва ѓайра);
 тандурустӣ

(беморхонањо,

ёрии

таъљилӣ,

истењсоли

ивазкунандањои таркиби хун ва ѓайра);
 наќлиёт

(таъминоти

сӯзишворӣ,

шабакаи

роњњои

оњан,

фурудгоњњо, бандарњои бањрӣ, наќлиёти дохилии обӣ);
 хизматрасонии молиявӣ (бонкњо, ширкатњои суѓурта, биржањо);
 амният (милиса, артиш).

Нефедьев А.Д. Классификация видов инфраструктур // Проблемы экономики, 2011. - № 4. – С. 37-44.
Иванова Н.А. Классификация объектов региональной инфраструктуры // Современные наукоемкие
технологии. Региональное приложение, 2014. - №1 (37). – С. 38-43.
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Њамин тариќ, тањлили адабиёти иќтисодӣ гуногунии намудњои
инфрасохторро тасдиќ менамояд, ки ин сабаби мављуд набудани
муносибати ягона ба таърифи он гардидааст.
Аз нуќтаи назари амалӣ бошад, омӯзиши намудњои инфрасохтор,
ки дар њуљљатњои заминавии барномавии њудудњо људо карда шудаанд,
хеле љолиби диќќатаст.
Тањлили Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои
давраи то соли 2030 нишон дод, ки дар он 12 намуди инфрасохтор:
кишоварзӣ, наќлиётӣ, энергетикӣ, хољагии коммуналӣ, обтаъминкунӣ,
маориф, тандурустӣ, фарњанг, варзиш ва фароѓат, инфрасохтори њалли
масъалањои

экологӣ,

инфрасохтори

инноватсионӣ,

инфрасохтори

дастгирии соњибкории хурд, сайёњӣ људо шудааст.
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои
давраи то соли 2030, намудњои инфрасохторе људо карда шудаанд, ки ба
самтњои асосии муќарраршудаи рушди минтаќа мувофиќ буда, маљмӯи
объектњои мухталифи аз рӯйи таъинот гурӯњбандишударо муаррифӣ
мекунанд.
Тањлили таърифњои сершумори моњияти инфрасохтори минтаќавӣ
барои баровардани чунин хулоса имкон медињад: инфрасохтор шарти
моддии љойгир намудан ва амалкарди тамоми истењсолоти љамъиятӣ ва
фаъолияти мӯътадили њаётии ањолӣ мебошад. Вале чунин таъриф, бо
вуљуди

усулан

дуруст

будан,

њамзамон

барои

тавсифи

пурраи

инфрасохтор чун объекти тадќиќ кофӣ нест:
 якум, аз бисёр таърифњо муайян кардан душвор аст, ки
инфрасохтор кадом доираи соњањоро, ки тибќи таъиноти вазифавии худ
ягонаанд, дарбар мегирад;
 дуюм, ба инфрасохтор дохил кардани соњањои ёрирасон ва
иловагии истењсолот њудудгузориро байни истењсолоти асосӣ ва
инфрасохтор душвор мегардонад, зеро аз ин таърифњо фањмидан душвор
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аст, ки тањти мафњумњо соњањои ёрирасон ва иловагӣ чӣ дар назар дошта
мешавад;
 сеюм, набудани њудудгузорӣ байни мафњумњои «инфрасохтори
иљтимоӣ», «соњаи хизматрасонӣ» ва «соњаи ѓайриистењсолӣ» имкон
намедињад, ки моњияти инфрасохтори иљтимоӣ, доираи соњањои ба он
дохилкардашуда ба таври возењ муайян карда шавад. 19
Бинобар ин дар ваќти муќаррар кардани худи инфрасохтори
минтаќавї ва намудњои он ва таснифи соњањо бояд ба принсипњои
муайян такя карда шавад, ки маљмӯи онњо, яъне принсипњо барои ба
инфрасохтор мансуб донистани ин ё он соња ва зерсоњаи истењсолоти
љамъиятӣ ва ё њатто намуди фаъолият имконият дињад. Ќабл аз њама,
сухан дар бораи таъиноти функсионалии инфрасохтори минтаќавӣ дар
низоми такрористењсоли љамъиятӣ, дар низоми истењсол → таќсим →
мубодила → истеъмол кадом вазифањоро иљро кардани ин ё он соња ё
зерсоња меравад. Сипас ба назар гирифтан лозим аст, ки доираи соњањо
ва намудњои фаъолият, инчунин объектњое, ки ба таркиби инфрасохтор
дохил карда мешаванд, бо чандирӣ ё таѓйирпазирии муайян тавсиф
мешаванд. Њудуди инфрасохтори минтаќавӣ аз дараљаи масъалаи
баррасишавандаи истењсолӣ ва иљтимоӣ, вазифањои навбатие, ки дар ин ё
он марњила ба миён гузошта мешаванд, аз миќёси иќтидор ва маљмаањои
ќаблан ташкилшуда вобастагӣ дорад.
Мутобиќи

њадафи

тадќиќоти

амалишаванда

бояд

таснифи

инфрасохтори минтаќавӣ тањия карда шавад, ки онро дар навбати аввал
барои арзёбии сатњи бо инфрасохтор таъмин будани њудуди маъмурӣ
истифода кардан мумкин бошад, ѓайр аз ин, фањмиши сањењи унсурњои
таркибии он барои интихоби усулњои идоракунӣ имконият фароњам
меорад.

Шарипов А.Ю. Социальная инфраструктура в концепции ускорения [Текст] / А.Ю. Шарипов. –
Новосибирск, 1990. - С. 9.
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Мутаносибан, масъалаи вазифањои инфрасохтор ањамияти махсус
пайдо мекунад. Дар адабиёти иќтисодӣ намудњои гуногуни вазифањои
инфрасохтор тасниф карда шудаанд. Масалан, Д.С.Петросян20 њафт
намуди вазифањо, Н.А.Иванова21 ва дигарон се намуди вазифањоро људо
мекунанд.
Њамзамон

мо

људо

кардани

вазифањои

нисбатан

муњимми

инфрасохтори минтаќавиро зарур мењисобем (расми 1.1.1). Яке аз
изњоротњои асосии иќтисодиёт он аст, ки инфрасохтор вазифаи
таъминкунанда дорад, яъне барои истењсол ва пешнињоди хизматрасонии
гуногун ба ањолӣ шароит фароњам меорад.
Вазифаҳои
инфрасохтори
минтақавӣ
Идоракунӣ

Мӯҳтавоӣ

Ҳамгироӣ

Таъминкунӣ
Ҳудудӣ:
ҷойгиркунӣ;
коммуникатсионӣ

Расми 1.1.1. - Вазифањои асосии инфрасохтори минтаќавӣ (диди муаллиф)

"Вазифаи мӯњтавоӣ" дар фароњам овардани шароит барои таъмини
фаъолияти њаётии одамон ва ќобилияти њаётии иќтисодиёт, нигоњ
доштани тавозуни экологӣ, њифз, такрористењсол ва инкишофи фарњанг,
яъне шароитњои рушди маљмӯии иљтимоию иќтисодӣ ва экологию
фарњангии њудуд (кишвар, минтаќа) таљассум меёбад 22. Ин љо сохтмон ва
20
Петросян Д.С., Карабанов И.М. Понятие региональной магистральной инфраструктуры и ее роль в
системе управления экономикой региона// Аудит и финансовый анализ. - 2013. - №4. - С. 358-365.
21
Иванова Н.А. Теоретические аспекты понятия инфраструктуры региона // Современные наукоемкие
технологии. Региональное приложение. - 2012. - № 4(32). - C. 30-36.
22
Яковлева С.И. Территориальные функции, роль и дисфункции инфраструктуры. // Вестник ТвГУ. Серия:
география и геоэкология. - 2004. - № 1. - С. 91-97.
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таъмир, яъне такрористењсоли фондњои асосӣ; хизматрасонии гардиши
хољагидорӣ (вазифаи таъминотӣ-таќсимотӣ ва њамлу наќл) ва ѓайраро
људо мекунанд.
Вазифаи њудудии инфрасохтор дар наќши «ташкилкунанда»-и
фазои иљтимоӣ-иќтисодӣ ифода меёбад. Вазифаи њудудӣ ба якчанд
зервазифањо (шаклњо) таќсим шудааст, аз љумла:
 “вазифаи љойгиркунӣ” - инфрасохтор чун омили љойгиркунии
объектњои нав ва ё дигаргунсозии объектњои кӯњна (азнавсозӣ, ба
љузъњои таркибӣ људо кардан ва ѓайра) баррасӣ мешавад;
 вазифаи

“коммуникатсионӣ”

–

ташаккул

додани

мавќеи

иќтисодӣ ва љуѓрофӣ, аз љумла љойгиршавии инфрасохторӣ-љуѓрофӣ
(нисбат ба объектњои инфрасохторӣ, шабакањо ва "роњравњо"), яъне
фароњам овардани шароит барои инкишофи объектњо дар њамкорӣ бо
њамдигар ва ѓайра 23.
Ба андешаи мо, ба вазифањои зикршудаи инфрасохтори минтаќавӣ
илова кардани вазифањои идоракунӣ ва њамгироӣ зарурат дорад.
Моњияти вазифаи аввал-идоракунӣ дар инкишофи инфрасохтори
минтаќавӣ ва њаллу фасли масъалањои инфрасохторбандии минтаќавӣ –
яке аз вазифањои муњимтарини идоракунии минтаќавӣ зоњир мегардад.
Вазифаи њамгироӣ дар он зоњир мешавад, ки ташаккули низомњои
минтаќавӣ ва маљмаањои минтаќавӣ дар “заминаи” рушди низоми
таъминоти барќ амалӣ мешавад. Инфрасохтори минтаќавӣ дар мисоли
таъмини барќ робитањои дохилӣ ва берунии онњоро таъмин менамояд ва
боиси таѓйирот дар сохтори минтаќавии ањолӣ (љо ба љо кардани ањолӣ),
хољагии минтаќавӣ ва истифодаи захирањои табиат мегардад.
Ба назари мо, гуногунии вазифањои инфрасохтор аз табиати
мафњуми мазкур бармеояд. Масалан, вобаста ба объекти тадќиќот

Яковлева С.И. Инфраструктура в системе территориальной организации старопромышленных районов
России: Монография. Тверь, 2000. - С. 45.
23
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инфрасохтор вазифањои гуногун дорад, ки ба њолат ва инкишофи он
таъсир мерасонанд.
Баъди баррасии муносибатњои гуногун ба таснифи инфрасохтори
минтаќавӣ ва вазифањои он, мо чунин мешуморем ба вазифаи асосии
инфрасохтори минтаќавӣ - таъмини фаъолияти мӯътадили иќтисодиёт ва
сифати зиндагии ањолӣ дохил мешаванд.
Бинобар ин, њангоми тадќиќи инфрасохтори минтаќавӣ истифодаи
принсипњои уфуќӣ ва амудии муносибат ба таърифи он сањењтар ба назар
мерасад. Муносибати уфуќӣ маънои гурӯњбандии васеи соњањои
инфрасохтори минтаќавиро аз рӯйи соњањои фаъолият дорад, ки дар он
таъиноти вазифавии онњо кушода дода мешавад. Муносибати амудӣ
мундариљаи иќтисодии инфрасохтори минтаќавиро дар дохили соњаи
муайяни иќтисодиёт дар сатњњои гуногуни фаъолияти он муќаррар
мекунад.
Дар заминаи тасаввуроти низомманд инфрасохтори минтаќа аз ду
сатњ иборат аст. Сатњи аввал инфрасохтори бунёдӣ мебошад, ки ба он
инфрасохтори истењсолӣ ва иљтимоӣ дохил мешаванд (расми 1.1.2).
Мањз инкишофи инфрасохтори истењсолӣ ва иљтимоӣ дар маљмӯъ
ба вазъи иќтисодии минтаќа таъсири аввалиндараља мерасонад, аз ин рӯ
инфрасохтори мазкур моњияти бунёдӣ дорад ва дар сатњи аввал ќарор
мегирад. Инфрасохтори истењсолӣ аз зернизомњое иборат мебошад, ки
барои хизматрасонии техникӣ ба равандњои асосии истењсолӣ пешбинӣ
гардидаанд. Ба инфрасохтори истењсолӣ њамаи соњањо ё воњидњои
мустаќили хољагидор дохил мешаванд, ки ба таркиби љузву томњои
истењсолӣ ворид намегарданд, аз љињати ташкилӣ аз онњо алоњида буда,
ба худи истењсолот хизмат мерасонанд. Инфрасохтори истењсолӣ њама
намудњои алоќаи наќлиёт (автомобилӣ, роњи оњан, њавоӣ); хатњои
интиќоли барќ, ки низоми барќии миќёси гуногунро ташкил мекунанд;
низомњо ва иншоотњоро оид ба истифодаи захирањои табиӣ, ки бевосита
27

дар истењсоли неъматњои моддӣ истифода намешаванд, аммо бидуни
онњо истењсолоти мӯътадил таъмин намегардад, дар бар мегирад.
Инфрасохтори минтақавӣ
1. Сатҳи бунёдӣ
Ҷузъи иҷтимоӣ

Ҷузъи истеҳсолӣ
Нақлиёт

Маориф

Энергетика

Тиб

Истеҳсоли ёрирасон

Хоҷагии манзилию
коммуналӣ
Объектҳои фарҳанг, фароғат
ва варзиш

2. Сатњи таъминкунанда
Ҷузъи таъминкунанда

Ҷузъи бозоргонӣ

Нақлиёти
мусофиркаш

Молиявӣ-қарзӣ
Иқтисодӣ-ҳуқуқӣ

Иттилоотӣкоммуникатсионӣ

Савдо-миёнаравӣ
Иқтисоди беруна

Алоқа

Расми 1.1.2. Сатњњои инфрасохтори минтаќавӣ

Ба инфрасохтори истењсолӣ инчунин корхонањои амалкунанда ва
миёнаравоне, ки истењсол ва логистикаи љузъњои комплектӣ, ашёи хом ва
таљњизотро таъмин мекунанд, корхонањои соњањои ёрирасон дохил
мешаванд. Инфрасохтори истењсолӣ дар такрористењсоли љамъиятӣ
мустаќим ё ѓайримустаќим иштирок мекунад ва чун шарти асосии
ташкили маљмӯи мањсулоти дохилӣ зуњур менамояд. Дар баъзе соњањои
он раванди истењсолоти моддӣ идома дорад, мењнати зиндае, ки дар ин
љо масраф мегардад арзиши маљмӯи мањсулоти дохилиро афзун
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мегардонад, њарчанд шакли моддӣ-ашёии арзиши истеъмолиро таѓйир
намедињад.
Ба андешаи Р. Хайлбронер инкишофи низоми минтаќавии
иљтимоию иќтисодӣ, на танњо аз самаранокии фаъолияти иќтисодиёти
минтаќа, балки аз соњаи иљтимоӣ низ вобаста аст, ки дараљаи истеъмоли
неъматњои моддӣ ва хизматрасонӣ, ќонеъ кардани эњтиёљоти маънавӣ,
шароити муњити зист, фароѓати иљтимоиро дар бар мегирад 24. Бе
муболиѓа ќайд кардан мумкин аст, ки сатњи инкишофи инфрасохтори
иљтимоӣ барои субъекти дилхоњи Љумњурии Тољикистон наќши асосиро
мебозад. Ба сифати њаётии ањолӣ таъсир расонида, инфрасохтори
иљтимоӣ як ќатор соњањо, аз љумла, соњаи тиб, маориф, тарбияи љисмонӣ
ва варзиш, фарњанг ва санъатро дар бар мегирад. Таври дигар гӯем, пеш
аз њама, корхонањо, ташкилотњо ва муассисањоеро дарбар мегирад, ки
одатан онњоро ба соњаи хизматрасонӣ мањсуб медонанд. Инкишоф ва
такмили

фаъолияти

объектњои

инфрасохтори

иљтимоӣ,

баланд

бардоштани сатњи дастрасии хизматрасонӣ ба ањолӣ - шарти зарурии
баланд бардоштани сатњ ва сифати њаёт, фароњам овардани шароити
мусоиди зист барои ањолии минтаќа мебошад.
Сатњи дуюм ба инфрасохтори бозорӣ ва таъминкунӣ, ки онњо ба
якчанд зернизомњо таќсим шудаанд, тааллуќ дорад. Ба инфрасохтори
бозорӣ зернизомњои савдоӣ-миёнаравӣ, молиявӣ-ќарзӣ, иќтисодӣ-њуќуќӣ
ва иќтисоди беруна дохил мешаванд, зеро мањз соњањои мазкур
фаъолияти инфрасохтори сатњи аввалро таъмин мекунанд.
Бо тамоми низоми муносибатњои иќтисодӣ дар њамкории зич ќарор
гирифта инфрасохтори бозорӣ ба њайси шарти зарурии инкишофи њамаи
субъектњои хољагидории бозорњои минтаќавӣ зуњур мекунад ва ваќтњои
охир наќши ин намуди инфрасохтор таќвият меёбад. Инфрасохтори
бозорӣ ба суръатафзоии инкишофи иќтисодиёт тавассути баланд
бардоштани самаранокии равандњои муомилоти молию пулӣ ва
24

Хайлбронер Р.Л. Экономическая теория как универсальная наука // THESIS. - 1993. - С. 41-55.
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расонидани маљмӯи хизматњои бозорӣ ба субъектњои хољагидор, ки
барои тиљорат ва рушди раќобат шароити мусоид фароњам меоранд,
сањми љиддӣ мегузорад25. Инфрасохтори мазкур низоми мураккаби
ташкилӣ-иќтисодӣ мебошад. Унсурњои асосии низоми мазкур соњањои
савдои яклухт ва чакана, фаъолияти умумии тиљоратӣ, ќарздињӣ ва
суѓурта, хизматрасонии иттилоотӣ ва њуќуќӣ мебошанд, ки дар муњити
иљтимоӣ-иќтисодии минтаќа амал мекунанд.
Тањлили ѓояњои олимону иќтисодшиносони машњури хориљӣ ва
ватанӣ аз як тараф ва ба назар гирифтани хусусиятњои минтаќањои
Љумњурии Тољикистон аз тарафи дигар имкон медињад, ки таснифи
зерини инфрасохтори бозорӣ пешнињод карда шавад: инфрасохтори
савдоӣ-миёнаравӣ (ассотсиатсияњои савдои яклухт, марказњои тиљоратӣ,
биржањои молу мањсулот ва ѓайра), инфрасохтори молиявӣ-ќарзӣ
(бонкњои тиљоратӣ, ташкилотњои молиявию ќарзии ѓайрибонкӣ ва
ѓайра), инфрасохтори иттилоотӣ (марказњои иттилоотӣ-маркетингӣ,
воситањои љамъоварӣ, коркард ва интиќоли иттилооти тиљоратӣ ва
ѓайра), инфрасохтори иќтисодӣ-њуќуќӣ (судњои иќтисодӣ, ширкатњои
машваратӣ-њуќуќӣ

ва

ѓайра),

инфрасохтори

иќтисодӣ

–

хориљӣ

(ташкилотњои махсусгардонидашудаи савдои беруна, намояндагињои
савдои ширкатњои хориљӣ, ташкилотњои гумрукӣ ва ѓайра).
Дар сатњи дуюм инчунин инфрасохтори таъминкунанда ќарор
дорад, ки њамаи намудњои наќлиёти мусофиркашонӣ, иншоотњои
коммуникатсионӣ ва алоќаро дар бар мегирад.
Таснифи

зернизомњо

ва

намудњои

инфрасохтори

минтаќа

имкониятњои зеринро фароњам меорад:
• якум, ташаккул додани тасаввурот дар бораи инфрасохтори
минтаќа ва низоми тамоми иќтисодиёти кишвар, оид ба гуногунии
намудњо, вазифањо ва ањамияти инфрасохтор дар љомеаи муосир;
Инновационное развитие России: проблемы и решения / под ред. М.А. Эскиндарова, С.Н. Сильвестрова. –
М.: Анкил. - 2013. – С. 121.
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• дуюм, онро бо намудњои нави инфрасохтор васеъ кардан мумкин
аст (масалан, бо намудњои инфрасохтори иљтимоӣ ё инфрасохтори
бозори мењнат ва ѓайра);
• сеюм, тасниф имкон медињад, ки низоми нишондињандањои
оморӣ, ки сатњ, сохтор ва динамикаи зернизомњои гуногуни умуман
инфрасохтор ва инфрасохтори минтаќаро дар маљмӯъ инъикос мекунанд,
тањия карда шаванд, таъсири инфрасохтор ба рушди иќтисодӣ муайян ва
андозагирӣ карда шавад, инфрасохтори соњавӣ аз рӯйи шаклњои
моликият муайян карда шавад ва ѓ.;
• чорум, барои гузаронидани тањлили маљмӯӣ, ошкор сохтани
таъминот, робитаи њамдигарӣ ва таносуби байни инфрасохтор ва
истењсолоти асосии минтаќа шароит фароњам меорад.
Инфрасохтори минтаќавӣ ба монанди њама гуна низом мувофиќи
принсипњои муайян фаъолият менамояд, ки байни онњо муодилият,
эътимоднокӣ ва вобастагӣ принсипњои асосӣ мањсуб мешаванд.
Муодилият

дар

шароити

бозорӣ

мувозинати

талабот

ва

пешнињодотро тавассути механизми чандири нархгузорӣ, андозӣ,
ќарздињӣ ва сиёсати дигар муќаррар мекунад. Бинобар ин, мубодилаи
натиљањои мењнат ба муносибатњои озоди иќтисодӣ, бе таќсимоти
маљбурии мањсулоти истењсолшуда ба фондњо ва мањдудиятњо, ки ин
њолат ба низоми маъмурӣ-фармонфармоӣ хос буд, асос меёбад.
Эътимоднокии инфрасохтор тавассути маљмӯи чорањои дорои
моњияти иќтисодӣ, иљтимоӣ, њуќуќӣ ва сиёсӣ ба даст оварда мешавад.
Дар сурати якхела будани шароитњои дигар чӣ ќадаре, ки шумораи
субъектњои аз лињози иќтисодї мустаќилан хољагидорикунандае, ки ба
ӯњдадорињои худ бо амволашон љавобгӯ мебошанд, чӣ умуман дар
иќтисодиёт ва чӣ дар соњаи инфиродӣ хусусан зиёд бошад, амалкарди
инфрасохтори минтаќавӣ њамон ќадар баландтар аст.
Созгорӣ мувофиќати даќиќи унсурњои инфрасохторро ба бозорњое,
ки он хизмат мерасонад, яъне бозорњои мол, сармоя, мењнат, амволи
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ѓайриманќул ва ѓайра, инчунин тавозуни байни унсурњои асосии худи
инфрасохторро пешбинӣ мекунад.
Мутобиќат накардани инфрасохтор ба сатњи рушди муносибатњои
бозорӣ боиси ба вуљуд омадан ва инкишоф ёфтани падидањои бӯњронӣ
мегардад. Масалан, созгор набудани низоми бонкӣ ба рушди бозори
сармоя яке аз сабабњои паст гардидани таваљљӯњи соњибкорон ба соњаи
сармоягузорӣ ба истењсолот мешавад.
Дар заминаи таснифот ва таърифњои дар боло зикршудаи
инфрасохтор хусусиятњои зерини онро ќайд кардан мумкин аст:
• се сатњи инфрасохтор: микро-, мезо- ва макро сатњ мављуд аст;
• дар сатњи макро инфрасохтор ба инфрасохтори истењсолӣ,
иљтимоӣ, бозорӣ ва таъминкунанда људо мешавад;
• ба спектри васеи низомњо мансуб аст;
• онест, ки фаъолияти истењсолоти асосиро таъмин мекунад;
• заминае, ки асоси иќтисодиёти миллиро ташкил мекунад, ки аз
он дараљаи фаъолнокии иќтисодӣ вобаста аст;
• фаъолият

ва

такрористењсоли

низоми

дахлдорро

таъмин

менамояд;
• фаъолияти мӯътадили низоми иќтисодӣ ё сиёсиро умуман таъмин
менамояд;
• индикатори сатњи рушди љамъиятӣ;
• маљмӯи иншоотњо, биноњо, низомњо ва хадамот, ки барои
фаъолияти соњањои истењсолоти моддӣ ва таъмини шароити фаъолияти
њаётии љамъият заруранд;
• маљмӯи соњањои истењсолӣ ва ѓайриистењсолӣ ва соњањои
фаъолияте,

ки

раванд

ва

шароити

такрористењсолро

таъмин

мегардонанд.
Њамин тариќ, назария ва амалияи рушди иќтисодӣ шањодат
медињанд, ки фаъолияти пурмањсули аксарияти субъектњои хољагидорӣ
ба маънои пуррааш танњо дар њолате ба даст меояд, ки дар иќтисодиёт
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тамоми маљмӯи соњањои инфрасохтор ба таври дуруст ташаккул ёфта
бошад ва мутобиќи принсипњои муносибатњои бозорӣ амал кунад. Дар
маљмӯъ, инфрасохтор ќисми људонашавандаи хољагии миллӣ ба шумор
рафта, дар марњилаи муосир наќши бахши мазкур дар иќтисодиёт
торафт меафзояд ва раванди такомул ва инкишофи он идома дорад.
1.2. Методикаи арзёбии сатҳи таъминнокии иқтисодиёти минтаќа бо
соҳаҳои инфрасохторӣ
Ташаккули фазоии истењсолот, љойгиркунии ањолӣ, истифодаи
захирањои табиат, фарњанг, идоракунӣ ва ѓайра бе чунин категорияе ба
монанди инфрасохтор ѓайриимкон мебошад. Бинобар ин инфрасохтор
бо бисёр унсурњои низоми њудудии ташкили љомеа робитањои мустаќим
ва бар акс дорад. Заминаи тадќиќоти минтаќавии инфрасохторро мањз
њамин принсип ташкил мекунад.
Ба масъалаи арзёбии таъсири маљмўи инфрасохторӣ ба рушди
минтаќавӣ дар солњои гуногун љуѓрофидонон, иќтисодшиносон ва
шањрсозон

таваљљӯњ

зоњир

карда,

самтњои

гуногуни

таъсири

инфрасохторро ба истењсолоти љамъиятӣ тадќиќ намудаанд. Аз љумла
олими рус И.Ф. Черновский 26 ќайд кардааст, ки инфрасохтор унсури
интегралии нерӯњои истењсолкунанда мебошад ва ба инкишофи соњањои
истењсолоти моддӣ таъсир мерасонад. Ба аќидаи Ю.В. Блохин
инфрасохтори истењсолӣ наќши фаъолро иљро мекунад, дар суръат ва
таносуби рушди иќтисодиёти минтаќа, дар таъсир ба махсусгардонӣ ва
ташкили њудудии истењсолоти минтаќавӣ зоњир мешавад

27.

Наќши

низомофари инфрасохтор дар корњои А.И. Трейвиш таъкид гардидааст,
зеро дар њар як сатњи њудудӣ инфрасохтор бо тамоми объектњои хољагӣ

26
Чернавский И.Ф. Инфраструктура сельскохозяйственного производства: (Вопросы теории и практики).
М.: Экономика, 1979. – 232 с.
27
Блохин Ю.В. Производственная инфраструктура региона (Вопросы методологии и методики, опыт
исследования). Кишинев: Штиинца, 1980. — С. 41.
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ва

иљтимоии

боќимонда

њамкорӣ

мекунад28.

Дар

солњои

охир

инфрасохтор дар бештари мавридњо њамчун «ташкилкунандаи фазо» фазои иќтисодӣ ва иљтимоӣ баррасӣ карда мешавад 29.
Инфрасохторро

ба

сифати

заминаи

љойгиршавии

нерӯњои

истењсолкунанда баррасӣ намуда Н.С. Мироненко ќайд кардааст, ки
новобаста аз он, ки њаљм ва таркиби соњањои инфрасохтор аз вазъи
иќтисодӣ- љуѓрофии минтаќа вобастаанд, барои њамаи минтаќањо њадди
аќалли муайяни таъминнокии инфрасохторӣ зарур аст 30.
Масъалањои назариявӣ ва амалии инфрасохтори иќтисодиёти
минтаќаро дар даврањои гуногун олимони тољик Ќаюмов Н.К., 2001;
Рањимов Р.Ќ., 2001; Абдусамадов Ѓ.С., 1999; Ашӯров К.Р., 2011;
Ризоќулов Т.Р., 2009;

Ѓозибеков С.А., 2008; Самандаров И.Х., 2003;

Фаќеров Х.Н., 2002 ва дигарон мавриди баррасӣ ќарор додаанд. Бо
вуљуди теъдоди зиёди асарњо, шумораи назарраси масъалањои марбут ба
таѓйирёбии љой ва наќши инфрасохтор дар низомњои њудудии иќтисодӣ,
аз љумла дар раванди рушди устувори минтаќањо мављуданд, ки ниёз ба
њаллу фасл доранд. Таъмини такрористењсоли васеи шаклњои гуногуни
сармояи минтаќавӣ дар навбати аввал аз сатњи инкишофи инфрасохтор
вобастагӣ дорад.
Боло рафтани наќши инфрасохтор дар марњилаи муосир бо
баландшавии босуръати талабот ба сифати таъминнокии инфрасохтории
њудудњо вобастагӣ дорад, тафриќбандӣ ва махсусгардонии хизматрасонӣ
сурат мегирад, “нишонрасӣ”-и таъминоти инфрасохторӣ таќвият меёбад.
Айни замон, чӣ ќадаре, ки сатњи инкишофи инфрасохтор баланд бошад,
њамон ќадар наќши “намоён”-и он коњиш меёбад. Мављудият ва
фаъолияти мунтазами инфрасохтор ба як омили “табиӣ” ва муќаррарии
Полян П.М., Трейвиш А.И. Территориальные структуры в науке и практике. М.: Знание, 1988. — С. 14.
Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйства: Учеб. пособие для студентов. –
М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1999. – 400 с.: ил С. 64; Ткаченко А.А. Территориальная общность в
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ибтидоӣ мубаддал мегардад, вобастагии равшани сохтори њудудии
хољагӣ аз он заиф мешавад.
Аз мавќеи он, ки инфрасохтор субъекти муњимест, ки шароити
мусоиди хољагидориро фароњам меорад, он њамчун иштирокчии фаъоли
равандњои фазоӣ ва воситаи сиёсати минтаќавӣ баромад мекунад, ки ин
дар инкишофи устувори минтаќањо наќши калонро дорад. Ѓайр аз он ки
инфрасохтор маъмулан чун омили љойгироии нерӯњои истењсолӣ,
иштироккунандаи равандњои фазоӣ, воситаи сиёсати минтаќавӣ баррасӣ
мегардад, он њамчунин дар рушди устувори минтаќањо наќши калон
мебозад. Масалан, мављудияти инфрасохтори хуб инкишофёфтаи
истењсолӣ ва иљтимоӣ дар минтаќа ба вуруди босуръати инвеститсияњои
нав мусоидат менамояд, самарабахшии корхонањои дар минтаќа
амалкунандаро баланд мебардорад ва барои бо ќувваи корӣ таъмин
намудани њамаи корхонањо аз њисоби захирањои мањаллӣ ва беруншањрӣ,
яъне аз шањрхои дигар омада ёрӣ мерасонад.
Мубрамияти

омӯзиши

инкишоф

ва

сатњи

таъминнокии

инфрасохтор бо он вобаста аст, ки њам дар тамоми кишвар ва њам дар
вилояти Суѓд дар асри XXI фарсудашавии бӯњронииии иншооти
инфрасохторӣ чун яке аз масъалањои муњим боќӣ мемонад ва сабаби ин
њолат њамоно камчинии доимии сармоягузории давлатӣ ва хусусӣ
мебошад.
Ташаккули низоми рушдкардаи инфрасохтор бо таври объективӣ
бо њудуди мушаххас ва дар бештари мавридњо аз ташкили њудудии
нерӯњои истењсолкунанда вобастагии калон дорад. Дар баробари њаллу
фасли

масъалањои

ташкилӣ-иќтисодии

ташаккули

унсурњои

нави

инфрасохтор бояд тањлили инфрасохтори мављуда аз нуќтаи назари
мутобиќати он ба талаботи муосири иќтисоди бозорӣ сурат гирад. Барои
муайян кардани самтњои ояндадори рушди соњаи мазкур, пеш аз њама,
муайян кардани вазъияти љории инфрасохтор дар буриши њудудӣ
мувофиќи маќсад аст.
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Дараљаи

комилӣ

ва

пуррагии

инфрасохтор

ба

моњият

ва

хусусиятњои ташкили соњавӣ ва њудудии истењсолоти љамъиятӣ, ба
шароити зист ва фаъолияти ањолии минтаќањо таъсир мерасонад.
Хусусиятњои фарќкунандаи демографӣ, иљтимоӣ, иќтисодӣ ва
дигар

аломатњои

фарќкунандаи

минтаќањо

асосан

ба

туфайли

хусусиятњои инфрасохтории минтаќавӣ ташаккул ёфтаанд.
Сатњи нокифояи инкишофи соњањои инфрасохторӣ ба рушди
нерӯњои истењсолкунандаи минтаќа таъсири манфӣ мерасонад ва боиси
харољоти

иловагӣ

барои

ташкили

тањкурсии

зарурии

истењсолӣ

мегардад.
Мањз бо њамин сабаб тањияи барномањои маќсадноки рушди
иљтимоӣ-иќтисодӣ бояд арзёбии таъминнокии њудудро бо унсурњои
таркибии инфрасохторӣ – ба ном иќтидори

инфрасохторӣ дар бар

гирад.
Инфрасохтори минтаќавии миќёсаш мањдуди ба шароитњои
мањаллӣ мутобиќ дар воњидњои маъмурӣ, инчунин дар мањалњои
ањолинишини миёна ва хурд ташкил карда мешавад.
Таъмини

минтаќа

бо

инфрасохтор

маљмӯи

воситањои

хизматрасонии истењсолот, ањолӣ ва дар маљмӯъ љомеа мебошад, ки дар
љараёни фаъолият метавонад талаботи гуногуни неъматњои моддӣ,
ѓайримоддӣ ва хизматрасониро дар доираи љомеаи њудудии ањолӣ ќонеъ
гардонад. Махсусан ќайд намудан зарур аст, ки таъминоти самарабахши
инфрасохтор

њам

нишондињандањои

истењсолӣ-иќтисодӣ,

њам

нишондињандањои иљтимоиро дар бар мегирад. Ќонеъ гардонидани
талаботи аз љињати иљтимоӣ муњим яке аз њадафњои фаъолияти
инфрасохтор мебошад.
Дар микросатњ ва мезосатњ таъминнокии инфрасохторӣ дар
бештари мавридњо аз фаъолияти маќомоти мањаллӣ вобаста аст ва
метавонад унсури муњимми сиёсати минтаќавӣ бошад. Бо ёрии он
мумкин аст, мушкилоти инкишофи минтаќањои дурдаст, дењот ва дигар
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њудудњои ќафомонда бо воситаи тавъам сохтани усулҳои бозорӣ ва
маъмурии хољагидорӣ, муносибати маљмӯӣ ба истифодаи захирањо, васеъ
кардани робитањои байниминтаќавӣ њаллу фасл карда шавад.
Аксарияти кишварњое, ки стратегияи инкишофи инфрасохторро
тањия мекунанд, бо мушкилоти муайяне рӯ ба рӯ мешаванд, ки аз њама
асосиашон мушкилоти зерин ба шумор мераванд: интихоби самтњои
афзалиятнок дар бахши инфрасохтор, имкониятњои молиявӣ, интихоби
шакли бењтарини (оптималии) инкишофи инфрасохтор.
Идоракунии

нисбатан

самарабахши

давлатии

инкишофи

инфрасохтор дар љое зоњир мегардад, ки дар он љо, аз як тараф,
манфиатњои байни љомеа ва давлат ва аз тарафи дигар, байни љомеаи
њудудӣ ва ањолии мањаллӣ мувофиќа карда шаванд.
Азбаски

имкониятњои

молиявӣ

мањдуд

ҳастанд,

стратегияи

давлатии инкишофи инфрасохтор бояд ба заминаи бонизоми тањлилӣ
такя намояд. Дар асоси он дар кишвар ё минтаќа кадом талаботи
аввалиндараљаи инфрасохтор бояд қонеъ гардонидан зарур аст муайян

карда шавад. Ошкор сохтани талаботи њудудњо ба ин ё он шакли
инфрасохтор, муайян кардани афзалиятњо дар инкишофи инфрасохтор
таснифи минтаќањо (њудуд)-ро аз рӯйи сатњи таъминот бо ин ё он
инфрасохтор пешбинӣ мекунад. Типологияи њудудњо аз рӯйи сатњи
таъминнокии инфрасохторӣ аз лињози методологӣ он ќадар возењу
равшан нест ва сабабаш номуайянии худи мафњуми «инфрасохтор»
мебошад.
Тадќиќот

нишон

дод,

ки

ду

равиши

асосии

андозагирии

инфрасохтор вуљуд дорад: аслӣ (натуралӣ) ва арзишӣ (ё молиявӣ).
Нишондињандањои

аслӣ

(натуралӣ)

соњањои

гуногуни

инфрасохторро (шумораи беморхонањо, дарозии роњњо бо пӯшиши сахт,
иќтидори нерӯгоњњои барќӣ ва ѓ.) тавсиф мекунанд. Ба андешаи А.
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Петров 31 ва иќтисодшиносони дигар, ба вуљуд овардани индекси ягонаи
табиӣ, ки намудњои гуногуни инфрасохторро фаро гирад, имконнопазир
аст. Бинобар ин, нишондињандањои табиӣ дар амал танњо барои тадќиќи
ќисматњои алоњидаи инфрасохтор истифода мешаванд.
Нишондињандањои

арзиширо

бештар

барои

андозагирии

инвеститсияњо ё сармояи андӯхта дар соњањои мушаххаси инфрасохтор
(арзиши роњ, беморхона, шабакаи нерӯйи барќ ва ѓ.) истифода мекунанд.
Дар баъзе таълифот, “пур будани” минтаќа бо объектњои инфрасохтор аз
рӯйи гардиши моли чакана ба њар сари ањолӣ ё арзиши љамъбастии
фондњои асосии корхонањои инфрасохтор ба њисоби 1 метри мураббаи
минтаќа муайян карда мешавад32. Дар њар ду њолат муносибатњои
методологӣ мањдуд мебошанд, зеро онњо љузъи муњимми таркибии
инфрасохтор - љузъи иљтимоиро инъикос намекунанд.
Дар

кори

диссертатсионӣ

мо

кӯшиш

ба

харљ

додем,

ки

нишондињандањои табиӣ ва арзиширо ба њам пайвандем. Ќиёспазирии
онњоро гузориш ба арзёбии нисбӣ тавассути индексњо таъмин мекунад.
Омӯзиш ва тањќиќи таълифоти мавҷудбудаи иќтисодӣ имкон дод,
ки самтњои асосии тањлили соњаи инфрасохтории минтаќањо ва фарќњои
воситаҳои таҳлилро муайян карда шаванд:
1. арзёбии њолати зернизомњои намудњои инфрасохтор дар асоси
ќиёси таѓйиротњои ќиматњои воќеии нишондињандањо аз ќиматњои
меъёрӣ,

ба

арзёбии

таъминнокї

бо

муассисањои

таълимӣ,

хизматрасонињои тиббӣ ва ѓайра имкон медињад33;
2. тањлили

тафриќаи

њудудии

нишондињандањои

соњаи

инфрасохтории минтаќањо дар статика ва динамика 34;
Петров А.Н., Ильченко А.Н. Эконометрический анализ структурных сдвигов в экономике. - Иваново: изво ИГХТУ. - 2011. - С. 56.
32
Абрамова Е.А., Ильченко А.Н. Самозанятость населения в антикризисном развитии депрессивного
региона. - Иваново: из-во ИГХТУ. – 2012. – С. 78.
33
Корнеева А. С. Тенденции региональной дифференциации обеспеченности объектами социальной
инфраструктуры / А. С. Корнеева // Вестн. НГАУ. - 2011. Том 2, № 18. - С. 128-134.
34
Ульянова О. Ю. Целевые ориентиры и проблемы развития региональной социальной инфраструктуры в
условиях модернизации экономики / О. Ю. Ульянова, С. О. Ященко, Э. И. Чебанов // Региональная
экономика: теория и практика. - 2011. - № 48. - С. 2-12.
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3. арзёбии интегралии њолати инфрасохтори минтаќањо ва тањияи
нишондињандањои дахлдор 35;
4. таваљљӯњ додан ба шароити захиравии соњаи инфрасохтор,
инчунин таъмини сармоягузорӣ ва молиявии барномањои дарозмуддати
маќсадноки

минтаќавӣ,

имкониятњои

буљетии

татбиќи

сиёсати

минтаќавӣ 36;
5. дар бештари мавридњо арзёбии таъминнокии инфрасохтор тибќи
зернизомњои инфрасохтори минтаќавӣ (иљтимоӣ, наќлиётӣ ва ѓайра)
сурат мегирад.
Принсипњои асосии методологии тањлили инкишофи инфрасохтори
минтаќавӣ инњоянд:
1. Муносибати соњавӣ – ошкор сохтани њолати њар як зернизоми
инфрасохтор ва муайян кардани роњњои нисбатан оќилонаи инкишофи
он тибќи талаботе, ки иќтисодиёти минтаќа ба он пешнињод мекунад.
2. Муносибати минтаќавӣ - омӯзиши љойгиршавии фазоии соњањои
иќтисодиёт ва унсурњои инфрасохтор дар њудуд барои тањияи минбаъдаи
пешнињодњо оид ба оптимизатсияи он.
3. Муносибати ба стратегия нигаронидашуда људо кардани соњањо
ва унсурњои инфрасохтории минтаќаро ба сифати “нуќтањои рушд”-и
инфрасохторӣ – тавлидкунанда, ки ба самтњои афзалиятноки тараќќии
иљтимоию иќтисодии минтаќа мувофиќат мекунанд, пешбинӣ мекунад.
Ба андешаи мо методологияи ташаккули инфрасохтори минтаќавӣ
дар воњиди алоњидаи маъмурӣ – њудудӣ бояд афзалияти талаботи
дахлдорро

таъмин

намояд

ва

њангоми

татбиќи

онњо

созгории

манфиатњои минтаќавӣ ва соњавиро пешбинӣ кунад. Дар ин сурат,
ташаккули инфрасохтор аз мавќеи муносибати соњавӣ ва функсионалӣ
тавассути тањия ва татбиќи барномаи маљмӯии рушд ва љойгиркунии он
Соловьева Л. В. Сфера услуг и ее влияние на качество жизни населения: теоретико-методологические
основы, методический инструментарий оценки и концепции развития: автор. дисс. докт. экон. наук / Л. В.
Соловьева. Белгород, 2009. 43 с.
36
Бельчук Е. В. Региональные особенности бюджетного обеспечения социальной сферы субъектов
Российской Федерации / Е. В. Бельчук, О. И. Сергеева // Региональная экономика: теория и практика // 2013.
- № 6(285). - С. 35-41.
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амалӣ мегардад, нишондињандањои асосии барномаи мазкур бошанд, бо
назардошти талаботи мањаллӣ дар сатњи вобастаи самаранокии унсурњои
он њисоб карда мешаванд.
Дар айни њол инфрасохтори минтаќавӣ, аз як тараф, сармояи
љамъиятии ёрирасон, заминаи иќтисодиёти миллӣ мебошад, ки дар фазои
муайян тавассути маљмӯи шароитњое ташкил шудааст, ки инкишофи
фаъолияти

иќтисодии

њудуди

мазкурро

њавасманд

мегардонад.

Њамзамон инфрасохтори минтаќавӣ яке аз детерминантњои бунёдии
таъмини рушди устувори њудуд мањсуб мешавад, ки барои рушди
самарабахши иќтисодиёт умуман ва зиндагии бофароѓати ањолӣ зарур
аст. Барои њаллу фасли масъалаи мазкур мо истифодаи методи тањлили
маљмӯии нишондињандањоро пешнињод менамоем, зеро он дар тадќиќоти
равандњои гуногуни иќтисодӣ – иљтимоӣ дар минтаќањо бартарияташро
нишон додааст.
Ба андешаи мо, арзёбии маљмӯӣ бояд ба арзёбии амсилаи
ташаккулёфтаи инфрасохтор дар доираи њудуди муайян (ноњия, вилоят,
минтаќа),

аз

љумла

арзёбии

љойгиркунии

њудудии

объектњои

инфрасохтор такя кунад. Вобаста ба ин, мо дар бобати арзёбии маљмӯии
таъминоти инфрасохторӣ муносибати зеринро пешнињод мекунем, ки
дар намуди марњилањои пайдарпай тавсия шудааст (расми 1.2.1).
Дар марњилаи аввал бояд ҳаммонандкунӣ амалӣ гардад ва сохтори
объектњои инфрасохтории минтаќавӣ тартиб дода шавад, ки барои ин
зарур аст:
1. Муайян кардани унсурњои инфрасохтори минтаќавӣ дар заминаи
таъсири онњо ба рушди устувор.
2. Муқарар кардани қисмати амалкунандаи ҳар унсури он.
3. Тањияи

низоми

нишондињандањои

омории

таркибаи

функсионалии амалкунандаи њар як аз љузъњо.
Дар марњилаи дуюм арзёбии љой ва наќши љузъи инфрасохтори
минтаќавӣ дар сатњи сохтори мушаххаси минтаќавӣ (вилоят, ноњия)
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зарур мебошад. Ба сифати нишондињандањои арзёбӣ дар илми иќтисод
пешнињод карда мешаванд: њиссаи љузъи инфрасохторӣ дар МММ
(маљмӯи мањсулоти минтаќавӣ); њиссаи корхонањо ва ташкилотњои љузъи
инфрасохторӣ; њиссаи кормандоне, ки дар маљмӯи инфрасохтории љузъи
мазкур фаъолият мекунанд.
Дар марњилаи сеюм усулњои оморӣ барои арзёбии унсурњои
таркибии инфрасохтор истифода бурда мешаванд, аз љумла:
1. Њисоб кардани индикаторњои хусусии таркибаи функсионалии
љузъи инфрасохтори минтаќавӣ.
2. Муайян

кардани

раќамњои

рейтингии

гурӯњњои

нишондињандањои хусусӣ.
3. Муттањид
нишондињандањои

намудани

нишондињандањои

љамъбастии

таркибаи

хусусӣ

функсионалии

дар
љузъи

инфрасохтори минтаќавӣ.
Дар

марњилаи

чорум

тибќи

нишондињандањои

љамъбастии

миќдории љузъи инфрасохтории минтаќавӣ тавсифи сифатӣ дода
мешавад.

Марњилаи

чорум

бо

тањияи

матритсаи

таъминнокии

инфрасохтории минтаќавӣ ба итмом мерасад.
Дар марњилаи панљум типологияи њудудњо (вилоят, ноњия) тибќи
сатњи таъминнокии инфрасохтори минтаќавӣ гузаронида мешавад.
Тавзењи инфрасохтори минтаќавӣ, ки дар зерфасли 1.1 зикр гардид,
чор љузъи калонкардаро дарбар мегирад: истењсолӣ, иљтимоӣ, бозорӣ ва
таъминкунанда. Асоси методикаи мазкурро људо кардани маљмӯи
нишондињандањои махсус ташкил мекунад, ки индикаторњо номида
мешаванд ва аз рӯйи ќимати онњо ба сатњи инкишофи унсурњои алоњидаи
инфрасохтор бањо додан мумкин аст.
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1.Сохтори ИМ
2. Таркибаи функсионалии ҷузъи ИМ
3. Низоми нишондиҳандаҳои ҷузъи ИМ

Арзёбии ҷузъи инфрасохторӣ аз рӯйи
нишондиҳандаҳо:
1. Ҳисса дар МММ
2. Ҳиссаи корхонаҳо ва ташкилотҳо
3. Ҳиссаи кормандони машғули меҳнат
дар соҳа

Марҳилаи 2
Арзёбии ҷой ва нақши ҷузъи
инфрасохторӣ дар иқтисодиёти
минтақа

1. Индикаторҳои ҳисобшудаи хусусӣ:
2. Рақамҳои рейтингии гурӯҳҳои
индикаторҳои хусусӣ
3. Индикаторҳои хусусии
муттаҳидшуда

Марҳилаи 3
Арзёбии таркибаҳои
инфрасохтор бо методҳои оморӣ

Марҳилаи 4
Тавсифи сифатии индикаторҳои
ҷамъбастии миқдории ҷузъ

1. Муайян кардани сатҳи баланд (+) ё
сатҳи паст (-)
2. Матритсаи таъминнокии инфрасохтори
минтақавии ҳудудҳо (вилоят, ноҳия)

Марҳилаи 5
Шарҳи натиҷаҳои бадастомада

Типологияи ҳудудҳо (вилоят, ноҳия)
тибқи сатҳи таъминнокии инфрасохтори
минтақавӣ

Расми 1.2.1. - Пайдарњамии арзёбии маљмӯии сатњи таъминоти инфрасохторӣ дар
минтақа (вилоят, ноњияњо)

Нишондињандањои

мазкур

аз

рӯйи

унсурњои

инфрасохтор

гурӯњбандӣ мешаванд, ки љузъњои алоњидаи таркибии онро тавсиф
намуда маљмӯъњои нишондињандањои индикативиро ташкил мекунанд.
Барои гузаронидани тањлили маљмӯї ва арзёбии таъминнокии
инфрасохтори минтаќавӣ дар таркиби њар як љузъ таркибањои
функсионалӣ људо карда шуданд, ки њар яки онњо бо индикаторњои
арзёбӣ тавсиф карда мешаванд (љадвали 1.2.1).
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Љадвали 1.2.1. - Низоми индикаторҳои таъминнокии инфрасохтории
минтақа
Ҷузъҳои
инфрасохтори
минтақавӣ

Истеҳсолӣ

Иҷтимоӣ

Бозорӣ

Индикаторҳои таъминнокӣ
- индикатори шумораи воситаҳои нақлиёти автомобилӣ, воҳид /
ба 10 000 нафар аҳолӣ;
- индикатори шумораи корхонаҳои нақлиёти автомобилӣ, воҳид
/ 10000 нафар аҳолӣ;
- индикатори зичии роҳҳои автомобилгард, км/ 100кв. км
масоҳат;
- индикатори зичии роҳҳои пӯшишашон сахт, км/100кв. км
масоҳат;
- индикатори шумораи корхонаҳои истеҳсол ва тақсими нерӯи
барқ, газ ва об, воҳид / 10000 нафар аҳолӣ.
- индикатори шумораи муассисаҳои муолиљавӣ, воҳид/ба 10000
нафар аҳолӣ;
- индикатори шумораи кати беморхонаҳо, кат/ба 10000 нафар
аҳолӣ;
- индикатори шумораи муассисаҳои тиббие, ки кӯмаки
амбулаторӣ-дармонгоҳӣ мерасонанд, воҳид/ ба 10000 нафар
аҳолӣ;
- индикатори шумораи муассисаҳои томактабии
доимоамалкунанда, воҳид / ба 10000 аҳолӣ;
- индикатори шумораи муассисаҳои таҳсилоти ҳамагонӣ,
воҳид/ба 10000 нафар аҳолӣ;
- индикатори шумораи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбӣ,
воҳид/ба 100 000 аҳолӣ;
- индикатори шароити манзил ба ҳисоби миёна ба ҳар нафар
сокин, метри мураббаъ/ нафар.
- индикатори гардиши савдои чакана ба 100 000 сомонӣ. маҷмӯи
маҳсулоти минтақавӣ, сомонӣ/ ба 100 000 сомонӣ МММ;
- индикатори шумораи корхонаҳои савдо, воҳид/ба 10000 нафар;
- индикатори шумораи ташкилотҳои қарзӣ ва бахшҳои онҳо/ба
10000 нафар аҳолӣ;
- индикатори шумораи корхонаҳои миёнарави молиявӣ,
амалиёт бо амволи ғайриманқул, иҷора, фаъолияти умумии
тиҷоратӣ, воҳид/ ба 10000 нафар аҳолӣ;
- индикатори содироти умумии хизматрасонии байналмилалӣ,
доллар/ба 10000 нафар аҳолӣ.

- индикатори ба истифода додани фондҳои асосӣ, сомонӣ/ба ҳар
10000 нафар аҳолӣ;
- индикатори дастрасии дастгоҳҳои телефонҳои истифодаи
Таъминкунанда умум (аз ҷумла телефонҳои байнишаҳрӣ), воҳид / ба 10000
нафар аҳолӣ;
- индикатори таъминнокии аҳолӣ бо корхонаҳои алоқа,
воҳид/ба 100 000 нафар аҳолӣ.
Сарчашма: аз рӯи маводҳои тадқиқот аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст
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Миќдори нишондињандањои интихобшуда мањдуд намегардад
(камаш

се нишондињанди афзалиятнок дониста мешавад), шарти

интихоби нишондињанда риояи меъёрњои зерин мебошанд:
- нисбатан пурра тавсиф намудани намуди мазкури инфрасохтор;
- ба осонӣ дастрас будан дар фазои иттилоотӣ;
- мављуд будани инфрасохтори шабењ дар минтаќа (агар чунин
арзёбӣ талаб карда шавад) ва ё дар Љумњурии Тољикистон.
Интихоби нишондињандањои мушаххас барои методика аз мавќеи
тавсифи вазъ ва иќтидори унсури инфрасохтор амалӣ карда шудааст.
Бо сабаби он, ки мумкин аст нишондињандањое интихоб шаванд, ки
андозањои гуногун доранд, таѓйир додан (аз нав њисоб кардан)-и онњо ба
индикатори беандозаи (ќиёсӣ) сатњи инкишофи намуди мушаххаси
инфрасохтор тавассути таќсим кардани нишондињандаи миёнаи шабењ
дар вилоят ё Љумњурии Тољикистон талаб карда мешавад. Индекси
мушаххаси ќиёсии беандозаи бадастомада (K1, K2, K3, ... Kn), ки ќисман
љанбаи алоњидаи сифатии намуди мушаххаси инфрасохтори минтаќаро
тавсиф мекунад, мумкин аст минбаъд низ барои муайян кардани индекси
сатњи таъминнокии намуди мушаххаси инфрасохтори минтаќавӣ (Rj)
мавриди истифода ќарор гирад.
Баъдан

индексњои

нишондињандањои

хусусӣ

маљмӯии

ва

муттањидкунии

таъминоти

унсурњои

натиљањо

ба

инфрасохтори

минтаќавӣ муайян карда мешаванд (љадвали 1.2.2).
Муайянкунии адади рейтингии гурӯњњои индексњои хусусӣ (Rj) бо
усули ќимати миёнаи геометрӣ аз нишондињандањои хусусӣ (Кi) сурат
мегирад. Истифодаи ќимати миёнаи геометрӣ бо он асоснок карда
шудааст, ки дараљаи таъсири ин ё он намуди индекси хусусӣ ба индекси
умумӣ маълум нест.
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Љадвали 1.2.2. – Мундариҷаи тарзи арзёбии таъминнокии инфрасохтории
минтаќа (њудудњо)
Формулаи њисоб
1.
𝑥𝑥𝑖𝑖

Ki = 𝑥𝑥

Ишорањо

Њисобу китоби индексњои хусусӣ, Ki

xi – ќимати нишондињандаи оморӣ дар вилоят (ноњия)

𝑖𝑖𝑖𝑖

xir – ќимати нишондињандаи омории миёнаи љумњуриявӣ (миёнаи
вилоятӣ)
2. Муайян кардани адади рейтингии гурӯњњои индексњои хусусӣ, Rj

𝑛𝑛
Rj = 𝑛𝑛�𝛴𝛴𝑖𝑖=1
𝐾𝐾𝑖𝑖

Ki – ќимати индекси хусусӣ
n – миќдори индексњои хусусӣ барои индикатори дахлдори
љамъбастии намуди љузъи инфрасохторӣ
3. Њисобу китоби индекси љамъбастии Fj
Rj – адади рейтингии гурӯњи индексњои хусусии намуди љузъи

𝑚𝑚
Fj = 𝛴𝛴𝑖𝑖=1

𝑅𝑅𝑖𝑖 ⁄𝑚𝑚

инфрасохторӣ
m –

миќдори ададњои рейтингии гурӯњњои индексњои хусусии

намуди љузъи инфрасохторӣ
Таҳияи муаллиф дар асоси сарчашма: Дастури ҳалли масъала – Инфросохтори
механикӣ, Нашри 4 - Фрэнк М.

Њамин
таъминнокии

тариќ,
намуди

дар

љадвали

мушаххаси

1.2.2,

Fj

-

инфрасохтори

индикатори
минтаќа

сатњи
(њудуд)

мебошад. Ќимати ададии индекси Fj метавонад дар њар ду самт аз 1 ё
баробар ба 1 таѓйир ёбад. Агар Fj > 1 бошад, он гоњ сатњи таъминнокии
инфрасохтори минтаќа (њудуд) аз сатњи миёнаи кишвар (минтаќа)
баландтар аст; агар Fj <1, он гоњ сатњи рушди инфрасохтори минтаќа
(њудуд) аз сатњи миёна (кишвар, минтаќа) пасттар аст; агар Fj = 1 бошад,
он гоњ сатњи рушди инфрасохтори минтаќа (њудуд) ба сатњи миёнаи
кишвар (вилоят) баробар аст.
Дар кори диссертатсионӣ ќимати индекси љамъбастї аз миёнаи
мамлакат (вилоят) баландро чун сатњи баланди таъминнокии љузъи
инфрасохтор (+) њисоб мекунем; ќимати индекси љамъбастии аз миёна
пасти мамлакат (вилоят)-ро сатњи (-) њисоб мекунем; ќимати индекси
љамъбастии ба миёнаи мамлакат (вилоят) баробарро сатњи (=) ќабул
мекунем.
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Дар натиља матритсаи таъминнокии инфрасохтории вилояти Суѓд
њосил

мешавад,

ки

мушаххасањои

сифатии

љузъи

инфрасохтори

минтаќаро мутобиќан бо индикаторњои чамъбастии миќдории онњо
нишон медињад (љадвали 1.2.3).
Љадвали 1.2.3. - Матритсаи таъминнокии инфрасохтории вилояти
Суѓд (намунаи басарӣ)
Минтаќа

Љузъи
истењсолӣ

Љузъи
иљтимоӣ

Љузъи бозорӣ

Љузъи
таъминкунанда

Суѓд

+

=

-

-

Матритсаи

њосилшудаи

таъминнокии

инфрасохторӣ

имкон

медињад, ки тарафњои заиф ва ќавии љузъњои таркибии инфрасохтор дар
минтаќањои кишвар муайян карда шаванд, арзёбии маљмӯии вазъият ба
даст

ояд,

гурӯњбандии

минтаќа

аз

рӯйи

дараљаи

таъминнокии

инфрасохторӣ амалӣ шавад, барои њар намуди мушаххаси инфрасохтори
минтаќа тадбирњо ва механизмњои таъсиррасон тањия гарданд, самтњои
рушди минбаъдаи ояндадор тарњрезӣ шаванд.
Њамин тариќ, арзёбии маљмӯии таъмини инфрасохтории воњиди
муайяни њудудӣ вилояти Суғд имкон медињад, ки минбаъд низоми чорањо
оид ба тањияи амсилаи самарабахши инфрасохтор дар сатњи минтаќа
(вилоят)-и мушаххас мутобиќан ба махсусгардонии он андешида шавад.
1.3. Таљрибаи хориљии танзими таъмини инфрасохторӣ дар рушди низоми
иљтимоӣ-иќтисодии минтаќа
Масъалањои

назария

ва

сиёсати

инкишофи

инфрасохтори

минтаќавӣ дар адабиёти муосири Ѓарб њамеша мавриди таваљљӯњ ќарор
доранд. Масалан, дар ИМА таи солњои охир як ќатор тадќиќотњое, ки
махсус ба рушди инфрасохтори минтаќавӣ бахшида шудаанд, нашр
гардидаанд. Аз љумла, бо фармоиши Маркази тадќиќи раќобатпазирии
минтаќавӣ (Center for Regional Economic Competitiveness) Г. Тофт дар
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соли 2003 тадќиќотро дар бобати арзёбии стратегии объектњои
инфрасохтори минтаќавӣ барои минтаќањои алоњидаи ИМА иљро кард37.
Дар тадќиќи мазкур тафсири

ба худ хоси тањаввули ањамияти

инфрасохтори минтаќавӣ дар шароити муосир пешнињод шудааст.
Рушди иќтисодиёти минтаќа имконияти таъмини бемонеаи тиљоратро бо
доираи васеи хизматрасонињои инфрасохторӣ таќозо менамояд. Г. Тофт
ба хулоса омадааст, ки њама гуна рушди инфрасохтор дар шароити
муосир ногузир моњиятан минтаќавӣ хоњад буд. Якљоя бо ин
инвеститсияњо ба соњањои инфрасохторӣ бояд ба рушди иќтисодии
минтаќа мутаносиб бошанд.
Соли

2000

бо

фармоиши

Ассотсиатсияи

миллии

амволи

ѓайриманќули саноатӣ ва идоравӣ (офисї) Р. Шмидт (Донишгоњи
Невада) оид ба маблаѓгузорї ба инфрасохтори минтаќавї дар ИМА
тадќиќоти бунёдиро анљом дод. Самти мазкур дар шароити ИМА
масъалаи ба ќадри кофӣ мураккаб ба њисоб меравад38.
Вазифаи тадќиќоти мазкур омӯхтани њамаи љанбањои банаќшагирӣ
ва маблаѓгузории рушди инфрасохтори минтаќавӣ муќаррар шуда буд.
Агентињои њукуматии гуногун, ки дар сатњњои мухталиф дар рушди
объектњои инфрасохторӣ иштирок мекарданд, мавриди тадќиќ ќарор
гирифтанд. Тањлили раванди таъсиси фондњои гуногуни минтаќавӣ ва
мањаллӣ, амалӣ гардонидани маблаѓгузорӣ ба инкишофи инфрасохтор,
иштироки муассисањои идоракунӣ дар наќшагирии инфрасохтори
минтаќавӣ гузаронида шуданд.
Дар аввали соли 2003 таъсис ёфтани Донишкадаи инфрасохтории
Кестон дар назди Донишгоњи Калифорнияи Љанубӣ аз болоравии сатњи
таваљљӯњ ба масъалањои рушди инфрасохтори минтаќавӣ дар ИМА
шањодат медињад. Вазифаи асосии донишкадаи навтаъсис масъалаи дар

Пчелинцев ОС. и др. Региональные аспекты развития социально-экономической инфраструктуры в России
// Сб. научных трудов ИНП РАН. – М.: МАКС Пресс, 2006. - С. 45.
38
Арянин А.Н. и др. Проблемы и тенденции развития региональной инфраструктуры в
России/Региональные исследования. - 2007. - № 5 (8). - С. 3-29.
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ИМА ба вуљуд овардани низоми махсуси ќабули ќарорњо оид ба рушди
инфрасохтор дар тамоми зинањо - аз зинаи федералӣ то зинаи њукумати
мањаллӣ мебошад. Ба андешаи мутахассисону коршиносон, низоми
мазкур метавонад ба вазифањои инкишофи

оќилонаи инфрасохтори

минтаќавӣ умуман дар кишвар љавобгӯ бошад.
Дар ин бобат гузариш аз њалли масъалањои рушди инфрасохтор
дар соњањои алоњида ба њаллу фасли маљмӯии бењтар кардани сифати
њаёт дар шањрњо ва минтаќањо самти муњим мањсуб мешавад.
Ќайд кардан зарур аст, ки дар дањсолањои охир дар ИМА ба рушди
инфрасохтори мањалњои наздишањрӣ маблаѓи зиёд сарф мешавад, айни
замон маблаѓгузорӣ ба нигоњдории инфрасохтори мављудаи марказњои
шањрӣ ба ќадри кофӣ нест. Љињати њалли масъалаи мазкур дар сатњњои
гуногун наќшањои кулли рушди њудудњои алоњида тањия карда
мешаванд, ки байни тараќии минтаќањои нави наздишањрӣ ва марказњои
кӯњнаи шањр тавозуни муайянро таъмин мекунанд 39.
Дар Шветсия омӯзиши робитањои мутаќобилаи рушди минтаќавӣ
ва

инфрасохтор

ба

зиммаи

Донишкадаи

давлатии

наќлиёт

ва

коммуникатсияи Шветсия (SIKA), ки соли 1995 таъсис ёфтааст, вогузор
шудааст. Донишкада низомњои компютерии махсуси ояндабинӣ ва
тањлили инфрасохтори минтаќавиро ба таври васеъ истифода мебарад.
Тамоюлњои њудудӣ дар рушди фонди манзил ва шуѓли ањолӣ
мавриди тадќиќ ќарор мегиранд. Ањамияти тадќиќотњои минтаќавии
инфрасохтор

дар давраи гузариш

аз

иќтисоди индустриалӣ ба

иќтисодиёти пасоиндустриалӣ ва иќтисоди иттилоотӣ таъкид карда
мешавад.
Дар Австралия соли 1999 ќонуни махсус дар бораи ташкили
фондњои инкишофи инфрасохтори минтаќавӣ (Regional Infrastructure
Development Fund Act 1999) ќабул карда шуд. Масъулияти иљрои ќонун

Гокжаева, Е.Б. Управление развитием инфраструктуры региона: концепция, факторы, институциональные
механизмы и инструменты реализации / Е.Б. Гокжаева. - Майкоп: ООО «Качество», 2008. – С59.
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ба зиммаи Вазорати инноватсия, рушди саноатӣ ва минтаќавӣ вогузор
карда шудааст. Дар айни замон

дар иёлоти алоњидаи кишвар тањти

назорати комиссияњои инкишофи минтаќањо фондњо оид ба рушди
инфрасохтори минтаќавӣ таъсис дода мешаванд. Фаъолияти фонди
рушди инфрасохтори минтаќавӣ дар иёлати Виктория хеле назаррас
аст40.
Њамин тариќ, дар шароити кишварњои тараќќикардаи капиталистӣ
дар солњои охир тамоюли зиёдшавии таваљљӯњро ба масъалањои молиявӣ
ва институтсионалии рушди инфрасохтори минтаќавӣ ба мушоњида
гирифтан мумкин аст.
Тањлили таљрибаи љањонӣ дар соњаи инкишофи инфрасохтори
минтаќавӣ нишон дод, ки дар мамлакатњои дорои иќтисодиёти
мутараќќии бозорӣ рушди соњањои инфрасохтор моњиятан дар маркази
диќќати идоракунии давлатӣ ќарор дорад. Хулосаи мазкур барои
шароити Тољикистон низ муњим аст, зеро дар љумњурӣ ѓайрикофӣ будани
маблаѓгузорї ба инфрасохтори минтаќавӣ ба яке аз масъалањои мубрам
табдил ёфтааст.
Дар кишварњои мутараќќии капиталистӣ мафњуми инфрасохтор ва
дахолати давлат ба иќтисодиёт бо њам робитаи зич доранд. Масалан,
дар ИМА њиссаи фондњои асосӣ, ки чун иншоотњои мансуб ба сохторњои
давлатӣ (асосан ба њокимияти иёлатњо ва шањрдорӣ) тасниф мешаванд,
назаррас аст. Дар солњои охир нишондињандаи мазкур таќрибан 43%-ро
ташкил мекунад. Њолати мазкур наќши муњимми моликияти давлатиро
дар арзиши умумии объектњои сохтмони асосии ИМА инъикос
менамояд. Ин шакли моликият амалан танњо объектњои инфрасохториро
фаро мегирад.
Сармоягузории хусусӣ дар ИМА дар соњаи таъмини барќ ва газ,
рушди воситањои муосири алоќа афзалият дорад; бахшњои мазкур

Абаев А.В. Влияние инфраструктуры на экономический рост в регионе // Развитие экономики и бизнеса:
сб. науч. тр. / под ред А Ф. Шуплецова. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2011. – С. 73.
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моњиятан

аз

доираи

масъалањои

мушаххаси

маблаѓгузорӣ

ба

инфрасохтори минтаќавӣ берун мондаанд.
Ќайд кардан зарур аст, ки танзим ва банаќшагирии давлатии
рушди инфрасохтор дар минтаќањо ва кишвар умуман дар маркази
таваљљӯњи њукуматњои давлатњои дорои иќтисодиёти тараќќикардаи
бозорӣ ќарор доранд. Дар як ќатор тадќиќотњои илмии Сичев И.В. 41,
Бережная В.И.42 робитаи амиќ ва мустаќими харољоти давлатӣ ба
инфрасохтор бо суръати рушди иќтисодӣ дар минтаќањо ва иќтисодиёти
миллӣ муайян ва асоснок карда шудааст.
Харољоти давлатӣ ба сохтмони роњњо, бандарњо, нерӯгоњњои барќӣ
ва хатњои интиќоли барќ ва ѓ. мустаќиман ба суръатафзоии њаракати
мол, љойгиркунии субъектњои хољагидорӣ дар минтаќањо ва мутаносибан
ба рушди иќтисодии минтаќавӣ мусоидат менамояд.
Масалан, дар Љопон харољоти аз њама зиёди давлатӣ ба
инфрасохтор боиси мањсулнокии баландтарини мењнат гардидааст.
Чунин тамоюл инчунин дар Фаронса, Олмон, Италия, Канада ва
Британияи Кабир низ ба мушоњида мерасад.
Аз рӯйи натиљањои тадќиќоти ба суботрасида ва тамоюлњои
ошкоршуда аксарияти олимони ватанӣ ва хориљӣ ба хулосаи мантиќӣ
расидаанд, ки иштироки фаъолонаи давлат дар рушди инфрасохтори
истењсолӣ раќобатпазирии мањсулоти миллиро дар бозори љањонӣ
баланд мебардорад. Роњбарияти Љумњурии Тољикистон, ки ањамияти
соњањои инфрасохторро барои инкишофи устувори иќтисодиёти кишвар
(хусусан дар иќтисодиёти давраи гузариш) дарк намудааст, дар таљрибаи
њамарӯзаи иљтимоиву иќтисодии худ њамин нуќтаи назарро љонибдорӣ
мекунад. Масалан, дар давоми дањсолањои охир дар љумњурӣ 38 лоињаи
сармоягузорӣ татбиќ карда шуд, ки дар натиља 2000 км роњњои
41
Сычева И.В., Сычева Н.А. Стратегическое планирование развития социальной инфраструктуры региона:
монография. Тула: Изд-во ТулГУ, 2013. - С. 54.
42
Бережной, В.И. Проблемы формирования и управления развитием региональной транспортной
инфраструктуры: монография / В. И. Бережной, В. А. Фурсов, С. Ю. Максимова. Ставрополь: СевКавГТУ,
2010. – С. 91.
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автомобилгард, 240 кўпрук, 132 километр роњи оњан, 31,5 км наќб ва
иншоотњои зиддитарма мавриди истифода ќарор гирифтанд. Сохтмон
ва ба истифода додани нерӯгоњњои барќи обии Сангтӯда-1 ва Сангтӯда-2,
навбати аввали маркази барќии истењсоли гармии шањри Душанбе,
хатњои интиќоли барќи “Љануб-Шимол”, “Лолазор-Хатлон” ва “ХуљандАйнӣ” амалї гардид. Садњо муассисањои таълимӣ, беморхонањо,
иншооти фарњангӣ ва варзишӣ сохта, ба истифода дода шуданд. 43
“Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то
соли 2030” далели он аст, ки масъалањои рушди инфрасохтории на танњо
кишвар, балки минтаќањо низ дар маркази таваљљӯњи давлат ќарор
доранд. Яке аз манбаъњои асосии њаллу фасли мушкилоти рушди
инфрасохторӣ маблаѓњои буљети давлатӣ мебошанд. Маблаѓгузории
Стратегия

инчунин

сармоягузорињои

хусусӣ,

сармоягузорињои

мустаќими хориљӣ ва њам дохилиро пешбинӣ менамояд 44.
Тибќи тадќиќоти байналмилалии «Инфрасохтор ва инкишофи
тиљорат», ки аз љониби ширкати машваратии кансалтингии KPMG
International дар байни роњбарони зинањои болоӣ аз кишварњои гуногуни
олам гузаронида шудааст, аксарияти роњбарон (77%) боварӣ доранд, ки
сатњи љории сармоягузорӣ ба соњаи инфрасохтор барои таъмини рушди
устувори бизнеси онњо дар дурнамои дарозмуддат нокифоя аст.
Дар иќтисоди љањонӣ аз рӯйи сармоягузорӣ ба инфрасохтор дар
сафи пешќадамон Хитой, Амрикои Шимолӣ ва Аврупо ќарор доранд.
Маблаѓгузорӣ асосан аз њисоби буљети давлатӣ (65%), фондњо ва
инвеститсияњои хусусӣ (35%) амалӣ карда мешавад. Сармоягузории
хусусӣ ба инфрасохтор аз њисоби маблаѓњои ќарзӣ тариќи ќарзи бонкӣ ё
барориши вомбаргњои корпоративӣ ба роњ монда мешавад, ки 18%

43
Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 - Душанбе: «Контраст», 2016.
- С. 17-19.
44
Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 - Душанбе: «Контраст»,
2016. - С. 33.
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сармоягузорињо ба лоињањои инфрасохторӣ дар саросари љањон ба онњо
рост меояд45.
Вомбаргњои

инфрасохторӣ

нахустин

маротиба

дар

хориља

истифода шуданд ва ду намуд доранд: мунитсипалӣ ва корпоративӣ.
Хусусияти вомбаргњои якум дар он аст, ки онњо таъиноти маќсаднок
доранд ва дар сатњи мунитсипалӣ (шањрӣ) истифода мешаванд, бинобар
ин онњоро вомбаргњои маќсадноки мунитсипалӣ меноманд. Эмитентњои
вомбаргњои намуди дуюм корпоратсияњо мебошанд.
Њар ду намуди вомбаргњои инфрасохторӣ барои маблаѓгузории
лоињањои мушаххас пешбинӣ шудаанд ва хусусияти маќсаднок доранд.
ИМА, Австралия, Њиндустон, Чили, Кореяи Љанубӣ, Канада,
Ќазоќистон, Полша ва як ќатор кишварњои дигар таљрибаи хеле бои
татбиќи вомбаргњои инфрасохторӣ андӯхтаанд. Тафовутњои асосии
истифодаи вомбаргњои инфрасохторӣ дар љадвали 1.3.1 нишон дода
шудааст.
Љадвали 1.3.1. - Тафовути истифодаи вомбаргњои инфрасохторӣ дар
кишварњои хориљӣ
Кишвар

Номгўи
объектњои
маблаѓгузорӣ

ИМА

Мањдуд нест

Австралия

Мањдуд аст
(наќлиёт,
объектњои
хољагии
манзилию
коммуналӣ)

Њиндустон

Мањдуд нест

Кафолатњои
давлатӣ

Воситањо барои
маблаѓгузорӣ

Имтиёзњои
андозӣ

Мављуданд

Фондњои нафаќа,
ширкатњои суѓурта,
бонкњо

Мављуданд

Мављуданд
Бонкњо ва ширкатњои
Мављуданд
суѓурта

Мављуданд
нестанд

Бонкњои тиљоратӣ,
ташкилотњои
Мављуданд
молиявии ѓайрибонкӣ
ва ширкатњои суѓурта

Фрейдина И.А. Международный опыт финансирования инфраструктурных проектов / И. А.Фрейдина.
Экономическая политика. - 2017. Том 12. - № 4. – С. 196–203.
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Давоми ҷадвали 1.3.1
Масъулият байни
эмитентњои
Ширкатњои суѓурта,
вомбаргњои
Сахт мањдуд
Чили
баъзан фондњои
инфрасохторӣ ва
аст
нафаќа
давлат таќсим
шудааст
Роњњо (роњи
оњан ва
Хитой
Мављуданд
Бонкњои давлатӣ
автомобилгард)
Бонки давлатӣ ва
Роњњо,
Ќазоќистон
Мављуд нестанд
шабакаи барќ
ширкатњои хусусӣ
Тањияи муаллиф

Мављуданд

Мављуданд

Мављуд
нестанд

Дар ИМА ду намуди вомбарги инфрасохтории мунитсипалиро
истифода мебаранд: вомбаргњое, ки бо манбаи даромад аз лоиња таъмин
нестанд ва вомбаргњое, ки

бо даромад аз лоиња таъмин шудаанд46.

Манбаи даромад барои пардохти ќарзи намуди дуюми вомбаргњо
пардохти

истеъмолкунандагон

барои

хизматњои

пешнињодшуда

(роњкиро, истифодаи нерӯйи барќ ва ѓайра) мебошад. Маблаѓњои
сармоягузорӣ барои барориши вомбаргњо маблаѓи фондњои нафаќа,
ширкатњои суѓурта, бонкњо мебошанд. Ба намудњои мазкури вомбаргњо
андозњои федералӣ андозбандӣ нашудаанд ва пардохтњо аз рӯйи онњо бо
ќонунгузории иёлате, ки дар он љо лоиња амалӣ мегардад, кафолат дода
мешавад.
Вомбаргњои корпоративӣ дар доираи лоињањои консессионӣ
(шабењи шарикии давлат ва бахши хусусӣ) бароварда, бо кафолатњои
давлат ё кафолатњои бонкњои калони тиљорати ИМА таъмин карда
мешаванд.
Дар Австралия вомбаргњои инфрасохтории аз њисоби даромадњои
лоиња

таъминшударо

истифода

мекунанд.

Хусусияти

истифодаи

вомбаргњои инфрасохторӣ дар кишвари мазкур дар он ифода меёбад, ки
рӯйхати объектњое муќаррар карда мешавад, ки ба лоињањои онњо љалб
Инфраструктурные
облигации.
Текущее
состояние
/
Vegas
https://www.vegaslex.ru/analytics/publications/32386/ (санаи муроҷиат: 21.11.2017).
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URL:

кардани вомбаргњои инфрасохторӣ (наќлиёт, таъмини барќ, газ, об,
ташноб ва иншоотњои обтозакунӣ) имконпазир аст. Ба сифати
эмитентњои вомбаргњо дар бештари мавридњо бонкњо ва ширкатњои
суѓурта баромад мекунанд.
Дар Чили рӯйхати иншоотњо барои истифодаи вомбаргњои
инфрасохторӣ ба таври ќатъӣ муайян карда шудааст, Ба рӯйхат
объектњои хољагии коммуналӣ ва наќлиёт дохил карда шудаанд.
Ташаббускори барориши вомбаргњо ширкатњои суѓурта, дар баъзе
мавридњо фондњои нафаќа мебошанд.
Дар

Њиндустон

ташаббускори

барориши

вомбаргњои

инфрасохторӣ бонкњо мебошанд. Аммо њаљми ќарз ба вомбаргњои
инфрасохторӣ мањдудият дорад ва аз нишондињандањои иќтисодии лоиња
вобаста аст. Ба вомбаргњои инфрасохторӣ ќонун кафолат намедињад, ки
ин њолат ривољи вомбаргњои инфрасохториро дар кишвари мазкур
бозмедорад.
Ќазоќистон низ дар татбиќи вомбаргњои инфрасохторӣ таљриба
дорад, њарчанд таљрибаи манзкур дар муќоисаи кишварњои дигар он
ќадар муваффаќ нест. Дар соли 2008 бо сабаби баланд шудани сатњи
таваррум дар кишвар дефолти вомбаргњои инфрасохторӣ рух дод. Ба
давлат зарур омад, ки лоињаи шарикии сектори давлатӣ ва хусусиро бо
роњи харида гирифтани бастаи сањмияњо пурра ба лоињаи давлатӣ табдил
дињад, зеро механизми масъулияти давлат ба таври институтсионалӣ ба
расмият дароварда нашуда буд.
Тадќиќот нишон дод, ки маблаѓгузории лоињањои инфрасохторӣ аз
њисоби вомбаргњо љињатњои мусбат ва манфии худро дорад. Љињати
мусбат

арзиши

сармоягузорони

нисбатан

хусусӣ

ва

пасти

ќарз

институтсионалӣ

ва

имконияти

мебошад.

љалби

Камбудии

вомбаргњои инфрасохторӣ ба сифати воситаи молиявӣ дар мураккабии
он ва зарурати њалли масъалаи таќсими хавфњо дар марњилањои татбиќи
лоиња ифода меёбад.
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Дар солњои охир дар амалияи љањонӣ маблаѓгузории лоињањои
инфрасохторӣ аз њисоби сањомигардонӣ фаъолона рушд меёбад. Бо
маќсади љалби инвеститсияњо дар кишварњое, ки иќтисодиёти нисбатан
тараќќикарда доранд, фондњои инфрасохторӣ таъсис дода шудаанд, ки
аллакай 2% сохтори умумии фондњои сармоягузориро ташкил мекунанд.
Њамин тариќ, таљрибаи мавриди тадќиќ ќарор гирифтаи давлатњои
хориљӣ оид ба танзими таъмини инфрасохтории низоми иљтимоӣиќтисодии минтаќањо имкон дод, ки љанбањои зеринро људо кунем, ки
онњо барои воридкунии воситањои шабењ дар Љумњурии Тољикистон
љолиби диќќатанд:
• вомбаргњои

инфрасохторӣ

-

сармоягузорињои

дарозмуддат

мебошанд (маъмулаи мӯњлати пардохт 15-20 сол аст);
• вомбаргњо бояд кафолати давлатӣ дошта бошанд ё бо кафолат ё
суѓуртаи бонкњои рушд, ташкилотњои молиявӣ ва ѓайра иваз карда
шаванд;
• манбаи сармоягузорӣ ба вомбаргњои инфрасохторӣ асосан
маблаѓњои фондњои нафаќа, бонкњои рушд ва бонкњои тиљоратӣ,
фондњои сармоягузорӣ мебошанд. Яке аз харидорони асосии вомбаргњои
инфрасохторӣ аксаран давлат ба њисоб меравад;
• барои барориши вомбаргњои инфрасохторӣ механизми шарикии
сектори давлатӣ ва хусусӣ ё механизми консессияи шабењи он истифода
мешавад;
• истифодаи

вомбаргњои инфрасохторӣ механизми тањияшудаи

назоратро ба истифодаи воситањои љалбшудаи таъиноташон маќсаднок
пешбинӣ менамояд.
Њамин тариќ, таљрибаи кишварњои хориљӣ дар истифодаи
вомбаргњои инфрасохторӣ барои ташкили маблаѓгузории лоињањои
сохтмонӣ ва таљдиди намудњои гуногуни инфрасохтор имкон медињад
тасдиќ кунем, ки намуди мазкури љалби сармоя барои Љумњурии
Тољикистон нисбатан ояндадор аст. Инкишофи бозори вомбаргњои
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инфрасохторӣ дар љумњурӣ на танњо ба баланд бардоштани иќтидори
инвеститсионии инфрасохтори кишвар имкон медињад, балки ба рушди
минбаъдаи иќтисодӣ ва иљтимоии минтаќањо дар дурнамо мусоидат
хоњад кард.
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БОБИ II. ВАЗЪИ МУОСИР, ТАМОЮЛОТ ВА ТАЪСИРИ СОҲАҲОИ
ИНФРАСОХТОРӢ ДАР НИЗОМИ РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ
ВИЛОЯТИ СУЃДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
2.1. Инфрасохтори истењсолӣ чун омили рушди минтаќа
Дар марњилаи муосир минтаќањо њамчун субъектњои фаъолияти
иќтисодӣ дар рушди устувори иќтисодњои миллӣ наќши асосӣ мебозанд.
Гузариш ба рушди самаранок ва устувори иљтимоӣ-иќтисодӣ таъмини
сохторњои њудудии минтаќањоро бо инфрасохтори дахлдор таќозо
мекунад. Масъалањои рушди инфрасохтории минтаќањо ба яке аз
объектњои асосии танзими давлатӣ мубаддал мегарданд, зеро соњаи
инфрасохторӣ барои њамкории зернизомњои асосии њудуд шароит
фароњам меорад ва аз тараќќии он сатњу сифати њаёти ањолӣ ва таъмини
рушди устувор дар њудудњои минтаќа вобастагӣ дорад.
Дар иќтисодиёти муосир наќши инфрасохтори истењсолӣ, ки дорои
суръати аз њама тези инкишоф буда, омили рушди иќтисодии маљмӯи
саноатии минтаќа мегардад, пурќувват мешавад.
Боиси ќайд аст, ки дар амалї намудани фаъолияти муваффаќонаи
њар як субъекти иќтисодӣ дар шароити муносибатњои бозорӣ наќши
инфрасохтори истењсолӣ хело бузург аст, зеро он ба њамаи унсурњои
сохтории хољагидории миллӣ хизмат расонида, мураттабии фаъолиятро
таъмин менамояд.
Бо маќсади тадќиќоти амалишаванда муқаррар кардан зарур аст, ки
мафњуми омилро мо чун падидае, ки ба ин ё он параметрњои объект
фаъолона таъсир мерасонад ва ҳамзамон чун як падидае, ки фаъолона
инкишоф меёбад ва ё инкишофи худро талаб менамояд, баррасӣ
менамоем.
Дар адабиёти илмӣ панљ шакли асосии таъсири инфрасохтори
истењсолиро ба рушди иќтисодии минтаќа људо мекунанд: таъсири
мустаќим чун омилњои истењсол; ивази омилњои дигари истењсолот;
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њавасмандгардонии

раванди

ҷамъоварии

омилњои

истењсолот;

њавасмандгардонии талаботи умумӣ; воситаи сиёсати саноатӣ.
Табиист, ки таъсири мустаќимро чун омили истењсолот танњо баъзе
аз соњањои инфрасохтори истењсолӣ, аз љумла энергетикаи барќӣ ва
наќлиёт мерасонанд. Иштироки соњањои зикршуда дар равандњои
истењсолӣ бо сањми онњо дар раванди истењсолот ва тавассути ин
иштирок дар ташкили арзиши иловашуда вобастагӣ дорад. Њамзамон,
харољоти зиёди наќлиётӣ ва тарофањои баланди нерўи барќ метавонанд
раванди истењсолиро боздоранд, зеро ин аввал боиси афзоиши харољоти
истењсолот, баъдан коњиши раќобатпазирии корхона мегардад.
Рушди соњањои истењсолӣ, ба монанди наќлиёт, истењсол ва
таќсими нерӯйи барќ, газ ва об дорои ду самараи равшани бо ном
синергия ва мултипликатор мебошад. Масалан, сохтмони роњњои
мошингард тибќи меъёрњои љањонӣ боиси рушди соњаи наќлиёт,
инфрасохтори шафати роњњо, воситањои алоќа ва ѓайра мегардад. Аз ин
бармеояд, ки њамаи соњањои инфрасохтор бо њам пайванданд ва рушди
як соња сабаби рушди соњањои дигар мешавад.
Самараи мултипликатор бо маљроњои инвеститсионӣ ба лоињањои
инфрасохторӣ вобаста аст. Татбиќи лоињаи инфрасохторӣ аз сохтмон
оѓоз гардида, пас аз муддате барои дар њолати коршоям нигоњдории
иншоотњои мазкур зарурати таъмир ва таљдиди ин объектњо ба миён
меояд.

Бо

ин

роњ

таъсири

инфрасохтори

истењсолӣ

тавассути

њавасмандгардонии талаботи умумӣ ба мањсулоти соњањои дигари
иќтисодиёт зоњир мешавад. Тибќи арзёбии коршиносон, њар як миллиард
доллари ба инфрасохтор масраф гардида, бевосита 15 њазор љойи кории
асосӣ ва таќрибан 30 њазор љойи кории иловагиро дар соњањои бо
инфрасохтор ҳамшафат ба вуљуд меорад 47. Инвеститсияњои давлатї ба
инфрасохтор

инкишофи

шарикии

давлатӣ-хусусиро

њавасманд

Государственная экономическая политика России. В 5-ти томах. Том 1/ под общей редакцией
С.С.Сулакинина М.: Научный эксперт, 2008. - С. 167.
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мегардонад. Њамаи ин ба рушди босуръату бомароми минтаќа ва умуман
мамлакат мусоидат менамояд.
Њамин тариќ, алоќаи мутаќобилаи соњањои инфрасохтор ва
самараи синергия самарабахшии иќтисодии маблаѓгузории асосиро ба
соњаи мазкур ва љаззобияти инвеститсионии онро назаррас баланд
мебардорад.
Асосњои назариявии тадќиќот имкон доданд хулосаи зерин
бароварда шавад: дар инфрасохтори истењсолии минтаќа ду унсури
таркибиро људо кардан мумкин аст, ки аз рӯйи онњо таъсири њар
кадомро ба параметрњои минтаќаи устувор арзёбї кардан мумкин аст:
инфрасохтори наќлиётӣ ва истењсолу таќсими нерӯйи барќ, газ ва об.
Љумњурии Тољикистон захирањои бузурги сӯзишворӣ-энергетикӣ
дорад. Ќисми асосии захирањои оби минтаќаи Осиёи Марказӣ дар
њудуди Љумњурии Тољикистон ташаккул меёбад (53%). Дар сохтори
тавозуни сӯзишворӣ-энергетикии љумњурӣ захирањои гидроэнергетикӣ
зиёда аз 90%-ро ташкил мекунанд. Захирањои умумии иќтидори
гидроэнергетикӣ 527 млрд кВт соатро дар як сол

ташкил мекунанд.

Сатњи муосири истењсоли нерӯйи барќ 6,5%-ро аз иќтидори коршоями
техникии гидроэнергетикӣ ташкил менамояд. Захирањои дарёфтшудаи
нафт, газ ва конденсат камтар аз 1% захирањои умумиро ташкил
мекунанд, ки таќрибан 1033 млн тонна сӯзишвории шартӣ арзёбї
шудаанд. Бо сабаби мураккабии шароити кӯњӣ-геологӣ ва бештар аз 5-7
км будани чуќури хобиш барои афзоиши истихрољи нафту газ истифодаи
технологияњои нав талаб карда мешавад, ки он харољоти хеле калонро
таќозо менамояд . Захирањои пешгӯишавандаи ангиштсанг дар айни
замон 4-5 млрд. тоннаро ташкил мекунанд. Захирањои ангиштсанг
амалан дар њамаи минтаќањои љумњурӣ мављуданд, аммо аксарияти
конњо дар ноњияњои дурдасти душворгузари кӯњистон љойгир шудаанд.
Бо

вуљуди

доштани

захирањои

гуногуни

сӯзишворӣ-энергетикӣ

Тољикистон амалан њамаи намудњои сӯзишвориро аз хориља ворид
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мекунад. Масъалаи таъмини захирањои энергетикӣ дар кишвар хеле тезу
тунд аст. Таъмин кардан бо захирањои сӯзишворӣ-энергетикӣ вазифаи
муњимтарини сиёсати иќтисодии Тољикистон мањсуб мешавад.
Бояд тазаккур дод, ки бо дарки наќши муњимми инфрасохтори
истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об дар таъмини рушди устувор
њукумати кишвар чорањои танзими давлатии раванди инкишофи соњаи
мазкурро тањия намудааст. Аз љумла, ќонунњо "Дар бораи энергетика",
"Дар бораи истифодаи манбаъњои барќароршавандаи энергия", "Дар
бораи

сарфаи

энергия",

"Дар

бораи

бехатарии

иншоотњои

гидротехникӣ," инчунин ќарор "Дар бораи тасдиќи чорањо оид ба
татбиќи лоињањои афзалиятнок дар соњаи энергетикии Љумњурии
Тољикистон" ќабул шуданд.
Ањамияти рушди инфрасохтори истењсол ва таќсими нерӯйи барќ,
газ ва об барои иќтисодиёти кишвар инчунин бо он тасдиќ мешавад, ки
тибќи додањои Агентии омори Љумњурии Тољикистон, дар тавозуни
энергетикии иќтисодиёти љумњурӣ њиссаи истифодаи нерӯйи барќ дар
объектњои инфрасохтори истењсолот ва иљтимоӣ зиёда аз 85 фоизи њаљми
умумии истеъмолро ташкил мекунад. Захирањои гидроэнергетикии
љумњурӣ аз рӯйи дастрасии технологӣ маќоми аввалро ишѓол мекунанд.
Аз ин рӯ табиист, ки дар солњои минбаъда мањз инфрасохтори истењсол
ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об манбаи асосии нерӯйи барќ барои
иќтисодиёт ва ањолӣ хоњад буд, бинобар ин мо чунин мешуморем, ки
унсури асосии инфрасохтори истењсолӣ инфрасохтори истењсол ва
таќсими нерӯйи барќ, газ ва об мебошад.
Љумњурии Тољикистон мамлакатест, ки дар он аз 142,6 њазор км.
мураббаи масоњат 93% ба кӯњсор рост меояд. Мутобиќи мавќеи љуѓрофӣ
маљмаањои саноатии љумњурӣ дар панљ минтаќа (Душанбе, Вилояти
Мухтори Кӯњистони Бадахшон, вилояти Суѓд, вилояти Хатлон ва
ноњияњои тобеи љумњурӣ) љойгир шудаанд (расми 2.1.1).
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Чунин љойгиршавии субъектњои хољагии халќ муносибатњои
иќтисодии байни корхонањо ва ташкилотњоро мушкил месозад. Бинобар
ин рушди онњо аз бисёр љињат аз мављуд будани роњњо ва фаъолияти
наќлиёт дар њудуди мушаххас вобастагии дорад. Наќлиёт алоќаи зичро
байни минтаќањо ва дигар унсурњои иќтисодиёт таъмин мекунад ва ба
рушди онњо таъсир мерасонад. Вобаста ба ин, мо наќлиётро њамчун
унсури дуюми таркибии инфрасохтори истењсолӣ људо мекунем.
Тибќи андешаи аксарияти мутахассисон, зиёда аз 80% унсурњои
таркибии захиравии инфрасохтори истењсолӣ мањз ба њамин намудњои
инфрасохтор рост меояд 48. Бинобар ин истифодаи додањо оид ба ин
намудњои инфрасохтори истењсолӣ барои ошкор сохтани тамоюлњо ва
ќонуниятњои рушд ва таъсири ду унсури таркибии инфрасохтори
истењсолӣ ба параметрњои рушди устувори маљмааи истењсолии минтаќа
ба маќсад мувофиќ аст.
Дараљаи таъсири инфрасохтори истењсолӣ ба рушди устувори
минтаќа имкон медињад, ки тањлил ва арзёбии њолати муосири ду унсури
таркибии интихобшуда муайян карда шавад.
Яке аз

нишондињандањои вижаи мувофиќати инфрасохтори

истењсолии минтаќа ва суръати рушди иќтисодии ин минтаќа таносуби
суръати афзоиши он ба суръати афзоиши ММД (МММ) дар миќёси
љумњурӣ мебошад (расми 2.1.1).

Курбонов С.Н. Инвестиционное обеспечение развития производственной инфраструктуры
трансформируемой экономики: на примере Республики Таджикистан. Москва: Российская академия
государственной службы при Президенте РФ, 2009. - 24 с.
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1. Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон
2. Вилояти Суғд
3. Вилояти Хатлон
4. ш. Душанбе
5. Шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ

Шумораи аҳолии
шаҳрҳо, ноҳияҳои
марказӣ, ҳаз. нафар

зиёда аз 500 ҳаз.
зиёда аз 100 ҳаз.
зиёда аз 50 ҳаз.
аз 20 то 50 ҳаз.
камтар аз 20 ҳаз.

Расми 2.1.1. - Мавќеи љуѓрофии минтаќањои Љумњурии Тољикистон
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Љадвали 2.1.1. - Динамикаи суръати афзоиши ММД (МММ) ва
соњањои асосии инфрасохтори истењсолии Љумњурии Тољикистон ва
вилояти Суѓд дар солњои 2011 – 2018 (ба њисоби %)
2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ММД (суръати афзоиш
бо %)

107,4

107,4

106,7

106,0

106,9

107,1

107,3

Истењсол ва таќсими
нерӯйи барќ, газ ва об
(суръати афзоиш бо %)

100,5

105,6

106,4

111,5

103,7

119,7

107,2

Наќлиёт (суръати
100,3
105,6
102,9
100,0
112,9
100,0
106,5
афзоиш бо %)
Таъмини ањолӣ бо
корхонањои алоќаи
8,2
7,8
7,7
5,6
5,7
5,5
5,4
истифодаи умум дар ЉТ
(ба њар 100000 нафар)
МММ вилояти Суѓд
107,1
107,9
106,6
106,0
106,9
107,1
106,9
(суръати афзоиш бо %)
Истењсол ва таќсими
нерӯйи барќ, газ ва об
91,9
106,3
105,8
107,5
96,3
125,4
95,1
дар вилояти Суѓд
(суръати афзоиш бо %)
Наќлиёт дар в. Суѓд
93,7
95,8
106,1
86,1
102,6
95,6
105,7
(суръати афзоиш бо %)
Таъмини ањолӣ бо
корхонањои алоќаи
8,0
7,7
7,5
7,4
7,2
7,1
6,9
истифодаи умум дар
вилояти Суѓд (ба њар
100000 нафар)
Сарчашма: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон. – Душанбе, АОНПЉТ, 2019. – С. 17;
119; 265; 325; Омори солонаи вилояти Суѓд. - Хуљанд; САОНПЉТ, 2019. – С. 19; 167;
226.

Додањои љадвали 2.1.1 нишон медињад, ки дар соли 2018 суръати
афзоиши истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об дар вилояти Суѓд
нисбати солњои гузашта ба поён рафтааст ва аз суръати афзоиши
параметрњои маљмӯи мањсулоти минтаќаи Суѓд низ хело ќафо мондааст.
Ин њолат дар тамоми давраи тадќиќотӣ ба истиснои солњои 2015 ва 2017
мушоњида мешавад.
Лозим ба тазаккур аст, ки дар миќёси љумњурӣ низ тамоюли шабењи
рушди соњањои инфрасохтори истењсолӣ ба мушоњида мерасад, яъне дар
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солњои мазкур тамоюли рушди яке аз унсурњои асосии инфрасохтори
истењсолӣ - соњаи нерӯйи барќ, газ ва об якхела мебошад.
Унсури дуюми таркибии инфрасохтори истењсолӣ - наќлиёт дар
муќоиса бо ММД дар миќёси љумњурӣ ва МММ дар миќёси вилоят
рушди нисбатан босуръат дорад. Аммо зикр кардан зарур аст, ки дар
суръати рушд дар соњаи мазкур низ нобаробарӣ мушоњида мешавад.
Масалан, аз соли 2015 то соли 2018 суръати афзоиши соњаи наќлиёт аз
суръати рушди МММ дар вилояти Суѓд нисбатан паст шудааст. Дар
солњои 2015 ва 2017 дар соњаи таъмини ањолӣ бо корхонањои алоќаи
истифодаи умум дар вилояти Суѓд нисбат ба нишондињандањои љумњурӣ
суръати афзоиш боло рафтааст, вале њам дар сатњи љумњурӣ ва њам дар
сатњи вилоятӣ тамоюли пастшавӣ ба назар мерасад. Умуман хулоса
баровардан мумкин аст, ки рушди ин соњањои инфрасохтори истењсолӣ
номутобиќ аст ва аз паст шудани суръати рушди иќтисодии иќтисодиёти
минтаќавии вилояти Суѓд ва умуман иќтисоди кишвар шањодат медињад.
Нишондињандаи дигаре, ки ањамияти инфрасохтори истењсолиро
дар иќтисодиёти минтаќа ва кишвар тавсиф менамояд, вазни ќиёсии
наќлиёт, истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об дар ММД Љумњурии
Тољикистон мебошад (љадвали 2.1.2).
Љадвали 2.1.2. - Динамикаи вазни ќиёсии инфрасохтори саноатӣ
(наќлиёт, истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об) дар МММ вилояти
Суѓд барои солњои 2011-2018 (бо%)
Солњо

2011

2012

2013

Наќлиёт
8,53
6,5

2014

2015

2016

2017 2018

Суѓд
8,01
13,65
9,5
10,90 11,1 11,7
Бо њисоби миёна
10,22
11,24
8,54
11,24
8,85
9,64
9,7 10,4
дар љумњурӣ
Истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об
Суѓд
1,9
1,7
1,7
1,8
2
1,7
1,9
4,6
Бо њисоби миёна
4,9
4,8
4,7
4,8
5,2
5,7
5,8
8,2
дар љумњурӣ
Аз рўи додањои манбаъњои зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии
Тољикистон. – Душанб, АОНПЉТ, 2019. - С. 204; 254; Омори солонаи вилояти Суѓд. Хуҷанд, САОНПЉТ, 2019. – С. 19; 169; 222.
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Додањои њисобу китоби љадвали 2.1.2 нишон медињад, ки њиссаи
хизматрасонии

наќлиётӣ

дар

МММ

вилояти

Суѓд

дар

давраи

баррасишаванда ќариб 46% афзудааст, яъне аз 8,01% соли 2011 ба 11,7%
соли 2018 дар МММ расидааст. Њамзамон, дар миќёси љумњурӣ њиссаи
наќлиёт дар ММД аз соли 2015 то соли 2017 5% паст шудааст, вале соли
2018 боз боло рафта, дар ММД 10,4% ташкил кардааст. Тибќи њисобњои
дар боло овардашуда мо метавонем оид ба вилояти Суѓд чунин хулоса
барорем:
- рушди хизматрасонии наќлиётӣ аз рушди миёнаи соњаи мазкур
дар љумњурӣ 9% тезтар сурат мегирад;
- соњаи хизматрасонии наќлиётӣ ба рушди иќтисодиёти минтаќа
сањми назаррас гузошта, ба рушди устувори иќтисодии минтаќа
мусоидат менамояд.
Њиссаи истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об дар МММ
вилояти Суѓд аз соли 2011 то 2017 амалан таѓйир наёфтааст ва ба њисоби
миёна 1,8% -ро ташкил мекунад. Вале ин нишондињанда соли 2018 хело
афзоиш ёфтааст, яъне аз 1,9%

соли 2017 ба 4,6 % расидааст, ки аз

ањамияти соњаи мазкур дар љомеаи муосири мо шањодат медињад. Соли
2018 фаъолнокии иќтисодии ањолӣ дар бахши воќеии иќтисодиёт зиёд
шудааст, ки ин талаботро ба соњаи нерӯйи барќ, газ ва об зиёд менамояд.
Агар таѓйирёбии њиссаи истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва обро бо
њисоби миёна дар љумњурӣ баррасӣ намоем, ин љо тамоюли мусбат ба
мушоњида мерасад. Дар муќоиса бо соли базисии 2011, афзоиши њиссаи
истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об дар МММ дар соли 2018
167,3% афзудааст. Дар асоси додањои бадастомада, метавонем хулосаи
зерин барорем:
- истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об дар иќтисодиёти
вилояти Суѓд 4,6% -ро ташкил медињад, ки ин аз њисоби миёнаи кишвар
ќариб 2 маротиба кам аст;
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- кам шудани њиссаи истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об ва
соњаи наќлиёт дар МММ ба рушди иќтисодии вилояти Суѓд таъсири
манфӣ мерасонад.
Аксарияти мутахассисони соња (Гилязутдинова И.В., Горелова
Э.Н., Киселев С.В., Файзрахмонов М.Д., Брусакова И.А. 49 ва дигарон)
чунин мешуморанд, ки воситаи нисбатан самараноки

бозтаќсими

захирањои молиявӣ аз соњаи иќтисодиёти дорои иќтидорњои зиёдатӣ, аз
љумла истењсолоти коркард, ба соњањое мебошад, ки рушди устувори
иќтисодиро таъмин карда метавонанд, алалхусус ба инфрасохтори
истењсолӣ мебошад.
Аз нишондиҳандаҳои љадвали 2.1.3 маълум мешавад, ки соњањои
наќлиёт ва алоќа, инчунин комплекси сӯзишворӣ-энергетикӣ дар ќисми
харољоти буљети давлатӣ мавќеи муњимро ишѓол мекунанд. Дар давоми
панљ соли охир ба соњаи наќлиёт ва алоќа аз 5 то 7% маблаѓи буљет
масраф гардидааст. Дар муќоиса бо соли базисии 2011, ки њиссаи
харољоти мазкур дар харољоти умумӣ 12% буд, тамоюли камшавӣ ба
назар мерасад. Дар солњои 2012, 2014, 2017 њиссаи харољоти мазкур
њамагӣ 5%, солњои 2013 ва 2018 бошад

ќариб 7%-ро ташкил кард.

Захирањои пулие, ки аз буљети давлатӣ ба соњаи сӯзишворӣ-энергетикӣ
људо шудаанд, тамоюл ба афзоиш доранд. Дар давраи аз соли 2011 то
соли 2017 њаљми маблаѓњои људошуда 5 маротиба афзоиш ёфта, њиссаи
харољот ба соњаи сӯзишворӣ-энергетикӣ то соли 2017 аз 13% то 28%
афзудааст. Вале соли 2018 боз тамоюли камшавии ин харољот нисбат ба
соли 2017 ба мушоњида мерасад, њаљми он аз 28% то 26,7% фаромадааст,
яъне 1,3% кам шудааст. Бо вуљуди он, ки ин тамоюл на он ќадар калон
аст, вале ба вазъи инфрасохтори мазкур таъсири калон дошта метавонад.

Гилязутдинова И.В., Горелова Е.Н. Влияние организационно-экономических преобразований на
инновационную активность в сфере производственной инфраструктуры // Вестник Казанского
технологического университета – 2009. - №5 – C. 123-131.; Брусакова И. А. Организация и управление
инфраструктурой промышленного производства: информационный аспект. - СПб: Изд-во Политехнического
университета, 2010. – 284 с.
49
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Суръати афзоиши харољот дар соњаи сӯзишворӣ-энергетикӣ аз суръати
афзоиши харољоти буљети давлатӣ ба 1 модда (пункт) пеш рафтааст.
Љадвали 2.1.3. - Динамикаи харољоти давлатӣ дар соњањои наќлиёт ва
энергетикаи иќтисодиёти Тољикистон дар солњои 2011-2018

Солњо
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2018

Аз љумла:
комплекси
наклиёт ва
сӯзишворӣ алоќа
энергетикӣ
1045816,6
1138836,7
12
13
464178,8
1120169
5
12
861772,8
1199761,8
7
10
754632,3
1492057
5
11
986973,7
2923110,2
6
18
948283,3
3722626,3
5
20

Воњиди ченак

Харољоти буљети
давлатӣ

њазор сомонӣ
%
њазор сомонӣ
%
њазор сомонӣ
%
њазор сомонӣ
%
њазор сомонӣ
%
њазор сомонӣ
%

8562633,6
100
9107855,9
100
11591550,9
100
13190336,3
100
16277408,1
100
18299330,7
100

њазор сомонӣ

22264184,0

1074918,8

6280371,9

%

100

5

28

њазор сомонӣ

24187400

1292000

6471600

%

100

7,0

26,7

Суръати
бо % нисбати
1,08
1,2
1,03
афзоиш
соли гузашта
Аз рӯйи додањои зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии
Тољикистон - Душанбе, АОНПЉТ, 2019. – С. 445-446.

Арзёбии вазъи соњаи наќлиёт аз рӯйи чунин нишондињандањо, аз
ќабили њаљми боркашонї ва гардиши бор сурат мегирад.
Сохтори нишондињандаи боркашонї нишон доданд, ки намуди
асосии наќлиёте, ки бор тавассути он кашонида мешавад, наќлиёти
автомобилӣ мебошад(љадвали 2.1.4).
Бахши наќлиёти вилояти Суѓд бо се намуди наќлиёт амал мекунад:
наќлиёти автомобилӣ, роњи оњан ва њавоӣ. Дар поён тавсифи мухтасари
инфрасохтори соњаи наќлиёти вилояти Суѓд пешнињод мегардад.
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Љадвали 2.1.4. - Боркашонӣ аз рӯйи намудњои наќлиёт дар вилояти Суѓди
Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2018 (млн тонна)
Суръати афзоиш, %
соли
2018
нисбат
ба соли
2013

соли
2018
нисбат
ба соли
2017

Нишондињандањо

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Боркашонӣ1,
њамагӣ

29,1

30,9

26,6

27,3

26,1

27,6

94,8

105,7

наќлиёти
хушкигард

29,1

30,9

26,6

27,3

26,1

27,6

94,8

105,7

4,8

5,5

4,8

4,2

3,8

3,7

77,0

97,3

24,3

25,4

21,7

23,1

22,3

23,9

98,3

107,2

Аз љумла:
роњи

оњан2

автомобилӣ

Эзоњ: 1) бо назардошти фаъолияти шахсони воќеӣ бо наќлиёти автомобилӣ;
2) бо назардошти фиристодан, хориљ шудан ва транзити бор.
Аз рӯйи манбаи зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии
Тољикистон – Душанбе. АОНПЉТ, 2019. – С. 222.

Њисобу китоб дар љадвали 2.1.4 нишон медињад, ки дар давраи аз
соли 2013 то соли 2018 њолати боркашонї дар њама намуди наќлиёт
тамоюли гуногун дорад. Дар соли 2018 он 27,6 миллион тоннаро ташкил
додааст, ки ин 94,8%-и њаљми соли 2013-ро ташкил менамояд.
Нишондињандаи мазкур аз дараљаи соли 2013 5,2% кам аст, вале аз њаљми
соли 2017 105,7% зиёд мебошад. Ќисми зиёди бор бо наќлиёти
автомобилӣ кашонида шудааст. Њаљми он нисбат ба соли 2013 дар умум
98,3%-ро ташкил медињад, яъне камшавӣ ба 1,7% баробар аст. Дар
навбати худ нисбати соли 2017 тамоюли афзоишро дар њаљми 107,2%-ро
ташкил дод. Соли 2018 бо наќлиёти автомобилии тамоми вазорату
идорањо, корхонањо, ташкилотњо ва соњибкорони инфиродӣ дар вилоят
23,9 миллион тонна бор кашонида шудааст, ки он 86,6% миќдори умумии
боркашонї бо њамаи намуди наќлиёт мебошад. Њамзамон њиссаи асосии
боркашонї тавассути наќлиёти соњибкорон сурат гирифтааст.
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Оид ба наќши наќлиёти њавоӣ ва роњи оњан дар вилояти Суѓд чунин
нуќтаро ќайд кардан зарур аст, ки дар нашрияњои омории вилоятӣ оид
ба боркашонї бо наќлиёти њавої факту раќамњо ба назар нарасид. Дар
боркашонї тавассути наќлиёти роњи оњан низ тамоюли коњиш
мушоњида мешавад. Масалан агар дар соли 2013 бо ин намуди наќлиёт
4,8, соли 2014 5,5 млн тонна бор кашонида шуда бошад, солњои 2017 ва
2018 мутаносибан 3,8 ва 3,7 млн тонна бор њамлу наќл гардидааст. Соли
2018 њиссаи наќлиёти роњи оњан дар њаљми умумии хизматрасонии
боркашонӣ дар вилоят њамагӣ 13,4% ташкил кардааст, ки ин хело ночиз
аст.
Дар масофаи 12 км дуртар аз шањри Хуљанд Фурудгоњи
байналмилалии “Хуљанд” фаъолият мекунад, ки аз љињати интиқоли
мусофирон дар ҷумҳурӣ мавқеи дуввумро дорад. Ҳар сол фурудгоњ ба
зиёда аз 600 њазор мусофир хизмат мерасонад. Мусофиркашонии дохилӣ
дар ду хатсайр амалӣ мешавад: Хуљанд - Душанбе ва Хуљанд - Хоруѓ.
Њиссаи мусофиркашонии дохилӣ дар миќдори умумии мусофиркашонї
танњо 3%-ро ташкил медињад. Мусофиркашонии дохилӣ танњо бо
гардиши мусофирон вобаста аст. Ба кишварњои ИДМ, Њиндустон,
Хитой ва АМА хатсайрњои мустаќими байналмилалӣ мављуданд.
Аз њудуди вилояти Суѓд хатти шимолии роњи оњани Љумњурии
Тољикистон мегузарад, ки он минтаќаро бо љануб ва дигар минтаќањои
љумњурӣ, кишварњои хориљаи наздик ва дур мепайвандад. Дар
боркашонї бо хатти шимолӣ интиќоли борњои транзитӣ афзалият дорад.
Дарозии умумии хати шимолии роњи оњан дар вилояти Суѓд 220 км буда,
ду истгоњи роњи оњан - истгоњи “Хуљанд” ва “Конибодом” мавҷуд аст.
Дар њамлу наќли дохилӣ наќлиёти автомобилӣ пешсаф аст. Аз
вилояти

Суѓд

роњи

мошингарди

байналмилалии

Душанбе-Чаноќ

мегузарад, ки дарозиаш 354 км аст. Ин роњ ќисми шимол ва љануби
кишварро бо њам мепайвандад. Ду наќб сохта шудааст, ки ваќти
рафтуомадро ду маротиба кам кардааст.
69

Шоњроњи Айнӣ-Панљакент, ки дарозиаш 114 км аст, Тољикистонро
бо

давлати

њамсоя

-

Ӯзбекистон

мепайвандад.

Тавассути

роњи

автомобилгарди Хуљанд - Конибодом - Исфара, вилояти Суѓд ба
Љумњурии Ќирѓизистон пайваст аст. Дарозии ин роњ 120 км аст. Дар
маљмӯъ аз њудуди вилояти Суѓд 222 км роњи мошингард мегузарад, ки
барои боркашонии байналмилалии автомобилӣ хуб мусоидат менамояд.
Њиссаи

боркашонӣ

дар

минтаќањои

алоњидаи

Љумњурии

Тољикистон дар солњои охир ќариб бетаѓйир боќи мондааст. Бо ибораи
дигар гӯем, дар кулли минтаќањои љумњурӣ њиссаи наќлиёти автомобилӣ
дар боркашонӣ мавќеи њалкунандаро дорад, ки сохтори он дар љадвали
2.1.5 оварда шудааст.
Љадвали 2.1.5. - Сохтори боркашонӣ тавассути наќлиёти автомобилӣ дар
минтаќањои Љумњурии Тољикистон (њазор тонна)
2013

2014
2015
2016
2017
2018
ДАР ЉУМЊУРӢ, ЊАМАГӢ
I
65510,7
67600,9
68304,1
78610,5
79482,5
84257,6
II
100
100
100
100
100
100
Аз он љумла:
ш. ДУШАНБЕ
I
7234,5
7583,2
8049,4
8725,3
8178,1
8298,5
II
11,04
11,22
11,78
11,1
10,3
9,8
НТМ
I
15396,7
15162,4
14184,9
21175,0
25522,6
2661,9
II
23,5
22,43
20,77
26,94
32,1
31,6
вил. СУЃД
I
24303,1
25361,6
21745,8
23114,0
22306,8
23947,9
II
37,1
37,52
31,84
29,4
28,1
28,4
вил. ХАТЛОН
I
18062,3
18901,5
23816,7
25017,3
23798,7
24597,6
II
27,57
27,96
34,87
31,82
29,9
29,1
ВМКБ
I
514,1
592,2
507,3
578,9
676,3
796,7
II
0,78
0,88
0,74
0,74
0,85
0,95
Эзоњ: I – њаљми боркашонӣ, њазор тонна;
II – њиссаи минтаќањо дар њаљми боркашонӣ, %.
Аз рӯйи манбаи зерин њисоб карда шудааст: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон Душанбе, АОНПЉТ, 2019. –С. 306.
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Тањлили сохтори боркашонї бо наќлиёти автомобилї тавассути
минтаќањои Љумњурии Тољикистон дар соли 2018 нишон медињад, ки
њиссаи асосии он ба ноњияњои тобеи љумњурӣ – 31%, вилояти Хатлон таќрибан 29,1%, вилояти Суѓд – 28,4%, Душанбе – 9,8% ва Вилояти
Мухтори Кӯњистони Бадахшон – 0,95% рост меояд. Њамин гуна тамоюл
дар солњои гузашта низ ба мушоњида расида буд. Афзоиши бегуфтугӯи
вазни ќиёсии боркашонӣ дар минтаќањо ба мушоњида намерасад. Дар
њамаи вилоятњо њам зиёдшавӣ ва њам коњиши нишондињандаи мазкур ба
назар мерасад. Бинобар ин, зикр кардани минтаќаи дорои инкишофи
мусбат ё баръакс минтаќањои дорои нишондињандаи паст ањамияти
махсус надорад. Њамзамон бояд ќайд кард, ки вазни ќиёсии боркашонї
тавассути наќлиёти автомобилӣ дар вилояти Суѓд соли 2018 дар муќоиса
бо соли 2013 8,7% кам шудааст.
Барои пурратар тасаввур кардани тамоюлњои инкишофи наќлиёти
автомобилӣ, инчунин шиддати истифодаи роњњои автомобилгард дар
вилояти Суѓд нишондињандаи хизматрасониро бо наќлиёти мусофиркаш
дар бахшњои хусусӣ ва давлатӣ баррасӣ менамоем (љадвали 2.1.6).
Љадвали 2.1.6. - Таќсимоти њаљми хизматрасонии наќлиёти
мусофиркаш аз рӯйи моликият дар вилояти Суѓд (млн сомонӣ)
2013

2014

2015

2016

2017

2018

Суръати афзоиш/
Пастшавӣ
соли 2018 нисбат ба
соли 2013,
бо %

Намудњои
њамаи
624,1 629,5 492,8 588,0
605,7
635,7
101,9
наќлиёт
аз љумла:
наќлиёти
444,3 618,9 485,4 574,9
595,4
451,5
101,6
автомобилии
соњибкорон
наќлиёти
автомобилии
102,4
истифодаи 179,8 105,4
7,4
13,1
10,4
184,2
умум
Аз рӯйи манбаи зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи вилояти Суѓд// Маљмӯаи
оморӣ. – Хуљанд. САОНПЉТ, 2019. – С.298.
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Чи тавре, ки нишондињандањои љадвал шањодат медињад дар
вилояти Суѓд хизматрасонӣ бо њама воситањои наќлиёт тамоюли рушди
нобаробар дорад. Дар соли 2018 њам дар бахши хусусӣ ва њам дар бахши
љамъиятӣ њаљми хизматрасонӣ бо наќлиёти мусофиркаш нисбат ба
солњои пешина афзудааст.
Аммо, дар тамоми давраи тадќиќотӣ аз соли 2013 то 2018 њаљми
гардиши бор бо наќлиёти автомобилӣ дар вилояти Суѓд 101,9% афзоиш
ёфтааст. Дар муќоиса бо соли 2013 хизматрасонии мазкур дар бахши
наќлиёти хусусӣ 101,6% афзоиш ёфтааст, ки далели рушди соњибкорӣ дар
соњаи хизматрасонии наќлиётї арзёби мегардад. Њамзамон бояд ќайд
кард, ки гардиши бор бо наќлиёти автомобилии истифодаи умум дар
соли 2018 нисбат ба соли 2013 ќариб 102,4% зиёд шудааст. Боркашонї бо
наќлиёти автомобилӣ дар минтаќа номураттаб тараќќӣ кардааст.
Зиёд шудани сатњи мусофиркашонӣ тавассути наќлиёти истифодаи
љамъиятӣ, пеш аз њама, ба афзоиши шумораи корхонањои наќлиёти
хусусӣ дар љумњурӣ ва њамзамон дар вилояти Суѓд вобаста аст.
Новобаста ба ин њолат дар самти мусофиркашонӣ дар вилояти Суѓд чун
дар миќёси љумњурӣ бахши хусусӣ наќши пешсафӣ дорад, яъне парки
мошинњои он нисбат ба бахши давлатӣ хело зиёданд. Тибќи маълумоти
омор 79,1% шумораи умумии парки мошинњо ба бахши хусусӣ ва танњо
20,9% он ба бахши давлатӣ рост меояд.
Воситањои

наќлиёти

автомобилӣ

дар

шароити

Љумњурии

Тољикистон дар таъмини талаботи иќтисодиёт ва ањолӣ ба боркашонӣ ва
мусофиркашонӣ наќши аввалиндараља мебозад. Миќдори воситањои
наќлиёт дар минтаќањо дар соли 2018 сатњи нобаробар дорад. Алњол дар
Љумњурии Тољикистон тибќи маълумоти Вазорати наќлиёт 225 корхонаи
наќлиётии автомобилӣ ба кашонидани бор ва мусофирон машѓуланд. Аз
онњо 128 корхонаи автомобилӣ ба кашонидани бор ва 97 корхона ба
мусофиркашӣ машѓул мебошанд. Дар вилояти Суѓд теъдоди чунин
корхонањо 85 адад, дар вилояти Хатлон – 47 адад, ВМКБ – 3 адад, ш.
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Душанбе – 117 адад аст. Аз ин бармеояд, ки њиссаи корхонањои наќлиётӣ
дар вилояти Суѓд 37,7 % -ро ташкил мекунад ва дар љумњурї пас аз ш.
Душанбе (52,0%) дар љойи дувум меистад.
Дар њудуди Љумњурии Тољикистон 14 терминали боркашонӣ ва 50
терминали мусофиркашонӣ мављуданд, ки ќисми зиёди онњо дар
вилоятњои Суѓд ва Хатлон љойгир шудаанд.
Дар

самти

боркашонии

байналмиллалии

автомобилӣ

хизматрасонии наќлиётиро 50 корхонањои автомобилии миллӣ амалӣ
менамояд, ки дар ихтиёри онњо зиёда аз 2000 адад воситањои наќлиётии
боркашонӣ мављуд аст. Ѓайр аз ин дар љумњурӣ 10 гузаргоњи сарњаддӣ
фаъолият дорад, ки панљтои онњо дар ќаламрави вилояти Суѓд љойгир
аст:
1. Гулистон (Исфара)-Боткент (Ќирѓизистон);
2. Фотењобод (Мастчоњ)- Ойбек (Ӯзбекистон);
3. Овчи ќалъача (Б. Ѓафуров)- Лайлак (Ќирѓизистон);
4. Патар (Конибодом)-Адархон (Ӯзбекистон);
5. Маданият (Љ. Расулов)- Ќароѓоч (Ќирѓизистон).
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37,3
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Сохтори воситаҳои
нақлиёт аз рӯи
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1,3
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0

ш.Душанбе
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Хатлон
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Расми 2.1.1. - Сохтори воситањои наќлиёт дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон 50
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http: // www.mtitrans.tg. / ru / greund – transportdion /. nas (санаи муроҷиат: 20.12.2019).
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Чи хеле, ки мебинем 50% гузаргоњњои сарњадии љумњурӣ дар вилояти
Суѓд љойгиранд ва ба рушди иќтидори содиротии вилоят таъсири мусбат
мерасонанд.
Тибќи маълумоти оморӣ то санаи 01.01.2018 дарозии роњњои
автомобилгард дар љумњурӣ 27012,9 км-ро, аз љумла 14172 км роњњои
истифодаи умум, 5471 км (ё 38,6%) роњњои дорои ањамияти љумњуриявӣ
ва 8701 км (ё 61,4%) роњњои мањаллӣ ташкил мекунад.. Роњњои
автомобилгарди љумњуриявӣ њолати нисбатан обод дорад. Онњо
шоњроњњои асосӣ ба њисоб рафта, шабакаи роњњоро ташкил мекунанд, ки
намоябандӣ

шудаанд

ва

17

роњи

байналмилалӣ

ва

86

роњи

автомобилгарди љумњуриявиро дар бар мегиранд.
Ќисми асосии роњњо дар њамаи минтаќањои љумњурӣ, ба истиснои
Вилояти Мухтори Кӯњистони Бадахшон, ки дар он љо њиссаи роњњои
љумњуриявӣ 62% -ро ташкил мекунад, ба роњњои мањаллӣ рост меояд: дар
вилояти Хатлон - 71,3%, вилояти Суѓд - 68,1%, шањри Душанбе ва НТЉ 58,9%.
Њамин тариќ, тањлили унсури наќлиётии инфрасохтори истењсолӣ
нишон дод, ки дар вилояти Суѓд дар соњаи наќлиёт наќши асосиро
наќлиёти автомобилӣ мебозад. Ин њолат, пеш аз њама, бо хусусиятњои
мавќеи љуѓрофии Љумњурии Тољикистон вобаста аст. Суръати тараќќии
наќлиёти автомобилӣ аз рушди роњи оњан ва дигар инфрасохтори
наќлиётӣ пеш гузаштааст. Наќлиёти роњи оњан ва њавоии Љумњурии
Тољикистон таваљљӯњи махсуси давлатиро талаб мекунад ва пеш аз њама,
сармоягузорӣ барои хариди воситањои наќлиётии нави роњи оњан,
сохтани фурудгоњњои замонавӣ ва ѓайра зарур аст. Њамаи тадбирњои
мазкур ба рушди соњаи наќлиёт ва иќтисодиёти минтаќа мусоидат
мекунанд.
Љумњурии Тољикистон бо вуљуди дорои захирањои бузурги
гидроэнергетикӣ будан норасоии нерӯйи барќро эњсос мекунад. Яке аз
омилњое, ки боиси ба миён омадани ин њолат мегардад, захирањои табиӣ
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мебошад. Масалан, њудуди кишвар аз љињати таъминнокии он бо
захирањои гидроэнергетикӣ ба се минтаќаи бузург таќсим шудааст:
минтаќаи якум - ќисми марказӣ ва љанубу ѓарбии Тољикистон, ки
иќтидори

гидроэнергетикии

он

71,1%-и

тамоми

захирањои

гидроэнергетикиро ташкил менамояд; минтаќаи дуюм Вилояти Мухтори
Кӯњистони

Бадахшонро

фаро

гирифта,

22,1%

захирањои

гидроэнергетикиро дорад; минтаќаи сеюм минтаќаи шимолӣ мебошад,
ки дар њудуди он вилояти Суѓд љойгир аст ва 6,8% захирањоро дорад51.
Маълум мешавад, ки омили табиӣ-захиравӣ дар шароити Љумњурии
Тољикистон, аз як тараф, рушди инфрасохтори истењсол ва таќсими
нерӯйи барќ, газ ва обро бозмедорад, аз тарафи дигар самти ин рушдро
муайян менамояд. Ба итмом расидани сохтмони хатти интиќоли барќии
ХИБ-500 “Љануб-Шимол” вазъи интиќоли нерӯйи барќро ба вилояти
Суѓд назаррас бењтар кард ва вобастагии Тољикистонро аз воридоти
нерӯйи барќ аз кишварњои њамсоя кам намуд.
Барои пурра дарк кардани њолат ва тамоюлњои инкишофи
инфрасохтори истењсоли нерӯйи барќ, газ ва об дар вилояти Суѓд
нишондињандањои асосиеро тањлил кардан лозим аст, ки фаъолияти
соњаи мазкурро тавсиф мекунанд (љадвали. 2.1.7).
Истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об дар асоси Таснифгари
намудњои фаъолияти иќтисодӣ (ОКЭД), ки ба таснифи байналмилалии
меъёрӣ мувофиќат мекунад, яке аз соњањои саноат ба њисоб меравад.
Њаљми

истењсоли

мањсулоти

саноатӣ

тамоюли

афзоиши

номунтазам дорад. Соли 2015 дар муќоиса бо солњои 2013 ва 2014
пастшавии суръати афзоиши мањсулоти саноатӣ ба мушоњида расид.
Коњиш нисбат ба соли 2014

бештар аз 4,2 %-ро ташкил кард. Вале

солњои минбаъда суръати рушд афзоиш ёфт. Соли 2018 суръати афзоиши
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истењсоли мањсулот дар муќоиса бо соли 2013 324,3% ва нисбат ба соли
2017 113,2 %-ро ташкил кард.
Љадвали 2.1.7. – Динамикаи афзоиши истењсол ва таќсими нерӯйи
барќ, газ ва об дар вилояти Суѓд дар давраи солњои 2011 -2018
Нишондињандањо
Саноат
њамагӣ,
њазор
сомонӣ
Аз љумла:
истењсоли
нерӯйи
барќ, газ ва
об

Воњиди
2013
2014
2015
2016
2017
ченкунӣ
Њаљми истењсол ва суръати афзоиши истењсолот
њазор
3513063 3723438
3570173 4662571,4 10066400
сомонӣ
бо %

њазор
сомонӣ
Маљмӯъ
ба %

100

100

182402,8 204558,3

5,1

2018
11395945,5

100

100

100

100

231625,5

229332,3

338095,0

843300,0

6,4

4,9

3,4

7,4

5,4

Њаљми истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об ба њар сари ањолӣ
Ањолии
доимӣ дар
охири сол
Њаљми
истењсол ва
таќсими
нерӯйи
барќ, газ ва
об ба њар
сари ањолӣ

њазор
нафар

2400,6

2455,5

2511,1

2560,8

2608,0

2657,0

сомонтӣ

76

83,3

92,2

89,6

129,6

317,4

Шумораи корхонањо
Саноат
њамагӣ,
воњид

воњид

324

566

698

604

597

633

дар %

100

100

100

100

100

100

Аз љумла:
воњид
3
3
4
4
4
4
истењсол ва
таќсими
нерӯйи
Маљмӯъ
0,9
0,5
0,5
0,66
0,67
0,63
барќ, газ ва
ба %
об
Аз рӯйи манбаи зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи вилояти Суѓд//
Маљмӯаи оморӣ. - Хуљанд, САОНПЉТ, 2019. - С. 167-169; 171.

Дар соли 2018 дар сохтори саноати вилояти Суѓд вазни ќиёсии
истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об 7,4 %-ро ташкил кард, ки дар
76

муќоиса бо соли 2013 њиссаи он 2,3 нишондињанда зиёд гаштааст. Аммо
њаљми истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об то соли 2015 тамоюли
устуворӣ афзоиш дошт, вале солњои 2016 ва 2017 нисбат ба соли 2015 то
4,9% коњиш ёфт. Соли 2018 бошад ин нишондињанда боз боло рафт ва
дар натиља вазни ќиёсии он дар сохтори саноати вилояти Суѓд ба 7,4 %
расид. Истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об ба њар сари ањолӣ дар
вилоят аз соли 2013 то 2018 ба 417% ё аз 76 сомонӣ то 317,4 сомонӣ
афзудааст. Соли 2018 дар муќоиса бо соли 2017 истењсол ва таќсими
нерӯйи барќ, газ ва об ба њар сари ањолӣ 244,9 % ё ин, ки аз 129,6 то 317,4
сомонӣ зиёд шудааст. Шумораи корхонањое, ки нерӯйи барќ, газ ва
обро истењсол ва таќсим мекунанд, дар соли 2015 як адад афзуда, ба 4
корхона расид. Соли 2018 шумораи корхонањои ин соња таѓйир
наёфтааст.
Аз рӯйи ҳисобу китоби мазкур ба чунин хулоса омадан мумкин аст,
ки суръати инкишофи инфрасохтори истењсол ва таќсими нерӯйи барќ,
газ ва об аз суръати рушди тамоми саноат ќафо мемонад. Ин, дар
навбати аввал, бо он вобаста аст, ки иќтидори мављудаи истењсоли
нерӯйи барќ ва таќсими об ба сабаби набудани имкониятњои техникӣ ва
маблаѓгузории нокифоя ба рушди инфрасохтори истењсол ва таќсими
нерӯйи барќ, газ ва об ба таври пурра истифода намешавад.
Харољот ба инкишофи инфрасохтори истењсол ва таќсими нерӯйи
барќ, газ ва об аз њаљми истењсолоти соња зиёдтар аст. Ба ибораи дигар,
инфрасохтори амалкунандаи истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об
фоидавар нест. Аз ин бармеояд, ки зарурати љалб кардани захирањои
сармоягузории хориљӣ ба миён омадааст.
Дар охир ба хулосаи умумӣ омадан мумкин аст, ки ду унсури
асосии таркибии сохтори мазкурро ба њайси бахши мустаќили
инфрасохтори истењсолӣ људо кардан зарур аст: наќлиёт, њамчунин
истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва обро дар низоми таъмини
инфрасохтории рушди устувори минтаќа ва умуман кишвар, таъмини
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бехатарии иќтисодии минтаќавӣ ва унсури муњими он - наќлиёти
автомобилиро дар шароити хољагидории бозорӣ.
Тамоюлњои манфӣ, ки дар коњиш ва нобаробарии рушди низомњои
мазкур зоњир шудаанд, на танњо ба кам шудани даромади фаъолияти
онњо, балки ба паст шудани раќобатпазирии иќтисодиёти минтаќа ва
кишвар оварда мерасонанд.
Бинобар ин, ба андешаи мо, дар навбати аввал бояд тадбирњои
институтсионалӣ андешида шаванд, ки бо коркард ва амалигардонии
консепсияи

таъмини

алоќаманданд.

инфрасохтории

Маќсади

консепсияи

мамлакат
мазкур

ба

ва

минтаќањо

вуљуд

овардани

механизми иќтисодии амалкарди низом дар шароити таъсири муњити
беруна мебошал, ки инфрасохтори истењсолӣ нисбат ба дигар намудњои
фаъолияти иќтисодӣ ба он бештар дучор мегардад.
2.2. Инфрасохтори иљтимоӣ дар низоми баланд бардоштани сатҳи
зиндагии ањолӣ
Яке аз самтњои муњимми амали стратегияи миллии рушди кишвар
њалли маљмӯии вазифањои инкишофи сармояи инсонӣ ва сифати њаёти
ањолӣ мебошад. Сабаб дар он аст, ки мањз инсон ба татбиќи тамоми
маљмӯи муносибатњои љамъиятӣ мусоидат менамояд, зеро ӯ њам ба
сифати омили нерӯњои истењсолӣ ва њамчун субъекти муносибатњои
истењсолӣ баромад мекунад.
Илми муосир исбот кардааст, ки болоравии сифти њаёти ањолӣ ба
як ќатор омилњо вобастагӣ дорад, ки байни онњо инфрасохтори соњаи
иљтимоӣ ва самаранокии фаъолияти он мавќеи марказиро ишѓол
мекунад.
Соњаи иљтимоӣ яке аз унсурњои муњимми таркибии иќтисодиёти
њар як давлат мебошад, ки фаъолияти самарабахши тамоми соњањои
иќтисодиётро таъмин менамояд. Рушди самарабахши соњаи иљтимоӣ
танњо дар њолати “сатњи баробар”-и вазъи моддӣ-техникӣ ва ташкилии
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љузъњои он имконпазир аст, ки “инкишофи сармояи инсонӣ ва ободонии
њудудро” таъмин мекунад» 52.
Вобаста аз самти фаъолият ду маънои соњаи иљтимоиро људо
мекунанд:
1. Соњаи иљтимоии минтаќа метавонад “нуќтаи рушди” фазои
иќтисодии минтаќа бошад ва бо доштани самараи мултипликатсионӣ ва
синергетикӣ, ба динамикаю рушди нишондињандањои иќтисодии њудудӣ
таъсир расонад53. Дар ин маврид, дар маљмӯъ низоми макроиќтисодӣ низ
манфиат мегирад54.
2. Инкишоф ёфтани соњаи хизматрасонии иљтимоӣ дар шароити
муосир метавонад омили њавасмандкунанда 55 ё омили мањдудкунандаи
рушди иќтисодӣ бошад56. Њамин тариќ, соњаи иљтимоӣ ё динамикаи
мусбатро ба вуљуд меорад ё рушди иљтимоию иќтисодии минтаќаро
мањдуд мекунад.
Соњаи иљтимоӣ дар нашрияњои илмӣ бо мафњуми «инфрасохтори
иљтимоӣ» алоќамандии зич дорад. Тањти ин мафњум аксар ваќт маљмӯи
устувори унсурњои моддӣ ва ашёӣ мефањманд, ки барои ќонеъ
гардонидани тамоми маљмӯи талаботи љомеа шароит фароњам меорад ва
фаъолияти соњаи иљтимоиро таъмин мекунад.
Масъалаи шароитњое, ки фаъолияти њаётии ањолӣ (соњаи иљтимоӣ)ро таъмин мекунад, масъалаи нав нест. Ба ин масъала њанӯз дар замони
пайдоиш ва ташаккули иќтисоди сиёсӣ мароќ зоњир шудааст. Њанӯз
А.Смит њангоми баррасии заминањои фаъолияти иќтисодиёт шароити
моддӣ (чун ташкили фаъолияти иќтисодӣ) ва шароити такрористењсоли
Бельчук Е.В., Сергеева О.И. Региональные особенности бюджетного обеспечения социальной сферы
субъектов Российской Федерации // Региональная экономика: теория и практика. 2013. - № 6 (285). - С. 35–
36.
53
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инфраструктурного комплекса: автореф. дис. ... д-ра экон. наук: 08.00.05. – Казань, 2012. - С. 20 – 22.
54
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школа. - 2012. - № 2 (91). – С. 7.
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социально-экономического развития региона // Региональная экономика теория и практика. - 2010. – №40
(175). - С. 2–7.
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экономика. - 2013. - № 2. – С. 127.
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одамро ќайд карда буд. Р.Оуэн ѓояи зарурати таъмини эњтиёљоти
фарњангӣ-маишии

инсонро

пешнињод

кард57.

Аммо

ба

тавсифи

мӯњтавоии мафњуми “соњаи иљтимоӣ” олимон баъдтар таваљљӯњ зоњир
карданд.
Тањлили корњои илмии И.В. Биковская58, А.В. Зверев 59, Н.М., О.И.
Радина 60, С.Е. Резниченко 61, Е.В. Фролова62 оид ба наќши инфрасохтори
иљтимоии минтаќавӣ нишон дод, ки онњо асосан вазифањои расонидани
хизматњои гуногуни иљтимоиеро, ки ба ќонеъ гардонидани эњтиёљоти
њаётан муњими ањолии минтаќа заруранд, тасниф мекунанд. Ба вазифаи
нињоии маќсадноки соњаи иљтимоӣ - баланд бардоштани сифати њаёти
ањолӣ бошад таваљљӯњи кофӣ дода намешавад.
Таснифи инфрасохтори иљтимоӣ аз рӯйи аломати соњавӣ аз маљмӯи
як ќатор соњањое иборат аст, ки ба он маориф, тандурустӣ, фарњанг,
варзиш ва хочагии манзилию коммуналиро мансуб медонанд. Соњањои
номбаршударо ба инфрасохтори иљтимоӣ ва инфрасохтори таъмини њаёт
гурӯњбандӣ менамоем.

Њар як аз соњањои мазкур вазифањои худро

доранд. Масалан вазифаи соњаи тандурустӣ ташаккул ва истифодаи
самарабахши сармояи инсонӣ аст. Самарабахшии фаъолияти соњаи
мазкур аз сифати фаъолияти объектњои инфрасохтори тандурустӣ,
шароити институтсионалӣ ва ташкилӣ-идоракунӣ, таъминнокӣ бо
кормандони тиббӣ, хизматрасонии амбулаторӣ ва клиникӣ, танзими
меъёрӣ-методӣ ва ѓайра вобаста аст 63.
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Вазифаи асосии соњаи маориф ташаккул ва рушди захирањои
мењнатӣ (инсонӣ), фароњам овардани шароит барои гирифтани маълумот
дар сатњи стандартњои давлатӣ, инкишофи ќобилият, тафаккури эљодӣ,
талабот ва мањорати такмил ёфтан ва ѓайра мебошад 64.
Инфрасохтори иљтимоию фарњангӣ бояд њаёти комилиёри зењнӣ,
эњсосӣ, маънавӣ ва ахлоќиро таъмин кунад, љамъият ва шахсияти
алоњидаро ба вуљуд орад ва ташаккул дињад.
Вазифаи соњаи тарбияи љисмонӣ ва варзиш ба нигоњдорӣ ва
мустањкам намудани саломатӣ, инкишофи ќобилиятњои љисмонии инсон
ва истифодаи онњо тибќи талаботи љамъиятӣ вобаста аст. Таъиноти
асосии

объектњои

тарбияи

љисмонӣ

ва

варзиш

њамчун

унсури

инфрасохтори иљтимоӣ дар инкишофи љисмонии инсон ва ташаккули
тарзи њаёти солим ифода меёбад.
Хољагии манзилї-коммуналӣ унсури инфрасохтори иљтимоӣ ба
њисоб меравад, ки бо таъмин, такрористењсол ва нигоњдории фонди
манзил алоќаманд аст. Вазифаи асосии ин инфрасохтори таъмини зист
пешнињоди хизматрасонии муназзам ва муттасил ба истеъмолкунандагон
мебошад. Зимнан рушди инфрасохтори таъмини зист бояд ба равандњои
рушди соњањои дигари инфрасохтор мутаносиб бошад65.
Њамин тариќ, тамоми соњањои инфрасохтори иљтимоӣ дар раванди
фаъолияти худ сармояи инсонии минтаќаро ташаккул ва инкишоф
медињанд, нигоњ медоранд, њамчунин ба баланд бардоштани сифати
њаёти ањолӣ мусоидат мекунанд.
Њамаи субъектњои минтаќа ба неъматњои пешнињодкунандаи
инфрасохтори иљтимоӣ манфиат доранд:
- ањолии минтаќа (хољагињои хонаводагӣ) ба шароити босифати
зиндагӣ ва сатњи баланди њаёт дар њудудњои мушаххаси фазои иќтисодӣ

Факторы устойчивого развития регионов России. Указ.соч. - С. 72.
Брякин С.Н. К вопросу об эволюции инфраструктуры региональной экономики и ее ключевого элемента
ЖКХ // Социально-эконом. явления и процессы. – 2011. – № 12. – С. 54 – 57.
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манфиат доранд, ки ин ба ҷамъовари шудани сармояи инсонӣ дар
минтаќањои мазкур мусоидат мекунад;
- тиљорати хусусӣ (ширкатњо) ба таљаммӯи сармояи инфрасохторӣ,
инчунин ба

истифодаи

сармояи мукаммали

инсонӣ

чун омили

раќобатпазирӣ дар иќтисодиёти мутараќќӣ манфиат дорад;
- маќомоти њокимияти давлатӣ ва минтаќавӣ (давлат) ба ташкил ва
фаъолияти самарабахши фазои иќтисодӣ ва иљтимоӣ дар њудуди кишвар
манфиат доранд.
Тањлили амалишуда дар заминаи фањмиши маќсадњои нињоии
фаъолияти инфрасохтори иљтимоӣ имкон дод, ки муќаррароти зерин
пешнињод шаванд, ки минбаъд асоси назариявии тадќиќотњои ояндаро
ташкил хоњанд кард:
Муќаррараи якум - инфрасохтори иљтимоӣ ва инфрасохтори
таъмини зиндагӣ асоси моддӣ ва ашёии соњаи иљтимоии минтаќа
мебошад, ки фаъолияти он бояд баланд бардоштани сатњи зиндагии
ањолиро таъмин намояд;
Муќаррараи дуюм - инфрасохтори иљтимоӣ маљмӯи намудњои
гуногуни фаъолият дар соњаи иљтимоӣ буда, тибќи таснифгари ОКВЭД
маориф, тандурустӣ ва пешнињоди хизматњои иљтимоиро дар бар
мегирад. Айни замон, ба андешаи диссертант, сифати њаёти ањолӣ, аз
љумла чунин намудњои фаъолият мисли фарњангӣ ва сохтмони манзилро
таъмин менамоянд.
Муќаррараи сеюм - инфрасохтори иљтимоӣ њамчун соњаи мустаќил
мавриди тањлил ќарор мегирад ва он шарти таъминкунандаи фаъолияти
на танњо маљмӯи объектњо ва муассисањое мебошанд, ки хизматњои
иљтимоӣ мерасонанд, балки инчунин маќомоти танзими давлатӣ
(барномањо, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќӣ) ба њисоб
меравад.
Ноил шудан ба сатњи њатталимкон баланди сифати њаёти ањолӣ дар
кишвар ва минтаќањои он вазифаи афзалиятноки сиёсати давлатии
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Љумњурии Тољикистон мебошад, ки дар Стратегияи миллии рушди
иќтисодии Љумњурии Тољикистон то соли 2030 дарљ шудааст. Зеро
нишондињандањои сифати њаёти ањолӣ индикаторњои асосии арзёбии
дигаргунињои иљтимоӣ-иќтисодии дар минтаќа ё кишвар амалигардида
мебошанд ва дараљаи ташаннуљи иљтимоиро дар љомеа инъикос
мекунанд.
Ба андешаи аксарияти олимон66, категорияи «сифати њаёт»
категорияи интегралие мебошад, ки дараљаи рушд ва пуррагии ќонеъ
гардидани эњтиёљоти моддӣ, фарњангӣ ва маънавии шахсро инъикос
мекунад. Мафњуми сифати њаёт мафњуми нисбат ба сатњи њаёт ё
таъминнокии моддӣ васеътар мебошад ва як ќатор омилњои объективӣ
ва субъективиро, ба монанди саломатӣ, давомнокии умр, муњити зист,
тањсил, ѓизо, шароити манзил, муњити иљтимоӣ, эњтиёљоти фарњангӣ ва
маънавӣ, фароѓати равонӣ ва ѓ. дар бар мегирад.
Рушди соњаи тандурустӣ чун унсури инфрасохтори иљтимоӣ яке аз
самтњои

афзалиятноки

сиёсати

давлатии

иљтимоии

Љумњурии

Тољикистон мебошад. Татбиќи Стратегияи миллии саломатии ањолии
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2020 далели ин гуфтањо аст.
Њадафи њуљљати мазкур - тањкими саломатии ањолии кишвар ва ба вуљуд
овардани муњити солими зист мебошад.
Натиљабахшии фаъолияти инфрасохтори тандурустӣ, дар навбати
аввал, аз рӯйи нишондињандањои давомнокии эњтимолии умр (ДЭУ) ва
коэффисиенти умумии фавт (КУФ) арзёбӣ карда мешавад (расми 2.2.1).
Афзоиши сатњи рушди иљтимоӣ-иќтисодии Љумњурии Тољикистон,
татбиќи барномањои миллӣ ки ба инкишофи соњаи тандурустӣ дар
давраи аз соли 2011 то соли 2018 нигаронида шудаанд, ба паст шудани
коэффисиенти умумии фавт дар њамаи минтаќањои љумњурӣ , аз он љумла
Качество жизни. // Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический
словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М, 1999. — 479 с.; Каменская Г. В.Качество жизни. // Новая
философская энциклопедия: В 4 тт. / Под ред. В. С. Стёпина. — М.: Мысль, 2001. – 425 с. Качество жизни. //
Философский энциклопедический словарь. / Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, В.
Г. Панов. — М.: Советская энциклопедия, 1983. - 524 с.
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дар вилояти Суѓд то 6,7% (аз 5,1 то 4,3) мусоидат намуданд. Ин маънои
онро дорад, ки таќрибан умри 9 њазор шањрвандони вилоят боз њам
дароз гашт. Дар ин давра давомнокии умр ба 5,5 сол зиёд шуд.
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Расми 2.2.1. 67 - Динамикаи давомнокии эњтимолии умр ва коэффисиенти
умумии фавт дар вилояти Суѓд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон

Агентии амрикоии Bloomberg, ки рейтинги кишварњои љањонро аз
рӯйи

самаранокии

меъёрњоро

низомњои

тандурустӣ

њисоб

мекунад,

чунин

ба монанди давомнокии эњтимолии умр, харољоти

тандурустӣ ба њар сари ањолӣ, таносуби харољот ба тандурустӣ нисбати
ММД-и кишварро 68 истифода мебаранд.
Дар рейтинги соли 2018 аз 55 кишвари љањон нишондињандаи
бадтарин насиби панљ кишвар Руссия, Бразилия, Озарбойљон, Колумбия
ва Ӯрдун гардиданд. Азбаски дар Љумњурии Тољикистон нишондињандаи
ММД ба њар сари ањолї бад аст, кишвари мо ба ин рейтинг дохил карда
нашудааст (кишварњои дорои њадди аќалл 5 њазор доллари ИМА њиссаи
ММД ба њар сари ањолӣ ба рейтинг дохил карда мешаванд). Аммо
њангоми муќоисаи нишондињандањои самаранокии низоми тандурустии
баъзе

кишварњо

(Сингапур,

Италия,

Олмон,

Руссия,

ИМА)

Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе; Агенти омории назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, 2019. – С. 47- 48.
68
www.bloomberg.com/visuаl-dаtа (санаи муроҷиат: 07.01 2019 с.)
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бо

нишондињандањои Тољикистон равшан мегардад, ки низоми тандурустии
кишвар на танњо аз кишварњои тараќќикарда, балки аз Руссия низ хеле
ќафо мондааст ва эњтиёљ ба такмил дорад. Инкишоф ва вазъи муосири
низоми тандурустии љумњурӣ боиси нигаронӣ аст ва кишвар ба гурӯњи
“ќафомондагон” дохил мешавад (љадвали 2.2.2).
Љадвали 2.2.2. - Рейтинги самаранокии низомњои миллии
тандурустӣ дар 2018 сол
Нишондињандањо
Љой дар
рейтинг (дар
байни 55
давлат)

Давлатњо

Харољоти
хизматрасонињои
тиббӣ барои як
шањрванд, доллар
2
Сингапур
74,3
5,7
2222
4
Италия
82,5
9
2700
45
Олмон
80,6
11,2
4592
53
Русия
71,2
5,6
524
55
ИМА
78,7
16,8
9536
Тољикистон
73,6
2,1
13
Аз љониби муаллиф тибќи маълумоти Вазорати тандурустии Љумњурии
Тољикистон тартиб дода шудааст. Манбаъ: www.bloomberg.com / vis-al-dat (санаи
мурољиат - 05.06.2019).
Харољот ба
Давомнокии
тандурустӣ дар
эњтимолии умр (сол)
ММД, %

Инчунин бояд ќайд намоем, ки давомнокии эњтимолии умр дар
Тољикистон нисбат ба Руссия 2,7 сол бештар аст. Аммо харољот ба
тандурустӣ нисбат ба ММД дар Русия назар ба Тољикистон 2 маротиба
зиёдтар аст. Возењ мегардад, ки маблаѓгузории низоми тандурустӣ
наметавонад ба таври пурра баландшавии сатњи њаёти ањолиро кафолат
дињад.
Шумораи умумии табибони њамаи ихтисосњо дар Љумњурии
Тољикистон дар соли 2018 19,1 њазор нафарро ташкил кард. Дар вилояти
Суѓд 5,1 њазор нафар табиб фаъолият мебарад, ки 26,7%-и пизишкони
љумњуриро ташкил мекунад. Дар муќоиса бо соли 2015 шумораи табибон
дар вилояти Суѓд ќариб таѓйир наёфтааст. Шумораи кормандони миёнаи
тиббӣ дар соли 2017 дар љумњурӣ 51,8 њазор нафар, дар вилояти Суѓд 17,4
њазор нафар буд. Аз соли 2015 то 2018 сол шумораи кормандони миёнаи
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тиббӣ 2300 нафар афзудааст, ки ин њолат бо ифтитоњи коллељњои тиббӣ
дар вилояти Суѓд вобаста аст. Соли 2018 дар љумњурӣ ба њар 10 000
нафар ањолӣ ќариб 21 нафар табиб ва 59 нафар корманди миёнаи тиббӣ
рост меомад (љадвали 2.2.3).
Љадвали 2.2.3. - Таъминнокӣ бо табибон ва кормандони тиббӣ дар
вилояти Суѓд (ба њар 10 000 нафар ањолӣ)

Солњо

Таъминнокӣ бо табибон
ЉТ

Суѓд

2011

20,2

18,7

2012

20,3

20,0

2013

20,4

19,7

2014

20,8

19,3

2015

20,8

19,1

2016

20,6

18,9

Таъминнокӣ бо кормандони миёнаи
тиббӣ

ЉТ
47,2
48,4
49,1
51,6
53,8
56,5
58,0

Суѓд
56,9
57,6
57,5
58,0
60,1
62,5
63,9

2017
21,0
19,3
2018
20,9
19,3
59,2
65,5
Суръати
99,5
100
102,1
102,5
афзоиш, бо %
Аз рӯйи манбаъњои зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии
Тољикистон, Душанбе: АОНПЉТ, 2019. – С. 142; Омори солонаи вилояти Суѓд. Хуљанд, САОНПЉТ, 2019. - С.124.

Дар вилояти Суѓд таъминнокӣ бо духтурон ба њар 10 000 нафар
ањолӣ аз нишондињандаи миёнаи љумњурӣ кам буда, 19,3 нафарро ташкил
мекунад. Айни замон ба њар 10000 нафар ањолии вилояти Суѓд 65,5
нафар корманди миёнаи тиббӣ рост меояд, ки аз миќёси љумњурӣ 7,5 адад
зиёд аст.
Сатњи мазкури таъминнокӣ бо табибон ва кормандони миёнаи
тиббӣ њам дар љумњурӣ ва њам дар вилояти Суѓд дар муќоиса бо
кишварњои Осиёи Марказӣ (мутаносибан 28,2 ва 75,5), минтаќаи
аврупоии ТУТ (мутаносибан 33,9 ва 72,7) ва ИДМ (мутаносибан 37,7 ва
79,4) паст мебошад.
Њамзамон динамикаи мусбати таъминнокиро бо кормандони тиббӣ
њам дар љумњурӣ ва њам дар вилояти Суѓд ќайд кардан зарур аст. Дар
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муќоиса бо солњои 2011-2018 суръати афзоиши шумораи кормандони
соњаи тиб дар љумњурӣ њам аз лињози таъминнокӣ бо табибон ва њам аз
лињози таъминнокӣ бо кормандони миёнаи тиббӣ нисбат ба вилояти
Суѓд баландтар аст.
Нишондињандањои шумораи муассисањои муолиљавӣ ва шумораи
кати беморхонањо дар вилояти Суѓд дар арзёбии таъминнокӣ бо
хизматрасонии инфрасохтори тиббӣ мавќеи муњим доранд (ҷадвали
2.2.4).
Додањои љадвали 2.2.4 собит месозад, ки дар вилояти Суѓд ва
умуман дар љумњурӣ зиёдшавии шумораи муассисањои муолиљавӣ ба
назар мерасад. Дар љумњурӣ соли 2018 нисбат ба соли 2011 шумораи онњо
11,6 % ё 51 адад, дар вилояти Суѓд 31,8 % ё 42 адад афзудааст. Ин маънои
онро дорад, ки солњои охир дар вилояти Суѓд

бештар беморхонањо

кушода шудааст, яъне аз 51 адад беморхона 42-тояш ба вилояти Суѓд
рост меояд. Таъминнокӣ бо кати беморхонањо њам дар минтаќа ва њам
умуман дар кишвар мутаносибан 10,1% ва 5,7% афзудааст. Агар ин
нишондињандаро ба њисоби 10 000 нафар ањолӣ баррасӣ кунем, љумњурӣ
ва минтаќа алњол ба нишондињандањои соли 2011 нарасидаанд. Суръати
афзоиши таъминнокии ањолӣ бо кати беморхонањо дар соли 2018 нисбат
ба соли 2011 ба њар 10 000 нафар ањолӣ дар кишвар 9,5%, дар минтаќа
4,7% паст шудааст. Сабаби ин њолат мумкин ба он вобаста бошад, ки
суръати афзоиши шумораи ањолӣ аз суръати таъминнокӣ бо кати
беморхонањо ба њар 10 000 нафар ањолӣ баландтар аст. Мантиќан фарз
кардан мумкин аст, ки рушди инфрасохтори тиббӣ бо суръати суст
љараён мегирад, ки ин ба баланд шудани сифати њаёти мардум мусоидат
намекунад.
Ањолии Тољикистон асосан дар дењот зиндагӣ мекунад, бинобар ин
барои ањолии дењот муассисањои тиббие, ки ёрии амбулаторӣдармонгоњӣ мерасонанд, инфрасохтори муњими тандурустӣ мањсуб
мешаванд. Баъзе мањалњои ањолинишини вилояти Суѓд, алалхусус
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ноњияњои Айнӣ, Кӯњистони Мастчоњ, Исфара ва ѓ. дар минтаќањои кӯњӣ
ва дур аз марказњои ноњияњо љойгиранд, аз ин рӯ чунин муассисањо ё ба
ном бунгоњњои тиббӣ дар мањалњои зикршуда ягона муассисањои
хизматрасонии тиббӣ мебошанд.
Љадвали 2.2.4. - Динамикаи таъминнокӣ бо муассисањои муолиљавӣ
ва кати беморхонањо дар вилояти Суѓд дар солњои 2011-2018
Нишондињандањо

Солњо

2011

Шумораи
муассисањои тиббӣ,
Шумораи
ки ба ањолї ёрии
муассисањои
амбулаторӣмуолиљавӣ, адад
дармонгоњӣ
мерасонанд, адад
ЉТ
Суѓд
ЉТ
Суѓд
439

132

1410

430

Шумораи кати
Шумораи кати
беморхонањо беморхонањо ба њар
њамагӣ, њазор 10000 нафар ањолӣ,
адад
адад
ЉТ

Суѓд

ЉТ

Суѓд

38,2

13,8

48.9

60,1

2012
445
150
1503
427
38,1
14,3
47,7
61,0
2013
461
155
1517
427
38,6
14,5
47,3
60,4
2014
467
155
1518
427
38,7
14,5
46,4
59,0
2015
474
162
1540
341
39,0
14,7
45,6
58,5
2016
479
164
1555
457
39,8
14,9
45,5
58,4
2017
484
165
1567
465
40,1
14,9
44,9
57,4
2018
490
174
1594
453
40,4
15,2
44,3
57,3
Соли 2018
нисбат ба
111,6
131,8
113,0
105,3
105,7
110,1
90,5
95,3
соли 2017,
бо %
Аз рӯи манбаҳои зерин ҳисоб карда шудааст: Омори солонаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Душанбе, АОНПҶТ, 2019. - С.142-144; Омори солонаи вилояти Суғд. Хуҷанд, САОНПҶТ, 2019. - С.124-127.

Тањлили додањои љадвали 2.2.4 собит месозад, ки шумораи
муассисањои тиббии ёрии амбулаторӣ-дармонгоњӣ расонанда динамикаи
мусбат дорад. Дар љумњурӣ шумораи чунин муассисањо 13% ё 184 адад
афзудааст, дар вилоят ин афзоиш 5,3% ё 23 ададро ташкил кардааст.
Њамин тариќ, тањлили инфрасохтори тиббии вилояти Суѓд нишон
медињад, ки инфрасохтор асосан динамикаи мусбат дорад. Њамзамон
мушкилот дар соњаи маблаѓгузорӣ, таъминот бо кадрњо ва таъминоти
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моддӣ-техникӣ ба баланд бардоштани сифати њаёти ањолии вилояти Суѓд
таъсири манфӣ мерасонад.
Дар тамоми кишварњои љањон эътироф шудааст, ки сармояи инсонӣ
суръати рушди иќтисодӣ ва пешрафти илмӣ-техникиро муайян ва ба
рушди устувори иќтисодиёт мусоидат мекунад. Вобаста ба ин, афзудани
таваљљӯњи љомеа ба низоми маориф мантиќан дуруст аст, зеро вазифаи
асосии он - истењсоли сармояи мазкур мебошад.
Дар Стратегияи миллии рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон
барои давраи то соли 2030 муайян карда мешавад, ки “сармояи инсонӣ
омили муњимми рушди истењсолот ва иќтисодиёт мебошад, сифати он бо
инкишофи њамаи соњањо вобастагии зич дорад. Сармояи инсонӣ байни
омилњои дарозмуддати рушди ояндаи иќтисодиёт (дар ќиёс бо омилњои
табиӣ-захиравӣ, воќеӣ ва сармояи молиявӣ) маќоми аввалро дорад” 69.
Фањмиши ањамияти иќтисодиёти дониш барои ояндаи кишвар
рушди сармояи инсониро ба самти афзалиятноки фаъолияти Њукумати
Љумњурии Тољикистон табдил додааст.
Аксарияти олимоне, ки масъалањои робитаи байни иќтисодиёт ва
маорифро меомӯзанд, ба хулосае омаданд, ки сатњ ва сифати таълим дар
љомеаи дилхоњ бо рушди иќтисодии кишвар ва сатњи њаёти мардум
вобаста аст.
Дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти тањсилотӣ аз љониби типњои
гуногуни муассисањои тањсилотӣ амалӣ карда мешавад, ки онњо якљоя
инфрасохтори

маорифро

ташкил

мекунанд.

Ќонуни

Љумњурии

Тољикистон аз 4 июли соли 2013 № 537 "Дар бораи маориф" намудњои
зерини муассисањои таълимиро зикр мекунад: томактабӣ; маълумоти
умумӣ (ибтидоӣ, умумии асосӣ, миёнаи умумӣ); тањсилоти ибтидоии
касбӣ; маълумоти миёнаи касбӣ; маълумоти олии касбӣ; тањсилоти касбӣ
пас аз хатми муассисаи олии таълимӣ; маълумоти иловагӣ; маълумоти

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 - Душанбе: «Контраст», 2016.
- С. 57.
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махсус; дигар муассисањои таълимие, ки дар раванди таълиму тарбия
иштирок мекунанд.
Тањлили инфрасохтори маорифи вилояти Суѓд дар муќоиса бо
нишондињандањои кишвар тибќи додањои расмии Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон собит сохт, ки аз соли 2011 то соли
2018 минтаќа ва умуман љумњурӣ дар њалли масъалањои марбут ба рушди
инфрасохтори маориф натиљањои муайян ба даст овардаанд (љадвали
2.2.5).
Ҷадвали 2.2.5. - Динамикаи шумораи муассисаҳои таълимии
Ба 100 ҷой дар
муассисаҳои
томактабӣ
чандкӯдак рост
меояд, нафар
Шумораи
муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ,
адад
Шумора
муассисаҳои
маълумоти
миёнаи касбӣ,
адад
Шумораи
муассисаҳои
таҳсилоти олӣ,
адад
Шумораи
муассисаҳои
таҳсилоти
ибтидоии касбӣ,
адад

Cолҳо

Шумораи
муассисаҳои
томактабии доимї,
адад

вилояти Суғд дар солҳои 2011 – 2018

Суғд

2011

ҶТ

Суғд

199

ҶТ

494

2012

17

33

7

ҶТ

96

88

3791 902

51

67

23

508

211

98

94

3813 905

50

16

34

7

67

23

2013

527

219

108

97

3836 912

51

17

34

7

63

22

2014

550

226

107

99

3845 913

59

20

38

7

62

22

2015

578

237

104

99

3855 914

66

21

38

7

61

22

2016

602

249

100

115

3874 924

67

21

39

7

62

22

2017

615

252

100

121

3879 923

67

21

39

7

61

22

2018

636

261

100

143

3877 928

70

21

39

7

61

22

123

118 100

91

96

Соли 2018
ба соли 128,7 131,2
2011, бо %

104

ҶТ Суғд ҶТ

162,5 102,3 102,9 137,2

Суғд ҶТ Суғд

Суғд

Аз рӯйи манбаъҳои зерин ҳисоб карда шудааст: Маҷмӯаи Омории Ҷумҳурии
Тоҷикистон,- Душанбе; АОНПҶТ, -2019. - С.41-61. Тибқи Омори солонаи вилояти Суғд
// Маҷмӯаи оморӣ. - Хуҷанд, САОНПҶТ, - 2019. - С. 39-61.

Шумораи

муассисањои

томактабии

доимиамалкунанда

дар

минтаќа ба 62 адад расид ё 31,2% зиёд гардид, дар љумњурӣ теъдоди ин
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муассисањо 142 адад ё 28,7% зиёд шудааст. Аз рӯйи ин нишондињанда
минтаќа аз њисоби миёнаи љумњурӣ 2,5% пеш рафтааст. Динамикаи
мусбати зиёдшавии муассисањои томактабии минтаќа кофӣ будани
рушди

инфрасохтори

томактабиро

тавсиф

карда

наметавонад.

Нишондињандаи шумораи кӯдакони синни томактабиро ба 100 љой дар
муассисањои томактабӣ баррасї кардан лозим аст. То соли 2018 дар
муассисањои томактабии вилояти Суѓд шумораи кӯдакон кам буда, дар
ин муассисањо љойњои холӣ мављуд буданд. Масалан, дар соли 2011 дар
муассисањои томактабӣ ба њар 100 љой 12 љойи холӣ мављуд буд, дар
солњои 2014 ва 2015 шумораи љойњои холӣ ба њар 100 љой то 1 љой кам
шуд.

Нишондињандањои

мазкур

ба

истифодаи

ѓайрисамараноки

захирањои моддии мављуда далолат мекунанд, ки ин бо афзудани
харољот барои нигоњубини як кӯдак вобаста аст. Соли 2018 тамоюл ба
самти муќобил таѓйир ёфт ва шумораи кӯдакон ба 100 љой то ба 143
нафар зиёд гардид. Яъне сарборӣ ба њар як муассиса афзуд ва талабот
нисбат

ба

љойњои

пешнињодшаванда

ќариб

62,5%

зиёд

шуд.

Нишондињандањои мазкур аз нокифоя будани чунин муассисањо дар
вилоят шањодат медињанд.
Чунин таѓйирёбии нишондињанда манфӣ њисобида мешавад, зеро
зиёд шудани шумораи кӯдакон дар муассисањои томактабӣ боиси
халалдор шудани меъёрњои нигоњубини онњо ва афзоиши сарбории
мењнатии кормандони муассисањои таълимӣ мегардад.
Муќоисаи суръати афзоиши шумораи муассисањои томактабӣ бо
суръати афзоиши шумораи кӯдакон дар муассисањои доимии томактабӣ
(љадвали 2.2.6) собит месозад, ки шумораи кӯдакон нисбат ба шумораи
муассисањои томактабӣ таќрибан 1,5 маротиба тезтар афзоиш меёбад, ки
ин аз таъминнокии пасти инфрасохтори маориф барои кӯдакони синни
томактабӣ шањодат медињад. Яке аз сабабњои њолати мазкур, ба андешаи
мо, мављуд набудани барномаи махсуси рушди муассисањои томактабӣ,
ки бо суръати афзоиши таваллуди кӯдакон вобаста карда шудааст,
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мебошад. Њолати мазкур ба бењтар шудани сифати зиндагии ањолӣ,
алалхусус занон мусоидат намекунад, зеро онњо маљбур мешаванд аз
бањри кор бароянд ва ё барои нигоњубини кӯдакон мураббӣ киро
намоянд. Њар ду њолат боиси коњиши даромади хонавода мешавад,
харољоти оила бошад, баръакс зиёд мегардад. Дар нињояти кор
иќтисодиёти минтаќа низ аз ин талаф мебинад.

ҶТ
67,9
74,4
80,4
85,8
92,0
91,1
93,1
96,6

Суғд
27,3
29,6
33,3
36,1
38,7
39,9
40,6
42,3

ҶТ
1702,9
1713,8
1717,0
1742,8
1785,8
1838,8
1907,7
1970,9

Суғд
463,3
464,3
463,7
471,6
482,3
499,7
517,8
533,7

ҶТ
40,1
42,8
48
57,7
68,9
76,7
82,4
86,5

Суғд
11,4
12,1
13,7
16,6
18,9
20,7
20,3
21,7

ҶТ
152,2
150,1
159,4
165,3
176,5
186,9
195,7
209,8

Суғд
31,6
31,2
32,6
34,2
37,9
40,7
40,1
43,1

Шумораи
хонандагон дар
муассисаҳои таҳсилоти
ибтидоии касбӣ,
хазор нафар

Шумораи
донишҷӯёни
муассисаҳои олии
касбӣ,хазор нафар

Шумораи донишҷӯён
дар муассисаҳои
таҳсилоти миёнаи
касбӣ, ҳазор нафар

Шумораи муҳассилин
дар муассисаҳои
таҳсилоти умумӣ,
ҳазор нафар

Шумораи кӯдакон дар
муассисаҳои
томактабии доимӣ,
ҳазор нафар

Солҳо

Ҷадвали 2.2.6. - Динамикаи шумораи хонандагони муассисаҳои
таҳсилотии вилояти Суғд дар солҳои 2011-2018

ҶТ
23,8
23,2
21,5
21,7
26,3
21,5
23,9
22,9

Суғд
6,9
7,1
6,5
6,5
6,7
7,7
7,8
7,7

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Таҳлил
и соли
2018
142,2 154,9
115,7
115,2 215,7 190,4 137,8 136,4 96,2 111,6
нисбат
ба соли
2011
Аз рӯйи манбаъҳои зерин ҳисоб карда шудааст: Маҷмӯаи Омории Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Душанбе; АОНПҶТ, 2019. -С.43-61; Солномаи омори вилояти Суғд //
Маҷмӯаи оморӣ. - Хуҷанд, АОПҶТ, - 2019. - С.42.

Ба таркиби муассисањои тањсилоти умумӣ мактабњои тањсилоти
умумӣ, литсейњо ва гимназияњо дохил мешаванд. Афзоиши шумораи
муњассилини муассисањои мазкури вилоят ва љумњурӣ аз соли 2013 то
2018 зиёда аз 15%-ро ташкил кардааст. Дар вилояти Суѓд дар давраи
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мазкур

шумораи муњассилин дар муассисањои тањсилоти умумӣ 70,4

њазор нафар
ташкил

зиёд шудааст. Дар љумњурӣ афзоиш 268 њазор нафарро

кардааст.

Ба

њисоби

фоиз

суръати

афзоиши

шумораи

хонандагони муассисањои тањсилоти миёнаи минтаќа ва кишвар
мутаносибан ба 15,2 % ва 15,7 %- ро ташкил кардааст (љадвали 2.2.6).
Вазифаи асосии муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ тайёр
кардани кадрњои зинаи миёнаи касбӣ барои иќтисодиёти минтаќа
мебошад. Шумораи донишљӯён дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ
босуръат меафзояд. Дар давраи солњои 2011-2018 шумораи донишљӯён
дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ дар вилояти Суѓд 10,3 њазор
нафар ё 90,4 % афзудааст. Дар кишвар шумораи донишљӯёни
муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ дар давраи мазкур ќариб ду
баробар зиёд шуда, соли 2017 268 њазор нафарро ташкил кард. Тамоюли
мусбат инчунин дар афзоиши шумораи мактабњои миёнаи касбӣ низ
мушоњида мешавад. Дар љумњурӣ шумораи онњо 16 адад зиёд шуд. Аз ин
миќдор чањор муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ дар вилояти Суѓд
кушода шуд.
Дар њудуди вилояти Суѓд 7 муассисаи тањсилоти олӣ мављудаст ва
шумораи онњо дар давраи мавриди тадќиќ таѓйир наёфтааст. Вале
шумораи донишљӯёни донишгоњњои мазкур 11,5 њазор нафар ё ба 36,4%
афзоиш ёфтааст. Аз ин љо хулоса баровардан мумкин аст, ки сарборӣ ба
муассисањои тањсилоти олӣ афзудааст ва он дар зиёдшавии харољоти ба
фондњои асосӣ ва захирањои мењнатӣ зоњир гардидааст. Бо њамин сабаб
донишгоњњо маљбуранд масоњатњои иловагӣ бунёд кунанд ё ба иљора
гиранд ва њамзамон масъалаи таъминнокии кадрњои омӯзгориро њаллу
фасл намоянд.
Дар солҳои 2011-2018 дар љумњурӣ шумораи мактабњои олӣ 6 адад
афзуда, ба 39 адад расид. Шумораи донишљӯёни муассисањои мазкур 57,6
њазор нафар ё 37,8% зиёд шудааст. Суръати афзоиши шумораи
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донишљӯён дар вилояти Суѓд аз њисоби миёнаи љумњурӣ 1,4 % пасттар
аст.
Барои иќтисодиёти вилоят коргаронро аз рӯйи ихтисосњо
муассисањои тањсилоти ибтидоии касбӣ омода мекунанд. Тањлили
тамоюлњои соњаи мазкури фаъолияти низоми маорифи вилояти Суѓд
нишон дод, ки шумораи чунин муассисањо кам шуда истодааст. Агар дар
соли 2011 дар вилоят 23 муассисаи тањсилоти ибтидоии касбӣ мављуд
бошад, соли 2018 22 адад муассиса боќї мондааст. Бо вуљуди ин дар
минтаќа тамоюли зиёдшавии шумораи хонандагони муассисањои мазкур
ба назар мерасад. Шумораи муњассилин дар муассисањои тањсилоти
ибтидоии касбӣ дар вилояти Суѓд соли 2018 нисбат ба соли 2011 0,8
њазор ё ин, ки 800 нафар зиёд шуда, 7,7 њазор нафарро ташкил кард.
Тамоюли кам шудани шумораи муассисањои тањсилоти ибтидоии
касбӣ дар љумњурӣ низ ба мушоњида мерасад. Дар давраи аз соли 2011 то
2018 шумораи онњо 6 адад кам шудааст. Алњол 61 муассисаи тањсилоти
ибтидоии касбӣ барои иќтисодиёти кишвар кадр тайёр мекунанд. Кам
шудани шумораи чунин муассисањо боиси 0,9 њазор ё 900 нафар кам
шудани шумораи донишљӯён дар муассисањои тањсилоти ибтидоии касбӣ
гардид. Соли 2018 дар ин муассисањо 21494 нафар тањсил карданд, ки ин
дар муќоиса бо соли 2011 4,8 % кам мебошад.
Њамин тариќ, тањлили инфрасохтори иљтимоии вилояти Суѓд
нишон дод, ки дар таркиби он шумораи унсурњои инфрасохтори маориф
дар вилоят асосан афзуда истодааст. Чунин тамоюл ба бењтар шудани
сифати њаёти ањолии минтаќа таъсири мусбат мерасонад. Аммо аз
нуќтаи назари таъминнокии маориф бо инфрасохтори маориф суръати
мазкури афзоиш паст њисоб мешавад, зеро сарбории муассисањои
таълимӣ аз њисоби афзоиши пешравандаи шумораи донишљӯён зиёд
мешавад.
Шароити манзилии ањолӣ яке аз омилњои тавсифкунандаи
бењтаршавии сифати њаёти ањолӣ мебошад. Вале масъалаи сифат ва
дастрасии манзил барои ањолии минтаќа ва љумњурӣ дар низоми муосири
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хочагии манзилию коммуналӣ чун масъалаи њалталаб боќӣ мемонад.
Вилояти Суѓд яке аз минтаќањои серањолии љумњурӣ мањсуб мешавад, ки
дар он зиёда аз 2 миллион нафар зиндагӣ мекунанд 70. Солњои охир њаљми
умумии фонди манзил дар вилояти Суѓд тадриљан меафзояд, ки дар ин
бора љадвали 2.2.7 шањодат медињад.
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Љадвали 2.2.7. - Динамикаи рушди фонди манзилии вилояти Суѓд дар солњои 2011 – 2018
Фондњои умумии фонди манзил, млн м2
аз он љумла:

Солњо

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Суръати
афзоиши
соли 2018
145,2
нисбат ба
соли 2011,
бо %

давлатӣ,
Ба њисоби
дар моликияти
миёна ба њар
љамъиятӣ,
шахсии
як нафар м2
кооператившањрвандон
њои манзилӣ

Фонди манзили дењот
млн м2

Суѓд
22,98
25,96
26,31
26,78
27,18
28,11
30,07
30,61

ЉТ
4,0
2,4
2,5
2,3
2,1
2,1
1,9
1,9

Суѓд
2,3
0,86
0,78
0,74
0,72
0,71
0,72
0,74

ЉТ
63,9
82,4
84,4
87,9
89,2
91,2
94,4
96,7

Суѓд
20,7
25,1
25,6
26,0
26,5
27,4
28,2
29,9

ЉТ
8,8
10,7
10,8
11,0
10,7
10,7
10,9
10,8

ЉТ
28,1
26,3
27,9
30,6
30,9
31,3
32,0
32,9

Суѓд
10,4
9,0
9,2
9,3
9,5
9,6
9,7
10,1

ЉТ
13,7
12,5
12,7
13,9
13,7
13,6
13,9
13,6

Суѓд
18,0
15,5
15,5
15,3
15,3
15
15,0
15,3

ЉТ
39,9
58,5
59
59,6
60,4
61,9
64,3
65,6

Суѓд
12,6
16,9
17,1
17,5
17,7
18,5
19
20,5

ба њисоби
миёна ба як
нафар
истиќоматкунанда, м2
ЉТ
Суѓд
7,0
7,3
10,1
9,6
10,0
9,5
9,8
9,4
9,6
9,4
9,6
9,5
9,9
10,3
9,8
10,3

133,2

47,5

32,1

151,3

144,4

122,7 107,4 117,1

97,1

99,2

85,0

164,4

162,6

140,0

њамагӣ

ЉТ
67,9
84,8
86,9
90,2
91,2
93,3
96,3
98,6

Фонди манзили шањр
млн м2

Суѓд
10,7
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,2
11,5

њамагӣ

ба њисоби миёна
ба як сокин, м2

њамагӣ

141,0

Аз рӯйи манбаъњои зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон, Душанбе, АОНПЉТ, 2019. – С. 176;
Омори солонаи вилояти Суѓд. - Хуљанд, САОНПЉТ, 2019. -С. 152.
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Аз додањои љадвал маълум мешавад, ки фонди умумии манзили
вилояти Суѓд дар аввали соли 2018 30,07 миллион метри мураббаъро
ташкил додааст, ки ин нисбат ба соли 2011

33,2% зиёд

ва

аз

нишондињандањои миёнаи љумњурӣ 12% паст аст.
Агар фонди манзил аз љињати моликият баррасӣ шавад, бояд ќайд
кард, ки фонди давлатии манзил сол то сол кам мегардад. Агар соли 2011
дар вилояти Суѓд дар моликияти давлатӣ 2,3 миллион метри мураббаъ
манзил маврид бошад, пас соли 2018 ин нишондињанда то ба 0,74
миллион метри мураббаъ

коњиш ёфт. Зиёда аз 1,56 миллион метри

мураббаъ фонди манзилии давлат ба моликияти ањолӣ гузаштааст. Дар
маљмӯъ раванди коњиши манзили давлатӣ дар љумњурӣ боз њам тезтар
сурат мегирад, дар соли 2018 зиёда аз 53% фонди манзилӣ ба моликияти
хусусии шањрвандон гузашт.
Дар солњои 2011-2018 фонди манзил дар моликияти хусусии
шањрвандон ќарор дошта дар љумњурӣ ва минтаќа назаррас афзудааст ва
афзоиш мутаносибан 51,3% ва 44,4% ташкил мекунад. Нишондињандаи
мазкур шањодат медињад, ки дар минтаќа низоми пуриќтидори сохтмони
хусусии манзил мављуд аст. Агар дар давраи мавриди тањќиќ, яъне аз
аввали соли 2011 то соли 2018 дар љумњурӣ манзили хусусӣ 30,5 миллион
метри мураббаъ зиёд шуда бошад, дар вилояти Суѓд ин нишондињанда
камтар буда, 9,2 миллион метри мураббаъро ташкил мекунад. Баррасии
шароити манзилии ањолӣ дар буриши манзили шањр ва дењот собит
месозад, ки аз соли 2011 то 2018 манзили шањрӣ дар љумњурӣ 17,1%
афзудааст. Дар вилояти Суѓд бошад фонди манзилии шањр 2,9% кам
шудааст. Њамзамон тамоюли афзоиши фонди манзил дар дењот ба назар
мерасад. Дар љумњурӣ манзил барои сокинони дењот дар соли 2017 55%
ва дар вилояти Суѓд 62,6% зиёд шудааст. Зиёда аз 73% ањолии Љумњурии
Тољикистон дар дењот зиндагӣ мекунанд, бинобар ин афзоиши фонди
манзили дењот дар љанбаи баланд бардоштани сифати њаётӣ ањолии
дењот тамоюли мусбат мањсуб мегардад.
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Нишондињандаи фонди манзил ба њисоби миёна ба як нафар сокин
дар бораи рушди шароити манзилии ањолии минтаќа аз љињати кофӣ
будан ва ба ин васила бењтаршавии сифати њаёт шањодат медињад. Дар
вилояти Суѓд аз соли 2011 то соли 2018 ба њисоби миёна шумораи миёнаи
метри мураббаъ ба њар нафар ба 7,4% афзуда, 11,5 метри мураббаъро
ташкил мекунад, ки ин аз сатњи миёнаи љумњурӣ 0,7 метри мураббаъ зиёд
аст. Њамзамон суръати афзоиши манзил ба њисоби миёна ба њар сари
ањолӣ дар минтаќа аз суръати рушди љумњурӣ ањолӣ 15,3 фоиз паст буда,
107,4 %-ро ташкил мекунад.
Дар байни ањолии шањру вилояти Суѓд ба њар сари ањолии њаљми
манзил соли 2018 нисбати соли 2011 ба 2,7 метри мураббаъ кам шуда, ба
15,3

метри мураббаъ расидааст. Дар љумњурӣ низ коњиши начандон

калони фонди манзил ба њар як сокини кишвар ба мушоњида мерасад.
Агар дар соли 2011 ба њар сари ањолӣ 13,7 метри мураббаъ рост омада
бошад, дар соли 2018 ин нишондињанда 13,6 метри мураббаъро ташкил
кард. Дар дењот динамикаи мусбати афзоиши фонди манзил ба њар як
нафар сокин ба ќайд гирифта шудааст.
Дар вилояти Суѓд дар соли 2011 ба як сокини дењот 7,3 метри
мураббаъ манзил рост меомад, соли 2018 ин нишондињанда то 10,3 метри
мураббаъ афзуд, афзоиш 41%-ро ташкил кард. Агар онро бо
нишондињандањои миёнаи љумњурӣ муќоиса кунем таќрибан баробар
мебошанд: - 9,8 метри мураббаъ манзил ба њисоби миёна ба њар сокини
дењоти Љумњурии Тољикистон.
Аз љињати баланд бардоштани сифати њаёти ањолии вилояти Суѓд
ба њайси яке аз масъалањои муњим инфрасохтори муњандисии фонди
манзил ё корњо оид ба барќарорсозӣ ва таљдиди (регенератсияи)
объектњои биноњои истиќоматӣ боќӣ мемонад. Бо вуљуди он, ки аз
њисоби буљети мањаллӣ ба корњои садамавӣ ва барќарорсозӣ дар минтаќа
њар сол таќрибан 2 миллион сомонӣ, аз љумла 800 њазор сомонӣ барои
корњои садамавӣ, 900 њазор сомонӣ барои корњои барќарорсозӣ ва 300
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њазор сомонӣ барои хариди масолењ ва таљњизоти техникӣ 71 равона карда
мешаванд, маблаѓњои људошуда барои навсозии пурраи воситањои
техникии биноњои истиќоматӣ дар вилояти Суѓд кофӣ нестанд.
Ба аќидаи мо, навсозӣ ва љорӣ намудани воситањои техникӣ ба
бењтар шудани сифати њаёти ањолӣ таъсири мустаќим мерасонанд.
Аввалин, аз њисоби паст шудани сатњи ифлосшавии муњити зист вазъи
экологии манзили сокинон бењтар мешавад. Дуюм, аз нуќтаи назари
иќтисодӣ воситањои нави техникӣ ба ихтисори талафот ва ба њадди аќал
расонидани харољоти истифодаи захирањои обӣ, барќ ва дигар захирањо
мусоидат мекунанд. Сеюм, таљњизоти нави њозиразамон нисбатан
бехатар аст ва сокинонро аз хатарњои техногенӣ ва ѓайра эмин медорад.
Њамин тариќ, раванди навсозӣ ва таљдиди таљњизот ва воситањои
техникии объектњои манзил дар марњилаи

ташаккул ќарор дорад ва

барои рушди минбаъдаи босуръат афзоиши

маблаѓгузориро таќозо

менамояд.
2.3. Инфрасохтори бозорӣ дар ташкили муњити мусоиди соҳибкорӣ
Инфрасохтори бозории минтаќа њамчун зернизоми инфрасохтори
иќтисодиёти

давлат

бо

низоми

миллии

муносибатњои

иќтисодӣ

вобастагии зич дорад. Вобаста ба ин, он барои рушди нерӯњои
истењсолкунандаи љумњурӣ тариќи таъмини раванди муомилоти молу
пул, расонидани маљмӯи хизматњои бозорӣ ба субъектњои хољагидор ва
ташкили шароити мусоид барои инкишофи муњити корӣ ва раќобат
зарур аст. Њамин тавр инфрасохтори бозорӣ чун шарти зарурии рушд
зуњур намуда, тањкурсии фаъолияти тамоми субъектњои хољагидории
бозорњои минтаќавӣ мебошад.
Сатњи рушди инфрасохтори бозории минтаќа бояд ба сатњи рушди
нерӯњои истењсолкунандаи љомеа дар њамаи марњилањои инкишофи он
мувофиќат кунад. Яке аз сабабњои фаъолнокии ѓайрикофии бозорњои
Ҳисоботи корхонаи воҳиди давлатӣ «Хољагии Манзилию Коммуналӣ» дар вилояти Суғд. – Хуҷанд. - 2018.
– С. 12.
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минтаќавӣ ин сатњи пасти рушди инфрасохтори бозорӣ дар минтаќањои
Љумњурии Тољикистон мебошад.
Дар адабиёти муосири илмӣ мафњумњои гуногуни истилоњи
"инфрасохтори бозорӣ" ба чашм мерасанд, ки ин аз набудани
муносибати ягона шањодат медињанд. Шарњи мафњуми мазкур аз њадаф,
вазифа ва самтгирии соњавии татќиќот вобастагӣ дорад. Дар баъзе
татќиќотњо намудњои алоњидаи бозорњо (истеъмолӣ, молиявӣ, воситањои
истењсолот ва ѓайра) омӯхта мешаванд, дар корњои дигар унсурњои
алоњидаи

инфрасохтори

бозорӣ

(савдои

яклухт,

инфрасохтори

маркетингӣ ва ѓайра) мавриди баррасӣ ќарор мегиранд.
Омӯзиши

самтҳои

гуногуни

инфрасохтори

бозорӣ

маќсади

тадќиќоти мо нест. Аммо вобаста ба мавзӯи татќиќ муќаррар кардан
зарур аст, ки тањти мафњуми инфрасохтори бозорӣ чиро дар назар дорем.
Баррасии сарчашмањои гуногун имкон дод муайян кунем, ки
инфрасохтори бозорӣ низоми мураккаби ташкилӣ-иќтисодӣ буда, аз
маљмӯи объектњо ва сохторњои институтсионалии гуногун иборат
мебошад ва ташаккули муносибатњои иќтисодиро байни субъектњои
бозор таъмин менамояд. Инфрасохтори бозорӣ њалќаи пайвасти
силсилаи ягонаи истењсол - гардиш - истеъмол мебошад. Аксаран
суръати афзоиш гардиши захирањои молӣ, воситањои молиявӣ ва селањои
иттилоотӣ дар иќтисодиёти минтаќа ё кишвар аз инфрасохтори бозорӣ
вобаста аст. Ба туфайли ин инфрасохтори бозорӣ ба рушди иќтисодӣ ва
иљтимоии иќтисодиёт мусоидат мекунад.
Унсурњои асосии ин низом савдои яклухт ва чакана, низоми
ќарздињӣ, хизматрасонии иттилоотӣ ва њуќуќӣ мебошад, ки дар муњити
иљтимоӣ-иќтисодии

њудуди

минтаќа

амал

мекунанд.

Ташаккули

инфрасохтори бозорӣ дар њудуди мушаххас сурат мегирад, аз ин рӯ
ташаккул ва рушди он аз ташкили фазоии гардиши молу пул дар кишвар
ё минтаќаи алоњида вобаста аст. Барои муайян кардани таъминнокӣ бо
инфрасохтори бозорӣ дар минтаќа инфрасохторро аз нуќтаи назари
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вазъияти имрӯза ва наќши он дар истењсолоти минтаќавӣ тањлил кардан
лозим аст. Барои ин нишондињандањои зеринро мавриди тањлил ќарор
додан лозим аст: њиссаи дар њаљми умумии маљмӯи мањсулоти минтаќавӣ
ва шумораи ањолии машѓули мењнат дар иќтисодиёти минтаќа.
Љадвали 2.3.8. - Њиссаи њаљми гардиши моли чакана тавассути
њамаи каналњои фурӯш дар МММ вилояти Суѓд
ЉТ

Солњо

ММД,
млн
сомонӣ

Суѓд

Гардиши
умумии моли
чакана
Њиссаи
тавассути
% ба
МММ,
њамаи
ММД млн сомонӣ
каналњои
фурӯш бо
нархњои воќеӣ,
млн сомонӣ
7425,5
24,6
7179,3
9013,9
24,9
8961,2
11311,7
27,9
10439,9
12823,9
28,1
11530,5
14377,7
29,7
12036,9
16166,7
29,6
146548
18435,2
28
17510,7
20479,7
29,7
18343,8

Њаљми умумии
гардиши моли
чакана
Њиссаи %
тавассути њамаи ба МММ
каналњои фурӯш
бо нархњои
воќеӣ, млн
сомонӣ

2011
30071,1
2822,4
39,3
2012
36163,1
3348,8
37,3
2013
40525,5
4493,5
43,0
2014
45606,6
5099,4
44,2
2015
48408,7
5630,9
46,7
2016
54471,1
6275,8
45,2
2017
61197,6
7357,2
39,5
2018
68844,0
8227,4
42,0
Суръати
афзоиши
соли
2018
228,9
275,8
120,7
255,5
291,5
106,9
нисбат
ба соли
2011, бо
%
Аз рӯйи манбаъњои зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон,
Душанбе, АОНПЉТ, 2019. - С.198; 392. Омори солонаи вилояти Суғд. – Хуљанд,
САОНПЉТ, 2019. – С.11; 281.

Бахши савдои чакана ба ММД-и Љумњурии Тољикистон сањми
назаррас мегузорад (љадвали 2.3.8). Дар давраи аз соли 2011 то 2018
њаљми гардиши моли чакана дар кишвар 2,75 маротиба зиёд шудааст, ки
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ин аз суръати афзоиши ММД, ба 2,28 баробар буд, баландтар аст. Њамин
тавр ММД аз соли 2011 то соли 2018 228,9% афзудааст.
Инфрасохтори савдою миёнаравӣ дар иќтисодиёти минтаќа низ
мавќеи муњим дорад, зеро дар бозори молњои истеъмолӣ тамоюлњои
табиии

афзоиш

ва

таѓйирёбии

сифатӣ

дар

сохтори

талаботи

пардохтпазирии ањолӣ ва субъектњои хољагидор зоњир мешаванд, ки
болоравии некӯањволии моддӣ ва сатњи фарњангии ањолии ин њудудро
инъикос мекунанд. Дар шакли нисбатан љамъбастӣ ин тамоюл дар
зиёдшавии муттасили њаљми гардиши моли чакана ифода меёбад.
Муќоисаи суръати афзоиши МММ-и вилояти Суѓд ва њаљми
гардиши моли собит месозад, ки њар ду нишондињанда динамикаи рушд
доранд. Масалан дар вилоят афзоиши гардиши моли чакана соли 2018
нисбати соли 2011 291,5% зиёд гаштааст. Дар навбати худ МММ вилоят
низ дар солњои мазкур 255,5% зиёд шудааст, вале чи тавре ки раќамњо
нишон медињад, гардиши моли чаканаи мамлакат нисбат ба рушди
МММ-и вилоят зиёд аст. Ин имкон медињад, ки оид ба зиёд шудани
наќши инфрасохтори савдою миёнаравӣ дар раванди такрористењсоли
минтаќа ва дар маљмӯъ дар кишвар хулоса барорем.
Дар солњои охир вазъи ќиёсии гардиши моли чакана дар ММД
тамоюл ба афзоиш дорад. Афзоиши њиссаи савдои чакана дар ММД
Љумњурии Тољикистон ва МММ вилояти Суѓд дар солњои 2011-2018 дар
расми 2.3.2 пешнињод шудааст.
Агар соли 2011 њиссаи савдои чакана дар сохтори ММД 25%-ро
ташкил карда бошад, пас дар соли 2018 он ба 29,7% расид. Ин њолат бо
афзоиши пешравандаи њаљми гардиши моли чакана дар муќоиса бо
суръати афзоиши ММД дар солњои 2011-2018 вобаста аст. Таѓйирёбии
њиссаи гардиши моли чакана дар МММ дар вилояти Суѓд низ ба назар
мерасад. Афзоиши њиссаи гардиши моли чакана дар МММ дар солњои
2011-2018 ба њисоби миёна 2,7% -ро ташкил дода, ба 42% баробар гардид.
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Расми 2.3.2. 72 - Динамикаи њиссаи савдои чакана дар ММД-и Љумњурии
Тољикистон ва дар МММ дар вилояти Суѓд дар солњои 2011-2018

Њиссаи ањолии машѓули кор дар соњаи инфрасохтори љумњурӣ ва
вилояти Суѓд соли 2018 нисбат ба соли 2011 29% зиёд шудааст. Њамзамон
ин нишондињанда дар вилояти Суѓд тамоюли камшавӣ дорад: соли 2019
дар соњаи савдои вилояти Суѓд 6,5њазор нафар машѓули кор буданд, њол
он ки теъдоди онњо соли 2011 7,8 њазор нафарро ташкил мекард. Ба
ибораи дигар шумораи одамони машѓули мењнат дар соњаи савдо 17,7%
кам шудааст (љадвали 2.3.9). Соли 2018 дар кишвар 161,3 њазор нафар бо
фаъолияти савдою миёнаравӣ машѓул буданд, ки ин нисбат ба соли 2011
19,6% зиёдтар аст. Соли 2018 сатњи шуѓл дар бахши инфрасохтори
савдои миллӣ 6,7%-и шумораи ањолии машѓули мењнати иќтисодиёти
кишварро ташкил дод.
Боиси ќайд аст, ки дар вилояти Суѓд тамоюли манфии таѓйирёбии
шумораи шахсони машѓули кор дар соњаи савдо ба мушоњида мерасад.
Масалан, дар соли 2018 шумораи нафароне, ки дар ин соња кор
мекарданд, ба 6,5 њазор нафар расидааст, ки аз соли 2011 - 1,3 њазор
нафар кам аст ва нисбати умумии шуѓли ањолӣ њамагӣ 1,6% -ро ташкил
медињад. Њиссаи шахсоне, ки дар соњаи савдою миёнаравӣ кор мекарданд
дар минтаќа соли 2018 - 20% кам шудааст.
72 Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2019. – С. 198, 392. Омори солонаи вилоятии Суғд. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон.- 2019. – С. 11, 281.
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Љадвали 2.3.9. - Динамикаи шумораи ањолии машѓули мењнат дар
инфрасохтори савдои иќтисодиёти вилояти Суѓд дар солњои 2011 – 2018
ЉТ

Солњо

Суѓд

Машѓули
Машѓули
Шуѓл дар
кор дар
кор дар
Њиссаи
Аз љумла: соњаи савдо
Азљумла: дар шуѓл дар
соњаи
соњаи
дар соњаи дар ќисми
иќтисодиёт,
иќтисод соњаи савдо, соњаи савдо
савдо, њазор умумии
њазор
машѓулбуда, њазор нафар дар умум
нафар машѓулбуда,
нафар
њазор нафар
машѓулбуда
бо %

2011
2249,3
125,0
5,6
391,7
7,8
2
2012
2291,5
137,5
6
389,6
6,8
1,7
2013
2307,3
135,7
5,9
393,9
7,5
1,9
2014
2325,4
138,4
6
401,5
8,7
2,2
2015
2379,7
149,3
6,3
402,0
9,0
2,2
2016
2385,4
147,9
6,2
401,9
8,3
2,1
2017
2407,0
170,6
7
402,1
8,8
2,1
2018
2425,5
161,3
6,7
408,2
6,5
1,6
афзоиши
соли 2018
нисбат ба
107,8
129,0
119,6
104,2
83,3
80,0
соли 2011,
бо %
Аз рӯйи манбаъњои зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии
Тољикистон, Душанбе, АОНПЉТ, 2019. - С.84; Омори солонаи вилояти Суѓд. – Хуљанд,
САОНПЉТ, 2019. – С.73.

Фаъолияти самарабахши инфрасохтори савдо аз бисёр љињат аз
вазъи заминаи моддӣ–техникӣ

вобаста аст. Дар марњилаи муосири

ташаккул ва рушди муносибатњои бозорӣ ба инфрасохтори савдо
гуногунии шаклњои корхонањо, намудњои таљњизот ва ѓайра хос
мебошад. Ваќтњои охир дар инфрасохтори савдо шаклњои нав, аз ќабили
супермаркет, гипермаркет, савдои шабакавӣ ва ѓайра арзи вуљуд
кардаанд. Вобаста ба ин номгӯи хизматрасонињои инфрасохтори савдо
хеле васеъ шудааст. Динамикаи рушди инфрасохтори савдои љумњурӣ ва
вилояти Суѓд дар љадвали 2.3.10 инъикос ёфтааст.
Дар соли 2018 шумораи корхонањои инфрасохтори савдо дар
Љумњурии Тољикистон нисбат ба соли 2011- 249,6% афзудааст. Дар
вилояти Суѓд бошад суръати афзоиши корхонањои инфрасохтори савдо
нисбатан паст буда, 170,4%-ро ташкил карда аст.
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Љадвали 2.3.10. – Динамикаи инкишофи инфрасохтори савдои Љумњурии
Тољикистон ва вилояти Суѓд дар солњои 2011 – 2018
ЉТ

Суѓд

Шумораи
корхонањои савдо, адад

Шумораи
корхонањои
савдо, адад
2827
2944
2705
3488
3348
4728
4871
4817

Вазни ќиёсии
вилоят дар миќёси
љумњурӣ, (%)
85
77
37
45
43
59
60
58,1

2011
3324
2012
3845
2013
7214
2014
7721
2015
7831
2016
7948
2017
8024
2018
8298
Суръати афзоиш
соли 2018 нисбат
249,6
170,4
ба соли 2011, бо %
Аз рӯйи манбаъњои зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии
Тољикистон, Душанбе, АОНПЉТ, 2019. - С. 206; Омори солонаи вилояти Суѓд. Хуҷанд, АОПЉТ, 2019. - С. 289.

Суръати пешгузарандаи афзоиши шумораи корхонањои савдо ба
њисоби миёна дар кишвар боиси камшавии њиссаи корхонањои савдо дар
вилояти Суѓд дар шумораи умумии корхонањои љумњурӣ гардид. Дар
соли 2018 њиссаи корхонањои савдо 58,1% -ро ташкил дод, ки ин
нишондињандаи соли 2011 ба 85,0% баробар буд. Айни замон зикр бояд
кард, ки дар рушди инфрасохтори савдои вилояти Суѓд тамоюлњои
мусбат ба мушоњида мерасанд, ки шањодати мусоидии фазои тиљоратӣ
дар минтаќа мебошад.
Дар њудуди вилояти Суѓд унсурњои дигари инфрасохтори савдо низ
амал мекунанд. Масалан, соли 2018 дар њудуди минтаќа 4 намуди
махсуси бозорњо, аз љумла бозори

фурӯши мањсулоти омехта ва

хӯрокворӣ, фурӯши њайвоноти зинда, мошинњои сабукрав, сӯзишворӣ
мављуд буд. Дар расми 2.3.4 шумораи бозорњои махсусгардонидаи
амалкунанда оварда шудааст.
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54
2
134
48

Бозори молҳои омехта ва хӯрокворӣ

Бозори ҳайвоноти зинда

Бозори мошин

Бозори сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ

Расми 2.3.4. - Шумораи бозорњои махсугардонидаи амалкунанда дар вилояти
Суѓд дар соли 2018 (воњид)

Њарчанд фаъолияти дистрибютерӣ дар Тољикистон падидаи
нисбатан нав аст (нисбат ба ширкатњои хориљӣ), он аллакай таърихи
инкишофи худро дорад. Оѓози ташаккули фаъолияти дистрибютерӣ дар
бозори ватанӣ соли 1994 ба шумор меравад. 73 Ширкати дистрибютерии
“M&P”соли 1994 аз љониби менељерони касбӣ таъсис ёфта, дар бозори
ватанӣ њамчун дистрибютори хуб эътироф гардидааст. Айни замон
"M&P" ширкати муосири дистрибюторӣ буда, яке аз ширкатњои
пешќадами воридкунанда ва дистрибютори мањсулоти хӯрока ва
мањсулоти кимиёвии маишӣ, дар бозори Љумњурии Тољикистон ба ҳисоб
меравад ва захирањои анборӣ, идоравӣ ва логистии худро дорад.
Ширкатњои дигари калони дистрибютерии дар њудуди Тољикистон
амалкунанда ЉДММ “Капитал-Т”, ЉДММ “Осмони Соф” мебошанд, ки
ба фурӯши яклухти мањсулоти хӯрокворӣ, атриёт, косметика, воситањои
бењдошт ва ѓайра машѓуланд.
Њамин тариќ, ба тамоюлњои мусбат дар рушди инфрасохтор
равнаќёбии фаъолияти савдою миёнаравӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ,
сатњи баланди фоидаоварии амалиёти савдо, таъсиси сохторњои нави

Худоёров Ш. Х. Развитие дистрибьюторской деятельности: теоретические аспекты // Материалы
республиканской научно-практической конференции. ИПС. Душанбе. 25 ноября 2016. - С. 298-305.
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миёнаравӣ ва рушди намудњои нави хизматрасонињои инфрасохтори
савдо боис гардидаанд.
Яке аз унсурњои муњимми низоми инфрасохтори минтаќавӣ
инфрасохтори молиявӣ-ќарзӣ мебошад.
Фаъолияти инфрасохтори мазкур ба хизматрасонӣ ба шаклњо ва
намудњои

гуногуни

соњибкорӣ,

љалби

пасандозњои

субъектњои

хољагидорӣ ва ањолӣ, таќсими онњо байни ќарзгирон равона шудааст.
Эњтиёљоти субъектњои хољагидорӣ ба захирањои молиявӣ дар раванди
такрористењсол муайян карда мешавад ва яке аз манбаъњои ќонеъ
гардонидани талаботи мазкур ќарз ба њисоб меравад, ки барои таъсис ё
рушди минбаъдаи инфрасохтори минтаќавӣ, бењтар кардани заминаи
моддӣ-техникӣ ва дигар маќсадњо истифода мешаванд.
Дар холати то 31 декабри соли 2018 дар Љумњурии Тољикистон 79
ташкилоти ќарзӣ, аз љумла 17 бонк, 25 ташкилоти амонатии ќарзии хурд,
6 ташкилоти ќарзии хурд ва 31 фонди ќарзии хурд фаъолият мекунанд.
Дар давраи њисоботӣ шумораи филиалњои ташкилотњои ќарзӣ 332
ададро ташкил карда, дар муќоиса бо охири соли 2017 - 94 филиал кам
гардидааст 74.
Бонкњое, ки ба субъектњои хољагидории вилояти Суѓд хизмат
мерасонанд, филиалњои бонкњои тиљоратӣ мебошанд, аз ин рӯ нисбати
онњо ќоидањои умумии пешбурди амалиёти бонкӣ татбиќ карда
мешаванд.
Дар амал субъектњои хољагидорӣ барои татбиќи лоињањои
тиљоратӣ аз ќарзњои дарозмуддат истифода мебаранд. Аммо бояд зикр
намуд, ки њиссаи онњо дар сохтори портфели ќарзӣ нисбат ба њиссаи
ќарзњои кӯтоњмуддат камтар аст (ҷадвали 2.3.11).
Њамзамон ќайд кардан зарур аст, ки дар сохтори сармоягузории
ќарзӣ ба иќтисодиёти минтаќа таѓйироти мусбат ба назар мерасанд.
74
Шарҳи рушди низоми бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳолати тартиби бонки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
аз
31
декабри
соли
2019.
Захираи
электронӣ
/
дастрасӣ:
http://www.nbt.tj/ru/banking_system/overview_banking_system.php - (санаи муроҷиат - 10.9.2018).
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Маблаѓгузории ќарзӣ дар давраи аз соли 2011 то соли 2018 2,26
маротиба афзуда, дар соли 2018 1829,8 миллион сомониро ташкил кард.
Њиссаи ќарзњои дарозмуддат дар давраи мавриди тањќиќ, яъне аз соли
2011 то соли 2018 ба 2,47 маротиба афзуда, 30,4% -ро ташкил дод.
Ќарзњои кӯтоњмуддат дар портфели ќарзии ташкилотњои молиявӣќарзии вилоят каме бошад њам кам гардидаанд. Масалан агар њиссаи
ќарзњои кӯтоњмуддат соли 2011 дар њаљми умумии маблаѓгузории ќарзӣ
72%-ро ташкил карда бошад, соли 2018 ин нишондињанда то 69,6 % паст
фаромадааст, вале ин раќам низ нисбат ба њиссаи ќарзњои дарозмуддат
хело калон аст. Њиссаи ќалони ќарзњои кӯтоњмуддат аз мављудияти
талаботи корхонањо ба сармояи ќарзии кӯтоњмуддат шањодат медињад.
Афзудани њиссаи ќарзњои дарозмуддат барои иќтисодиёти минтаќа
тамоюли мусбат мебошад, зеро дар бораи фаъолнокӣ дар самти татбиќи
бизнес – лоињањои нав шањодат медињад.
Љадвали 2.3.11. - Динамикаи маблаѓгузории ќарзӣ ба иќтисодиёти
вилояти Суѓд дар давраи 2011-2018, млн сомонӣ
Намуди ќарз
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Маблаѓгузорињои ќарзӣ ба
808.9 1008,8 1409,1 1960,0 1933,1 1694,3 1703,2 1829,8
иќтисодиёт, њамагӣ
Аз љумла:
583.7 764,6 1018,7 1382,1 1300,0 1084,1 1103,4 1272,9
ќарзњои кӯтоњмуддат,
њиссаи ќарзњои
72
76
72
71
67
64
64
69,6
кӯтоњмуддат, бо %
ќарзњои дарозмуддат
225,2 244,2 390,3 577,9 633,1 610,2 599,0 556,9
њиссаи ќарзњои
27
24
28
29
33
36
36
30,4
дарозмуддат, бо %
Аз рӯйи манбаи зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи вилояти Суѓд. – Хуљанд,
САОНПЉТ, 2019. - С.308.

Рушди бомуваффаќияти робитањои берунаи иќтисодӣ ва љалби
сармоягузорињои хориљӣ дар сурати мављуд будани инфрасохтори
ташаккулёфтаи иќтисоди берунӣ дар минтаќа ва кишвар имконпазир
аст. Солњои охир дар инфрасохтори иќтисоди берунаи минтаќа
таѓйироти мусбат ба амал омаданд. Дар њудуди минтаќа филиалњои
бонкњои хориљӣ ва намояндагињои хориљӣ кушода шуданд; заминаи
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моддӣ-техникии хадамоти минтаќавии гумрукӣ таќвият ёфт; воситањои
алоќаи

муосир

дастрас

мебошанд,

намоиш-ярмаркањои

савдои

байналмилалӣ баргузор мешаванд. Табиист, ки чорањои андешидашуда
дар њаљми фаъолияти савдои хориљии вилояти Суѓд таѓйироти мусбати
назаррас ба амал оварданд. (љадвали 2.3.12).
Љадвали 2.3.12. - Динамикаи рушди савдои берунаи вилояти Суѓд
(млн доллари ИМА)

2014

2015

2016

2017

Гардиши савдои
2469,1 2150,8 1870,9 2050,1
беруна - њамагӣ
аз љумла:
1809,9 1559,8 1393,4 1582,9
кишварњои ИДМ
кишварњои
659,2
591,0
477,5
467,2
боќимондаи љањон
Содирот - њамагӣ
449,4
468,0
446,3
504,9
аз љумла:
288,0
285,9
255,2
401,8
кишварњои ИДМ
кишварњои
161,4
182,1
191,1
103,1
боќимондаи љањон
Воридот - ҳамагӣ
2019,7 1682,8 1424,6 1545,1
аз љумла:
1521,9 1273,9 1138,2 1181,1
кишварњои ИДМ
кишварњои
497,8
408,9
286,4
364,1
боќимондаи љањон
Аз рӯйи манбаи зерин муаллиф тартиб додааст: Њисоботи
Суѓд // Бюллетени оморӣ. - Хуљанд, САОНПЉТ, 2019. - С. 228.

2018

2015,6
1557,1
458,5
559,7
431,6
128,1
1455,9
1125,5

Суръати
афзоиш,
соли
2018
нисбат ба
соли 2014,
бо %
161,1
217,4
91,8
191,1
421,4
67,2
157,8
183,3

106,9
330,4
омори солонаи вилояти

Савдои берунаи вилояти Суѓд аз соли 2011 инљониб ќариб 1,65
баробар афзоиш ёфтааст. Дар соли 2011 гардиши савдои беруна 1215,4
миллион доллари ИМА, соли 2018 бошад 2015,6 миллион долларро
ташкил дод. Боиси ќайд аст, ки савдои берунаи вилоят нисбат ба соли
2014 коњиш ёфтааст. Њаљми коњиш ќариб 19,4%-ро ташкил мекунад, яъне
њаљми савдои беруна дар соли 2014 умуман 2469,1 млн долларро ташкил
карда буд.
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Гардиши савдои беруна бо кишварњои ИДМ - 2 баробар афзуд.
Соли 2018 минтаќа

бо 61 давлат, аз љумла 10 кишвари ИДМ ва 51

кишвари хориљаи дур муносибатњои содиротӣ - воридотӣ дошт. Њаљми
содирот аз минтаќа соли 2018

нисбат ба соли

2011 1,91 маротиба

афзудааст. Њаљми асосии тањвилоти содиротӣ ба кишварњои ИДМ амалӣ
мешавад, ки он соли 2018 нисбат ба соли 2011 - 4,21 маротиба афзуд.
Воридот аз кишварњои мазкур ба таври назаррас ё ба 183,3% афзоиш ёфт.
Афзоиши мусбати њаљми савдои беруна аз равнаќ ёфтани фаъолияти
инфрасохтори савдои беруна шањодат медињад.
Айни замон ќайд кардан зарур аст, ки сатњи рушди инфрасохтори
иќтисоди берунии минтаќа ба талаботи љањонӣ љавобгӯ нест, зеро
масъалањои њалталабу мубрам њоло њам мављуданд, ки инкишоф
наёфтани

низоми

суѓуртаи

амалиёти

содиротӣ-воридотӣ

ва

сармоягузорӣ; ба стандартњои љањонӣ љавобгӯ набудани талабот ба
сифати молњо; набудани иттилооти пурра дар бораи шарикони
иќтисодии хориљӣ; баланд будани арзиши хизматрасонињои иттилоотӣ;
рушд наёфтани низоми лизинг аз он љумлаанд.
Рушди инфрасохтори иќтисоди беруна барои иќтисоди минтаќа
ањамияти љиддӣ дорад, зеро он на танњо содироту воридоти мол,
хизматрасонӣ ва иттилоот, балки њаракати сармояи молиявиро, ки
мустаќиман бо љалби маблаѓгузории хориљӣ вобаста аст, таъмин
мекунад ва ба он мусоидат менамояд.
Инфрасохтори

тараќќикардаи

иќтисоди

беруна

ба

љалби

инвеститсияњои хориљӣ ба минтаќа мусоидат мекунад, ба њалли
масъалањои фаъол гардонидани иштироки минтаќањо дар муносибатњои
байналмилалӣ, пурра ќонеъ кардани эњтиёљоти минтаќањо ба мањсулот
ва

хизматрасонӣ,

љалб

намудани

захирањои

иловагии

молиявӣ,

технологияњои нав ва таљрибаи муосири идоракунӣ имконият фароњам
меорад. 75
75

Эрман М.А., Крицын А.А. Исследование инфраструктуры развития предпринимательства Республики
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Њаљми умумии сармоягузории хориљӣ дар вилояти Суѓд аз соли
2011 то 2018 ќариб 4,55 баробар афзоиш ёфтааст. Сармоягузории хориљӣ
соли 2011 56,1 миллион доллари ИМА, соли 2018 бошад 255 миллион
доллари ИМА-ро ташкил кард (љадвали 2.3.13).
Љадвали 2.3.13. - Динамикаи љалби сармоягузории хориљӣ ба
вилояти Суѓд (млн доллари ИМА)
2011

2018

Кишварњо
Намудњои
сармоягузорӣ
Њамагӣ
аз љумла
Кишварњои
ИДМ
Давлатњои
хориљаи дур

I

II

IV

I

II

III

IV

IV
2018/2011
маротиба

33,1

23,0

56,1

171,05

84,45

0,0013

255,5

4,55

7,0

0,4

7,4

0,958

2,69

0,0013

3,651

0,49

22,6

48,7

170,1

81,8

-

251,9

5,2

26,1

Эзоњ: I- мустаќим; II- дигар; III-портфелї; IV- умумӣ.
Аз рӯйи манбаи зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи вилояти СуѓдХуљанд, 2019. - С.336.

Афзоиши асосӣ аз њисоби сармоягузорињои кишварњои хориљӣ
сурат гирифт. Сармоягузорӣ аз кишварњои зикршуда

дар давраи

тадќиќшаванда 5,2 маротиба афзоиш ёфтааст. Шарикони асосии
сармоягузорӣ ИМА, Австрия, Хитой, Люксембург, Италия, Олмон ва
дигар давлатњо мебошанд. Аз кишварњои ИДМ сармоягузорӣ ќариб 51%
кам шуд. Шарикони асосӣ аз кишварњои ИДМ, Руссия, Ќазоќистон,
Беларус мебошанд. Соли 2018 сармоягузорињои портфели арзи њастї
карданд, онњо њиссаи камтарини њаљми умумии сармоягузорињои
хориљиро ташкил медињанд.
Дар Љумњурии Тољикистон муњити ќонунгузорӣ барои баланд
бардоштани афзоиши љаззобияти сармояи хориљӣ ташаккул ёфта
истодааст. Масалан, дар Кодекси андози Љумњурии Тољикистон барои
сармоягузории хориљӣ имтиёзњо мављуданд, аз љумла вобаста аз њаљми
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сармоягузорӣ ба истењсоли мањсулоти нав ба муддати муайян озод
кардан аз андоз, аз даромад ё дар муддати ба сикли пурраи коркарди
нахи пахта равона шудан озод кардан аз андоз аз амволи ѓайриманќул.
Рушди инфрасохтори иќтисоди беруна метавонад омили калидии
рушди

муносибатњои

амалии

байналмилалӣ

гардад.

Рушди

инфрасохтори иќтисоди берунӣ дар самти мазкур фаъолияти на танњо
кумитањои давлатӣ ва комиссияњои маќомоти њокимияти ќонунгузор ва
иљроия, балки ташкилотњои илмӣ ва љамъиятиро пешбинӣ мекунад.
Мисоли равшани њамкории зикршуда объектњои инфрасохтори
бозори инноватсионии Љумњурии Тољикистон мебошад, ки самти асосии
фаъолияти он љалби љавонон ба соњаи соњибкорӣ аст. Ба ин гуна
объектњо бизнес - инкубаторњои калидӣ ва барномањои акселератсионӣ
(55 Startups, Public Fund Accelerate Prosperity, иќдоми нави “Чойхона” ва
ѓайра) мансубанд. Барномаи рушди Созмони Милали Муттањид
(БРСММ) ва Ассотсиатсияи миллии занони соњибкори Тољикистон низ
дар инкишофи фаъолияти соњибкорӣ дар Тољикистон сањми љиддӣ
мегузоранд. 76
Њамин тариќ, инкишофи инфрасохтори бозорӣ дар вилояти Суѓд
тамоюли мусбат дорад, ки он ба рушди муњити корӣ дар минтаќа
таъсири мусоид мерасонад. Њамзамон ќайд кардан зарур аст, ки рушди
инфрасохтори бозорӣ хусусияти номуназзам дорад. Дар навбати аввал
ин дар набудани барномањои маќсадноки рушди зернизоми мазкури
инфрасохтори минтаќавӣ ва маќомоти њамоњангсоз зоњир мегардад.
Бинобар ин, зарурати тањияи консепсияи рушди инфрасохтори бозории
минтаќа эњсос мегардад. Моњияти масъала дар он аст, ки афзоиши
сармоягузорӣ ба рушди инфрасохтори бозорӣ ба тавсеаи намудњо ва
сифати хизматрасонињои бозорие, ки ба њама субъектњои иќтисодиёти
минтаќа расонида мешаванд, мусоидат хоњад кард ва равандњои мазкур
76
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дар нињояти кор боиси ба вуљуд омадани фазои мусоиди иќтисодӣ дар
минтаќа ва рушди устувор мегарданд.
2.4. Арзёбии маљмӯии таъминнокии инфрасохтории иќтисодиёти
минтаќавии вилояти Суѓд
Фаъолияти низоми иљтимоию иќтисодии минтаќавӣ ва рушди
устувори

он

дар

суръати

мављудияти

инфрасохтори

мутаносиб

гуногунвазифа имконпазир аст. Раванди ташаккули инфрасохтори
мазкур ваќти дурудароз ва захирањои муайянро таќозо менамояд ва аз
бисёр љињат аз ташкили соњаи истењсол ва соњаи муомилот дар њар
минтаќаи муайян вобаста аст.
Фаъолият ва рушди муњити иљтимоию иќтисодии минтаќа аз бисёр
љињат

аз

сатњи

таъминнокӣ

бо

инфрасохтор

њамчун

омили

мањдудкунанда алоќаманд аст. Дар иртибот бо гуфтањои боло муайян
кардани сатњи таъминнокии иќтисодиёти инфрасохтории минтаќа аз
вазифањои аввалиндараља мањсуб мешавад.
Мувофиќи методологияи дар банди 1.2. пешнињодшуда раванди
муайян кардани сатњи таъминнокии инфрасохтори минтаќа ба якчанд
марњила таќсим шудааст. Арзёбии вазъи инфрасохтори минтаќавӣ, ки
дар фасли гузашта сурат гирифт, имкон дод, ки сатњи рушди њар як љузъи
таркибии људокардаи инфрасохтор муайян карда шавад. Ѓайр аз ин,
вазифањо, хусусиятњо ва объектњои људокардаи инфрасохтор тибќи њар
љузъи инфрасохтори минтаќавӣ ба интихоби индикаторњои мушаххасе
имкон фароњам оварданд, ки ин намуди инфрасохторро аз лињози
таъминнокӣ тавсиф менамоянд. Ба аќидаи мо, нишондињандањои
интихобшуда намуди мазкури инфрасохторро пурра тавсиф мекунанд;
дар фазои иттилоотӣ дастрасанд; дар вилоят ва љумњурӣ њамто доранд.
Дар маљмӯъ арзёбии таъминнокии инфрасохторӣ аз рӯйи 21 индикатор,
ки мутобиќи зернизоми инфрасохтори минтаќавӣ ба 4 бахш таќсим
карда шудаанд, амалӣ гардид (љадвали 2.4.1).
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Љадвали 2.4.1. - Маълумоти зарурӣ барои њисоб намудани
индикаторњои хусусӣ оид ба таъминнокии инфрасохтории иќтисодиёти
вилояти Суѓд дар соли 2018
Нишондињандањо
ММД
Мањсулоти умумии
минтаќавӣ
Ањолӣ
Масоњати њудуд

Воњиди
ченак
млн
сомонӣ
млн
сомонӣ
њазор
нафар
њазор
м2

ЉТ

Суѓд

68844,0

-

-

18343,8

9126,6

2657,0

141,4

25,2

Воњиди
андозагир
индикаторњо
-

индикаторњо
ЉТ

Суѓд

-

-

-

-

64,5

105,4

-

-

адад / ба
10000 нафар
Зичии роњ ба
1000 кв.м

1,50

0,97

194

324,5

1000 кв.м

69,2

92,9

0,15

0,02

0,54

0,65

44,3

57,3

174

170

0,69

0,98

Зичии ањолӣ
дар м2
-

Инфрасохтори истењсолӣ
Шумораи
корхонаи наќлиёт,
анборњо, алоќа
Зичии роњњои
автомобилгард
аз љумла:
роњњои мумфарш
Шумораи
корхонањо оид ба
истењсол ва
таќсими нерӯйи
барќ, газ ва об
Шумораи
беморхонањо
Шумораи кати
беморхонањо
Шумораи
муассисањои тиббӣ, ки
ёрии амбулаторӣ
мерасонанд
Шумораи
муассисањои
томактабии
доимоамалкунанда

адад

1373

260

км

3563

8179

км

9780

2343

адад

140

4

адад / ба
10000 нафар
Инфрасохтори иљтимоӣ
адад / ба
адад
490
174
10000 нафар
адад / ба
њазор
40,4
15,5
10000 нафар
адад
адад
адад / ба
10000 нафар
1594
453
адад
636

261

114

адад / ба
10000 нафар

Давоми љадвали 2.4.1
Шумораи
муассисањои
тањсилоти умумӣ
Шумораи
муассисањои
тањсилоти миёнаи
касбӣ

адад

Љамъи фонди
манзилӣ, њамагӣ

млн
м2

3877

928

адад
70

21

98,6

30,6

адад / ба
10000 нафар

4,24

3,49

адад / ба
10000 нафар

0,077

0,079

10,8

11,5

ба њисоби
миёна ба њар
як сокин

Инфрасохтори бозор
Њаљми гардиши моли
млн
њар сари
чакана дар њамаи
2243,9 3096,5
сомо 20479,7
8227,4
ањолӣ
соњањои савдо (бо
нӣ
нархи љорӣ)
(сомонӣ)
Шумораи корхонањои
адад / ба
18,1
9,1
адад
8298
4817
савдо
10000 нафар
Шумораи бахшњои
адад / ба
0,38
0,36
адад
332
102
ташкилотњои ќарзӣ
10000 нафар
Шумораи
миёнаравони
молиявӣ, амалиёт бо
адад / ба
3,42
4,08
адад
3731
910
амволи ѓайриманќул,
10000 нафар
лизинг ва корхонањои
тиљорати умумӣ
Содироти умумии
њазор
доллар / ба
71,4
2654,1
хизматрасонињои
доллар 242233,9
1896,85
100 нафар
байналмилалӣ
ИМА
Инфрасохтори таъминкунанда
млн
Ба кор андохтани
421,0
532,4
сомо
4859,3
1118,6
сомонӣ / ба
фондњои асосӣ
нӣ
њар як сокин
Шумораи дастгоњњои
телефонии истифодаи
њазор
адад/ ба 1000
33,2
31,2
умум (аз љумла
284,8
88,2
адад
нафар
таксофонњои
байнишањрӣ)
адад / ба
Аз шумораи умумӣ
њазор
30,03
26,6
1000 нафар
243,3
79,8
дастгоњњои телефонии
адад
ањолӣ
хонањо
Аз рӯйи манбаъњои зерин њисоб карда шудааст: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон ,
Душанбе; 2019. – С. 10; 41-50; 142;199; 207; 176; 305; 324; 375; Омори солонаи вилояти
Суѓд. - Хуљанд; 2019. – С. 9-14; 124; 225; 289; 268; www.ittilook.com/niathovar/,www.nbt.tj - њисоботи низоми бонкӣ (санаи муроҷиат – 12.02.2019).

Њисоби таъминнокии инфрасохторӣ аз рӯйи маълумоти расмии
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон барои соли
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2018 77 ва методикаи тањияшуда сурат гирифтааст. Додањои ибтидоии
љадвали 2.4.2 барои њисоб кардани индикаторњои хусусӣ истифода
шуданд (Кi).
Индикаторњои хусусии њисобшуда имкон медињанд, ки сатњи
таъмини инфрасохтории ин ё он зернизоми минтаќавии инфрасохтор бо
ќимати миёнаи љумњуриявӣ, ки чун як воњид пазируфта мешавад,
муќоиса карда шавад (љадвали 2.4.2).
Љадвали 2.4.2. - Индекси сатњи таъминнокии намудњои таркибии
инфрасохтори вилояти Суѓд
Индексњо (K i)

Индикаторњо

1,63

Зичии ањолӣ
Инфрасохтори истењсолӣ
Шумораи корхонањои наќлиётӣ

0,64

Зичии роњ

1,67

аз љумла: роњњои мумфарш

1,34

Шумораи корхонањо оид ба истењсол ва таќсимоти нерӯйи барќ,
газ ва об

0,13

Инфрасохтори иљтимоӣ
Шумораи муассисањои муолиљавӣ

1,2

Шумораи кати беморхонањо ба 10000 ањолӣ

1,29

Шумораи муассисањои тиббӣ, ки ёрии амбулаторӣ мерасонанд

0,97

Шумораи муассисањои томактабии доимоамалкунанда

1,42

Шумораи муассисањои тањсилоти умумӣ

0,82

Шумораи муассисањои тањсилоти миёнаи касбӣ

1,03

Шароити таъминоти манзил ба њисоби миёна ба њар як шањрванд

1,06

Инфрасохтори бозор
Гардиши мол

1,37

Шумораи корхонањои савдо

1,98

Шумораи бахшњои ташкилотњои ќарзӣ

1,06

Шумораи миёнаравии молиявӣ, амволи ѓайриманќул, лизинг ва
корхонањои тиљорати умумӣ

0,83

Содироти умумии хизматрасонињои байналмилалӣ

0,03

Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе; АОНПҶТ, 2017. - 483 с.; Омори солонаи вилояти Суғд. Хуҷанд, 2017- 369 с.; Истифодаи нақтиёти автомобилӣ, роҳҳои автомобилгарди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, АОНПҶТ, 2017. - 22 с.; Нақлиёт ва алоқаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Омори солонаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон. - Душанбе, АОНПҶТ, 2017. – С. 40.
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Давоми ҷадвали 2.4.2
Инфрасохтори таъминкунанда
Ба кор андохтани фондњои асосӣ

0,79

Шумораи дастгоњњои телефонии истифодаи умум (аз љумла
1,06
таксофонњои байнишањрӣ)
Таъмини ањолӣ бо корхонањои алоќаи истифодаи умум ба њар 100
1,13
000 нафар
Сарчашма: аз руйи додаҳои Сарраёсати Агентии омори назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд солҳои 2018-2019 аз ҷониби муаллиф таҳия
шудааст.

Њисобњо нишон доданд, ки дар њар як зернизоми инфрасохтори
минтаќавӣ пешравӣ ё ќафомонӣ аз нишондињандањои миёнаи љумњуриявӣ
мављуданд. Пешравии назаррас дар инфрасохтори наќлиёт, алалхусус
дар нишондињандаи зичии роњњо (1,67) ба мушоњида мерасанд. Дар љузъи
истењсолӣ ќафомонӣ дар ду самт ба назар мерасад:
- индекси корхонањои наќлиётӣ 0,64 -ро ташкил мекунад;
- шумораи корхонањо оид ба истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ
ва об индекси 0,13 дорад.
Дар инфрасохтори иљтимоӣ дар соњаи тандурустӣ индекси
таъминнокӣ бо инфрасохтор аз рӯйи њамаи индикаторњо нисбат ба
нишондињандаи љумњурӣ баланд мебошад. Таъминкокии ањолии вилояти
Суѓд бо манзил дар сатњи љумњурӣ ќарор дорад.
Дар инфрасохтори маорифи вилояти Суѓд ќафомонӣ аз сатњи
љумњурӣ дар таъминнокӣ бо муассисањои тањсилоти миёнаи умумӣ дида
мешавад (0.82). Вилояти Суѓд аз лињози таъминнокӣ бо муассисањои
томактабӣ аз сатњи љумњурӣ хеле пеш рафтааст (1,42).
Дар инфрасохтори бозории вилояти Суѓд ќиматњои индексњои аз
индексњои љумњурӣ баланд ва паст мављуданд. Аз лињози таъминнокӣ бо
корхонањои савдо индекси вилоят аз индекси љумњуриявӣ ќариб ду
маротиба баланд аст (1,98). Ќимати баланди

гардиши мол (1,37) аз

таъмини кофии ањолии минтаќаро бо мањсулоти хӯрока ва молњои
саноатӣ шањодат медињад. Нишондињандањои мазкур дарак медињанд, ки
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инфрасохтори савдо ва миёнаравии минтаќа инкишоф ёфтааст ва дар
инфрасохтори минтаќавӣ љои назаррасро ишѓол мекунад.
Њамзамон дар инфрасохтори бозории вилояти Суѓд як ќатор
самтњое мављуданд, ки ба онњо таваљљӯњи махсус додан зарур аст.
Инфрасохтори миёнаравии молиявӣ, амалиёт бо амволи ѓайриманќул,
иљора ва фаъолияти тиљоратии умумӣ (0,83) ва инфрасохтори марбут ба
фаъолияти савдои беруна (0,03) аз он љумлаанд. Нишондињандањои пасти
фаъолияти савдои беруна аз таъмин набудани минтаќа бо ин намудњои
инфрасохтор шањодат медињанд. Дар натиља барои рушд шароит
фароњам намешавад ва

иќтисодиёти минтаќа имконияти афзоиши

фаъолияти савдои берунаро аз даст медињад.
Дар зернизоми чоруми инфрасохтори минтаќавӣ (таъминкунанда)
ќимати аз се ду индекс аз ќимати миёнаи љумњурї паст аст: таъминнокї
бо дастгоњњои телефонии истифодаи умум, аз љумла таксафонњои
байналмилалї (1,06) ва ба кор андохтани фондњои асоси (0,79)
нишондињанда аз дараљаи љумњуриявӣ паст мебошанд. Бо дастгоњњои
телефонии истифодаи умум, аз љумла таксафонњо байнишањрӣ (1,06)
нишондињандаи таъминот аз миќёси љумњуриявӣ зиёд аст. Аз аввали
солњои 2000-ум ба туфайли рушди тадриљии шабакањои мобилӣ ва
пастшавии арзиши телефонњои мобилӣ ќисми калони ањолӣ аз ин намуди
алоќа истифода мекунанд. Дар маљмӯъ, таъминоти ањолиро бо
хизматрасонии алоќа кофӣ арзёбӣ кардан мумкин аст.
Марњилаи

навбатии

арзёбии

таъминнокии

инфрасохтори

иќтисодиёти минтаќа муайян кардани раќами рейтингии гурӯњњои
индексњои

хусусӣ

(Rj)

ва

индекси

љамъбастии

таъминнокии

инфрасохторӣ (Fj), тањияи матритсаи таъминнокии инфрасохтории
вилояти Суѓд мебошад. Њисобњои ба дастомада дар љадвали 2.4.3 оварда
шудаанд.
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Љадвали 2.4.3. - Матритсаи таъминнокии инфрасохтории вилояти
Суѓд
Намуди инфрасохтори
минтаќавӣ

Раќами
рейтингии
гурӯњи
индексњои хусусӣ

Индекси
љамъбастии
таъминнокии
инфрасохторӣ
(Fj)

Сатњи
таъминнокӣ

Истењсолӣ

0,9

-(паст)

Иљтимоӣ

1,1

+(баланд)

Бозорӣ

1,0

+(кофӣ)

Таъминкунанда

0,9

-(паст)

Fj = 0,98

Тањияи муаллиф

Раќамњои рейтингии њисобшудаи гурӯњњои индексњои хусусӣ (Rj),
нишон доданд, ки дар вилояти Суѓд инфрасохтори иљтимоӣ ва бозорӣ,
ки сатњи бунёдии инфрасохтори минтаќавиро ташкил мекунанд, рушди
кофӣ, мутаносибан 1,1 ва 1,0 доранд.
Афзалият доштани љузъњои иљтимоӣ ва бозории
минтаќавӣ

бе

инкишофи

њамзамони

дигар

инфрасохтори

унсурњои

таркибии

инфрасохтор (истењсолӣ ва таъминкунанда) ба истифодаи пурраи
иќтидори захиравии мављудбудаи минтаќа имкон намедињад.
Тибќи натиљањои њисоб индекси љамъбастии сатњи таъминнокии
иќтисодиёти минтаќавии вилояти Суѓд бо инфрасохтор аз сатњи миёнаи
љумњурӣ 2% паст аст, ки аз сатњи нокифояи рушди инфрасохтор дар
минтаќа шањодат медињад.
Мувофиќи

методологияи

баррасишуда

муайян

намудани

таъминнокии вилояти Суѓд бо инфраструктура алњол њамаи намудњои
инфрасохторро ба се гурӯњ тасниф кардан мумкин аст: таъминнокии
баланд, таъминнокии кофӣ ва таъминнокии пасти инфрасохторӣ. Аз
љињати методологӣ таснифи мазкур барои банаќшагирии љорї ва
ояндабинї ва пешгӯӣ муњим аст, зеро он имкон медињад, ки дараљаи
мутобиќати унсурњои алоњидаи инфрасохтор ба талаботи субъектњои
хољагидор ва ањолии минтаќа муайян карда шавад.
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Методологияи

пешнињодшудаи

муайянкунии

таъминнокии

инфрасохтории минтаќа метавонад яке аз воситањои сиёсати иљтимоӣиќтисодии маќомоти њокимияти давлатӣ гардад. Таѓйирёбии сатњи
таъминнокӣ бо инфрасохтор дар динамика имкон медињад, ки додањои
ба њам алоќаманде ба даст орем, ки рушди инфрасохтори минтаќавӣ ва
бењтаршавии инфрасохтори минтаќаро тавсиф мекунанд. Ин ба арзёбии
сиёсати минтаќавии иљтимоӣ-иќтисодӣ дар минтаќањо ва муќаррар
намудани самти рушд имкон медињад, ки маќсади нињоии он бењтар
кардани сифати њаёт ва рушди устувори минтаќањои кишвар мебошад.
Тадќиќи таъсири таъминнокии инфрасохтории минтаќавӣ ба
инкишофи иќтисод ва рушди устувор бе ошкор сохтани омилњои
њавасмандкунанда ё мањдудкунандаи рушд ѓайриимкон аст.
Дар адабиёти илмии иќтисодӣ бештар омилњои иќтисодӣ, иљтимоӣ,
њуќуќӣ, табиӣ-љуѓрофӣ, техникӣ ва технологиро људо мекунанд. Ба
аќидаи баъзе олимон ба таснифи мазкур омилњои ташкилӣ-идоракуниро
илова намудан зарур аст. Дар навбати аввал, ин бо он вобаста аст, ки
амсилаи расмии идоракунии иќтисодиёт ба инкишофи объектњои
истењсолӣ, иљтимоӣ ва намудњои дигари инфрасохторњо таъсири љиддӣ
мерасонад. Сониян, ба инкишофи инфрасохтори минтаќавӣ институтњои
мављудаи танзими рушди инфрасохтор

барои соњањои гуногуни

иќтисодиёт таъсир мерасонанд. 78
Аќидае мављуд аст, ки вобаста аз таъсир ба рушди инфрасохтор
омилњо бояд ба омилњои мустаќим ва ѓайримустаќим, беруна ва дохилӣ,
инчунин омилњои дорои таъсири њавасмандкунанда ва монеъкунанда
тасниф карда шаванд 79.
Ба андешаи мо, омилњои асосии ба рушди инфрасохтори минтаќавӣ
таъсиррасон инњоянд:

Гилязутдинова И.В., Горелова Е.Н. Влияние организационно-экономических преобразований на
инновационную активность в сфере производственной инфраструктуры // Вестник Казанского
технологического университета. – 2009. - №5 – C. 123-131.
79
Брусакова И. А. Организация и управление инфраструктурой промышленного производства:
информационный аспект. - СПб: Изд-во Политехнического университета, 2010. – 284 с.
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1. Омилњои табиӣ-љуѓрофӣ (шароити табиӣ ва иќлимӣ, мавќеи
љуѓрофӣ, хусусиятњои экологӣ ва иќтидори захиравӣ). Њамаи омилњои
зикршуда ба рушди низоми инфрасохтори минтаќавӣ мустаќиман ё
ѓайримустаќим таъсир мерасонанд. Масалан, мављудияти захирањои
бузурги об дар Љумњурии Тољикистон соњаи энергетикаро чун яке аз
соњањои афзалиятноки иќтисодиёт муайян намудааст. Кӯњистон будани
93% масоњати љумњурӣ сохтори низоми наќлиётро муайян кардааст, ки
дар он њиссаи зиёдтарин ба наќлиёти автомобилӣ рост меояд.
2. Омилњои иќтисодӣ - ба омилњои дохилӣ ва беруна тасниф карда
мешаванд (љаззобияти инвеститсионӣ, раќобат, сиёсати андоз ва низоми
дастгирии давлатии корхонањои хурд ва ѓайра.) Омилњои иќтисодӣ
метавонанд ба рушди инфрасохтори минтаќавӣ мусоидат кунанд ё халал
расонанд. Масалан, дастгирии давлатии соњибкории хурду миёна дар
Љумњурии Тољикистон ба афзоиши шумораи корхонањои хурд дар
иќтисодиёт таъсир расонд. Аз љумла дар вилояти Суѓд дар панљ соли
охир шумораи корхонањои хурд дар соњаи инфрасохтор беш аз ду
маротиба зиёд шудааст. Зимнан сатњи баланди меъёри андозбандӣ дар
љумњурӣ рушди инфрасохтори минтаќавиро бозмедорад.
3. Омилњои техникӣ ва технологӣ вазъи заминаи моддӣ-техникии
њам инфрасохтори минтаќавӣ ва њам тамоми иќтисодиёти минтаќаро
муайян мекунанд. Вазъи заминаи моддӣ-техникӣ, пеш аз њама, бо
фарсудашавии фондњои асосии шабакањои гармидињӣ, коммуналӣ ва
барќӣ тавсиф карда мешавад. Масалан, 80% фонди манзилии Љумњурии
Тољикистон то соли 1990 сохта шудааст ва дар натиљаи ин,
нишондињандаи фарсудашавии фондњои асосӣ баланд

буда, зиёда аз

70%-ро ташкил мекунад. Дар натиља, агар дар ибтидои солњои 90-ум дар
кишвар ба 100 км шабакањои коммуналӣ 20-30 садама рост ояд, дар
солњои охир ин нишондињанда ба беш аз 200 садама расидааст. 80

Тибқи гузориши Корхонаи воҳиди давлатӣ «Хоҷагии Манзилию Коммуналӣ» дар ҶТ. – Душанбе. - 2017. –
С. 9-11.
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Мувофиќи њадафи тадќиќот мо чунин мешуморем, ки чун омилњои
њавасмандкунанда ва мањдудкунандаи ташаккул ва рушди объектњои
инфрасохтори минтаќавӣ тасниф кардани њамаи омилњое, ки ба рушди
инфрасохтори минтаќавӣ таъсир мерасонанд, мувофиќи маќсад аст
(љадвали 2.4.4).
Љадвали 2.4.4. - Омилњои њавасмандкунанда ва мањдудкунандаи
рушди инфрасохтори минтаќавии вилояти Суѓд
Омилњои њавасмандкунанда

Омилњои мањдудкунанда
Институтсионалӣ
- рушди маќомоти давлатӣ оид ба танзим - набудани муассисањои давлатӣ оид ба
ва мониторинги инфрасохтор;
танзим ва мониторинги инфрасохтор;
- рушди шарикии бахшњои давлативу - набудани консепсияи расмии рушди
инфрасохтор;
хусусӣ;
- консепсияи рушди инфрасохтории -набудани чорањои дастгирии давлатии
соњибкории
хурд
дар
соњањои
кишвар, минтаќањо;
тањияи
ќонунњои
махсусе,
ки инфрасохтор;
низоми
махсуси
зерсохторро
њамчун
як
намуди -набудани
мониторинги оморӣ.
фаъолияти иќтисодӣ танзим мекунанд;
- татбиќи чорањои дастгирии давлатии
соњибкории
хурд
дар
бахшњои
инфрасохтор.
Иќтисодӣ
- инкишофи муносибатњои раќобатпазир - талаботи нокифоя ба мањсулоти
дар соњањои инфрасохтор;
объектњои инфрасохтор дар бозори
- тањияи чорањои баланд бардоштани дохилӣ;
даромаднокии объектњои инфрасохтор;
- сатњи баланди хавфи молиявӣ
- татбиќи чорањои кафолати давлатӣ њангоми татбиќи лоињањои калони
бањри љалби воситањои ќарзӣ барои инфрасохторӣ;
татбиќи лоињањои калони инфрасохторӣ; - муддати дарози харољотбарории
- ташаккул додани фазои мусоиди лоињањои инфрасохторӣ;
инвеститсионӣ дар соњањои инфрасохтор; - нокифоя будани захирањои худии
- тањия ва татбиќи воситањои афзоиши молиявӣ барои рушд;
капитализатсияи
объектњои - мизони баланди фоизи ќарз;
инфрасохтор.
- набудани имтиёзњои андозӣ;
набудани
таъминнокии
инвеститсионӣ;
- инкишоф наёфтани институтњои
инфрасохтори молиявӣ.
Техникӣ-технологӣ
- тањия ва татбиќи сиёсати инноватсионӣ - набудани сиёсати инноватсионӣ дар
дар соњаи инфрасохтор;
соњаи инфрасохтор;
- таљдиди босуръати фондњои асосии - дараљаи баланди фарсудашавии
биноњо, иншоот ва таљњизот;
инфрасохтори истењсолӣ;
- истифодаи воситањои "ќарзгирӣ"-и - норасоии захирањои моддӣ барои
технологияњои хориљӣ барои таъмини коркарди мањсулоти инноватсионии
худӣ;
инфрасохторӣ;
- ташаккули заминаи худии рушди - сатњи пасти навкунии фондњои асосӣ.
инноватсионӣ.
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Давоми ҷадвали 2.4.4
Ташкилӣ ва идоракунӣ
- тањияи усулњои аз љињати иќтисодӣ - сатњи пасти њифзи њуќуќии соњибкорӣ
асосноки муайян кардани инфрасохтори дар соњаи инфрасохтор;
- сатњи пасти омодакунии кадрњо;
таъминнокӣ;
- коркарди усулњои аз љињати иќтисодӣ - набудани муассисањои махсуси
барои
омодасозї
ва
асосноки муайян кардани таносуби таълимӣ
байнисоњавии истењсолоти инфрасохторӣ бозомӯзии кадрњои роњбарикунанда
дар соњаи инфрасохтор.
ва хизматрасонињои инфрасохторӣ;
дар
амал
татбиќ
намудани
инфрасохтори минтаќавии стандартњои
байналмилалии сифат;
- бозомӯзӣ ва такмили њатмии ихтисоси
кормандони роњбарикунанда.
Тањияи муаллиф

Ќайд кардан зарур аст, ки имкониятњои омилњои мављудаи
мањдудкунандаи рушди инфрасохтори минтаќавӣ аз имконияти омилњои
њавасмандкунанда бартарии бисёркарата доранд. Сабаби паст будани
сатњи инкишофи инфрасохтори бозорӣ ва таъминкунанда дар минтаќа
мањз дар њамин аст.
Дар самти мазкур бояд чорањои дорои хусусияти институтсионалӣ
амалњои бунёдї гарданд, ки бо ташаккул ва рушди институти давлатии
танзим ва мониторинги инфрасохтор, тањияи ќонунњои махсус, ки
инфрасохторро чун намуди фаъолияти иќтисодӣ

танзим мекунанд,

вобастаанд.
Набудани маркази ягонаи њамоњангсозӣ ва танзим дар татбиќи
лоињањои инфрасохторӣ њам ба љаззобияти сармоягузории тамоми
инфрасохтори минтаќавӣ ва њам соњањои алоњидаи он таъсири манфӣ
мерасонад. Набудани кафолати давлатӣ барои маблаѓњои ќарзӣ ва
мизони баланди фоизи ќарзњои бонкӣ боиси зиёд шудани њаљми
маблаѓњои

пардохтнашуда,

ќарздории

кредитӣ

ва

дебитории

мӯњлаташон гузашта мегардад ва ба бадшавии њолати умумӣ ва
ноустувор шудани вазъи молиявии субъектњои инфрасохтори минтаќавӣ
оварда мерасонад.
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Мањз бо њамин сабаб дигаргунињо дар соњаи инфрасохтори
минтаќавӣ

бояд

институтсионалӣ

аз
оѓоз

чорањои
ёбанд.

њавасмандгардонии
Танњо

пас

аз

дорои

моњияти

татбиќи

чорањои

институтсионалӣ дар ин соња дигаргунињои амиќи иќтисодӣ ва, пеш аз
њама, рушди муносибатњои раќобатпазир дар соњањои инфрасохтори
минтаќавӣ оѓоз ёфта метавонанд.
Њамаи омилњои зикршуда, ки ба рушди инфрасохтори вилояти
Суѓд таъсир мерасонанд, дар нињояти кор ба нишондињандаи калидии
самаранокӣ ва њаљми иќтисодиёт, ки маљмӯи мањсулоти минтаќавӣ
мебошад, таъсир мерасонанд.
Аммо бо назардошти он, ки соњањои инфрасохтор ба сатњи њаёти
ањолӣ ва некӯањволии онњо таъсир мерасонанд, маљмӯи мањсулоти
минтаќавӣ (МММ) ба њар сари ањолӣ нишондињандае ба њисоб меравад,
ки таъсири мазкурро тавсиф мекунад, нишондињандаи ташкилёфта
(њосила) – Маљмӯи мањсулоти минтаќавӣ (МММ) ба њар сари ањоли ба
њисоб меравад.
Дараљаи таъсири рушди соњањои инфрасохтор ба МММ ба њар
сари ањолӣ тавассути тањлили коррелятсионӣ-регрессионӣ ошкор карда
шудааст.
Тањлили

коррелятсионӣ-регрессивӣ

нишон

дод,

ки

аз

нуњ

таѓйирёбандаи интихобшуда, ки ба афзоиши МММ ба њар сари ањолӣ
таъсир мерасонанд, нишондињандањои зерин таъсири махсус доранд
(љадвали 2.2.5).
Дар асоси додањои љадвали 2.2.5 амсилаи регрессияи маљмӯӣ сохта
шуд:
Y = 89.43 + 0.025 X1 + 0.0026 X2 + 0.017 X3 + 0.24 X4 + 1.13 X5
дар ин љо,
Y - МММ ба њар сари ањолӣ, њазор сомонӣ;
X1 - суръати афзоиши истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об, %
X2 - суръати афзоиши боркашонӣ;
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X3 - суръати афзоиши ба истифода додани масоњати умумии биноњои
истиќоматӣ; %
X4 - суръати афзоиши шумораи кати беморхонањо ба 10000 нафар, %;
X5 - суръати афзоиши шумораи муассисањои таълимӣ, %.
Љадвали 2.2.5. - Маълумоти ибтидоӣ барои тањлили таъсири омилњо ба
МММ дар вилояти Суѓд ба њар сари ањолӣ

Солњо

суръати
афзоиши
МММ ба њар истењсол ва суръати
сари ањолӣ,
таќсими
афзоиши
боркашонӣ
нерӯйи
њазор сомонӣ
барќ, газ ва
об, %
y

x1

x2

суръати
афзоиши ба
суръати
суръати
истифода
афзоиши
афзоиши
додани
шумораи кати
шумораи
масоњати
беморхонањо
муассисањои
умумии
ба 10000
таълимӣ, %
биноњои
нафар, %
истиќоматӣ,
%
x3
x4
x5

2000
0,3
97,3
105,4
110,5
95,4
101,2
2005
0,9
103
207,2
210,6
94,1
103,7
2010
2,5
108
154,6
155,8
89
101,2
2011
3,1
110
106,7
77,7
95,8
100,2
2012
3,8
112,2
107
104,1
101,5
100,3
2013
4,3
118,6
95,7
108,5
99
100,7
2014
4,7
112,1
106,2
126,8
97,7
100,1
2015
4,8
113,2
86,1
112,9
99,2
100,1
2016
5,4
99
102,6
101,2
99,8
101,1
2017
5,6
100
104,8
103,9
99,2
101,1
2018
6,9
95,1
105,7
109,6
99,8
100,5
Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суѓд. - Хуљанд, САНПҶТ, 2019. – С. 12-15; 167.

Муодилаи регресивии њосилшуда нишон медињад, ки њангоми 1%
зиёд шудани суръати рушди истењсол ва таќсими нерӯйи барќ, газ ва об
МММ ба њар сари ањолӣ ба 0,025 сомонӣ меафзояд; њангоми 1%
зиёдшавии суръати афзоиши боркашонӣ андозаи МММ ба њар сари
ањолӣ ба 0,0026 сомонӣ меафзояд; њангоми 1 % зиёд шудани суръати ба
истифода додани масоњати умумии биноњои истиќоматӣ андозаи МММ
ба њар сари ањолӣ 0,017 сомонӣ меафзояд, зиёдшавии шумораи кати
беморхонањо ба 10000нафар андозаи МММ ба њар сари ањолӣ ба 0,24
сомонӣ афзоиш меёбад; њангоми 1% пастшавии суръати афзоиши
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шумораи муассисањои тањсилоти њамагонии рӯзона андозаи МММ ба
њар сари ањолӣ ба 1,13 сомонӣ кам мешавад.
Коэффисиенти детерминтасияи баробар ба 0,6509 ё ба 65,1%
вариатсияи њиссаи МММ ба њар сар ањолии вилоят бо амсилаи
тањиягардида тавсиф кардан мумкин аст.
Њамин

тавр,

методикаи

пешнињодшудаи

арзёбии

маљмӯии

таъминнокии минтаќа ба инфрасохтор, омилњои људо карда, ки ба
параметрњои он таъсир мерасонанд, ба татбиќи муносибати маљмӯӣ ба
њалли масъалањои рушди инфрасохтори минтаќавӣ ва ба вуљуд овардани
механизми комилиёри устувори иќтисодии амалкарди ин низом
имконият

фароњам

меоранд.

Муносибати

пешнињодшударо

дар

маќомоти давлатӣ барои муайян кардани афзалиятњои стратегии рушд
ва суроѓанокии сармоягузорињои инфрасохторӣ истифода бурдан
мумкин аст. Таљрибаи љањонӣ нишон медињад, ки татбиќи фаъолонаи
лоињањои инфрасохторӣ

инфрасохтори нави минтаќањоро ташаккул

медињад, ки он аз як тараф, заминаи робитањои инноватсионӣ ва
сармоягузории дорои сифати навро таъмин менамояд, аз тарафи дигар
бошад фазои иљтимоӣ иќтисодии њудудро бењтар гардонида, ба љомеањои
мањаллӣ имкониятњои нави инкишофро фароњам меоварад.
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БОБИ III. САМТЊОИ СТРАТЕГӢ ДАР ТАЪМИНИ
ИНФРАСОХТОРИИ РУШДИ МИНТАЌАЊО
3.1. Таљдиди воситањои танзими давлатии таъмини инфрасохтории
минтаќањо
Ваќтњои охир њам ба љанбаи назариявӣ ва њам ба љанбаи њуќуќӣ ва
амалии танзими давлатии рушди соњаи инфрасохтор таваљљӯњи зиёд дода
мешавад. Дар сатњи давлатї пойгоњи зарурии ќонунгузорї ташаккул
дода шуд. Алалхусус баъди ќабули Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз
12.26.11

№

781

дар

бораи

“Дурнамоњои

давлатӣ,

консепсияњо,

стратегияњо ва барномањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии
Тољикистон”, инчунин тавсеа ёфтани амалияи истифодаи барномањо ва
стратегияњои

гуногун

дар

сатњи

њудуд

корбасти

механизмњои

банаќшагирии стратегии таъмини рушди њудудњо мубрамияти махсус
касб кард.
Дар ин самт дар Љумњурии Тољикистон Стратегияи миллии рушди
Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 санади бунёдї ба
шумор меравад, зеро он низоми афзалиятњо, њадафњо, вазифањо,
тадбирњо ва амали маќомоти њокимияти давлатиро оид ба рушди сиёсӣ,
иљтимоӣ-иќтисодии субъектњои давлатӣ дарбар мегирад.
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то
соли 2030 масъалањои калидиро муайян менамояд, ки дар дурнамои
дарозмуддат, бояд тамоми минтаќањои кишвар њам минтаќањои
нисбатан осудањол ва њам минтаќањои аз њама аќибмонда њалл кунанд.
Масъалањои зеринро људо карда шуданд:
- самаранокии пасти идоракунии давлатӣ дар сатњи минтаќа,
худидоракунии мањаллӣ, инчунин дар минтаќањо барои рушд истифода
бурдани захирањо ва иќтидорњои дохилии мављуда;
- сифати пасти сармояи инсонӣ дар сатњи минтаќањо;
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- зарурати сармоягузории назаррас ба барќарорсозӣ ва рушди
инфрасохтор дар минтаќањо (объектњои хоҷагии манзилию коммуналӣ,
маориф, тандурустӣ, энергетика, наќлиёт, варзиш, фароѓат ва њалли
масъалањои экологӣ, аз љумла, партовњои кимиёвӣ, уран ва ѓайра);
- заминаи сусти молиявии буљетњои мањаллӣ 81.
Масъалањое,

ки

дар

Стратегияи

миллии

рушди

Љумњурии

Тољикистон барои давраи то соли 2030 зикр гардидаанд, ба љустуљӯи
воситањои самарабахши танзимкунанда, ки ба рушди инфрасохтори
минтаќавӣ равона шудаанд, мубрамият мебахшад. Ин марбут ба он аст,
ки дар њуљљати стратегӣ таъкид гардидани рушд ва барќарорсозии
инфрасохтор шањодати аз љониби давлат возењан дарк шудани зарурати
инкишофи инфрасохтор барои фаъолияти бомуваффаќияти минтаќањо
мебошад. Зеро инфрасохтор “ядро”-и бахши љамъиятии иќтисодиёт ва
унсури

њатмии

низоми

дилхоњи

иќтисодӣ

мебошад.

Фаъолияти

объектњои ба њам алоќаманди инфрасохтор ба ќонеъ гардонидани
талаботи минтаќа ё њудуди мушаххас равона шудааст. Аз ин рӯ,
масъалањои рушд, барќарорсозӣ ва таљдиди инфрасохтор дар сатњи
минтаќа ањамияти хоса пайдо мекунанд.
Рушди инфрасохтори минтаќавӣ бо њаллу фасли масъалањои
иљтимоию иќтисодии кишвар вобаста аст ва аз низоми амалњое иборат
мебошад, ки заминањо ва мањдудиятњои воќеии рушди минтаќаро ба
назар мегирад.
Њамзамон дар сатњи минтаќа бояд тадбирњое андешида шаванд, ки
суръати оптималии рушд ва самтњои инкишофи инфрасохторро бо
назардошти вижагињои минтаќавии равандњои такрористењсол таъмин
мекунанд. Пеш аз њама аниќ кардан зарур аст, ки тањти мафњуми
воситањои танзими рушди инфрасохтор дар минтаќа бо маќсади баланд
бардоштани таъмини инфрасохторӣ мо чи фањмида мешавад. Тањти
мањфуми воситањои рушди инфрасохтори иќтисодиёти минтаќа барои
Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 - Душанбе: "Контраст", 2016.
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дурнамо мо маљмӯи тамоми амалњоеро дар назар дорем, ки бошуурона
ва маќсаднок ба таъмини инфрасохтории иќтисодиёти минтаќа таъсири
миќдорӣ ва сифатӣ мерасонанд.
Дар адабиёти илмӣ ба воситањои асосии танзими рушди минтаќа
мансуб мешуморанд: танзими њуќуќӣ; механизмњои банаќшагирии
стратегӣ; њамкории байнимунисипалӣ, бозтаќсими ваколатњо; танзими
молиявӣ ва ѓайра.
Ба

андешаи

мо,

воситањои

аз

њама

муассири

танзим

ва

њавасмандгардонии рушди таъминоти инфрасохтории иќтисодиёти
минтаќа

воситањои

маъмурӣ-идоракунӣ,

сармоягузорӣ-молиявӣ,

таљдидӣ, банаќшагирии стратегӣ мебошанд.
Воситањои мазкур бояд њамчун низом баррасӣ карда шаванд, зеро
онњо робита ва вобастагии мутаќобила доранд (расми 3.1.1).
Гурӯњи воситањои маъмурӣ-идоракунӣ ба сохторњои давлатии
танзим ва њавасмандкунӣ асос меёбанд. Воситањои мазкур ба рушди
таъминоти инфрасохтории минтаќа таъсири њам мустаќим ва њам
ѓайримустаќим мерасонанд. Воситањое, ки ба ин гурӯњ дохил мешаванд,
ба се самт таќсим карда шудаанд:
 Воситањои институтсионалӣ рушди таъмини инфрасохтории
минтаќа:
• таъсиси маќомоти махсуси марказии давлатӣ, ки ба рушди
инфрасохтор дар минтаќањо масъул аст. Ба сифати ин маќом метавонад
Маркази рушди инфрасохтории Љумњурии Тољикистон хизмат кунад;
• таъсиси сохтори минтаќавии Маркази рушди инфрасохтор.
Тањлили таљрибаи љањонии рушди инфрасохтор дар минтаќањо
нишон медињад, ки бо мурури рушди инфрасохтори минтаќа ва таъсири
фаъолонаи муњити беруна – ба амалиёти субъектњои хољагидор беш аз
пеш зарурати њамоњангсозӣ ва њамзамонсозӣ меафзояд. Маќомоти
њокимияти минтаќавӣ бояд вазифаи њамоњангсозиро иљро кунанд ва
барои шарикӣ њам дар дохили минтаќа ва њам ба шарикони хориљӣ
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шароит фароњам оваранд. Ба андешаи мо, дар ин маврид маќомоти
минтаќавӣ бояд воситањоеро, аз ќабили платформањои гуногуни
муколамавӣ ва машваратњо истифода баранд.
Воситаҳое, ки рушди таъмини инфрасохтории иқтисодиёти
минтақавиро танзим мекунанд ва ҳавасманд мегардонанд

Инвеститсионӣмолиявӣ

Маъмурӣ-идоракунӣ

Ташкил
намудани
мақомоти
махсус;
қабули қонунҳо ва
дигар
санадҳои
ҳуқуқӣ,
таҳияи
консепсияҳо,
тавсияҳои
методӣ;
таъминоти кадрӣ

Афзун намудан ва
истифодаи оқилонаи
воситаҳои
буҷети
давлатӣ ва минтақавӣ,
воситаҳои
ғайрибуҷетӣ,
маблағгузориҳои
хориҷӣ

Таҷдидӣ

Тағйироти сифатии
хизматрасонии
инфрасохторӣ; ҷорӣ
кардани
инноватсияҳо,
ҳамгироии унсурҳои
инфрасохтор;
ташаккули
сиёсати
инвеститсионӣ

Банақшагирии стратегӣ ва ояндабинии таъмини инфрасохтории
иқтисодиёти минтақавӣ

Расми 3.1.1. - Воситањои танзимкунанда ва њавасмандкунандаи рушди таъмини
инфрасохтории иќтисодиёти минтаќа

 Ба гурӯњи воситањои њуќуќӣ дохил мешаванд: ќонунњо, ќарорњо
ва амрњои маќомоти марказӣ, минтаќавӣ ва мањаллии њокимият,
маќомоти худидораи мањаллӣ, њуљљатњои сохторњои ассотсиативӣ.
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Дар њисобот дар бораи раќобатпазирии глобалӣ ќайд мешавад 82, ки
инфрасохтори мутараќќӣ ва баландсифат ба баланд бардоштани
самаранокии фаъолияти иќтисодиёти миллӣ мусоидат мекунад. Ин ба он
вобаста аст, ки мањз инфрасохтор мањалли љойгиршавии субъектњои
хољагидориро муайян мекунад, инчунин ба намудњои фаъолияте, ки ба
сатњи баланди рушди иќтисодӣ ноил шуда метавонанд, таъсир
мерасонад. Тибќи таљрибаи љањонӣ инфрасохтор унсури зарурии рушди
иќтисодӣ мањсуб мешавад ва танњо ба туфайли он метавон ба таѓйироти
назарраси инноватсионӣ ноил шуд. Дар робита ба ин, мо чунин
мешуморем, ки зарурати тањияи ќонунњои махсуси танзимкунандаи
инфрасохтор њамчун як намуди фаъолияти иќтисодӣ ба миён омада аст.
Чунин восита ба амалигардонии дурнамои муайянкардаи Стратегияи
миллии рушди иќтисоди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли
2030 мусоидат хоњад кард.
 Воситањои консептуалӣ дар шакли стратегияњо, барномањо ва
лоињањои рушд, созишномањо (байни марказ ва минтаќањо, сохторњои
ваколатдор ва бизнес) мавриди истифода ќарор мегиранд.
Ба андешаи мо, дар марњилаи муосири рушди иќтисоди миллӣ
зарурати тањияи консепсияи рушди инфрасохтори минтаќа дар давраи
дарозмуддат ба миён омадааст, ки дар он бояд ба рушди инфрасохтори
бозорӣ ва таъминкунандаи вилояти Суѓд таваљљӯњи махсус дода шавад,
зеро тањлил ва њисобкардњо сатњи пасти таъминнокиро бо ин
инфрасохторњо

муайян

карданд.

Индекси

умумии

таъминнокии

инфрасохтори бозорӣ 0,68-ро ташкил мекунад. Дар минтаќа сатњи пасти
фаъолият дар самти пешнињоди хизматрасонињои байналмилалӣ (0,05),
миёнаравии молиявӣ, амалиёт бо амволи ѓайриманќул ва иљора,
фаъолияти умумии тиљоратӣ (0,85) ба мушоњида мерасад.
Мубрамияти тањияи консепсияи рушди сохтори минтаќавиро
инчунин муќаррароти Стратегияи миллии рушди иќтисодиёти Љумњурии
82

The Global Competitiveness Report 2014–2015. – World Economic Forum. - 2014. - Р. 6.

131

Тољикистон барои давраи то соли 2030 асоснок мекунад. Дар он ќайд
мешавад, ки бо мурури таљдиди инфрасохтор сањми минтаќањо дар
рушди иљтимоӣ-иќтисодии кишвар тадриљан зиёд хоњад шуд. 83
Консепсияи

рушди

таъминоти

инфрасохтории

иќтисодиёти

минтаќавӣ ба муќаррароти зерин такя мекунад:
1. Низоми бозории минтаќа аз якчанд типњои бозорњо (истеъмолӣ,
молиявӣ, воситањои истењсолот, амволи ѓайриманќул ва ѓайра) иборат
аст, ки онњо инфрасохтори ба худ хос ва вижагињои танзим доранд.
2. Субъектњои инфрасохтори бозорӣ барои њар типи бозор махсус
мебошанд ва ин дар нишондињандањои фаъолият, шаклњо ва методњои
идоракунӣ инъикос меёбад.
3. Инфрасохтори њар як бозор дар робитаи мутаќобила бо дигар
субъектњои низоми бозор ташаккул ва инкишоф меёбад.
4. Механизми танзими инфрасохтори типњои алоњидаи бозорњо
бояд робитаи байнињамдигарии њама типњои бозорњоро ба њисоб гирад.
Консепсияи рушди таъминнокии инфрасохтории минтаќа њамчун
њуљљати дурнамо бояд барои маќомоти идоракунии минтаќа самти
дарозмуддати ташаккули инфрасохтори мутараќќӣ гардад; ба ошкор
сохтани масъалањои рушди иљтимоию иќтисодӣ, сармоягузорӣ ва
экологӣ ва имкониятњои воќеии њалли онњо мусоидат кунад, шакл ва
методњои танзими иќтисодӣ ва њуќуќии таъмини инфрасохтории
минтаќаро мудаллал намояд.
Чӣ тавре ки таљрибаи ватанӣ нишон медињад, новобаста аз
ањамияти

бечунучарои

иљрошавандагии

воситањои

барномањо,

барномавии

дараљаи

ноилшавӣ

танзими
ба

рушд,

вазифањо

гузошташударо аз бисёр љињат мављудият ва басандагии захирањои
молиявӣ ва сармоягузорӣ муайян мекунанд. А.М. Лавров ва Н.А. Бегчин
дуруст ќайд мекунанд, ки “афзоиши миќдор ва њаљми стратегияњо ва
њуљљатњои барномавӣ дар сатњи минтаќавӣ бидуни њамоњангсозии
Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 - Душанбе: "Контраст", 2016.
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дахлдор бо механизмњои буљетӣ кафолати ноил шудан ба маќсадњои дар
њуљљатњои мазкур дарљшуда буда наметавонанд”. Ин њолат робитаи
байни банаќшагирии стратегӣ ва воситањои инвеститсионӣ-молиявии
рушди инфрасохтори минтаќаро тавсиф мекунад. Он њамчунин ба
тадќиќи масъалањои марбут бо истифодаи механизмњои танзими
молиявии рушди инфрасохтори минтаќавӣ мубрамият мебахшад.
 Истифодаи воситањои инвеститсионӣ ва молиявӣ бо он асоснок
карда мешавад, ки инфрасохтори минтаќавӣ дар таркиби дороињои
иќтисодӣ ќарор дорад ва моликияти миллие ба шумор меравад, ки
гирифтани даромад алоќаманд аст. Бинобар ин њавасмандгардонии
иќтисодии рушди инфрасохтори минтаќавӣ дар нињояти кор боиси
афзоиши сармоягузории воќеӣ ва рушди инноватсионии минтаќа
мегардад 84.
Сармоягузорињо

ба

инфрасохтор

ба

рушди

дарозмуддати

иќтисодии минтаќа мусоидат намуда, яке аз воситањои асосии фароњам
овардани шароит барои рушди иљтимоӣ-иќтисодии минтаќа мебошанд,
захирањо ва ќувваи кориро аз соњањои аќибмондаи иќтисодиёт ба
бахшњое,

ки

рушди

дарозмуддати

устувори

иќтисодиро

таъмин

менамоянд, бозтаќсим мекунанд. Бо истифодаи муносибати низомманд
намудњои

асосии

инфрасохтори

воситањои

минтаќавиро

молиявӣ-сармоягузории

пешнињод

менамоем:

рушди

сармоягузории

мустаќими давлатӣ аз буљетњо; интиќоли объектњои инфрасохторӣ ба
тавозуни љамъияти сањомии калон бо иштироки давлат; итиќоли
объектњои

инфрасохторӣ;

молияи

бахши

ѓайридавлатӣ;

фондњои

сармоягузорӣ ва суѓурта, фондњои рушд; бурсњо; андозњо; имтиёзњои
андозӣ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва ѓайра.
Моњиятан воситањои зикршудаи сармоягузорӣ-молиявӣ воситањои
классикӣ

мебошанд.

Њамзамон

норасоии

маблаѓ

омили

асосии

мањдудкунандаи рушди инфрасохтори минтаќавӣ ба њисоб меравад.
Шопенко Д. В. Развитие региональной инфраструктуры в условиях модернизации экономики: монография
/ Д. В. Шопенко, С. В. Кель- бах. - СПб.: СПбГИЭУ, 2011. – С. 65.
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Дар шароити норасоии захирањои буљети давлатӣ барои њамаи
минтаќањо захирањои молиявие, ки ба рушди инфрасохтор равона карда
шудаанд, бояд дар объектњои аз њама муњимме равона шаванд, ки
метавонанд ба таѓйироти мусбати миќдорӣ ва сифатӣ заминаи мусоид
фароњам оранд.
Ба андешаи мо, њангоми њаллу фасли масъалањои касри буљет, ки
бо рушди инфрасохтор алоќаманд аст, ба таљрибаи хориљӣ рӯ овардан
зарур аст. Аксарияти давлатњо фонди махсуси рушди минтаќањоро
таъсис медињанд, ки он лоињањои инфрасохториро дар асоси озмун
маблаѓгузорӣ мекунад. Бо ёрии ин восита ду вазифаи хеле муњимро њал
кардан

мумкин

аст:

аввалан,

масъалаи

мушаххаси

вобаста

ба

таъминнокии инфрасохтории минтаќа њал мегардад. Сониян, ќобилияти
ташкилотчигии маќомоти давлатӣ вобаста ба омодасозии дархостњои
лоињавӣ ва ташкили амалисозии лоиња инкишоф меёбад85.
Таљрибаи кишварњои хориљӣ исбот мекунад, ки бо истифодаи
воситањои

ангезишдињанда

раќобатпазирии

давлат

минтаќањо

институтсионалиро

инкишоф

ба

мусоидат
медињад

баланд
менамояд,

ва

фаъолияти

бардоштани
ќобилияти
марбут

ба

таъминнокии инфрасохтории минтаќаи субъектњои хољагидориро фаъол
мегардонад. Бурсњо (грантњо) ва озмунњо аз љумла чунин воситањо
мебошанд,

ки

дар

соњаи

таъмини

инфрасохтории

минтаќањо

муносибатњои нав ба шумор мераванд. Ин воситањо фарњанги нави
идоракуниро ташаккул медињанд, ки он ба бењтаршавии доимии вазъи
инфрасохтори минтаќа заминањо фароњам меорад.
Дар аксарияти кишварњои љањон масъалањои молиявии рушди
инфрасохтори њудудњо тавассути кластерҳо њал мегардад. Таљриба
нишон медињад, ки ба туфайли самараи синергетикӣ бо инкишофи
кластерњо на танњо муносибатњои молӣ-пулӣ таќвият меёбанд, балки
соњаи молиявӣ низ рушд мекунад.
85
И. Дегтярева, Подходы и инструменты стимулирования экономического развития регионов государства в
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Ба андешаи мо, бояд воситањои љалби молиявии шањрвандон ба
маблаѓгузории лоињањои инфрасохторӣ људо карда шаванд. Воситаи
љалби молиявии шањрвандон ба њалли масъалањои дорои амањияти
мањаллӣ, ки ба тараќќии њудуд ва инфрасохтор вобастаанд, буљетонии
ташаббускорона мањсуб мешавад. Он бо истифодаи механизмњои
мухталиф, ки ба ташаббускории шањрвандӣ асос меёбанд, амалӣ карда
мешавад. Механизмњои мазкур бояд њалли масъалањои дорои ањамияти
мањаллиро бо иштироки сокинон дар интихоби объектњое, ки воситањои
буљет ба онњо сарф мешавад, њамчунин назорати татбиќи лоињањои
мазкурро таъмин кунанд. Вобаста ба ин, дар доираи лоињањои буљетонии
ташаббускорона њаммаблаѓгузорӣ танњо ба њалли масъалањои дорои
ањамияти мањаллӣ пешбинӣ карда мешавад, ки ин ба талаботи Ќонуни
Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 1994 № 1094 “Дар бораи
худидоракунии шањрак ва дењот”, моддаи 13 дар бобати харљи
маблаѓњои буљетњои мањаллӣ љавобгӯ мебошад. Хусусияти фарќкунандаи
технологияи мазкур дар он аст, ки татбиќи лоињањо дар заминаи
њаммаблаѓгузорӣ бо љалби на танњо маблаѓњои буљетњои сатњњои
гуногун, балки маблаѓњои сокинон ва корхонањои дар њудуди дахлдор
љойгирбуда амалӣ мешавад.
Дар марњилаи муосири рушд дар сиёсати иќтисодӣ ва иљтимоӣ
назди Љумњурии Тољикистон вазифаи ба вуљуд овардани асосњои рушди
инноватсионии иќтисоди кишвар умуман ва дар њар як минтаќа дар
алоњидагӣ истодааст 86. Рушди инноватсионӣ ва таљдидӣ таѓйир додани
параметрњои тараќќии иќтисодӣ ва иљтимоиро таќозо мекунад, ки он
таѓйир ва таљдиди инфрасохторро пешбинӣ менамояд. Аз ин рӯ,
дигаргунсозии фаъоли инфрасохтори минтаќањо яке аз шартњои таъмини
рушди устувори онњо мебошад.
Воситањои таљдидї ба такмили инфрасохтор нигаронида шудаанд,
ки бояд ба дигаргуншавии таркиби инфрасохтори минтаќа оварда
Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 - Душанбе: "Контраст", 2016.
- С. 23.
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расонад.

Таљдиди

инфрасохтор

боиси

болоравии

иќтисодиёти

минтаќањои ќафомонда ва ќонеъ гардонидани талаботи минтаќањои
нисбатан рушдкарда мегардад. Баъди гузаштан ба роњи инноватсионии
рушд ташаккул додани сатњи зарурии таъминоти инноватсионӣинфрасохтории иќтисоди минтаќа ба маќсад мувофиќ мебошад.
Ба андешаи мо, раванди таѓйирёбии инфрасохтори минтаќавӣ бояд
дар ду марњила сурат гирад: барќарорсозӣ ва инноватсионӣ. Марњилаи
барќарорсозӣ бо барќарорсозии инфрасохтори мављудаи минтаќавӣ
алоќаманд аст. Ин ба он вобаста аст, ки бештари унсурњои
инфрасохтори минтаќавӣ дар замони шӯравӣ сохта шудаанд. Марњилаи
дувум бунёди объектњои нави инфрасохтори инноватсиониро пешбинӣ
мекунад, ки бояд дар иќтисоди минтаќа тамоюлњои навсозиро ба вуљуд
орад.
Воситањои рушди инноватсионӣ-инфрасохтории минтаќа бизнесинкубаторњо-паркњои саноатӣ; паркњои технологӣ; паркњои илмӣ;
кластерњо ва ѓайра мебошанд.
Паркњои технологӣ ва сохторњои дигари шабењи онњо, ки дар
вилояти Суѓд таъсис дода шудаанд, вазифањои худро иљро намекунанд,
инфрасохтори

пароканда

мебошанд

ва

раванди

инноватсиониро

дастгирӣ намекунанд. Яке аз вазифањои инфрасохтори инноватсионӣ
дастгирии иттилоотии соњибкории хурди инноватсионӣ мебошад, ки
айни замон хеле суст инкишоф ёфтааст.
Таъсиси

инфрасохтори

муассири

инноватсиониро

тавассути

ташкил ва ба истифода додани намуди нави бизнес-инкубатор, бизнесинкубатори парваришгоњ оѓоз кардан мумкин аст: Хусусияти ин гуна
инкубаторњо дар он аст, ки он дар худ инкубатори муќаррарӣ ва толори
компютерии китобхона (шањр ё донишгоњи калон)-ро муттањид мекунад.
Чун инкубатори муќаррарӣ он хизматњои гуногун ва имкони иљораи
биноро пешнињод мекунад. Чун китобхонаи донишгоњӣ чунин бизнесинкубатор дастрасии шабонарӯзиро ба истифодаи китобхонаи электронӣ
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ва пойгоњи тадќиќоти маркетингӣ фароњам меорад. Чунин инкубатор
дар маркази шањр љойгир мешавад, хизматњои гуногуни музднокро
пешнињод мекунад ва сохтори шабакавӣ дорад.
Маркази илм ва инноватсия объекти дигари инфрасохтори
инноватсионӣ метавонад бошад, ки њадафи он дастгирии иттилоотии
субъектњои соњибкорӣ ва њама шахсони ба дастовардњои мављудаи илмӣ
ва техникӣ манфиатдору њавасманд мебошад.
Дар марњилаи муосири рушд наќши банаќшагирии стратегӣ
њамчун унсури низоми идоракунии минтаќавӣ мунтазам меафзояд. Ин ба
он вобаста аст, ки банаќшагирии стратегӣ вокуниш ба таѓйироти
босуръат дар иќтисодиёт ва љомеа мебошад. Устувории низоми иљтимоӣиќтисодии минтаќавӣ ва дар иртибот бо он, сатњи њаёти ањолӣ аз бисёр
љињат аз вазифањои дуруст ва ба миён гузошта ва сохторбандишудаи
стратегӣ, истифодаи оќилонаи захирањое, ки барои татбиќи стратегия
људо карда шудаанд ва аз мунтазамии чорањои банаќшагирифта вобаста
аст. Аз ин рӯ, дар шароити ноустувории муњити бозор банаќшагирии
стратегӣ яке аз воситањои асосии идоракунии рушди кишвар, минтаќањо
ва аз љумла, инфрасохтор мебошад.
Ба андешаи мо, банаќшагирии стратегии рушди инфрасохтори
минтаќавӣ раванде мебошад, ки тавсияи маќсадњо, муќаррар намудани
нишонањо, интихоби самтњои афзалиятноки рушди инфрасохтори
минтаќавӣ, муайян кардани роњњои ноил шудан ба онњоро дар бар
мегирад ва ба таъмини фаъолияти самарабахши низоми инфрасохтории
минтаќавӣ дар давраи дарозмуддат ва баланд бардоштани сифати њаёти
ањолӣ равона карда шудааст.
Мо аќида дорем, ки раванди банаќшагирии стратегии рушди
инфрасохтори минтаќавиро ба ду давраи асосӣ - давраи рушд ва давраи
татбиќи стратегия таќсим кардан мувофиќи маќсад аст. Њар яке аз
равандњои мазкур як ќатор чорабинињои пайдарњам иљрошавандаро дар
бар мегирад, ки дар панљ бахш муттањид карда шудаанд. Дар марњилаи
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тањияи стратегия - тањлили шароити беруна ва дохилӣ, муайян кардани
њадаф, муайян кардани нишонањо, интихоби афзалиятњои рушд ва
муќаррар намудани роњњои татбиќи онњо ва дар давраи иљро- ташкили
иљроиш ва назорати амалигардонии њадафњои пешбинишуда аз љумлаи
тадбирњои мазкур мебошад.
Тањлили муњити дохилӣ тањлили ретроспективии ќонуниятњои
дохилии рушди инфрасохтори минтаќаро пешбинӣ мекунад, ки муайян
кардани натиљањо ва тамоюлњои рушди инфрасохтори минтаќавӣ,
муайян кардани сатњи таъминнокии инфрасохтор тибќи соњањоро дар
бар мегирад. Методикаи тањлили муњити дохилӣ дар зерфасли 1.2
баррасӣ карда шудааст.
Маълумоти дар ин марњила бадастомада барои муќаррар намудани
маќсадњои рушд дар дурнамои мавриди баррасишаванда бо асоснок
кардани афзалиятњои стратегии рушди инфрасохтори минтаќавӣ ва
роњњои татбиќи онњо ба сифати асос хизмат мекунад.
Барои амалӣ гардонидани рушди стратегии низоми инфрасохтори
минтаќавӣ ва љузъњои соњавии он муайян кардани афзалиятњои рушди
стратегии таъмини инфрасохтори минтаќавӣ зарур аст.
Интихоб кардани намудњои асосии мушаххасоти сифатие, ки
шароити мӯътадили фаъолияти субъектњои иќтисодиёти минтаќаро
таъмин менамоянд, муайян кардани самтњои рушди иќтисодӣ ва иљтимоӣ
дар давраи татбиќи наќшаи стратегӣ зарур аст. Дар нињояти кор, бояд
амрномањои фармоишии давлатӣ, ки ба рушди стратегии инфрасохтори
минтаќа равона шудаанд, тањия карда шаванд.
Истифодаи муносибати стратегии барномавӣ - њадафманд имкон
медињад, ки самтњои рушди инфрасохтори минтаќавӣ муайян карда
шаванд. Истифодаи муносибати мазкур бо он асоснок карда мешавад, ки
рушд њаракати маќсаднок мебошад ва инфрасохтор њамчун як ќисми
низоми минтаќавӣ бо маќсадњои ба миён гузоштаи рушди иљтимоӣ-

138

иќтисодии минтаќа вобаста аст. Амалкарди унсурњои инфрасохтори

Давраи таҳияи стратегия

минтаќавӣ ба ноил гардидан ба маќсадњои мазкур тобеъ мебошад.
Таҳлили шароити беруна ва дохилӣ, муайян кардани
тарафҳои қавӣ ва заиф

Муайян кардани мақсадҳои стратегӣ ва самтҳои
инкишофи инфрасохтори минтақа

Давраи татбиқи
стратегия

Муайян кардани самтҳои афзалиятноки рушди
инфрасохтори минтақа ва роҳҳои татбиқи онҳо

Татбиқи стратегияҳои интихобшуда; интихоби
механизми татбиқи стратегияҳо; муайян кардани
захираҳо

Назорат аз болои татбиқи стратегия
Расми 3.1.2. - Мунтазамии банаќшагирии стратегии рушди инфрасохтори
минтаќавӣ

Маќсадњои стратегии интихобшуда ва афзалиятњои рушди сохтори
минтаќавӣ заминаи тањияи њуљљатњои хусусияти стратегӣ дошта ё
наќшаи стратегӣ мебошанд. Сипас давраи татбиќи њуљљати ќабулшуда
фаро мерасад.
Механизми татбиќи стратегияи рушди таъмини инфрасохтории
минтаќа бо роњи таъсири маќсадноки маќомоти њокимияти давлатӣ ва
идоракунии минтаќа ба равандњои иљтимоӣ ва иќтисодӣ дар самтњое, ки
њуљљати стратегии рушди инфрасохтори минтаќавӣ муайян кардааст
амалӣ карда мешавад.
Сохтори механизми татбиќи стратегияи таъмини инфрасохтори
минтаќа аз се бахши асосӣ иборат аст: шаклњо, таъминот ва методњо.
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Њар як бахш мундариља ва ањамияти худро дорад. Бахши якуми «шаклњо» бояд барномањои маќсаднокро дар бар гирад, ки дар асоси
Стратегияи ќабулшудаи рушди инфрасохтори минтаќавӣ тањия шудаанд.
Чунин барномањо бояд самтгирии соњавӣ дошта бошанд. Тибќи
натиљањои њисобњои таъминнокии инфрасохтории вилояти Суѓд яке аз
ин гуна барномањо бояд ба рушди инфрасохтори бозорӣ равона карда
шавад. Бахши дуюм таъминоти ташкилӣ, захиравӣ, њуќуќӣ, иттилоотӣ,
тањлилӣ ва методологиро дар бар мегирад. Дар бахши сеюм методњои
иќтисодӣ, маъмурӣ, иттилоотӣ, меъёрӣ-њуќуќӣ мутамаркиз гардидаанд.
Њамин тавр, истифодаи воситањои мухталифи танзими давлатӣ ба
њалли як ќатор масъалањои муњимми марбут ба таъмини инфрасохтории
иќтисодиёти минтаќа имкон медињад, ки дар нињояти кор ба рушди
иќтисодӣ ва бењтар шудани сифати њаёти ањолии минтаќа ва умуман
мамлакат мусоидат хоњад кард.
3.2. Сатњи иќтидори инфрасохторӣ ба интихоби стратегияи сармоягузорӣ
дар минтақа
Дар иќтисодиёти муосир вазъи инфрасохтор сатњи рушди љомеаро
инъикос мекунад ва индикатори рушди иќтисодӣ мебошад. Сатњи
таъминнокӣ бо соњањои инфрасохторї на танњо ба рушди иќтисодӣ
таъсир мерасонад ва устувории дарозмуддати онро дар дурнамо таъмин
менамояд, балки раќобатпазирии давлатро дар иќтисоди љањонӣ низ
тавсиф менамояд. Раванди љањонишавӣ ба ташкил, фаъолият ва
бањрабардории объектњои инфрасохтор талаботи нав пешнињод мекунад.
Объектњои мазкур бояд ба талаботи стандартњои љањонӣ љавобгӯ
бошанд. Ин талабот объектњои инфрасохторро сармояталаб мегардонад
ва дар њолати касри фонди маблаѓи буљети давлатӣ мушкилот ба вуљуд
меорад. Дар натиља зарурати љустуљӯи шаклњои нави маблаѓгузорӣ ба
миён меояд.
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Дар иќтисоди љањонӣ фарќи байни маблаѓи барои нигоњ доштани
суръати рушди иќтисодӣ зарурӣ ва сармоягузорӣ ба инфрасохтор то соли
2030

њамасола 0,8 триллион доллари ИМА ё 3,8% ММД-и љањонӣ

арзёбӣ гардидааст. 87 Дар иќтисодиёти муосир касри сармоягузорӣ ба
инфрасохтор њам ба кишварњое, ки иќтисодиёташон дар њоли тавсеа
мебошад ва њам ба мамлакатњои дорои иќтисодиёти мутараќќӣ хос
мебошад.
Дар адабиёти илмӣ ба њалли масъалаи нокифоя маблаѓгузорӣ
шудани инфрасохтори минтаќавӣ муносибатњои гуногун дучор мешавад.
Яке аз онњо ислоњоти инфрасохтор (наќлиёт, хоҷагии манзилию
коммуналӣ ва ѓайра) тавассути ба худмаблаѓгузорӣ гузарондани ин соња
мебошад. Дар ин маврид ба мӯњтавои мафњуми «инфрасохтор» мурољиат
кардан зарур аст. Бо вуљуди муносибатњои гуногун ба таърифи ин
мафњум олимон вазифањои онро чунин муайян мекунанд: таъмини
шароит барои фаъолияти иќтисодиёт, ќонеъ гардонидани эњтиёљоти
њаётан муњими ањолӣ ва фаъолияти самарабахши субъектњои иќтисодӣ.
Пас, пешнињоди неъматњои инфрасохторӣ бояд дар сатњи давлатӣ
таъмин карда шавад, зеро инфрасохтор ањамияти љамъиятӣ ва дигар
хусусиятњо дорад, ки объектњои инфрасохторро аз дороињои дигар фарќ
мекунанд.
Дар

иртибот

коммерсиолизатсияи

бо

ин

нукта

ќайд

кардан

(тиљоратикунонии)

соњаи

лозим

аст,

ки

инфрасохторӣ

муќаррароти зерини назарияи иќтисодиро рад мекунад: “Принсипњои
умумии нархгузории раќобатӣ дар сатњи харољоти нињоӣ дар соњањои
инфрасохтор зараровариро ба миён меорад” 88. Сабаби ин њолат дар
хусусиятњои хоси иќтисодӣ ва иљтимоии инфрасохтор нињон аст.
Хусусиятњои хоси иќтисодии инфрасохтор иборатанд аз:
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1. Эффектњои (натиљањои фаъолият) калонмиќёси мусбати берунаи
корхонањои инфрасохторӣ на дар фоидаи онњо, балки дар баланд
бардоштани самаранокии корхонањои истеъмолкунандаи хизматрасонии
инфрасохторӣ аз њисоби коњиши харољот ва афзоиши фоида, баланд
бардоштани некӯањволии ањолӣ зоњир мешаванд89.
2. Инфрасохтор «неъматњои љамъиятӣ»-ро истењсол мекунад, яъне
чунин хизматрасонињоеро, ки аз љониби истеъмолкунанда пардохт
(чароѓонкунии кӯчањо, роњњои шањр ва ѓайра) намешаванд
3. Харољоти нињоӣ дар соњаи инфрасохтор тамоюл ба ихтисор
доранд, ки боиси афзоиши харољоти доимӣ мегардад.90
Дар сурати мављудияти чунин тамоюл њангоми истифодаи
тарафњои баробарвазн принсипи худхарољотбарорӣ дар корхонањои
соњаи инфрасохтор кор намекунад, ки дар натиља боиси зарароварӣ
мегардад.
Ањамияти махсуси иљтимоии соњањои инфрасохтор дар он зоњир
мегардад, ки дар онњо бояд талаботи стандартњои таъминнокӣ бо
хизматрасонињои инфрасохтории иљтимоӣ иљро шаванд, меъёрњои
харољоти ба ќонеъ гардидани эњтиёљоти љамъиятӣ ба хизматрасонии
манзилию коммуналӣ ва фарњангӣ

равонашуда ба инобат гирифта

шаванд.
Омилњои

људокардашуда

маънои

онро

доранд,

ки

низоми

инфрасохтор бояд њамчун як бахши давлатии иќтисодиёт ташкил шуда,
аз љониби маќомоти давлатии њокимияти минтаќавӣ идора карда шавад.
Пас, манбаъњои асосии сармоягузорӣ буљетњои сатњи минтаќавӣ
мебошанд. Айни замон ќайд кардан зарур аст, ки мањдуд будани
имкониятњои захиравии молиявии буљет имкон намедињад, ки ин амал
дар њаљми бояду шояд сурат гирад (љадвали 3.2.1).
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Њисобњо дар љадвали 3.2.1 нишон медињанд, ки њиссаи аз њама
камтарини харољот дар буљети мањаллии вилояти Суѓд ба инфрасохтори
манзилию коммуналӣ, наќлиёт ва алоќа рост меояд, ки дар соли 2018
мутаносибан 5,6% ва 3,1%-ро ташкил кардааст.
Љадвали 3.2.1. - Њиссаи харољоти буљети мањаллии вилояти Суѓд аз
рӯйи соњањои инфрасохтор (бо %)
Харољоти
Хољагии манзилию
Наќлиёт ва
Маориф Тандурустї
буљет
коммуналї
алоќа
2009
100
48,5
19,6
4,7
2,2
2010
100
47,0
20,5
4,3
1,7
2013
100
51,0
24,0
2,0
3,2
2014
100
51,0
25,0
2,8
4,0
2015
100
47,0
24,0
3,0
3,0
2016
100
46,5
23,0
3,8
2,3
2017
100
47,2
23,3
3,9
2,4
2018
100
46,6
22,9
5,6
3,1
Аз љониби муаллиф њисоб карда шудааст, сарчашма: Омори солонаи вилояти Суѓд,
Хуҷанд, САОНПЉТ, 2019. - С. 323.

Солњо

Њиссаи харољот ба хизматрасонии манзилию коммуналӣ дар соли
2018 нисбат ба нишондињандаи солњои пешина хело зиёд аст, аз ин рӯ,
харољоти буљети мањаллӣ

барои нигоњдории хољагии манзилию

коммуналӣ сол ба сол ањамияти хоса пайдо карда истодааст ва ин рушди
соњаи мазкурро бозмедорад. Навсозии техника ва таљдиди таљњизоти
фонди манзил дар минтаќа њамчунон њалли худро талаб мекунад. Тибќи
додањои њисоботи Корхонаи воњиди давлатии “Хољагии манзилию
коммуналӣ” дар вилояти Суѓд91, дар соли 2018 њиссаи фонди манзили
муљањњаз ва дорои воситањои техникии навшуда дар вилояти Суѓд дар
њолати зерин ќарор дорад: обтаъминкунӣ - 20%, ташноб - 13%, насби
барќ - 24%-ро ташкил кард. Дар соли 1990 њиссаи мазкур дар њолати
зерин буд: обтаъминкунӣ - 88%, ташноб - 86%, насби барќ -92%. Сабаби

Базаи маълумоти Корхонаи воҳиди давлатии "Хоҷагии Манзилию Коммуналӣ" дар вилояти Суғд. Хуҷанд. - 2019. - С. 9-15.
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чунин тафриќа дар навсозӣ он аст, ки дар даврони шӯравӣ хољагии
манзилию коммуналӣ дар тобеияти давлат ќарор дошта, тањти назорати
доимӣ буд.
То соли 2018 нишондињандањои таљдиди фонди манзил дар вилояти
Суѓд ба натиљањои соли 1990 баробар нашудаанд. Аксари бахшњои
инфрасохтори минтаќа дар чунин вазъият ќарор доранд.
Дар шароити мазкур дар назди маќомоти њокимияти давлатии
минтаќа вазифаи љустуљӯи на танњо манбаъњои беруна, балки манбаъњои
дохилии маблаѓгузории рушди инфрасохтор ба миён меояд. Самти
асосии таъминнокии инфрасохтории минтаќа афзоиши иќтидори
такрористењсол дар шањрњо ва мањалњои ањолинишини дењоти минтаќа
тавассути ободонии мањалњо ва инкишофи “Сармояи устувори инсонї”.
мебошад. Рушди ба њудуд нигаронидаи минтаќа бояд ба такмили
инфрасохтор - тањкурсии низоми минтаќавӣ, ки шароити рушди
иќтисодиро ташаккул медињад, такя намояд. Ин ба амалигардонии
имкониятњои минтаќа дар такрористењсоли захирањои баландсифат ва
пеш аз њама иќтидори инсонї мусоидат карда, ба тамоюли рушди
дарозмуддат ва устувори иќтисодӣ оварда мерасонад.
Татбиќи лоињањои инфрасохторӣ бо сармоягузории калонмиќёси
давлатӣ вобаста аст. Ба андешаи мо, дар шароити касри маблаѓњои
буљети давлатӣ низоми комилиёри маблаѓгузории рушди инфрасохтори
минтаќа бояд бо муттањидшавии ду љузъи таркибии зерин асос ёбад:
гирифтани субсидияњо ба рушди инфрасохтори рушд ва иштироки
њиссагии корхонањо.
Дар шароити маблаѓгузории нокифояи рушди инфрасохтори
минтаќа инкишофи субсидиядињии буљетӣ метавонад дар сатњи минтаќа
механизми сармоягузорӣ ба лоињањои инфрасохторӣ шуда гардад.
Ќарори нињоӣ дар бораи пешнињоди субсидия аз буљети давлатӣ
барои рушди инфрасохтор дар асоси арзёбии самаранокии иќтисодӣ ва
иљтимоии лоињаи пешнињодшуда ќабул карда мешавад.
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Иштироки

њиссагии

корхонањои-истеъмолкунандаи

хизматрасонињои инфрасохторӣ боз як самти дигари баланд бардоштани
заминаи молиявии сармоягузории лоињањои инфрасохторӣ мебошад. Дар
амалияи кишварњои хориљӣ ду усули њамоњангсозии буљети рушди
минтаќа ва иштироки муштараки корхонањо истифода мешавад:
1. Сохтмон ё тавсеъшавии

фаъолияти корхонањои тиљоратӣ ва

саноатӣ ба объектњои инфрасохтор сарбории иловагӣ меорад. Дар ин
њолат маќомоти мањаллӣ њаљми сарбории иловагиро њисоб мекунанд ва
бо корхонањои мазкур дар бобати љуброни фарсудашавии табиӣ ё
арзиши харољоти васеъ кардани ин инфрасохтор шартнома мебанданд92.
2.

Сохтмони

объектњои

банаќшагирифташудаи

инфрасохтор

мутобиќи наќшаи генералӣ ё наќшаи наќлиётии шањр ба корхонаи
истифодабаранда мафзалиятњои муайян меорад. Маќомоти мањаллӣ бо
корхонањои зикршуда оид ба сањмгузорӣ ба сохтмони объекти
инфрасохтор

мутаносибан

ба

манфиати

ояндаи онњо

шартнома

мебанданд93.
Бо маќсади зиёд намудани љараёни сармоягузорӣ ба рушди
инфрасохтор њукуматњои кишварњои гуногун шароит фароњам меоранд
ва

барои

ба

вуљуд

овардани

тавозуни

оќилонаи

таваккал

ва

даромаднокии лоињањои татбиќшаванда тадбирњои њавасмандкунанда
меандешанд. Яке аз ин самтњо аз љониби давлат ё бо иштироки он таъсис
додани институтњои молиявии рушд бањри рафъи вазъиятњое мебошад,
ки бо “суќути бозор” иртибот дорад, яъне дар вазъиятњое, ки
механизмњои бозорї масъалањои иќтисодӣ ва иљтимоиро самарабахш
њал карда наметавонанд. Таъсиси институтњои молияӣ ва механизмњои
онњо ба њалли

мушкилоти инфрасохторї дар Индонезия, Кореяи

Љанубӣ, Њиндустон ва Иёлоти Муттањидаи Амрико имкон доданд94.
Дойч Э. Жилищные финансы и накопление жилищного имущества: межпоколенный аспект. (E. Deutsch.
Housing Finance and Intergenerational wealth Formation (in German). Wien, 1998. - С. 86.
93
Гребенников В.Г., Пчелинцев О.С., Шаталин С.С. Интенсификация общественного производства:
социально-экономические проблемы. М.: Политиздат, 1987. - С. 67.
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Њамин тариќ, яке аз роњњои њалли мушкилоти норасоии захирањои
молиявӣ барои рушди инфрасохтори минтаќа таъсис ва фаъолияти
институти давлатии молиявии минтаќавии рушд шуда метавонад.
Дар

шароити

муосир

воридшавии

сармояи

хориљӣ

ба

инфрасохтори вилояти Суѓд тамоюли суст дорад. Масалан, дар соли
2018 ба амалигардонии лоињањои инфрасохтории вилояти Суѓд дар
буриши соњањо ба сохтмони роњњои автомобилгард ва роњњои дигар
сармоя ворид нагардид. Ба самти канализатсия ва партов 2211,8 њазор
доллари ИМА ворид гардид, ки дар њаљми умумии сармоягузорӣ 0,86 % ро ташкил менамояд. Ба боркашонӣ 15167,7 њазор доллар ворид гардид,
ки дар њаљми умумии сармоягузорињо ба иќтисодиёти вилоят 5,9%-ро
ташкил кард.
Дар

таркиби

сармоягузории

хориљӣ

ба

дигар

самтњои

хизматрасонињои иљтимоӣ низ маблаѓњои калон 10499,4 њазор доллар
ворид шудааст (љадвали 3.2.2).
Љадвали 3.2.2. - Сармоягузории хориљӣ ба соњањои инфрасохтори
вилояти Суѓд дар соли 2018
Соњањо

Дар аввали соли 2018 љамъ
шуд
њазор доллари
%
ИМА
1029721,2
100

Соли 2018 сармоягузорињои
дигар дохил шуд
њазор доллари
%
ИМА
255500,2
100

Њамагӣ
Сохтмони роњњои
автомобилгард ва
14000,0
1,4
роњњо
Канализатсия ва
2879,33
0,28
2211,8
0,86
баровардани партов
Хизматрасонињои
12774,83
1,24
10499,4
4,1
дигари иљтимоӣ
Хизматрасонии
2386,5
0,23
15167,7
5,9
боркашонӣ ва ѓайра
Аз рӯйи манбаи зерин аз љониби муаллиф њисоб карда шудааст: Омори солонаи вилояти
Суѓд. - Хуҷанд, САОНПЉТ, 2019. - С. 352-360.

Таъсиси институти минтаќавии рушд ба консепсияи љалби сармоя
ба лоињањои инфрасохторӣ дар вилояти Суѓд асос меёбад, ки маќсади он
ихтисори сармоягузорињои буљетӣ дар шароити касри буљет мебошад.
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Ба андешаи мо кам гардидани сармоягузорӣ ба соњаи инфрасохтор
бо як ќатор сабабњо вобаста аст:
- набудани

механизми

љалби

инвеститсия

ба

соњањои

инфрасохторӣ;
- набудани воситањо барои самаранок муттањид кардани иќтидори
инфрасохторӣ-инвеститсионии минтаќа ва сармоягузорони хусусии
эњтимолӣ;
- набудани
сармоягузорони

воситањои
хусусӣ

ба

њадди аќал

њангоми

татбиќи

расонидани хавфњои
лоињањои

калони

инфрасохторӣ;
- ба

сармоягузории

хусусӣ

љолиб

набудани

лоињањои

инфрасохторӣ.
Консепсияи љалби сармоя ба рушди таъмини инфрасохтор дар
вилояти Суѓд ба ташкили механизми љалби сармоягузорӣ ба иќтисодиёти
минтаќа, муайян намудани самтњои афзалиятноки ташкил ва рушди
инфрасохтор аз њисоби сармоягузорињои ѓайрибуљетӣ бо иштироки
маќомоти њокимияти мањаллӣ ва ташкилоти ваколатдори он имконият
фароњам меорад.
Вазифањои асосии консепсия инњоянд:
- Фаъолгардонии раванди сармоягузорӣ дар вилояти Суѓд барои
таъмини рушди динамикӣ ва устувори соњањои иљтимоӣ ва иќтисодӣ;
- Фаъолгардонии раванди ташкил, навсозӣ ва рушди таъмини
инфрасохтории минтаќа;
- Таъмини сармоягузорӣ ба лоињањои инфрасохтории вилояти
Суѓд.
Дар расми 3.2.1 механизми ноил гардидан ба маќсадњои зикршудаи
консепсия оварда шудааст. Ташкили институти рушд воситаест, ки
рушди бахши инфрасохтории иќтисодиёт ва инкишофи иљтимоӣиќтисодии њудудњоро таъмин мекунад.
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Тавсия дода мешавад, ки институти рушди минтаќавӣ дар шакли
љамъияти сањомии кушодаи “Холдинги инвеститсионӣ” ташкил ва аз
љониби маќомоти давлатии вилояти Суѓд ваколатдор карда шавад.
Чунин шакли ташкилӣ-њуќуќӣ шакли аз њама мувофиќ буда, бо он
асоснок карда мешавад, ки институти мазкур ташаккули захирањои
сармоягузориро аз њисоби манбаъњои берунӣ тавассути барориши
сањмияњо ё дигар коѓазњои арзишнок, инчунин ба воситаи њайати
муассисон, ки яке аз онњо маќомоти давлатии вилояти Суѓд мебошад,
амалӣ мегардонад.

Коркарди консепсияи ҷалби сармоягузорӣ ба
рушди инфрасохтори вилояти Суғд

Ташкили сохтори минтақавии рушд

Принсипҳои фаъолият

Механизми татбиқи
лоиҳаҳои инфрасохторӣ

Вазифаҳо

Тарзҳои маблағгузорӣ ба
лоиҳаҳои инфрасохторӣ

Намудҳои фаъолият

Манбаъҳои
маблағгузории
лоиҳаҳои инфрасохторӣ

Натиҷаҳои эҳтимолии татбиқи консепсия
Расми 3.2.1. - Механизми татбиќи консепсияи љалби сармоя ба рушди
инфрасохтори вилояти Суѓд
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Муайян намудани принсипњои фаъолияти сохтори молиявии
ташкилшаванда унсури њатмии механизми татбиќи консепсия мебошад.
Ба андешаи мо, љамъияти сањомии кушодаи “Холдинги инвеститсионӣ”
дар фаъолияти худ бояд ба принсипњои зерин такя намояд:
- Шаффофият - институти молиявӣ барои њама аъзои љомеа,
инчунин барои сармоягузорони хориљӣ бањри ширкат дар татбиќи
лоињањои инфрасохторӣ якљоя бо Холдинги инвеститсионӣ кушода аст.
Фаъолияти он ба шаффофияти стратегияи худ, тартиби интихоби
лоињањои инфрасохторӣ, ќарорњои ќабулшаванда ва натиљањои фаъолият
асос меёбад.
- Љаззобият - љолибият барои сармоягузорони хусусии лоињањои
татбиќшавандаи инфрасохторӣ ва ё ќобили ќабул будан барои
сармоягузории давлатӣ бо њаљм, сатњ ва шаклњои зарурии иштироки
Холдинги сармоягузорӣ таъмин карда мешавад. Иштирок дар раванди
сармоягузории Холдинги инвеститсионӣ дар шакли субсидиарӣ амалӣ
карда мешавад, ки монеањо ва мањдудиятњои сармоягузории хусусиро
дар лоињаи воќеии инфрасохторӣ љуброн мекунад.
- Ќонуният - фаъолияти “Холдинги инвеститсионӣ” ба волоияти
ќонун, механизмњои муттањидсозии манфиатњои хусусӣ ва давлатӣ асос
меёбад. Дар “Холдинги инвеститсионӣ” принсипњо ва меъёрњои
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва њуќуќи байналмилалӣ дар
ќисмати моликият, идоракунӣ ва ќабули ќарорњо, тарзњои муттањид
сохтани манфиатњои давлат ва сармоягузорони хусусӣ асос ба шумор
мераванд.
- Кафолатњо - фароњам овардани шароитњое, ки кафолати
баргардонидани маблаѓњои сармоягузорӣ ва гирифтани фоидаро аз
маблаѓњои ба лоињањои татбиќшавандаи инфрасохторӣ равона намуда
таъмин мекунанд.
- Њавасмандкунӣ

ба

натиља

-

љорӣ

намудани

низоми

њавасмандгардонии менељерони “Холдинги инвеститсионӣ”, ки ба
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гирифтани натиљањо нигаронида шудааст ва он барои ба даст овардани
сатњи пешбинишудаи самаранокӣ ва натиљабахшӣ аз татбиќи лоињањои
инфрасохторӣ ва фаъолияти “Холдинги сармоягузорӣ” мусоидат хоњад
кард.
Принсипњои

дар

боло

зикршудаи

фаъолияти

“Холдинги

инвеститсионӣ” имкон медињад имиљи муайян ва рейтинги баланд ба
даст оварда шавад, ки ба туфайли онњо воридшавии сармоягузории
хусусӣ афзоиш меёбад.
Намуди асосии фаъолияти ин сохтори молиявӣ фаъолияти
сармоягузорӣ буда, вазифањои зеринро дар бар мегирад:
- омӯзиш, арзёбӣ ва интихоби лоињањои инфрасохторие, ки барои
татбиќ дар вилояти Суѓд пешнињод мегарданд;
- ангезиш додан ва сохторбандии лоињањои инфрасохторӣ, ки ба
рушди таъминоти инфрасохтории вилояти Суѓд равона карда шудаанд;
- љалби маблаѓњо аз буљети мањаллӣ ва манбаъњои ѓайрибуљетӣ
барои татбиќи лоињањои инфрасохторӣ;
- тањия ва мувофиќакунии њуљљатњои зарурӣ дар марњилаи ќабл аз
лоињавӣ ва гирифтани њуљљатњои иљозатии дахлдор;
- то марњилаи бањрабардорӣ расонидани объектњои дар доираи
лоињањои инфрасохторӣ сохташуда;
- аз ҷониби ширкати идоракунанда иҷро намудани вазифаҳо
ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои инфрасохторӣ.
Њамин тариќ, татбиќи консепсияи баррасишуда ба таъсиси як
институти минтаќавии рушд, таъмини миќдори зарурии майдонњои
сармоягузорӣ барои ташкили истењсолоти саноатӣ, њалли масъалаи
норасоии воситањои буљет дар маблаѓгузории лоињањои инфрасохторӣ,
таъмини рушди минтаќа ва фароњам овардани шароити рушди устувори
сармояи инсонӣ имкон медињад. Тамоюлњои умумиљањонии љалби
сармоя барои рушди инфрасохтор зарурати андешидани тадбирњои
зеринро таъйид мекунанд:
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- фароњам овардани шароити мусоид барои љалби сармоягузорӣ
њам

ба

сармоягузорони

хусусӣ

ва

њам

ба

сармоягузорони

институтсионалӣ;
- љалб кардани ташкилотњои байналмилалӣ (Гурӯњи Бонки Љањонӣ
ва ѓайра), бонкњои рушд ва ташкилотњои ёрии њамдигарӣ барои иштирок
дар лоињањои инфрасохторӣ;
- истифодаи ќарзњои муттањидсохта ва васеъ кардани кафолати
давлатӣ ва ташкилотњои байналмилалӣ;
- таљдиди воситањои анъанавии молиявӣ бо маќсади баланд
бардоштани љаззобияти сармоягузорӣ, даромаднокӣ, бозоргирӣ ва
коњиш додани харољоти амалиётӣ.
Њамзамон суръати тези љараёни љалби сармоягузорӣ ба лоињањои
инфрасохторӣ аз бисёр љињат аз ин ё он монеањое, ки њангоми
сармоягузорӣ ба лоињањои инфрасохторӣ ба миён меоянд, вобастагӣ
дорад. Ба андешаи мо, монеањое, ки њангоми сармоягузорӣ ба лоињањои
инфрасохторӣ ба миён меоянд, бо талабот ва пешнињодот вобастагӣ
доранд:
1. Монеањои

пешнињодот:

набудани

лоињањои

мушаххаси

инфрасохторӣ, гуногунии намудњои лоињањо, набудани барномањои
давлатӣ, бархӯрди манфиатњо дар соњаи инфрасохтор, бюрократия,
коррупсия, набудани иттилооти расмӣ дар бораи бахши инфрасохтор,
таъмин набудан бо додањо дар бораи лоињањои инфрасохторӣ,
фишангњои баланди молиявӣ, мушкилоти маблаѓгузории такрорӣ;
2. Монеањои талабот: бо захирањои сармоягузорӣ таъмин набудани
лоињањои

калонмиќёс,

набудани

шароит

барои

сармоягузории

дастаљамъӣ, набудани таљриба дар љалби сармоя ба соњаи инфрасохтор,
набудани дониш дар соњаи менељменти сармоягузорӣ, набудани кадрњо
дар соњаи лоињањои инфрасохторӣ.
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Монеањои мазкур маљрои сармоягузориро ба соњаи инфрасохтор
бозмедоранд. Барои бартараф кардани онњо арзёбии муфассали
воситањои ба коњиши хавфњои сармоягузори нигаронида, омӯзиши
таљрибаи минтаќавии љалби сармоягузорӣ дар татбиќи лоињањои
инфрасохторӣ, љустуљӯи контрагентњои боэътимод дар татбиќи лоињањои
инфрасохторӣ, њимоя ва дастгирии давлатии сармоягузорон, њамчунин
фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар кишвар зарур аст.
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ХУЛОСАЊО
1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия
Тадќиќоти ба субут расида ба мо имкон медињад, ки хулоса ва
пешнињодњои зеринро ироа намоем:
1. Рушди устувор ва пойдори иқтисодиёти миллӣ аз бисёр ҷиҳат аз
сатҳи истифодаи самарабахши иқтидори захираҳои табиии минтақаҳо, аз
худ кардани ҳудуд, ҷалби пурраи захираҳои меҳнатӣ, шуғли пурмаҳсул ва
фаъолияти ҳамоҳанги соҳаҳои алоҳида вобаста аст, ки таҳия ва татбиқи
механизмҳои баланд бардоштани сатҳи таъминнокии инфрасохтории
иқтисодиёти минтақаҳоро пешбинӣ менамояд.
2. Вазифаҳои

аз

ҳама

муассири

инфрасохтори

минтақавӣ

вазифаҳои мӯҳтавоӣ, таъминотӣ, ҳудудӣ, идоракунӣ ва ҳамгироӣ
мебошанд. Вобаста аз объекти тадқиқот инфрасохтор вазифаҳои гуногун
дорад, ки ба вазъият ва рушди он таъсир мерасонанд. Айни замон,
вазифаи заминавии инфрасохтори минтақавӣ таъмини фаъолияти
мӯътадили иқтисодиёт ва сифати ҳаёти аҳолӣ мебошад. Бо такя ба
тасаввуроти системӣ инфрасохтори минтақа аз ду сатҳ иборат аст. Сатҳи
аввал инфрасохтори бунёдӣ, сатҳи дуюм - инфрасохтори таъминкунанда
мебошад.
3. Таҷрибаи амалии кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки дар
мамлакатҳои дорои иқтисодиёти бозории мутараққӣ мадори рушди
соҳаҳои инфрасохтор моҳиятан дар доираи амали идоракунии давлатӣ
қарор дорад, инчунин доираи васеи воситаҳои ҷалби захираҳои
молиявиро дар соҳаи рушди инфрасохтори минтақавӣ намоиш медињад.
4. Дар инфрасохтори истеҳсолӣ ду ҷузъи таркибие мавҷуданд, ки аз
рӯи онҳо таъсири ҳар якеро ба параметрҳои устувории минтақа,
инфрасохтори нақлиёт ва истеҳсолу тақсими нерӯи барқ, газ ва об арзёбӣ
кардан имконпазир аст. Бахши хизматрасонии нақлиёт дар рушди
иқтисодиёти минтақа дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон 9%-ро ташкил
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дода, саҳми назаррасу ҷиддӣ дошта, ба рушди иқтисодиёти минтақа
мусоидат мекунад. Инфрасохтори энергетикӣ дар иқтисодиёти вилояти
Суғд на кам аз 2% аз нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳурӣ қафо мондааст,
ки ба рушди иқтисодиёти вилоят таъсири манфӣ мерасонад.
5. Рушди

соҳаи

тандурустии

вилояти

Суғд

чун

қисмати

инфрасохтори иҷтимоӣ дар маҷмӯъ динамикаи мусбат дорад, бо вуҷуди
он мушкилоти маблағгузорӣ, таъминоти кадрї ва моддию техникӣ ба
баланд бардоштани сифати ҳаёти аҳолии вилояти Суғд таъсири манфӣ
мерасонанд.
6. Шумораи кӯдакон нисбат ба шумораи муассисаҳои томактабӣ
тақрибан 1,5 баробар тезтар меафзояд, ки аз таъминнокии пасти
инфрасохтори маориф барои кӯдакони синни томактабӣ шаҳодат
медиҳад. Бахши маориф ҳамчун як қисмати инфрасохтори иҷтимоии
вилояти Суғд ба пешравиҳои назаррас ноил шудааст. Тамоюли мазкур
барои беҳтар шудани сифати ҳаёти аҳолии минтақа таъсири мусбат
мерасонад.

Аммо суръати афзоиши таъминнокии мантақаро бо

сохторҳои маориф метавон суст шуморид, зеро сарбории муассисаҳои
таҳсилотӣ ҳоло ҳам зиёд аст ва ба талаботи афзоиши аҳолӣ пурра

мутобиқат надорад.

7. Индекси таъминнокии иқтисодиёти минтақавии вилояти Суғд бо
инфрасохтор аз сатҳи нишондиҳандаҳои миёнаи ҷумҳуриявӣ қафо
мондааст, ки аз сатҳи нокифояи инкишофи инфрасохтор дар минтақа
шаҳодат медиҳад. Мувофиқи методологияи баррасишудаи муайян
намудани таъминнокии вилояти Суғд бо инфрасохтор ҳамаи намудҳои
инфрасохторро аз рўйи њолати онњо дар давраи љорї ба таъминнокии
кофӣ ва нокофии инфрасохтор ҷудо намудан мумкин аст.
8. Омилҳои заминавие, ки ба рушди инфрасохтори минтақавӣ
таъсир мерасонад инҳоянд: омилҳои табиӣ-ҷуғрофӣ, иқтисодӣ, техникӣтехнологӣ, институтсионалӣ. Мутобиқан ба ҳадафҳои тадқиқот ҳамаи
омилҳоеро, ки ба рушди инфрасохтори минтақа таъсир мерасонанд, чун
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омилҳои ҳавасмандкунанда ва маҳдудкунандаи ташаккул ва рушди
инфрасохтори

минтақавӣ

тасниф

кардан

мумкин

аст.

Таҳлили

коррелятсионӣ-регрессивӣ нишон дод, ки робитаи байни таъминнокии
инфрасохторӣ ва суръати рушди иқтисодӣ хеле зич аст.
9. Бо мақсади зиёд намудани

ҷараёни сармоягузорӣ ба рушди

инфрасохтор ҳукуматҳои кишварҳои гуногун баҳри фароҳам овардани
тавозуни оқилонаи хавф ва даромаднокии лоиҳаҳои татбиқшаванда
шароит

муҳайё

мекунанд

меандешанд. Яке аз ин самтҳо

ва

тадбирҳои

ҳавасмандкунандаро

аз ҷониби давлат ё бо иштироки он

ташкил намудани муассисаҳои ниҳоди молиявӣ мебошад.
2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо
Дар раванди тадқиқот тавсияҳои зерин оид ба баланд бардоштани
таъминоти минтақа бо инфрасохторҳои зарурӣ гирд оварда шудааст:
- сохтмон ва ба истифода додани муассисаҳое, ки хизматрасонии
тиббӣ (асосан таваллудхона, ёрии тиббии аввалӣ, касалиҳои дил) дар
минтақаҳои кӯҳӣ ва дур аз марказҳои ноҳияҳо ташкил карда шаванд;
- сохтори ниҳодии рушди минтақавӣ дар шакли ҷамъияти саҳҳомии
кушодаи “Холдинги инвеститсионӣ” ташкил карда шавад, ки аз ҷониби
мақомоти давлатии вилояти Суғд оид ба таъсиси ташаккули захираҳои
сармоягузориро аз ҳисоби манбаъҳои берунӣ тавассути барориши
саҳмияҳо ё дигар коғазҳои арзишнок ваколатдор бошанд ва дар
қаламрави вилояти Суғд роҳандозӣ карда шавад;
- дар миқёси вилоят бо назардошти афзоиши таваллуди кӯдакон
барномаи амалишавандаи рушди муассисаҳои томактабӣ таҳия карда
шавад;
- бо мақсади самаранок татбиқ намудани лоиҳаҳо рушди
инфрасохтор дар минтақа бояд бо муттаҳидшавии ду ҷузъи таркибӣ:
субсидияҳо барои рушди инфрасохтори рушд гирифташуда ва иштироки
ҳиссавии корхонаҳо ташкил карда шавад;
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-

дар

қаламрави

вилоят

таъсиси

инфрасохтори

муосири

инноватсионӣ дар шакли бизнес-инкубатори парваришгоҳҳo ташкил
карда шавад, ки дар он хизматҳои гуногун оид ба “start up” дар соҳаи
соҳибкорӣ, тадқиқотҳои маркетингӣ, хизматрасонии ахбори шабакавиро
пешниҳод кунанд;
-

бо

мақсади

беҳтар

гардонидани

фаъолияти

субъектҳои

инфрасохторӣ дар вилояти Суғд технопаркҳо ва дигар иншоотҳо таъсис
дода шаванд, ки онҳо ҷараёни инноватсиониро дастгирӣ намоянд;
- бунёди иншоотҳои нави инфрасохтории инноватсионӣ, ки бояд
тамоюлҳои навсозиро дар иқтисоди минтақа ба вуҷуд орад;
- фондҳои махсуси рушди минтақаҳо таъсис дода шаванд, ки
лоиҳаҳои инфрасохториро дар асоси озмун маблағгузорӣ ва татбиқ
намоянд;
- дар марҳилаи муосири рушди иқтисодиёти минтақа аз ҷониби
субъектҳои алоҳидаи давлатӣ бо ҷалби мутахассисони соҳа консепсияи
рушди инфрасохтори минтақа кадоме, ки дар мамлакатҳои мутараққӣ
татбиқи худро дорад, барои давраи дарозмуддат таҳия карда шавад, ки
дар он бояд ба рушди инфрасохтори бозорӣ ва таъминкунандаи вилояти
Суғд таваҷҷӯҳи махсус дода шавад;
- инфрасохтори иҷтимоӣ ва инфрасохтори таъминотӣ дар шароити
имрӯза соҳаҳои асосии иқтисодиёти минтақа мебошанд, ки фаъолияти
онҳо ҳамаҷониба ҳавасманд карда шуда монеаҳои мавҷуда ҳаллу фасли
худро ёбанд;
- дар шароити имрӯзаи иқтисодиёти кишвар, ки ҳадафи чорум саноатикунонии босуръат татбиқ шуда истодааст, ташкил ва рушди
инфрасохтори истеҳсолӣ тавассути таҳия ва татбиқи консепсияи рушди
минтақаҳо, дар асоси таъсиси механизми мукаммали устувори иқтисодӣ
барои фаъолияти инфрасохтори истеҳсолӣ аҳамияти махсус дорад,
бинобар ин ба таъмини устувории субъектҳои инфрасохтории истеҳсолӣ
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дар сиёсати иқтисодии мақомотҳои маҳаллии давлатӣ
аввалиндараҷа ва афзалиятнок дода шавад.
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