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МУҚАДДИМА 
 

Мубрамияти мавзӯи тадқиқот. Яке аз самтҳои афзалиятноки 

стратегии сиёсати давлатӣ дар сатҳи минтақавӣ ин таъмини инкишофи 

ботавозуни иҷтимоию иқтисодии онҳо ва нигоҳдории суръати устувори 

рушди иқтисодӣ дар ҳар як минтақаи алоҳида мебошад. Аммо татбиқи 

муносибатҳои бозорӣ дар минтақаҳо бо як қатор норасоиҳо ҳамшафат 

аст. Аз ҷумла, ба мадди назар нагирифтани масъалаҳои иҷтимоӣ, сатҳи 

камбизоатӣ, бекорӣ ва масъалаҳои мубрами дигар, инчунин кӯшиши 

ҳамаҷониба гирифтани фоидаи зиёдтарин ба вазъияти иҷтимоию 

иқтисодии дар маҷмӯъ кишвар ва аз ҷумла минтақаҳои алоҳида таъсири 

манфии ҷиддӣ мерасонад. Ҳамаи ин барои инкишоф додан ва 

ҳавасмандгардонии фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ водор 

месозад, ки метавонанд то дараҷае норасоиҳоро бартараф намоянд ва 

иҷрои вазифаҳои давлатиро дар сатҳи минтақавӣ ҳаллу фасл намоянд. 

Вобаста ба татбиқи ислоҳоти бозорӣ дар маҷмӯъ дар кишвар, аз 

ҷумла дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби сатҳи баланди 

ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликият доираи бахши 

ҷамъиятии иқтисодиёт нисбатан маҳдуд гардид. Новобаста ба ин, 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар масъалаҳои нигоҳдории сатҳи 

иҷтимоии аҳолӣ дар минтақаҳо, инчунин ташкили шароити рушди 

субъектҳои дигари иқтисодиёт то айни замон мавқеи ҷиддӣ дорад. Зеро 

дар ҳар як минтақа ҳаёти иҷтимоию иқтисодии аҳолиро бе пешниҳоди 

хизматрасонии имтиёзноки хоҷагии коммуналӣ, хизматрасонии 

иҷтимоӣ, маориф, тандурустӣ, маданият, нақлиёти ҷамъиятӣ ва ғайра 

тасаввур кардан ғайриимкон аст. Ғайр аз ин босуръат васеъ шудани 

доираи моликияти хусусӣ дар даҳсолаҳои охири асри гузашта ва аввали 

асри муосир равшан нишон дод, ки ҳаллу фасли масъалаҳои иҷтимоии 

ҷомеа аз фаъолияти самараноки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ вобастагӣ 

дорад. Азбаски иҷрои вазифаҳои муайяне, ки бахши хусусӣ ба он 
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таваҷҷуҳ зоҳир намекунад ва қобилияти иҷро кардани онҳоро надорад, 

маҳз ба бахши ҷамъиятӣ вогузор карда мешавад. Ба ин вазъият дар 

ихтиёри мақомоти давлатӣ ё ҷамъиятӣ қарор доштани қисми зиёди 

моликият мусоидат менамояд. 

Ҳамзамон дар марҳалаи ҷории инкишоф самаранокии фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ хеле паст аст, аз ҷумла аксарияти онҳо бар 

зарари худ фаъолият мекунанд ё арзишҳои истеҳсолшавандаи ҷамъиятии 

онҳо сифати паст доранд, дар баъзе корхонаҳо омили идоракунии 

самаранок аз даст дода шудааст, ки ин боиси ба муфлисӣ дучор шудани 

онҳо мегардад. Якҷоя бо ин дар раванди амалӣ кардани вазифаҳои 

давлатӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти ҷиддӣ ба 

мушоҳида мерасад, ки бо истифодаи ғайрисамараноки моликияти бахши 

ҷамъиятӣ вобаста аст ва дар натиҷа инкишофи иҷтимоию иқтисодии 

минтақа боздошта мешавад. 

Ҳамаи омилҳои зикршуда дар маҷмӯъ зарурати ҷиддии омӯзиши 

масъалаҳои такмил додани воситаҳо ва усулҳои ташкили фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла вилояти 

Суғдро муайян мекунанд. 

Дар раванди ташкили фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, ба 

андешаи мо, масъалаи асосӣ таъмини истифодаи оқилонаи захираҳои 

онҳо, инчунин таъмини шароит барои диверсификатсияи истеҳсолоти 

арзишҳои иҷтимоӣ, ба роҳ мондани муносибатҳо бо сохторҳои хусусӣ 

бояд муайян шавад, ки ин дар маҷмӯъ барои таҳия ва татбиқи сиёсати аз 

ҷиҳати илмӣ асосноки иқтисодии минтақавӣ имкон фароҳам меорад. 

Дар маҷмӯъ, аҳамияти илмию амалии масъалаҳои зикршуда, мавҷуд 

будани масъалаҳои баҳснок, инчунин ба қадри кофӣ тадқиқ нашудани 

онҳо дар адабиёти иқтисодии ватанӣ аҳамияти тадқиқотро муқаррар 

мекунад, ки ба баланд кардани устувории инкишофи низомҳои 
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иқтисодии минтақавӣ тавассути такмил додани механизмҳои фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ равона карда шудаанд. 

Дараҷаи омӯзиши мавзӯи таҳқиқот. Масъалаҳои мавқеи иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, вазифа ва зарурати ташаккул, инкишоф ва такмили фаъолияти 

бахши давлатӣ ва аз ҷумла, бахши ҷамъиятӣ дар иқтисодиёт аз ҷониби 

олимони машҳури иқтисодшинос чун А. Смит, П. Самуэлсон, Р. 

Макгрейф, Д. У. Николсон, Д. Риккардо, Дж Стиглитс, Я. Корнай, Дж. 

Роулз, К. Х, Дж. Бюкенен, Р.С. Искаус, X. Ламперт, К. Маркс, Дж. М. 

Кейнс, Дж. Стиглитс, Ф Найт, В Парето, А Маршалл, Й. Шумпетер, Дж. 

Гелбрейт, Д. Норт, М. Алле, К. Эрроу, Дж. Хикс, Э. Аткинсон ва 

дигарон тадқиқ гардидаанд.  

Дар солҳои ислоҳоти бозорӣ дар ҳудуди кишварҳои собиқ Иттиҳоди 

Шӯравӣ олимони назария ва амалияшинос дар иқтисодиёти кишварҳои 

мазкур ба такмил додани назария ва амалия, қонуниятҳои инкишофи 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар шароити ташаккул ва тақвият ёфтани 

муносибатҳои бозорӣ саҳми назаррас гузоштанд. Таълифоти олимони 

машҳур ба монанди А. Е. Шаститко, Г. Б. Клейнер, Е.В. Балатский, В. А. 

Конишев, Л. Демидова, Л. И Якобсон, Е. Н Жилтсов, Э. С. Савас, Л. И. 

Абалкин, В. М. Галперин, Б. М. Генкин, Е. Л. Грановский, А. Г. 

Грязнова, Б. Л. Маркус, В. В. Новожилов ва дигарон мебошанд. 

Дар иқтисодиёти миллии Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият 

доираи тадқиқоти ба омӯзиши ҳамаи ҷанбаҳои фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ, аз ҷумла асосҳои назариявию методологӣ ва ниҳодию 

сохторӣ, инчунин асосҳои амалии ташаккул ва инкишофи бахши давлатӣ 

дар шароити тақвият ёфтани ислоҳоти бозорӣ равонашуда хеле васеъ 

гардид. Аз зумраи тадқиқотҳои муваффақ, тадқиқоти олимони машҳур 

Қаюмов Н. К., Абдусамадов Ғ.С., Раҳимов Р.К., Саидмуродов Л.Х., 

Шарифзода М.М., Комилов С.Ҷ., Ғозибеков С.А., Ризоқулов Т.Р., 

Диноршоев П.М., номзадони илм Сайдуллоева Д.К., Қаюмов Ф.Ғ., 

Васиев Ф.М.- ро номбар кардан мумкин аст. 
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Ҳамзамон қайд кардан зарур аст, ки мушкилоти баҳогузорӣ ва 

таҳлили фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар шароити 

ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар маҷмӯъ ва ҷанбаҳои алоҳидаи он аз 

ҷониби олимони рус С.В. Вобленко ва Н.А. Вобленко, В.А. Конишев, 

А.Е. Батяева, Е.В. Балатский, О.В. Кожевин, Е.В Юрченко, ва Н.В. 

Болунов, Г.Н. Малгинов, А. Муравева, Х. Рейни, А. Фоминих ва 

олимони ватани Абдуллаев Н. А., Каюмов H.H., Назаров Т.Н., 

Мирсаидов А.Б. мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 

Бо назардошти аҳамияти зиёди назариявӣ ва амалӣ, мавҷуд будани 

шумораи зиёди тадқиқот дар доираи таҳлили мавқеъ ва аҳамияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар хоҷагии халқ, инчунин ҳангоми 

таҳлили корҳои тадқиқотии амалишуда, боиси тазаккур аст, ки на ҳамаи 

ҷанбаҳои муҳими фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар илм ва 

амалияи иқтисоди ватанӣ мавриди тадқиқоти ҳамаҷониба гардидаанд. 

Кори мазкур масъалаҳои раванди баҳодиҳии ҳамаҷонибаи фаъолият ва 

баланд намудани натиҷагирии фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

дар устувор кардани дастовардҳои мусбӣ ва бо фарогирии минтақаҳои 

кишвар идома медиҳад. 

Тавсифи умумии таҳқиқот 

Мақсади кори диссертатсионӣ асосноккунии назариявӣ ва 

методологии самтҳои инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, инчунин 

таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба такмили фаъолияти онҳо дар сатҳи 

минтақавӣ мебошад. 

Мувофиқи мақсади дар боло зикршуда дар тадқиқот ҳаллу фасли 

вазифаҳои зерин ба роҳ монда шудааст: 

 тадқиқоти консепсияҳои назариявӣ ва мундариҷаи иҷтимоию иқтисодии 

бахши ҷамъиятии иқтисодиёт; 
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 омӯзиши ҷанбаҳои методии баҳогузории фаъолияти корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ, инчунин таҳлили таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятии иқтисодиёт; 

 баҳогузории мавқеи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар инкишофи 

минтақа, аз ҷумла вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқаррар 

кардани хусусиятҳои инкишофи онҳо; 

 таҳлили фаъолияти иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар вилояти 

Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мушкилоти мавҷудбуда дар инкишофи 

онҳо; 

 дарёфткунии омилҳое, ки ба фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва 

қолабсозии таъсири онҳо ба иқтисодиёти минтақа; 

 асосноккунии самтҳои таҷдиди механизмҳои ниҳодии инкишофи бахши 

ҷамъиятӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғд; 

 таҳияи чораҳои мутобиқи такмили раванди ташкил ва идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ барои дурнамо. 

Объекти таҳқиқотро маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, 

вобаста ба инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар фазои муайяни ҳудудӣ 

ташкил мекунад.  

Предмети таҳқиқот инкишоф ва механизмҳои танзими корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошанд. 

Соҳаи таҳқиқот. Диссертатсия вобаста ба нуќтаҳои зерини 

Шиносномаи номгӯи ихтисоси КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва идоракунии 

хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи корхонаҳо, соҳаҳо, 

комплексҳо (иќтисодиёти минтаќа): 3.2. Тақсимоти қаламравии 

захираҳои иқтисодӣ; ҷиҳатҳои назариявӣ, методӣ ва амалии ҷойгиркунии 

корхонаҳо, фирмаҳои бизнеси хурд ва миёна, кластерҳои иқтисодӣ, 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, хоҷагиҳои хонавода. 3.16. Коркарди 



8 
 
методологии таҳлил ва методикаи баҳодиҳии фаъолияти сохторҳои 

корпоративӣ, бизнеси хурду миёна, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва 

ташкилоти ғайритиҷоратӣ дар минтақаҳо ва ноҳияҳои маъмурӣ. 

Муаммоҳои истифодабарии оқилонаи дороиҳои моддӣ ва ғайримоддии 

минтақаҳо – захираҳои табиӣ, базаи моддию техникӣ, сармояи инсонӣ ва 

ғайраҳо иҷро шудааст. 

Заминаи назариявӣ ва методологии таҳқиқот. Ба сифати заминаи 

назариявии тадқиқот назарияҳои танзими давлатӣ, бахши давлатӣ, 

консепсияҳои некуаҳволии ҷамъиятӣ, инчунин тадқиқоту таълифоти 

илмии олимони хориҷӣ ва ватанӣ оид ба масъалаҳои инкишофи 

фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ на чун шакли 

махсусгардонидашуда, балки чун сохтори ниҳодии иҷрокунандаи 

вазифаи ҳокимияти давлатӣ дар минтақаҳои алоҳида хизмат намуданд. 

Асосҳои методологӣ. Дар ҷараёни тадқиқот методологияи 

муносибати низомнокӣ истифода шудааст, ки усулҳои техникии 

иқтисодӣ, оморӣ, таҳлили сохторию мантиқӣ ва муқоисавӣ, гуруҳбандӣ 

ва таснифоти типологӣ, усулҳои иқтисодию математикии таҳқиқ, усулҳои 

умумиилмии таҳлил ва синтез, таҳлили мантиқӣ ва вазъӣ, усулҳои 

мушоҳида ва ғайра ба ҳисоб меравад.  

Ба сифати заминаи маълумотии таҳқиқот. Ҳангоми гузаронидани 

таҳқиқоти илмӣ, маводҳои расман нашршуда оид ба фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятии Омори вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, санадҳои меъёри ҳуқуқие, ки аз ҷониби мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ таҳия шудаанд, мавриди истифода қарор дода 

шудаанд. Инчунин дар тадқиқот маҷмӯаҳо, матбуоти даврӣ, маводҳои 

дигари таҳлилӣ, инчунин маълумоти Кумитаи давлатии амвол, маводҳо 

ва маълумоти иттилоотии аз ҷониби ташкилоти байналмилалӣ 

омодашуда, ҳамчунин шабакаҳои Интернет истифода бурда шудаанд. 

Навгонии илмии кори диссертатсионӣ аз саҳеҳкунии асосҳои 

назариявию методии инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва таҳияи 
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чораҳо оид ба такмили фаъолияти онҳо дар ҷанбаи ба даст овардани 

суръати устувори рушди иқтисодӣ дар минтақаҳои кишвар иборат аст. 

Кори диссертатсионӣ ба назардошти натиҷаҳои асосии илмие, ки 

унсурҳои навгониро фаро мегиранд, аз равандҳои зерин иборат аст: 

- асосҳои назариявии фаъолияти бахши ҷамъиятӣ дар иқтисоди 

бозории банизомдаровардашуда, дар заминаи он ба мафҳуми тадқиқот 

саҳеҳӣ ва таҳрирҳои зарурӣ ворид гардидаанд. Аз ҷумла, исбот шудааст, 

ки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ - ин субъектҳое мебошанд, ки неъматҳои 

ҷамъиятӣ истеҳсол мекунанд, инчунин вазифаҳои давлатиро ба амал 

ҷорӣ мекунанд ва маҳсулоти он таъйиноти оммавӣ дорад ва дар ин 

радиф барои беҳтаргардонии некуаҳволии аҳолӣ мусоидат менамояд;  

- асоснок шудааст, ки дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

ҷумла дар вилояти Суғд дар рушди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

мушкилоти муайяни ҳалталаб муҳимияти худро доранд, аз ҷумла: 

маблағгузории нокифояи буҷетӣ; ҳавасмандӣ, заифӣ ва музди меҳнати 

паст; фарсудашавии фондҳои асосӣ дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ; 

рақобатпазир набудани маҳсулот ва хизматрасонии истеҳсолшаванда; 

масъулиятнокии нокифоя оид ба иҷрои ҳадафҳои миёнамуҳлат ва 

дарозмуҳлати рушди минтақа ва ғайра; 

- исбот шудааст, ки нисбат ба баҳогузории фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ тарзҳои методии гуногун вуҷуд дорад ва дар он асос 

усули комплексӣ пешниҳод шудааст. Аз ҷумла, маҷмӯи мавқеъҳои зерин: 

иқтисодӣ (истеҳсол, арзиши аслӣ, фондҳои асосӣ, инвеститсияҳо, музди 

меҳнат); молиявӣ (андозҳои корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, захираҳои 

қарзӣ);- иҷтимоӣ (иҷрои вазифаҳои давлатӣ); инноватсионӣ (тадқиқоти 

илмӣ, маҳсулоти нав); сохторию дохилӣ (қонунҳо, инфрасохтор); 

- таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар самти идоракунии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ таҳқиқ шудааст, ки дар асоси он ҷанбаҳои барои 

шароити вилояти Суғд қобили қабул муайян карда шуданд, аз ҷумла: дар 

соҳаҳое, ки дар он манфиатҳои стратегии давлат ҳал мешаванд, бояд 
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тарзҳои идоракунии мустақими корхонаҳо (дар низоми ҳифзи экологӣ, 

хоҷагии роҳдорӣ, тартиботи давлатӣ, ҳоҷагии манзилии коммуналӣ ва 

ғайра) мақсаднок истифода гарданд; дар соҳаҳое, ки имконияти рақобат 

бо бахши хусусӣ ва гирифтани манфиатҳои молиявӣ мавҷуд аст, шакли 

тақсимоти вазифаҳои идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятиро 

(масалан, дар соҳаҳои хӯроки умумӣ, меҳмонхонадорӣ, савдо, маориф ва 

ғайра) истифода кардан имкон дорад; 

- исбот шудааст, ки дар вилояти Суғд дар бахши ҷамъиятии 

иқтисодиёти минтақа қисми зиёди аҳолии қобили меҳнат машғули кор 

аст ва қисми асосии инвеститсияҳо ба бахши мазкур равона карда шуда, 

миқдори корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ мавқеи асосӣ ва тамоюли доимии 

афзоишро дорад. Ҳамзамон баҳо дода шудааст, ки дар бахши ҷамъиятӣ 

самаранокии истифодаи амвол нисбат ба бахши хусусӣ паст аст, усули 

маъмурию фармонфармоӣ бештар истифода мегардад ва дар рушди 

ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ мушкилотҳо мавҷуданд; 

- амсилаи иқтисодию математикие таҳия шудааст, ки моҳияти он 

дар тадқиқи тағйирот дар сатҳи зиндагии аҳолӣ вобаста аз вазъияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ фаро мегирад. Исбот шудааст, ки дар 

вилоят ба тағйироти мусбии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ҳоло бештар 

омилҳои зерин ҳиссаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар шумораи умумии 

корхонаҳо ва ҳаҷми сармоягузорӣ ба фонди асосии онҳо таъсири 

бевосита дорад;  

- тавсияҳо оид ба такмили фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

пешниҳод шудаанд, аз ҷумла: баланд бардоштани сифати омодакунии 

ҳайати кормандон дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ; таъмини 

шаффофияти фаъолият; истифодаи ҳамкории давлатию хусусӣ дар 

истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ; беҳтаргардонии сохтори ташкилӣ, 

интихоби технологияи сарфакунанда, таҳия ва татбиқи сиёсати дохилии 

рақобатпазирӣ, истифодаи усулҳои инноватсионии идоракунӣ. 
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Саҳми шахсии довталаб. Ҳамаи давраҳои ҷиҳати иҷрои нақшаи 

кории илмӣ бо иштироки бевоситаи муаллиф гузаронида шудааст ба 

монанди таҳияи мавзўъ, асосноккунӣ ва мубрамияти он, мақсади 

гузошташуда ва иҷрои вазифаҳои он. Муаллиф дар инкишоф ва такмили 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар ҳар як воҳиди маъмурию ҳудудӣ ва 

фазоӣ бо мақсади баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолии ҳар як 

минтақа ва дар маҷмӯъ дар кишвар зикр шудаанд саҳм гузоштааст.  

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқоти илмӣ. Натиҷаҳои 

тарҳрезишуда метавонанд аз ҷониби сохторҳои мутобиқе, ки бо танзими 

фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, аз ҷумла мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо, алалхусус Корхонаи воҳиди давлатии 

хоҷагии манзилию коммуналӣ дар вилояти Суғд (маълумот дар бораи 

татбиқ № 307 аз 07. 10. 2019), Раёсати тандурустии вилояти Суғд 

(маълумот дар бораи татбиқ № 01-12/3107 аз 11. 10. 2019) ва Корхонаи 

воҳиди давлатии Суғд – Фарматсия (маълумот дар бораи татбиқ № 5 аз 

02.09. 2019), ки ҳамоҳангсозии иҷозатдиҳӣ ва фаъолияти иқтисодиётро 

дар маҷмӯъ, инчунин субъектҳои махсусгардонидашуда ва миёнарави 

иқтисодӣ (бонкӣ, нақлиётӣ, иҷтимоӣ ва ғ.)-ро амалӣ мекунанд, истифода 

гарданд. 

Натиҷаҳои илмии алоҳидаи кор дар такмили барнома, мундариҷаи 

машғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ дар фанни “Назарияи иқтисодиёт”, 

“Макроиқтисодиёт”, “Иқтисодиёти минтақа” ва ғайра мавриди истифода 

қарор дорад. (маълумотнома дар бораи татбиқ № 195 аз 08. 09. 2019). 

Тавсиби натиҷаҳои таҳқиқ. Натиҷаҳои асосии кори илмӣ дар 

фаъолияти Конфронси ҷумҳуриявии илмию амалии “Рушди соҳибкорӣ 

дар замони муосир: муаммоҳо ва роҳҳои ҳалли он” 18-19 октябри соли 

2018, конфронсҳои Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати 

Тоҷикистон дар солҳои 2014-2019 инъикос гардиданд. Баъзе аз 

муқаррароти илмию амалии кори илмӣ дар ҷаласаҳо ва семинарҳои 
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илмию назариявии кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақаи 

ДДҲБСТ муҳокима гардидааст. 

Интишорати натиҷаҳои диссертатсия. Аз рӯи мавзӯи тадқиқот 9 

мақолаи илмӣ рӯйи чоп омадааст, 7 мақола дар нашрияҳои 

тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи 

Руссия рӯи чоп омаданд, ки ҳаҷми умумии онҳо 3,36 ҷузъи чопиро 

ташкил медиҳад. 

Сохтор ва ҳаҷми кори илмӣ. Рисола аз муқаддима, се боб, хулосаҳо, 

пешниҳодҳо, ва рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат буда, дар умум 

147 саҳифаро дар бар мегирад, Ҳамчунин 5 расм, 17 ҷадвал ва 3 

диаграмма ҷой дода шудааст. 

Дар сарсухан мубрамияти мавзўи рисола, дараљаи тањќиќи он 

асоснок карда шудаанд, маќсаду вазифањо матрањ гардидаанд, навгонии 

илмию ањамияти амалии кор шарњ ва объекту усулњои тањќиќ нишон 

дода шудаанд. 

Дар боби якум «Асосҳои назариявию методологии инкишофи 

бахши ҷамъиятии иқтисодиёт дар шароити бозорӣ» ҷанбаҳои 

консептуалӣ ва мундариҷаи иҷтимоию иқтисодии бахши ҷамъиятии 

иқтисодиёт, масъалаҳои методологии ташкили идоракунии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ ва таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятии иқтисодиёт баррасї гардидаанд. 

Дар боби дуюм «Хусусиятҳо ва омилҳои инкишофи корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ ва идоракунии онҳо дар иқтисодиёти вилояти Суғд», 

мавқеи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар инкишофи минтақа ва 

хусусиятҳои онҳо, омилҳо ва қолабсозии таъсири онҳо ба инкишофи 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар минтақа мавриди таҳқиқ қарор дода 

шудааст. 

Дар боби сеюм «Такмили тарзҳои танзими фаъолияти бахши 

ҷамъиятӣ дар доираи таъмини инкишофи минтақаҳо» таҷдиди 
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механизмҳои ниҳодии инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар минтақа ва 

самтҳои афзалиятноки ташкили идоракунии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар дурнамо баррасї шудаанд. 

Дар хулоса натиљањои асосии илмии тањќиќот ва тавсияҳо оид ба 

истифодаи амалии натиҷаҳо тарҳрезӣ карда шудаанд.  
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ИНКИШОФИ 

БАХШИ ҶАМЪИЯТИИ ИҚТИСОДИЁТ ДАР ШАРОИТИ БОЗОРӢ 
 

Фасли 1.1. Ҷанбаҳои консептуалӣ ва мундариҷаи иҷтимоию иқтисодии 

бахши ҷамъиятии иқтисодиёт 

 Дар илми иқтисод баҳисобгирии доираи манфиатҳо ва талаботи 

ҷамъиятӣ, мутаносибан истеҳсоли арзишҳои ҷамъиятӣ, инчунин 

масъалаи робитаҳои байниҳамдигарии дархостҳои инфиродӣ, имтиёзҳои 

гурӯҳӣ ва ҷамъиятӣ баҳснок аст ва таърихи тӯлонӣ дорад. Масалан, дар 

таълимоти классикии иқтисодӣ (мушаххасан назарияи А. Смит) афкор ва 

ғамхорӣ нисбат ба некуаҳволии аҳолӣ ба зиммаи “дасти ноаён”-и 

идоракунандаи бозор гузошта шуда буд. Маҳз дар назарияи мазкур 

принсипи инфиродияти методологӣ замина гузошта шуда буд, ки тибқи 

он манфиатҳои гуруҳӣ ва ҷамъиятӣ ба манфиатҳои одамони алоҳида 

мутобиқ буд. Принсипи мазкур дар солҳои минбаъда дар назарияи 

неоклассикӣ равнақ ёфт. Умуман, муносибат ба манфиатҳои гуногун дар 

назарияи неоклассикӣ дар се рукни асосӣ ифода меёбад: а) инфиродият - 

равонакундии ҳама гуна талаботи ҷамъият ба хоҳишҳои фардҳо; б) 

эгоизм (худпарастӣ) - зиёд кардани манфиатнокии инфиродӣ; в) 

истиқлолият - озодии фард дар хоҳиши худ. 

Рукнҳои мазкур дар асоси қолаби меъёрии бозор қарор доранд, ки 

рафтори иштирокчиёни онро тавсиф медиҳад ва онҳо бо арзишҳои 

хусусӣ (асосан) муомилот доранд. Аммо берун аз доираи ин 

иқтисодшиносон бо маҳсулоту моли ҷамъиятӣ дучор мешаванд, ки дар 

доираи рукнҳои инфиродияти методологӣ, дархост, манфиат ва 

истиқлолияти истеъмолкунанда ба таври дуруст тавсиф дода шуда 

наметавонанд. Вобаста ба ин, онҳо соҳаи фаъолияти иқтисодие, ки дар 

он механизмҳои бозорӣ пурра ё умуман механизмҳои тақсимоти 

неъматҳо амал намекунанд, ҷудо карданд. Ҳамин тариқ, илме ба вуҷуд 
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омад, ки дар доираи он тадқиқоти бахши иқтисодиёт, ки дар он захираҳо 

на тавассути бозор, балки тавассути давлат ва ташкилоти ғайритиҷоратӣ 

тақсим карда мешаванд. Инак, бахши ҷамъиятӣ - ин соҳаи иқтисодиёт ва 

ё бахши иқтисодиёт мебошад, ки дар он: а) бозор фаъолият намекунад ё 

танҳо қисман амал мекунад, бинобар ин тарзи ғайрибозории 

ҳамоҳангсозии фаъолият афзалият дорад; б) дар бахши мазкури 

иқтисодиёт на неъматҳои хусусӣ, балки неъматҳои ҷамъиятӣ истеҳсол ва 

истеъмол мешаванд; в) баробарии иқтисодии байни талабот ва 

пешниҳоди ин неъматҳо аз ҷониби давлат, мақомоти худидоракунии 

давлатӣ ва ташкилоти ихтиёрию ҷамъиятӣ тавассути ниҳодҳои иҷтимоии 

мутобиқ (дар навбати аввал тавассути сиёсати буҷетию молиявӣ) амалӣ 

карда мешавад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бахши ҷамъиятии иқтисодиёт 

дар марҳилаи ибтидоии ташаккул қарор дорад ва ба душвориҳои зиёде 

дучор мешавад. Вобаста ба ин, ҳалли масъалаҳои бахши мазкур барои 

ҷумҳурии мо, ки дар марҳалаи сохтори низоми нави ниҳодӣ қарор дорад, 

аҳамияти муҳими назариявӣ ва амалиро дорад. 

Нисбат ба бахши ҷамъиятӣ ва баҳогузории он анъанаҳои англисӣ 

ва континенталӣ (олмонӣ) мавҷуд мебошанд, ки тафовути заминавии он 

дар ҷадвали 1.1.1. оварда шудаанд. 

Анъанаи англисии баҳогузории бахши ҷамъиятӣ аз ғояҳои А. Смит 

бармеояд, ки тибқи он бозор ба сифати қоида шарҳ дода шуда, бахши 

ҷамъиятӣ истисно аз он аст. Дҷон Милл ғояҳои А. Смитро оид ба 

вазифаҳои бахши ҷамъиятӣ инкишоф дода, ақида дошт, ки бахши 

ҷамъиятӣ дар ҳақиқат истисно аст. Ба гуфтаи ӯ, “принсипи асосии умумӣ 

бояд laisser–faire бошад ва ҳама гуна дуршавӣ аз он, ба истиснои ягон 

афкори зинаи олӣ, бадии бешубҳа аст ”.1 

 
 

                                                           
1Жилина Е.А., Концептуальные подходы к определению содержания экономики общественного сектора в 
условиях бюджетных реформ России// Вопросы управления. Выпуск № 3 (24), сентябрь 2013 г. 
http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/ санаи муроҷиат [10.06.2018] 
 



16 
 

Ҷадвали 1.1.1. 
Таснифот ва тафовути асосии анъанаҳои англисӣ ва континенталӣ  

оид ба бахши ҷамъиятии иқтисодиёт 
Анъанаи англисӣ Анъанаи континенталӣ (олмонӣ) 

Бозор чун қоида, бахши ҷамъиятӣ 
чун истисно шарҳ дода мешавад 

Баррасии низомҳои иқтисодӣ аз ду 
ҷанба - ҷамъиятӣ ва хусусӣ, 
ҳангоми ин бахши ҷамъиятӣ пурра 
бо бахши хусусӣ баробарҳуқуқ 
мегардад 

Мавқеи ҳукмронро дар ҷомеа 
афзалиятҳои инфиродӣ ва 
муодилаи озод, ки бо “дасти ноаён” 
бурда мешавад (қоидаи манфиати 
шахсӣ дар заминаи 
индивидуализми методологӣ асос 
ёфтааст) 

Аз таълимоти камералистон, ки 
қоидаҳои пешбурди корҳои 
ҷамъиятӣ аз ҷониби давлат 
инкишоф медоданд (дар заминаи 
коллективизми методологӣ) 

Дар асоси тарзи механикӣ амал 
мекунад, ки тибқи он ҷомеа аз 
фардҳои алоҳида сохта мешавад, ки 
ҳар кадоме аз онҳо воҳиди 
мустақили комил мебошад. 

Назари органикӣ ба ҳамкории 
фард ва ҷомеа, яъне фард на ҳамчун 
воҳиди алоҳида, балки чун қисми 
як узви умумии иҷтимоӣ баррасӣ 
мешуд. 

Аз ҷониби муаллифи кор таҳия шудааст. 

 

Дҷ. Милл имконнопазир будани муқарраркунии қоидаи аниқи 

тақисмоти байни бахши хусусӣ ва ҷамъиятиро таъкид менамояд. Аммо ӯ 

истисно аз принсипи laisser–faire ба ду гурӯҳ ҷудо кард: а) одӣ 

(муқаррарӣ) - бо пешниҳоди неъматҳои соф ва омехтаи ҷамъиятӣ, чун 

нигоҳдории низоми ҳуқуқӣ, нигоҳдории амнияти беруна ва дохилӣ, 

сохтмони фонусҳо, сангфарш кардани кӯчаҳо ва чун вазифаҳои 

мустақими давлат; б) иловагӣ - дахолати давлат ҳамон вақт мақсаднок 

мебошад, ки агар одамон муфидии неъматҳои муайянро баҳо дода 

натавонанд, масалан таълимоти ибтидоӣ. Тибқи таълимоти Дҷ. Милл, 

ҳарчанд доираи дахолати имконпазир (зарурӣ)-и давлат нисбат ба 

ақидаи А.Смит васеътар бошад ҳам, дар ӯ ба таҳлил ва асосноккунии 

сабабҳои дахолатӣ диққати ҷиддӣ дода нашудааст. Тибқи анъанаи 

континенталӣ (олмонӣ) давлат дар иқтисодиёти бахши ҷамъиятӣ мавқеи 

асосӣ дорад. Буҷет ва моликияти давлатӣ воситаҳое мебошанд, ки 
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тавассути онҳо неъматҳое ба вуҷуд оварда мешаванд, ки бахши хусусӣ, 

бозор наметавонанд ба дараҷаи самаранок истеҳсол намоянд ё дар 

истеҳсоли он манфиат ва таваҷҷуҳи мутобиқ мавҷуд нест. Инкишофи 

анъанаи континенталӣ (олмонӣ) дар заминаи мактаби таърихии иқтисод 

ба вуҷуд омадааст. Рушду таҳаввули мазкур барои ба вуҷуд омадани 

анъанаи барои Олмон хос замина фароҳам овард, ки дар он фаъолияти 

иқтисодии давлат низ ба монанди бахши хусусӣ диққати хоса ва ҷиддиро 

талаб мекунад. 

Бахши ҷамъиятии иқтисодӣ, ба низоми иқтисодиёти омехта ворид 

шуда, ба унсури сохтории он табдил меёбад ва бо унсурҳои дигари 

иқтисодиёт дар робита қарор мегирад. Бинобар ин дарёфткунии моҳият 

ва сохтори бахши ҷамъиятии иқтисодиёт тавассути муайян кардани 

моҳият ва сохтори иқтисодиёти омехта имконпазир аст. Дар робита бо 

ин, мо мундариҷаи иқтисодиёти омехтаро тавассути парадигмаҳои 

муосири иқтисодӣ баррасӣ менамоем. Таърихи ҳаёти иқтисодӣ аз он 

шаҳодат медиҳад, ки таҳаввули иқтисодии ҷамъият ба шаклҳо ва 

намудҳои нисбатан мураккаби ташкили ҳаёти иқтисодии омехта 

мерасонад. Бинобар ин дар ҷамъияти муосир, махсусан дар кишварҳои 

тараққикарда, хоҷагиҳои омехтаи мураккаб ба вуҷуд омаданд, ки намуди 

махсуси низомҳои хоҷагидориро ташкил карданд. Гуфтан ҷоиз аст, ки 

хоҷагиҳои омехта устувории худро ба таъсири муҳити беруна нишон дод 

ва тавонист бо он дар тавозуни устувор қарор гирад. Боиси тазаккур аст, 

ки истилоҳи “иқтисодиёти омехта” дар иқтисодиёти шӯравӣ мавриди 

истифода набуд ва он ба доираи истилоҳҳои давраи муосири кишварҳои 

собиқи шӯравӣ дохил мешавад. Баъзе аз муаллифон истилоҳи 

“иқтисодиёти омехта”-ро чун муродифи иқтисодиёти гузариш шарҳ 

медиҳанд. Барои зумраи дигари муаллифон иқтисодиёти омехта - ин 

гуногунӣ ва ҳамкории шаклҳои моликият мебошад. Инчунин шарҳе 

вуҷуд дорад, ки дар он иқтисодиёти давраи гузариш бо фаъолияти 

якбора ду механизм - нақшавӣ ва бозорӣ тавсиф дода шуда, аз ду сектор: 
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давлатӣ ва бозорӣ иборат аст, ки ин боиси иқтисодиёти омехта ном 

гирифтани он гардидааст. Адабиёти муосири иқтисодӣ дар мавридҳои 

зиёд гурӯҳи “иқтисодиёти омехта”-ро ба таври якҷониба шарҳ медиҳад. 

Масалан, дар “Луғати калони иқтисодӣ” иқтисодиёти омехта чун 

“сохтори фазои иқтисодие, ки дар он низоми хусусӣ тавассути механизми 

бозорӣ идора карда мешавад, ниҳодҳои ҷамъиятӣ ва ҳукумат ба 

механизми бозорӣ такя намуда, ба иқтисодиёт тариқи директиваҳо ва 

сиёсати андоз таъсир мерасонанд” тавсиф дода мешавад.2 Бо гуфтаи 

дигар, дар луғат иқтисодиёти омехта чун иқтисодиёте баррасӣ мешавад, 

ки дар он аломатҳои низомҳои иқтисодии бозорӣ ва марказонидашуда 

бо ҳам мутобиқ шуданд. Аксарияти олимони иқтисодшиноси ИДМ 

иқтисодиёти омехтаро чун “низоми иқтисодие, ки дар он танзими 

равандҳои иқтисодӣ ҳам аз ҷониби бозор, ҳам аз ҷониби давлат, бе 

афзалияти ҳеҷ кадоме аз онҳо” тавсиф дода мешавад».3 Ба андешаи мо, 

дар ин ҳолат ба мувофиқати механизмҳои бозорӣ ва давлатӣ таваҷҷуҳи 

зиёдтар дода мешавад ва ё иқтисодиёти омехта бо мавҷудияти ҳам 

моликияти хусусӣ ва ҳам давлатӣ тавсиф дода мешавад. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Расми 1.1.1. Шакли схемавӣ унсурҳои таркибии бахши ҷамъиятӣ 
иқтисодиёт.4 

                                                           
2 Большой экономический словар, 2000, С. 345. 
3 http://uchebnikionline.ru/ekonomika/ekonomichna_teoriya_-_ mocherniy_sv/ sotsialno-ekonomichni_modeli_ 
maybutnoyi_perehidnoyi_ekonomiki.htm[санаи муроҷиат 14.06.2017] 
4 Аз ҷониби муаллиф дар асоси сарчашмаҳо: Вобленко С.В., Вобленко Н.А. Экономика общественного 
сектора / учебное пособие. – М.; ИНФРА-М, 2011. – С. 117, Динаршоев П.М. Роль государства в 

СУБЪЕКТҲОИ ХОҶАГИДОРӢ ДАР ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ 

Бахши ҷамъиятӣ Бахши хусусӣ Бахши беруна 

Корхонаҳои 
давлатӣ 

Корхонаҳои 
ғайритиҷоратӣ 

Ширкатҳои 
тиҷоратӣ, 

хусусӣ ва ғайра 

Хоҷагиҳои 
хонавода 

Субъектҳои 
хориҷӣ 
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Дар ин ҷо бахши ҷамъиятӣ таркиби нисбатан мураккаб дорад, ки аз  

бахши давлатӣ ва бахши ғайридавлатии ғайритиҷоратӣ иборат аст. Ғайр 

аз ин, ба таркиби он бахши хоҷагии хонаводагӣ ва муносибатҳои  

дохилии байни ширкат дохил мешаванд. Соҳаи муносибатҳои 

иқтисодӣ дар бахши ҷамъиятӣ, чун қисми бахши ғайритиҷоратӣ 

(ғайрибозорӣ) як қатор хусусиятҳоро доро аст. Якум, қонунҳои бозорӣ 

дар он амал намекунанд (ё ба таври маҳдуд амал мекунанд) ва тарзи 

ғайридавлатии муносибатҳои ҳамдигарии субъектҳои иқтисодӣ афзалият 

дорад, гирифтани фоида мақсади асосии фаъолияти иқтисодӣ 

намебошад. Дуюм, асосан неъматҳои ҷамъиятӣ (оммавӣ) истеҳсол 

мешаванд ва онҳо ба таври дастаҷамъӣ (одатан, дар корхонаҳо ва 

муассисаҳои ҷамъиятӣ) ба вуҷуд оварда мешаванд. Сеюм, тавозуни 

байни талабот ва пешниҳоди неъматҳои моддӣ дар ҳудуди низоми сиёсӣ, 

яъне зери таъсири давлат муқаррар карда мешавад. 

Бахши давлатӣ ҳамчун қисми бахши ҷамъиятӣ аз нуқтаи назари 

таркиби моддӣ-ашёӣ маҷмӯи захираҳое, ки дар ихтиёр ё зери назорати 

мақомоти давлатӣ (давлатӣ ё мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ва ғ.), аз 

ҷумла: 

- молияи давлатӣ (ҷамъиятӣ); 

- ташкилоти давлатӣ, ки тавассути онҳо танзими иқтисодиёт амалӣ 

мешавад; 

- корхонаҳои давлатӣ ва ташкилотҳои ғайридавлатӣ; 

- захираҳои дигари давлатӣ (масалан, заминҳои давлатӣ, захираҳои 

маъданҳои фоиданок). 

Бахшҳои иқтисодиёти давлатӣ одатан бо талаботи зерин тавсиф 

карда мешавад: 1) манбаи маблағгузории фаъолияти субъектҳои 

иқтисодӣ; 2) вазифаи амалӣ дар равандаи қонеъ кардани талаботи 

одамон; 3) аз рӯи воҳидҳои сохторӣ (ниг. ба ҷадвали 1.1. 2.) 

                                                                                                                                                                                           
реализации приоритетов социально-экономического развития // Известия АН Республики 
Таджикистан. 2002. - № 3. С. 45-56 таҳия гаштааст. 
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Ҷадвали 1.1.2. 
Тавсифи бахшҳои алоҳидаи иқтисодиёти омехта  

 
Талабот Хусусӣ Ҷамъиятӣ  Омехта 

Маблағгузорӣ Фурӯши 
маҳсулот ва 
хизматрасонӣ 

Андозҳо ва пардохтҳо. 
Даромад аз моликият. 
Андӯхтҳои ихтиёрӣ ва 
кӯмаки хайриявӣ. 
Даромад аз фурӯши  
баъзе аз хизматрасонӣ. 

 

Вазифаи амалӣ 
дар раванди 
иқтисодӣ 

Истеҳсоли 
неъматҳои 
хусусӣ  

Пешниҳоди неъматҳои 
ҷамъиятии “истифодаи 
коллективӣ”. Аз нав 
тақсим кардани 
боигарии миллӣ ва 
даромади миллӣ. 
Пешниҳоди неъматҳои 
ҷамъиятӣ барои 
истеъмоли шахсӣ. 
Пешниҳод ва ҳифзи 
манфиатҳои ҷамъиятӣ 

Ҳамаи 
намудҳо 

Таркиб 
(воҳидҳои 
ниҳодӣ) 

Ширкатҳои 
хусусии 
тиҷоратӣ 
(корхонаҳо ва 
ташкилоти 
хусусии 
тиҷоратӣ) 

Корхонаҳо ва 
муассисаҳои давлатӣ 
(мунисипалӣ). 
Мақомоти давлатӣ. 
Корхонаҳои коллективӣ. 
Муасиссаҳои 
ғайридавлатӣ (хусусӣ). 
Иттиҳодияҳои 
ҷамъиятии намудҳои 
гуногуни ташкилию 
ҳуқуқӣ (ихтиёрӣ,  
худидоракунӣ, 
ташкилоти 
ғайритиҷоратӣ, ки бо 
иқдоми шаҳрвандон 
барои татбиқи 
мақсадҳои умумӣ 
муттаҳид шуданд  

Вобаста ба 
афзалияти 
омил ба 
бахши 
хусусӣ ва ё 
ҷамъиятӣ  
маҳсуб 
медонанд 

 

Аз ҷониби муаллифи кор таҳия шудааст. 
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Неъматҳои иқтисодиро вобаста ба шаклҳои моликият ба 3 гурӯҳ 

тасниф кардан мумкин аст.  

Якум, неъматҳои истеъмолии инфиродӣ, онҳоро соҳибмулкони 

моликияти хусусӣ ва умумии ҳиссавӣ истеҳсол мекунанд ва дорои се 

аломати иҷтимоию иқтисодӣ мебошанд: 

- тақсимшавандагӣ, яъне дар намуди воҳидҳои нисбатан хурд 

мавҷуданд, ба харидорони алоҳида дастрасанд; 

- ба ном принсипи “истисно” тобеъ аст, яъне аз истеъмол фарде 

истисно мешавад, ки барои неъмат нархи бозориро пардохт карда 

наметавонад ва соҳиби неъмат танҳо фарде, ки метавонад ва мехоҳад 

онро харидорӣ намояд, шуда метавонад. 

Дуюм, неъматҳои давлатӣ ё софи ҷамъиятӣ. Ин ашёҳои муфид аз 

рӯи моҳият маҳсулот намебошанд: онҳо барои фурӯши бозорӣ дар 

фаҳмиши муқаррарӣ ба вуҷуд оварда намешаванд. Аломатҳои 

неъматҳои мазкур: а) онҳо тақсимнашаванда мебошанд, зеро аз чунон 

воҳидҳои калон иборатанд, ки онҳоро ба шахсони алоҳида пешниҳод 

кардан ғайриимкон аст; 2) нисбат ба неъматҳои моддӣ ва ғайримоддӣ 

принсипи “истисно” паҳн намешавад; 3) ашёҳо ва хизматрасониҳои дар 

бахши давлатӣ истеҳсол мешаванд (намунаҳои анъанавии неъматҳои 

ҷамъиятӣ бехатарии давлатӣ, мудофиаи давлатӣ, роҳҳои автомобилгард 

ва ғ. мебошанд). 

Сеюм, неъматҳо ва хизматрасонии омехта. Нисбат ба онҳо 

принсипи “истисно” истифода шуда метавонад. Барои неъматҳо ва 

хизматрасониҳои мазкур нархҳо муқаррар шуда метавонанд, 

соҳибмулкони хусусӣ (ё соҳибони моликияти умумии ҳиссавӣ) 

метавонанд бар ивази пардохт истеъмолкунандагонро бо онҳо таъмин 

кунанд. Аммо соҳибмулкони мазкур ба зиммаи худ ҳаҷми умумии 

истеҳсоли неъматҳои мазкурро гирифта наметавонанд. Вазифаи 

мазкурро давлат иҷро мекунад, то ки ба норасоии маҳсулот ва 

хизматрасонии барои ҷамъият муфид роҳ дода нашавад. 
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Мазмуни неъмати ҷамъиятиеро, ки дар адабиёти иқтисодӣ шарҳ 

дода мешавад, мавриди баррасӣ қарор медиҳем. Консепсияи неъматҳои 

моддӣ дар соли 1954 аз ҷониби профессори америкоӣ П. Самуэлсон 

пешниҳод шуд ва баъдан аз ҷониби профессор Р. Макгрейф дар шакли 

консепсияи неъмати иҷтимоии муҳим (“неъмати шоиста”) идома дода 

шуд.5 П. Самуэлсон менависад: “Неъматҳои моддӣ гуфта ҳамон 

неъматҳоеро меноманд, ки манфиат аз истифодаи онҳо барои тамоми 

ҷомеа бетафовут тақсим шудааст, новобаста аз он, ки намояндагони он 

неъмати мазкурро доштан мехоҳанд ё не. Истеъмоли ин гуна неъмат аз 

ҷониби ҳар як фард истеъмоли онро аз ҷониби ҳама гуна фарди дилхоҳи 

дигар кам намесозад»6. “Неъматҳои ҷамъиятӣ - ашёҳое мебошанд, ки 

неъмати ҷомеа буда, ду аломати зеринро доранд: 1) онҳо метавонанд, ки 

аз ҷониби як нафар ё зиёда аз як нафар, ё гурӯҳи начандони калон бе 

зарар барои истифодабарандагон (дар ин ҳолат дар бораи “мавҷуд 

набудани рақобат дар истеъмолот”) тасниф дода мешавад; 2) ба ҳеҷ кас 

дар истифода намудани неъмат дар асоси талаботи пардохт намудани 

арзиши муайян рад карда намешавад (дар ҳолати мазкур дар бораи 

эътибор надоштани принсипи истисно тасниф дода мешавад)7. У. 

Николсон ба неъматҳои ҷамъиятӣ таърифи зеринро додааст: “Неъмат 

ҷамъиятӣ мебошад ва агар он истеҳсол шуда бошад, ҳеҷ кас наметавонад 

аз дастрасӣ ба он истисно карда шавад. Неъматҳои ҷамъиятӣ одатан дар 

истеъмол рақобат надоранд, аммо на ҳамеша ҳатман ин ҳолат ҷой 

дорад”.8 Мо намунаи мавқеъҳои мухолифро мушоҳида менамоем, ки дар 

онҳо аломати муайянкунии неъмати ҷамъиятӣ аломати аз истеъмол 

истисно надоштан (У. Николсон) ё надоштани рақобат дар истеъмол (П. 

Самуэлсон) тасниф дода шудааст. Мавқеи Х. Ламперт ва Дҷ Стиглитс, 

                                                           
5 Молчанов И.Н. Экономика общественного сектора/ hhttpttp::////ssooccssffeerraa..nnaarroodd..rruu//С. 
6. [санаи муроҷиат 16.06.2017] 
6 Пол А. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: пер с англ. - М.: «Издательство 
БИНОМ», 1997. - С.338. 
7Ламперт X. Социальная рыночная экономика. Германский путь. - М.: «Дело ЛТД2, 1994. - С. 38. 
8Николсон В. Микроэкономическая теория. М.: Международные отношения, 1995. — С. 272. 
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дар ин ҳолат мавқеи мобайниро ишғол мекунад, ки ба ақидаи ӯ: “ба 

неъмати моддӣ  ҳарду аломати зикршуда хос аст, аммо то як дараҷаи 

муайян, ки тақсимоти ин неъматҳоро ба неъматҳои “соф” ва 

“ғайрисоф”9 ҷудо кардаанд. Бо гуфтаи дигар, талаботи алтернативӣ чун 

рақобат доштан ва рақобат надоштан, истисно шудан ё беистино будан 

барои ҷудо кардани неъматҳои соф ва ғайрисофи ҷамъиятӣ имконият 

медиҳанд. 

Дар дањсолањои охир дар таљрибаи љањонї, оид ба пешнињод 

намудани хизматрасонии иљтимої ба ањолї аз љониби давлат, 

муносибатњои шартномавию мушоњидавї байни ташкилоти давлатї ва 

ѓайридавлатї истифодаи умум гардида истодааст. Сабаб дар он аст, ки 

намудњои неъматњое, ки чун анъана љамъиятї дониста мешуд, хусусият 

ва нишонањои неъматњои хусусиро доранд, бинобар он дар шакли яклухт 

ё ќисман (аз стандарти минималии иљтимоии љамъият муќаррарнамуда 

зиёдтар) ба таври музднок пешнињод гардида метавонанд. Чунин 

ташкилот, њамчун институти ќисмати љамъиятї, дар як ваќт барои 

ташкили фаъолияти худ аз дигар манбаъњо сармоя гирифта, ба 

иттињодњои мањаллї ройгон хизмат расонида метавонад. 

Ба моњияти чунин неъматњои љамъиятї сохтори махсуси низоми 

институтсионалї, ки имконияти људо намудани вазифаҳои истењсолотї 

ва истеъмолии онњоро аз вазифањои пардохткунї пешбинї менамояд, 

мувофиќат менамояд. Дар њоле ки агар байни ташкилоти буљетї 

масъалаи интихоб ба миён ояд, вазъияти мазкурро њамчун раќобати 

дохилї ва муносибатњои бозории хаёлї тавсиф додан мумкин аст ва агар 

ташкилот ѓайрибуљетї бошад, пас ин, аллакай муносибатњои муќаррарї 

дар доираи таъсири байнињамдигарї байни љамъият ва ќисматњои хусусї 

мањсуб меёбад. Вале бояд дар хотир дошт, ки дар амалия истифода 

бурдани институтњои мухталиф, ки байни ќисматњои љамъиятї ва хусусї 

дар њалли масъалањои мутобиќ таъсироти байнињамдигариро таъмин 

                                                           
9Стиглиц Дж.Э. Экономика государственного сектора. М.: Издетальство МГУ, 1997. — С. 119-123. 
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менамоянд, он гоњ самара дода метавонанд, ки агар болоравии харољоти 

фаросањмиявї (трансаксиявї) ба назар нарасад, ки ба он, масалан, 

харољот барои љамъ кардани маълумот оид ба арзиш ва сифати молњо ва 

хизматрасонињои пешнињодшуда, афзалиятњои истеъмолкунандагон ва 

маќсадњои раќибон, харољот барои бурдани гуфтушунидњо, бастани 

созишњо ва таъмини њуќуќии онњо дохил шуда метавонанд. 

Аз ин хулоса кардан мумкин аст, ки дар адабиёти сершумори 

назариявӣ таърифи ягонаи неъматҳои ҷамъиятӣ вуҷуд надорад. Ҳама 

муаллифон мавҷуд будани ду хусусияти хос - рақобат надоштан ва 

истисно надоштан дар истеъмол дар муносибат нисбат ба фаҳмиши ин 

аломатҳо мухолифатро нишон намедиҳанд, аммо дар он ҷанба, ки 

кадоме аз аломатҳо асосӣ ва муайянкунандаи неъмати ҷамъиятӣ 

инчунин муносибати байни аломатҳои зикршуда андешаи гуногунро 

изҳор мекунанд. 

Бешубҳа, ки вобаста аз талаботи истифодашаванда неъмати 

моддии дорои аломатҳои “омехта” ё ба неъмати хусусӣ, ё ба неъмати 

ҷамъиятӣ  маҳсуб дониста мешавад. Масалан, телевизиони ноқилӣ дар 

минтақа дар истеъмол рақобат надорад, азбаски истифодаи он аз ҷониби 

муштарии дилхоҳ миқдор ва сифати хизматрасонии аз ҷониби 

муштариёни дигар истифодашавандаро кам намекунад, аммо истифодаи 

сокиноне, ки маблағи онро пардохт намекунанд, маҳдуд аст, яъне 

аломати ҷоиз буданро дорад. Тибқи аломати У. Николсон, он ба қатори 

неъматҳои хусусӣ дохил мешавад, аммо тибқи афкори Дҷ. Стиглитс ба 

қатори неъматҳои ҷамъиятӣ дохил мешавад. Баръакс, як қатор 

неъматҳои ҷамъиятие мавҷуданд, ки бо рақобати равшан дар истеъмол 

тафовут доранд. Масалан, захираҳои дар дастрасии ҷамъиятӣ 

қарордоштаи нодир: захираҳои маҳдуди моҳӣ дар ҷойҳои моҳидорӣ, 

чарогоҳҳои ҷамъиятӣ ва ғ. Тибқи аломати У. Николсон, ин гуна 

неъматҳоро ба қатори неъматҳои ҷамъиятӣ, тибқи аломатҳои дигар ба 

неъматҳои тасарруфнашаванда (ба ном неъматҳои фонди умумӣ) дохил 
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кардан зарур аст. Ғайр аз ин, ҳатто ҳангоми талаботи ягона, таснифи 

неъматҳо наметавонад таснифи мутлақ бошад, зеро аломати ба ин ё он 

неъмат хосбуда метавонад вобаста ба як қатор омилҳо - технологӣ, 

қонунгузорӣ ва ғайра тағйир ёбад. 

Истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ аз низоми сиёсии ҷамъият 

вобастагӣ дорад. Давлат мақомоти дастаҷамъӣ (ҷамъиятӣ) мебошад. Дар 

доираи ин мазмун неъматҳои истеҳсолкарда бояд чун неъматҳои 

ҷамъиятӣ (дастаҷамъӣ) таснифот дода шавад, аммо дар навбати худ ин 

ақида чандон заминаи ҳуқуқӣ надорад. Аз ин бармеояд, ки аз аввал 

байни истеҳсоли давлат ва таъминоти давлатӣ ҳудуди аниқро гузоштан 

зарур аст. Мафҳумҳои мазкурро дар бештари мавридҳо бо ҳам омехта 

мекунанд, ҳарчанд аз ҷиҳати мантиқӣ ва амалӣ тафовут доранд. Дҷ. 

Стиглитс ин ду равандро дар мисолҳои зерин баррасӣ менамояд: 

ҳукумат мудофиаи давлатиро таъмин мекунад, ҳарчанд аксарияти 

маҳсулоти бо мақсади мазкур харидоришуда дар бахши хусусӣ истеҳсол 

шудааст. Давлат барои хизматрасонии почта монополия дорад, ҳарчанд 

барои истифодаи почта ба монанди корхонаи хусусӣ маблағ талаб 

мекунад. Яъне давлат неъматҳоро чун истеҳсолкунанда-монополист 

истеҳсол мекунад ва онҳоро ба монанди ширкатҳои хусусӣ мефурӯшад, 

ҳамзамон мақомоти дастаҷамъӣ ҷамъиятро бо неъматҳое, ки рақобат 

надоранд ва ё истисно намешаванд, таъмин менамояд. 

Ҳангоми пешниҳоди неъматҳои давлатӣ давлат бояд талабот ва 

дархостҳои ҳамаи аъзоёни ҷамъият ва то дараҷае, ки тақсимот ба ин 

талаботи ҷамъиятӣ мувофиқат мекунад, ба назар гирад. Ба гуфтаи Я. 

Корнай, “вобаста аз он, ки кӣ қарорро дар бораи ҷудо кардан (тақсим 

кардан) қабул мекунад, мо ду шакли асосии онро фарқ менамоем. Яке аз 

онҳо - ҷудокунӣ, ки аз ҷониби истеҳсолкунанда мебошад, ки ҳангоми он 

истеҳсолкунандаи маҳсулот ё хизматрасонӣ мустақилона қарорро дар 

бораи тақсимоти маҳсулоти худ байни истифодабарандагони 

имконпазир қабул мекунад, аммо инро на тибқи нархҳои талаботи 
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пешниҳодшуда амалӣ мекунад. Шакли дуюм - ҷудокунии маъмурӣ. 

Масалан, вазорат муайян мекунад, ки ба кадом хоҷагии хонаводагӣ 

корхона-истеҳсолкунанда маҳсулоти худро медиҳад. Ҳамин тариқ, дар 

ин ҷо истеҳсолкунанда ва тақсимкунанда ҳам аз рӯи нақша, ҳам аз рӯи 

ҳавасмандии рафтор мувофиқат надоранд” 10. Яъне, дар ҳолати мазкур 

ҳангоми тақсимот як ё якчанд аломати интихобӣ истифода мешаванд. 

Дар байни онҳо тибқи таърифи пешниҳодшуда, нархи талабот мавҷуд 

буда наметавонад, ин тақсимот аз рӯи аломатҳои ғайринархӣ мебошад. 

Маҳз ҳангоми тақсимоти неъматҳои ҷамъиятӣ афзалият ба аломатҳои 

ғайринархӣ маҳсуб аст. 

Дар заминаи ақидаи Я. Корнай, мо метавонем якчанд аломати хос 

ва дар амал истифодашавандаро номбар намоем: а) дараҷаи эҳтиёҷ; б) 

хизмат; в) мақоми ҷамъиятӣ; г) баромад; д) афкори сиёсӣ; е) коррупсия 

ва ғ. 

Панҷ аломати охирин метавонад баҳснок бошад, зарурати 

баҳисобгириро ҳангоми тақсими неъматҳои истеъмолӣ, хизмат, мақоми 

ҷамъиятӣ ва ғайра инкор кардан ҳам мумкин аст. Аммо амалия нишон 

медиҳад, ки ҷамъияте, ки аломатҳои мазкур ҳангоми тақсими неъматҳои 

ҷамъиятӣ дар он ягон мавқеъ ва аҳамият надоранд, вуҷуд надорад. 

Тафовут дар дараҷаи аҳамияти аломатҳои мазкур иборат аст: а) то 

кадом дараҷа интихоб дар асоси аломатҳои мазкур (ё вобастагии 

номаълуми онҳо аз механизмҳои ғайримеъёрӣ) ошкор аст; б) кӣ 

тақсимотро амалӣ мекунад; в) мазмуни мушаххаси аломатҳои алоҳида. 

Дар мавриди аломати якум - дараҷаи эҳтиёҷ гуфтан ҷоиз аст: маҳз 

талаботи истифода намудани аломати дараҷаи эҳтиёҷ дар аксарияти 

кишварҳо барои ворид намудани нақшаи тақсимот водор месозад. Дар 

соҳаҳои алоҳида, асосан тандурустӣ, соҳаи манзил ин ҳавасмандӣ 

махсусан зарур аст, дар зинаи нисбатан пасти инкишофи иқтисодӣ дар 

соҳаи тақсимоти хӯрокворӣ низ зарурат дорад. 
                                                           
10 Корнай Я. Дефицит. Пер с венгерского Березиной С., Булаха С. М: Наука, 1990. - С. 442. 
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Масалан, агар имкониятҳои беморхона маълум ва маҳдуд бошанд,  

вазифа чунин гузошта мешавад: кӣ бистарӣ карда шавад - он беморе, ки 

аз нуқтаи назари тиббӣ беистисно дар табобати беморхона эҳтиёҷ дорад 

(ҳатто агар ӯ хароҷотро пардохт карда натавонад ҳам), ё он касе, ки 

метавонад дар хона табобат гирад, аммо имкон дорад дар беморхона 

бистарӣ шуданро пардохт намояд. Дараҷаи эҳтиёҷ чун аломати интихоб 

он вақт мавқеи аввалро мегирад, ки талаботи асосии муқаррарии ҳамаи 

аъзоёни ҷомеа, таъмини ҳадди ақали хӯрокворӣ, манзил, хизматрасонии 

тиббӣ ва маориф зарур аст. Бо гуфтаи дигар, дар сатҳи муқаррарӣ 

(ҳадди ақал) бояд принсипи тақсимоти “ба ҳама мувофиқи талаботаш” 

амалӣ карда шавад. 

Бинобар ин, неъматҳои софи ҷамъиятӣ - неъматҳое мебошанд, ки 

мақомоти дастаҷамъӣ пешниҳод мекунад ва истеъмоли онҳо аз 

истеъмолкунанда хароҷотҳои бевоситаи инфиродиро талаб наменамояд. 

Хусусиятҳои муайянкунандаи неъматҳои софи ҷамъиятӣ дар бештари 

мавридҳо ғайриимкон будани истеҳсол ва амал карданро дар бахши 

хусусии иқтисодиёт инъикос мекунанд. Шакли хусусии моликият  

пешниҳоди онҳоро таъмин карда наметавонад, зеро хароҷотҳо бо фоида 

пӯшида намешаванд. Агар имконияти мазкур пайдо гардад, доираи 

истеъмолкунандагоне, ки ин гуна неъматро харида метавонанд, хеле 

маҳдуд аст. Бинобар ин дар бештари мавридҳо неъматҳои ҷамъиятӣ 

мавриди фурӯш ё харид қарор гирифта наметавонанд. Дар ҳолате ки 

аҳдномаи тиҷоратӣ оид ба неъмати ҷамъиятӣ ба вуҷуд меояд ва фоида ба 

даст меояд, он чун сабаби асосии ҳавасмандкунии фаъолияти ташкилоти 

ҷамъиятӣ баррасӣ шуда наметавонад ва танҳо барои инкишофи 

ташкилоти мазкур истифода шуда метавонад. Вобаста ба ин онҳоро 

ғайритиҷоратӣ меноманд ва онҳо дар бахши ҷамъиятӣ амал мекунанд. 

Азбаски дар бахши ҷамъиятӣ мавқеи асосиро фаъолияти давлат ишғол 

мекунад, онро давлатӣ меноманд. Ин гуна ҳаммонандкунӣ нисбатан 

наздик аст. Аз рӯи рафтори иқтисодӣ ташкилотҳои ҷамъиятӣ аз як тараф 
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сохторҳои худидоракунанда мебошанд, аз ҷониби давлат назорат ва 

маблағгузорӣ намешаванд ва дар ин мавқеъ онҳо ба сохторҳои хусусие, 

ки дар реҷаи тиҷоратии худтанзимкунӣ ва худташкилкунӣ амал 

мекунанд, шабоҳат доранд. Аз тарафи дигар, муассисаҳои давлатӣ ва 

ташкилоти ҷамъиятиро самтгузории ягонаи онҳо - қонеъ кардани 

талаботи ҷамъиятӣ ба ҳам наздик менамояд. 

Афкор мавҷуд аст, ки тибқи он масъалаи асосӣ вобаста ба 

пешниҳоди неъматҳои ҷамъиятӣ - ҷустуҷӯи усули муайян кардани 

сохтори самаранок ва миқдори неъматҳои мазкур мебошад. Ақида 

меравад, ки зарурати он ҳам бо маҳдуд будани захираҳо, ҳам бо 

мақсадҳои рақобати субъектҳои хоҷагидорӣ вобастагӣ дорад. Ҷустуҷӯи 

усули мазкур бо ду ҳолат душвор мегардад: 1) тафовути баҳогузории 

фардҳо нисбати аҳамияти неъматҳои ҷамъиятӣ; 2) мавҷуд набудани 

ченаки аҳамияти неъматҳои ҷамъиятӣ, ки бо шакли ғайримолии он 

вобаста аст, онҳо объекти хариду фурӯш нестанд, нарх надоранд ва 

муносибатҳои бо истеъмоли онҳо вобастабуда бевосита дар хароҷотҳои 

фард ифода намеёбанд.  

Истеҳсол ва пешниҳоди неъматҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби 

корхонаҳои бахши ҷамъиятии иқтисодиёт амалӣ мешавад, ки аз маҷмӯи 

субъектҳои хоҷагидории ташкилотҳо, корхонаҳои моликияти давлатӣ 

иборат аст. Аммо дар адабиёти соҳаи иқтисод оиди масъалаи мавқеи 

сохтори ниҳодии давлат дар иқтисодиёт андешаҳои мухолиф мавҷуданд. 

Масалан, Дҷ. Роулз дар китоби худ “Назарияи адолат”  менависад, ки 

вазифаҳои давлат бояд танҳо ба ҳимоя аз зӯроварӣ, тасарруф ва қаллобӣ 

маҳдуд шавад, маҷбуркунӣ танҳо нисбати шахсоне, ки аҳдномаҳоро 

вайрон мекунанд, бояд истифода шавад. Дар хусуси дигар вазифаҳои 

давлат, ба андешаи ӯ, ин вайронкунии ҳуқуқи шахсият мебошад ва иҷро 

кардани онҳо ғайримақсаднок аст.11 А. Дҷ. Бюкенен12 баръакс ақида 

                                                           
11См:  Роулз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995 - 
234 с. 
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дорад, ки давлат бо истифодаи механизмҳои андозбандӣ ва хароҷотҳои 

давлатӣ, вазъияти мавҷудаи иқтисодиро аз мавқеи парето-самаранокӣ 

беҳтар менамояд. Ба андешаи ӯ, агар қарорҳои ҳукумат аз ҷониби аҳолӣ 

якдилона дастгирӣ шаванд, он гоҳ ҳуқуқи ягон аъзои ҷамъият вайрон 

карда намешавад. 

Чуноне ки қайд карда шуд, дар байни ҳаёти воқеӣ неъмати софи 

хусусӣ ва неъмати софи ҷамъиятӣ неъматҳои гуногуни омехтаи дигар 

вуҷуд доранд. Неъматҳои омехта бо дараҷаи гуногуни истисноият ва 

камшавандагӣ дар раванди истифодаи онҳо тафовут доранд ва бинобар 

ин метавонанд объекти хариду фурӯш, яъне музднок бошанд. Аз ин ҷо 

дар соҳаи пешниҳоди неъматҳои омехтаи ҷамъиятӣ механизмҳои бозорӣ 

мавҷуданд.  

Аз рӯи талаботи самаранокии беруна неъматҳои ҷамъиятӣ низ 

метавонанд тасниф карда шаванд. Онҳо метавонанд мусбӣ бошанд: 

масалан, самараи баланд кардани сатҳи маърифатии аҳолӣ, мустаҳкам 

кардани саломатии ҷомеа, инкишофи илму фарҳанг ва ғайра. Вобаста ба 

ин неъмати аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим (маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва 

хизматрасонии соҳаҳои дигари иҷтимоию маданӣ) тасниф карда 

мешавад. Бинобар ин бозори неъматҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим 

ташаккул дода мешавад. 

Неъмате, ки дар соҳаи дорои монополияи табиӣ истеҳсол мешавад, 

низ неъмати омехта маҳсуб мешавад. Неъматҳои мазкур, ки дар соҳаи 

монополияи табиӣ ба вуҷуд меоянд, дар бештари мавридҳо ивази 

неъматҳои ҷамъиятӣ (сунъӣ) номида мешаванд, зеро дар таркиби 

неъматҳои мазкур хусусиятҳои неъмати хусусӣ бештар ба назар 

мерасанд. Ба соҳаҳои мазкур соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ, 

таъмини аҳолӣ бо барқ, газ, об, гармӣ, алоқа ва нақлиёт ва ғ. дохил 

мешаванд. Соҳаҳои мазкур хусусиятҳои истеҳсолоти калонро доранд ва 

                                                                                                                                                                                           
12 См: Бьюкенен Джеймс М Сочинения. Пер. с анг. Серия: «Нобелевские лауреаты по экономике». Т .1. 
/Фонд экономической инициативы; Гл. ред. Кол.: Нуреев P.M. и др./ - М.: Таурус Альфа, 1997. - 560 с. 
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мутаносибан сармояи ҷиддии ибтидоиро талаб мекунанд. Бинобар ин 

ворид шудани рақибони нав ба соҳаҳои мазкур душвор аст ва ин бозори 

маҳсулоти монополияҳои табииро аз рақибони имконпазир ҳимоя 

мекунад. Намуди трансмиссионӣ ва шабакавии истеҳсолот дар соҳаи 

монополияҳо дар соҳаҳои мазкур мавҷуд будани рақобати озодро 

имконнопазир мегардонад. Аз ин рӯ, мавҷуд будани бозори монополӣ 

дахолати давлатро ба танзими нархи маҳсулоти соҳаҳои мазкур тақозо 

мекунад. 

Дар шароити бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйир ёфтани 

таркиби низоми иқтисодии фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

амалӣ мешавад, ки он ба куллӣ аз бахши қаблии давлати шӯравӣ 

фарқият дорад. Бахши мазкур бояд дар заминаи низоми нави ниҳодӣ 

сохта шавад, ки дар худ шаклҳои робитаҳои хоҷагидорӣ ё намуди 

ҳамоҳангсозии фаъолияти байни субъект ва ниҳодҳоро дар бар мегирад. 

Аммо равандҳои мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон суръати суст доранд, 

сатҳи сохтори ниҳодӣ пайдо кардани маҷмӯи муносибатҳои дар бахши 

ҷамъиятии иқтисод мавҷудбудаи иқтисодию иҷтимоӣ хеле заиф аст. 

Табиист, ки ин сатҳи идоракунии бахши мазкур ва қабули қарорҳои 

идоравиро паст мекунад.  

Яке аз сабабҳои паст будани равандҳои ниҳодии муносибатҳои 

иқтисодиёти бахши ҷамъиятӣ - масъалаи рушди соҳаи ҳисобдории миллӣ 

мебошад, яъне душвории баҳисобгирии аксарияти молу маҳсулот ва 

хизматрасонӣ, алалхусус неъматҳои ҷамъиятие, ки ба бозор ворид 

намешаванд. Масалан, дар ҳудуди деҳот (ки дар он зиёда аз 70% аҳолии 

ҷумҳурӣ зиндагӣ мекунад) махсусан, дар ноҳияҳои дурдасти кӯҳӣ, 

ҷамъияти дорои тарзҳои хоҷагидории анъанавӣ вуҷуд дорад. Қисми 

асосии неъматҳои иқтисодӣ дар хоҷагиҳои маҳдуд (худтаъминкунанда) 

истеҳсол ва истеъмол карда мешаванд ва онҳо бо олами беруна 

робитаҳои суст доранд ва муносибатҳои бозори ба роҳ намондаанд.  
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Дар воқеъ, дараҷаи худтаъминкунии аҳолии деҳоти ҷумҳурӣ то ҳол 

хеле баланд мемонад, хизматрасонии иҷтимоӣ, расонидани неъматҳои 

ҷамъиятӣ (неъматҳои ғайрибозорӣ) тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ 

(кӯмак ба ниёзмандон, сохтмони роҳу каналҳо, таъмири мактабҳо ва 

объектҳои иҷтимоӣ тавассути ҳашарҳои оммавӣ ва ғ.) амалӣ мешавад. 

Дар ҳудудҳои мазкур моҳияти бозории иқтисодиёт фаҳмида намешавад 

ва бо таҳрифҳои зиёд аз ҷониби аҳолии деҳот фаҳмида мешавад. То 

ҳадде ки моҳияти бозории иқтисодиёт суст бошад, ҳамон қадар дараҷаи 

худтаъминкунӣ дар ноҳияҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ сусти ҷумҳурӣ баланд 

боқӣ мемонад. 

Дар маҷмӯъ пешниҳоди неъматҳои ҷамъиятӣ барои истеъмол ҳам 

аз ҷониби давлат ва ҳам аз ҷониби корхонаҳои ҷамъияти маънои онро 

дорад, ки тарзи тақсимоти онҳо метавонад омехта бошад: талаботи 

ғайриарзишӣ ва арзишдори интихоб истифода карда мешаванд. Афкори 

мазкур ба як қатор субъектҳо нисбат ба субъектҳои дигар афзалият 

медиҳад, ин аз нав тақсимкунии даромад ва неъматҳо байни фардҳо 

мебошад. Қайд кардан зарур аст, ки тақсимот ва аз нав тақсимкунӣ бо 

ҳам рақобат мекунанд. Ҳангоми ин, ҳар қадаре ки таъсири арзиши 

неъмат ба рафтори харидорон ва фурӯшандагон кам бошад, ҳамон қадар 

дараҷаи тақсимоти бозорӣ бо тақсимоти ғайрибозорӣ пурра карда 

мешавад (баъзан пурра ҷои онро мегирад). 
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1.2. Масъалаҳои методологии ташкили идоракунии корхонаҳои 
бахши ҷамъиятӣ  

 
Андозаҳои иҷтимоии инкишоф дар тамоми давлат дар маҷмӯъ ва 

дар минтақаҳои алоҳидаи он дар айни замон индикаторҳои асосӣ 

мебошанд, ки ба он ҳангоми баҳогузории инкишофи минтақаи дилхоҳ 

аҳамияти ҷиддӣ медиҳанд. Дар заминаи ин қайд кардан зарур аст, ки дар 

айни замон имрӯз вазифаи муҳимтарин на танҳо идоракунии давлат, 

балки идоракунии инкишофи минтақаҳои алоҳида ва баланд кардани 

сатҳи таъмини устувории иҷтимоӣ ва баланд бардоштани сатҳи 

некӯаҳволии аҳолӣ мебошад. Аҳамияти мазкур дар шароити 

муносибатҳои иқтисодӣ, ки дараҷаи пешгӯӣ нашудани муносибатҳои 

хоҷагидорӣ мунтазам меафзояд, махсусан зиёд мегардад. Аз ин мавқеъ 

мақомоти идоракунии давлатӣ дар тамоми сатҳҳо бояд таъмини 

ботавозун ва танзими инкишофи минтақавиро ба роҳ монад. 

Оид ба масъалаи мазкур ақидаи олими рус бамаврид аст, ки 

гуфтааст: “Самтгузории иҷтимоии инкишофи иқтисодӣ на ба аз нав 

тақсим кардани боигарии мавҷудбуда ва мухолифати иҷтимоӣ, балки ба 

баланд кардани рақобатпазирии миллӣ ва самаранокӣ такя мекунад”13. 

Тахмин меравад, ки сиёсати иқтисодии ба таври оптималӣ таҳияшуда дар 

минтақаҳо метавонад заминаи инкишофи иҷтимоию иқтисодии мусоид 

гардад. 

Бинобар ин дар ҳар як минтақа якҷоя бо идоракунии фаъолияти 

бахши хусусӣ ба вазъият ва беҳтаргардонии фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ таваҷҷуҳ додан зарур аст, чунки дар ҳар як минтақа 

якҷоя бо корхонаҳои бахши хусусӣ корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ низ 

фаъолият мекунанд. Фаъолияти корхонаҳои мазкур барои ҳастии 

ҷамъият дар маҷмӯъ аҳамияти калон дорад, зеро фаъолияти онҳо барои 

таъмини масалан, об, беҳдошти умумӣ, хизматрасонии интиқоли 

                                                           
13 Плотников В.А. Последствия современных экономических трансформаций и пути преодоления финансового кризиса 
в России [Текст] / В. А. Плотников, Ю.В. Вертакова. Известия ИГЭА. 2010. № 6 (74). С. 15. 
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мусофирон, савдои чакана, хӯроки умум, фаъолияти меҳмонхонадорӣ, 

хизматрасонии ҳифзи тандурустӣ, маориф ва ғайра равона карда 

шудааст. Маҳз самаранокии баланди фаъолияти корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар ҳар як минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад барои 

беҳтаршавии некуаҳволии аҳолии минтақаҳо мусоидат намояд ва якҷоя 

барои баланд шудани самаранокии натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидории 

ҳамаи субъектҳои иқтисодиёт имкон фароҳам орад. 

Дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

дар давраи татбиқи ислоҳоти бозорӣ бо душвориҳо ва мушкилоти 

сершумор дучор шуданд:  

- маблағгузории пасти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ;  

- паст будани ҳавасмандӣ ва музди меҳнати кам боиси рафтани 

мутахассисон ба бахши хусусӣ ё муҳоҷирати онҳо ба кишварҳои дигар 

гардид; 

- фарсудашавии баланди фондҳои асосии истеҳсолии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ, ки ба пастравии истеҳсол мерасонад; 

- паст шудани рақобатпазирии маҳсулот ва хизматрасонии 

истеҳсолшаванда, ки гузаришро ба намудҳои алтернативии 

хизматрасонӣ ва маҳсулот боис гардид; 

- музди меҳнати паст, ки имконияти ҷалби кадрҳои баландихтисосро 

маҳдуд кард; 

- мавҷуд набудани ҳадафҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддати инкишоф 

ва ғ. 

Рӯйхати мушкилоти мазкурро идома додан мумкин аст, аммо, ба 

ақидаи мо, зикр кардани мушкилоти дар боло овардашуда кифоя аст, ки 

ҷиддӣ ва мубрам будани мушкилоти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

баръало равшан гарданд. Ҳамаи мушкилоти зикршуда ташаккул ва 

риояи принсипҳои барои инкишофи самараноки корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ мусоидаткунандаро тақозо мекунад, ки барои ҳаллу фасли 

вазифаҳои давлатӣ дар доираи андозаҳои миқдорӣ ва сифатӣ равона 
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карда шудаанд. Қабл аз омӯзиши асосҳои назариявию методии ташкили 

идоракунии субъектҳои бахши ҷамъиятии иқтисодиёт мо гузаронидани 

таҳлили ретроспективии инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятиро 

мувофиқи мақсад медонем. Ташаккули корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

ҳудуди Тоҷикистони муосир дар асри ХХ дар доираи низоми мақомоти 

идоракунии давлатӣ ба вуқӯъ омадааст. 

Дар иқтисодиёти Тоҷикистон корхонаҳои давлатӣ дар солҳои 

Ҳокимияти Шӯравӣ рушди бомайлонро аз сар гузарониданд, корхонаҳое 

ташкил ва инкишоф меёфтанд, ки ба вазоратҳои соҳавӣ, кумитаҳо, 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва идоракунии марказӣ тобеъ 

буданд. Дар ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт миллигардонӣ ба амал омад, 

тамоми маҷмӯи корхонаҳои истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ давраи 

миллигардониро аз сар гузарониданд ва дар натиҷа тамоми фондҳои 

истеҳсолӣ дар маркази ягона муттаҳид шуда, ба моликияти давлатӣ 

мубаддал гардиданд. Аммо қайд кардан зарур аст, ки то марҳалаи 

мутамарказонидани фаъолияти хоҷагидорӣ ислоҳотҳои сершумор амалӣ 

шуда буданд, аз ҷумла Сиёсати нави иқтисодӣ (СНИ), миллигардонӣ, 

коллективикунонӣ, ҳарбикунонии иқтисодиёти давлатӣ (дар солҳои 

Ҷанги Бузурги Ватанӣ), идоракунии минтақавии иқтисодиёт ва ғ.). 

Принсипи банақшагирии мутамарказонидашуда тамоми маҷмӯи 

хоҷагии халқро ба низоми ягона мубаддал гардонд ва дар идоракунии 

давлатӣ ба таври афзалиятнок усули бюрократии идоракунӣ ҷорӣ 

гардид. Дар натиҷаи истифодаи ғайрисамаранок дар охирҳои солҳои 80-

уми асри ХХ кӯшиш ва тамоюлҳои ғайридавлатигардонӣ ва 

хусусигардонии моликият ба вуҷуд омаданд. Аммо равандҳои мазкур 

баръакс пастшавии фаъолияти самараноки корхонаҳои бахши 

ҷамъиятии иқтисодиётро ба вуҷуд овард ва ба ҷои хусусигардонии амвол 

дар аксарияти мавридҳо ҳолатҳои ғайриқонунии азхудкунии моликияти 

давлатӣ ҷой доштанд. Ҳамаи ин боиси ба вуҷуд омадани мушкилоти 

сершумор дар бахши ҷамъиятии иқтисодиёт гардид. Дар давраи ҷории 



35 
 
инкишоф идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар якчанд сатҳҳо 

пешниҳод шудааст. Дар марҳалаи ҷории инкишоф моликияти мақомоти 

марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ин субъектҳои сершумори 

гуногуншакл мебошад, ки дар маҷмӯъ бахши ҷамъиятии иқтисодиётро 

ташкил мекунад ва он барои иҷрои вазифаҳои давлат дар шароити 

бозорӣ, ё барои гирифтани фоида равона карда шудааст, то ки хазинаи 

давлат ғанӣ гардад.  

Дар Тоҷикистон, ба монанди кишварҳои дигари собиқи шӯравӣ дар 

бахши ҷамъиятии иқтисодиёт қисми зиёди аҳолии қобили меҳнат машғул 

аст ва қисми ҷиддии маблағгузорӣ ба бахши мазкур равона карда 

мешавад. Якҷоя бо ин хусусияти қиёсии фаъолияти хоҷагидорӣ ва 

натиҷаҳои он дар корхонаҳои бахши хусусӣ ва бахши ҷамъиятӣ барои 

баровардани хулосаи зерин, ки самаранокии истифодаи амвол дар бахши 

хусусӣ аз бахши ҷамъиятӣ баландтар аст, имкон медиҳад. Ин вазифаи 

беҳтаргардонии идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, таркиб ва 

сохтори дороиҳо, таъмини афзоиши хароҷотбарории амволи ба ихтиёри 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ супоридашударо ба миён мегузорад. 

Бо гуфтаи дигар, ҳолати ҷории идоракунии корхонаи бахши 

ҷамъиятӣ вобаста ба мавҷуд набудани талаботи аниқи фаъолият, ислоҳот 

ва банақшагирӣ тағйироти ҷиддиро тақозо мекунад. Аз ин ҷо маълум 

мегардад, ки муҳим будани омӯзиши тарзҳои методии идоракунии 

инкишофи бахши ҷамъиятии иқтисод дар сатҳи минтақавӣ равшан 

мегардад. Қайд кардан зарур аст, ки дар солҳои охир аз ҷониби 

мақомоти минтақавии ҳокимияти давлатӣ ба масъалаҳои идоракунии 

маҷмӯи корхонаҳои давлатӣ диққати ҷиддӣ дода мешавад. То имрӯз дар 

ҷанбаи идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ заминаи меъёрӣ, аз 

тартиби таъин намудани роҳбарон аз тарафи мақомоти давлатии 

ҳокимият, интиқоли маблағи фоида ба буҷет, тасдиқи оинномаҳо, 

нақшаҳои истеҳсолию хоҷагидорӣ, инчунин танзими муносибатҳо нисбат 
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ба истифода, ихтиёрдорӣ ва соҳибии амволи давлатӣ ва танзимоти дигар 

ташаккул дода шудааст. 

Дар доираи идоракунии моликияти давлатӣ дар қисми танзим дар 

миқёси мутлақ ё нисбии бахши ҷамъиятӣ дар солҳои истиқлолият 

механизмҳои ғайридавлатикунонӣ, хусусигардонӣ ва миллигардонӣ 

истифода мешаванд.  

Бо мақсади мазкур ба низоми мавҷудбудаи идоракунии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ илова намудани воситаҳои нав, аз ҷумла барномаҳои 

минтақавии идоракунии амволи давлатии ва мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ тааллуқдошта, аз ҷумла корхонаҳои бахши 

ҷамъиятии дар минтақаҳо фаъолиятдошта зарурат дорад. Ин ҳолат дар 

расми 1.2.1 нисбатан равшан инъикос гардидааст.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.2.1. Тағйирот дар сохтори идоракунии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ вобаста ба тағйироти бозорӣ 

(Аз ҷониби муаллифи кор таҳия шудааст.) 

НИЗОМИ ИДОРАКУНИИ КОРХОНАҲОИ БАХШИ ҶАМЪИЯТӢ  

МАЪМУРИЯТ 

Хадамоти нав вобаста ба тағйироти 
бозорӣ 

Хадамоти анъанавӣ дар низоми 
идоракунӣ 

Шуъбаи таъминот 

Шуъбаи иқтисодиёт ва баҳисобгирӣ  

Шуъбаи истеҳсолӣ 

Шуъбаи кадрҳо 

Шуъбаи фурӯш 

Шуъбаи ҳуқуқ 

Хадамоти тадқиқоти маркетингӣ 

Шуъбаи робитаҳо бо ҷомеа 

Шуъбаи инноватсия 

Шуъбаи таҳлили молиявӣ 
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Дар воқеъ, вобаста ба тақвият ёфтани муносибатҳои бозорӣ дар 

низоми менеҷменти корхонаҳои шакли моликияташон гуногун амалӣ 

кардани тағйироти ҷиддӣ воқеияти объективӣ мебошад. Қайд кардан 

зарур аст, ки ҳамаи тағйирот бо пайдо шудани вазифаҳои нав ва як қатор 

вазифаҳои вобаста ба фаъолияти корхонаҳо дар шароити бозории 

хоҷагидорӣ вобастагии калон доранд. 

Дар низоми қаблии маъмурӣ-идоравӣ дар назди маъмурияти 

корхонаҳо вазифаҳои интихоб кардани манбаи ашё ё самтҳои фурӯши 

маҳсулоти истеҳсолшуда бо тамоми қувва намеистоданд. Ғайр аз ин, 

қабули қарорҳо оид ба тарзҳои мустақилона ё эҷодкоронаи ташкили 

фаъолияти хоҷагидорӣ ҳавасманд намешуданд, зеро ҳангоми шакли 

мазкури идоракунӣ масъалаи чӣ тавр ва чӣ қадар истеҳсол кардан 

намеистоданд, инчунин масъалаи истеъмоли маҳсулоти истеҳсолшуда аз 

ҷониби мақомоти болоӣ, яъне мақомоти ваколатдори давлатӣ ҳал мешуд.  

Аммо дар шароити бозории хоҷагидорӣ вазъият дар ташкили 

фаъолияти хоҷагидорӣ ба таври ҷиддӣ дигаргун шуд, яъне масъалаи 

мустақилият, худмаблағгузорӣ, худидоракунӣ ва моликияти хусусӣ ба 

воситаҳои истеҳсолот ба маддӣ аввал баромаданд. Дар шароити мазкур 

масъалаи кам кардани хароҷот ва зиёд намудани фоида, инчунин 

имконияти ворид шудан ба бозор ва пайдо кардани мавқеи устувор ва 

шоиста дар муҳити бозор аҳамияти зиёдро пайдо кард.  

Дар робита ба ин дар фаъолияти хоҷагидории корхонаҳо вазифаҳои 

нав оид ба таъмини рақобатпазирии корхонаҳо дар шароити бозор ба 

вуҷуд омаданд. Аз ҷумла, вазифаҳо оид ба воридкунии инноватсияҳо бо 

мақсади нигоҳдории мавқеи худ дар бозор ва ҷалби шумораи зиёдтари 

истеъмолгарон; вазифаҳо вобаста ба тадқиқи талабот ва пешниҳод дар 

бозор вобаста ба пайдо кардани мавқеъҳои холӣ дар бозор; вазифаҳо 

вобаста ба идоракунии хароҷотҳои дохилӣ ва берунаи корхонаҳо ва 

таҳлили онҳо. 
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Ин вазифаҳо дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар воқеъ мавҷуданд, 

зеро дар ҳолати акс онҳо метавонанд аз доираи бозори миллӣ берун 

карда шуда, ба таври мутлақ аз фаъолият бозмонанд. Инчунин оид ба 

вазифаҳои нав мавҷудияти шуъбаҳои таҳлилҳои маркетингӣ, 

инноватсияҳо ва таҳлили молиявӣ шаҳодат медиҳад. 

Дар заминаи мазкур қолаби ташкил ва фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар асоси банақшагирии стратегӣ ва кӯтоҳмуддати 

инкишофи ҳудудҳо аҳамияти мубрамро соҳиб мегардад. Дар заминаи 

мазкур таҳияи нақшаи инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба давраи 

муайян зарур аст ва нақшаи мазкур бояд ба таркиби тавозуни 

ҷамъбастии ҳудуд ворид карда шавад.  

Унсурҳои таркибии нақшаи инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

барои соли навбатии фаъолият: 

- барномаи хусусигардонии амволи давлатӣ дар маҳалҳо; 

- барномаи миллигардонии амволи хусусигардонидашуда; 

- нақшаи ҷамъбастии фаъолияти молиявию хоҷагии корхонаи 

давлатӣ; 

- шумораи кормандони давлатӣ дар минтақаҳо; 

- феҳрасти хизматрасоние, ки ба аҳолӣ дар асоси ройгон аз ҳисоби 

буҷет пешниҳодшаванда, ғайр аз ин дар нақша бояд пешгӯии 

даромад аз истифодаи амволи давлатӣ ва асосноккунии хароҷоти 

нигоҳдории он пешбинӣ шуда бошад. 

Натиҷаи татбиқи нақша бояд баланд кардани самаранокии 

истифодаи иқтидори амволӣ ва истеҳсолии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

бошад, ки дар ҷамъбаст бояд барои баланд шудани некуаҳволии аҳолӣ 

мусоидат намояд.  

Қайд кардан зарур аст, ки камхарҷгардонии фаъолияти корхонаҳои 

бахши давлатӣ дар сатҳи минтақавӣ бояд чун қисмати таркибии сиёсати 

ягонаи давлатӣ баррасӣ шавад, ки барои ташкили ҷойҳои нави корӣ, 

васеъ кардани заминаи андозбандишаванда ва бартарафкунии норасоии 
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маҳсулот ва хизматрасонӣ дар минтақаҳо равона карда мешавад. Барои 

татбиқи ҳадафҳои гузошташуда дар аввал принсип ва талаботеро, ки дар 

асоси онҳо идоракунии моликияти давлатӣ дар маҳалҳо амалӣ мешавад, 

муайян кардан зарур аст. Ба маҷмӯи ин гуна принсипҳо принсипҳои 

зеринро зикр кардан мумкин аст: 

- принсипи афзалияти манфиатҳои давлатӣ, ин маънои онро дорад, 

ки агар амволи дар моликияти давлатӣ қарордошта ё дар шаклҳои дигар 

мавҷудбуда барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ зарур бошанд, онҳо бояд 

дар моликияти давлатӣ нигоҳ дошта шаванд; 

- принсипи нигоҳдории неъматҳои табиии кишвар, ки тибқи 

принсипи мазкур тамоми иқтидори табиии ҷумҳурӣ бояд моликияти 

давлатӣ бошад ва аз ҷониби давлатӣ бевосита таҳти ҳимоя қарор гирад, 

зеро беэътиноӣ ба  захираҳои табиӣ метавонад ба наслҳои оянда зарару 

талафи зиёдро орад; 

- принсипи таъмини самтҳои стратегӣ - нигоҳдории ҳокимияти 

давлатӣ дар он соҳаҳое, ки даромади зиёдро меоранд ва барои рушди 

минтақаҳо аҳамияти стратегӣ доранд, пешбинӣ мекунад; 

- принсипи таъмин будан бо санадҳои ҳуқуқӣ ва мувофиқи мақсад 

будан маънои онро дорад, ки раванди ғайридавлатӣ кардан ва 

хусусигардонии амволи давлатӣ бояд дар асоси санадҳои 

муқарраршудаи меъёрию ҳуқуқӣ, яъне дар заминаи қонунгузории 

амалкунанда амалӣ шавад ва дар оянда барои баланд шудани 

самаранокии фаъолияти шакли моликияти ташкилшаванда мусоидат 

намояд; 

- принсипи манфиатнокии иҷтимоӣ - маънои онро дорад, ки дар 

идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар навбати аввал бояд ба 

нишондиҳандаи аҳамияти иҷтимоидоштаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, 

ки барои иҷрои вазифаҳои муҳими давлатӣ дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии 

аҳолӣ имкон медиҳанд, таваҷҷуҳ додан зарур аст;  
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- принсипи самаранокӣ - маънои онро дорад, ки камхарҷкунии 

фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бояд бо афзоиши воридоти 

андозӣ ба буҷет ва кам шудани хароҷотҳои буҷетӣ вобаста ба 

нигоҳдории амволи давлатӣ ҳамшафат бошад. 

Ҳангоми ташкили фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ риояи 

принсипҳои дар боло зикршуда унсури мақсаднок ва зарури идоракунӣ 

мебошад. Инчунин иловатан гуфтан мумкин аст, ки ҳангоми амалӣ 

кардани равандҳои хусусигардонӣ нодида мондан ё аз ҳад зиёд баҳо 

додани вазъи иқтидори амволӣ ва аҳамияти иҷтимоии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ мумкин нест. Дар ин ҷо ҷанбаи муайянкунанда, ки боиси 

хусусигардонӣ мегардад, муқарраркунии методикаи мутобиқи 

баҳогузории самаранокии фаъолияти корхонаҳои давлатӣ мебошад. 

Қарор оид ба хусусигардонӣ бояд он вақт қабул гардад, ки агар 

вазифаҳои аз ҷониби корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ иҷро нашаванд ва ба 

ҷамъият талаф оранд. 

Шартҳои объективии фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

иқтисодиёти минтақавӣ бо якчанд заминаҳо муайян карда мешавад: 

- таъмини иҷрои вазифаҳои давлатӣ дар доираи ҳалли масъалаҳое, 

ки бахши хусусӣ онҳоро ҳал карда наметавонад; 

- моҳияти талабот доштани маҳсулот ва хизматрасоние, ки 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ истеҳсол мекунанд; 

- мавҷуд будани самтҳои махсуси вазифаҳое, ки аҳамияти 

умумимиллӣ ва умумиминтақавӣ доранд, инчунин баланд намудани 

сатҳи зиндагии аҳолӣ дар минтақаҳо; 

- зарурати рушди соҳаҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда, ки ба он 

бахши хусусӣ таваҷҷуҳи чуқур зоҳир наменамояд. 

Заминаҳои дар боло зикршуда зарурати камхарҷгардонӣ ва 

самаранокгардонии таркиб ё сохтори сифати корхонаҳои бахши 

ҷамъиятиро бо назардошти қонеъ кардани талаботи ҷорӣ ва ояндаи 

аҳолӣ ба маҳсулот ва хизматрасонии ҷамъиятӣ дар ҳар воҳиди ҳудудию 
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маъмурӣ ба миён меоранд. Ба андешаи мо, барои ин тадқиқоти 

методологияи баҳогузории сифатӣ дар раванди омӯзиши методологияи 

баҳогузории сифати идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятии 

иқтисодиёт дар ҳудуд ва фазои муайян зарурат дорад, зеро бахши 

ҷамъиятӣ заминаи моддӣ ё воситаи татбиқи вазифаҳои давлатии 

иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ мебошад. Байни иқтисодшиносон 

андешаҳои гуногун оид ба мавқеи бахши ҷамъиятӣ дар инкишофи 

иқтисодиёт мавҷуданд.  

Дар ин ҷода баҳсҳои назариявии иқтисодшиносони классикӣ, 

тарафдорони кейсианизм, намояндагони самти институтсионалӣ ва 

неолиберализм ба ҳама маълум аст. Дар ин ҷо бидуни мубоҳисаи 

назариявии мактабҳои иқтисодшиносӣ қайд кардан зарур аст, ки 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ қариб дар аксарияти кишварҳои ҷаҳон 

масъалаҳои муҳими таъмини устувории иҷтимоӣ, дастгирии соҳаҳо, 

пешрафти илмию техникӣ, нигоҳдории захираҳои табиӣ, солимгардонии 

миллат ва ғ. ҳаллу фасл мекунанд.  

Дар ин замина андешаи олими амрикоӣ Р.С. Искаус қобили 

таваҷҷуҳ аст: “бахши ҷамъиятӣ барои инкишофи иқтисодиёт, ташкил 

шудааст ва амал мекунад, он чун унсури ёрирасон барои сармояи хусусӣ 

муҳити мусоидро таъмин мекунад”.14 

Дар воқеъ, андешаи олимон аз он ҷиҳат муҳим аст, ки корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ вазифаи таҳкурсиро барои ташкили сиёсати мусоиди 

муносибатҳои иқтисодӣ мебозанд ва ба манфиати на як шахсият, балки 

барои ҷомеа дар маҷмӯъ амал мекунанд.  

Аз ин мавқеъ тадқиқи ҷанбаҳои методии баҳогузории самаранокии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ боиси таваҷҷуҳ аст, аммо оид ба ин масъала 

байни олимон афкори ягона вуҷуд надорад. Аз ҷумла, як гурӯҳ олимон 

андеша доранд, ки ҳангоми баҳогузории самаранокии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ ҳадафҳои гузошташударо бо натиҷаҳои ба дастомада муқоиса 
                                                           
14 Eskaus R.S. Basis Economycs. Boston. USA, 1972.Р.18. 
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кардан зарур аст.15 Дуруст будани тарзи мазкур бо он маънидод карда 

мешавад, ки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз рӯи моҳият ғайритиҷоратӣ 

мебошанд, яъне ҳадафи асосии онҳо истеҳсолу бадаст овардани фоида 

нест, балки барориши неъматҳо ва хизматрасонӣ барои тамоми аҳолӣ 

зарурӣ мебошад. 

Маҳз бо ҳамин ҳадаф дараҷаи татбиқи вазифаҳои аз ҷониби давлат 

ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ гузошта метавонад талаботи баҳогузорӣ 

бошад. Норасоии тарзи мазкур дар он аст, ки масъалаҳои хароҷот, 

расидан ба ҳадаф дар мавқеи дуюмдараҷа гузошта шуданд, зеро дар 

баъзе мавридҳо барориши маҳсулоти муайян барои корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ метавонад хеле гарон афтад ва ба фаъолияти минбаъдаи онҳо 

таъсир расонад.  

Дар заминаи мазкур афкори олимони дигар низ ҷолиби диққат аст. 

Масалан олимони рус Артемов А.В., Брикин А.В., Шумаев В.А. 

пешниҳод мекунанд, ки тарзи методи баҳогузорӣ мавриди истифода 

қарор гирад, ки мутобиқи он муқоисаи самаранокии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар низоми тағйироти сохторӣ бо тағйироти байналмилалӣ 

иҷро шавад.16 

Баъзе аз муаллифон дар тадқиқоти худ методикаи баҳогузории 

дараҷаи расидан ба ҳадафҳои гузошташудаи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятиро истифода мекунанд. Дар ин тарз дараҷаи татбиқи ҳадафҳои 

корхонаи бахши ҷамъиятӣ бо хароҷот чен карда мешавад ва аз 

нишондиҳандаҳои муайяни самаранокӣ ҳисоб карда мешавад. Якҷоя бо 

ин байни олимон як қатор тарафдорон ақида доранд, ки корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ аз рӯи қобилияти ташкили иқтидори инноватсионӣ ва 

тиҷоратӣ баҳогузорӣ кардан зарур аст.17  

                                                           
15 Pollitt C., Bouckaert G. Evaluation in Public management reforms: An international perspective. Evaluation in 
Public Sector Reform, Chetenham. Northampton: Edward Elgar, 2003. Pp. 1-11. 
16 Артемов А.В., Брыкин А.В., Шумаев В.А. Управление экономикой на основе государственного сектора // 
Менеджмент в России и за рубежом. – 2007. - № 6. – С. 89-103. 
17 Карпов Д.Ю. Роль государственного сектора на современном этапе развития российской экономики // 
Вестник Самарского государственного экономического университета. – 2010. - № 8. – С. 33-36; Репич О.Б. 
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Аз як нуқтаи назар ин гуна тарз дуруст аст, зеро бахши хусусӣ 

одатан ба иқтидори инноватсионии ҷамъият кам таваҷҷуҳ зоҳир 

мекунад, бинобар ин ҳангоми баҳогузории фаъолияти бахши ҷамъиятӣ 

ба ҳисоб гирифтани унсури мазкур дастгирии худро дорад. 

Дар заминаи мазкур афкори олимон оид ба он ки фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз сифати идоракунии давлатӣ ё маҳаллӣ 

бармеояд, ба фаъолияти онҳо таъсири бевосита дорад, дуруст мебошад.18 

Олимони рус Кожевин О.В., Юрченко Е.В. ва Болунов Н.В. ақида 

доранд, ки фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ моҳияти дуҷониба 

дорад ва ин дар сатҳи васеъ ва маҳдуд инъикос меёбад. Дар сатҳи васеъ - 

ин амалӣ кардани вазифаҳои конститутсионии давлатӣ ва қонеъ кардани 

талаботи ҳаётан муҳими ҷомеа тавассути зиёд кардани самаранокии 

иқтисодиёти миллӣ (на расидан ба даромаднокии объекти алоҳидаи 

хоҷагидорӣ) мебошад.  

Дар сатҳи маҳдуд - зиёдкунии самаранокии истифодаи объектҳои 

моликияти давлатӣ: давлатӣ, маҳаллӣ ва буҷетӣ. Ба сифати 

индикаторҳои баҳогузории самаранокии тиҷоратӣ нишондиҳандаҳои 

зерин истифода мешаванд: фоида, фоидаи соф, арзиши аслӣ, сатҳи 

хароҷотҳои меҳнатӣ ва моддӣ барои як воҳиди маҳсулот, гардиши 

фондҳо, даромаднокӣ, бозоргирӣ ва ғ.19 

Дар баъзе аз тадқиқотҳо методикаи баҳогузорие замима мешавад, ки 

ҷанбаҳои иҷтимоию иқтисодии фаъолият тавсиф мекунад ва дар он 

ҷанбҳои иҷтимоӣ, мундариҷаи талаботи аҳолӣ, ҷанбаҳои иқтисодӣ 

бошад, манфиати иқтисодӣ ва даромадро тавсиф менамоянд.20 

                                                                                                                                                                                           
Развитие конкурентных начал в государственном секторе региональной экономики секторе региональной 
экономики. Методические подходы к оценке // Экономические науки. – 2009. - № 10. – С.187-191. 
18 Кожевина А.В., Балунова Н.В., Юрченко Е.В. Разработка методологических похода к оценке качества 
управления в государственном секторе экономики // Финансовый менеджмент. – 2015. – № 1. – С. 23-26. 
19 Кожевина О.В., Юрченко Е.В., Балунова Н.В. Развитие методологии оценки качества управления 
организациями государственного сектора экономики: проблемы и противоречия. // Экономика региона. – 
2015. - № 3. – С. 39-52. 
20 Нагимова А.М. Эффективность деятельности государственных органов управления как фактор 
повышения качества жизни в регионе. Проблемы оценки и измерения / ЦПЭИ АН РТ; науч.ред. М.Р. 
Сафиуллина. Казань: Казан. Гос. Ун-т 2009.118с. 
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Гуфтаҳои боло исбот мекунанд, ки байни олимони иқтисодшинос 

нуқтаи назари ягона оид ба баҳогузории фаъолияти корхонаҳои бахши 

ҷамъиятии иқтисод мавҷуд нест. 

Дар маҷмӯъ баҳогузории ташкилоти бахши ҷамъиятӣ тарзҳои 

гуногун, талаботи мухталиф ва нишондиҳандаҳои сершуморро дар бар 

мегиранд. Вобаста ба ин, қайд кардан зарур аст, ки афкори он 

иқтисодшиносон оид ба он, ки низомҳои мураккаби иқтисодӣ 

наметавонанд бо як ё якчанд нишондиҳанда тавсиф дода шаванд ва 

тарзи маҷмӯавӣ ва муназзамро талаб мекунанд, дуруст аст.21 

Дар асоси ҷамъбаст кардани афкору ақидаҳои дар боло овардашуда 

талаботи зерини баҳогузории фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, 

ки дар қаламрави мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ амал мекунанд, 

пешниҳод мешаванд: 

- иқтисодӣ (ҳаҷми барориши маҳсулот, хизматрасонӣ, арзиши аслии 

як воҳиди маҳсулот, сатҳи музди меҳнат ва ғ.); 

- молиявӣ (андозҳои пардохтшавандаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, 

идоракунии захираҳои қарзӣ ва ғ.); 

- иҷтимоӣ (аҳамияти иҷро кардани вазифаҳои давлатӣ ва сифати 

барориши маҳсулот ё пешниҳоди хизматрасонӣ); 

- инноватсионӣ (ҳиссаи хароҷот ба тадқиқотҳои илмӣ ва таҳияи 

маҳсулоти нав); 

- ниҳодию сохторӣ ( дараҷаи таъсир ба фаъолияти субъектҳои 

дигари иқтисод, инчунин ҳамкорӣ бо ниҳодҳои дигар). 

 Дар маҷмӯъ, байни олимон равишҳо, меъёрҳои гуногун ва 

нишондиҳандаҳои сершумори баҳодиҳии фаъолияти ташкилоти бахши 

ҷамъиятӣ вуҷуд доранд. Дар асоси ҷамъбасти ақидаву андешаҳои 

                                                           
21 Механизмы управления. Мультифункциональное учебное пособие / В.Н. Бурков [и др.]; под ред. чл. –к. 
РАН Д.А. Новикова. – М.: УРСС (Editorial URSS), 2011. – 216 с. – (Умное управление). Ищенко М.М., 
Крылов М.Г. Теоретические основы формирования механизма оценки эффективности системы управления 
предприятием // Аудит и финансовый анализ. – 2007. - № 4. – С. 350-354. 
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олимон, мо меъёрҳои зерини баҳодиҳиро пешниҳод менамоем, ки онро 

дар шакли нақшаи зерин пешниҳод намудан мумкин аст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми. 1.2.2. Меъёри пешниҳодшаванда ва нишондиҳандаҳои баҳогузории 
фаъолияти корхонаи бахши ҷамъиятӣ22 

Аз расми 1.2.2 маълум мегардад, ки фаъолияти корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ метавонад аз мавқеъҳои гуногун баҳогузорӣ шавад. Инчунин 

аҳамияти иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ тавсиф дода шудааст. 

Ҳиссаи андозҳои пардохтшавандаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

сохтори умумии воридоти андозӣ, муносибати қарзӣ дар бахши мазкур 

                                                           
22 Аз ҷониби муаллиф дар асоси сарчашмаҳо: Кожевина О.В., Юрченко Е.В., Балунова Н.В. Развитие 
методологии оценки качества управления организациями государственного секторе экономики: проблемы и 
противоречия. // Экономика региона. – 2015. - № 3. – С. 39-52. Механизмы управления. 
Мультифункциональное учебное пособие / В.Н. Бурков [и др.]; под ред. чл. –к. РАН Д.А. Новикова. – М.: 
УРСС (Editorial URSS), 2011. – 216 с. – (Умное управление). Ищенко М.М., Крылов М.Г. Теоретические 
основы формирования механизма оценки эффективности системы управления предприятием // Аудит и 
финансовый анализ. – 2007. - № 4. – С. 350-354. тартиб дода шудааст. 
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аҳамияти молиявии корхонаҳои бахши ҷамъиятиро дар хоҷагии миллӣ 

муайян мекунад. Байни онҳо ҷанбаи иҷтимоӣ аҳамияти асосиро дорад, 

зеро ин ҷанба дараҷаи иҷрои вазифаи давлатӣ ва аҳамияти онро дар 

нигоҳдории некуаҳволии миллат тавсиф медиҳад. Дар доираи мазкур 

хароҷоти корхонаи бахши ҷамъиятӣ барои инноватсияҳо ва маҳсулоти 

нави таҳия ва истеҳсолшуда, барои баланд намудани устувории рушди 

иқтисодӣ дар буриши минтақаҳо ва кишвар дар маҷмӯъ аҳамияти хоса 

дорад. 

Дар маҷмӯъ методикаи баҳогузории фаъолияти корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ, ки низоми принсипҳо ва воситаҳои баҳогузории фаъолиятро 

дар бар мегирад, барои қабул намудани қарори оқилона нисбат ба 

татбиқи ҳадафҳои давлатӣ дар минтақаҳо имкон фароҳам меорад. Дар 

асоси омилҳои дар боло зикршуда қайд кардан мумкин аст, ки дар 

амалия истифода кардани методикаҳои гуногуни баҳогузории фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ барои таҳлили бонизоми фаъолияти 

корхонаҳо, ба даст овардани баҳогузории миқдорӣ имконият медиҳад, ки 

барои муайян намудани дурнамои рушди корхонаҳо дар доираи татбиқи 

ҳадафҳои ҷамъиятӣ аҳамияти муҳим доранд. Ба андешаи мо, тарзҳои 

методи пешниҳодшуда, инчунин хулосаҳои илмии иҷрошуда дар 

фаъолияти мақомоти минтақавии ҳокимияти давлатӣ ҳангоми 

назарсанҷӣ (мониторинг) ва баҳогузории корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

истифода шуда метавонанд.  

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

1.3. Таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар идоракунии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятии иқтисодиёт 

 
Дар таърихи иқтисодиёти ҷаҳонӣ, махсусан пас аз нимаи дуюми асри 

ХХ дар тамоми кишварҳои ҷаҳон тақвият ёфтани мавқеи корхонаҳои 

бахши ҷамъиятии иқтисодиёт ба мушоҳида мерасад. Аз ин мавқеъ тадқиқ 

намудани таҷрибаи кишварҳои хориҷии идоракунии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар марҳалаи ҷории инкишофи тамаддуни ҷаҳонӣ мувофиқи 

мақсад аст. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар заминаи тамоюли умумии инкишофи 

кишварҳои пешқадам афзудани моҳият ва дараҷаи дахолати давлат ба 

иқтисодиёт эҳсос мешавад. Барои исботи гуфтаҳои боло баъзе аз 

далелҳоро аз иқтисодиёти кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон пешкаш 

менамоем.  

Диаграммаи 1.3.1. 

Ҳиссаи хароҷоти давлатӣ барои МУД кишварҳои тараққикарда23, %  

 

Аз диаграммаи овардашуда бармеояд, ки ҳиссаи хароҷоти умумии 

давлатӣ дар сохтори маҳсулоти умумии дохилӣ дар иқтисодиёти 

кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон тамоюли афзоиши мунтазамро дорад. 

                                                           
23Масштабы государственного сектора экономики и тенденции его развития./ 
https://bstudy.net/648822/ekonomika/ masshtaby_gosudarstvennogo_sektora_ekonomiki_tendentsii_razvitiya 
[санаи муроҷиат 21.01.2018] 
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Масалан, агар дар аввали асри гузашта (соли 1913) он тақрибан 10%-ро 

ташкил намуда бошад, нишондиҳандаи мазкур дар давраи навин (соли 

2017) то 52% зиёд шудааст. Ин маънои онро дорад, ки новобаста ба 

инкишофи босуръати раванди ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонӣ дар 

миқёси давлатӣ, яъне зиёдшавии ҳиссаи давлат дар тақсимоти даромади 

миллӣ меафзояд ва дар сатҳи нисбатан баланд қарор дорад. 

Ин гуна тарзи танзими ҷамъиятӣ сатҳи соҳавӣ, минтақавӣ ва 

умумимиллиро фаро мегирад. Ҳамаи ин беҳтаргардонии таносуби байни 

бахши хусусӣ ва ҷамъиятии иқтисодро пешбинӣ мекунад. Дар ин маврид 

таъйиноти асосии бахши давлатӣ иҷрои вазифаҳои муайяни иқтисодии 

давлатӣ ҳам дар миқёси минтақавӣ ва ҳам дар сатҳи умумидавлатӣ 

мебошад.  

Маълум аст, ки вазифаи асосии давлати дар шароити ҳукмронии 

муносибатҳои бозорӣ чунин ифода меёбанд: 

- таъмини заминаи ҳуқуқӣ барои субъектҳои хоҷагидорӣ; 

- таъмини устувории макроиқтисодӣ; 

- аз нав тақсим кардани захираҳо; 

- аз нав тақсимкунии даромад; 

- ҳимояи рақобатпазирӣ ва ғайра.24 

Байни вазифаҳои мазкур вазифаи бартарафкунии норасоиҳои 

шаклҳои бозаргонии хоҷагидорӣ асосӣ мебошад, ки он баъзан 

“фурӯравии бозор” (таъмини устувории макроиқтисодӣ) ном бурда 

мешавад. 

Аз ин бармеояд, ки шакли ташкил, фаъолият ва идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар ҳар як кишвари алоҳида хусусиятҳои 

хосро доранд. Ин аз шарт ва омилҳои сершумор, аз ҷумла аз хатти 

                                                           
24 Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го англ. изд. – М.: 
ИНФРА-М, 2002. – С. 118. 
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сиёсии давлат, сатҳи инкишофи иқтисодиёти миллӣ, қолабҳо ва 

стратегияҳои интихобшудаи инкишоф, шакл ва усулҳои танзими давлатӣ 

ва ғ. алоқаманд аст. Аммо, новобаста ба гуногунии тарзҳои ташкил 

намудани идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ онҳо ба ду гурӯҳ 

тасниф мешаванд: 

1. Шакли холдингии идоракунии корхонаҳо; 

2. Идоракунии бевоситаи давлатӣ ё маҳаллии корхонаҳо. 

Дар заминаи ин таҷрибаи Италия қобили таваҷҷуҳ мебошад, ки дар 

он ҷо гурӯҳҳои давлатии молиявию саноатӣ ташкил шуда, вазорати 

иштироки давлатӣ мавҷуд аст, ки супоришҳои ҳукумат оид ба пешгӯии 

банақшагирии молия, саноат, савдои берунаро иҷро мекунад. Яъне 

мавқеи ҳимояи манфиатҳои давлат дар фаъолияти истеҳсолии холдинг 

таҳрези мегардад.25 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.3.1. Сохтори идоракунии холдингҳои корхонаҳои бахши ҷамъиятии 
Италия26 
                                                           
25 Одинг Н., Заостровцев А. Аналитический обзор процесса национализации и его влияния на экономику 
Великобритании и Италии после второй мировой войны. // Инвест-курьер.–1997.–июль.–  С. 60-61. 
26 Сатаев Савр Борисович. Развитие региональной системы управления предприятиями государственного 
сектора экономики. Диссертация на соискание учёной степени кандидата экономических наук. – 2004, С. 36. 
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Ин гуна тарзи фаъолият бо якчанд тағйироти хурд дар кишварҳои 

дигари Аврупои Ғарбӣ истифода мешавад. Масалан, дар Британияи 

Кабир ба корхонаҳое, ки дар моликияти давлат қарор доранд, 

шароитҳои махсуси маблағгузорӣ тариқи харидории саҳмияҳои онҳо, 

инчунин пешниҳоди машваратҳо амали карда мешавад. Дар мавриди 

Фаронса, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ зери назорати бевоситаи 

вазоратҳои мутобиқ қарор доранд. Аз ҷумла, корхонаҳои калонтарини 

саноатӣ дар бахши энергетикӣ  (Электросити де Франс ва Гез де Франс) 

зери роҳбарии вазорати саноати Фаронса фаъолият мекунанд, Ҷамъияти 

роҳҳои оҳани Фаронса таҳти назорати вазорати нақлиёти Фаронса қарор 

доранд. Ин корхонаҳоро шӯрои маъмурӣ роҳбарӣ мекунанд, ки барои 

стратегия, масъалаҳои молиявӣ ва кадрии ширкат масъулият мебаранд. 

Маъмурияти давлатӣ бо декрети махсуси Шӯрои вазирон таъйин 

мешавад, ғайр аз ин дар шӯрои маъмурон вазифаи нозири берунаи 

вазорати иқтисодиёт ва молия мавҷуд аст, ки аз болои корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ назорат мебарад. Талаботи фаъолияти самараноки корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ мувофиқати маҳсулоти 

истеҳсолшуда ва хизматрасонӣ ба талаботи аҳолӣ, сокинони кишварҳои 

зикршуда мебошад. Аз ҷумла, дар Фаронса усуле истифода мешавад, ки 

агар амволи шахсони воқеӣ ба шаҳрдорӣ зарар орад, он аз шахсони 

воқеӣ ё тариқи суд харидорӣ мешавад ва ба ихтиёрдории мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ супорида мешавад. Якҷоя бо ин дар минтақаҳои 

мазкур амволи дар ихтиёри ҳокимияти маҳаллӣ мавҷудбуда ҳангоми ба 

манфиатҳои шаҳрдорӣ ё давлат зарар расонидани он метавонад ба иҷора 

дода шавад.27 

Ба монанди мисоли дар боло зикршуда дар Канада корхонаҳои 

бахши ҷамъиятиро Шӯрои директорони аз ҷониби вазоратҳо таъиншуда 

идора мекунанд. Идораи амалиро Шӯрои директорон амалӣ мекунанд, 

                                                           
27 Уткина, Э.А. Государственное и муниципальное управление [Текст ] / Э.А. Уткина, А.Ф. Денисов. М.: 
Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС». – 2001 г. – С. 69. 
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стратегияи фаъолият аз ҷониби корпоратсияи вазирон таҳия шуда, зинаи 

муттаҳидкунандаи он аз ҷониби вазир муайян мегардад. Фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар Канада тибқи нақшаҳои солонаи онҳо 

аз ҷониби Парламенти Канада амалӣ мешавад. Онҳо аз пардохти андоз 

озод карда шудаанд, уҳдадориҳои корхонаҳо аз ҷониби давлат кафолат 

дода мешаванд. 

Дар Ҷумҳурии Корея дар корхонаҳое, ки дар онҳо ҳиссаи давлат аз 

50% зиёд аст, кумитаи идоракунанда таҳти роҳбарии вазорати 

банақшагирии буҷет ташкил карда мешавад. Ба кумитаи мазкур 

ҷонишини вазири молия, иқтисод, банақшагирии буҷет, мутахассисони 

соҳаи мазкур дохил мешаванд ва онҳо якҷоя қарорҳоро оид ба 

фаъолияти стратегӣ ва амалии корхона қабул мекунанд.28 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ дар ташкили корхонаҳои идоракунии бахши 

ҷамъиятӣ дар марҳалаи ҷории инкишоф механизми ҳамкории давлатию 

хусусӣ истифода мешавад. Ислоҳоти мазкур асосан бо мақсади инкишоф 

ва истифодаи самараноки инфрасохтори ҷамъиятӣ истифода мешавад.29 

Дар кишварҳои хориҷӣ шакли инкишофи ҳамкории давлатию хусусӣ 

мавқеи махсус дорад ва маҳз дар сатҳи мақомоти маҳаллии ҳокимият 

васеъ паҳн шудааст. Дар минтақаҳо ҷустуҷӯи фаъоли мувофиқати 

сармояи давлатӣ ва хусусӣ дар соҳаҳо ва самтҳои иқтисодиёт ба роҳ 

монда шудааст, зеро мақомоти маҳаллии ҳокимият норасоии захираҳои 

молиявиро эҳсос мекунанд ва дар татбиқи лоиҳаҳои соҳаи иҷтимоӣ, 

таъмини об, барқ, газ, соҳаи нақлиёт, ҳифзи муҳити атроф ва сохтмони 

манзил душворӣ доранд.  

                                                           
28 Бакатин Д. Особенности управления государственной собственностью в современных условиях. 
М.:Изд. МГУ, 2002. https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennyy-sektor-v-transformatsionnoy-
ekonomike-rossii. [санаи муроҷиат 18. 02. 2018с.]. 
29 Частно -государственное партнерство: состояние и перспективы развития в России: 
аналитический доклад. М.: Институт экономики РАН, национальный инвестиционный совет. 2006. 
– Режим доступа: СПС Консультант Полюс. https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennyy-sektor-v-
transformatsionnoy-ekonomike-rossii. [санаи муроҷиат 18.02.2018с.]. 
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Аз ин мавқеъ дар тамоми ҷаҳон дар сатҳи худидоракунии минтақавӣ 

истифодаи ҳамкории давлатию хусусӣ таҷрибаи ҳамарӯза гардидааст. Аз 

рӯи назария тарзи мазкур шакли самараноки хоҷагидорӣ бо иштироки 

давлат ва сармояи хусусӣ маҳсуб мешавад, ки метавонад ба таҳдидҳои 

технологӣ ҷавобгӯ бошад. 

Дар кишварҳои ҷаҳон шаклҳои гуногуни идоракунии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ таҷриба карда мешавад. Аз ҷумла, идоракунии 

мустақим, шартномаҳои хизматрасонӣ, консессия, шартномаи иҷора, 

ваколатдиҳии идоракунӣ, идоракунии аутсорсингӣ ва ғ. Байни онҳо 

идоракунии мустақим нисбатан зиёд паҳн шудааст, ки мустақилиятро 

дар ҷанбаи молиявӣ ва хоҷагидорӣ пешбинӣ намекунад. Одатан ин гуна 

тарзи идоракунӣ дар кишварҳои Аврупои Ғарбӣ, махсусан, Фаронса, 

Италия, Нидерланд ба таври васеъ дар корхонаҳое, ки мақоми шахси 

ҳуқуқӣ доранд ва дар соҳаи таъмини барқ, об, газ, ҳифзи зиддисӯхтор, 

назорати санитарӣ, бойгонӣ, китобхонадорӣ, объектҳои маданӣ ва ғ. 

васеъ ба роҳ монда шудааст. Дар соҳаҳои зикршуда воситаҳои асосӣ дар 

моликияти давлат ё маҳаллӣ қарор дорад, роҳбарони онҳо аз ҷониби 

мақомоти давлатӣ ва маҳаллӣ ба вазифа таъин карда мешаванд. 

Якҷоя бо корхонаҳои идоракунии мустақим бастани шартномаҳои 

гуногун оиди идоракунии иҷоравӣ ва консессияи корхонаҳои маҳаллӣ, 

ваколатдиҳии идоракунӣ низ васеъ паҳн шудааст.30 Ваколатдиҳии 

идоракунӣ бештар дар ИМА, Британияи Кабир ва Олмон истифода 

мешавад. Шакли консессия низ ҷолиби диққат аст, ки ҳангоми он байни 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо бо шахсони воқеӣ 

(консессионерҳо) аҳднома баста шуда, дар аҳднома шарт ва андозаи 

тарофаҳо барои хизматрасонии пешниҳодшаванда ва маҳсулот барои 

аҳолӣ, инчунин муҳлати консессия, ки одатан амали он зиёда аз 20 солро 

                                                           
30 Прохорова, В.В. Управление муниципальной собственностью (отечественный и зарубежный опыт) 
[Текст]: учебное пособие / В.В. Прохорова. КубГТУ., Краснодар, 2003 г.– С. 38. 
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ташкил мекунад ва иҷрои ҳалли масъалаҳои иҷтимои ва иқтисодиро ҳаллу 

фасл менамояд.  

Дар кишварҳои хориҷӣ тарзи мазкур ба мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ дар маҳаллӣ барои ташкил намудани объектҳои калони 

инфрасохтор ва сарфа кардани маблағҳои буҷет ва ғ. имконият фароҳам 

овард. Дар Олмон тавассути истифодаи тарзи консессия тақрибан 60% 

неруи барқ ба роҳ монда шудааст, корхонаҳои нақлиёти мусофиркашон 

дар Британияи Кабир пурра дар асоси консессия фаъолият мекунанд.31  

Дар баъзе кишварҳои ҷаҳон таҷрибаи дигари идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, аз ҷумла объектҳое, ки ба мақомоти 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо тааллуқ доранд, ба 

идоракунии муваққатӣ ва пешбурди амалии фаъолияти хоҷагидорӣ ба 

гурӯҳҳои муайян ё ассотсиатсияҳои истеъмолкунанда супорида 

мешаванд. Масалан, дар баъзе аз шаҳрҳои калони Фаронса 

ассотсиатсияи волидайн объектҳои варзиш, ошхонаҳо, биноҳои 

мактабро ба консессия мегиранд ва онҳоро мустақилона идора мекунанд. 

Аммо назорати умумӣ аз болои фаъолияти истеҳсолӣ-хоҷагидории 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз ҷониби палатаҳои минтақавии ҳисоб ба 

роҳ монда мешавад.32 Дар маҷмӯъ, гуфтан мумкин аст, ки корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар соҳаҳое амал мекунанд, ки онҳо бо иҷро кардани 

вазифаҳои давлатӣ оид ба бартарафкунии “фосилаҳои бозор” ё татбиқи 

манфиатҳои стратегии давлатӣ, мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ, алалхусус 

дар соҳаи иҷтимоӣ машғуланд, аз ҷумла дар соҳаҳои хизматрасонии 

иҷтимоӣ - хоҷагии обу корез, сохтмони роҳ, объектҳои ҳарбӣ, нақлиёти 

ҷамъиятӣ, фурудгоҳҳо, ҳифзи муҳити атроф, таъмини об, истеҳсоли барқ.  

Шакли ваколатдиҳии идоракунӣ (шартномаҳои идоракунӣ, иҷора ва 

консессия) одатан дар бахши тиҷоратии иқтисодиёт истифода мешавад. 

Аз ҷумла, дар соҳаи сохтмон, хӯроки умумӣ, савдо, хоҷагии қишлоқ, 
                                                           
31 Сакс Дж. Д., Ларрен Ф. Б. Макроэкономика. Глобальный подход: Пер с анг.-М.: Дело, 1996. – 849 с. 
32 Прохорова, В.В. Управление муниципальной собственностью (отечественный и зарубежный опыт) 
[Текст]: учебное пособие / В.В. Прохорова. КубГТУ., Краснодар, 2003 г. –  С. 38.  
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меҳмонхона ва ғ. Дар мавриди мазкур бо ақидаи Дҷ. Стиглитс розӣ 

шудан мумкин аст. Ӯ ақида дорад, ки аксарияти неъматҳо ва 

хизматрасонии ҷамъиятӣ метавонанд аз ҷониби давлат ё бахши хусусӣ 

таъмин шаванд. Зеро вазифаҳои корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз ҷониби 

ширкатҳои хусусӣ танҳо дар сурати якҷоя шудани сармояҳои буҷети 

давлатӣ ва сармояи хусусии корхонаҳои шакли моликияташон гуногун 

иҷро шуда метавонанд. Ҳамин тариқ, дар ҷамъбасти таҷриба дар соҳаи 

идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ натиҷаҳои зеринро баён кардан 

мумкин аст: 

- дар соҳаҳое, ки норасоиҳои бозор ҳаллу фасл мешаванд ва 

манфиатҳои стратегии давлат мавҷуданд, ба роҳ мондани тарзҳои 

идоракунии мустақими корхонаҳо (масалан, дар соҳаи ХКМ, хоҷагии 

роҳ, ҳифзи муҳити атроф ва ғ.) мувофиқи мақсад аст; 

- дар соҳаҳое, ки рақобат бо бахши ҷамъиятӣ ва имконияти 

гирифтани манфиатҳои молиявӣ мавҷуд аст, шакли ваколатдиҳии 

идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ (масалан, дар соҳаҳои хӯроки 

умумӣ, меҳмонхонадорӣ, савдо, маориф ва ғ.) истифода кардан мумкин 

аст; 

- корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва шаклҳои ташкилию ҳуқуқии онҳо 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаҳон ҳамтои худро надорад, зеро дар 

кишварҳои хориҷӣ истифода намешавад. Дар ин ҷо асосан тарзҳои 

маъмурӣ-даставии идоракунӣ афзалият доранд, ки ба принсипҳои 

иқтисодиёти бозорӣ мухолиф аст, инчунин ҳамкорӣ бо сохторҳои хусусӣ 

хеле душвор ба роҳ монда шуда, натиҷаҳои интизоршаванда ба назар 

намерасанд; 

- дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои хоҷагидории 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ на ҳамеша самараноканд ва дар бештари 

мавридҳо барои иқтисодиёти минтақа сарбории вазнин мегарданд, зеро 

онҳо, бо вуҷуди мавҷуд будани иқтидори хуби таъмини даромаднокӣ, 

беманфиат ва бар зарар фаъолият мекунанд; 
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- идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар он аст, ки дар ин ҷо ду тарзи гуногун нисбати идоракунии корхонаҳо 

мавҷуд аст, ки тибқи тарзи якум роҳбари корхонаи бахши ҷамъиятӣ 

(раис, директор ва ғ.) тибқи оинномаи ташкилот ваколати идоракунӣ 

дорад. Тибқи тарзи дуюм, намояндагони мақомоти ҳокимияти давлатии 

маҳаллӣ ва ҷумҳуриявӣ барои пешбурди фаъолияти хоҷагидорӣ дар 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ваколат дода шудаанд. Қабули ин ё он 

тарзи идоракунӣ аз мазмуни хизматрасонии пешниҳодшавандаи 

ҷамъиятӣ ё истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ, мақоми иҷтимоӣ ва 

иқтисодии кишвар, ҳаллу фасли вазифаҳои стратегӣ ва ғ. вобастагӣ 

дорад. 

Хулосаи овардашудаи таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ ва муқоисаи он 

бо таҷрибаи ватанӣ барои гузаронидани таҳлили нисбатан чуқури 

аҳамияти иҷтимоию иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

минтақаҳо ва такмили сиёсати мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дар 

маҳалҳо оид ба идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар дурнамо 

имконият фароҳам меоранд. 

Тариқи инкишофи ҳамкории давлатию хусусӣ дар соҳаи ҷамъиятии 

иқтисодиёт мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ метавонад 

фаъолияти соҳибкории худро тақвият диҳад. Шакли мазкури хоҷагидорӣ 

бо иштироки моликияти давлатӣ тибқи назария усули самараноки 

хоҷагидорӣ мебошад ва барои бартараф кардани монеаҳои бюрократӣ 

имкон медиҳанд. Онҳо метавонанд ба таври назаррас ба тағйироти 

талаботи бозор ҷавобгӯ бошанд.  

Фаъолияти хоҷагидори амалӣ дар кишварҳои тараққикарда 

тавассути шӯрои маъмурӣ амалӣ мешавад, ки дар маҷлиси умумии 

саҳҳомон интихоб мешавад ва ё аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ 

дар маҳалҳо таъйин карда мешавад. Новобаста ба ин, фаъолияти 

корхонаҳои давлатию хусусии бахши ҷамъиятӣ инчунин аз ҷониби 
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палатаи ҳисоб назорат карда мешавад, аз ҷумла дар Фаронса, Италия, 

Белгия, Британияи Кабир ва ғ.33  

Дар кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон корхонаҳои давлатию хусусӣ 

дар бахши давлатии иқтисодиёт дар ҳаллу фасли вазифаҳои иҷтимоию 

иқтисодии давлат мавқеи муҳим доранд ва тавассути онҳо мақомоти 

маҳаллӣ самтҳои асосии фаъолияти инвеститсионӣ, илмию техникиро 

муайян мекунанд. Дар воқеъ, тарзи мазкур дар ташкили идоракунии 

корхонаҳои бахши давлатӣ қобили таваҷҷуҳ аст ва барои иқтисодиёти 

миллӣ манфиатовар аст.  

Дар шароити пешгӯинашаванда будани шароитҳои бозаргонии 

хоҷагидорӣ, мавҷуд будани таконҳову тамоюлҳои зери таъсири 

равандҳои ҷаҳонишавӣ ба вуҷуд омада, инчунин норасоии воситаҳои 

молиявии давлатӣ ташкил ва инкишоф додани корхонаҳои давлатию 

хусусӣ дар бахши ҷамъиятии иқтисод барои баланд намудани 

нишондиҳандаҳои таъмини инвеститсионӣ, воридшавии техника ва 

технологияҳои нав, татбиқи усулҳои инноватсионии ташкили идоракунӣ, 

пешниҳоди маҳсулот ва хизматрасонии рақобатпазир, ташкили 

имконият барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ шароит фароҳам мекунанд. 

Иштироки бахши давлатӣ ба сифати соҳибкор дар фаъолияти 

хоҷагидорӣ дар соҳаи ҷамъиятӣ ҳамкориро бо шарикони хориҷӣ, 

муассисаҳои молиявию қарзии байналмилалӣ осон мегардонад ва чун 

натиҷаи рақобатпазирӣ маҳсулоти истеҳсолшаванда ва хизматрасонии 

пешниҳодшавандаро баланд менамояд. Илова бар ин маќомоти давлатї 

ташкилоти давлатии ѓайритиљоратиро истифода мебаранд, онњо на 

танњо ба њайси фармоишгар баромад мекунанд, ки асосан ба натиљаи 

фаъолият эътибор медињад, балки ба њайси идорае, ки ба раванди 

фаъолият таъсир мерасонад, шинохта мешаванд. Масалан, агар маќсади 

шартнома коркард ва истењсоли намудњои нави аслиња бошад, пас, аз як 

тараф, љињатњои натиљаи чашмдоштї на фаќат ќаблан муайян карда 

                                                           
33 Сосна С.А. Государственный сектор в экономике развивающихся стран. – М.: Наука, 1989. – С.125. 
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мешаванд, аз тарафи дигар – одатан маќомоти давлатї интихоби 

технологияњоро ба танзим медароранд. Ин њолат, бо вуљуди он ки барои 

кам кардани харољот монеагї кунад њам, амри зарурї аст.  

Дар маҷмӯъ баррасии таҷрибаи хориҷӣ шаҳодат медиҳад, ки 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ гуногун мебошанд ва моҳияти гуногунро 

доранд. Ҳар як кишвар, аз ҷумла Тоҷикистон метавонад ин ё он қолаби 

ташкили корхонаҳои бахши ҷамъиятиро интихоб намояд, аммо 

масъалаи асосӣ интихоби шакли самараноктарин ҳангоми татбиқи он ва 

расидан ба ҳадафҳои гузошташуда мебошад.  

Аммо бо дарки мақсаднокии тадқиқот ва дар заминаи ин истифодаи 

таҷрибаи хориҷии идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

Тоҷикистон дар бораи он, ки нусхабардории кӯркӯрона самара 

намедиҳад, бинобар ин усулҳо ва тарзҳои идоракуниро ба шароитҳои 

махсуси ҳар кадоме аз кишварҳо, аз ҷумла шароитҳои иҷтимоию 

иқтисодии Тоҷикистон мувофиқ кардан зарур аст. 
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БОБИ 2. ХУСУСИЯТҲО ВА ОМИЛҲОИ ИНКИШОФИ 

КОРХОНАҲОИ БАХШИ ҶАМЪИЯТӢ ВА ИДОРАКУНИИ ОНҲО 

ДАР ИҚТИСОДИЁТИ ВИЛОЯТИ СУҒД 

Фасли 2.1. Мавқеи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар инкишофи  

минтақа ва хусусиятҳои онҳо 
 

 Бахши ҷамъиятӣ чун қисми ҷудонопазири таркибии иқтисодиёти 

миллӣ дар ҳаллу фасли масъалаҳои иқтисодиёти вилояти Суғд мавқеи 

муҳим дорад. Бахши мазкур, ки маҷмӯи захираҳои иқтисодиёт мебошад, 

барои ташаккул ва такрористеҳсолӣ шароитҳои мусоиди инкишофи 

устувори иқтисодӣ ва иҷтимоии кишвар, амнияти миллии он зарур аст.34 

Ин қисми иқтисодиёт, ки пурра ё дар қисми бештар таҳти роҳбарии 

давлат қарор дорад, корхонаҳои миллигардонидашуда, хадамоти 

ҳукуматӣ ва шаҳрдорӣ, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ (бар хилофи бахши 

ҷамъиятӣ)-ро дар бар мегирад.35  

Дар бахши мазкур тавозуни иқтисодӣ, танзими иқтисодиёт, 

ташаккули иқтисодии кишвар, аз нав тақсимкунии воситаҳои пулӣ, 

ташаккули сохторҳои самарабахши хоҷагии халқ аз ҷониби давлат амалӣ 

мешавад, бинобар ин бахши мазкурро баъзан бахши давлатӣ меноманд. 

 Самтҳои асосии фаъолияти бахши ҷамъиятии иқтисодиёт - 

пешниҳоди неъматҳои ҷамъиятӣ, аз нав тақсим кардани даромад ва 

боигарӣ, расонидани кӯмаки иҷтимоӣ ба аҳолӣ, инчунин истеҳсоли 

маҳсулот ва хизматрасонӣ дар асоси тиҷоратӣ ба корхонаҳое мебошад, 

ки ба давлат тааллуқ доранд ё назорат мешаванд. Бо сабаби мавқеи 

махсуси худ давлат метавонад ба рафтори иқтисодии субъектҳои 

хоҷагидорӣ тариқи қабули санадҳои қонунгузорӣ ё санадҳои меъёрю 

                                                           
34https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennyy-sektor-v-transformatsionnoy-ekonomike-rossii [санаи 
муроҷиат 20.03.2018] 
35 https://socialeconom.academic.ru [санаи муроҷиат 18.04.2018] 
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ҳуқуқӣ, андозбандӣ, қарзҳо ва чораҳои дигари танзими фаъолияти 

иқтисодӣ таъсир расонад.36 

 Аломатҳои фарқкунандаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз бахши 

хусусӣ дар он аст, ки онҳо вазифаи иҷтимоии муфидро иҷро мекунанд ва 

фаъолияти онҳо ба гирифтани фоида равона карда нашудааст. Онҳо 

масъалаҳои умумимиллиро ҳаллу фасл мекунанд. Бахши мазкур дар 

тақвият бахшидани соҳаҳое, ки шароитҳои умумии фаъолияти 

истеҳсолию хоҷагидориро таъмин мекунанд, дар мавриди аввал соҳаҳои 

энергетика, алоқа, нақлиёт ва ғ. Натиҷаҳои фаъолияти онҳо бо 

нишондиҳандаҳои самаранокии иҷтимоӣ баҳо дода мешавад. 

Субъектҳои бахши ҷамъиятиро ба соҳаҳои зерин ҷудо кардан 

мумкин аст: 

• соҳаи идоракунӣ; 

• соҳаи хоҷагидории камомадӣ; 

• соҳаи хоҷагидорӣ дар заминаи ҷубронкунии хароҷотҳои воқеӣ; 

• соҳаи хоҷагии даромаднок. 

Ба гурӯҳи якум, ташкилоте дохил мешаванд, ки мақсади онҳо 

нигоҳдории шароитҳои умумии мавҷудияти давлат мебошад. Ба соҳаи 

мазкур дастгоҳи давлатӣ, артиш, милиса ва ғ. дохил мешавад.  

Ба гурӯҳи дуюм, он ташкилоте, ки маҳсулот ва хизматрасониро 

ройгон ё бо нархи аз  бозорӣ паст пешниҳод мекунанд. Ба соҳаи мазкур 

осорхонаҳо, беморхонаҳо, боғҳои фароғатӣ ва ғ. дохил мешаванд.  

Ба гурӯҳи сеюм, он корхонаҳое, ки фаъолияти онҳо дар заминаи 

принсипҳои иқтисодӣ ба роҳ монда шуда, ба манфиати ҷамъиятӣ равона 

карда шудааст, дохил мешаванд. Ба гурӯҳи мазкур хадамоти почта ва 

телеграфу телефонӣ, низомҳои амонатгузории давлатӣ ва суғурта, 

хоҷагии коммуналӣ ва ғ. дохил мешавад. 

Ба гурӯҳи чорум, корхонаҳои давлатӣ ё маҳаллӣ дохил мешаванд, 

                                                           
36https://economics.studio/ekonomika-otrasli/ponyatie-ekonomiki-obschestvennogo-39944.html [санаи 
муроҷиат 20.04.2018] 
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ки дар бахши соҳибкорӣ фаъолият мебаранд. 

Мавқеъ ва вазифаи корхонаҳои бахши давлатиро дар иқтисодиёти 

вилояти Суғд бо нишондиҳандаҳои асосии зерин тавсиф додан мумкин 

аст: 

 арзиш ё андозаи амволи давлатӣ ва ҳиссаи он (дар %) 

нисбат ба арзиши умумии намуди мушаххаси амвол (дар ҳисоби 

натуралӣ); 

 шумораи корхонаҳо, хоҷагиҳо ва сохторҳои дигари 

соҳибкорӣ (аз ҷумла бо моликияти омехта) дар бахши давлатӣ ва 

вазни он дар миқдори умумии корхонаҳои вилоят; 

 шумораи кормандон ва ҳиссаи онҳо дар шуғли умумии 

вилоят; 

 ҳаҷми маҳсулот, мол, корҳо, хизматрасонӣ, ки 

сохторҳои соҳибкорӣ ва сохторҳои дигари бахши давлатӣ, вазни 

хоссаи онҳо (бо %) нисбат ба ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатии 

вилоят; 

 ҳаҷми фармоиши давлатӣ, ки корхонаҳо онро чун 

фармоиши давлатӣ иҷро мекунанд ва ҳиссаи он (бо %) нисбат ба 

ҳаҷми умумии маҳсулоти саноати вилоят. 

Дар вилояти Суғд дар солҳои охир корхонаҳои коркарди нахи 

пахта, истеҳсоли семент, корхонаҳои коркарди пӯст ва пашм, инчунин 

корхонаҳои коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ба истифода ва 

баҳрабардорӣ дода шуданд. Тибқи маълумоти омор дар соли 2017 дар 

вилояти Суғд 597 корхонаи калон ва 1070 корхонаи саноатӣ фаъолият 

мекарданд. Дар соли 2017 дар вилояти Суғд 50% ҳаҷми маҳсулоти 

саноатии кишвар истеҳсол шудааст. Масалан, дар 9 моҳи соли 2018 

маҷмӯи маҳсулоти дар вилоят истеҳсолшуда ба 107%, истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ ба 110 % зиёд шуд. Ҳаҷми он мутаносибан 12,8 ва 8,1 

миллиард сомониро ташкил кард. Ҳаҷми умумии маҳсулоти хоҷагии 

қишлоқ дар моҳҳои январ-сентябри соли 2018 5,6 миллиард сомонӣ, дар 
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муқоиса бо давраи январ-сентябри соли 2017 ба 6,6%, аз ҷумла дар соҳаи 

растанипарварӣ ба 4,4 миллиард сомонӣ ё ба 7,6% дар соҳаи чорвордорӣ 

- ба 1,2 миллиард сомонӣ ё ба 3,1% зиёд шудааст. 

 
Ҷадвали 2.1.1. 

Шумораи корхонаҳо ва ташкилот тибқи шакли моликият дар 
вилояти Суғд Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012 - 2017 (бо воҳ. 

шумора) 
 

Шакли 
моликият 

2012 2014 2015 2016 2017 

во
ҳи

д 
(ш

ум
ор

а)
 

бо
  %

 

во
ҳи

д 
(ш

ум
ор

а)
 

бо
 %

 

во
ҳи

д 
(ш

ум
ор

а)
 

бо
  %

 

во
ҳи

д 
(ш

ум
ор

а)
 

бо
  %

 

во
ҳи

д 
(ш

ум
ор

а)
 

бо
 %

 

Ҳамагӣ 12314 100 13569 100 10789 100 8111 100 8191 100 
Давлатӣ 1850 15 2008 14,7 2067 19 2080 25,6 2301 28 
Хусусӣ 195 1,6 424 3,1 463 4,2 616 7,6 228 2,7 
Ташкилоти 
ҷамъиятӣ ва 
динӣ 

493 
 
4 601 

 
4,4 606 

 
5,6 601 

 
7,4 494 

 
6 

Муштарак 15 0,1 16 0,1 13 0,1 13 0,1 62 0,7 
Корхонаҳои 
коллективӣ 

 
9761 

 
79,2 

 
10520 

 
77,5 

 
7640 

 
70,8 

 
4789 

 
59 

 
5106 

 
62 

 
Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси ҳисоботи Сарраёсати Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд таҳия гардидааст. 
 
Чӣ тавре ки маълумоти ҷадвали 2.2.1. нишон медиҳад, дар солҳои 

баррасишаванда шумораи корхонаҳои давлатӣ рӯ ба афзоиш дорад. 

Агар дар соли 2012 ҳиссаи корхонаҳои давлатӣ дар шумораи умумии 

корхонаҳои вилоят 15% бошад, дар соли 2017 он ба 13 % зиёд шуда, 

мутаносибан 28% ташкил кард. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар соли 2017 аз 797,5 ҳазор аҳолии бо 

кор таъминбудаи вилояти Суғд 135,3 ҳазор нафарашон дар корхонаҳои 

давлатӣ кор мекарданд. Агар дар соли 2012 дар корхонаҳои саноатӣ 

120,1 ҳазор нафар машғули кор бошанд, дар соли 2017 шумораи онҳо ба 

135,3 ҳазор нафар расид, яъне ба 15,2 ҳазор нафар зиёд шуд (ниг. ба 

ҷадвали 2.1.2). 
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Ҷадвали 2.1.2. 

Шумораи аҳолии бо кор машғулбуда дар вилояти Суғд (ҳаз. нафар) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Ҳамаги дар иқтисодиёт бо кор 
таъминанд, аз ҷумла аз рӯи 
шакли шуғл 

774,5 791,5 804,8 798,7 802,0 797,5 

Давлатӣ 120,1 117,0 123,6 128,3 131,1 135,3 
Хусусӣ 440,3 462,5 487,4 440,3 416,9 400,1 
Коллективӣ 208,0 205,9 188,7 225,3 249,2 254,9 
Омехта бо хориҷӣ 6,1 6,1 5,1 4,8 4,8 7,2 

 

Манбаъ: Солномаи оморӣ, соли 2018. Сарраёсати Агентии омори назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд - С. 71. 

 
Тибқи маълумоти ҷадвали 2.1.2 дар давраи баррасишавандаи 

солҳои 2012-2017 афзудани шуғли аҳолӣ дар корхонаҳои давлатӣ 

мушоҳида мешавад, ки он 12 %-ро ташкил мекунад, дар корхонаҳои 

коллективӣ - 22%, дар корхонаҳои омехта ва бо иштироки сармояи 

хориҷӣ - 18%, дар корхонаҳои шакли моликияташон хусусӣ, баръакс 10% 

паст шудааст. Агар дар соли 2012 шумораи кормандони дар бахши 

давлатӣ бо кор машғулбуда дар шумораи умумии аҳолии вилояти Суғд 

15,5% ташкил карда бошад, дар соли 2017 он ба 17% расидааст. 

Дар бахши ҷамъиятии вилояти Суғд мавқеи мақомоти давлатии 

мақомоти шуғли аҳолӣ ва меҳнат хеле назаррас аст, зеро мақомоти 

мазкур як қатор масъалаҳои  иҷтимоӣ ва иқтисодии ҷомеаро ҳаллу фасл 

мекунад. Тибқи ҳисоботи Раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар 

давоми 11 моҳи соли 2018 мақомоти давлатии шуғли аҳолӣ ва меҳнат 

4211 нафар шаҳрвандон касб омӯхта шуда, аз онҳо 2073 нафар бевосита 

ба таълими ҳунарҳои миллӣ ҷалб шуданд. Чораҳои қабулшуда дар самти 

мазкур барои бо шуғл фаро гирифтани 25 ҳазор нафар занони хонашин 

ва бекор имконият фароҳам оварданд ва ба сатҳи зиндагӣ ва маърифати 

занони деҳот таъсири худро расонд.37 

                                                           
37 http://sogd-pravda.tj/ [санаи муроҷиат 24.05.2018] 
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Андозаи моликияти давлатӣ ва андозаи моликияти умумии вилоят 

дар соли 2017 он 363132,5 ҳазор сомонӣ, яъне 23%-ро ташкил кард. 

Ҷадвали 2.1.3 

Фондҳои асосии вилояти Суғд дар солҳои 2012 - 2017 (бо млн. сомонӣ) 

Шакли моликият 
2012 2014 2015 2016 2017 

маблағ бо  % маблағ бо  % маблағ бо  % маблағ бо  % маблағ бо  % 

Ҳамагӣ 2404,1 100 1291,3 100 5740,3 100 1359,3 100 2311,6 100 
Давлатӣ 131,6 5,4 170,2 13,2 325,4 5,7 112,9 8,3 363,5 15,7 
Корхонаи 
кишоварзӣ 376,5 15,7 59,0 4,6 144,7 2,5 -  -  

Аҳолӣ 61,1 2,5 100,4 7,8 101,7 1,8 117,5 8,6 13,6 0,6 
Корхонаҳои 
муштарак  

110,8 4,6 63,4 4,9 592,7 10,3 156,1 11,5 73,8 3,2 

Сармояи хориҷӣ  953,5 39,7 316,3 24,5 4352,1 75,5 780,8 57,4 705,0 30,5 
Иттиҳодияҳои 
матлубот 

2,7 0,1 4,8 0,4 3,8 0,06 3,5 0,26 2,0 0,08 

Ҷамъиятҳои саҳомӣ 15,6 0,6 25,5 1,9 17,0 0,3 17,3 1,3 41,5 1,8 
Ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуд 
ва соҳибкорони 
инфиродӣ 

96,1 3,9 225,3 17,4 202,9 3,5 169,9 12,5 195,5 8,4 

Хоҷагии деҳқонӣ 656,2 27,3 326,4 25,3 -  1,6 ,01 916,7 39,6 
 

Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси Омори солонаи вилояти Суғд, соли 
2018. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Суғд - С. 216 таҳлил шудааст. 
 

Маълумоти ҷадвали 2.1.3. нишон медиҳад, ки фарқияти воридкунии 

фондҳои асосӣ дар вилоят дар соли 2017 аз соли 2012 6%-ро ташкил кард. 

Дар бахшҳои мазкури иқтисодиёт зиёдшавии воридшавиҳо дида 

мешавад, дар ҷамъиятҳои масъулияташон маҳдуд тақрибан ба 20 

маротиба, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ ба 2,6 маротиба, хоҷагиҳои деҳқонӣ 39%, 

афзоиши воридшавии фондҳои асосӣ дар корхонаҳои давлатӣ 2,7 

маротибаро ташкил кард. Паст шудани нишондиҳандаи мазкур дар 

корхонаҳои муштарак - 93,4%, инчунин корхонаҳое, ки бо иштироки 

сармояи хориҷӣ амал мекунанд - 26% мушоҳида мешавад. 
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Дар соли 2017 ҳаҷми маблағгузорӣ ба сармояи асосии вилоят 

1991341,2 ҳазор сомонӣ расидааст, ки аз он 307813,4 сомонӣ ба бахши 

давлатӣ равона карда шудааст. 

Ҷадвали 2.1.4. 
Сохтори инвеститсияҳо ба сармояи асосӣ тибқи шаклҳои моликият 

дар вилояти Суғд дар солҳои 2012 - 2017 (бо ҳаз. сомонӣ) 
 

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ҳамагӣ 1047624,1 1230005 1380862,7 1658924,8 1925043,1 1991341,2 
Давлатӣ 275969,6 328433,6 251540,2 334968,3 38071,1 307813,4 
Корхонаи кишоварзӣ  572,7 366,7 1870,5 145,8 - - 
Аҳолӣ 61487,5 76336,6 100364,4 101380,5 117  
Корхонаҳои муштарак 36040,7 609445,1 509833,8 276310,1 179940,8 74694,2 
Сармояи хориҷӣ 196245,5 168277,2 185077,4 667953,7 978778,5 1251633,5 
Иттиҳодияҳои 
матлубот 

2701,9 4250,6 6046,5 1744,6 4410,6 1996,8 

Ҷамъиятҳои саҳҳомӣ 44762,9 31699,6 41061,8 40618 19862,1 37545,9 
Ҷамъияти дорои 
масъулияти маҳдуд ва 
соҳибкорони 
инфиродӣ 

98149,4 111148,2 280697,4 235803,5 232722,9 177940,7 

Хоҷагии деҳқонӣ 702,9 48,0 4370,7 - 872,6 616,1 
 

Манбаъ: Омори солонаи вилояти Суғд, 2018 сол. Сарраёсати Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. - С.218. 
 

Чӣ тавре ки маълумоти ҷадвали 2.1.4 нишон медиҳад, дар соли 2012 

дар сохтори инвеститсияҳо ба сармояи асосии вилояти Суғд ҳиссаи асосӣ 

ба корхонаҳои давлатӣ тааллуқ дорад, ки он 26%-ро ташкил мекард, 

аммо дар соли 2017 ҳиссаи онҳо 15% паст рафт. Вазъияти мусоид дар 

маблағгузории хориҷӣ  мушоҳида мешавад, ки дар давоми соли 

баррасишаванда аз 18,7% то 63% афзудааст. 

Инкишофи бахши ҷамъиятӣ аз иҷрои буҷет, яъне аз қисми даромад 

ва хароҷоти буҷети вилоят вобастагӣ дорад. 

Дар соли 2017 даромади буҷети вилоят 1607, 8 млн. сомониро 

ташкил карданд, ки аз 25,2% андоз аз фоидаи шахсони ҳуқуқӣ, 19% андоз 

барои истифодабарандагони қаъри замин, 13% даромади иҷтимоии 

шахсони воқеӣ ва ғайра иборат буд. Дар худи ҳамин сол хароҷоти буҷети 
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вилоят 1569,8 млн. сомониро ташкил кард, дар таносуби фоизӣ 46% ба 

соҳаи маориф, 22,6% соҳаи тандурустӣ, 4,2% бахши ҳокимияти давлатӣ 

ва идоракунӣ, 4,6% соҳаи кишоварзӣ, хоҷагии ҷангал, мудофиа, 

мақомоти ҳифзи ҳуқуқ равона карда шуд. 

Ҳангоми таҳлили маълумоти оморӣ ба хулоса омадан мумкин аст, 

ки бо мақсади паст кардани қисмати хароҷотии буҷет кам кардани 

хароҷот ба дастгоҳи идоракунанда ва зиёд кардани хароҷот барои 

кишоварзӣ, ҷангал ва шикор мувофиқи мақсад аст. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар 11 моҳи соли 2018 ба буҷети маҳаллӣ 

ба ҷои 1492,8 млн. сомонии бо нақша пешбинишуда, 1561,6 млн. сомонӣ, 

яъне ба 68,8 млн. сомонӣ зиёдтар маблағ ворид шуд. Нақшаи қисмати 

хароҷотии буҷетҳои маҳаллӣ дар давраи мазкур дар ҳаҷми 1507,6 млн. 

сомонӣ пешбинӣ шуда буд ва иҷрои он ба маблағи 1503,6 млн. сомонӣ, 

баробар ба 99,7% нақша таъмин гардид.38 

Ҳамин тариқ, бахши ҷамъиятии вилояти Суғд шароитҳои мусоиди 

инкишофи иҷтимоӣ ва иқтисодии вилоятро ташкил менамояд. 

Фаъолияти он барои таъмини афзалиятҳои рақобатпазири соҳаҳо ва 

корхонаҳо, афзудани сатҳ ва сифати некӯаҳволии аҳолии вилоят равона 

карда шудааст. 

Азбаски маҳсулот ва хизматрасоние, ки корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ истеҳсол мекунанд, ба гурӯҳи неъматҳои ҷамъиятие дохил 

мешаванд, ки барои қонеъ кардани талаботи инсон таъин шудаанд, онҳо 

як қатор хусусиятҳои хос доранд.  

Олими машҳури иқтисодшинос П. Самуэлсон ба зумраи онҳо 

бидуни рақобат будан, беистисно будан, инчунин ғайриимкон будани 

истеъмол накардани онҳоро дохил кардааст.39 

Бидуни рақобат будан маънои онро дорад, ки пешниҳоди неъмати 

ҷамъиятӣ ба аҳолӣ моҳияти дастрасии умумро дорад, ки ба он рақобат 
                                                           
38 http://sogd-pravda.tj/ [санаи муроҷиат  21.06.2018] 
39 Пол, Э. Самуэльсон, Вильям Д. Нордхаус. Экономика: Пер. с англ. – М: «Бином», Лаборатория 
базовых знаний», 1997. – 780 с. 
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хос нест, зеро ҳама метавонанд, ҳамон як воҳиди неъматро истеъмол 

намоянд. Бо гуфтаи дигар, вазъияти мустақили рақобати неъмати 

ҷамъиятӣ ба тамоми аҳолӣ бо як сифат пешниҳод мешавад. Бе истисно 

будан маънои онро дорад, ки неъмат на ба як узви ҷомеа, балки дар 

маҷмӯъ ба ҷомеа пешниҳод мешавад. Дар ин ҷо сатҳи истеъмоли 

инфиродиро баҳо додан имконнопазир аст, масалан, чароғонкунии кӯча 

ба ҳамаи аъзоёни ҷомеа баробар пешниҳод мешавад. 

 Аз ин омил хусусияти дигари неъматҳои ҷамъиятӣ бармеояд, ки он 

ғайриимкон будану истеъмол накардани он ном дорад ва маънои онро 

дорад, ки новобаста аз хоҳиши шахсияти алоҳида, неъматҳои ҷамъиятӣ 

ба ҳама бе истисно пешниҳод мешаванд. Ин хусусиятҳои фарқкунандаи 

неъматҳои ҷамъиятӣ онҳоро беназир мегардонанд ва бо ин дар қонеъ 

кардани талаботи насли муосир ва оянда дар заминаи риояи манфиатҳои 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ нақши муҳим доранд.  

Вобаста ба гуфтаҳои боло қайд кардан зарур аст, ки корхонаи 

бахши ҷамъиятӣ инчунин унсури таркибии иқтидори иқтисодии вилоят 

мебошад ва ба инкишофи минтақаҳо метавонад, ҳиссаи назаррасро ворид 

намояд. 

Чун қисми таркибии иқтидори иқтисодии вилоят корхонаҳое, ки 

дар ихтиёри мақомоти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

қарор доранд, дар тақсимот ва аз нав тақсим кардани МУД ва даромад 

дар вилоят нақши муҳиме мебозанд. Аз ин рӯ бармеояд, ки афзудани 

таъминот бо фондҳо дар корхонаҳои бахши ҷамъиятии минтақавӣ барои 

баландшавии маҳсулнокии меҳнат, зиёдшавии пасандозҳо, 

инвеститсияҳо мусоидат мекунад, зеро дар марҳалаи муосири инкишофи 

Тоҷикистон ҷойгиркунии инвеститсияҳо ба корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

бо мавҷуд будани кафолати давлатӣ равона карда мешавад. 

Дар мисоли вилояти Суғд ба сифати ташкилоти нисбатан калони 

маъмурию ҳудудии Ҷумҳурии Тоҷикистон нақш, аҳамият ва вазъи 

иҷтимоию иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятиро баррасӣ менамоем. 
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Тибқи маълумоти расмӣ дар ҳолати 1 январи соли 2017 дар вилояти Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 14 ноҳияи деҳот, 8 шаҳр, 93 ҷамоати деҳот ба қайд 

гирифта шудааст. Тибқи маълумоти оморӣ дар вилояти Суғд 252 

муассисаи томактабӣ, бо фарогирии 40,7 ҳазор кӯдак, 923 муассисаи 

таҳсилоти миёнаи таҳсилоти касбии миёна (20,3 ҳазор донишҷӯ) ва 7 

муассисаи таҳсилоти олӣ (40,0 ҳазор донишҷӯ) фаъолият мекунанд. Ба 

аҳолӣ 355 китобхонаи умумӣ ва соҳавӣ, бо фонди умумии китобдории 2,5 

млн нусха, 239 муассисаи клуб, 6 театр ва 13 осорхона хизмати 

фарҳангию маърифатӣ мерасонанд. 

Фонди умумии манзил дар вилоят ба 29918,9 ҳазор м. кв. баробар 

аст ё 8,6 м.кв ба ҳар нафар рост меояд. Фонди манзилии шаҳр 9688,8 

м.кв. ташкил мекунад. Аз масоҳати умумии фонди манзил 2,0% ва ё 601,6 

ҳазор м.кв. фонди давлатии ҷамъиятии манзилӣ ва фонди кооперативҳои 

манзилию сохтмонӣ ташкил мекунад. Дар вилоят 165 муассисаи 

беморхонавӣ мавҷуданд. Иқтидори муассисаҳои табобатӣ ва дармонгоҳӣ 

83,1 (ташриф дар баст) ба 10 ҳазор нафар аҳолӣ баробар аст. Ба аҳолии 

вилоят 5025 духтурони тамоми соҳаҳо ва 16659 нафар ҳайати миёнаи 

кормандони тиб хизматрасонӣ мекунанд40. 

Яке аз вазифаҳои асосии маъмурияти вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҷанбаи инкишофи бахши ҷамъиятӣ баланд кардани 

самаранокии фаъолияти молиявию хоҷагидории корхонаҳое мебошад, ки 

дар моликияти давлатӣ, маҳаллӣ ва ҷамъиятӣ қарор доранд, зеро аз 

рушди онҳо дар навбати аввал сифати аҳолӣ ва дараҷаи қонеъ кардани 

неъматҳо ва хизматрасонии аҳолӣ вобастагӣ дорад. Тақсимоти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

ҷадвали 2.1.5. пешниҳод шудааст.  

 

 

                                                           
40 Регионы Республики Таджикистан (статистический сборник). – Душанбе; Агентство по статистике при 
Президенте Республики Таджикистан, 2018. – С. 12. 
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Ҷадвали 2.1.5. 

Тақсимоти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар вилояти Суғди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012 - 2018 (бо воҳ. шумора) 

 
Намуди фаъолият 

2012 2015 2018 
Шумораи 
корхонаҳо 

Шумораи 
кормандон 

Шумораи 
корхонаҳо 

Шумораи 
кормандон 

Шумораи 
корхонаҳо 

Шумораи 
кормандон 

Ҳамагӣ 1958 125602 2298 134325 2330 136579 бо%  

Аз ҷумла         
Кишоварзӣ  43 3111 58 4469 61 4237 3,1 

 Саноат  35 4251 36 3671 39 3826 2,8 
Иктидори қувваи 
барқ ва газ 

28 3468 32 4198 28 4122 3,01 

Сохтмон 29 1177 30 1047 30 1036 0,75 
Савдои яклухт ва 
чакана  

12 133 10 70 8 55 0,4 

Меҳмонхонаҳо ва 
тарабхонаҳо  

2 224 4 248 5 257 0,19 

Нақлиёт ва алоқа 26 1939 33 2098 34 2135 1,56 
Миёнаравии 
молиявӣ  26 639 38 907 38 890 0,65 

Амалиёти 
ғайриманқул 

73 2128 86 2560 90 2472 1,8 

Идоракунии 
давлатӣ  

301 11339 381 9966 394 10459 7,65 

Маориф 1030 60604 1203 67474 1207 68798 50,3 
Тандурустӣ  200 32062 217 32451 221 33031 24,9 
Дигарҳо  148 4376 170 5166 175 5261 3,8 

 
Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси ҳисоботи њарсолаи омории Сарраёсати 

Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд дар соли 
2018. С.12 тартиб дода шудааст. 

 
Аз пешниҳодҳои ҷадвал бармеояд, ки шумораи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар солҳои охир рӯ ба афзоиш ниҳодааст. Аз ҷумла шумораи 

умумии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар соли 2012 1958 адад, дар соли 

2018 он 2330 корхонаро ташкил кард, яъне афзоиш 19% мебошад. 

Табиист, ки ин боиси мутаносибан ба 1977 нафар афзудани шумораи 

кормандони ин корхонаҳо гардид. Дар сохтори корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар соли 2018 шумораи бештарини корхонаҳо - 1207 воҳид дар 

соҳаи маориф амал мекунанд, ё 51,8% ё тақрибан нисфи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятиро ташкил менамояд. Шумораи кормандони бахши мазкур аз 

ҳама зиёд буда 50,4% бахши ҷамъиятии иқтисодиётро ташкил мекунад. Пас 
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аз соҳаи маориф теъдоди зиёди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба 

сохторҳои ҳокимияти давлатӣ, мудофиа, ҳифзи  тартиботи ҷамъиятӣ ва 

суғурта тааллуқ доранд, ки дар маҷмӯъ 394-ро воҳид ташкил мекунад ва 

дар онҳо 1459 нафар корманд машғули меҳнатанд. 

Ҳиссаи бахши мазкур дар сохтори корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

16,9%, шумораи кормандон 7,6%-ро дар шумораи умумии кормандон 

ташкил мекунад. Ба ғайр аз корхонаҳои мазкур дар сохтори корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар вилояти Суғд соҳаи тандурустӣ ва хизматрасонии 

иҷтимоӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Шумораи умумии 

корхонаҳои ин ду соҳа 221 воҳидро ташкил кард, ки дар таносуби фоизӣ 

9,5% мебошад. Аммо вазни қиёсии ҳамаи кормандони соҳаи мазкур 24,2% 

-ро ташкил намуд. Қайд кардан зарур аст, ки корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар ҳамаи соҳаҳо ва самтҳои хоҷагии халқ мавҷуд ҳастанд, 

ҳарчанд аҳамияти назаррас надоранд. Масалан, дар соҳаи саноат 39 воҳид, 

сохтмон 30 воҳид, бизнеси меҳмонхонагӣ 5 воҳид ба сифати корхонаҳои 

давлатӣ фаъолият мекунанд. 

Дар рисолаи мо диққати асосӣ ба он корхонаҳое, ки вазифаҳои 

давлатиро иҷро мекунанд ва барои таъмин кардани устувории иқтисодӣ, 

паст кардани шиддати иҷтимоии ҷомеа кӯшиш ба харҷ медиҳанд, диққат 

дода шудааст. 

Дар умум, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд, ки 

ба монанди субъектҳои дигари иқтисодиёт дар ҳар минтақа, аз ҷумла 

вилояти Суғд дар инкишофи иҷтимоию иқтисодии минтақа саҳмгузор 

бошанд. Раванди муайян кардани аҳамияти иҷтимоию иқтисодии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар рушди минтақа хеле муҳим арзёбӣ 

мешавад. Дар давраи зуҳуроти манфӣ амиқрафти ислоҳоти бозорӣ аҳамияти 

корхонаҳои мазкур беш аз пеш меафзояд, зеро бе онҳо падидаи манфиро 

идора кардан ё коҳиш додани (норасоиҳо, камбудиҳо)-и иқтисодиёти 

бозорӣ ғайриимкон аст. Дар акси ҳол инкишофи минтақа метавонад 

хусусияти тасодуфӣ, ғайримутавозун ва ноустувор гирад, ки ин ба 
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талаботи ҷомеаи муосир ҷавобгӯ нест. Дар ин бобат дар илми иқтисод 

чунин ақида изҳор шудааст: “Мақомоти идоракунии давлатӣ дар ҳамаи 

сатҳҳои ҳокимият бояд танзими мунтазами инкишофи минтақавиро 

амалӣ кунанд. Тавассути механизмҳои мавҷудаи иқтисодӣ, маъмурӣ, 

иттилоотӣ, ҳуқуқӣ ба шароит, афзалиятҳо ва маҳдудиятҳои инкишофи 

ташкилоти муайяни ҳудудӣ бо мақсади такрористеҳсоли иқтидори 

низомӣ, иҷтимоию иқтисодии ҳудуд таъсири ҳадафманд расонанд».41 

Дар асоси гуфтаҳои боло дар инҷо якчанд сухан дар бораи 

норасоиҳо, (нокомиҳо)-и бозор гуфтан мумкин аст, зеро дар ҷамъияти 

имрӯзаи мо, ки ба самти бозор ҳаракат мекунад, он аз аҳамият холӣ нест. 

Дар зери мафҳуми “нокомиҳо”-и бозор маъмулан вазифаҳои муайяни 

иқтисодию иҷтимоиро мефаҳманд, ки онҳо ба манфиати бахши хусусии 

иқтисодиёт нестанд. Вазифаҳои зерин аз ҷумлаи инҳоянд: 

- тафриқаи махсус ба шахсони аз ҳад бой ва бенаво; 

-  мавҷудияти  сатҳи назарраси бекорӣ; 

- бадшавии муҳити умумии экологӣ ҳам чун натиҷаи мубориза 

барои фоида; 

- ифлосшавии муҳит; 

- зарурати сохтмон ё нигоҳдории роҳҳои ҷамъиятӣ; 

- таъмини амнияти ҷамъиятӣ; 

- пайдошавии имконияти инҳисор дар бозорҳо; 

- истифодаи ғайрисамарабахши захираҳои табиӣ; 

- дастнорас будани иттилоот барои ҳамаи субъектҳои иқтисодиёт; 

- беманфиат будани истифодаи неъматҳои ҷамъиятӣ ва мақоми 

дуюмдараҷа доштани хизматрасонии иҷтимоӣ. 

Норасоиҳои зикршудаи механизми бозорӣ ба таври воқеӣ барои 

инкишофи бомуваффақияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ заминаро 

фароҳам меорад. Рисолати асосии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ҳам 

                                                           
41 Уткина, Э.А. Государственное и муниципальное управление. [Текст] / Э.А. Уткина, А.Ф. Денисов. М: 
Ассоциация авторов и издателей «Тандем». Издательство «ЭКМОС». – 2001 г. – 304 с. 
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мақомоти марказӣ ва ҳам минтақавӣ - пурра ва комилан қонеъ кардани 

талаботи аҳолӣ дар маҳсулот ва хизматрасонии ҷамъиятӣ мебошад. Аз 

ин ҷо аҳамияти фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятиро фаҳмонидан 

зарур аст, ки дар навбати аввал барои бартараф кардани “нокомиҳо”-и 

бозор равона карда шудааст. Дар ин ҷо як лаҳзаи муҳимро ба назар 

гирифтан зарур аст, ки дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ талаботи 

маълуми иқтисодиёти бозорӣ чун зиёдкунии фоида амал намекунад. 

Аммо корхонаҳои мазкур метавонанд барои фоида баҳри таъмини 

раванди такрористеҳсол ва васеъ кардани он фаъолият намоянд. 
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2.2. Тавсифоти иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 
минтақа ва мушкилоти инкишофи онҳо 

 
Дар давоми садҳо сол дар илми иқтисоди ҷаҳонӣ ва амалияи илми 

мазкур байни олимони иқтисодшинос, сиёсатмадорон, арбобони давлатӣ 

оид ба муайян кардани сатҳи дахолати давлатӣ ба иқтисодиёт, инчунин 

беҳтаргардонии сатҳи бахши давлатӣ дар хоҷагии миллӣ баҳсҳои шадид 

мераванд. Баҳсҳои мазкурро аз ду нуқтаи назар: макроиқтисодӣ ва 

микроиқтисодӣ баррасӣ кардан мумкин аст. Аз нуқтаи назари якум сухан 

дар бораи иҷрои вазифаи иҷтимоию иқтисодии худ дар сатҳи 

макроиқтисодӣ, яъне сатҳи давлатӣ меравад. Ба он таҳия ва татбиқи 

сиёсати андоз, молиёт ва инвеститсионӣ дохил мешаванд, ки аз ҷониби 

мақомоти гуногуни сатҳи давлатӣ дар ҳамаи ҳудудҳои маъмурию фазоӣ 

иҷро мешаванд. Дар ин ҷо асосан вазифаҳои таъмини заминаи ҳуқуқӣ, 

ҳифзи рақобати солим, устувории макроиқтисодӣ, танзими сатҳи 

некӯаҳволии аҳолӣ ва ғайра татбиқ карда мешаванд. 

Аз нуқтаи назари микроиқтисодӣ давлат чун яке аз агентҳои 

иқтисодӣ баромад мекунад, ки якҷоя бо субъектҳо фаъолият мекунад ва 

дар доираи меъёрҳо ва қоидаҳои муқарраршудаи ҷамъият ва қонунҳои 

бозорӣ амал менамояд. Дар ин замина давлат чун субъекти хоҷагидорӣ 

бо мақсади қонеъ кардани талаботи аҳолӣ дар маҳсулот ва хизматрасонӣ 

бо ширкатҳои дигар рақобат мекунад ва роҳҳои кам кардани хароҷоти 

воситаҳоро ҷустуҷӯ менамояд. Аммо таҳлили хусусиятҳои маҳсулот ва 

хизматрасонии мавҷуда нишон медиҳад, ки маҳсулоти мазкур номи 

неъматҳои ҷамъиятиро мегирад ва барои тамоми ҷомеа равона карда 

шудааст. Аз ин мавқеъ амали давлат дар сатҳи хурди иқтисодӣ чун 

иқтисодиёти бахши ҷамъиятӣ тавсиф карда мешавад. Дар ин замина дар 

илми иқтисод дуруст қайд карда шудааст, ки “Тарзи микроиқтисодӣ 

нисбат ба мавқеи давлат дар иқтисод барои самти назарияи иқтисод ба 

ном иқтисодиёти бахши ҷамъиятӣ хос аст. Худи мафҳуми “бахши 

ҷамъиятӣ” дар ихтилоф ба бахши хусусӣ барои ифода кардани қисми 
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фазои иқтисодие, ки дар он қонунҳои худ ва махсус мавҷуданд, ба вуҷуд 

омадааст. Дар ин ҳолат қонунҳои бозорӣ дар фаҳмиши анъанавии 

истилоҳи мазкур татбиқ гирифт зеро дар ин ҳолат муқаррар кардани 

тавозун байни талабот ва пешниҳод танҳо бо таваҷҷуҳ ба 

истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон душвор аст. Ин ҳудуд бо 

ном фосилаҳои бозор маълум аст, ки дар он амали озоди қувваҳои бозор 

ба тақсимоти мусбии захираҳо намебарад, дар ин ҷо таъсири омилҳои 

беруна зиёд аст, рақобати анъанавӣ мавҷуд нест, ҳудудҳои бетавозунии 

иттилоотӣ мушоҳида мешаванд. Ва аз ҳама муҳимаш фарқияти асосӣ бо 

истеҳсоли неъматҳои хусусӣ неву балки ҷамъиятӣ вобастагӣ дорад».42  

Дар воқеъ, маҳз истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ талаботи асосии 

ҷудо кардани корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба соҳа ё гурӯҳи алоҳида 

мебошад. Маҳз бахши ҷамъиятӣ моҳияти татбиқи вазифаи давлатиро дар 

сатҳи микроиқтисод ифода мекунад ва он ҳолат боиси таваҷҷуҳ аст, ки 

маҳсулоти бахши мазкур, ба ном неъматҳои ҷамъиятӣ, чун 

хизматрасонии корхонаҳои давлатӣ баррасӣ мешаванд. Аммо фаромӯш 

кардан мумкин нест, ки агар сухан дар бораи бахши ҷамъиятӣ равад, дар 

таркиби он якҷоя бо корхонаҳои давлатӣ, инчунин ташкилоти 

ғайридавлатӣ дохил мешаванд. Ҳар кадоме аз онҳо саҳми муайянеро дар 

инкишофи иқтисодиёти ҳам минтақа ва ҳам кишвар ворид месозад. Аз ин 

мавқеъ, агар ба таври воқеӣ сухан кунем, дар илми иқтисод тарзҳои 

гуногуни баҳогузории инкишофи бахши ҷамъиятӣ мавҷуд аст. Ҳангоми 

ҷамъбасти ҳама гуна тарзҳо онҳоро ба ду гурӯҳ тасниф кардан мумкин 

аст. Гурӯҳи якум, нишондиҳандаеро дар бар мегирад, ки миқёси бахши 

ҷамъиятиро тавсиф мекунад ва дар он ҳиссаи даромад ва хароҷоти 

давлатӣ дар МУД дар миқёси давлат, МУМ дар сатҳи минтақаҳо дар 

давраи муайян таҳлил карда мешавад. Гурӯҳи дуюм, 

нишондиҳандаҳоеро дар бар мегирад, ки онҳо сохтори ниҳодии ҷамъият, 
                                                           
42 Ясницкая Я.С. Сравнительный анализ уровня развития общественного сектора экономики в регионах 
приволжского федерального округа. // Ученые записки Казанского университета. / Гуманитарные науки. 
Том 154, кн. 6., 2012. – С. 43. 
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яъне нишондиҳандаҳои микроиқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

тавсиф мекунанд.  

Фаъолияти корхонаҳои гурӯҳи дуюм ба афзоиши иқтисодии ҳама 

гуна кишвар таъсири мустақим дорад, зеро ташкилотҳои бахши 

ҷамъиятӣ барои инкишофи захираҳои инсонӣ, маориф ва тандурустӣ, 

ҳифзи тартиботи ҷамъиятӣ маблағгузорӣ мекунанд, ки мустақим ё 

ғайримустақим дар афзоиш ва динамикаи МУД ифода меёбад. Илми 

иқтисодии ҷаҳонӣ нисбат ба миқёси беҳтарини бахши ҷамъиятӣ дар 

иқтисод ба фикри умумӣ нарасидааст. Як қатор олимони хориҷӣ ақида 

доранд, ки хароҷоти давлат барои амалӣ кардани вазифаҳои истеҳсол ва 

пешниҳоди неъматҳои ҷамъиятӣ бояд аз 15% МУД-и кишвар зиёд 

набошанд.43 Агар рақами мазкур зиёдтар бошад, иқтисодиёти кишвар 

азият мекашад, суръати афзоиши иқтисодӣ суст мешавад. Аммо 

таҷрибаи ҷаҳонӣ тасаввуроти ин ҷонибдорони “иқтисодиёти софи бозорӣ 

бе иштироки давлатӣ”-ро пурра инкор менамояд. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ дар солҳои охир миқёси инкишофи бахши 

ҷамъиятӣ хеле васеъ гардидааст, дар баъзе мавридҳо дар баъзе кишварҳо 

ҳиссаи даромади давлатӣ ба сатҳи 50% наздик мешавад. Махсусан 

афзудани бахши мазкурро дар кишварҳои тараққикарда мушоҳида 

кардан мумкин аст. Масалан, ҳиссаи бахши ҷамъиятӣ дар солҳои охир 

дар Шветсия 58,3%, Финляндия 51,1%, Австрия 49,7%-ро ташкил кард.44 

Нишондиҳандаҳои мазкур баланд мебошанд ва онро тавсиф мекунанд, 

ки бахши ҷамъиятӣ дар инкишофи кишварҳои мазкур мавқеи 

афзалиятнок дорад. Байни кишварҳои тараққикарда ҳиссаи бахши 

давлатӣ дар кишварҳои зерин паст аст: ИМА - 35 %, Швейтсария - 36,4%, 

                                                           
43 Супян В. Роль государства в экономике. Американский опыт создания механизма национальных 
приоритетов  развития  страны. – URL: http://politeconomy.ng.ru/ research/2000-12-26/7_rol.html,. [санаи 
муроҷиат 24.06. 2018]  
44 Длугопольский А.В. Политэкономия публичного сектора: западные ориентиры. – 
URL:http://www.ief.org.ua/IEF/Dlugopolskiy206.pdf, [санаи муроҷиат 14.07. 2018]  
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Австралия 34%.45 Дар муқоиса бо гурӯҳи якуми кишварҳо, ин 

нишондиҳандаҳо паст мебошанд, аммо онҳо дар инкишофи кишварҳои 

зикршуда ҷиддӣ маҳсуб мешаванд. 

Дар заминаи иҷрои вазифаи давлатӣ аз ҷониби корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар иқтисодиёти минтақавӣ ҷудо кардани онҳо ба гурӯҳҳои 

муайян вобаста аз таъиноти онҳо дар ҷамъият мувофиқи мақсад аст. Бо 

гуфтаи дигар, ба гурӯҳи якум, он корхонаҳои бахши ҷамъиятии 

иқтисодиёти минтақавиро дохил кардан мумкин аст, ки фаъолияти онҳо 

танҳо ба иҷро кардани вазифаҳои давлатӣ равона карда шудааст, яъне он 

корхонаҳо барои таъминот ва пешниҳод кардани хизматрасонии ройгон 

ба аҳолӣ бо ваколати додашудаи мақомоти ҳокимияти минтақавӣ 

масъуланд. Дар ин ҷо мазмуни фаъолият аз ҳисоби воситаҳои буҷетӣ 

амалӣ карда мешавад. 

Ба гурӯҳи дуюм, он корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дохил мешаванд, 

ки хизматрасониро нисбат ба бахши хусусӣ бо шартҳои имтиёзнок 

мерасонанд ва ё қисман ё пурра харҷи худро барои нигоҳдорӣ рӯйпӯш 

мекунанд.  

Ба гурӯҳи сеюм, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дохил мешаванд, ки 

хизматрасонии ба феҳрасти вазифаҳои ҳатмии иҷтимоии давлатӣ ворид 

нашударо, мерасонанд. Ин гуна корхонаҳо метавонанд даромади соф 

оранд. Ғайр аз ин мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ аз рӯи 

натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидорӣ метавонад ғайридавлатикунонӣ ё 

хусусигардонии онҳоро амалӣ намояд. 

Аз нуқтаи назари истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ бо назардошти 

дастрасии ҳудудӣ гузаронидани таснифи неъматҳои ҷамъиятӣ дар сатҳи 

кишвар ва дар сатҳи минтақаҳо мувофиқи мақсад аст. Дар ин ҷо 

кишварҳо метавонанд мудофиаи миллӣ ва низоми қонунгузориро дохил 

намоянд. Дастрасии дигар соҳаҳо бо сатҳи минтақавии паҳншавӣ маҳдуд 
                                                           
45 Регионы России: Стат. сб. //Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. - 
URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollektion/doc_11386
23506156, [санаи муроҷиат 18.09. 2018]. 
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карда шудааст. Неъматҳои ҷамъиятие мавҷуданд, масалан, марказҳои 

варзишӣ, чароғакҳои раҳнамо, марказҳои маданӣ, гулгаштҳои шаҳрӣ, 

чароғҳо, ки аз онҳо сокинони минтақаҳои алоҳида баҳра мебаранд. 

Дар маҷмӯъ, неъматҳои ҷамъиятии ҷумҳуриявӣ ва минтақавиро 

мутаносибан ба сатҳҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавии бахши ҷамъиятии 

иқтисодиёт тасниф кардан мумкин аст. 

Таъсири давлат ба ҷамъият тариқи фаъолияти бахши ҷамъиятӣ 

амалӣ мешавад, ки дар вазни умумии иқтисод хеле ҷиддӣ аст. Нақши он 

дар иқтисодиёти миллӣ бо имконияти фаъол будан ва танзим кардан, бо 

назардошти миқёсаш он муайян карда мешавад. Дар илми иқтисоди 

муосир масъалаҳои иқтисодиёти бахши давлатӣ мавриди баррасӣ карда 

мешаванд. Қабл аз ҳама, масъалаҳои мубрам чун ташаккули 

дефинитсияи (тафсирӣ) бахши давлатӣ, талаботи мансубияти субъектҳои 

хоҷагидорӣ ба бахши давлатӣ, таҳияи механизмҳои самараноки 

хусусигардонӣ гузошта мешаванд. Ғайр аз ин, масъалаи баҳогузории 

миқёси бахши давлатӣ гузошта мешавад, ки аз ҷумла дар ғайриимкон 

будани муайян кардани ҳудудҳои он ва мавҷуд набудани ҳудуди 

миқдории он ифода меёбад. Аммо дар бештари маврид объекти баҳс 

масъалаи бесамарии иқтисодии он, беманфиатии идоракунии амволи 

давлатӣ мебошад. Одатан ҳангоми он баҳогузории меъёрӣ афзалият 

дорад, ки дар муқоисаи самаранокии секторҳои хусусӣ ва ҷамъиятӣ 

заминагузорӣ шудааст. Берун аз баҳс масъалаҳои муайян кардани нақши 

бахши давлатӣ аз нуқтаи назари талабот дар таъсири танзимкунандаи 

он, ки тақсимоти минтақавӣ доранд, мемонанд. Ҷавоб ба саволҳои 

мазкур барои муайян кардани андозаҳои оптималии даромаду хароҷот, 

дарёфт кардани таносуби нисбатан мувофиқи байни секторҳои давлатӣ 

ва секторҳои дигари иқтисодиёт зарурат дорад. Ин ба ташаккул додани 

стратегияи асосноки инкишофи бахши давлатӣ барои дурнамо, ҳаллу 

фасл намудани масъалаҳои беҳтаргардонии сохтор ва андозаи он имкон 

медиҳад ва дар навбати худ метавонад идоракунии бахши мазкур, 



77 
 
танзими ҳаҷмҳои онро осон гардонад. Новобаста аз он, ки аҳамияти 

фаъолияти бахши давлатӣ барои некӯаҳволии кишвар эътироф шудааст, 

афзудани он на ҳамеша дастгирӣ меёбад. Тибқи яке аз нуқтаҳои назар, 

ҳаҷми калон ва афзоиши босуръати бахши давлатӣ ба вазъи иқтисод дар 

маҷмӯъ, суръати афзудан ва самаранокии он таъсири мусбӣ мерасонад. 

Афкор оид ба он, ки васеъ кардани дахолати давлат ва назорати он 

барои озодӣ таҳдид мекунад ва ҳавасмандии иқтисодиро нобуд мекунад, 

дар корҳои баъзе олимон инъикоси худро ёфтааст.46 Афкори мазкур 

барои зарурати паст шудани таъсири давлат, кам кардани вазифаҳои 

онҳо дар иқтисодиёт, маҳдуд кардани бахши давлатӣ замина фароҳам 

меоранд. Афкори баръакс оид ба зарурати зиёд кардани ҳаҷми бахши 

давлатӣ дар иқтисодиёти миллӣ ва ба он бахшидани мавқеи асосӣ дар 

раванди инкишофи иқтисодӣ низ мавҷуданд. Тибқи нуқтаи назари 

мазкур, афзалияти васеъ кардани таъсири давлатӣ дар кафолати иҷро 

кардани уҳдадориҳои иҷтимоӣ ва устувории иқтисодӣ, таъмини 

манфиатҳои стратегии кишвар ва воҳидҳои ҳудудии он, камхарҷии 

қиёсии маҳсулот ва хизматрасонии дар бахши давлатӣ истеҳсолшаванда, 

таъмини даромади иловагии давлатӣ ва ғайраҳо мебошад.47   

Афкори ботавозун оид ба миқёси зарурии бахши давлатӣ чунин 

мебошад: аз рӯи моҳияти худ бахши давлатӣ ба принсипҳои заминавии 

иқтисоди бозорӣ мухолиф аст, ҳамзамон он барои баландкунии 

самаранокии хоҷагии миллӣ дар маҷмӯъ хизмат мекунад.  Инчунин 

ақидаҳо оид ба бебунёд будани самаранокии бахши давлатӣ ва 

афзалияти бахши давлатӣ дар фаъолияти инвеститсионӣ низ изҳор 

мешаванд.48 Аммо ҳангоми ин нақш ва ҳудуди иштироки давлат дар 

иқтисодиёт бо вазъи мушаххаси иҷтимоию иқтисодӣ, масъалаҳо ва 

                                                           
46 Якобсон Л. И. Государственный сектор в экономике переходного периода. (http://ecsocman.hse.ru/data 
/476/678/1219/014_yakobson.pdf  –  [санаи муроҷиат: 14. 10. 2018]. 
47 Каргин Е. С.  (2013). Новый взгляд на государственный сектор экономики // Экономическое возрождение 
России, № 3 (37), С. 114-124. 
48 Балацкий Е. В., Конышев В. А. Российская модель государственного сектора экономики. М.: ЗАО 
«Издательство «Экономика», 2005. - 390 c. 
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вазифаҳои дар назди кишвар истода, вазъи сиёсии кишвар муайян карда 

мешавад. 

Инкишофи минтақавӣ дар иқтисодиёти муосир аз рӯи самтҳои 

гуногун тақсим карда мешавад. Ба шароитҳои табиии тақсимоти 

минтақаҳо чун анъана хусусиятҳои таърихӣ ва миллии минтақа; 

хусусиятҳои мавқеи ҷуғрофӣ ва шароитҳои иқлимӣ; таъминот бо 

захираҳои табиӣ; дараҷаи наздик будан ба бозори фурӯш дохил 

мешаванд.  

Ғайр аз ин, ба сифати талаботи муҳим дар минтақаҳо вазъияти 

иқлими инвеститсионӣ ва соҳибкорӣ, хусусиятҳои хоҷагӣ ва суръати 

афзоиши истеҳсолот, дараҷаи мустақилияти буҷетӣ, омилҳои гуногуни 

сиёсӣ баромад карда метавонанд. Ташаккули сохтори гуногунқутбии 

фазоии иқтисодиёт дар натиҷаи мувофиқати як қатор омилҳо, масалан, 

хароҷоти ҳамкории агентҳои иқтисодӣ, аз ҷумла хароҷот барои нақлиёт 

ва савдо, талаботи зиёдшаванда аз миқёс, андозаи бозор ва гуногунии 

маҳсулоти истеҳсолшаванда ба вуҷуд меояд.49  Ҳудудҳои фаъолияти 

корхонаҳои бахши давлатӣ дар иқтисодиёти субъекти мушаххас, 

аҳамияти он бо вазъи мавҷудбудаи иқтисодию иҷтимоӣ дар ин ё он 

минтақа муайян карда мешавад. Миқёси бахши ҷамъиятӣ дар бештари 

мавридҳо аз вазъияти хоҷагии минтақа, шароитҳои таърихӣ ва иҷтимоӣ, 

хусусиятҳои соҳавӣ ва афзалиятҳои интихобшудаи инкишоф вобастагӣ 

доранд. Аммо айни замон барои фаъолияти самараноки иқтисодиёт дар 

минтақа дар навбати аввал мавҷуд будани муҳити мусоиди иҷтимоию 

иқтисодӣ хеле муҳим аст, ки ин дар навбати худ барои ҷалби 

сармоягузории хусусӣ омили ҷиддӣ мебошад; дар акси ҳолат маҳз бахши 

давлатӣ чун такондиҳандаи инкишофи минтақаҳои заиф мегардад; танҳо 

давлат дар ҳолатҳои муайян метавонад як қатор мушкилоти иҷтимоию 

иқтисодиро ҳаллу фасл намояд. 

                                                           
49 Коломак Е.А.(2013). Неравномерное пространственное развитие в России: объяснения новой 
экономической географии // Вопросы экономики, № 2, 2013. – С. 133. 
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Одатан дар ҷомеа ақидае мавҷуд мебошад, ки корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар низоми минтақавии иқтисодӣ бар зарар фаъолият 

мекунанд, метавонанд ба вазъи молиявии мақомоти давлатии ҳокимияти 

маҳаллӣ таъсири манфӣ расонанд, зеро онҳо аз рӯи уҳдадориҳои қарзӣ ва 

мазмуни хизматрасонии пешниҳодшавандаи корхонаҳои бахши давлатӣ 

масъулият мебаранд. Аз ин мавқеъ, тадқиқи самтҳои такмил додани 

идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бо мақсади тақвият бахшидани 

вазъияти молиявӣ ва иҷтимоию иқтисодии онҳо дар ҷомеа мувофиқи 

мақсад мебошад. Азбаски вазъи молиявии корхонаи бахши ҷамъиятӣ 

метавонад, бевосита ба мундариҷаи неъматҳо ва хизматрасонии 

ҷамъиятии истеҳсолшаванда ва пешниҳодшаванда таъсир мерасонад, ин 

дар низомҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодии минтақавӣ метавонад 

аҳамияти стратегӣ дошта бошад. Дар илми иқтисодиёт тарзҳову усулҳои 

гуногун нисбат ба таҳлили фаъолияти молиявию хоҷагидории корхонаҳо 

мавҷуданд. Аз ҷумла усулҳои қиёсӣ (бо нишондиҳандаҳои нақшавӣ ва 

меъёрӣ), таҳлили оморӣ, баҳогузории экспертӣ, қолабсозии иқтисодӣ-

математикӣ, таҳлили коррелятсионӣ ва ғ. истифода мешаванд. Бидуни 

тафсилот оид ба усулҳои мазкур ҳангоми таҳлили фаъолияти молиявию 

хоҷагидории корхонаҳо аз ҷониби мо усули анъанавии дар илми 

иқтисоди муосир истифодашавандаи корхонаҳо дар заминаи ҳисоби 

коэффитсиентҳои муайяни молиявӣ истифода гардид. Методикаи мазкур 

нисбатан серсоҳа аст ва аз ҷониби олимони Руссия, Америка, Аврупои 

Ғарбӣ 50 ва аз ҷониби Федератсияи аврупоии таҳлилгарони молиявӣ 

тасдиқ шудааст.51 Тибқи методикаи мазкур нишондиҳандаҳо ба монанди 

коэффитсиенти пардохтпазирии ҷорӣ, коэффитсиенти мустақил, 

коэффитсиенти таносуби воситаҳои худӣ, инчунин коэффитсиенти 

таъминот бо воситаҳои худӣ ҳисоб карда мешаванд. Мазмун ва 

методикаи ҳисоби нишондиҳандаҳои мазкур дар ҳамаи китобҳои дарсии 
                                                           
50 Ковалева А.М., Финансовый менеджмент [Текст] / А.М. Ковалева. М.: ИНФРА – М, 2009.  
51Старикова, С. С. Методические вопросы определения финансово-экономической устойчивости 
предприятия [Текст]: монография / С. С. Старикова. – Тольятти: Изд-во ТГУС, 2007. – С. 109. 
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молияи корхонаҳо, таҳлили фаъолияти хоҷагидорӣ ва ғ. мавҷуд аст. 

Бинобар ин мо ба методикаи ҳисобкунии нишондиҳандаҳои зикршуда 

таваҷҷуҳ зоҳир наменамоем. 

Дар асоси ҳисоботгузории умумии пешниҳодшавандаи корхонаҳои 

бахши ҷамъиятии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии вилояти 

Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон мо барои ҳисоб кардани якчанд 

нишондиҳандаҳои устувории молиявии зикршударо амалӣ менамоем. Бо 

мақсади таҳлил бо моҳияти мо баъзе аз коэффитсиентҳоро дар 

корхонаҳои алоҳидаи давлатӣ дар давраи муайян мавриди баррасӣ қарор 

додем. Аз ҷумла, коэффитсиенти сатҳи сармоякунӣ, таъминот бо 

воситаҳои худӣ, мустақилият ва устувории молиявӣ омӯхта шуданд.52 

Методикаи ҳисоб кардани онҳо дар ҷадвали 2.2.1 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2. 2.1.  
Усули ҳисобкардани баъзе нишондиҳандаҳои устувории молиявии 

корхонаҳо дар адабиёти иқтисодӣ 
№ Нишондиҳандаҳо Формула Маҳдудиятҳои 

имконпазир Намуди матнӣ 
1 Коэффитсиенти ба 

сармоя табдилдиҳӣ 
(бори фишанги 
молиявӣ) 

U1=
сармояи қарзи

сармояи хусусӣ
 

U2≤ 0,5 

2 Коэффитсиенти 
таъминнокӣ бо 
манбаҳои хусусии 
маблағгузорӣ 

U2=
сармояи хусусӣ дороиҳои ғайригардон

дороиҳои гардишӣ
 

Min U2=0.1 
Opt.U2≥0.5 

3 Коэффитсиенти 
мустақилии 
молиявӣ 
(коэффитсиенти 
мухтории молиявӣ)  

U3=
сармояи хусусӣ

асъори мувозина 
 

0.4≤U3≤0.6 

4 Коэффитсиенти 
маблағгузорӣ 

U4=
сармояи хусусӣ

сармояи қарзи 
 U4≥0.7 

Opt≈1.5 
5 Коэффитсиенти 

устувории молиявӣ 
U5=

сармояи хусусӣ уҳдадориҳои дарозмуддат

асъори мувозина
 U5≥0.6 

 
Манбаъ: Анализ показателей финансовой устойчивости бизнеса.:http://www.kpilib.ru 
[санаи муроҷиат 02.09.2018] 

                                                           
52 Рожков, И. М. Экономика предприятия с расширенным использованием финансовых моделей [Текст]: 
учеб. Пособие для вузов. / И.М. Рожков, И. А. Ларионова, А.В. Пятецкая. М.: МИСиС, 2004. С.144. 
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Бо дастрасии методикаи ҷадвали 2.2.1 мо ҳисобкунии 

коэффитсиентҳои дар боло зикршударо нисбат ба корхонаҳои алоҳидаи 

воҳиди давлатӣ, ки дар ҳудуди вилояти Суғд амал мекунанд, амалӣ 

намудем. 

Қайд кардан зарур аст, ки дарёфт кардани маълумот дар бораи 

фаъолияти хоҷагидории корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ хеле душвор 

гардид, зеро субъектҳои иқтисодиёт барои ошкор кардани маълумот дар 

бораи фаъолияти хоҷагидории худ майли зиёде зоҳир намекунанд. 

Новобаста ба ин, мо тавонистем ба манбаъҳои муайяне дастрасӣ пайдо 

намоем ва барои тадқиқот тавассути амалӣ кардани ҳисобҳои мутобиқ 

нисбат ба баъзе аз корхонаҳо розигиро ба даст орем. Аз ҷумла, 

корхонаҳои воҳиди давлатии вилояти Суғд; Корхонаи воҳиди давлатии 

хоҷагии манзилию коммуналӣ (КВД ХМК), инчунин Корхонаи воҳиди 

давлатии “Суғд-Фарматсия”, Раёсати тандурустии вилояти Суғд мавриди 

таҳлил қарор гирифтанд.  Ҳисоби коэффитсиентҳои устувории молиявии 

корхонаҳои зикршуда дар ҷадвали 2.2.2 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 2.2.2. 
Ҳисоби нишондиҳандаҳои миёнаи солонаи устувории молиявии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Номгӯи 
нишондиҳандаҳо КВД ХМК-и вилояти 

Суғд 

Раёсати 
тандурустии 
вилояти Суғд 

КВБ”Суғд-
Фарматсия” 

2012 2015 2018 2012 2015 2018 2012 2015 2018 

Коэффитсиенти ба 
сармоя табдилдиҳӣ 

0,03 0,02 0,02 0,08 0,08 0,09 2,24 3,46 2,73 

Коэффитсиенти 
таъминнокӣ бо 
манбаҳои хусусии 
маблағгузорӣ 

0,36 0,34 0,29 0,26 0,27 0,25 0,29 0,21 0,23 

Коэффитсиенти 
мустақилии молиявӣ 

0,94 0,91 0,90 0,91 0,91 0,91 0,30 0,22 0,26 

Коэффитсиенти 
устувории молиявӣ 

0,96 0,92 0,93 0.87 0,84 0,89 0,35 0,24 0.33 

 
Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси ҳисоботи корхонаҳои дар ҷадвал дарҷ гардида 
таҳлил карда шудааст. 
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Коэффитсиенти сармоякунӣ, ки таносуби сармояи қарзӣ ва худии 

КВД ХМК ва Раёсати тандурустии вилояти Суғд дар маҷмӯъ ба меъёрҳо 

мувофиқат мекунад, яъне воситаҳои қарзӣ ба як воҳиди асъори 

воситаҳои худӣ дар дороиҳо ба меъёр мувофиқ аст, яъне дар ҳудуди 

иҷозатдодашуда қарор дорад (аз 1,5 камтар). Аммо дар фаъолияти КВД 

“Суғд-Фарматсия” вазъият моҳияти ташвишовар дорад, яъне он аз 

ҳудуди қиматҳои иҷозатдодашуда баромадааст ва андешидани чораҳои 

мутобиқро барои беҳтаргардонии вазъи бавуҷудомадаро талаб мекунад. 

Дар хусуси коэффитсиенти таъминот бо манбаъҳои худии 

маблағгузорӣ дар ҳамаи корхонаҳо вазъият дар сатҳи камтарин қарор 

дорад, яъне аз қимати меъёрӣ дур аст. Ба гуфтаи дигар, дар масъалаи 

маблағгузории фаъолияти хоҷагидорӣ аз ҳисоби манбаъҳои худӣ ҳамаи 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз коэффитсиенти 0,5 камтар аст, ки ин 

маънои пастравӣ аз қимати меъёрро дорад. Дар мавриди коэффитсиенти 

мустақилияти молиявӣ он дар КВД ХМК ва МСДТ вилояти Суғд ба 

меъёр мутобиқат мекунад. Дар ин маврид дар фаъолияти КВД “Суғд- 

Фарматсия” коэффитсиенти мустақилияти молиявӣ то сатҳи дилхоҳ 

нарасидааст. Нишондиҳандаи мазкур дар вақти зиёдшавии индикатори 

мазкур аҳамият дорад ва ин афзоиши мустақилияти молиявии 

корхонаҳоро дар давраҳои оянда аз мавқеи пӯшонидани уҳдадориҳои 

қарзӣ маъно дорад, яъне афзудани кафолати пардохт кардани 

уҳдадориҳо мушоҳида мешавад. Индикаторӣ нисбат ба ҷамъбастшудаи 

коэффисиентҳои устувории молиявӣ дар корхонаҳои мазкур нишон 

медиҳад, ки ин коэффитсиент дар корхонаҳои КВД ХМК ва Раёсати 

тандурустии вилояти Суғд дар маҷмӯъ ба меъёр мутобиқ аст, дар хусуси 

КВД “Суғд-Фарматсия” қимати коэффитсиенти мазкур чораҳои 

беҳсозиро тақозо мекунад, зеро он аз меъёри иҷозатдодашуда ба таври 

назаррас паст мебошад. 

Дар маҷмӯъ аз маълумоти ҷадвал маълум мегардад, ки 

нишондиҳандаҳои молиявию иқтисодии корхонаҳои мазкур, яъне КВД 
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ХМК ва Раёсати тандурустии вилояти Суғд ба талабот ҷавобгӯ аст, 

корхонаҳо пардохтпазир мебошанд. Дар фаъолияти ҳар ду корхонаи 

зикршуда тамоюли мусбӣ ба назар мерасад, яъне ба муқоиса бо солҳои 

қаблӣ афзудани нишондиҳандаҳои пардохтпазирӣ мушоҳида мешавад, 

ҳарчанд ки онҳо чандон устувор нестанд. Ин маънои онро дорад, ки 

онҳо пардохтпазиранд, зеро вобастагии онҳо аз воситаҳои ҷалбшудаи 

беруна нисбатан паст аст. 

Дар маҷмӯъ нишондиҳандаҳои фаъолияти молиявию хоҷагидории 

корхонаҳои бахши ҷамъиятии вилояти Суғд на ҳамеша ба меъёрҳои 

муқарраршуда мувофиқат мекунанд, ки ин ба натиҷаҳои 

ғайриқаноатбахш мерасонад ва боиси қабул шудани қарорҳо вазъияти 

молиявию иқтисодии корхонаҳои мазкур мегардад, зеро дар сатҳи 

микроиқтисодиёт аҳамияти иҷтимоию иқтисодии корхонаҳои мазкур бо 

татбиқи вазифаҳои давлатӣ вобаста аст ва барои баланд кардани симои 

сохторҳои давлатӣ дар назди ҷомеа имконият медиҳад. 

Якҷоя бо нишондиҳандаҳои зикршуда дар фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ ҳиссаи воситаҳои гардон дар ҳаҷми умумии дороиҳо 

хеле муҳим аст, ки ин фаъолнокии иқтисодии корхонаҳоро тавсиф 

медиҳад. Таҳлили афзоиши ҳиссаи воситаҳои гардон дар дороиҳои 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар ҷадвали 2.2.3 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 2.2.3. 
Ҳиссаи воситаҳои гардон ва дороиҳои корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

дар вилояти Суғд дар солҳои 2012 - 2018 (бо ҳаз. сомонӣ) 
 

Номгӯи амалиёти корхонаҳо 
КВД “Суғд -
Фарматсия” 

Раёсати 
тандурустии 
вилояти Суғд 

КВД ХМК-и 
вилояти Суғд 

2012 2018 2012 2018 2012 2018 
Воситаҳои гардишӣ  163 244 70530,88 76815,01 7069 151071 
Ҳамагӣ дороиҳо 165 255 76798,56 83717,61 71870 107442 
Ҳиссаи воситаҳои гардишӣ 
дар дорои бо % 

98,49 95,5 91,8 91,7 9,8 14,06 

 
Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси ҳисоботи корхонаҳои дар ҷадвал дарҷ гардида 
тартиб дода шудааст. 
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Тибқи маълумоти ҷадвал дар ду соли баррасишавандаи охир дар 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ чун КВД “Суғд – Фарматсия” ва Раёсати 

тандурустии вилояти Суғд дар сохтори дороиҳо воситаҳои гардон 

мавқеи асосиро ишғол мекунад. Аз ҷумла, дар фаъолияти КВД “Суғд – 

Фарматсия” ҳиссаи воситаҳои гардон зиёда аз 95%, дар фаъолияти 

Раёсати тандурустии вилояти Суғд нишондиҳандаи мазкур нисбатан паст 

аст, яъне 91% ташкил мекунад. Дар муқоиса бо онҳо дар фаъолияти КВД 

ХМК вилояти Суғд ҳиссаи воситаҳои гардон дар дороиҳо 

нишондиҳандаи нисбатан паст дорад. Масалан, дар соли 2012 

нишондиҳандаи мазкур 9,8%, дар соли 2018 он ба 14,06% расидааст. Ин 

маънои онро дорад, ки дар бахши мазкур ба таври ҷиддӣ норасоии 

воситаҳои гардон эҳсос мешавад ва ин дар миқдору сифати 

хизматрасонии истеҳсолшавандаи ҷамъиятии корхонаи ба таври 

назаррас таъсир мерасонад. Ҳолати мазкур барои қабули қарорҳо оид ба 

бартараф кардани норасоиҳо ва баланд кардани сифати хизматрасонии 

пешниҳодшавандаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар вилояти Суғд водор 

месозад. 

Дар асоси таҳлили амалишуда хулосаҳои зеринро овардан мумкин 

аст: 

- иқтидори иқтисодии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба сатҳи 

инкишофи иҷтимоию иқтисодии минтақа тавассути иҷро кардани 

вазифаҳои давлатӣ, яъне қонеъ гардонидани талаботи аҳолии минтақа 

дар неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ таъсири мустақим дорад. Аз 

ин бармеояд, ки дар заминаи таъмини рушди устувори иҷтимоию 

иқтисодии минтақа истифодаи захираҳои корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, 

ки ба сатҳ ва сифати зисти аҳолӣ таъсир мерасонанд, зарурат дорад; 

-  муайян карда шудааст, ки аксарияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

дар вилояти Суғд дар давраи баррасишаванда бо вазъияти молиявии 

ноустувор тавсиф дода мешавад. Ин бо таҳлили нишондиҳандаҳои 

пардохтпазирӣ, таъмин бо воситаҳои гардон, мустақилияти молиявӣ ва ғ. 
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шаҳодат дода мешавад. Ҳамаи ин ҷустуҷӯи роҳҳои солимгардонии 

молиявии корхонаҳои бахши ҷамъиятиро дар дурнамои наздик талаб 

мекунад, зеро аз фаъолияти онҳо самаранокӣ ва қонеъ будан аз татбиқи 

вазифаҳои давлатӣ вобастагӣ дорад; 

-  тасдиқ шудааст, ки ҳиссаи воситаҳои гардон дар сохтори дороиҳои 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар айни замон дар марҳалаи 

ғайриқаноатбахш қарор дорад. Аз ин ҷиҳат андешидани чораҳо оид ба 

тақвият бахшидани фаъолнокии иқтисодии корхонаҳои бахши мазкур 

тавассути таҷдид намудани фондҳои асосӣ ва баланд кардани сифати 

хизматрасонии пешниҳодшаванда ба аҳолии минтақа зарур аст. 
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2.3. Омилҳо ва қолабсозии таъсири онҳо ба инкишофи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар минтақа 

 
Мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ дар минтақаҳо, қабл аз 

ҳама, дар самти рушди муваффақи минтақаҳо, инчунин тавозуни соҳаҳои 

истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ дар воҳидҳои маъмурию ҳудудии ба онҳо 

вобастакардашуда манфиат доранд. Аз ин бармеояд, ки ҳавасмандии 

онҳо дар баланд кардани самаранокии фаъолияти корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ меафзояд. Ин дар навбати худ зарурати тадқиқи омилҳои бо 

такмили идоракунӣ ва муайян кардани дараҷаи таъсири онҳо ба 

фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ва вазъияти иқтисодии минтақа 

вобастабударо тақозо мекунад. 

Дар илми муосири иқтисод тафовути миқёси бахши ҷамъиятӣ ва 

сохтори сектор натиҷаи тафовутҳои воқеии мавҷудбудаи иқтисодҳои 

кишварҳои гуногун мебошад. Аз рӯи мантиқ ба омилҳои асосие, ки 

суръат ва сохтори бахши ҷамъиятӣ, таносуби хизматрасонии бозорӣ ва 

ғайрибозорӣ пешниҳодшавандаро дар иқтисоди минтақа муайян 

мекунанд дохил мешаванд: 

- сатҳи инкишофи иқтисодиёт - истеҳсоли МУМ ба ҳар як нафари 

аҳолӣ; 

- шумора ва сохтори аҳолӣ (синнусолӣ ва иҷтимоӣ); 

-  суръати инкишофи иқтисод, яъне динамикаи МУМ ва тағйир 

ёфтани сохтори он; 

- миқёси аз нав тақсим кардани даромад - вазни умумӣ дар МУМ ва 

сохтори буҷет; 

- тафовут дар сатҳи таваррум, афзоиши даромади номиналӣ ва 

воқеии аҳолӣ, гуногунии даромади гурӯҳҳои гуногуни иҷтимоӣ; 

- таносуби сатҳи нархи маҳсулот ва хизматрасонӣ; 

- самтнокии инкишофи иқтисод ва механизми хоҷагидорӣ, моҳияти 

тиҷоратӣ пайдо кардани соҳаи хизматрасонӣ. 
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Шумораи аҳолӣ ва афзоиши он миқёси талаботро дар 

хизматрасонии бахши ҷамъиятӣ ва тағйир ёфтани талабот дар онҳо зери 

таъсири афзоиши аҳолӣ нишон медиҳанд. Ин чораи зиёдкунии талабот 

ба зиёдшавии аҳолӣ вобаста аст. Суръати афзоиши МУМ имконияти 

таъмини ин талаботро бо инкишофи иқтисодиёти кишварҳо тавсиф 

медиҳанд. Вазни умумии даромади буҷет дар МУМ дараҷаи масъулияти 

молиявии давлатро барои таъмини талабот дар хизматрасонии бахши 

ҷамъиятӣ ифода мекунад. 

Даромади аҳолӣ ва тақсимоти он, сатҳи нарх ба маҳсулот ва 

хизматрасонӣ андозаҳое мебошанд, ки қобилияти аҳолиро дар пардохти 

хизматрасонии бахши ҷамъиятӣ аз ҳисоби даромади инфиродии онҳо 

муайян мекунанд. Сатҳи таваррум таъсири тағйироти нархҳоро ба 

бузургии даромади номиналии аҳолӣ ва хароҷоти давлат барои 

мақсадҳои иҷтимоӣ инъикос менамояд. 

Ҳамкории омилҳои инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар ҳар як минтақаи 

алоҳида бо ду намуди механизмҳо - воситаҳои бозорӣ ва таъсири 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ба онҳо танзим карда мешавад. 

Мутаносибан суръати тағйироти омилҳо дар вақт ва таносуби омилҳои 

алоҳида дар минтақа ва гурӯҳҳо тафовут дорад. 

Омилҳои дар боло баррасишуда аз рӯи афзоиши онҳо шартан ба ду 

гурӯҳ ҷудо мешаванд, ки бо тағйироти нисбатан босуръат (ё суст), 

инчунин суръати амалҳои ҷавобӣ ба ин ё он қарорҳои идоравӣ аз ҷониби 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ тафовут доранд. 

Тафовутҳои сатҳҳои инкишофи иқтисодии минтақаҳо нисбатан 

устувор ба назар мерасанд. Суръати ин гуна гузариш аз суръати 

афзудани МУМ ва тағйир ёфтани шумораи аҳолӣ вобаста аст. Дар 

аксарияти кишварҳо афзудани МУМ дар маҷмӯъ аз афзоиши шумораи 

аҳолӣ босуръат аст.  

Гурӯҳи омилҳое, ки ба воситаҳои сиёсати иқтисодӣ тааллуқ доранд - 

тақсимоти даромад байни гурӯҳҳои алоҳидаи аҳолӣ, вазни умумии 
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даромади буҷет дар МУМ ва ҳиссаи он дар хароҷоти барои ҳадафҳои 

иҷтимоӣ равона шуда, суръати таваррум нисбатан ноустувор ва зуд 

тағйирёбанда мебошад. 

Давлат ба сифати субъекти махсуси фазои иқтисодӣ баромад 

мекунад, аз ҷумла дар бахши ҷамъиятии иқтисодиёт, ки дар он 

механизми бозорӣ ба таври хоса амал мекунад. Хусусияти бахши мазкур 

истифодаи ба таври объективӣ вобастабудаи усулҳои танзими давлатӣ бо 

мақсади расидан ба тавозуни иқтисодӣ байни талабот ва пешниҳоди 

неъматҳои истесҳолшудаи ҷамъиятӣ мебошад. 

Дар айни замон аксарияти иқтисодшиносон мувофиқи мақсад 

будани мувофиқати иқдомҳои хусусӣ ва кӯшишҳои давлатро дар ҳаллу 

фасли масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ эътироф мекунанд. Аммо байни 

онҳо ихтилофҳои ҷиддӣ оид ба таносуби ин гуна мувофиқат, ҳудудҳои 

танзими давлатии равандҳои иқтисодӣ ва шаклҳои назорати ҷамъиятии 

сиёсати иҷтимоии давлат мавҷуданд. 

Иштироки фаъолонаи давлат дар равандҳои хоҷагидорӣ бо 

самаранокии маҳдуди механизми танзими бозории як қатор соҳаҳои 

ҳаёти иқтисодӣ вобаста аст. Бозор дар раванди аз нав тақсим кардани 

даромад, ҳангоми ташкили муомилоти пулӣ, пешниҳоди маҳсулоти 

ҷамъиятӣ ва ҳалли масъалаҳои экологӣ самараи камро нишон медиҳад. 

Майдони ҳуқуқии фаъолияти иқтисодиёт, нигоҳдории муҳити 

рақобатнок, кафолати ҳуқуқ ба меҳнат, гузаронидани чораҳои 

профилактикии зиддиинҳисорӣ ва зиддитаваррумӣ, инкишофи 

тадқиқотҳои заминавии илмӣ бо муҳлати дарози хароҷотбарорӣ ва 

равандҳои дигари хоҷагии халқ танҳо бо усулҳои бозорӣ имконнопазир 

аст. Маҷмӯи эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ҳудудҳои иҷозатдодашудаи танзими 

давлатии фазои иқтисодӣ ва ҳудудҳои камтарини зарурии танзими 

бозори воқеиро муайян мекунад. 
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Дар бахши ҷамъиятӣ механизми танзимкунанда дар тафовут аз 

сохтори бозорӣ хусусиятҳо худро дорад, ки бо хусусиятҳои талабот ва 

пешниҳоди неъматҳои ҷамъиятӣ вобаста мебошад. 

Дар айни замон дар илми иқтисодшиносӣ ва амалияи он ақида 

мавҷуд аст, ки инкишофи нобаробари минтақаҳо падидаи 

умумиэътирофшуда ва қонунии иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад. Дар ин 

замина олими рус Н. Зубаревич дуруст қайд мекунад, ки: “Барои 

иқтисодиёти муосири миллӣ тақсимшавии ҷуқури инкишофи минтақавӣ 

хос аст. Ба ғайр аз нобаробарии иқтисодӣ, ки одатан бо маҳсулоти 

умумии минтақавӣ ба ҳар нафари аҳолӣ чен карда мешавад, инчунин 

нобаробарии иҷтимоӣ низ ҷой дорад, ки дар тақсимшавии сатҳи 

даромад, шуғли аҳолӣ, инчунин якчанд хусусиятҳои сифатӣ ифода 

меёбад».53 Дар воқеъ, дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як 

субъекти маъмурию ҳудудӣ таърихи худро дорад, дар аҳолӣ анъанаҳо ва 

малакаҳои муайяни меҳнатӣ ва шуғл тарбия ёфтаанд. Иқтидори табию 

захиравии минтақа, яъне воҳидҳои маъмурию ҳудудии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сохтори иқтисодиёт, хусусияти маишӣ ва ҷойгиршавии 

аҳолиро муайян мекунад. Ҳар як минтақаи ҷумҳурӣ маҷмӯи 

муносибатҳои таърихан ташаккулёфтаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва 

миллӣ, инчунин ҳудудҳои маъмурӣ ва мақомоти минтақавии 

идоракуниро дорад. Ҳамаи омилҳои зикршуда на танҳо нобаробарии 

инкишофи минтақаҳо, балки андоза ва механизмҳои дахолати давлатро 

ба равандҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии дар ин ё он минтақа ба вуқӯъ 

омадаро муайян мекунанд. 

Дар заминаи умумӣ инкишофи маҷмӯавии иҷтимоию иқтисодии 

минтақа аз устувории молиявию хоҷагидории ҳамаи субъектҳои ба 

таркиби он шомилбуда вобаста аст ва яке аз масъалаҳои стратегии 

идоракунӣ мебошад.  

                                                           
53 Зубаревич Н. В. Регионы России: неравенство, кризис, модернизация. М.: Независимый институт 
социальной политики, 2010. – С. 13. 
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Мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ барномаҳои (нақшаҳои) 

икнишофи иҷтимоию иқтисодии минтақаро барои давраи муайян таҳия 

мекунад ва дар он ҳудудҳои умумии истифодаи ҳамаи захираҳои дар 

минтақаҳои зертобеъ мавҷудбуда муайян карда мешаванд. Дар асоси ин 

олими рус дуруст қайд кардааст, ки: “ таҳти фазои маъмурӣ-мунисипалии 

иҷтимоию иқтисодӣ маҷмӯи захираҳои инсонӣ, замин, захираҳои табиӣ, 

моддӣ ва молиявӣ новобаста аз шаклҳои моликияти онҳо, дараҷаи ҷалби 

онҳо ба муомилоти хоҷагӣ ва сатҳи истифода фаҳмида мешавад”.54 

Бинобар ин аз ҳалли самараноки масъалаҳои рушди корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ сатҳ ва сифати зисти аҳолӣ ба таври ҷиддӣ вобастагӣ 

дорад. Чӣ тавре, ки дар боби аввали рисолаи илмӣ қайд карда шуд, 

тавассути корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ вазифаҳои муҳими давлатӣ оид 

ба нигоҳдории роҳҳо, таъминоти аҳолӣ бо барқ, обу газ, ҳифзи муҳити 

атроф, таъмини амнияти шаҳрвандон, пешниҳоди хизматрасонии 

маориф, тандурустӣ, нақлиёт, хӯроки умумӣ, нигоҳдории бойгонӣ ва 

китобхонаҳо, ободонии кӯчаҳо ва манзил, хизматрасонии маишӣ ва ғ. 

татбиқ мешаванд. Дар асоси омилҳои зикршуда гуфтан ҷоиз аст, ки дар 

асоси такмил додани низоми идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба 

инкишофи иқтисодиёти минтақавӣ саҳми арзанда ва ҷиддӣ ворид кардан 

мумкин аст. 

Яке аз хусусиятҳои муҳими корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, чӣ тавре 

ки, аллакай қайд шуда буд, он аст, ки дар назди корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ мақсади ба даст овардани фоида неву балки ҳалли масъалаҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ қарор дорад. Корхонаҳои мазкур асосан дар соҳаҳое 

мавҷуданд, ки дар онҳо хароҷоти фаъолият баланд аст, ё маблағгузории 

зиёд зарур аст, ё хавфи калон мавҷуд аст. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки 

мавҷудияти онҳо, аз ҷумла фаъолияти муваффақи онҳо дар фаъолияти 

мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ воситаи муҳими стратегӣ 
                                                           
54 Методические рекомендации по комплексной оценке и прогнозу социально-экономического развития 
муниципальных образований / Под ред. С.В. Картышова. М.: ФГНУ «Российский научный центр 
государственного и муниципального управления», 2004. Режим доступа: СПС Консультант Плюс.  
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мегардад. Дар маҷмӯъ, онҳо ба иқтисодиёти ҳар як минтақа таъсири 

ҷиддӣ доранд. Дар заминаи мазкур аз ҷониби мо кӯшиши таҳлили 

фарогирандаи таъсири корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба суръати 

инкишофи иқтисодии минтақа ба харҷ дода шуд. Фарогирии баҳогузорӣ 

аз он нуқтаи назар ҷолиб аст, ки он нишондиҳандаи интегралие 

мебошад, ки фаъолияти бисёрҷонибаи бахши давлатии иқтисодиётро 

тавсиф медиҳад, яъне барои баҳогузории падидаи баррасишаванда аз 

ҷанбаҳои гуногун имкон фароҳам меорад, инчунин ин гуна усул барои 

ҷамъоварии маълумоти гуногун ва гузаронидани таҳлили қиёсӣ 

имконият медиҳад. Ҳангоми гузаронидани баҳогузории маҷмӯавӣ мо 

ҳадаф гузоштем, ки вобастагӣ ва баҳогузории миқдории онро таҳлил ва 

тадқиқ намоем. Тибқи мантиқи иқтисодӣ, нишондиҳандаи хотимавии 

инкишофи минтақа ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшудаи умумии минтақавӣ 

мебошад ё чуноне, ки аксарияти олимон андеша доранд, МДМ ба ҳар як 

нафари аҳолӣ мебошад, ки тавассути он таъсири корхонаҳои бахши 

ҷамъиятиро ба ин нишондиҳанда омӯхтан мумкин аст.  

Тавассути усули мазкур баҳогузории дараҷаи таъсири бахши 

ҷамъиятӣ ба МУМ дар ҳар минтақаи алоҳидаи баррасишаванда имкон 

дорад. Баҳогузории мазкурро тариқи таҳияи қолаби мутобиқи 

иқтисодию математикӣ, ки дар он нишондиҳандаи хотимавӣ ё МУМ ба 

ҳар нафар аҳолӣ мавҷуд аст, амалӣ кардан мумкин аст. Ба сифати 

аломатҳои он омилҳои зеринро қайд кардан  зарур аст: 

- Якум, ҳиссаи инвеститсияҳо ба сармояи асосии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ. Интихоби нишондиҳандаи мазкур ба сифати яке аз омилҳои 

асосӣ бо ҷанбаҳои зерин тавсиф дода мешавад: 

1) маблағгузории корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, худ аз худ, фаъолияти 

мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллиро фаъол мегардонад ва 

истеҳсолоти босуръат, неъматҳои ҷамъиятӣ ва ё пешниҳоди 

хизматрасонии давлатиро ҳавасманд менамояд. Ин барои самаранок ва 
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оқилона идора кардани амволи давлатӣ ва маҳаллиро аз роҳбарон 

тақозо менамояд;  

2) якҷоя бо ин нишондиҳандаи мазкур дар заминаи инкишофи 

босуръати иқтисодиёт он иқтидори ояндаи минтақаҳоро муайян карда 

метавонад. Аз тарафи дигар маблағгузорӣ ба бахши давлатӣ метавонад 

қобили амал набудани бахши хусусӣ дар маблағгузории соҳаҳои муҳими 

фаъолияти инсонӣ ҷуброн намояд. Дар ин замина қайд кардан зарур аст, 

ки тавассути маблағгузорӣ ба инфрасохтор, маориф, нақлиёт, илм 

мақомоти давлатӣ метавонад васеъ кардани фаъолнокии инвеститсионии 

субъектҳои хоҷагидории минтақавиро ҳавасманд гардонад. 

- Дуюм, ҳиссаи корхонаҳои бахши ҷамъиятии иқтисодиёт дар 

шумораи умумии корхонаҳо. Далели манфиатнокии интихоби 

нишондиҳандаи мазкур он аст, ки кишвари мо аз иқтисодиёти шӯравӣ 

маншаъ гирифтааст, ки дар он ба корхонаҳои бахши давлатӣ мавқеи 

пешбари иқтисодиёт дода шуда буд ва онҳо дар зинаи афзалиятнок қарор 

доштанд. Ин гуна тасаввур ва тафаккур то ҳол ҷорӣ аст, новобаста ба он, 

ки принсипҳои хоҷагидорӣ комилан дигаргун шуданд. Ба гуфтаи дигар, 

то имрӯз корхонаҳои бахши давлатӣ ба таври ноаён “корхонаи 

афзалиятнок” мебошад. Ғайр аз ин, дар айни замон корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ субъектҳои муҳими соҳаҳое мебошанд, ки дар онҳо вазифаҳои 

давлатӣ иҷро мешаванд. Ҳадафи асосии ин гуна корхонаҳо истеҳсол ва 

барориши неъматҳо ва хизматрасонии аз ҷиҳати иҷтимоию иқтисодӣ 

муҳими аз ҷониби буҷети давлатӣ маблағгузоришаванда мебошад. Якҷоя 

бо ин корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ асосан дар соҳаҳои инфрасохторӣ 

амал мекунанд, ки онҳо метавонанд барои афзудани суръати рушди 

минтақаҳо шароитҳои мусоидро фароҳам оранд. 

- Сеюм, нишондиҳандаи шумораи миёнасолонаи кормандони дар 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ фаъолияткунанда аз он ҷиҳат манфиатовар 

аст, ки он ҳиссаи захираҳои меҳнатие, ки метавонад иқтидори захиравии 

бахши давлатиро тавсиф диҳад, инъикос мекунад. Ғайр аз ин, афзудани 
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шуғли аҳолӣ дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ маънои онро дорад, ки дар 

бозори меҳнат қисми танзимшаванда ва ё назоратшаванда барои 

идоракунии масъалаҳои шуғли аҳолӣ имкон медиҳад ва шиддатро паст 

мекунад, кафолати бо шуғл таъмин буданро таъмин мекунад. 

- Чорум, ҳиссаи корҳои сохтмонӣ дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ. 

Дурустии интихоби нишондиҳандаи мазкур бо он тасдиқ мешавад, ки 

тавассути он иштироки давлатро дар ташаккул, таҷдид ва васеъ кардани 

фондҳои асосии истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, асосан дар сохтмони 

манзил ва иҷтимоию маданӣ баҳогузорӣ кардан мумкин аст. Якҷоя бо ин 

нишондиҳандаи мазкур дараҷаи иҷро шудани чунин вазифаи давлат ба 

монанди таъмини аҳолӣ бо манзилро ифода мекунад. 

- Панҷум, ҳиссаи гардиши савдои чаканаи давлатӣ. Дурустии 

интихоби нишондиҳандаи мазкур бо он тасдиқ мешавад, ки он иштироки 

давлатро дар фурӯши маҳсулот ба аҳолӣ тавсиф медиҳад. Тавассути он 

имконияти бахши давлатиро дар ташаккули нархгузорӣ ва гуногунсозии 

номгӯи маҳсулот дар бозорҳои миллӣ баҳогузорӣ кардан мумкин аст. Аз 

тарафи дигар тавассути ин нишондиҳанда дараҷаи фаъолияти давлатии 

соҳибкориро дар минтақаҳо баҳогузорӣ кардан мумкин аст, зеро он 

дараҷаи иштироки давлатро дар соҳаи тиҷорат тавсиф медиҳад. 

Дар маҷмӯъ, инкишофи иҷтимоию иқтисодии воҳиди маъмурию 

ҳудудӣ то дараҷаи муайян инчунин аз саҳми корхонаҳои бахши 

ҷамъиятии дар ҳудуди минтақа фаъолияткунанда, ки дар аксари 

мавридҳо ба субъектҳои инфрасохторӣ тааллуқ доранд, вобастагӣ дорад. 

Саҳми онҳо дар ҷамъбаст дар ҳаҷми МУМ ба ҳар нафар аҳолӣ инъикос 

мегардад. 

Аз ҷониби мо қолаби иқтисодию математикӣ таҳия гардид, ки 

баҳогузории мундариҷаи иҷтимоию иқтисодии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистонро имконият медиҳад. 

Моҳияти қолаби пешниҳодшуда - тадқиқи нақши корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар истеҳсоли МУМ ба ҳар нафар аҳолӣ вобаста аз суръати 
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афзудани маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ, шумораи миёнасолонаи 

кормандон, пешбурди корҳои сохтмонию васлӣ, шумораи корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ, инчунин муомилоти давлатии чаканаи маҳсулот ва 

хизматрасонӣ дар иқтисодиёти минтақа мебошад. 

Интихоби омилҳои экзогенӣ барои тавсифи қолабҳои иқтисодию 

математикӣ аз сабабҳои асосии тағйир ёфтани ҳаҷм ва сохтори 

манбаъҳои маблағгузории молиявӣ ба соҳаи хизматрасонӣ маншаъ 

мегирад. Мо пешбинӣ менамоем, ки шароитҳои бозории хоҷагидорӣ ҳам 

ба тағйироти миқдорӣ ва ҳам ба тағйироти сифатии омилҳои ба 

инкишофи иҷтимоию иқтисодии минтақа, аз ҷумла корхонаҳои бахши 

давлатӣ таъсиррасон овард. Аз ин мавқеъ ҳангоми интихоби омилҳо 

бояд муқаррароти зерин ба назар гирифта шавад. Тағйироти муваққатӣ, 

ки бо рафти пешрафти техникӣ ва ҷамъиятӣ дар истеҳсоли МУМ ба ҳар 

нафар аҳолӣ ба вуқӯъ меоянд, тавассути ченаки мустақил ба ҳисоб 

гирифта мешаванд, ки барои истифодаи низоми баробариҳои регрессивӣ 

барои пешгӯии он дар дурнамо имкон медиҳад. 

Бо мақсади муайян кардани нақши корхонаҳои бахши давлатӣ дар 

истеҳсоли МУМ ба ҳар нафар аҳолӣ мо ба сифати нишондиҳандаи 

ҷамбастӣ ва омилӣ нишондиҳандаҳои зеринро қабул кардем: 

У - МУМ ба ҳар нафар аҳолӣ (бо сомонӣ) 
Х1 - ҳиссаи инвеститсияҳо ба сармояи асосии корхонаҳои бахши 
ҷамъиятӣ, %; 
Х2  - ҳиссаи корхонаи бахши ҷамъиятӣ дар шумораи умумии корхонаҳо, 
% 
Х3 - ҳиссаи шумораи кормандони дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 
фаъолияткунанда, дар маҷмӯъ, %; 
Х4  - ҳиссаи корҳои сохтмонӣ дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, % 
Х5 - ҳиссаи муомилоти савдои чаканаи давлатӣ, %. 
 
 Давраи тадқиқот солҳои истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

фаро мегирад. Вобаста ба ин маълумот хеле зиёд аст, танҳо бархе аз 

онҳоро дар ҷадвали 2.3.1 пешниҳод менамоем. 
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Ҷадвали 2.3.1. 

Нишондиҳандаҳои ҷамъбастӣ ва омилии иқтисодиёти вилояти Суғд 
 

Солҳо МУМ 
(Маҳсулоти 

умумии 
минтақа) ба 

ҳар сари 
аҳолӣ 

(сомонӣ) 

Ҳиссаи сармоя ба 
сармояи асосии 

корхонаҳои 
бахши ҷамъиятӣ 

(бо %) (х1) 

Ҳиссаи 
корхонаҳои 

бахши 
ҷамъиятӣ дар 

шумораи 
умумии 

корхонаҳо 
(бо%) (х2) 

Ҳиссаи 
шумораи бо 
кор таъмин 
дар корхона 

бо корхонаҳои 
бахши 

ҷамъиятӣ, 
умумӣ (х3) 

Ҳиссаи корҳои 
сохтмонӣ дар 
корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ 
(бо%) (х4) 

Ҳиссаи 
гардиши 
савдои 

чаканаи 
давлатӣ (бо 

%) (х5) 

2000 256,02 20,2 27,2 36,8 19,8 3,32 
2005 861,61 41,6 14,7 18,9 43,2 1,16 
2010 2543,2 23,9 10,3 15,5 27,5 0,61 
2011 3120,4 24,4 23,6 15,7 31,2 0,68 
2012 3814,9 26,3 23,4 15,5 29,1 0,62 
2013 4348,8 26,7 22,2 14,8 26,9 0,13 
2014 4684,8 18,2 21,4 15,4 20,6 0,06 
2015 4618,4 20,2 21,6 16,0 23,9 0,04 
2016 4723,3 20,7 22,1 16,2 23,8 0,04 
2017 4769,5 21,1 21,7 17,1 24,1 0,03 

Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси Солномаи оморӣ вилояти Суғд. - Хуҷанд; 
Сарраёсати Агентии омори назди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2016 сол. С. 
388-389; С. 534-535; Солномаи омории Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе, Агентии омори 
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018. - С. 209-299; Солномаи оморӣ вилояти 
Суғд. - Хуҷанд; Сарраёсати Агентии омори назди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти 
Суғд, 2016 сол. С. 388-389 тартиб дода шудааст. 

Бо истифодаи бастаи махсуси барномаҳои амалӣ бо фарзияи 

“statistic” тариқи мошинаи электронӣ - ҳисоббарорӣ ҳисобҳо амалӣ 

карда шуданд. Дар ҷадвали 2.3.2 қиматҳои ҳисобшудаи ченакҳои дар 

қолаб тадқиқшударо меорем. 

Ҷадвали 2.3.2.  

Қиматҳои ҳисобии андозаҳои тадқиқшуда 

Нишондиҳанда Ифода 
Аъзои озод 4908,6 
Коэффитсиенти ислоҳкунии зиёд 0,9944 
R-квадрат 0,9876 
Sост 185,3 
Миқдори дараҷаҳои озоди k1=p 0,7225 
Миқдори дараҷаҳои озоди k2=n-p-1 7,16 
F мушоҳида 0,0013 
Fҳақиқӣ 144,5 
Мушоҳида  10 
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Натиҷаҳои ба даст овардашударо таҳлил менамоем. Дар аввал 

коэффисиенти интихобии коррелятсия  RB=0,9944 баррасӣ менамоем.  

Ин маънои онро дорад, ки байни хусусиятҳои ҷамъбастӣ ва омилӣ 

робитаи зич мавҷуд аст.   

 Баъдан қимати коэффисиенти детерминатсия D=(RB2)x100%= 98,7 

% муқаррар карда шудааст. Аз ин бармеояд, ки вариантҳои хусусияти 

ҷамъбастӣ, тағйир ёфтани ҳиссаи соҳаи хизматрасонӣ ба 98,7% баробар 

аст ва ин ба таъсири хусусиятҳои омилии ба қолаб дохилкардашуда 

(шумора ва миқдори кормандони корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, 

инвеститсияҳо ба сармояи асосии онҳо, савдои чаканаи давлатӣ ва ғ.) 

вобаста карда мешавад. Аз ин бармеояд, ки омилҳои дар рисолаи илмӣ 

тадқиқшуда дар муайян кардани нақши корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

таркиби МУМ ба ҳар нафар аҳолӣ афзалият доранд. 

Дар натиҷаҳои ба даст омада инчунин коэффисиентҳои ба ном 

кашиши (тағйири) ҳар як омил зикр шудаанд, ки дараҷаи тағйироти 

онҳо, яъне таъсири онҳоро ба нишондиҳандаи ҷамъбастӣ инъикос 

менамояд. Коэффисиенти мазкур дар ҷадвали 2.3.4 нишон дода шудааст. 

Ҷадвали 2.3.4.  

Коэффисиенти кашиши (тағйири) омилҳо 

Аломатҳои омилҳо Тағирёбии аломати 
натиҷавӣ 

Сармоя ба сармояи асосии корхонаҳои 
бахши ҷамъиятӣ 

27,46 

Корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба шумораи 
умумии корхонаҳо 

90,73 

Шумораи бо кор таъмин дар корхонаи 
бахши ҷамъиятӣ 

19,86 

Корҳои сохтмонӣ дар корхонаҳои бахши 
ҷамъиятӣ 

10,3 

Савдои чаканаи давлатӣ -14,85 

 Дар ҷадвали 2.3.4 нишон дода шудааст, ки то кадом дараҷа 

хусусияти ҷамъбастӣ ҳангоми зиёдкунии хусусияти мутобиқи омилӣ - ба 



97 
 
1 фоиз  тағйир меёбад. Ҳангоми муқоисаи коэффитсиенти кашиш 

(тағйир) аз рӯи қимати мутлақ гуфтан мумкин аст, ки хусусияти 

ҷамъбастии МДМ ба ҳар нафар аҳолӣ ба тағйирёбии хусусияти омилии 

ҳиссаи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар шумораи умумии корхонаҳо ва 

ҳаҷми инвеститсияҳо ба сармояи асосии онҳо нисбатан ҳассос аст. 

Дар асоси қиматҳои коэффитсиентҳои кашиш (тағйири)-и ҳар як 

омил шакли қолаби регрессиониро нишон додан мумкин аст: 

 

Y= 4908,6+ 27,46 X1+ 90,73 X2 + 19,86  X3+ 10,3 Х4 -14,85 Х5         

Аз ин бармеояд, ки тағйири хусусияти омилии инвеститсияҳо ба 

сармояи асосии корхонаи бахши ҷамъиятӣ ба 1% дар таносуби сифатӣ ба 

таносубҳои ҷамъбастӣ, яъне ба тағйироти сохтории соҳаи хизматрасонӣ 

дар ҳаҷми МУМ ба андозаи 27,46% ва ғ. таъсир мерасонад.  

Аз қолаб мушоҳида мешавад, ки тағйироти нисбатан калони 

миқдориро метавонад, шумораи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба вуҷуд 

орад. Бо гуфтаи дигар, ҳангоми зиёдшавии шумораи корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ, тағйирот дар мазмуни МУМ ба ҳар нафар аҳолӣ метавонад 

тамоюли мусбӣ ба 90,73 мавқеъ дошта бошад ва аз ин бармеояд, ки 

инкишофи устувори иқтисодии кишвар боиси инкишофи мусбии бахши 

ҷамъиятӣ дар иқтисодиёти минтақа мегардад. 

Ҳамин тариқ, ташаккул ва инкишофи бахши фаъолияткунандаи 

ҷамъиятӣ дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаи мустақим ва 

муҳими мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ мебошад, зеро 

самаранокии бахши ҷамъиятӣ дар бораи иҷрои муваффақи вазифаҳои 

давлатӣ дар минтақаҳо шаҳодат медиҳад ва қобилияти давлатро дар 

нигоҳдории инкишофи бо ҳам пайвастаи ҳамаи секторҳои иқтисодиёти 

кишварро инъикос мекунад. 

Дар маҷмӯъ, моҳият ва нақши корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

иқтисодиёти минтақаи мушаххас бо вазъияти мавҷудбудаи иқтисодӣ дар 
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ин ё он минтақа муайян карда мешавад. Миқёси он дар бештари 

мавридҳо аз вазъияти хоҷагии минтақавӣ, шароитҳои таърихӣ, 

хусусиятҳои соҳавӣ ва афзалиятҳои интихобшудаи инкишоф алоқаманд 

аст. Аз ин нуқтаи назар барои таъмини фаъолияти самараноки 

иқтисодиёти минтақа дар айни замон, қабл аз ҳама, бахши 

бомуваффақият амалкунандаи истеҳсолкунандаи неъматҳои ҷамъиятӣ 

зарур аст, ки ин дар навбати худ омили муҳими таъмини некӯаҳволии 

аҳолии минтақа ҳисоб мешавад. Аз тарафи дигар, чун субъекте, ки 

шароитҳои мусоидро барои ҷалби инвеститсияҳо ба корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ метавонад чун омили такондиҳандаи инкишофи ҳар як 

минтақа баромад намояд, ҳамзамон бо ин ба инкишофи минтақаҳои 

заиф мусоидат намояд ва як қатор масъалаҳои мураккаби иҷтимоию 

иқтисодиро ҳаллу фасл кунад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

БОБИ 3. ТАКМИЛИ ТАРЗҲОИ ТАНЗИМИ ФАЪОЛИЯТИ БАХШИ 

ҶАМЪИЯТӢ ДАР ДОИРАИ ТАЪМИНИ ИНКИШОФИ 

МИНТАҚАҲО 

3.1. Таҷдиди механизмҳои ниҳодии инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар 

минтақа 

 Дар шароити муосири инкишофи хоҷагии ҷаҳонӣ, ки дар он хавфи 

пешгӯӣ нашудани шароитҳои зист хеле баланд аст, таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавӣ дар низоми дилхоҳи иҷтимоию иқтисодӣ таъсири бағоят 

ҷиддӣ дорад, бахши ҷамъиятӣ нақши муҳимро мебозад, зеро маҳз бахши 

мазкур барои татбиқи вазифаҳое, ки бо истеҳсоли неъматҳои муҳими 

ҷамъиятӣ барои гурӯҳҳои осебпазири аҳолӣ вобастаанд, ҷавобгар аст. Ба 

сифати ченакҳои муҳиме, ки неъматҳои ҷамъиятӣ бо он андоза карда 

мешаванд, метавонанд миқёси минтақавии истеҳсоли неъматҳои 

ҷамъиятӣ баромад намояд. 

 Дар мавридҳои алоҳида истеъмолкунандагони асосии неъматҳои 

истеҳсолшавандаи ҷамъиятӣ метавонанд сокинони минтақа ё шаҳри 

алоҳида бошанд. Ҳангоми ин фаромӯш сохтан мумкин нест, ки дар 

миқёси кишвар қисми асосии бахши ҷамъиятӣ на танҳо дар сатҳи давлат 

дар маҷмӯъ фаъолият намуда, эҳтиёҷоти тамоми аҳолиро қонеъ 

мегардонад, балки дар сатҳи иқтисодҳои маҳдуди маҳаллӣ бо 

хусусиятҳои хоси худ амал менамояд. Дар заминаи мазкур бахши 

ҷамъиятӣ метавонад чун сохтори бисёрзина пешниҳод карда шавад. Дар 

маҷмӯъ дар ҳамаи ҳолатҳо сарбории асосӣ дар кор бо сокинон ба бахши 

минтақавии ҷамъиятӣ вогузор мешавад. 

Дар раванди фаъолияти бахши ҷамъиятӣ сатҳи мазкур бояд иборат 

бошад: муайян кардани талаботи аҳолӣ дар неъматҳои мушаххаси 

ҷамъиятӣ; таъмини захираҳои истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ; ташкили 

раванди истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ; то истеъмолкунандаи ниҳоӣ 

расонидани неъматҳои ҷамъиятӣ; гирифтани тамоси “мутақобила” аз 

истеъмолкунандагон; таҳлили истифодаи воситаҳо ва таҳияи тавсияҳо 
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барои давраҳои оянда. Бахши ҷамъиятии минтақа нисбат ба бахши 

ҷамъиятии миллӣ бо сабаби муайян будани дархостҳои аҳолии маҳаллӣ 

дар мавқеи афзалиятнок қарор дорад. Ҳар қадаре, ки сохторҳои ниҳодии 

бахши ҷамъиятӣ ба истеъмолкунандагони бевосита наздик бошад, ҳамон 

қадар низоми дархосту хоҳишҳои фардҳо беҳтар тарҳрезӣ мешавад, онҳо 

пурра ва ҳамаҷониба иҷро хоҳанд шуд. Неъматҳои ҷамъиятие, ки 

сокинон дар онҳо эҳтиёҷ доранд, миқдор ва сифати онҳо метавонанд 

вобаста ба минтақа ба таври ҷиддӣ фарқ намоянд. Баҳисобгирии 

хусусияти минтақавӣ шарти ҳатмии баланд кардани самаранокии бахши 

ҷамъиятӣ мебошад. Аз ин мавқеъ тадқиқи масъалаҳои таҷдиди 

механизмҳои сохторӣ - ниҳодии инкишофи бахши ҷамъиятӣ дар минтақа 

- яке аз масъалаҳои муҳими илм ва амалияи муосири иқтисодшиносӣ 

мегардад. 

Дар маҷмӯъ, инкишофи иҷтимоию иқтисодии минтақа аз вазъияти 

муосири субъектҳои амалкунандаи иқтисодиёт, афзалиятҳои мушаххаси 

онҳо, инчунин мавҷуд будани стратегияи мустақили комил оид ба 

татбиқи ҳадафҳои мушаххас ва ҳаллу фасли масъалаҳо вобастагии зич 

дорад. 

Ба монанди бахшҳои дигари иқтисодиёт корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ захираҳои муайяни иқтисодӣ доранд, ки одатан чун давлатӣ 

ҳисоб карда мешаванд ва неъматҳои ҷамъиятӣ ва хизматрасониро барои 

аҳолӣ пешниҳод мекунанд. 

Хусусияти асосии бахши ҷамъиятӣ маҳз дар истеҳсол ва тақсими 

неъматҳои ҷамъиятӣ ифода меёбад, ки барои таъмини адолати иҷтимоӣ 

дар ҳамаи минтақаҳои кишвар равона карда шудааст. Вобаста ба ин 

таҷдиди асосҳои ниҳодии бахши ҷамъиятӣ, ки маҷмӯи ниҳодҳо, маҷмӯи 

воситаҳо, соҳаҳои инфрасохторӣ мебошад ва тавассути онҳо вазифаҳои 

инкишофи иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо татбиқ мешаванд, муҳим 

арзёбӣ мешавад. Аммо дар ин замина қайд кардан зарур аст, ки давлат 

чун сохтори асосии ниҳодӣ бо сабабҳои объективӣ уҳдадор нест ва ё 
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наметавонад ба тамоми аҳолӣ кафолати сатҳи баланди даромад, шуғл ва 

истеъмолро диҳад. Дар шароити бозор давлат чун субъекти асосӣ 

нигоҳдории сатҳи зисти аҳолиро дар сатҳи зарурӣ кафолат медиҳад, ки 

одатан нокифоя мебошад. Дар заминаи мазкур олими машҳури 

иқтисодшинос Л. Эрхард қайд мекунад, ки “Хоҷагии халқ наметавонад 

аз маҳсулоти миллие, ки натиҷаи кӯшишҳои одамон ва маҳсулнокии 

меҳнати онҳо мебошад, чизи зиёдтареро дода наметавонад”.55 

Дар воқеъ, сатҳи ба дастомадаи маҳсулнокии меҳнат, некӯаҳволии 

корхонаҳоро вазъияти умумии иқтисодӣ дар минтақа муайян мекунад. 

Дар ин замина вазифаи асосӣ баланд кардани сатҳи некӯаҳволии 

ҷамъиятӣ мебошад, ки тариқи таҷдиди фаъолияти ҳамаи субъектҳо, аз 

ҷумла корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ имконпазир аст. Мафҳуми “таҷдид” 

дар тарҷумаи мустақим аз забони арабӣ такмил, беҳтаргардонии ягон 

чиз бо мақсади фаъолияти муваффақи он дар оянда мебошад.  

Дар ин замина дар илми иқтисод қайд мешавад, ки “Дар заминаи 

такмили идоракунии бизнес - сохторҳо таҷдид - ин таҳаввули пурра ва 

доимии равандҳои тиҷоратӣ, замимаҳо ва технологияҳо аст, вақте ки 

тиҷорат барои истеҳсоли қолабҳои мавзуну арзони амалиётӣ, ки барои 

паст кардани хавфҳо, баланд кардани маҳсулнокӣ, инчунин зиёд кардани 

доираи амал саҳмгузорӣ шудаанд, равона мешавад. Таҷдид маънои сода 

гардонидани равандҳои тиҷоратӣ, истифодаи такрории маълумот ва 

низомҳо, сармоягузорӣ ба технологияҳо бо мақсади идоракунии беҳтари 

захираҳои моддӣ ва молиявӣ ва амалиётро маъно дорад”.56 Дар ин ҷо 

қайд карда мешавад, ки таҷдиди корхонаи бахши ҷамъиятӣ самтгузорӣ 

ба такмили минбаъдаи механизмҳои идоракунӣ, таъмини самаранокӣ, 

хароҷотбарории воситаҳои буҷетӣ мебошад. 

Принсипҳои асосии он устуворӣ (бефосилагӣ, эътимоднокӣ, 

                                                           
55 Эрхард Л. Благосостояние для всех. – М.: Дело, 2001. – С.147. 
56Модернизация общественного сектора: совершенствование институциональных условий 
функционирования государственных учреждений // Journal of economic regulation (Вопросы регулирования 
экономики). Том.4. - № 3. - 2013. –С. 27. 
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пешгӯинашаванда будан)-и раванди ташкил; мувофиқат (дараҷаи 

истифодаи дониши нави механизмҳои сохторҳои ниҳодӣ); татбиқи 

вазифаҳои гузошта шудааст. Якҷоя бо ин таҷдид чун раванди бонизоми 

табодули ҳамаи ҷанбаҳои ҳаёти ҷамъиятӣ тавсиф дода мешавад.57 

Таҷдиди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ асосан тавассути буҷети 

давлатӣ ё худи корхонаҳо чун натиҷаи фаъолияти муваффақи иқтисодӣ 

иқдом карда мешавад. Дар заминаи мазкур қайд мешавад, ки: “Ҳангоми 

дарёфт кардани қолаби бахши ҷамъиятӣ мо набояд фаромӯш намоем, ки 

мақсади асосии бахши ҷамъиятӣ на идоракунӣ, балки раёсат, менеҷмент 

чун муҳити ташкилоти тиҷоратӣ мебошад. Аз ин ҷо бармеояд, ки ба 

мафҳуми адолат, баробарӣ, ягонагии иҷтимоӣ, дастгирии сатҳи баланди 

боварӣ ба низоми ҳукумат ва сиёсӣ дар маҷмӯъ таваҷҷуҳи махсуси ҷиддӣ 

додан зарур аст”.58 

Олимони дигар андеша доранд, ки таҷдиди бахши ҷамъиятӣ ин 

ҷамъоварии дониш чун захира дар истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ 

мебошад.59 

Дар маҷмӯъ, суръати муносибатҳои рақобатноки таъсири равандҳои 

ҷаҳонишавӣ барои афзудани тамоюли таҷдиди корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ сабаб мегардад, аммо усули беҳтарини таҷдид ҳоло дар ҷаҳон 

вуҷуд надорад. Лекин зарурати объективии табдилдиҳии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ ба корхонаҳои адаптивӣ (мутобиқшаванда) ва 

инноватсионӣ мавҷуд аст, ки дар онҳо маҳсулоти рақобатпазири 

ҷамъиятӣ истеҳсол мешавад. Аз ин ҷиҳат барои баррасии се масъалаи 

заминавӣ: омодакунии кадрҳо, яъне кормандони дар корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ фаъолияткунанда бояд баландихтисос, дорои малакаву 

маҳорати зарурӣ бошанд; технологияҳо, аз ҷумла зарурати харидорӣ ва 

                                                           
57 См.: Приоритеты и модернизация экономики России. / Под ред. И.Р. Курнышевой; науч.ред. С.Н. 
Сильвестров. СПб.: Алетейя, 2011. С.7. 
58 Matheson A. (). Public sector modernization: Modernizing public employment // OECD Observer. – July 2004, 8 
p. (http://oecd.org/gov/33660031.pdf).  
59Becker D. Dynamic tax competition and public-sector modernization, 2005, 17 p. 
(http://congress.utu.fi/epcs2006/docs/E6 _becker.pdf). [санаи муроҷиат 11.10 2018] 
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ҷойгиркунии технологияҳое, ки барои истеҳсол ашёи камро талаб 

мекунанд, захирасарфакунанда ҳастанд; инфиродӣ кардани уҳдадорӣ ва 

ҳавасмандкунӣ дар бахши ҷамъиятӣ, таъмини ҳамкории амалҳои 

ҷамъиятӣ бояд диққати махсус дода шавад. 

Ба ҷанбаҳои асосии таҷдиди бахши ҷамъиятӣ ҷораҳои зеринро дохил 

кардан мумкин аст: 

- камхарҷкунӣ ва беҳтаргардонии сохтори ташкилӣ; 

- интихоби технологияҳое, ки захираҳои инсонӣ ва ашёиро сарфа 

менамоянд; 

- таҳия ва татбиқи сиёсати дохилии рақобатпазирӣ. 

Аз ин ба хулоса омадан мумкин аст, ки давлат чун соҳибмулки асосӣ 

дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бояд ба масъалаҳои ташкили раванди 

истеҳсол, идоракунӣ ва назорат таваҷҷуҳи зиёдро зоҳир намояд. Дар ин 

замина ниҳодҳои сохторӣ метавонанд ба раванди хоҷагидорӣ ё 

фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ  новобаста аз манбаи 

маблағгузорӣ ва шакли ташкилию ҳуқуқӣ таъсири мустақим ё 

ғайримустақим расонанд.  

Дар доираи ин таҷдиди сохторҳои ниҳодии бахши ҷамъиятӣ яке аз 

афзалиятҳои асосии рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар мебошад, аммо 

номукаммалӣ ё норасоиҳо дар санадҳои меъёрию қонунгузорӣ метавонад 

сабаби падидаҳои манфӣ дар фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

гардад. Аз ҷумла, сифати пасти неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ; 

сӯистеъмол ҳангоми идоракунии корхонаҳо; истифодаи 

ғайрисарфакоронаи амволи давлатӣ (маҳаллӣ); истифода ва сарфаи 

ғайрисамараноки захираҳои иқтисодӣ; сӯистеъмол дар сарфаи маблағҳои 

буҷетӣ. 

Аз ин нуқтаи назар эҳтимол кардан мумкин аст, ки ниҳодҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ дар танзими корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ нақши хеле 

муҳим аст. Мақомоти қонунгузори ҳокимиятӣ тавассути таҳия ва 

татбиқи самаранок фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятиро танзим 
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мекунанд, барои баланд шудани боварии аҳолӣ ба мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ, барои ҳимояи манфиатҳои миллӣ, ҳимояи манфиатҳои 

ҷамъиятӣ мусоидат менамоянд. 

Дар фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бояд татбиқи 

принсипҳои заминавӣ, ба монанди фаъолияти ошкоро, волоияти қонун 

ва дастрасӣ таъмин карда шавад. Дар ин ҳолат овардани ақидаи олими 

иқтисодшинос Дҷ. Бюкенен бамаврид аст: “Қонун ин сармояи ҷамъиятӣ 

мебошад, ки хароҷотбарории он бо мурури замон зиёд мешавад. Бо 

ҳамин сабаб тартиби эҷоди қонун барои инкишофи минбаъда 

муҳимтарин арзёби мегардад”.60    

Ғайр аз ин, номукаммалӣ дар амалӣ кардани санадҳои қонунгузорӣ 

ҷой дорад, ки дар бештари мавридҳо барои ба вуҷуд омадани унсурҳо ва 

падидаҳои коррупсионӣ замина мегардад. Дар адабиёти муосири ватанӣ 

ба таври дуруст ва одилона қайд мегардад, ки яке аз сабабҳои аз даст 

додани боварӣ ва эътимод ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ - мавҷуд 

будани коррупсия (ришвахӯрӣ) дар ҳамаи шаклу намудҳои он мебошад. 

Ҳаллу фасли ин масъала захираҳои молиявии зиёдро талаб мекунад, 

тағйир додани муҳити сохтори ниҳодиро тақозо менамояд ва раванди 

хеле мураккаб мебошад. Дар солҳои истиқлолияти давлатӣ, махсусан дар 

давраи навтарин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон маҷмӯи ислоҳоте, ки ҳадафи 

таҷдиди фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятиро дорад, аммо дар амал 

татбиқ намудани онҳо натиҷаҳои дилхоҳро ҳоло наовардаанд. Аз ин 

нуқтаи назар ба самтҳои асосии таҷдиди бахши ҷамъиятии иқтисод 

самтҳое дохил мешаванд, ки дар расми 3.1.1 зикр шудаанд.              

 

 

 

 

 

                                                           
60 Бьюкенен Дж., Таллок Г. Расчет согласия.  – М.; ИНФРА-М, 1997. - С. 175.  
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Расми 3.1.1. Самтҳои таҷдиди бахши ҷамъиятии иқтисод 

(Аз ҷониби муаллифи кор таҳия шудааст.) 

Самтҳои 
таҷдиди 
бахши 

ҷамъиятӣ  

Баланд кардани сатҳи омодагӣ ва истифодаи 
самараноки кадрҳо. Таъмини сатҳи 
соҳибкасбии ҳайати кормандон. Воридкунии 
низоми мукофотҳо ва ҷоизаҳо 

Таъмини шаффофият ва ҳисоботгузорӣ. Таҳияи 
механизми стратегияи самаранокии 
зиддикоррупсионӣ 

Истифодаи механизми бозаргонӣ, тартиби 
бастани шартномаҳо, аҳдномаҳо, ҳамкории 
давлатию хусусӣ баҳри инкишофи бахши 
ҷамъиятӣ 

Ислоҳоти сохтори ташкилӣ, зиёд гардонидани 
салоҳиятҳои мақомоти маҳаллии худидоракунӣ 

Гузариш ба қолаби барномавӣ - ҳадафноки 
маблағгузории буҷетӣ - баҳисобгирии 
афзалиятҳои инкишофи иҷтимоию иқтисодӣ 

Самтгузорӣ ба натиҷагирӣ, баланд кардани 
самаранокии идоракунии давлатӣ, 
мустаҳкамгардонии ҳисоботгузории 
хизматчиёни давлатӣ 

Идоракунӣ тавассути расмиёти қонунгузорӣ, 
назорати сохторӣ-ниҳодӣ дар сатҳи маҳаллӣ 

Истифодаи ҳукумати электронӣ. Такмили 
низоми идоракунӣ дар заминаи истифодаи 
технологияҳои иттилоотӣ ва 
телекоммуникатсионӣ 
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Дар ҷамъбасти гуфтаҳои боло ба таври мухтасар хулосаҳои зеринро 

овардан мумкин аст: 

- бо мақсади баланд кардани сифати омодакунии ҳайати кадрӣ ва 

самаранокии идоракунӣ оид ба ҳавасмандкунии шуғл дар бахши 

ҷамъиятӣ чораҳои мутобиқро андешидан зарур аст. Азбаски дар амалияи 

ҳаррӯзаи муосир бо сабаби мавҷуд набудани ҳавасмандгардонии 

иқтисодии мутобиқ сифати ҳайати кадрӣ дар корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ паст мебошад, якҷоя бо баланд кардани ҳавасмандгардонии 

моддӣ инчунин воридкунии намудҳои дигари мукофотҳо ва ҷоизаҳо 

мувофиқи мақсад аст; 

- таҳияи низоми индикаторҳо ва нишондиҳандаҳое, ки барои 

баҳогузории мазмун ва сифати ҳадафҳои оинномавии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар заминаи пешниҳоди хизматрасонӣ ё истеҳсоли неъматҳои 

ҷамъиятии ба талаботи муосир ҷавобгӯ имконият медиҳанд; 

- таъмини шаффофияти фаъолияти истеҳсолию хоҷагидории 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ. Ин гуна тарзи корбарӣ метавонад унсури 

таркибии стратегияи зиддикоррупсионии мақомоти ҳокимияти давлатии 

маҳаллӣ гардад. Шаффофияти чораҳои банақшагирифташуда ва татбиқи 

амалии онҳо дар ҳаёти ҷамъиятии аҳолӣ, албатта, механизми муҳими 

баланд кардани боварӣ ва эътимоди аҳолӣ дар навбати аввал нисбат ба 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва баъдан нисбат ба ислоҳоти иқтисодӣ 

дар ҷамъият мебошад; 

- таваҷҷуҳ ва истифодаи васеи принсипҳои бозории фаъолият дар 

самти хоҷагидории корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ, аммо бидуни 

сӯистеъмол аз онҳо ҳангоми истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ. Дар 

заминаи мазкур истифода намудани ҳамкории давлатию хусусӣ дар 

истеҳсоли неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ мувофиқи мақсад аст. 

- муайян кардани низоми муайяншудаи ҳисоботгузории корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар низоми маъмуригардонии давлатӣ. Ин барои сода 

гардонидани расмиёти маъмурикунонӣ ва баланд кардани сифати 
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хизматрасонии пешниҳодшаванда имконият фароҳам меорад, зеро 

номуайянӣ бартараф шуда, монеаҳои бюрократӣ дар фаъолияти 

хоҷагидории корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ аз байн бурда мешаванд; 

- таҳияи тарзҳои нав нисбат ба ташаккул додани сохтори ташкили 

идоракунӣ дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ. Дар ин замина пешниҳоди 

мустақилияти пурра дар амаликунии фаъолияти хоҷагидорӣ ва 

зиёдкунии салоҳияти мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ нисбат ба 

зиёд кардани иқтидори истеҳсоли неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ. 

Тағйир додани низоми идоракунӣ бояд баҳри васеъ кардан ба таври 

машварат қабул намудани қарорҳо дар раванди истеҳсолот равона карда 

шавад; 

- васеъ кардани таъминоти иттилоотии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

тавассути инкишофи низоми давлатию иттилоотии идоракунӣ, ки номи 

“ҳукумати электронӣ”-ро гирифтааст. Тавассути истифодаи ҳамаҷонибаи 

принсипҳои ҳукумати электронӣ хароҷотҳои интиқолдиҳӣ ва 

ҳаволакуниро дар раванди инкишоф додани муносибатҳои 

байниҳамдигарии субъектҳо, аз ҷумла мақомоти назорати давлатӣ, 

мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, мақомоти андоз ва молия кам 

кардан имкон дорад. Қайд кардан зарур аст, ки дар иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ташаккул ва инкишофи ҷомеаи 

иттилоотӣ дар соли 2011 бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№643 “Қонун дар бораи ҳукумати электронӣ” қабул гардид. Ҳадафи 

қонуни мазкур ин такмил додани принсипҳо, усулҳо ва воситаҳои 

идоракунии давлатӣ дар самтҳои макроиқтисод, микроиқтисод ва 

мезоиқтисод тавассути истифодаи васеи технологияҳои 

телекоммуникатсионӣ ва иттилоотӣ мебошад. Ин маънои истеҳсол ё 

пешниҳоди неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ, зиёд намудани ҳаҷми 

онҳоро ба тамоми аҳолии кишвар дар шакли электронӣ дорад. Тарзи 

мазкури кор дар ҳолати бомуваффақият татбиқ шудани он, дар воқеъ 

метавонад баланд шудани сифати зисти аҳолиро таъмин намояд ва бо ин 
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ба афзудани сатҳи рақобатпазирии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

мусоидат кунад. Аммо дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

новобаста ба он, ки дар соҳаи иттилоотию коммуникатсионӣ 

дастовардҳои назаррас ба даст омадаанд, низоми идоракунии электронӣ 

то ҳол дар минтақаҳои кишвар инкишоф наёфтааст ё дар марҳалаи 

инкишофи ибтидоӣ қарор дорад; 

- дар таҳияи барномаҳо (нақшаҳо)-и иҷтимоию иқтисодӣ, инкишофи 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бояд аз қолаби экстраполятсионӣ 

(имтидодӣ) ба қолаби барномавию ҳадафӣ гузаштан зарур аст. Таҳияи 

консепсияи инкишоф дар асоси банақшагирии барномавию ҳадафгузорӣ 

беҳтаргардонии сифати неъматҳо ва хизматрасонии истеҳсолшавандаи 

ҷамъиятӣ тавассути баланд кардани самаранокии захираҳои 

ҷалбшаванда таъмин мегардад ва ин барои ба талаботи Стратегияи 

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҷавобгӯ 

будан имкон фароҳам меорад; 

- дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ татбиқи принсипи “самтгузорӣ ба 

натиҷагирӣ” бояд ба роҳ монда шавад, бо гуфтаи дигар корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ набояд тибқи принсипи “танҳо барои сабт” ба таври 

сатҳӣ фаъолият намоянд. Корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бояд фаъолияти 

худро барои гирифтани натиҷаҳои банақшагирифташуда, ба талаботи 

бозор ҷавобгӯ, яъне рақобатпазирӣ самтгузорӣ намоянд. Ба андешаи мо, 

усули мазкури кор барои баланд кардани самаранокии идоракунӣ ва 

зиёд намудани масъулияти шахсони роҳбарикунанда нисбат ба баланд 

кардани фаъолияти самараноки корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ мусоидат 

мекунад; 

- такмил додани механизмҳои ниҳодии инкишофи корхонаҳои 

бахши давлатӣ. Ин маънои онро дорад, ки дар сатҳи маҳаллӣ заминаи 

қонунгузории ба шароити бозорӣ ҷавобгӯ ва оқилонаро таҳия кардан 

зарур аст. Ғайр аз ин, дар ин ҷанба таъмини фаъолияти самараноки 
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соҳаҳои инфрасохторӣ, ки барои корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

шароитҳои мусоидро ташкил мекунанд, низ нақши муҳим дорад; 

- дар доираи таҷдиди фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ таҳия 

ва татбиқи лоиҳаҳои миллии дорои ҳадафу стратегияҳои мушаххас дар 

ободонии минтақаҳо, ислоҳоти хизмати давлатӣ, баланд кардани сифати 

неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ дар фазои мушаххаси маъмурию 

минтақавӣ аҳамияти муҳиму мубрам дорад. 

Дар маҷмӯъ дар ҳар минтақаи алоҳида татбиқи самтҳои зикршудаи 

таҷдиди корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бешубҳа барои воридкунии саҳми 

калон ба инкишофи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат 

мекунад. Ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои минтақавӣ барои баланд 

намудани самаранокии фаъолияти бахши ҷамъиятии иқтисод кӯмак 

мекунад ва ин ҷанба дар давраи муосир аҳамияти бағоят муҳим дорад. 

Аммо фаромӯш набояд кард, ки қолаби беҳтарини танзими 

инкишофи бахши ҷамъиятии иқтисод дар соҳаи истифодаи афзалиятҳои 

дар минтақа мавҷудбуда ва ислоҳ намудани норасоиҳо мустақиман аз 

салоҳияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ вобаста аст. 
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3.2. Самтҳои афзалиятноки ташкили идоракунии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар дурнамо 

 

Мақоми махсуси корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар якчанд 

муқаррароти санадҳои қонунгузорӣ инъикос шудаанд, ки ба онҳо як 

қатор имтиёзҳоро ато мекунад. Мувофиқи Ќонуни Ҷумњурии Тољикистон 

“Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 

барномањои инкишофи иљтимоию иќтисодии Ҷумњурии Тољикистон”61, 

ки дар ин қонуни мазкур маќсаду мазмуни дурнамоњои давлатї, 

консепсияњо, стратегияњо барномањои инкишофи иљтимоию иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои онро муайян карда, асосњои 

њуќуќї ва ташкилии тартиби тањия, баррасї ва тасдиќи онњоро муќаррар 

менамояд. Инчунин дар моддаи 5 қонуни зикргардида оид ба дурнамои 

инкишофи ќисми (бахши) давлатии иќтисодиёт дарҷ гардидааст, ки 

инкишофи ќисми (бахши) давлатии иќтисодиёт дар доираи дурнамои 

инкишофи иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон барои ояндаи 

кўтоњмуддат барои мамлакат умуман, аз рўи соњањо ва минтаќањо, 

харољот барои амалї гардонидани барномањои сармоягузорї, истењсоли 

мањсулот аз тарафи ташкилоти давлатї тарҳрезӣ карда шудааст. Ин аз 

он далолат медиҳад, ки давлат барои беҳтар ва вусъат додани ташкилоти 

давлатӣ баҳри баланд бардоштани сатҳи сифати зиндагии мардум 

қадамҳои устувор мегузорад. 

Ин имтиёзҳо дар пардохти андоз мушоҳида мешавад, ки мутобиқи 

он корхонаҳои мазкур аз пардохти андозҳо озод мешаванд, нисбат ба 

онҳо мақомоти назоратии давлатӣ назорати нисбатан камро ба роҳ 

мемонанд, нисбат ба корхонаҳои мазкур расмиёти муфлисшавӣ ба кор 

бурда намешавад, зеро дар тафовут аз корхонаҳои дигар корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ манфиатҳои давлатро намояндагӣ менамояд. 

                                                           
61 Ќонуни Ҷумњурии Тољикистон “Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои инкишофи иљтимоию иќтисодии Ҷумњурии Тољикистон”ш. Душанбе, 8 декабри соли 2003 
№53 
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Аз ин рӯ бармеояд, ки ба масъалаҳои идоракунии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар низоми омилҳои инкишофи стратегии минтақаҳо 

таваҷҷуҳи махсус додан зарур аст. Афзалияти ҳиссаи иштироки давлат 

дар корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ ва 

хизматрасонӣ талаботи навро пешниҳод менамояд. Дар амал бошад, дар 

баъзе мавридҳо вазъияти баръакс мушоҳида мешавад - ҳолати эҳсос 

накардани масъулияти шахсӣ барои нигоҳдорӣ ва зиёд намудани 

сармояи давлатӣ талафот ё истифодаи ғайрисамараноки онҳоро боис 

мегардад. Аз мавқеи мазкур воридкунии таҳрир ба раванди идоракунии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар шароитҳои муосир зарурат дорад. 

 Дар давраи татбиқ намудани ислоҳоти бозорӣ яке аз механизмҳои 

идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ одатан баровардани онҳо аз 

зери назорати давлатӣ мебошад. Ин бо роҳҳои мухталиф амалӣ мешавад, 

ки яке аз онҳо раванди хусусигардонӣ, тарзи дигар ташкили шаклҳои 

гуногуни ҳамкории давлатию хусусӣ мебошад. Раванди хусусигардонии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятиро дар вилояти Суғд дар давраи охир 

баррасӣ менамоем. (ниг. ҷадвали 3. 2.1.)  

Ҷадвали 3.2.1. 
Хусусигардонии моликияти коммуналӣ аз рӯи соҳаҳои иқтисод дар 

вилояти Суғд дар солҳои 1992 - 2018 (бо воҳ. шумора) 
 1992 1995 2000 2005 2010 2011 2015 2016 2017 То соли 

2018 
Саноат 3 1 2 1 - - - - - 10 
Сохтмон - 1 3 4 - - - - - 9 
Нақлиёт ва 
алоқа 

- 2 1 3 2 - - - - 9 

Савдо 50 32 38 7 4 10 2 6 - 157 
Хизматрасонии 
маишӣ   

315 21 18 18 4 6 15 8 8 449 

Кишоварзӣ 9 - 1 27 71 29 62 57 34 435 
Fайра  8 11 45 16 2 18 9 14 18 180 
Ҳамагӣ 385 68 108 76 83 63 88 85 60 1249 
 
Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси Омори солонаи вилояти Суғд. - Хуҷанд; 
Тоҷикистон: 25 – соли истиқлолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, соли 2016. С. 292-293; Омори солонаи 
вилояти Суғд. - Хуҷанд; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Суғд, 2018. - С. 167-168 тартиб дода шудааст.  
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Дар солҳои истиқлолияти кишвар хусусигардонии корхонаҳои дар 

моликияти давлатӣ қарордошта тибқи меъёрҳои қабулшуда аз рӯи ҳамаи 

соҳаҳои иқтисодиёти вилояти Суғд амалӣ карда мешуд. Аз маълумоти 

ҷадвал муайян мегардад, ки раванди калонтарини хусусигардонӣ дар 

солҳои татбиқи ислоҳоти бозорӣ амалӣ шудааст, аммо он дар давраҳои 

минбаъда низ идома ёфт. Аз ҷумла, дар соли 1992 шумораи корхонаҳои 

хусусигардонишуда ба 385 воҳид, дар соли 2000 108 воҳид, дар соли 2017 

ба 60 корхона расид. Маълум аст, ки ҳадафи хусусигардонӣ дар 

ташаккул додани низоми самаранок фаъолияткунандаи бахши хусусӣ бо 

шаклҳои хусусӣ ва дигари моликият буд. Аммо расидан ба ҳадафи 

мазкур муяссар нагардид, ки оид ба ин маълумоту далелҳои зиёде нашр 

шудаанд ва онҳо ғайрисамаранок будани раванди хусусигардониро дар 

самти ташкили корхонаҳои бахши хусусӣ исбот мекунанд. Масалан, 

олими шинохтаи ватанӣ, академик Назаров Т.Н. дар бораи ба ҷои 

хусусигардонӣ ғайриқонунӣ аз худ кардани моликият андеша баён 

кардааст, ки ин ба андешаи ӯ ба паст шудани маҳсулнокии меҳнат ва 

шахшавӣ ҳам дар тамоми кишвар ва ҳам минтақаҳои он оварда 

расонидааст.62  

Якҷоя бо ин дар илми иқтисоди ватанӣ олими тоҷик Т.Р. Ризоқулов 

ба раванди хусусигардонӣ баҳои дурусти воқеӣ дода аст. Ӯ қайд мекунад, 

ки: “Аз рӯи баҳоҳои умумӣ дар ибтидои ислоҳоти бозорӣ зиёда аз 96% 

корхона, ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ амал мекарданд, дар моликияти давлат 

қарор доштанд, қисми боқимонда дар шакли моликияти колхозу 

кооперативҳо буданд. Бо оғози дигаргуниҳои бозорӣ 

ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии моликияти давлатӣ амалӣ шуд, 

ки дар натиҷа он аз соли 1992 оғоз карда, ҳиссаи моликияти давлатӣ ба 

таври ҷиддӣ кам шуд. Тибқи афкори назарияҳои бозорӣ бахши хусусӣ ва 

афзудани ҳиссаи он ба баландшавии маҳсулнокии меҳнат ва дар заминаи 

                                                           
62 Назаров Т.Н. Некоторые проблемы развития рыночной экономики и повышения ее эффективности// 
Экономика Таджикистана: стратегия развития. –М., 2006. - № 2. –С.55. 
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ин тариқи зиёд кардани сарборӣ ба иқтидорҳои истеҳсолӣ заминаи 

бахши воқеии иқтисод бояд расонад.  Аммо натиҷаи мазкур ҳоло ба даст 

наомадааст, баръакси ҳол дар сатҳи макроиқтисодӣ пастшавии 

маҳсулнокии меҳнат ба амал омад, тамоюли камшавии сарборӣ ба 

иқтидори истеҳсолӣ идома доштанд. Дар маҷмӯъ, афзудани ҳиссаи 

моликияти хусусӣ дар самти таъмини афзоиши иқтисодӣ натиҷаи манфӣ 

дод. Барои тавсифи вазъияти мазкур мо метавонем мафҳуми нав - 

“парадокси афзудани моликияти хусусӣ”-ро ворид намоем”.63 

Дар диаграммаи 3.2.1 ба таври равшан тамоюли умумии миқдории 

хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи истиқлолият оварда шудааст. 

Диаграммаи 3.2.1. 
Миқдори хусусигардонии моликияти коммуналӣ дар вилояти Суғд дар 

солҳои 1992 - 2017 (воҳ. шумора)   

 
 

Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси Омори солонаи вилояти Суғд. - Хуҷанд; 
Тоҷикистон: 25-соли истиқлолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2016 сол. С. 292-293; Омори солонаи 
вилояти Суғд. - Хуҷанд; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Суғд, 2018. - С. 167-168 тартиб дода шудааст. 

                                                           
63 Ризокулов Т.Р. Теоретические основы преодоления стагфляции и зарубежный опыт. - Худжанд: Изд-во 
«Нури маърифат», 2009. – 249 с. 
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Ҳангоми таҳлили вазъият аз рӯи хусусиятҳои соҳавӣ, миқёси 
калони хусусигардонӣ дар соҳаи хизматрасонии маишӣ ба назар 
мерасад. Бо гуфтаи дигар, 35,9% аз шумораи умумии корхонаҳои 
хусусигардонидашуда ба соҳаи хизматрасонии маишӣ тааллуқ доранд. 
Баъдан соҳаи хоҷагии қишлоқ - 34,8%, соҳаи савдо - 14,3% ва ғ. қарор 
доранд. Инъикоси ин вазъият дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар диаграммаи 3.2.2 нишон дода шудааст. 

Диаграммаи 3.2.2. 
Хусусигардонии моликияти коммуналӣ аз рӯи соҳаҳо дар вилояти Суғд 

дар солҳои 1992 - 2017 (бо воҳ. шумора)   

 

 
Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси Омори солонаи вилояти Суғд - Хуҷанд; 
Тоҷикистон: 25 – соли истиқлолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, соли 2016. С. 292-293; Омори солонаи 
вилояти Суғд. - Хуҷанд; Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Суғд, соли 2018. - С. 167-168 тартиб дода шудааст.  

Аммо дар амалияи иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди 
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Суғд, аз ҷумла натиҷаҳои интизоршавандаро надод, самараи он дилхоҳ 

набуд. Бо гуфтаи дигар, корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ пас аз 

хусусигардонӣ дар бештари мавридҳо аз фаъолият бозмонданд, бинобар 

он ки ба ҷои онҳо корхонаҳои тиҷоратии дорои вазифаҳои дигар ташкил 

шуда, фаъолият мекарданд. Барои намуна, дар аксарияти Хонаҳои 

кӯдакон, боғчаҳо, дармонгоҳҳо, мактабҳо, мағозаҳои тиҷоратӣ, 

объектҳои таъиноташон тамоман дигар ташкил шуданд. Барои ин 

ҳангоми иҷро шудани раванди хусусигардонӣ чун воситаи асосии 

танзими таркиб ва сохтори идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ ба 

чунин падидаҳо роҳ надодан хеле муҳим аст. Ба андешаи мо, корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ, ки вазифаҳои муҳимтарини давлат ва мақомоти 

ҳокимияти давлатии маҳаллиро дар самти нигоҳдории солимии ҷомеа, 

мудофиа, омодакунии кадрҳо, ҳифзи иҷтимоӣ, баландкунии сатҳи 

некӯаҳволии аҳолӣ иҷро мекунанд, набояд ба сифати объекти 

хусусигардонӣ баррасӣ карда шаванд. Дар заминаи мазкур фаромӯш 

набояд кард, ки раванди баръакси хусусигардонӣ низ вуҷуд дорад, ки он 

миллигардонӣ ном дорад. Тибқи он моликияти хусусӣ тавассути 

харидории корхонаҳо ё бастаи назоратии саҳмияҳо аз соҳибмулкони 

хусусӣ ба моликияти давлатӣ мубаддал мегардад. 

Усули мазкур дар иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 

гузашта истифода мешуд, ҳоло мавриди истифода қарор намегирад, 

аммо аз нуқтаи назари назария ва амалия истифодаи он дуруст ва 

оқилона аст. Истифодаи усули мазкур барои эмин мондан аз истифодаи 

ғайрисамараноки объектҳои хусусигардонидашуда имкон медиҳад. 

Ҳамчунон барои иҷрои вазифаҳои аз ҷиҳати стратегӣ муҳим дар заминаи 

объектҳои хусусӣ ташаккул додани корхонаҳои бахши ҷамъиятиро ба 

роҳ мондан мумкин аст. Аз ин мавқеъ васеъ кардани фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бо баланд намудани самаранокии 

фаъолияти онҳо вазифаҳои афзалиятноки давраи муосир маҳсуб 

мешаванд. Дар оянда раванди беҳтаргардонӣ ва камхарҷгардонии 
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фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ низ афзалият дониста мешавад, 

ки онҳо монополияи табиӣ мебошанд (корхонаҳои таъмини барқ, об). 

Фаъолияти хубу самаранок ба роҳ мондашудаи онҳо, арзиши начандон 

калони ҳаққи хизматрасонии онҳо ба аҳолӣ барои афзудани мӯътадилии 

дарозмуддати иқтисодӣ, ҳаллу фасли мушкилоти сершумори иҷтимоӣ 

имконият фароҳам меорад. 

Дар давраи ҷории инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пардохти музди барқ, таъмини об дар муқоиса бо кишварҳои 

ҷаҳон нисбатан паст аст, аммо агар онро бо даромади воқеии аҳолӣ 

таносуб намоем, нархи хизматрасонии мазкур ба таври назаррас гарон 

аст. 

Ҷадвали 3.2.2. 
Тарофаҳо барои нерӯи барқ, истифодаи об ва ташноб  
дар вилояти Суғд дар солҳои 2012 - 2018 (бо сомонӣ)  

 

 

Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумоти молиявии Ширкати 
Саҳомию Холдингии Кушодаи “Барқи Тоҷик” дар вилояти Суғд Корхонаи воҳиди 
давлатию коммуналии “Хуҷанд-обуканал” дар вилояти Суғд таҳлил шудааст. 

Аз маълумоти ҷадвал маълум мегардад, ки тарофаҳои барои неруи 

барқ, истифодаи об ва хизматрасонии обу ташноб ҳарсол зиёд мешаванд. 

Масалан, дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 нархи нерӯи барқ 1,76 

маротиба зиёд шуд, дар қиёс бо соли 2014 1,5 маротиба афзудааст. Дар 

баҳогузории мутлақ нархи 1 кВт нерӯи барқ барои аҳолӣ дар соли 2018 

Номгӯи нишондиҳандаҳо 
солҳо 2012 2014 2016 2017 2018 

Нархи 1 кВт қувваи барқ 
0,11 0,126 0,1465 0,1685 0,1937 

Нархи 1м3 истифодаи об 
0,70 0,85 1,00 1,00 1,00 

Партов об ба 1м3 
0,45 0,55 0,60 0,60 0,60 
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19,37 дирам, дар қиёс бо соли 2012 11 дирам нарх дошт, дар соли 2014 – 

12,6 дирам. Дар давраи зикршуда нархи истифодаи об баланд шуд. Дар 

соли 2018 нисбат ба соли 2012 нарх ба 1,42 маротиба, нисбат ба соли 2014 

ба 1,2 маротиба баланд шуд. Ҳамин гуна тамоюл  дар тарофаҳои 

хизматрасонии ташноб дида мешавад. Тарофаҳо нисбат ба соли 2012 ба 

1,3 маротиба, нисбат ба соли 2014 1,1 маротиба баланд шуданд. Ҳамаи 

ин тамоюлҳо оид ба он шаҳодат медиҳанд, ки дар корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ бо мурури чуқуршавии ислоҳоти бозорӣ, афзудани нуфузи 

аҳолӣ ва зиёдшавии фаъолнокии иқтисодӣ талабот ба маҳсулоти онҳо 

зиёд мешавад. Якҷоя бо ин арзиши аслии неъматҳои ҷамъиятии 

истеҳсолшуда баланд мешавад, ки баландшавии нархҳоро дар бахши 

ҷамъиятии иқтисодиёт тасдиқ мекунад. 

Азбаски таъмини нерӯи барқ, таъмини обу ташноб ба вазифаҳои 

стратегии давлат дохил мешаванд, аз вазъият дар корхонаҳои 

таъминкунандаи онҳо некӯаҳволии аҳолӣ вобаста аст. Дар самти дигари 

инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ соҳаҳое қарор доранд, ки дар 

давраи муосири инкишофи иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо сабабҳои объективӣ ба таври мустақил фаъолият карда наметавонанд. 

Ба соҳаҳои мазкур соҳаҳои иҷтимоӣ, тандурустӣ ва маориф дохил 

мешаванд. Қисми зиёди аҳолии кишвар бо сабаби доштани даромади 

кам, дар сатҳи камбизоатӣ қарор доштан, серфарзандӣ, таъминоти пасти 

воситаҳои зист аз хизматрасонии корхонаҳои бахши хусусӣ, ки дар соҳаи 

маориф, тандурустӣ ва соҳаи иҷтимоӣ амал мекунанд, наметавонад 

истифода кунад. Бо гуфтаи дигар, маҳсулот ва хизматрасоние, ки дар 

соҳаҳои мазкури иқтисодиёт истеҳсол ва пешниҳод мешаванд, аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ зарур маҳсуб мешаванд, барои ҷомеа аҳамияти баланди 

иқтисодию иҷтимоӣ доранд. Агар ба маълумот рӯй орем, қайд кардан 

мумкин аст, ки ҳиссаи аҳолии дар сатҳи камбизоатӣ қарордошта, дорои 

даромади кам, то айни замон зиёд боқӣ мемонад. Дар ҷадвалҳои 3.2.3 ва 
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3.2.4 вазъияти воқеии вилояти Суғдро дар ин самт инъикос мекунанд, 

меорем. 

Ҷадвали 3.2.3 

Нишондиҳандаи камбизоатӣ дар вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
дар солҳои 2000 - 2017 (бо фоиз) 

Номгӯи 
нишондиҳандаҳо 

2000 2005 2010 2013 2015 2017 

Дараҷаи 
камбизоатӣ 

77,93 62,58 47,23 38,02 32,72 30,25 

 
Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
26.04.2013, 20.01.2016, 22.12.2016, 26.12.2016 таҳлил шудааст. 

 

Аз маълумоти ҷадвал бармеояд, ки дар оғози асри нав, вақте ки аз 

давраи оғози ислоҳоти бозорӣ, тағйироти куллии иқтисодӣ 10 сол сипарӣ 

шуд, сатҳи камбизоатӣ дар ҷумҳурӣ дар сатҳи ҷиддан баланд боқӣ 

мемонд, яъне тақрибан 80% аҳолии кишвар дар сатҳи камбизоатӣ боқӣ 

монданд. Туфайли қабули чораҳои мутобиқ ва фаврӣ, татбиқ намудани 

сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ тадриҷан сатҳи камбизоатӣ дар кишвар ва 

минтақаҳои он пасттар шуд. Аз ҷумла, дар соли 2017 сатҳи мазкур дар 

30,25% қарор дошт, ин рақам маънои онро дорад, ки дар самти паст 

кардани камбизоатӣ дар кишвар натиҷаҳои мусбӣ ба даст омаданд. 

Аммо агар аз нуқтаи нишондиҳандаи вақт ин рақамро баррасӣ намоем, 

ба хулоса омадан мумкин аст, ки аз нишондиҳандаи 77,9% то ба 30,25% 

расидан вақти ниҳоят зиёдро талаб кард, тақрибан 17 сол зарур шуд. 

Бинобар ин боиси тазаккур аст, ки натиҷаҳои назаррас дар соҳаи 

иҷтимоӣ чандон зиёд нестанд ва ин оид ба самаранокии пасти фаъолияти 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар кишвар дар маҷмӯъ ва дар минтақаҳои 

алоҳида, аз ҷумла ба таври ғайримустақим шаҳодат медиҳад. 

Сатҳи маърифатнокии аҳолӣ, сатҳи давомнокии умри инсон, 

вазъият бо беморшавӣ ва сатҳи зисти аҳолӣ дар ҳамаи минтақаҳои ҷаҳон, 

аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон омилҳое мебошанд, ки аҳамияти 
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умумимиллӣ доранд. Дар бештари мавридҳо воридкунии механизмҳои 

бозорӣ дар соҳаҳои мазкури иқтисод метавонад шиддати иҷтимоиро дар 

ҷомеа ба вуҷуд орад, ки ин дар навбати худ ба адолати иҷтимоӣ, 

мӯътадилии ҷамъиятӣ дар минтақаҳо таъсири худро мерасонад. 

Дар заминаи мазкур, оид ба аҳамияти воқеии фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ мавҷуд будани вазни умумии калони шахсони 

даромадашон паст дар вилояти Суғд, инчунин вазъи монанд дар ҳамаи 

минтақаҳои кишвар далолат мекунад. Маҳз ҳамин сатҳи аҳолии 

даромадашон паст барои хизматрасонии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

талабот дорад. Барои тасдиқи гуфтаҳои боло ба далелҳое рӯ меорем, ки 

тақсимоти шумораи кормандони корхонаҳоро аз рӯи андозаи музди 

меҳнати ҳисобшуда аз рӯи фаъолияти иқтисодӣ инъикос мекунанд (ниг. 

ба ҷадвали 3.2.4). 

Ҷадвали 3.2.4. 
Тақсимоти шумораи кормандони корхонаҳо ва ташкилот аз рӯи 

андозаи музди меҳнати ҳисобшуда аз рӯи фаъолияти иқтисодӣ дар 
вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2017  

№ Намуди фаъолият Аз 2000 
сомонӣ 

кам 

Аз 2000 
то 6000 
сомонӣ 

Аз 6000 
то 10000 
сомонӣ 

Зиёда 
10000 

сомонӣ 
Ҳамаи намудҳои фаъолият 91,3 7,9 0,6 0,2 
I Бахши ҳақиқӣ 82,4 16,2 1,1 0,3 

1 Кишоварзӣ 99,7 0,3 0,0 0,0 
2 Саноати маъданҳои куҳӣ 53,3 44,5 2,0 0,2 
3 Сохтмон 84,2 15,0 0,7 0,1 

II Бахши хизматрасонӣ 94,1 5,4 0,4 0,1 
1 Меҳмонхонаҳо ва 

тарабхонаҳо 
99,4 0,6 - - 

2 Почта ва алоқа 99,7 0,3 - - 
3 Фаъолияти молиявӣ 44,8 46,6 5,6 3,0 
4 Идораҳои давлатӣ 96,2 3,6 0,2 - 
5 Маориф 97,0 2,9 0,1 - 
6 Тандурустӣ 96,2 3,7 0,1 - 

Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси Солномаи омории вилояти Суғд. - 
Хуҷанд, Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 
вилояти Суғд, 2018. С. 104 тартиб дода шудааст. 
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Аз рӯи маълумоти ҷадвал маълум мегардад, ки нишондиҳандаи 

шумораи кормандони сатҳи даромадашон аз 2000 сомонӣ паст дар ҳамаи 

соҳаҳои фаъолияти хоҷагидории вилояти Суғд ба истиснои бахши молия 

хеле баланд аст. Дар маҷмӯъ дар вилояти Суғд зиёда аз 91% аз 2000 

сомонӣ кам музд мегиранд, аз ҷумла дар корхонаҳои бахши воқеӣ 82,4%, 

соҳаи хизматрасонӣ зиёда аз 94% ва ғ. Вазъияти монанд, яъне музди 

меҳнати паст дар соҳаҳои иқтисодиёт боиси зиёдшавии равандҳои 

муҳоҷират мегардад. Сатҳи мазкури аҳолии даромадашон паст гурӯҳи 

асосии истеъмолкунандаи неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ 

мебошанд, зеро имкониятҳои молиявии гурӯҳи мазкур дар истифода 

кардани неъматҳои истеҳсолшуда ва хизматрасонии бахши хусусии бо 

нархи бозорӣ пешниҳодшаванда маҳдуданд. Бо гуфтаи дигар, онҳо дар 

дастгирии муайяни давлатӣ тавассути истифодаи неъматҳои аз ҷониби 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ пешниҳодшавандаи ройгон ё харидорӣ бо 

нархи имтиёзнок эҳтиёҷ доранд. 

Якҷоя бо ин, соҳаҳое мавҷуданд, ки ҳамкории давлатию хусусиро 

бомуваффақият инкишоф додан мумкин аст, ки ҳадафи таъмини 

ҳамкории самараноки тиҷорату давлатро доранд. Дар иқтисодиёти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна шакли инкишоф дар марҳалаи ибтидоӣ 

қарор дорад ва айни замон рушди пурраро надорад. Ба соҳаҳое, ки дар 

онҳо ҳамкории давлат ва тиҷоратро бо муваффақият истифода кардан 

мумкин аст, соҳаи савдо ва хӯроки умум, соҳаҳои истеҳсолии 

инфрасохторӣ ё соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиётро дохил кардан 

мумкин аст, ки дар онҳо ба даст овардани даромади калон имкон дорад. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки дар шароити ҳозира тамоми раванди савдо (таъмини 

маҳсулот ва хизматрасонӣ)-ро ба бахши хусусӣ вогузор кардан мумкин 

нест, зеро ин ҳолат вобастагии ҳамаи субъектҳоро ба бахши хусусӣ зиёд 

менамояд. 

Қисми савдо барои қонеъ кардани манфиатҳои самтҳои осебпазири 

ҷомеа (камбизоатон, шахсони дорои даромади кам, шахсони солхӯрда, 
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маъюбон ва ғ.), инчунин барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти давлатӣ бояд 

таҳти назорати давлат қарор гирад. Дар мавриди зерин дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҷрибаи хубе мавҷуд аст, ки дар солҳои шӯравӣ сохтори 

“Тоҷикматлубот” иҷро мекард. Ба андешаи мо, ин сохтори муҳим бояд 

ақаллан қисман бояд барқарор шуда, фаъолияти он бояд ҷоннок карда 

шавад. Сохтори мазкур аз мақомоти заифу бесамар бояд ба субъекти 

фаъоли ҳокимияти давлатӣ дар соҳаи савдо мубаддал шавад. 

Якҷоя бо ин шаклу намудҳои мухталифи ҳамкории давлату бахши 

хусусиро васеъ кардан зарур аст, ки ин барои зиёд намудани афзалиятҳои 

сохторҳои давлативу хусусӣ бе тезутунд кардани масъалаҳои иҷтимоӣ 

имкон медиҳад. 

Нигоҳ доштани ҳиссаи давлат дар ҳамкорӣ бо бахши хусусӣ ва дар 

соҳаи хӯроки умумӣ барои ҳал намудани мушкилоти баланд намудани 

сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ, расонидани кӯмак ба самтҳои осебпазири он, 

донишҷӯён, нафақагирон мусоидат менамояд. Дар хусуси воҳидҳои 

истеҳсолии инфрасохторӣ, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи хуби 

фаъолият дар соҳаи сохтмони роҳҳо мавҷуд аст, ки он дар ҳалли 

мушкилоти баромадани кишвар аз бунбасти коммуникатсионӣ соҳаи 

афзалиятноки иқтисодиёт мебошад. Ҳангоми зарурат истифода 

намудани таҷрибаҳои зикршудаи ҷумҳуриро дар соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиёт дар қисмати татбиқи лоиҳаҳои алоҳидаи ҳамкории давлативу 

бахши хусусӣ дар инкишофи соҳаҳои дорои инфрасохтори истеҳсолӣ 

имкон дорад. Бахши ҷамъиятӣ унсури муҳими низомию инфрасохторӣ 

мебошад, ки вазифаҳои мушаххаси давлатро ба манфиати таъмини 

мӯътадилии ҷамъиятӣ бояд на танҳо дар соҳаҳои истеҳсол ва 

азхудкунандаи даромадҳои бениҳоят калон (масалан, алоқаи мобилӣ, 

хизматрасонии телекоммуникатсионӣ ва ғ.) фаъолият намояд. Бо усули 

мазкур давлат имконияти васеъ кардани иқтидори молиявии худро дорад 

ва метавонад зинаи муайянкунандаи соҳаҳои иқтисодиёт бошад, бо ин 

фаъолияти бефосилаи корхонаҳоро дар ҳамин секторҳои иқтисодиёт 
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таъмин намояд. Дар маҷмӯъ қайд кардан зарур аст, ки бе корхонаҳои 

пуриқтидори фаъолияткунандаи бахши ҷамъиятӣ ташаккул додани 

давлати пуриқтидор ва қавӣ мушкил аст. 

Дар заминаи мазкур назди мақомоти ҳокимияти иҷроияи маҳаллӣ 

нисбат ба беҳтаргардонии фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

вазифаҳои нав гузошта мешаванд. Дар асоси андешаҳои дар боло 

зикршуда дар ҳар минтақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон андешидан ва татбиқ 

намудани чораҳои зеринро мувофиқи мешуморем: 

 таҷдид намудани фаъолияти ҳамаи субъектҳои бахши ҷамъиятӣ; 

 воридкунии низоми инноватсионии идоракунӣ, ки барои кам 

кардани талафоту хароҷот дар бахши ҷамъиятии иқтисодиёт имкон 

медиҳад; 

 баланд намудани сифат ва маданияти хизматрасонии аҳолӣ дар 

ҳамаи субъектҳое, ки хизматрасонии давлатиро пешниҳод мекунанд; 

 васеъ ва гуногун сохтани хизматрасонии давлатӣ ва шаклҳои 

хизматрасонии аҳолӣ; 

 такмил додани фаъолияти муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти умумӣ, 

олӣ оид ба пешниҳоди таълими ройгони босифат; 

 андешидани чораҳо оид ба фарогирии васеи аҳолӣ бо таълиму 

тарбияи томактабӣ; 

 васеъ кардан ва навсозӣ кардани заминаи техникии МОТ (манбаи 

олии техникӣ) бо дастовардҳои илмию техникии пешқадам; 

 ҳаддалимкон ворид кардани ҳамкории давлатию хусусӣ дар соҳаҳои 

иҷрои вазифаҳои иҷтимоии давлат. 

 Чораҳои дар боло зикршуда ҳарчанд пурра ва беистисно нестанд, 

аммо онҳо метавонанд барои беҳтаргардонии фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар 

вилояти Суғд мусоидат намоянд. 
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Самти ҳавасмандкунандаи дастгирии бахши ҷамъиятӣ дар навбати 

худ бо дастгирии истеҳсолоти дорои дурнамо ва намудҳои самараноки 

фаъолият вобастагӣ дорад ва бояд хароҷотбарории босуръат ва 

самаранокии сармоягузориро таъмин намояд. Самаранокии мазкур на 

танҳо ба маънои маҳдуд, балки аз мавқеи давлат чун субъекти 

идоракунанда бо назардошти оқибатҳои имконпазири иҷтимоии татбиқи 

лоиҳаҳо бояд баррасӣ карда шавад. Дар доираи самти мазкур инчунин 

барои нигоҳдорӣ ва такрористеҳсоли иқтидори зеҳнӣ низ мавқеи муҳим 

ва таваҷҷуҳи хоса дода мешавад. 
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ХУЛОСАҲО 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

 

Тадқиқи зарурати фаъолият, заминаҳо ва вазъияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

инчунин муайян кардани самтҳои афзалиятноки инкишофи онҳо ба мо 

имкон фароҳам овард, ки хулосаҳои зеринро таҳия намоем: 

1. Дар ҳама гуна иқтисодиёт бахшҳое мавҷуданд, ки дар он пурра ё 

қисман механизмҳои бозаргонии фаъолият амал намекунанд ва дар он 

захираҳо тариқи ташкилоти давлатӣ ё ғайридавлатӣ тақсим карда 

мешаванд, дар маҷмӯъ он бахши ҷамъиятии иқтисодиёт ном гирифтааст. 

Дар бахши мазкур неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ истеҳсол ва 

истеъмол карда мешаванд ва давлат дар он нақши асосиро мебозад. 

Буҷет ва моликияти давлатӣ воситаҳое мебошанд, ки талаботи аҳолиро 

дар неъматҳое, ки бахши хусусӣ ба таври бояду шояд истеҳсол карда 

наметавонад ё дар истеҳсоли он манфиати иқтисодӣ намебинад, қонеъ 

мекунанд. 

2. Соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ дар бахши ҷамъиятӣ чун қисми 

бахши ғайрибозаргонӣ як қатор хусусиятҳоро дорад. Якум, гирифтани 

фоида ҳадафи асосии фаъолияти иқтисодӣ баҳисоб намеравад. Дуюм, 

асосан неъматҳои умумие истеҳсол мешаванд, ки дастаҷамъона истеҳсол 

мешаванд (дар корхонаҳо ва муассисаҳои ҷамъиятӣ) Сеюм, таносуби 

иқтисодии байни талабот ва пешниҳоди неъматҳои ҷамъиятӣ таҳти 

таъсири давлат муқаррар карда мешавад. 

3. Дар ҳар як минтақа якҷоя бо идоракунии фаъолияти бахши 

ҷамъиятӣ ба фаъолияти бахши ҷамъиятӣ диққати хоса додан зарур аст. 

Онҳо дар таъмини бехатарӣ, ҳифз, беҳдошт, интиқол, хӯроки умумӣ, 

хизматрасонии коммуналӣ, меҳмонхонадорӣ, тандурустӣ, маориф нақши 

муҳимро мебозанд. Маҳз самаранокии баланди сохторҳои мазкур дар 

ҳар як минтақа барои беҳтар шудани вазъи некӯаҳволии ҳар як минтақа 
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ва якҷоя барои баланд шудани суръати инкишофи иқтисодӣ дар кишвар 

мусоидат мекунад. 

4. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба монанди дигар кишварҳои собиқ 

Иттиҳоди Шӯравӣ, дар бахши ҷамъиятии иқтисод қисми зиёди аҳолии 

қобили меҳнат шуғл меварзад ва қисми калонтарини инвеститсияҳо ба 

бахши мазкур равона карда мешавад. Якҷоя бо ин дар бахши ҷамъиятӣ 

самаранокии истифодаи амвол нисбат ба бахши хусусӣ паст аст. 

5. Баррасии усулҳои низоми идоракунии онҳо, аз ҷумла низоми 

мавҷудбудаи идоракунии корхонаи бахши ҷамъиятӣ бо воситаҳои нави 

бо фаъолияти онҳо дар шароити бозаргонии хоҷагидорӣ бояд пурра 

карда шавад. Дар ин ҷо ба мавқеи аввал масъалаи кам кардани хароҷот, 

таъмини рақобатпазирии корхонаҳо, воридкунии инноватсияҳо, тадқиқи 

хусусиятҳои талабот ва пешниҳод, идоракунии хароҷотҳои иловагии 

корхонаҳо мебароянд. Номбаркунии масъалаҳои ҳалталабро идома 

додан мумкин аст, аммо ҳамаи онҳо оид ба зарурати воридкунии 

сохторҳои нав далолат мекунанд. Ба сохторҳои нав шуъбаҳои тадқиқоти 

маркетингӣ, инноватсияҳо ва таҳлили молиявиро дохил кардан мумкин 

аст. 

6. Аз мавқеи методӣ ҳангоми ташкили фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар минтақаҳо риояи принсипҳои зерин зарур аст: 

принсипи афзалияти манфиатҳои давлатӣ; ҳифзи боигарии табиии 

минтақаҳо; нигоҳдории соҳаҳои сердаромад дар идораи мақомоти 

ҳокимияти маҳаллӣ; таъмин будан бо санадҳои ҳуқуқҳои шакли 

тағйирёбандаи моликият; манфиатнокии иҷтимоии корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ дар қисмати иҷрои вазифаҳои давлатӣ ва ҳимояи иҷтимоии 

аҳолӣ; самаранокӣ, афзоиши воридоти андоз ва кам кардани хароҷот 

барои нигоҳдории амволи давлатӣ.  

7. Дар кишварҳои ҷаҳон тарзҳои гуногуни идоракунии корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ истифода мешаванд. Аз ҷумла, идоракунии мустақим, 

шартномаҳо оид ба хизматрасонӣ, консессия, шартномаи иҷора, 
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ваколатдиҳӣ, идоракунии аутсорсингӣ. Байни тарзҳои номбаршуда аз 

ҳама шакли паҳншуда идоракунии мустақими корхонаҳо мебошад, ки 

мустақилиро дар ҷанбаи молиявӣ ва хоҷагидорӣ истисно мекунад. 

(таҷрибаи кишварҳои Аврупои Ғарбӣ, махсусан дар Фаронса, 

Нидерланд, Италия). Тарзи мазкур дар соҳаҳои таъмини барқ, об, газ, 

хадамоти сӯхторнишонӣ, назорати сантиарӣ, бойгониҳо, китобхонаҳо, 

объектҳои маданӣ ва ғ. истифода мешавад. Дар ин соҳаҳо роҳбарон аз 

ҷониби мақомоти маҳаллӣ ё давлатии ҳокимиятӣ таъин карда мешавад. 

Инчунин бастани шартномаҳои гуногун оид ба идоракунии иҷоравӣ ё 

консессияи корхонаҳои маҳаллӣ низ васеъ паҳн шудааст, ки ба тарзҳои 

ваколатдиҳии идора тааллуқ дорад. Ин гуна шаклҳои идоракунии 

ваколатӣ дар ИМА, Британияи Кабир ва Германия нисбатан инкишоф 

ёфтааст. 

8. Аз таҷрибаи хориҷӣ тарзи консессия барои Тоҷикистон ҷолиби 

диққат аст, ки дар он байни мақомоти ҳокимияти давлатии маҳаллӣ бо 

шахсони воқеӣ (консессионерҳо) аҳднома баста мешавад ва дар он шарту 

андозаҳои тарофаҳои хизматрасонии ҷамъиятӣ ба мувофиқа оварда 

мешаванд. Тарзи мазкур ба мақомоти ҳокимияти давлатӣ имконияти 

ташкили объектҳои калони инфрасохтор имконият медиҳад. Масалан, 

дар Фаронса ассотсиатсияҳои волидайн, объектҳои варзиш, ошхонаҳо, 

биноҳои мактабиро ба консессия мегиранд ва мустақилона фаъолияти 

онҳоро идора мекунанд, аммо фаъолияти корхонаҳои мазкур таҳти 

назорати палатаҳои минтақавии ҳисоб қарор мегирад. Дар таҷрибаи 

ҷаҳонӣ дар ташкили идоракунии корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

механизмҳои ҳамкории давлатию хусусӣ васеъ истифода мешаванд. 

Тавассути он мақомоти маҳаллӣ бомуваффақият масъалаҳои соҳаҳои 

инвеститсионӣ, инноватсионӣ, илмию техникиро ҳаллу фасл мекунанд. 

Таҷрибаи мазкур метавонад барои иқтисодиёти миллӣ манфиатбахш 

бошад.  
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9. Бахши ҷамъиятӣ чун қисми ҷудонопазири таркибии иқтисодиёти 

миллӣ дар ҳалли масъалаҳои иқтисодии вилояти Суғд нақши ҷиддӣ ва 

муҳимро мебозад. Нақш ва мавқеи онро бо нишондиҳандаҳои зерин 

тавсиф додан мумкин аст: ҳиссаи амволи давлатӣ дар арзиши умумии 

дороиҳои вилоят; шумораи корхонаҳо дар бахши ҷамъиятӣ; шумораи 

кормандон ва ҳиссаи онҳо дар соҳаи шуғли умумии вилоят; ҳаҷми 

маҳсулот, мол, корҳо, хизматрасонии дар сохторҳои бахши давлатӣ 

истеҳсолшаванда ва вазни умумии онҳо; ҳаҷми фармоиши давлатӣ, ки 

корхонаҳо иҷро мекунанд ва ҳиссаи он дар минтақа. 

10. Яке аз вазифаҳои асосии маъмурияти вилояти Суғди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҷанбаи инкишофи бахши ҷамъиятӣ баланд кардани 

самаранокии фаъолияти молиявию хоҷагидории корхонаҳои дар 

моликияти ҷамъиятӣ қарордошта мебошад, зеро аз инкишофи онҳо дар 

навбати аввал сифати зисти аҳолӣ ва дараҷаи қонеъ гардидани 

шаҳрвандон бо неъматҳо ва хизматрасонии ҷамъиятӣ вобаста аст. 

Шумораи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар вилояти Суғд мавқеи 

афзалиятнок ва тамоюли афзоишро дорад. Аз ҷумла, шумораи умумии 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар минтақа сеяки ҳамаи корхонаҳоро 

ташкил мекунад, нисфи аҳолии бо меҳнат фарогирифташуда дар 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ фаъолият мекунанд, алалхусус дар соҳаи 

маориф. Ҳаҷми инвеститсияҳо дар бахши мазкур хеле ҷиддӣ мебошад. 

11. Дар доираи иҷрои вазифаҳои давлатӣ аз ҷониби корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар иқтисодиёти минтақавӣ онҳоро ба гурӯҳҳои 

мутобиқ ҷудо кардан мувофиқи мақсад аст. Ба гурӯҳи аввал, он 

корхонаҳое, ки танҳо барои иҷрои вазифаҳои давлатӣ аз ҷониби 

мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ равона карда шудаанд, дохил мешаванд. 

Ба гурӯҳи дуюм, корхонаҳое, ки хизматрасониро бо шартҳои нисбатан 

имтиёзнок мерасонанд, дохил карда шуданд. Ба гурӯҳи сеюм, 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дохил мешаванд, ки хизматрасонии ба 
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феҳрасти вазифаҳои ҳатмии давлатии аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳим дохил 

нашударо мерасонанд. 

12. Таъсири давлат дар ҷомеа тариқи фаъолияти корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ, ки дар иқтисодиёт вазни ҷиддиро дорад, расонида мешавад. 

Нақши онҳо ҳам бо фаъолнокӣ, ҳам бо имкониятҳои молиявию иқтисодӣ 

муқаррар карда мешавад. Дар бештари мавридҳо объекти мубоҳиса 

идоракунии моликияти давлатӣ мегардад. Ҳангоми ин маъмулан 

баҳогузории меъёрӣ афзалият дорад, ки дар заминаи қиёси 

нишондиҳандаҳои самаранокӣ асос ёфтаанд. 

13. Дарёфт кардани маълумот дар бораи фаъолияти хоҷагидории 

корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ хеле душвор гардид, зеро субъектҳои 

иқтисодиёт барои ошкор кардани маълумот дар бораи фаъолияти 

хоҷагидории худ майли зиёде зоҳир намекунанд. Новобаста ба ин, мо 

тавонистем ба манбаъҳои муайяне дастрасӣ пайдо намоем ва барои 

тадқиқот тавассути амалӣ кардани ҳисобҳои мутобиқ нисбат ба баъзе аз 

корхонаҳо розигиро ба даст орем. Аз ҷумла, корхонаҳои воҳиди 

давлатии вилояти Суғд: Корхонаи воҳиди давлатии Хоҷагии манзилию 

коммуналӣ (КВД ХМК), инчунин Корхонаи воҳиди давлатии “Суғд-

Фарматсия”, Раёсати тандурустии вилояти Суғд, мавриди таҳлили қарор 

гирифтанд. Коэффитсиенти сармоякунӣ дар КВД ХМК ва Раёсати 

тандурустии вилояти Суғд дар маҷмӯъ ба меъёр мувофиқат менамояд. 

Аммо дар фаъолияти КВД Суғд-Фарматсия вазъият ташвишовар 

мемонад, яъне ба меъёр мутобиқат намекунад ва таҳияи чораҳои 

беҳтаргардонии фаъолияти минбаъдаро талаб мекунад. Таъминоти 

манбаъҳои худии маблағгузорӣ дар ҳамаи корхонаҳои баррасишуда дар 

сатҳи пасттарин қарор дорад, яъне аз меъёри додашуда хеле дур аст. 

Мустақилияти молиявии КВД ХМК ва Раёсати тандурустии вилояти 

Суғд ба меъёр мутобиқат мекунад, дар КВД Суғд-Фарматсия 

коэффитсиенти мустақилияти молиявӣ ба сатҳи дилхоҳ нарасидааст.  
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14.  Дар аксарияти корхонаҳои бахши ҷамъиятии вилояти Суғд дар 

давраи баррасишуда вазъияти ноустувори иқтисодӣ мушоҳида мешавад. 

Омилҳои мазкур ҷустуҷӯи роҳҳои рушди корхонаҳои бахши ҷамъиятиро 

тақозо мекунад, зеро аз фаъолияти онҳо самаранокӣ ва қаноатмандии 

татбиқи нақшаҳои давлатӣ вобастагии зич дорад. 

15. Омилҳои асосие, ки афзоиш ва сохтори бахши ҷамъиятиро 

муайян мекунад, таносуби хизматрасонии бозаргонӣ ва ғайрибозаргонии 

пешниҳодшаванда дар иқтисодиёти минтақа дохил кардан мумкин аст: 

истеҳсоли МУМ ва тағйири сохтори он; афзоиши даромади номиналӣ ва 

воқеии даромади аҳолӣ, таносуби сатҳи нарх ба маҳсулот ва 

хизматрасонӣ; самтнокии иҷтимоии инкишофи иқтисод ва механизми 

хоҷагидорӣ, тиҷоратӣ шудани соҳаи химатрасонӣ. 

16. Раванди вазифаҳои фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ бояд 

дар бар гирад: муайян кардани талаботи аҳолӣ ба неъматҳои ҷамъиятии 

мушаххас; таъмини заминаи захиравии истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ; 

ташкили раванди истеҳсоли неъматҳои ҷамъиятӣ; расонидани неъматҳои 

ҷамъиятӣ то истеъмолкунандаи ниҳоӣ; гирифтани “тамоси мутақобила” 

аз истеъмолкунандагон; таҳлили самаранокии истифодаи воситаҳо ва 

таҳияи тавсияҳо барои давраи оянда. Ҳар қадаре ки ниҳодҳои сохтории 

бахши ҷамъиятӣ ба истеъмолкунандагони бевосита наздик бошанд, 

ҳамон қадар низоми дархостҳои аҳолӣ хубтар тарҳрезӣ мешавад ва 

талабот пурра қонеъ карда мешаванд. 

17.  Таҷдиди фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ воқеияти 

объективӣ мебошад ва асосан тавассути буҷет амалӣ карда мешавад ё 

худи корхонаҳо чун фаъолияти муваффақи иқтисодӣ иқдом карда 

мешавад. Ба ҷанбаҳои асосии таҷдиди бахши ҷамъиятӣ дохил мешаванд: 

самаранок кардани сохтори ташкилӣ, интихоби технологияҳои 

сарфакунандаи захираҳои инсонӣ, таҳия ва татбиқи сиёсати дохилии 

рақобатпазирӣ дохил мешаванд.  
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18. Дар иқтисодиёти вилояти Суғд бахши ҷамъиятӣ нисбат ба бахши 

хусусӣ мавқеи афзалиятнок дорад, ки ин натиҷаи рӯҳияи аз низоми 

шӯравии собиқ боқимонда мебошад, инчунин корхонаҳои бахши 

ҷамъиятӣ мақоми махсусро тавассути як қатор санадҳои қонунгузорӣ оид 

ба имтиёзҳои онҳо гирифтааст. Ин имтиёзҳо дар пардохти андоз, 

назорати нисбатан сабук аз ҷониби мақомоти давлатии назоратӣ, 

истифоданашудаи тартиби муфлисшавӣ нисбат ба корхонаҳои мазкур 

нишон дода мешавад.  

19.  Ба самти дигари инкишофи корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ дар 

вилояти Суғд соҳаҳои иҷтимоӣ, тандурустӣ ва маориф дохил мешаванд. 

Қисми зиёди аҳолии кишвар бо сабаби доштани даромади кам, дар сатҳи 

камбизоатӣ қарор доштан, серфарзандӣ, таъминоти пасти воситаҳои зист 

аз хизматрасонии корхонаҳои бахши хусусӣ, ки дар соҳаи маориф, 

тандурустӣ ва соҳаи иҷтимоӣ амал мекунанд, наметавонад истифода 

кунад. 

 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

20. Самтҳои асосии таҷдиди фаъолияти корхонаҳои бахши ҷамъиятӣ 

бояд аз чунин унсурҳои асосӣ замина гиранд: 

- баланд кардани сифати омодакунии ҳайати кадрӣ ва 

ҳавасмандкунии шуғли аҳолӣ дар бахши ҷамъиятӣ; 

- таҳияи низоми индикаторҳо ва нишондиҳандаҳои баҳогузорӣ; 

- таъмини шаффофияти фаъолият; 

- истифодаи ҳамкории давлатию хусусӣ дар истеҳсоли неъматҳои 

ҷамъиятӣ; 

- бартараф кардани номуайянӣ ва монеаҳои бюрократӣ;  

- таҳияи тарзҳои нави ташаккули сохтори ташкилии идоракунӣ; 

- инкишоф додани низоми идоракунии давлатию иттилоотӣ бо номи 

“Ҳукумати электронӣ”; 

–гузариш ба қолаби барномавию мақсадноки идоракунӣ; 
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- амалигардонии принсипҳо «хулосабардорӣ аз натиҷаҳо»;  

- такмил додани механизмҳои ниҳодии инкишофи корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ; 

21.  Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии маҳаллӣ бояд дар самти 

беҳтаргардонии фаъолияти бахши ҷамъиятӣ дар иқтисоди минтақаҳо 

чораҳои зеринро андешанд: 

 таҷдид намудани фаъолияти ҳамаи субъектҳои бахши ҷамъиятӣ; 

 воридкунии низоми инноватсионии идоракунӣ, ки барои кам 

кардани талафоту хароҷот дар бахши ҷамъиятии иқтисодиёт имкон 

медиҳад; 

 баланд намудани сифат ва маданияти хизматрасонии аҳолӣ дар 

ҳамаи субъектҳое, ки хизматрасонии давлатиро пешниҳод мекунанд; 

 васеъ ва гуногун сохтани хизматрасонии давлатӣ ва шаклҳои 

хизматрасонӣ ба аҳолӣ; 

 такмил додани фаъолияти муассисаҳои томактабӣ, таҳсилоти 

умумӣ, олӣ оид ба пешниҳоди таълими ройгони босифат; 

 андешидани чораҳо оид ба фарогирии васеи аҳолӣ бо таълиму 

тарбияи томактабӣ; 

 васеъ кардан ва навсозӣ кардани заминаи техникии МОТ бо 

дастовардҳои илмию техникии пешқадам; 

 ҳаддалимкон ворид кардани ҳамкории давлатию хусусӣ дар 

соҳаҳои иҷрои вазифаҳои иҷтимоии давлат. 

 Чораҳои дар боло зикршуда ҳарчанд пурра ва беистисно нестанд, 

аммо онҳо метавонанд барои беҳтаргардонии фаъолияти корхонаҳои 

бахши ҷамъиятӣ дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла дар 

вилояти Суғд мусоидат намоянд. 
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