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МУҚАДДИМА 

Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ. Дар шароити ҳозира 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи татбиқи Стратегияи миллии  

рушд дар давраи то соли 2030 самти стратегии гузариш ба ташкили шакли 

индустриалӣ-аграрии иқтисодиѐтро қабул кардааст. Дар њоли њозир  «бо 

назардошти манфиатҳои миллии рушди шаҳру ноҳияҳо  яке аз роҳҳои 

муайянкунандаи  сиѐсати иқтисодии мамлакат маҳсуб мешавад. Аз ин  рӯ, 

дар доираи татбиқи ҳуҷҷатҳои стратегияи миллӣ омода сохтан ва амалӣ 

намудани барномаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии маҳал зарур мебошад»1. 

Дар робита бо ин, дар доираи амалӣ гардонидани ҳуҷҷатҳои стратегӣ 

зарурати коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории рушди иҷтимоӣ-

иқтисодии минтақаҳои мамлакат ба миѐн меояд, ки дар маҷмӯъ шароити 

асосии баландшавии дараҷаи рақобатпазирии иқтисодиѐти мамлакатро 

муайян месозад. Бинобар ин масъалаи тањия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ба соҳаи фаъолияти касбӣ табдил ѐфта, ҳамчун методология 

ва воситаи муҳими ояндабинӣ, банақшагирии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақа, ҳамчунин назорат ва мутобиќати амалишавии лоиҳа шинохта 

шудааст. Аз ин рӯ, зарурати дарки назариявии равандҳои вазъи бозорҳои 

минтақавӣ ва таҳқиқи талаботи сармоягузории субъектҳои хоҷагидории 

иқтисодиѐти минтақа асосҳои консептуалии такмили механизмҳои 

коркарди лоиҳаҳои ҳақиқии сармоягузорӣ ва ҷустуҷӯйи роҳҳои самараноки 

татбиқи онҳо ба масъалаи муҳимми таҳқиқоти илмӣ табдил ѐфтааст.  

Ташкили муҳити мусоиди сармоягузорӣ ва ҳалли вазифаи ҷалби 

сармоя ба минтақаҳои ҷумҳурӣ бо маҷмӯи тадбирҳои ташкилӣ-иқтисодӣ ва 

ҷанбаҳои иҷтимоӣ, сиѐсӣ, инфрасохтории рушди минтақа алоқамандии зич 

дорад. Тадбирҳои дастгирии давлатии минтақаҳои мамлакат боиси  

баланд шудани фаъолияти сармоягузорӣ мегардад. Солҳои охир қариб  

90% лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар минтақаҳои мамлакат амалӣ 

                                                           
1
 Паѐми  Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (соли 2013) http://www.president.tj/ru  

http://www.president.tj/ru
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мешаванд. Дар баробари ин, механизми татбиқи онҳо аз неруи 

сармоягузорӣ, имконияти минтақаҳо ва воситаҳои худии субъектҳои 

хоҷагидорӣ бармеояд. Ҳамин тавр, дар байни механизми таҳия ва татбиқи 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ зиддиятҳо мушоҳида 

мегарданд, ки дар як вақт ҳам пурзӯршавии муттамарказонӣ ва ҳам 

баландшавии нақши субъектҳои иқтисодиро дар фаъолияти сармоягузорӣ 

тақозо менамоянд. Дар чунин шароит такмили механизмҳои таҳия ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар асоси таҳлили сабабҳое, ки динамикаи 

фаъолияти сармоягузориро дар минтақаҳои мамлакат муайян месозанд, 

инчунин омӯзиш ва паҳнкунии таҷрибаи пешқадам зарур мебошад. Дар 

маҷмӯъ талаботи илми иқтисодии минтақаҳо аз як тараф ва таҷрибаи 

ҳақиқии хоҷагидории минтақаҳо аз тарафи дигар, зарурати такмили 

асосҳои назариявӣ ва методологӣ ва механизмҳои ташкили таҳия ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавиро ба миѐн меоранд. Маҳз 

ҳамин масъала муҳиммияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии 

интихобкардаи моро ташкил дод.   

Дараҷаи омӯзиши мавзӯъ. Масъалањои фаъолияти сармоягузории 

субъектњои иќтисодиѐт, назария ва амалияи сармоягузорӣ, асосњои 

консептуалї ва принсипњои таҳия ва механизмҳои татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар тањќиќоти олимони хориҷӣ, аз ҷумла Г. Бирман, Д. 

Бюкенен, Љ. Кейнс, К. Кемпбелл, Д. Клиланд, К. Маркс, У. Питерс, Д. 

Стоун, К. Хитчинг, С. Шмидт баѐн гардидааст.  

Масъалаҳои назариявӣ ва методологии ташаккули сиѐсати давлатии 

сармоягузорӣ дар сатҳи минтақаҳо инчунин механизмњои таҳия ва татбиқи 

лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ дар таҳқиқоти олимони рус Агарков 

С.А., Александер Б., Андрианов А.Ю., Бурков В.Н., Бистров O.Ф., 

Герасимов Б.И., Гончаренко Л.П., Заложнев А.Ю., Кушлин В.И., Леонтев 

С.В., Маклаков С.А., Новиков Д.А., Полтерович В.М., Пошиваленко Г.П., 

Столяров И.И., Тарелкин А.А., Фетисов Г.Г., Чернишев Р.А., Шукшунов 

В.Е., Шедровитский П.Г. ва дигарон инъикоси худро ѐфтаанд. 
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Бисѐр масъалаҳои фаъолияти сармоягузорӣ ва вобаста ба ин 

механизмҳои таҳия ва амалисозии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар таҳќиќоти 

илмии олимон-иқтисодчиѐни ватанӣ И.А. Асроров, И. С. Ашуров, С. Ҷ. 

Комилов, А.К. Қурбонов, А.А. Мадаминов, Б. Музаффаров, А.А. 

Бойматов, Д.Д. Бобоҷонов, Р.К. Раҳимов, Т.Р. Ризоқулов, А. Раҳимов,  М. 

М. Исмоилов, М. Исмоилова, А.Б. Мирсаидов, М.М. Шарифзода, Р.Р. 

Қудратов, Х.У. Умаров  ва дигарон инъикос ѐфтаанд. 

Асосҳои методологӣ ва назариявии диссертатсияро тањќиќоти  олимон-

иқтисодчиѐни ватаниву хориҷӣ дар соњаи  иқтисодиѐти минтақавӣ, бахши 

сармоягузории иқтисодиѐти минтақавӣ, консепсияи тањия ва татбиќи 

лоињањои сармоягузории минтаќавї ташкил доданд. Дар раванди тањќиќ 

санадњои  меъѐрию ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, Стратегияи 

миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030, маводи 

паѐмњои Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон, барномањои  миѐнамуњлати рушди иљтимої-иќтисодии 

вилояти Хатлон ва ѓайрањо мавриди истифода ќарор гирифтанд. 

ТАВСИФОТИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 
Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ аз коркарди асосҳои илмии 

такмили таҳия ва татбиќи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ ва 

асосноккунии истифодаи амалии онҳо иборат мебошад. 

Объекти таҳқиқот  бахши сармоягузории иќтисодиѐти минтаќа 

(вилояти Хатлон). 

Предмети таҳқиқот маҷмӯи муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодие, ки бо 

механизмњои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар вилояти 

Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон алоќаманд мебошанд.    

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои расидан ба ин мақсад вазифаҳои зерин 

гузошта шуданд:  

– баррасии ҷанбаҳои назариявӣ ва принсипҳои асосии таҳия ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорї дар минтақа;  
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– омӯзиши таҷрибаҳои хориҷии таҳия ва татбиќи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар минтақаҳо; 

‟ гузаронидани арзѐбии иќтидори табиӣ-захиравии вилояти Хатлони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар њошияи таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ва таҳлили вазъи самаранокии амалисозии лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон; 

‟ ошкор сохтани мушкилоти таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

дар вилояти Хатлон; 

‟ асоснок кардани роҳҳои такмили механизмҳо ва интихоби самтҳои 

афзалиятноки лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ; 

‟ таҳияи барномаҳои фароҳамсозии муҳити мусоид, ки барои коркард 

ва татбиқи бомуваффақияти лоиҳаҳои сармоягузорї ва механизмҳои 

коњиш додани хавфи татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон 

ҳавасманд мегардонанд; 

Методњои тањќиќот. Дар раванди таҳқиқоти диссертатсионї методҳои 

абстрактї-мантиќї ва монографї, методҳои иќтисодї-оморӣ (графика, 

тањлили як ќатор љараѐнњо, коэффитсиенти таѓйирот, гурўњбандињо, 

тањлили сабабї ва ѓайрањо), муќоисавї, тањлили низомї-сохторї, 

коршиносї, пурсишњои иљтимої ва ѓайрањо истифода  шуданд, ки барои 

таъмини амиќи тањќиќот ва дарѐфти натиљањои боварибахши тањќиќот 

инчунин хулосањо ва пешнињодоти баѐнгашта имконияти васеъ фароњам 

оварданд. 

Соҳаи таҳқиқот. Тањқиқоти диссертатсионӣ дар доираи ихтисоси 

08.00.05 ‟ Иқтисодиѐт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиѐти 

минтақавӣ) гузаронида шуда, тибқи бандњои зерини шиносномаи ихтисоси 

КОА назди Президенти Ҷумњурии Тољикистон  3.14. Идоракунии 

иқтисодиѐти минтақавӣ. Шаклҳо ва механизмҳои  ҳамкории  ҳокимияти 

 ҷумҳуриявӣ  ва маҳаллӣ, сохторҳои бизнес ва сохторҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ 

иљро карда шудааст. Вазифаҳо ва механизмҳои идоракунӣ. Асосноккунии 

методӣ, коркарди наќшаҳои ташкилӣ ва механизмҳои идоракунии 
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иќтисодиѐти минтақаҳо; баҳодиҳии самаранокии онҳо. 3.18. Ташкил ва 

баҳодиҳии самаранокии фаъолияти мақомоти ҳокимияти иљроия дар 

вилоятҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ноҳияҳои маъмурӣ; истифодаи 

чунин баҳодиҳӣ дар низоми идоракунӣ ва назорати давлатӣ. 3.25. 

Таъминнокии сармоявии минтаќањо.Танзими сармояњо дар минтаќањо. 

Лоињањои сармоягузории маконї. Муњити сармоягузорї аз нуќтаи назари 

воњидњои њудудї-маконї. Баланд бардоштани љаззобияти сармоягузорӣ ва 

самаранокии истифодаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар минтақаҳо иљро 

шудааст. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Иљрои тањќиќоти диссертатсионӣ солҳои 2016-

2019-ро дар бар мегирад. Таҳқиқот дар назди кафедраи молияи Донишгоҳи 

давлатии Бохтар ба номи Н. Хусрав иҷро шудааст. 

Пойгоҳи эмпирикӣ ва таҳлилии таҳқиқоти диссертатсиониро санадњои 

ќонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соњаи сармоягузорї, маълумотҳои 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шуъбаҳои 

минтақавии он, маводи њисоботї-иттилоотии Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати 

рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи њисоботии ќисмати молиявї-иќтисодии 

мақомоти иљроияи мањаллии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлони 

ҷумҳурӣ ва субъектҳои хоҷагидорї ин минтаќа, њисобот ва маводи илмї, 

инчунин тавсияҳои институтҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, маводи сайтњои 

Интернетї ва маводу иттилооти дар рафти кори амалии омӯзиши масъалаи 

мазкур ба дастовардаи муаллиф ташкил медиҳанд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќоти диссертатсионӣ бо гузаронидани 

таҷрибаҳо, дақиқии маълумотҳо, кифоя  будани ҳаҷми маводи таҳқиқотї, 

коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. 

Хулосаҳо ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти 

назариявӣ ва таҷрибавӣ асоснок карда шудаанд. 
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Навгонии илмии натиҷаҳои таҳқиқот дар илман асоснок кардани  

такмили механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ минтаќавї 

ифода меѐбад.  

Дар раванди таҳқиқоти диссертатсионї натиҷаҳои зерин ба даст 

омаданд, ки навгонии илмї буда, муҳтавои ҳимояро ташкил медиҳанд: 

1. Муњтавои лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ њамчун мақсадҳои 

аниқи ибтидоии дар замон мањдудшудаи ба таѓйироти маќсадноки низоми 

иљтимої-иқтисодии минтаќа дар доираи манфиатњои миллї равонашуда 

муайян карда шудаанд. Таърифи муаллифии мафҳуми «лоиҳаи 

сармоягузории минтақавӣ» пешнињод шудааст, ки ҳамчун комплекс ѐ 

маљмўи муносибатҳои байни субъектҳои фаъолияти сармоягузорї 

(субъектњои мустаќил, хоҷагидорӣ, инфрасохтории нињодњои мақомоти 

мањалии њокимияти давлатї) бобати истифодаи оќилона ва самараноки 

захираҳои гуногуни сармоягузорӣ дар ҳудуди минтақа бо маќсади 

гирифтани самараҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ баррасї  мегардад. 

2. Механизмњо ва принсипњои таъмини алоќаи мутаќобилаи таҳия ва 

татбиқи лоиҳаҳои минтақавии сармоягузорӣ ва стратегияи сармоягузории 

субъектњои хољагидори минтаќа (ќабули ќарорњои стратегии 

сармоягузорї) бозгўйї шудаанд. Дар асоси омўзиши таљрибаи тањияи 

лоињањои сармоягузории мамлакатњои хориљї наќши пешбарандаи 

принсипи сармоягузорї дар такмили механизми тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузории минтаќавї ва ташаккули стратегияи сармоягузории 

субъектњои хољагидори иќтисодиѐти минтақа асоснок карда шудааст, ки 

љорї намудани таљњизоти нав ва навгониҳои технологии таъминкунандаи  

рушди индустриалии иќтисодиѐти минтаќа ва афзоиши мавқеи 

рақобатпазири онро дар низоми иќтисодиѐти миллӣ таъмин месозад.  

3. Дар асоси принсипњои низом, пеш аз њама, принсипњои зарури 

гуногунии омилњои низом интихоби омилњои муњимми сармоягузорї, 

таркиби нишондињандањои ањамиятноки сармоягузорї ва механизмњои 

алоќаи байни онњо амалї карда шудааст, ки хосияти љалбкунандагии 
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сармоягузории вилояти Хатлонро нишон медињад. Сатњи таъсири омилњои 

муњимми сармоягузорї дар раванди тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорї тањлил карда шуда, дараљаи иќтидори сармоягузории вилоят 

бањогузорї шудааст, ќонуниятњои рушди сањми сармоягузорињо дар 

иќтисодиѐти вилоят, наќши рушди бозори сармоя ва захирањои 

сармоягузорї ошкор карда шудаанд, ки сохтори сарчашмањои ташаккули 

захирањои лоињаи сармоягузориро инчунин баланд бардоштани 

ҳавасмандии иштироки агентњои бахши сармоягузориро дар тањияи 

лоињањои гуногуни сармоягузории минтаќавї ва механизмњои татбиќи 

самараноки онњо таѓйир медињад. 

4. Муаммоҳои асосии дар самти таҳия ва татбиқи самараноки 

лоиҳаҳои сармоягузории дар вилояти Хатлон мавҷудбуда муайян карда 

шудаанд, ки асосан ба дараҷаи нокифояи рушди инфрасохтори соҳаи 

сармоягузорӣ алоқаманд мебошанд. Роњњои такмили низоми алоќаи 

байнињамдигарии субъектњо ѐ иштирокчиѐни инфрасохтори сармоягузорї 

(мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, сармоягузорон, ширкатњои 

сармоягузор, ташкилотҳои суғурта, муассисаҳои бонкӣ, фондњои 

сармоягузорї, иштирокдорони гуногуни бозорњои асъорї, фондї ва молї, 

ташкилотњои консалтингї, ширкатњои аудиторї ва дигар ташкилотњои 

бањогузорї) ва њамчунин маљмўи воситањои  иттилоотї, моддї, ташкилї, 

молиявї, ќарзї ва ѓайрањо дар низоми иљтимої-иќтисодии минтаќа 

пешнињод карда шудаанд, ки таҳия ва татбиқи самаранокии лоиҳаҳои 

сармоягузориро таъмин мекунанд.  

5. Сабабњои асосии сатњи пасти љаззобияти сармоягузорї ва муњити 

сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон њамчун доирае муайян карда шудааст, 

ки умумияти њамаи алоќаҳои иќтисодї, молиявї, сармоягузорӣ ва 

муназзамии манфиатњои байни ширкаткунандагони алоҳидаи таҳия ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ, инчунин унсури асосии он ‟ 

инфрасохтори инноватсионӣ (маҷмӯи самтҳо ва соҳаҳои иқтисодиѐт, ки 

фаъолияти сармоягузории истеҳсолотро таъмин месозад), ки сабаби асосии 
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муҳити номусоиди сармоягузорӣ ва иловатан сатњи пасти таҳия ва татбиқи 

муваффақонаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар иқтисодиѐти минтақа мебошад.  

6. Механизмҳои асоснок кардан ва интихоби самтҳои афзалиятноки 

лоиҳаҳои сармоягузории минтақавии ба ғуншавии захираҳои сармоягузорӣ 

баҳри ҳалли проблемаҳои нисбатан тезутунди рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

дар чањорчӯбаи муқаррароти асосии мақсадноки нақшаи стратегии рушди 

вилояти Хатлон ‟ баланд бардоштани сифат ва дараҷаи зиндагии аҳолии 

минтақа  равонагардида коркард шудаанд, ки ќобилияти ҳалли 

проблемаҳои худмухтории минтақа ‟ мустақилона иҷро намудани маҷмӯи 

вазифаҳои муайяннамудаи ваколати онро дорад ва дараҷаи 

рақобатпазирии афзалияти иқтисодиѐти вилояти Хатлонро дар бозори 

умумимиллӣ баланд мебардорад.  

7. Роҳҳои такмили механизмҳои паст намудани хавфи таҳия ва татбиқи 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ, танзими даромаднокӣ ва таносуби хавф барои 

ширкаткунандагони лоиҳа пешнињод карда шудаанд. Самтњои асосии 

фаъолияти превентивӣ (мониторинги хавфҳои сармоягузорӣ) асоснок 

карда шудаанд, ки ќобилияти паст намудани  хавфу хатар ва омилҳои 

зеринро фаро мегирад: 

‟ макромуҳит, тањлили пешбинишудаи њолати  таваррум,  сиѐсати 

андозӣ, сиѐсати пулию қарзӣ; 

–  нињодњои сиѐсї ‟ тањлили њолати иљрои меъѐрњои ќонунгузорї, 

ќоидањои сармоягузорї, сатњи устувории танзими давлатї, таѓйироти 

технологї дар љомеа ва ѓайрањо; 

–  микромуҳит ‟ тањлили пешбинишавандаи њолати дастрасии 

субъектњо ба захираҳои сармоягузорӣ, воситањои сармоягузорї, дараҷаи 

рақобатпазирӣ ва ғайрањо. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот аз он иборат аст, ки усулҳои назариявӣ 

ва методии такмили механизмҳои таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузории минтақавии дар диссертатсия коркардшуда имконият 

доданд пешнињодот ва тавсияњо оид ба ташаккули сиѐсати муваффақонаи 
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сармоягузории минтақавӣ ва ҳалли вазифаҳои такмили механизмҳои 

баландбардории ҷаззобияти сармоягузории минтақа тањия карда шаванд. 

Нуқтаҳои асосии илмии диссертатсияро метавон ба сифати асоснокии 

назариявӣ-методологии таҳқиқоти минбаъда ва њалли амалии таҳия ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории вилоят истифода кард. Маводи 

таҳқиқотро инчунин метавон ҳангоми хондани маърузаҳо оид ба курси 

«Назарияи иќтисодї», «Иќтисодиѐти миллї», «Иќтисодиѐти минтаќавї», 

«Сармоягузорї», «Баҳодиҳии лоињањои сармоягузорї», ҳамчунин ҳангоми 

хондани маърузањои курсњои махсус оид ба назарияи сармоягузорӣ ва 

дастгирии давлатии рушди иқтисодиѐти минтақавӣ дар ихтисосҳои 

иқтисодии Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав мавриди 

истифода ќарор дод.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Дар самти механизми ташаккул ва рушди 

соҳаи инноватсионии инфрасохтори инноватсионӣ тавсияҳои мушаххас 

пешниҳод шудаанд, ки онҳоро ҳамчун шарт ва заминаи таҳия ва татбиқи 

муваффақонаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар иқтисодиѐти вилояти Хатлон 

истифода бурдан мумкин аст. Хулоса ва тавсияҳои дар таҳқиқоти 

диссертатсионӣ овардашударо дар фаъолияти амалӣ ҳангоми қабули 

қарорҳо оид ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавї ба 

таври васеъ истифода кардан мумкин аст. Инчунин мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ барои такмили қонунгузорӣ ва таҳияи тадбирҳо дар соҳаи 

фаъолияти сармоягузорӣ истифода карда метавонанд.   

Муќаррароти асосии тањќиќот, ки барои њимоя пешнињод мегарданд: 

–  дар муњтавои лоињаи сармоягузории минтаќавї дохил намудани 

муайянсозї њамчун комплекс ѐ маљмўи муносибатњои байни иштирокчиѐни 

фаъолияти сармоягузорї, ки бо љалб ва истифодаи самараноки захирањои 

сармоягузории дар њудуди минтаќа мављудбуда алоќаманд мебошанд; 

–  муайянкунии механизмњо ва принсипњои таъмини алоќаи 

байнињамдигарии таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтаќавӣ ва 
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стратегияи сармоягузории субъектњои хољагидори низоми иљтимої-

иќтисодии минтаќа; 

–  асосноккунии пирнсипњои гуногунии зарури омилњои низоми 

амалисозии интихоби омилњои муњими сармоягузорї, таркиби 

нишондињандањои ањамиятноки сармоягузорї ва механизмњои амали 

мутаќобилаи онњо; 

–  муайян кардани масъалањои дар роњи тањияи лоињањои сармоягузорї 

мављудбуда ва татбиќи самараноки онњо дар вилояти Хатлон, ки асосан бо 

сатњи нокифояи рушди инфрасохтори муњити сармоягузорї алоќаманд 

мебошанд; 

–  муайян кардани сабабњои  сатњи пасти љаззобияти сармоягузорї, 

тањия ва татбиќи муваффаќонаи лоињањои сармоягузорї ба иќтисодиѐти 

минтаќа ва инчунин дараљаи нокифояи рушди соњаи сармоягузорї дар 

вилояти Хатлон; 

–  коркарди механизми асосноккунї ва интихоби афзалиятњои 

лоињањои сармоягузории минтаќавие, ки барои тамаркузи захирањои 

сармоягузорї љињати њаллу фасли масъалањои нисбатан зарури рушди 

иљтимої-иќтисодии минтаќа равона карда шудаанд. 

–  пешнињод кардани роњњои такмили механизмњои коњиш додани 

хавфи тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї ва инчунин асоснок 

намудани самтњои асосии фаъолияти превентивии мусоидаткунандаи 

коњишѐбии хавфњо. 

Саҳми шахсии довталаб. Њамаи даврањои иљрои наќшаи тањќиќоти 

илмї, ба монанди тањияи мавзўъ, асосноккунї ва мубрамияти он, маќсади 

гузошташуда ва иљрои вазифањои он бо иштироки бевоситаи муаллиф 

гузаронида шудааст. Муаллиф дар такмили механизмњои паст намудани 

хавфи таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, танзими даромаднокӣ ва 

таносуби хавф барои ширкаткунандагони лоиҳа саҳм гузоштааст. Хулоса 

ва пешнињодњои илмии ба даст омада дар маќолањои илмї инъикос 

ѐфтаанд.  
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Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Муќаррароти асосии таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ ва 

байнидонишгоҳӣ (солҳои 2015-2019) пешниҳод гардида, дастгирӣ ѐфтаанд. 

 Интишорот. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот 6 мақолаи илмӣ дар ҳаҷми 

6,3 ҷузъи чопӣ, аз ҷумла 5 ҷузъи чопии он дар маҷаллаҳо ва нашрияҳои аз 

тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тавсиягардида ба нашр расидааст.  

Сохтори таҳқиқоти диссертатсионї пайдарњамии мантиќии бобњо, 

зербобњо ва баѐни мавзўъро бо дарназардошти маќсад ва вазифањои 

вогузоршуда инъикос мекунад. Диссертатсия аз сарсухан, се боб, 9 зербоб, 

25 ҷадвал, 4 расм, 4 диаграмма, хулоса, пешниҳод, бо истифода аз 110 

сарчашма таҳия карда шудааст ва дар 164 саҳифаи чопї омода гардидааст.  

 Дар муќаддима муњимияти мавзўи тањќиќот асоснок, маќсаду 

вазифањои тањќиќот муайян, объекту мавзўи тањќиќот мушаххас карда 

шудааст, вазъи тањќиќоти мављуда доир ба мавзўи тањќиќот шарњ ѐфтааст, 

асосњои методологї ва пойгоњи иттилоотии тањќиќот муќаррар карда 

шудаанд, бандњои асосии навгонињои илмии тањќиќоти диссертатсия 

пешнињод гардидаанд.  

 Дар боби якум  «Асосњои назариявӣ ва методологии таҳқиқоти 

лоињањои сармоягузории минтаќавї»  љанбањои назариявї ва принсипу 

методњои асосии тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории минтаќавї, 

инчунин таљрибаи хориљии таҳия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї дар 

минтаќањо баррасї мегарданд. 

Дар боби дуюм «Ҳолати кунунӣ ва самаранокии татбиќи лоињаи 

сармоягузорї дар вилояти Хатлони Љумњурии Тољикистон» иќтидори 

табиї-захиравии минтаќа дар њошияи рушди лоињањаи сармоягузорї 

арзѐбї гардида, самаранокии татбиќи лоињањои сармоягузорї, инчунин 

масоили таҳия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї дар вилояти Хатлон 

мавриди тањлил ќарор гирифтааст. 
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Дар боби сеюм  «Роҳҳои асосии такмили механизмҳои тањия ва 

татбиқи  лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ» асосҳои илмии механизмҳои 

асосноккунӣ ва интихоби афзалиятҳо дар лоиҳаҳои сармоягузории 

минтақавӣ ва барномаҳо доир ба фароҳам овардани муњити мусоиди 

сармоягузорӣ барои тањия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, инчунин 

механизмҳои паст кардани сатҳи хавфҳои татбиқи лоиҳаи сармоягузорӣ 

таҳия шудаанд. 

Дар хулоса натиҷаҳо ҷамъбаст гардида, тавсия ва пешниҳодҳои 

мушаххас барои ҳалли муаммоҳои дар диссертатсия баррасигашта оварда 

шудаанд. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ ТАҲҚИҚОТИ 

ЛОИҲАҲОИ САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАҚАВӢ 

 

1.1. Асосҳои назариявии таҳқиқоти лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ 

Сиѐсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир дар 

самти рушди истењсолоти саноати ватанӣ, ки муҳаррики иқтисоди миллї 

мебошаду омили муњим дар ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ наќши њалкунанда 

дорад, нигаронида шудааст. Дар робита ба ин имрўз дар минтақаҳои  

мамлакат сохтмон ва ба кор даровардани корхонањои саноатӣ вобаста ба 

имкониятњои захиравии онњо идома дорад. Ин кор албатта ба тариќи 

тањияви амалї гардонидани лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ сурат 

мегирад. Аммо, асосњои назаривию методологии коркард ва механизмњои 

амалигардонии он њанўз такмил наѐфтааст. Зеро ин механизми дурнамогирии 

стратегии марбут ба низоми иќтисоди бозорї барои субъектњои иќтисодии 

мамлакат њодисоти нав мебошад ва дар партави таљрибањои амалї муаммоњои 

нави илмї тавлид менамояд, ки њалли он ногузир аст.  

Воќаеан њам дар 28 соли қаблӣ, консепсияи лоиҳаи сармоягузорӣ дар 

кишвари мо ҳамчун як соњаи фаъолияти касбї, новобаста аз таҷрибаи бойи 

идоракунӣ ва татбиқи бисѐр лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ дар ҷумҳурӣ 

аз мадди назар дур монда буд. Дар шароити гузариш ба низоми иқтисоди 

бозорӣ коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба воситаи муҳими 

банақшагирии стратегӣ ва рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ табдил гардидааст. 

Дар ҳоле ки қаблан истилоҳи «лоиҳа» асосан дар соњањои муҳандисї, 

меъморї дар шакли як қатор ҳуҷҷатҳои техникӣ ва сметаи сохтмон ѐ 

навоварињои техникї, истифод мешуд. Дар замони муосир он ба таври 

васеъ дар соњањои иќтисодиѐт, корхонањои мухталиф аз тарафи роњбарон, 

сармоягузорон, иқтисодчиѐн дар маъное хеле ѓанї, ки таљассуми меҳнати 

зењниву муносибатњои иќтисодиву иљтимоиро дорад, истифода бурда 

мешавад. 

Лоиҳаи сармоягузорӣ дар доираи самтгирии маќсаднок ва маҳдудияти 

вақту захирањо, ки ба таѓйироти сифатии низоми иқтисодї пайваста бо 
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ҳадафҳои муайян сафарбар мегардад, арзѐбї карда мешавад. Илова ба ин, 

лоиҳаи сармоягузорӣ татбиқи сармоягузорие мебошад, ки ба татбиқи 

ѓояњои сармоягузорӣ мусоидат мекунад.Чунин сармоягузориҳо бояд аз 

љињати иќтисодї асоснок ва ба як давраи муайяни вақт мувофиқ ва ҳаҷми 

пешакии он аниќ бошад.  

Дар адабиѐти иқтисодии ватанӣ дар бораи «лоиҳаи сармоягузорӣ» 

тафсирҳои гуногун мавҷуданд. Масалан, Нуруллаев З.К. қайд менамояд, ки 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ механизми фарогирии муносибатҳои сабабиву 

оќибатии миѐни хароҷот, захираҳои истифодашудаи истеҳсолӣ ва тамоми 

самарањоро, ки аз он бояд бардошт, ифода менамояд. Лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ, ба андешаи ӯ ин тартиботи молиявӣ ва ҳам механизми 

идоракунӣ мебошанд, ки масъалаҳои тақозо ва арзаро  тақвият медиҳанд.2 

Таҳлили ин шарҳи консепсияи лоиҳаи сармоягузориро агар аз нигоњи  

сатҳи минтақавӣ, аз ҷумла дар вилояти Хатлон, арзѐбї намоем, пас 

метавон гуфт, ки минтақа низ дорои таъминоти захиравии сармоягузорї ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ мебошад. Лоиҳаи сармоягузорӣ яке аз 

омилҳои ҷалби сармогузориҳои дохилӣ ва хориҷӣ мебошад.  

Муаллифони дигари ватанӣ, - Файзуллоев Т. ва Тағоев Ҷ.Х., чунин 

шарҳи лоиҳаи сармоягузориро пешниҳод кардаанд: «Лоиҳаи сармоягузорӣ 

як нусхаи татбиқи сармоягузорӣ, ки бо асосноккунии њадафњои маќсадноки 

иќтисодї, њаљм ва мўњлати маблаѓгузорї, аз он љумла бо тањияи њуљљатњои 

лоињавию харљномавї (сметавї) ва тањрезии амалиѐтњои мушахасси рољеъ 

ба раванди сармоягузорї, вобастагї дорад. Ба ибораи дигар, лоињаи 

сармоягузорї њамчун маљмўи наќшањои интизорї, асосноккунї ва 

фаъолияти амалии ташкили раванди сармоягузорї, ки њадафи ноил 

шудани сармоягузорро ба натиљањои моливию иќтисодї, истењсолї ва 

                                                           
2Нуруллоев З.Х. Инвестиционные проекты как объект учета управленческого 
труда//Финансы и учет. - Душанбе, 2003. - № 3. - 12 с. 
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иљтимоии фаъолияти сармоягузорї дорад, мебошад»3. Ғайр аз ин, онҳо 

қайд мекунанд, ки лоиҳаи сармоягузорӣ ин нақшаи сармоягузории 

сармоягузор бо мақсади ба даст овардани фоида ва натиҷаҳои  иҷтимоӣ 

аст. Тавсифи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар таҳлили рушд ва татбиқи лоиҳаҳо 

дар соҳаи рушди инфрасохтори нақлиѐтро дар корҳои илмии Қурбонов С. 

вохўрдан мумкин аст. Ӯ қайд мекунад, ки лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

механизми фарогирии мақсадҳои афзалиятноки давлатҳо ва дигар 

субъектҳои хоҷагидорӣ гардиданад. Муаллиф қайд мекунад, ки «Лоиҳаҳои 

асосии рушди инфрасохтори нақлиѐти Тоҷикистон бояд дар асоси 

механизмҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ амалӣ карда шаванд. Ин на 

танҳо ба манбаъҳои маблағгузорӣ барои ин лоиҳаҳо, балки ба хотири 

талаботи баландтарин дар ҷаҳон татбиқ мегардад».4  Минбаъд Қурбонов С. 

андеша ба он дорад, ки рушди инфрасохтори нақлиѐт бо бунѐди лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ, алалхусус шарикии давлат ва бахши хусусӣ алоқаманд аст. 

Табиист, ки танҳо давлат наметавонад тамоми соҳаҳои афзалиятноки 

иқтисодиѐти кишварро инкишоф диҳад, бинобар ин, ҳамкорӣ бо бахши 

хусусӣ зарур аст. Инфрасохтори нақлиѐт яке аз соҳаҳои муҳими иқтисодиѐт 

буда, яке аз ҳадафҳои стратегии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ мебошад. Муаллифи дигари 

ватанӣ  Раззоқов Б. дар омӯзишҳои худ оид ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ қайд 

мекунад, ки «Афзалияти асосии лоиҳаҳои сармоягузорӣ маблағгузории 

инфрасохтори соҳаҳои буҷетї ва ғайрибуҷетї мебошанд».5 

 Мо инчунин як қатор тавсифи лоиҳаи сармоягузориро, ки аз ҷониби 

олимони хориҷӣ шарҳ дода мешавад, пешниҳод менамоем: 

                                                           
3Файзуллоев Т.Т., ТагоевДж.Х. Сущность инвестиционных проектов и их 
классификация //Вестник Таджикского национального университета. Серия 
экономических наук. - Душанбе: «СИНО», 2013 - № 2/5(132). - С.289-294. 
4Курбонов С.Н. Иностранные инвестиции как основной фактор развития 
экономической инфраструктуры Таджикистана. Государственная власть и местное 
самоуправление в России: история и современность//Под общ.ред. В.К. Егорова, А.С. 
Горшкова, В.М. Герасимова, М.А. Кашиной. - СПб.: Изд-во «СЗАГС», 2007. - С.48-56. 
5Разыков Б.Х. Оценка эффективности инвестиционного проекта освоения 
месторождения минеральных вод. Налоговая политика и практика. - М.: Изд-во 
«Экономико-пра¬вовая литература», 2007. - № 6. - С.31-33. 
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 Лоиҳаи сармоягузорӣ барои асосноксозии иқтисодиѐт, ҳаҷм ва 

мўҳлати татбиқи сармоягузориҳои асосӣ мебошад.6 

 Дар маъхази умумӣ, лоиҳаи сармоягузорӣ ҳамчун ҳар як 

сармоягузориҳои капиталӣ барои давра ба давра ба мақсади ба даст 

овардани даромад;  

Ҳамчун маҷмӯи чорабиниҳои алоқаманд, ки ба ноил шудан ба 

ҳадафҳои мушаххас дар муддати маҳдуд равона карда шудаанд.7 

Дар адабиѐти алоҳидаи иқтисодӣ, лоиҳаи сармоягузорӣ ҳамчун 

фаъолияте, ки татбиқи маҷмӯи чорабиниҳо оид ба ноил шудан ба ҳадафҳои 

муайян ва низоме, ки дорои як қатор ҳуҷҷатҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ ва 

молиявӣ, ки барои амалисозии ҳар гуна амалҳо мебошад, ба ҳисоб меравад 

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи созишномаи 

сармоягузорӣ», чунин шарҳи лоиҳаи сармоягузорӣ оварда шудааст: 

«Лоиҳаҳои сармояузорӣ лоиҳаи тиҷоратӣ мебошад, ки дорои маблағи 

назарраси сармоягузорӣ, аз ҷумла дараҷаи баланди молиявӣ, технологӣ, 

экологӣ ва дигар хатарҳо буда барои рушди соҳаҳои муайяни иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ равона карда 

шудааст».8 

Ҳамин тариқ, татбиқи ҳадафҳо ва  ташаккули лоиҳаҳои  сармоягузорї 

- сармоягузорон ва дигар иштирокчиѐни лоиҳаро бо маълумоти зарурӣ 

барои қабули қарорҳои сармоягузорӣ таъмин мекунанд. Дар робита ба ин, 

лоиҳаи сармоягузориро, ба андешаи мо чунин муайян кардан мумкин аст:   

а) фаъолияти (барномаи) пешбурди иҷрои маҷмӯи ҳар гуна амале, ки 

ба ноил шудан ба ҳадафҳои мушаххас дар муддати муайян иҷро менамояд; 

б) системаи, як қатор ҳуҷҷатҳои ташкилию ҳуқуқӣ ва молиявї, ки барои 

                                                           
6 Герасименко. А.Теории финансового менеджмента. † М.: Альпина Паблишер, 2013. 
† 532 с.  С. 13  (ISBN 978-5-9614-4328-8.) 
7Топсахаловой Ф.М.  «Инвестиции»,-М, 2010 с. 34 (Ф.М-Г.Топсахаловой 
«Инвестиции» ) 
8Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон  «оид ба созишномаҳои сармоягузорӣ», - Душанбе 
16.04.2012 г.  №822. 
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амалӣ намудани ҳолатҳои зарурї,инчунин амалҳоро тавсиф мекунанд, 

иборат аст.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Тањияи муаллиф. 
 

Расми.1.1.1 Таснифи имконият ва самти объекти сармоягузорӣ 
 

Бояд таъкид кард, ки проблемаҳои сармоягузорӣ дар бахши воқеии 

иқтисодиѐти вилоят яке аз вазифаҳои муҳимтарини сиѐсати иқтисодии 

ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.  
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Татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ин муайян кардани самти 

самарабахши сармоягузорӣ мебошад. Дар робита ба ин, мо як усули 

универсалиро барои баррасии соҳаҳои имконпазири сармоягузорӣ, ки 

барои ҳалли мушкилот ва ошкорсозии дурусти объекти сармоягузорӣ, 

махсусан ҳангоми татбиқи лоиҳаҳои минтақавӣ пешбинӣ карда будем, 

пешниҳод намудем (расми. 1.1.1).  

Дар ин гурӯҳбандии фарогири гуногунсамар гуногунии объектҳо ва 

мақсадҳои сармоягузорӣ инъикос меѐбад. Масалан, «сармоягузориҳои 

молиявӣ» бевосита ба рушди иқтисодӣ таъсири манфӣ нарасонида, балки, 

он барои таъсиси захираҳои молиявӣ барои сармоягузорӣ шароит фароҳам 

меорад»9 Ин намудҳои сармоягузорӣ «рушди баланди муассисаҳои 

молиявӣ ва ба афзоиши сармоягузориҳои воқеӣ мусоидат намуда, дар 

баробари ин, ба ҳам мутобиқ ва ба рақобат ниѐз доранд».10 Ҳамин тариқ, 

сармоягузориҳои молиявӣ як қисми фаъолияти ҷории ҳар як субъекти 

хоҷагидорї мебошад, ки барои ҷамъоварии сармоя бо мақсади ҷойгиронии 

минбаъда (сармоягузорӣ) дар активҳои воқеӣ истифода мешаванд. 

Бояд қайд кард, ки сармоягузории воқеӣ асосан барои фаъолияти 

сармоягузорӣ ва рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ, инчунин барои 

корхонаҳои тиҷоратӣ ва муассисаҳои бахши давлатӣ дар шакли 

маблағгузорӣ воситаҳои асосии, сармоягузорӣ ба сармояи моддӣ ва 

дороиҳои ғайримоддӣ мебошад. Ҳамин тариқ, аҳамияти сармоягузориҳо 

дар активҳои асосиро, олимони ватанӣ дар он мебинанд, ки  онҳо бевосита 

дар раванди истеҳсолот иштирок мекунанду боиси «таъмин ва васеъ 

намудани имконияти мавҷуда ѐ ин ки таъсис ва ташакулли сармояи нав, ки 

як қисми маҷмӯи маҳсулоти миллӣ ва зиѐд намудани даромади миллӣ 

мегардад»11, дар оянда истифода бурда мешавад. Татбиқи амалии 

                                                           
9Региональная экономика: инвестиции, финансовые вложения и экономический рост: 
монография/Под ред. д-ра экон. наук, проф. И.А. Лиман. Тюмень: Издательство 
Тюменского госуниверситета, 2007, 336 с. - С. 38. 
10Александер Б., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. ‟ М.: ИНФРА-М, 2003. ‟ XII, 1028 
сс.1. 
11 Азимов Х.А., Нуруллоев З.Х.  Инвестиций. -   Душанбе: Ирфон, 2015.-  С. 68. 
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сармоягузориҳо асосан дар сатҳи минтақавӣ, ки ба нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ таъсир мерасонанд, анҷом дода мешаванд. Барои минтақа 

сармоягузорї ба сармояи асосӣ ҳамчун «фишанге, ки бевосита ба зиѐдшавӣ 

ва гардиши муомилоти молҳои ниҳої ва маҷмӯи маҳсулоти (аз рӯи талабот 

барои истеҳсоли маҳсулоти муҳандисӣ, сохтмон ва дигар молу 

хизматрасониҳо) ва бавосита (бо зиѐд кардани шуѓл, даромад, талабот 

барои молҳои истеъмолӣ ва ғайра)» мегардад.12. Хусусиятҳои дар боло 

зикршуда оид ба сармоягузорӣ ба рушди иқтидори сармоягузории минтақа, 

рушди устувори он тавассути татбиқи лоиҳаҳои минтақавии сармоягузорӣ 

мусоидат мекунад. 

Дар робита ба ин, ба мо муяссар гардид, фикру мулоҳизаҳои 

муњаќќиќонро, ки оид ба таҳаввулот ва тағийр додани муносибатҳо ба 

моҳияти «лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ» таҳия карда истодаанд, 

диққати хешро ҷалб намоем. Ҳангоми баррасии лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

принсипи мазкур ба манфиатҳои тамоми минтақаи кишвар таъсир 

мерасонад ва аз иштирокчиѐни бевоситаи лоиҳа яке аз меъѐрҳои аввалин, 

ки тасниф кардани лоиҳа ба шумор меравад, талаб карда мешавад. 

Азбаски лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ дар минтақаи муайяни 

кишвар татбиқ мегарданд, инњо ба вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологии 

минтақа таъсир мерасонанд.  

Мутахассисони бахш лоиҳаҳои сармоягузории минтақавиро ҳамчун 

як барномаи сармоягузории минтақавӣ, ки «шакли навсозии системаҳои 

захираҳои молиявии минтақа дар асоси мақсадҳо, меъѐрҳо ва шаклҳои 

имконпазири истифодаи ин захираҳо барои ҳалли масъалаҳои мушаххаси 

минтақа мебошад», пешниҳод кардаанд13. Дар идомаи идеяҳои ин олимон 

                                                           
12Региональная экономика: инвестиции, финансовые вложения и экономический рост: 
монография/Под ред. д-ра экон. наук, проф. И.А. Лиман. Тюмень: Издательство 
Тюменского госуниверситета, 2007.- 336 с. - С.37 
13Якупова Л. В. Оценка эффективности финансирования и реализации региональных 
инвестиционных проектов: Диссертация на соискание ученой степени к.э.н Башкирский 
государственный университет. Уфа, 2001. 
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аз ҷониби муњаќќиќони дохилии мо дар ҷараѐни таҳияи лоиҳаҳои 

сармоягузории минтақавӣ чунин андешаҳо пешниҳод карда мешавад:  

Гузаронидани таҳлилҳои амалӣ ҳангоми амалигардонии лоиҳаҳо; 

 асосноксозии самтҳои сармоягузорӣ ва азнавсозии сармоягузориҳо 

(ҳам буҷа ва ҳам хусусӣ) ба манфиати лоиҳаҳои самарабахш; 

 истифодаи маблағгузории муштарак дар доираи ҳамкориҳои 

бахшҳои давлативу хусусӣ (лоиҳаҳо тавассути буҷа ва сармоягузорони 

хусусӣ);   

 бо назардошти дарѐфти натиҷаҳои муносиб натанҳо натиҷаҳои 

иқтисодӣ, балки натиҷаҳои иҷтимоии сармоягузорӣ ба инобат гирифта 

шавад 14. 

Дигар тањқиқотчиѐн лоиҳаҳои сармоягузории минтақавиро ҳамчун як 

барномаи рушди минтақавӣ «маҷмӯи чорабиниҳои ба ҳам алоқаманд барои 

ноил шудан ба ҳадафҳои рушд дар минтақа пешниҳод менамоянд». Барои 

идоракунї, ташаккул, татбиқ ва рушди лоиҳаҳо барномаҳо пешниҳод 

карда шуд (яъне, таъмини захираҳо, назорат ва ғайра)»15. Дар консепсияи 

лоиҳаи сармоягузории минтақавие, ки ин муаллифон онро шарҳ медиҳанд, 

пеш аз ҳама, вазифаҳои лоиҳаи сармоягузорӣ, ки ба ҳалли вазифаи рушди 

мақсадноки минтақа нигаронида шудааст, инъикос ѐфтааст. Дар адабиѐти 

иқтисодӣ андешаҳое вомехўранд, ки лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ яке 

аз воситаҳои самараноки татбиқи сиѐсати сармоягузории минтақавӣ 

мебошад, ки аз як тараф, бояд талабот, аз тарафи дигар ‟ қонеъ 

гардонидани талаботи ҳақонии минтақавиро самараноктар намояд»16  

Андешаҳои овардашуда, пеш аз ҳама, ба сиѐсати минтаќавї, ки аз љониби 

давлатњо вобаста ба субъектњои кишвар татбиќ мешаванд, яъне 

                                                           
14 Азимова Р. Х. Инвестиционные приоритеты и вопросы их финансового обеспечение: 
автореферат диссертации на соискание ученой стпени к.э.н.- Душанбе, 2012. 
15Бурков В.Н., Заложнев А.Ю, Леонтьев С.В., Новиков Д.А., Чернышев Р.А. 
Механизмы финансирования программ регионального развития. - М.: ИПУ РАН, 2002. 
‟ 55 с. 
16Золотов Андрей Валерьевич  Управление формированием и реализацией 
региональных инвестиционных проектов: диссертация на соискание ученой степени 
к.э.н. Российская академия государственной службы при Президенте Российской 
Федерации. - Москва 2004г. - С.12. 
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«истифодаи усули самараноки харљи маблаѓњое, ки барои дастгирии 

минтаќањои алоњида равона карда шудаанд» ба пешгирии фарогирии 

фањмондадињї дар сатњи рушд ва сатњи зиндагии ањолї, таъмин намудани 

стандартҳои ҳадди ақали иҷтимоии миллӣ барои ҳамаи шаҳрвандони 

кишвар, сарфи назар аз ҷои зисти онҳо» алоқаманд мебошад.17 Дар доираи 

ин муқаррарот, лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ бояд тавассути буҷети 

давлатӣ маблағгузорӣ карда шавад, то ки ба фарқиятҳои минтақавӣ 

мувофиқат кунад. Бо андешаи мо, ин равиши сенария, бо истифода аз 

лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ танҳо ҳамчун воситаи сиѐсати 

сармоягузории давлат, ҳисоби маблағҳои буҷетӣ комилан мувофиқ нест. Ба 

андешаи мо, ин ниѐзҳои аслии минтақаро маҳдуд месозад, ба таври 

мунтазам маблағгузории лоиҳаҳоро бо кӯмаки сармоягузорони хусусӣ ва 

ташаббусҳои тиҷоратӣ дар маҷмӯъ монеъ намекунад. 

Бо дарназардошти ҳамаи гуфтаҳои дар боло зикршуда, ба андешаи мо  

лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ метавонад ҳамчун системаи 

муносибатҳои байни субъектҳои мустақили иқтисодӣ ва мақомоти 

минтақавӣ дар бораи истифодаи захираҳои гуногуни сармоягузорӣ дар 

минтақа ва дар шакли таъсири иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва экологӣ баррасӣ 

карда шавад. 

Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ 

метавонад татбиқи стратегияи рушди минтақавӣ, таъмини ҳадди ақал ба 

манфиати иштирокчиѐни лоиҳа, татбиқи манфиати тамоми иштирокчиѐни 

минтақа бошад. 

Таҳлили адабиѐти ватанӣ нишон медиҳад, ки барои муайян намудани 

моҳияти лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ усулҳои методологии он 

њанўз пурра дарк нашудаанд. Таҳқиқоти мавҷудбуда бо андешаҳои 

фарогир дар бораи хусусияти лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ 

                                                           
17Золотов А.В. Управление формированием и реализацией региональных 
инвестиционных проектов Диссертация на соискание ученой степени к.э.н. Российская 
академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, Москва, 
2004г. - С.12. 
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хусусиятҳои фарқкунанда ва меъѐрҳои онро тавсиф менамояд. Аксар вақт 

як аъмол, ва баъзан иваз кардани консепсияҳои барномаи минтақавӣ ва 

лоиҳаи минтақавӣ, ки на аз мавқеи мураккаб ва на вазифаҳои ба лоиҳаҳое, 

ки дода шудааст, қабул карда намешаванд. Бинобар ин, барои идома 

додани таҳлили падида, мо пешниҳод кардани равишҳои лоиҳаро дар 

асоси категорияҳои «лоиҳа» ва «лоиҳаи сармоягузорӣ» пешниҳод мекунем. 

Пеш аз ҳама, мо мафҳум ва мазмуни категорияи «лоиҳа»-ро нишон 

медиҳем. Дар адабиѐти иқтисодӣ, бисѐре аз муаллифон оид ба моҳияти  

лоиҳа ҳамчун маҷмӯъ ѐ системаи чорабиниҳо (қисмҳо), амалҳо, иҷрои 

корҳо, хизматрасониҳо, амалиѐтҳо ва қарорҳо муттаҳид менамоянд. Онҳо 

ба вазифаи муваффақ шудан ба мўҳлати маҳдуд ва бо маҳдудиятҳои пулӣ 

ва дигар захираҳо барои мақсадҳои гузошташуда ишора мекунанд. Дар 

маҷмӯъ, ба фикри мо, лоиҳа маҷмӯи ҳуҷҷатҳоест, ки мақсадҳо ва тавсифи 

амалҳои зарурӣ барои расидан ба натиҷаҳои дилхоҳ мебошад. Одатан 

эътироф кардан мумкин аст, ки лоиҳа намуди муайяни фаъолият ва 

хусусиятҳои онро (муайян намудани ҳадафҳои равшан, иҷро намудани 

тағйирот, мӯҳлати маҳдуд, мураккабӣ, ихтилофот, аслӣ ва нав, маҳдудият, 

ҳамоҳангсозии амалҳо ва муайян кардани функсияҳо, якчанд иштирокчиѐн, 

дастгирии ҳуқуқӣ, вобастагии хатарҳо дар ҳамаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ) 

фарогир мебошанд. 

Тавре, ки дар боло қайд шуд, лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ як 

ҷузъи махсуси лоиҳаи сармоягузорӣ мебошад. Бо вуҷуди ин, он аз нуқтаи 

назари лоиҳаи оддӣ бо минтақаҳои алоҳида дида намешавад. Ин усули 

танҳо маҳдудияти лоиҳа ба як минтақаи муайян, вақте ки ҳадафи асосии 

татбиқи лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ танҳо қаноатмандкунандаи 

сармоягузорон бо гирифтани даромад мебошад. Бояд қайд кард, ки лоиҳаи 

сармоягузории минтақавӣ дар натиҷаи ҳамкории ду категорияи алоҳида 

вуҷуд дорад: лоиҳаи сармоягузорӣ ва минтақа (тасвири 1.1.2). Дар айни 

замон, таъкид менамоем, ки агар лоиҳаи сармоягузорӣ ҳамчун ҷузъи 

барномаи сармоягузорӣ дар доираи сиѐсати сармоягузории субъектҳои 
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хоҷагидорӣ амалӣ мешавад, лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ бошад, бояд 

дар доираи сиѐсати сармоягузории минтақа, ки дар асоси стратегияи рушди 

минтақавии ҷумҳурӣ асос ѐфтааст, баррасӣ карда шавад. (Расми 1.1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.1.2. Категорияҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ  (Таҳияи муаллиф.) 
 

Метавон имкониятҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба мақоми лоиҳаи 

сармоягузории минтақавӣ имконпазир аст, ки пас аз таснифоти зерини 

меъѐрҳо муайян карда шаванд. 

1. Ҳудудӣ - ҷойгиршавии лоиҳа, минтақаҳо, ноҳияҳо, шаҳрҳои кишвар;  

2.  Стратегӣ - Лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ ба муқаррароти 

асосии стратегияи рушди минтақавӣ (бо назардошти эҳтиѐҷоти минтақавӣ, 

аз ҷумла таъмини афзоиши иқтисодиѐти минтақа, баланд бардоштани 

ҳосилнокии меҳнат, афзоиши маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, рушди 

тиҷорати хурд ва миѐна, таъмини ҳавасмандии минтақавӣ ба навовариҳо) 

ва дар ҳамкорӣ бо бахши давлатӣ ва хусусӣ нигаронида шудааст, равона 

карда мешавад. 

Алоќамандии њадафњои иљтимої-иќтисодии минтаќа  бо лоињањои 
сармоягузорињои минтаќавї 

Минтаќа (чун системаи 
иљтимої-иќтисодї) доро 

мебошад: 
-умумияти шароити табиї: 

-ягонаи њудудї; 
-тахассуси аз рўи истењсоли 

молу хизматрасонињо; 
-маљмўї ва яклухтии хољагї; 

-мављудияти маќомотњои 
идоракунанда; 

- худ ба  стратегияи рушд 
тобеъ аст. 

-субъекти нисбатан 
худмухтори идоракунанда 

мебошад. 

Лоињањои сармоягузорї 
чун маљмуи корњои махсус, 

ки бо сармоягузорї 
таъмин аст, инњоро дорад; 

-тарафњои бунѐдии 
категорияи «лоиња, 
шароит, мањдудияту 

махсусиятњо мебошад; 
-асос асбоби 

амалигардонии 
сармоягузорињо дар 

доираи барномаи рушди 
иљтимої-иќтисоди 

минтаќа 
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3. Ташаббускори асосӣ ѐ воқеии лоиҳа - намояндаи бахши 

ғайридавлатии минтақавӣ, иштирокчии минтақавӣ - манфиатҳои 

минтақавӣ - мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар минтақа мебошад. Ин ба 

иштироки муштараки давлат ва бизнес дар ташаккул, татбиқ, ташкил, 

маблағгузорӣ ва идоракунии лоиҳа вобаста аст. 

4. Арзиш - ду ҷиҳат дорад: а) ҳадди ақали қонунии лоиҳаҳои 

минтақавии муайяни ҷумҳуриро дар сатҳи миллӣ инъикос мекунад 

(масалан, барои лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ аз ҳисоби буҷети 

ҷумҳуриявӣ); б) дуюм, дараҷаи сатҳи минтақавӣ барои таъсиси як лоиҳаи 

сармоягузории минималии минтақавӣ, вобаста аз хусусиятҳои фардии 

минтақаҳо инъикос меѐбад. Масалан, ба минтақаҳои аз ҷумла лоиҳаҳои 

сармоягузории дорои аҳамияти минтақавӣ арзиши меъѐри ҳаҷми умумии 

маблағҳои сармоягузории сармоя таъин шудааст. 

5. Мақсаднок - аз ҷониби ҷузъҳои стратегӣ ва таркибии лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ муайян карда мешавад. Дар қисмати минтақа, 

баргардонидани сармоягузориҳои буҷетӣ ва муваффақияти лоиҳа таъсири 

бевосита ѐ бавоситаи иҷтимоӣ ва аз бахши тиҷорат - бозгашти сармоя ва 

даромад таъмин менамояд.  

6. Маҳдудиятнокӣ. Тавре ки маълум аст, татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузории минтақавӣ бе иштироки буҷети вилоят ғайриимкон аст (ин 

аз сабаби набудани таваҷҷуҳи муассисаҳои молиявӣ дар маблағгузории 

лоиҳаҳое ки бо даромаднокии паст ва баровардани муҳлати хароҷоти 

дароз), зеро ки ин дастгирии давлатӣ ва фароҳам овардани шароитҳо 

мусоид ба сармоягузоронро талаб менамояд. Аз тарафи дигар, татбиқи 

лоиҳа бе иштироки субъектҳои соҳибкорие,  ки дорои таҷрибаи зарурӣ дар 

амалисозии лоиҳаҳои ҳаҷман бузург ва  муҳими стратегӣ доранд, 

захираҳои босифати инсонӣ ва ниҳоят  иқтидори кофии сармоягузорӣ, аз 

ҷумла маблағгузории муштараки лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ 

ѓайриимкон аст . 
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7. Баробарҳуқуқӣ. Ин принсип маънои иштироки лоиҳаи давлат ва 

бахши соҳибкорӣ дар шароити ҳамоҳангии баробарро дорад, зеро  агар як 

тараф барои сарфаи захираҳои худ, бо ягон сабаби асосӣ сармоягузорӣ 

кунад, шарики дигар, шароитҳои мусоид фароҳам меорад. Ин ҳамчунин ба 

тақвияти одилонаи хавфҳо, бо дарназардошти манфиатҳои як ҳизб бе 

вайрон кардани манфиатҳои дигар, истифодаи консепсияҳо, созишномаҳо, 

механизмҳои ҷуброн низ дахл дорад. Умуман, қобилияти мақомоти 

минтақавӣ дар истифодаи қувваҳо ва ҳамбастагии фаъолияти иштирокчиѐн 

ба манфиати рушди минтақа, аз ҷумла тавассути фаъолияти шаффоф, 

ошкоро, пешгӯишаванда хеле муҳим ва зарур ба ҳисоб меравад. 

Бо дарназардошти хусусиятҳои равишҳои гуногуни илмӣ ба таҳлили 

моҳият ва функсияҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ, идеяҳои мавҷуда дар бораи 

хусусиятҳои минтақавӣ, мо тавсифоти васеъро дар таърифи лоиҳаи 

сармоягузории минтақавӣ ҷорӣ мекунем. Лоиҳаи сармоягузории минтақавӣ 

воситаи ҳамкории стратегии байни мақомоти давлатӣ ва шахсони 

алоҳидаи бахши хусусӣ мебошад, ки тавассути татбиқи маҷмӯи 

чорабиниҳои иҷтимоӣ дар ҳудуди минтақаҳои алоҳида ба туфайли 

системаи ҳамоҳангсозии муассисаҳои давлатӣ ва субъектҳои мустақили 

иқтисодии алоқаманд бо истифодаи муштараки мақсадноки захираҳои 

гуногун, имкониятҳо ва арзишҳо ба манфиати рушди стратегии минтақа 

мебошад. 

Лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ дорои хусусиятҳои мураккаб 

мебошанд, чунки ҳамаи омилҳои дохилӣ ва берунии он, мустақиман ва 

ғайримустақим ба натиҷаҳои лоиҳа таъсири манфӣ мерасонанд. Лоиҳаи 

сармоягузорӣ бояд доираи васеъи фаъолияти асосиро дошта бошад, ки аз 

дигар лоиҳаҳо ѐ корхонаҳо фарқ кунад. Бинобар ин, лоиҳаи сармоягузорӣ 

ҳамчун системаи ҷудонопазир бо хусусиятҳои муайян ба назар мерасад.  

Тавре ки дар боло қайд шуд, лоиҳаи сармоягузории мушаххаси 

минтақавӣ метавонад алоқамандии гуногун дошта бошад ва дар шароити 

муайян ба барномаи минтақавии рушд ҳамроҳ карда шаванд. Бинобар ин, 
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маҷмӯи барномаҳои лоиҳаҳои сармоягузорӣ омилҳои зерин, аз ҷумла 

ҳадафи умумӣ, захираҳои ҷудошуда, вақт барои татбиқи он, технология, 

ташкилотчигӣ ва ғайраро ба ҳам муттаҳид менамояд. Барномаҳои 

сармоягузорӣ  метавонад ба ду намуди лоиҳа тақсим карда шаванд: а) 

лоиҳаи сершумор ѐ маҷмӯї, ки дар доираи ташкилотҳо ва корхонаҳои 

бузург гузаронида мешавад; в) мегалоиња - барномаи мақсаднок, ки як 

қатор лоиҳаҳоро бо як ҳадафи умумӣ дар ҳудуди минтақа амалӣ намуда,  

бо лоиҳаҳои миллӣ робита доранд. 

 Нуқтаи муҳим дар таҳияи лоиҳаи сармоягузорӣ дар ҳисоботи дахлдор 

ҳангоми пешпардохти пули нақд, инчунин хусусият ва тарзи маблағгузории 

он дарҷ карда шудааст.  

1.2. Принсипҳо ва методҳои амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

Қабл аз сармоягузорӣ, зарурати таҳия ва татбиқӣ лоиҳаи 

сармоягузорӣ, арзѐбии сармоягузорӣ, пешгӯии даромаднокии 

сармоягузорӣ ва дар асоси ин маълумот қабули қарорҳои сармоягузорӣ 

зарур ва муҳим мебошад. Таҳияи лоиҳаи сармоягузорӣ ба стратегияҳои 

сармоягузории субъектҳои иқтисодиѐти минтақа асос меѐбад. Ҳамзамон, 

принсипҳои асосии зерин таҳия ва қабули қарорҳои стратегии 

сармоягузориро таъмин менамоянд (чадвали 1.2.1). 

Ҳар як лоиҳаи сармоягузорӣ ҳамчун шакли татбиқи стратегияи 

сармоягузорӣ ҳангоми  таҳия ва татбиқи лоиҳаҳо, як қатор марҳилаҳо ва 

давраҳои  ҳаѐтиро ташкил медиҳад. Давраи  ҳаѐтии лоиҳа вобаста ба 

ҷанбаҳои ягонаи созмон, саноат ѐ технология истифода бурда мешавад. 

Азбаски ҳар як лоиҳа якум ва охири он, инчунин натиҷаҳои татбиқи он дар 

давоми ин давра, давраҳои ҳаѐт ба сохтори асосӣ барои идоракунии лоиҳа, 

новобаста аз корҳои мушаххасе дохил карда мешаванд. Дар хориҷи 

кишвар, вазорату идораҳои давлатӣ, бонкҳо, муассисаҳои молиявӣ, 

муассисаҳои олии таълимӣ ва ширкатҳои машваратӣ, усулҳои UNIDO 
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(United Nations Industrial Development Organization) барои рушди лоиҳаҳо ва 

дурнамои он истифода мешаванд.18 

Дар адабиѐти илмӣ барои муайян кардани шумораи марҳилаҳо, 

мундариҷаи онҳо, инчунин пайдарпаии умумӣ қабул карда намешавад. Дар 

маҷмӯъ ин марҳилаҳо давраҳои ҳаѐтро (ѐ дарозии) лоиҳаро ташкил 

медиҳанд. Ҳар як марҳилаи лоиҳа як қатор марҳилаҳо, аз ҷумла 

фаъолиятҳои гуногунро дар бар мегирад: тарҳрезӣ, машварат ва 

истеҳсолот. 

Ҷадвали 1.2.1 

Принсипҳои асосии таҳияи сармоягузорӣ 

№ Принсипҳо Шарҳи мухтассар 

1 Экологизм Ин минтақа ва субъектҳои онро ҳамчун системаи иҷтимоию 
иқтисодӣ ба ҳамкории фаъолона бо муҳити сармоягузории беруна, 
ки тавоноии худтанзимкунӣ доранд баррасӣ мекунанд, яъне пайдо 
намудани масъалаҳои муваққатӣ ѐ функсионалии сохторӣ. Ин ба мо 
имкон медиҳад, ки сатҳи сифатан гуногуни ташаккули стратегияи 
сармоягузориро ва бо назардошти лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳия 
намоем.  

2 Мутобиқатӣ Сиѐсат ва стратегияи сармоягузорӣ як қисмми муҳими стратегияи 
рушди иқтисодии минтақа мебошад. Аз ин лиҳоз, лоиҳаи 
сармоягузорӣ бояд ба стратегияи навоварии сармоягузорӣ, 
субъектҳо, рушди даромад, ҳадаф ва вазифаҳои он мутобиқат кунад. 

3 Якҷоякунӣ Принсипе мебошад, ки аз қисмҳои ҷорӣ, амалӣ ва ояндадори 
идоракунии фаъолияти сармоягузорї иборат аст. Коркарди 
стратегия ва лоиҳаи сармоягузорӣ асосан марҳилаи якуми раванди 
идоракунии стратегии фаъолияти сармоягузории субъектҳои 
хоҷагидорӣ мебошад.  

4 Муайян 

намудани 

тарзу усули 

рафтори 

сармоягузор 

Дар ин ҷо, дар як стратегия, мо  метавонем ду намуди рафтори 
сармоягузориҳоро ҷудо намоем: афзоиш (афзоиш ба сифати 
консервативӣ) ва соҳибкорон (ки ба зӯроварӣ назар  афкандан, ба 
рушди суръат нигаронида шудааст). Асосҳои тарзи афзоянда - 
ташаккули ҳадафҳои стратегӣ аз сатҳи дараҷаи ба даст овардани 
фаъолияти сармоягузорӣ бо кам кардани имкониятҳои қарорҳои 
стратегӣ мебошад. Муҳимтарин тағйирот  дар самтҳо ва шаклҳои 
фаъолияти сармоягузорӣ танҳо вақте ки стратегияи амалкунандаи 
субъектҳои хоҷагидорӣ тағйир ѐфтааст, гузаронида мешавад. Тарзи 
рушд барои корхонаҳое, ки ба марҳилаи давраи камолоти ҳаѐт 
расидаанд, хос мебошад. Тарзу усули рафтори сармоягузорӣ, яке аз 
ҷустуҷўи роҳҳои фаъолияти сармоягузорӣ  дар ҳама соҳаҳо ва 
шаклҳои фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Роҳҳо, шаклҳо ва 
усулҳои фаъолияти сармоягузорӣ дар ин тарз бо назардошти 
омилҳои тағйирѐбии муҳити сармоягузории хориҷӣ мунтазам тағйир 
меѐбад. 

5 Сармоягузор Стратегия ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ мутобиқ бо назардошти 
тағйирѐбии омилҳои муҳити сармоягузории беруна таҳия карда 
мешавад. Ғайр аз ин, қарорҳои стратегии сармоягузорӣ бояд дар 

                                                           
18Попов В.М., Захаров А.А. Бизнес-план. Stepbystep: [алгоритм составления бизнес-
плана в таблицах: практическое пособие. ‟ СПб.: Бизнес-Пресса, 2005. ‟ 234 с. 
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ї чандирӣ ва 

алтернативӣ 

асоси ҷустуҷӯи фаъоли вариантҳои алтернативӣ ба самтҳо, шаклҳо 
ва усулҳои фаъолияти сармоягузорӣ, интихоби беҳтаринҳо, дар 
асоси ин стратегияи сармоягузории муштарак ва ташаккули 
механизмҳои татбиқи самарабахши он асос ѐбанд.  

6 Кам кардани 

хавфи 

сармоягузор

ӣ 

Амалан, ҳамаи қарорҳои сармоягузорӣ, ки дар раванди ташаккул 
додани стратегияи сармоягузорӣ ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ дараҷаи 
хавфи сармоягузорӣ тағйир меѐбад. Вобаста аз усули сармоягузории 
дар муносибат бо  хавф, сатњи арзиши ќобили ќабули он дар раванди 
тањияи стратегияи сармоягузорї дар њар як корхона бояд гуногун 
бошад.  

7 Салоҳият Таҳия ва татбиқи стратегияи сармоягузорӣ ва лоиҳаҳо бояд аз 
ҷониби мутахассисони соҳибихтисос, мутахассисон - менеҷментҳои 
молиявӣ (сармоягузорӣ), ки дорои дониш, малака ва таҷрибаи 
идоракунӣ, инчунин дорои маданияти сармоягузорӣ мебошанд, 
таъмин карда шавад.   

 

Татбиқи бевоситаи лоиҳа ва татбиқи сармоягузориҳои асосӣ дар 

марҳилаи пеш аз сармоягузорӣ, ки дар навбати худ ба як қатор марҳилаҳо 

тақсим мешавад: 

- тањқиқоти имкониятҳои функсионалӣ дар самти вазъи иқтисодии 

ҷорӣ; 

- муайян намудани зарурати сармоя ва сармоягузорӣ; 

- таҳлили усули алтернативии лоиҳа; 

- таҳияи таҳқиқоти фаннии лоиҳа (нақшаи бизнес); 

- тасдиқи қарор дар бораи татбиқи лоиҳа; 

Дар давраи марҳилаи пеш аз сармоягузорӣ, сармоягузорон табодули 

назар ва созишномаҳои ҳамкорӣ ба имзо мерасонанд ва манбаъҳои 

маблағгузориро муайян мекунанд. 

Мутобиқи маълумоти UNIDO, хароҷоти тањқиқоти пешакӣ ва таҳияи 

нақшаи тиҷоратӣ тақрибан чунинанд: 

- 0,2 -1,0% - оид ба омӯзиши имкониятҳо; 

- 0,25 -1,5 фоиз оид ба таҳлили имконоти алтернативӣ; 

- 1,0% -3,0% барои асосноккунии ҳолати иқтисодӣ ‟ техникӣ (барои 

лоиҳаҳои хурд ва миѐна); 

- 0,2-1,0% барои асосноккунии ҳолати иқтисодӣ ‟ техникӣ (барои 

лоиҳаҳои калон бо технологияи мураккаб ѐ бозорҳои душвор). 



31 
 

Ҳангоми қабули қарор дар амалисозии лоиҳа, яъне њангоме, ки лоиҳа 

дар марҳилаи сармоягузорӣ қарор дораду, сармоягузориҳои асосӣ хариди 

таҷҳизот ѐ сохтмонро бозмедоранд, лоиҳа ҳанӯз даромад надоштааст ва 

наметавонад аз ҳисоби худаш рушд кунад. Марҳилаи сармоягузорӣ дар 

навбати худ аз як қатор марҳилаҳо иборат аст: 

- гузаронидани гуфтушунидҳо бо сармоягузорон ва пудратчиѐн, бастани 

шартномаҳо ва қарордодҳо; 

- тарҳрезии муҳандисӣ ва техникӣ; 

- харид ѐ иҷораи заминҳои зарурӣ, корҳои сохтмонӣ, насби таҷҳизот; 

- интихоб, омӯзиш ва мутобиқсозии ҳайати кормандон; 

- дар амалиѐт ва оғоз намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ ѐ тиҷоратӣ. 

Омили муҳимтарини марҳилаи сармоягузорӣ он аст, ки дар сурати 

васеъшавии марҳилаҳои сармоягузорӣ ва гузариш ба њолати ба кор 

даровардани иқтидорҳо, таъсири лоиҳа аз нақшаи пешбинишуда фарқ 

хоҳад дошт, ки ин ба нишондиҳандаҳои молиявӣ ва иқтисодӣ, инчунин 

самаранокии татбиқи он таъсири ҷиддӣ мерасонад. 

Аз лаҳзаи ба даст овардани таҷҳизоти асосӣ (дар сурати 

сармоягузории саноатӣ) ѐ дигар намуди дороиҳо, марҳилаи амалии рушди 

лоиҳаи сармоягузорӣ оғоз меѐбад. Дар ин марҳила, истеҳсолот оғоз ѐ 

хизматрасониҳо бо даромадҳои дахлдор ва хароҷоти ҷорӣ таъмин карда 

мешаванд ва сармоягузорӣ ба фоидаи худ оғоз мекунад. Ба андешаи мо дар 

ин ҷода усули ягона вуҷуд надорад, зеро ҷудо кардани як марҳила ѐ 

марҳила аз лоиҳаи мушаххас ва шароитҳои татбиқи он вобаста аст. Аммо, 

мантиқ ва мазмуни асосии раванди таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар ҳама ҳолатҳо маъмул аст. Марҳилаҳои лоиҳа унсурҳои 

сохтории  давраи ҳаѐт мебошанд. Ба итмом расонидани ҳар як марҳила 

ноил шудан ба як ѐ якчанд натиҷаҳои лоиҳа қайд мекунад. Фаъолияти ҳар 

як лоиҳа дар асоси чор марҳилаҳои асосӣ баррасӣ карда мешавад. (нигар 

расми 1.2.1. ва љадвали 1.2.2) 
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Ҷадвали 1.2.2 

Марҳилаҳои асосии коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

№ Марҳила Шарҳи мухтассар 

1 
Марҳилаи 
ибтидоӣ 

Ташаббуси лоиҳа ва марҳилаи ояндаи лоиҳа;ҷамъоварии 
маълумоти ибтидоӣ ва таҳлили ҳолати мавҷуда (имтиҳони 
пешакӣ); муайян намудани зарурати тағйирот (лоиҳа); таърифи 
лоиҳа; ташкил ва арзѐбии муқоисавии алтернативаҳо; муаррифии 
пешниҳодҳои консептуалӣ, тавсияҳо ва таҷрибаи онҳо; тасвиби 
консепсия ва гирифтани тасдиқнома барои оғози марҳилаи оянда. 

2 
Марҳилаи 
коркард 

Марҳилаи коркард ҷузъҳои асосии системаи идоракунии лоиҳаҳо, 
аз ҷумла нақшаи якҷояи лоиҳа мебошад. Мазмуни умумии ин 
марҳила: ташаббуси кори марҳилавӣ; таъини роҳбар ва 
ташаккули даста, асосан аъзои асосии он; таъсиси робитаҳои 
тиҷоратӣ ва омӯхтани ҳадафҳо, ҳавасмандӣ ва талаботи 
муштариѐн ва соҳибони лоиҳа, инчунин дигар ҷонибҳои 
манфиатдор; таҳияи консепсия ва банақшагирии мавзӯъ ва 
унсурҳои дигари лоиҳа; таҳияи нақшаи якҷонибаи лоиҳа, ки дар 
муқоиса бо ҳуҷҷати тасдиқшуда, ки барои роҳнамоӣ ва 
мониторинги лоиҳа истифода шудааст; ташкил ва гузаронидани 
тендерҳо, хулосаи субъектро бо иҷрокунандагони асосӣ; ташкили 
корҳои тарҳрезӣ ва таҳияи асосҳо; тасдиќи наќшаи љамъбастии 
лоиња ва дастгирї кардан ба давом додани кор. 

3 
Марҳилаи 

татбиқӣ 

Марҳилаи татбиқи иҷро намудани корҳои асосии лоиҳа, ки барои 

расидан ба ҳадафҳои лоиҳа лозим аст,  инҳоянд: ташкил ва 
гузаронидани анъанаҳо, бастани шартномаҳо; пуркунии системаи 
пурраи системаи идоракунии лоиҳаҳо; ташкили иҷрои кор; 
татбиқи усул ва роҳҳои иртибот ва коммуникатсияи 
иштирокчиѐни лоиҳа; гузаронидани амалисозии системаи 
ҳавасмандгардонӣ ва ҳавасмандгардонии дастаи лоиҳа; тарҳҳои 
муфассал ва техникӣ; банақшагирии амалиѐтҳои корӣ; ташкили 
системаи идоракунии иттилоот оид ба пешрафти кор; ташкил ва 
идоракунии таъминоти моддию техникии кор, аз ҷумла, харидҳо; 
иҷрои корҳое, ки аз ҷониби лоиҳа пешниҳод шудаанд; идоракунӣ, 
ҳамоҳангсозии кор, ҳамоҳангсозии суръат, мониторинги пешравӣ, 
пешгӯии давлат, назорати оперативӣ ва танзими 
нишондиҳандаҳои асосии лоиҳа; ҳалли проблемаҳо ва вазифаҳои 
нав; тасдиқи пурраи кор ва гирифтани иҷозат барои кори 
марҳилаи оянда. 

4 
Марҳилаи 
анҷомѐбӣ 

Марҳилаи анҷомѐбӣ - ҳадафҳои ниҳоии лоиҳа, ки ба даст оварда 
шудаанд, ҷамъбаст карда мешаванд, ҳалли проблемаҳо ва бастани 
лоиҳа. Мўҳтавои асосии кори ин марҳила, чун қоида, чунин аст: 
банақшагирии ба анҷом расидани лоиҳа; таҷрибаҳои амалии 
маҳсулоти ниҳоии лоиҳа; омӯзиши кадрҳо барои фаъолияти 
муассисаи офаридашуда; омодасозии ҳуҷҷатҳо, интиқол додани 
иншоот ба фармоишгар ва ба истифода додани он; арзѐбии 
натиҷаҳои лоиҳа ва ҷамъбаст; омодасозии ҳуҷҷатҳои ниҳоӣ; тоза 

кардани лоиҳа.   

 Таҳияи муаллиф 



33 
 

Муҳити зисти лоиҳа - татбиқи лоиҳа дар баъзе муҳити динамикӣ, ки ба 

он таъсири муайян дорад, рух медиҳад. Бинобар ин, зарур аст, ки тамоми 

таъсири эҳтимолии самаранокӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, молиявӣ, ташкилӣ ва 

ғайра аҳамияти муҳим дошта бошанд. Дар шароити мушаххас, ҳар яке аз 

ин таъсирҳо барои лоиҳа хеле муҳим ва барои нобудсозии он оварда 

мерасонанд. Омилҳое, ки дар гирду атрофи он лоиҳа таҳлил карда 

мешаванд ва онҳое, ки метавонанд ба татбиқи лоиҳа таъсири назаррас 

расонанд. Лоиҳа наметавонад аз шароити атроф ва рушди онҳо ҷудо карда 

шавад. Бинобар ин, омӯзиш ва пешрафти мустақим (худи корхона) ва 

муҳити атрофи лоиҳа (муҳити корхона) зарур аст. Тағйироти онҳо 

метавонанд дар оянда барои расидан ба муваффақият нақши муҳим бозӣ 

кунанд.  

Эзоҳҳои иқтисодӣ нишон медиҳанд, ки банақшагирии тиҷоратӣ 

воситаи асосии коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ мебошад.19 

Бинобар ин, принсипҳои нақшаҳои тиҷоратӣ принсипҳои таҳияи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ мебошанд. Ҳангоми коркарди лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд 

як қатор қоидаҳои умумӣ риоя карда шаванд. Нақшаи лоиҳавии 

бомуваффақият ба талаботи зерин бояд ҷавобгӯ бошад:20 

- як идеяи таҳияшудаи навовариҳои оянда; 

- ба компютерҳо, инчунин роҳбарият ва сармоягузорони эҳтимолӣ 

фаҳмо бошанд; 

- имконияти ворид намудани бозори нав ѐ бозори фоиданокро инъикос 

кунанд; 

- нақшаҳое, ки ба усулҳои илмӣ асос ѐфтаанд; 

- таҳлили проблемаҳои имконпазири татбиқи идеяҳои тиҷоратӣ, аз 

ҷумла тағйир додани вазъи бозор ва амалҳои рақибон. 

                                                           
19Нигаред: Бизнес-планирование: методология и методы / под ред. В.М Попова, С.И. 
Ляпунова, С.Г. Млодика. ‟ М.: Финансы и статистика, 2012. ‟ 816 с. - ISBN: 978-5-279-
03077-4 
20Галенко В.П., Самарина Г.П., Страхова О.А. Бизнес-планирование: создание 
успешного бизнес-плана на предприятии. - М.: Питер, 2006. ‟ 383с. 
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Дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐт таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ ѐ 

нақшаи бизнес ‟ нақша дорои хусусиятҳои худ буда, вале сохтори он асосан 

фарқ надорад.  

Дар кишвари мо сохтори лоиҳаҳои сармоягузорӣ (нақшаи тиҷоратӣ) 

дар сатҳи қонунгузорӣ муқаррарӣ нест, бинобар ин, олимон маҷмӯи 

гуногуни қисмҳои худро пешниҳод мекунанд. Агар мо ҳамаи гуногунии 

усулҳои дохилӣ ва хориҷии таҳияи лоиҳаҳои сармоягузориро таҳлил карда 

тавонем, он фарогири универсалии лоиҳаи бунѐдист, вале универсалии 

умумии сохтори он нест. Дар бештари ҳолатҳо, сохтори лоиҳа дар шакли се 

блок пешниҳод карда мешавад.  

Блоки аввал аз таҳлили вазъияти кор дар соҳаҳо ва лоиҳа ѐ ҳолати 

тиҷоратӣ, ки яке аз онҳо барои ноил шудан ба ҳама ҷузъҳои идоракунӣ 

мебошад, иборат аст.  

Блоки дувум нақшаи чорабиниҳои маъмуриро, ки барои ноил шудан 

ба мақсадҳои гузошташуда равона шудааст, тасвир мекунад.  

Блоки сеюм нақшаи молиявиро оид ба баҳодиҳии молиявӣ ва 

иқтисодии лоиҳаҳои сармоягузориро дар бар мегирад. 

Дар бештари ҳолатҳо, лоиҳаи сармоягузорӣ аз қисматҳои асосии зерин 

иборат аст: саҳифаи унвонӣ, шарҳ, тавсиф, муассисаҳо, тавсифи лоиҳа, 

таҳлили соҳаҳо ва рақобат, нақшаи истеҳсолот, нақшаи маркетинг, нақшаи 

ташкилӣ, нақшаи молиявӣ, арзѐбии хатар ва суғурта, татбиқ намудан. 

Ҳангоми таҳияи лоиҳаи сармоягузорӣ тадқиқоти техникӣ низ татбиқ 

карда мешавад, ки он сабабҳои интихоби технологияҳои пешқадам, 

раванде ва қарорҳо дар лоиҳа, натиҷаҳои татбиқи онҳо ва ҳисобкунии 

самаранокии иқтисодиро дар бар мегирад. Асоснокии техникӣ ‟ иқтисодї 

нисбат ба бизнес ‟нақша хеле пасттар аст, аз ин рӯ, асосан барои лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ барои ҷорӣ намудани технологияҳои нав, равандҳо ва 

таҷҳизот дар корхонае, ки аллакай вуҷуд дорад, фаъолият мекунад, 

бинобар ин, таҳлили бозор, стратегияи маркетинг, шарҳи маркетинг, 

тавсифи молҳо ва тавсифи маҳсулот, таҳлили хатарҳо аксар вақт оддӣ  
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нест. Тавре ки дар боло зикр шуд, рушди лоиҳаи сармоягузорӣ як қатор 

марҳилаҳоеро дар бар мегирад, ки дар расми 1.2.1 нишон дода шудааст. 

Вазифаҳои ин марҳилаҳо то андозае барои рушди қарори иттилоотӣ 

заруранд. Масалан, марҳилаи ҷамъоварии иттилоот ва интихоби ҳаҷми 

таҳияи лоиҳа барои таҳлили иқтидори эҳтимолии бозорӣ, фурӯши 

маҳсулот, пешгӯии ҳаҷми фурӯш хеле муҳим аст. Зеро арзиши он метавонад 

ба талафи як қисми муайяни бозори фурӯш, ба истифодаи бесамари 

иқтидорҳои истеҳсолии дар доираи лоиҳа оварда расонад. Дар марҳилаи 

пешгўии ҳаҷми истеҳсолот ва фоида, ки иттилоотро дар бораи ҳамаи 

хароҷотҳои эҳтимолӣ гирифтааст, хароҷоти нақшавӣ дар истеҳсолот ҳисоб 

карда шуда, миқдори пешбинишаванда равшан мегардад. Вазифаи муҳим 

дар ин ҷо ин аст, ки таҳлил бояд безарар бошад. 

 

Расми 1.2.1. Даврањои асосии коркарди лоињаи сармоягзорї 
 

Дар ҳолате, ки фоидаи нақшавӣ аз арзиши пешбинишуда ѐ каме 

баландтар аст, пас лоиҳаи сармоягузорӣ дар марҳилаи рушд метавонад рад 

карда шавад. Дар сурати мавҷуд будани сатҳи қабули даромад интизории 

минбаъда гузаронида мешавад. Дар марҳилаи арзѐбӣ кардани намудҳо ва 

сатҳҳои хавфҳо, имконоти гуногуни имконпазири тағйирѐбии 

континенталӣ таҳлил карда мешаванд, ки ба таҳлили ҳассос, сатҳи 
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хатарнокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ имкон медиҳад. Ҳадафи асосии 

арзѐбии арзиши сармоявии ин муқоиса кардани лоиҳаи сармоягузорӣ бо 

дигар имкониятҳои тақсимоти сармоягузорӣ мебошад ва натиҷаҳои 

тањқиқоти дар ин марҳила гузаронидашуда хулосаи ниҳоии лоиҳаи 

таҳияшуда аст, ки оѐ он бояд амалӣ карда шавад ѐ не?  

Ҳоло, вақте ки самти асосии сиѐсати иқтисодии ҷумҳурӣ татбиқи 

стратегияи воридоти маҳсулоти саноатӣ ва афзоиши иқтидори содиротии 

иқтисодиѐт мебошад, вазифаи афзалиятноки фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидорӣ дар бозори дохилӣ ва беруна вазифаи афзалиятноки сиѐсати 

иқтисодии давлат ба њисоб меравад. Бо ин мақсад, дар сатҳи корхонаҳои 

мушаххас, таҳлили мунтазами фаъолият ва қарорҳои стратегӣ оид ба оғоз 

намудани лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ зарур аст, ки он ба ҳалли 

мушкилоти дар истеҳсоли маҳсулоти баландсифат мављуда, беҳтар 

намудани технологияҳои истеҳсолӣ, идоракунӣ ва сарфаи тамоми намуди 

захираҳо равона карда шудааст. Аз ин лиҳоз, муносибатҳои нав бояд дар 

рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки ба истифодаи васеи технологияҳои 

муосири иттилоотӣ ва дастовардҳои илмиву техникӣ асос ѐфтаанд, тавсия 

намоянд. Ворид шудани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Созмони умумиҷаҳонии 

Савдо зарурати қонеъ намудани қоидаву шартҳои онро талаб мекунад. Дар 

ҳақиқат, глобализатсия ва пайвастан бо иқтисоди ҷаҳонӣ на танҳо 

инкишофи стратегияҳои муосири рушд дар сатҳи як кишвар, минтақаҳо, 

соҳаҳои саноат ва иқтисодиѐт, балки ҷузъҳои онҳо - лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ мебошад. Дараҷаи ҳозираи тарҳрезии сармоягузорӣ дар 

асоси принсип ва методология барои рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки 

ҳамчун UNIDO (UNIDO дар соҳаи рушди саноатӣ) қабул шудааст, дар 

саросари ҷаҳон асос ѐфтааст.  

Истифодаи методологияи ягона барои ҳалли мушкилоти гуногуни 

фаъолияти сармоягузорӣ, иштироккунандагон дар лоиҳаҳои сармоягузорӣ, 

шарикон, ширкатҳои машваратӣ, таъминкунандагон ва харидорони 

таҷҳизот муфид аст. Зеро ин барои ба танзим даровардани система, 
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ҳамкории байни иштирокчиѐни лоиҳаи сармоягузорӣ, инчунин ба 

беҳтаргардонии сифати натиҷаҳои лоиҳаҳо мусоидат мекунад. Махсусан, 

истифодаи усули ягона дар муассисаҳои молиявӣ ва бахши бонкӣ 

манфиати зиѐд хоҳад дошт. Азбаски он арзѐбии интихоби 

маблағгузориҳоро барои лоиҳаҳои бомуваффақият омода ва стандарти 

сохтмониро соддатар менамояд. 

Дар ин раванд, як силсилаи қарорҳои мушаххаси сармоягузорӣ 

ташкил карда шудааст, ки онҳо бо таркиби лоиҳаи таҳқиқот алоқаманд 

мебошанд. Барои баровардани хулоса, аз усулҳои ҷиддии далелҳо ва 

беҳтаринҳо истифода мешаванд. Масалан, маҳалли ҷойгиршавии объекти 

нав таҳия ва татбиқи моделҳои иқтисодӣ ва математикӣ, ҳалли мушкилоти 

дахлдори иқтисодӣ ва математикиро талаб мекунад. Зеро бояд, ки 

аксарияти муқаррароти қарорҳои идоракунӣ (интихоби маҳсулот ѐ 

хизматрасонӣ, ашѐи хом, таҷҳизоти зарурӣ, технология ва ғайра), 

ҳисобкунии ҳисоботи таркиби қаблӣ ва мундариҷаи лоиҳаи сармоягузорӣ 

асоснок карда шавад. Пеш аз ҳама, нишондиҳандаҳои натиҷаҳои ниҳоии 

зайл ҳисоб карда мешаванд: NPV (Net Present Value), давраи пардохт ва 

ғайра. Сипас тањқиқот ба марҳилаи таҳқиқи пешакии асоснокии техникӣ ‟

иқтисодӣ  мегузарад. Дар асоси натиҷаҳои ин таҳқиқот, агар таҳиягар бо 

нишондиҳандаҳои ниҳоии лоиҳаи сармоягузорӣ қонеъ гардонида шуда 

бошад, пас онҳо таҳқиқоти амалиро анҷом медиҳанд ѐ ин ки ба таҳия 

намудани бизнес ‟ нақшаи лоиҳаи сармоягузори шурӯъ менамоянд. Агар 

натиҷаҳо қаноатбахш набошанд ѐ ба таҳиягар ҷавобгӯ набошанд ѐ ба 

таври ғайриқаноатбахш эътироф карда нашаванд, пас имкон пайдо 

мекунанд, ки имкониятҳоро тафтиш кунанд ва боз як тањқиқоти пешакӣ 

анҷом диҳанд. Ин раванд то даме, ки натиҷаҳои қаноатбахш гирифта 

мешавад ва пас аз он ки лоиҳаи ниҳоии лоиҳаи сармоягузорӣ ба охир 
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мерасад, идома меѐбад.21 

Бо ин равиш дар раванди таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, интихоби 

роҳҳои беҳтарини идоракунӣ ба мо имкон медиҳад, ки лоиҳаро дуруст 

арзѐбӣ намуда, ҳамаи имкониятҳо ва муҳити лоиҳаи сармоягузориро ба 

инобат гиред. Рушди мунтазами лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва иҷрои 

ҳуҷҷатҳои ниҳоӣ, таъсиси як усули мустақими вариантҳои алтернативӣ, ки 

қабули қарорҳои субъекти мустақилро ба вуҷуд меорад, ниҳоят ба хубтар 

шудани сифати тарҳ ва беҳтар намудани истифодаи сармоягузорӣ 

мусоидат намекунад. Дар ин ҳолат, сармоягузории ҷалбшуда барои рушди 

иқтисодии кишвар, минтақа, корхона, натиҷаҳои дилхоҳро ба даст 

намеоранд ва сармоягузорӣ ҳеҷ гоҳ амалї  нахоҳад шуд. 

Бинобар ин, барои арзѐбии самарабахшии ин гуна лоиҳаҳои 

сармоягузории  зарурї ҷавоб додан ба як қатор масъалаҳое, ки лоиҳа дар 

оянда татбиқ шаванд, ҷонибҳои зерин таъсир мерасонанд: истеҳсолӣ, 

фурўшї, молия, ва ғайра. Њангоме, ки чунин маълумоти муфассал 

(эътимодбахш) ва мушкилот дар бисѐр масъалаҳои дигар мављуданд, 

имконияти ташаккул додани лоиҳаи ба сармоягузор мувофиқаткунанда 

низ мушкил мегардад. Ин методология барои он пешниҳод карда шудааст, 

ки метавонад маълумоти заруриро барои муайян ва татбиқи дурнамои 

ҳаракати захираҳои молиявию - пулӣ ва мувофиқан арзѐбии лоиҳаро бо 

назардошти нишондиҳандаҳои миқдорӣ таъмин намояд. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ инҳоянд: 

Якум, ҳисоботи дақиқ ва муфассали фикри лоиҳа, ки бо ишора ба 

фаслҳои дар он иштироккунанда алоқаманд аст. Агар дар сохтори 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ унсурҳои моликияти зеҳнӣ, идеяҳои инноватсионӣ 

вуҷуд дошта бошанд, пас ин лоиҳа бояд ҳамчун инноватсия ба ҳисоб 

гирифта шавад. Ҳадафи лоиҳа бояд самаранокии имконпазир ва 

имконпазирии лоиҳаи сармоягузориро инъикос намояд. 

                                                           
21Нигаред:  Гейзлер   П . С . Организация  инвестиционной   и  проектной деятельности  
на  предприятиях  Республики  Беларусь // Вести  Ин-та предпринимательской 
деятельности, 2013.  - № 1. - С. 31‟37. 
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Дуюм, баррасии муфассали ҳамаи қарорҳои сармоягузорӣ, 

асосноккунии ҳисобҳо, аз ҳисоби асоснок будани маҳсулот (кор, 

хизматрасонӣ). Диққати махсус бояд ба омӯзиши имкониятҳои лоиҳа 

равона шавад, ки он аз се қисм иборат аст: маркетинг, асосноккунии 

маҳалли ҷойгиршавӣ (маҳалли ҷойгиршавии) иншооти нав ва ташкили 

бизнес. Объекти тањқиқоти маркетинги лоиҳаи сармоягузорӣ, 

сегментатсияи лоиҳа ва ғайраро талаб мекунад, ки хароҷоти ин 

чорабиниҳо муайян карда шавад. (ӌойгиршавии корхона аксуламал, 

махсусан ҳангоми бунѐди иншооти нав). Барои ин, интихоби объекти 

таснифот - барои саноатї махсусгардонидашуда ва технологияи 

компютерӣ барои ҳисоб кардани ҳисобҳои беҳтарин дар асоси моделҳои 

иқтисодӣ ва математикӣ истифода мешавад. Дар робита ба ташкили 

истеҳсолот, ташкили функсияҳои функсионалӣ дар истеҳсоли маҳсулоти 

нимтайѐр, ки дар асоси омори истеҳсолот (ашѐи хом, техника ва таҷҳизот). 

Сеюм, истифодаи ҳамаи ҳисобҳо, асоснокии истеҳсолӣ - техникӣ ва 

иқтисодии лоиҳа, ки боиси тағйирѐбӣ ва тавзеҳот мегардад, барои беҳтар 

намудани қарорҳои идоракунӣ андешида мешаванд: агар имконияти 

мувофиқ надошта бошад, ҳисобкунии самаранокии лоиҳа боз ҳам такмил 

дода мешавад, омӯзиши корпоративӣ ѐ нақшаи ниҳоии тиҷоратии лоиҳа 

дар ҳолати интизории натиҷаҳои самарабахш. 

Чорум, таҳияи лоиҳаи сармоягузорӣ бо роҳи ба охир расонидани 

нақшаи тиҷоратии лоиҳа, таҳия намудани ҷадвалҳои ҳамаи ҳуҷҷатҳо: 

ҳисоботи фоида ва зарар, тавозун, эъломияи нақдӣ (маблағҳои нақдӣ). 

Илова бар ин, талабот ба ҳаҷми сармоягузорӣ бо ҳисоби ҳамаи ҳисобҳо 

барои асоснокии он, манбаъҳо ва мавҷудияти захираҳои сармоягузорӣ, 

натиҷаҳои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар доираи марҳилаҳои 

тарҳрезӣ ва ғайра муайян карда мешаванд. 

Имрӯз, қариб ҳамаи субъектҳои соҳибкорӣ бо истифода аз 

технологияи компютерӣ ва иттилоот дар ҳамаи соҳаҳо фаъолият мекунанд. 

Дар айни замон, бозорҳо, системаҳо ва барномаҳои баҳисобгирии 
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муҳосибӣ, кадрӣ, тарҳрезии автоматизатсия, идоракунии системаҳо ва 

идоракунии электронии ҳуҷҷатҳо ва ғайра мављуд мебошанд. Ҷорӣ 

намудани ин системаҳо дар амалия ба тағйироти мусбӣ дар низоми 

идоракунии корхонаҳо ва низоми иқтисодии минтақавӣ оварда мерасонад. 

Дар рафти иҷрои расмиѐти интихоби омилҳо дигар вазифаи муҳимми 

методологӣ таҳия ва татбиқ карда шуд. Он дар асоси таркиби омилҳои 

муҳими сармоягузорӣ ѐ бетағйир боқӣ мемонад ѐ қисман вобаста аз 

хусусиятҳои ҳар як марҳалаи рушди иқтисодиѐти минтақа, тағйир меѐбад . 

1.3. Таҷрибаи мамлакатҳои хориҷӣ оид ба татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ 

Таҳлили сиѐсати сармоягузорӣ ва принсипҳо барои рушди лоиҳаҳои 

сармоягузории кишварҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки он танҳо бо таъсиси 

шароитҳои умумии фаъолияти сармоягузорӣ ба охир намерасад, балки 

нақши фаъолонаи давлатро дар ташкили низоми маблағгузории 

дарозмуддати иқтисодиѐт таъмин менамояд. Дар бисѐре аз кишварҳои 

мутарақќии ҷаҳон, махсусан дар Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико ва  Иттиҳоди 

Аврупо, ҳарчанд онҳо ба кишварҳои дигар барои кам кардани дахолати 

давлат дар иқтисодиѐт мусоидат менамоянд, аммо худи онҳо  сиѐсати 

давлатии фаъоли иқтисодӣ доранд. Ин аз он сабаб аст, ки қарори як қатор 

вазифаҳои сармоягузорӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки аз ҷониби 

давлат муқаррар гардидаанд, ин гуна дахолатро талаб мекунад. 

Маблағгузории давлатии амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

хориҷи кишвар бо тарзњои гуногун, аз ҷумла усулҳои барномавии 

мақсаднок сурат гирифта, ба соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐт тақсим карда 

мешавад, ки барои онҳо намудҳои гуногуни муассисаҳои махсуси давлатии 

молиявӣ истифода мешаванд. Дар раванди таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

усули барномае, ки дар бисѐре аз кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон фаъолона 

љонибдорї мешаванд, дастгирї мегарданд. Дар кишварҳои пешрафта 

лоиҳаҳои сармоягузорї таҳия ва татбиқ шудаанд, ки дар асоси барномаи 

рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа асос ѐфта, ҳадафи асосии онњо 
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фароҳам овардани шароит барои рушди минтақаҳои алоҳида ва таъмини 

сатҳи зиндагии аҳолии онҳо мебошад. Дар ин соҳа таҷрибаи Иѐлоти 

Муттаҳидаи Амрико махсусан ҷолиб аст. Дар Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико, 

бо тамоюлоти умумии бозор, як қатор лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ 

ва барномаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ таҳия карда шуданд, ки таъсири он ба 

равандҳои иқтисодӣ калон буда дастгирии рақобатпазирии кишвар дар 

арсаи ҷаҳонӣ таъмин карда шудааст. Дар ИМА таҷрибаи ИЉШС дар 

бобати танзими давлатии равандҳои иқтисодии миллӣ аз соли 1933 

инљониб истифода мешавад. Истифодаи фаврии ин иқдом дар иқтисодиѐти 

Амрико аз вазъияти таназулли калони иқтисодӣ буд. Фаъолияти давлат дар 

иқтисодиѐт асосан дар ҷорӣ намудани унсурҳои банақшагирии марказӣ ва 

дар асоси ин, тањияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои рушди бахшҳои 

иқтисодиро ифода меѐбад. Дар солњои 30-юми асри гузашта, барномаи 

васеи минтақавӣ - барномаи рушди Водии дарѐи Теннесси, ки то ҳол амал 

менамояд, оѓоз ѐфт.  Барои рушди минтақа ва татбиқи якчанд лоиҳаҳои 

сармоягузории калон барномаи таъмини рушди ҳудудҳо дар водии 

Теннесси қабул гардид, ки дар он як қатор мушкилоти махсус,  аз љумла 

рушди иқтидори захираҳои гидроэнергетикӣ, бунѐди обанборҳои сунъии 

нав барои паст кардани фазои хушк ва ташкили манбаъҳои об барои 

обѐрии заминҳои кишоварзӣ, азхудкунии комплексии замин, истеҳсоли 

афзоиши коркард ва истеҳсоли маҳсулоти хоҷагии қишлоқ, баланд 

бардоштани кишоварзї дар дарѐи Теннесси ва рушди шабакаи 

коммуникатсияи нақлиѐт дар минтақа, барои беҳтар намудани шароити 

зиндагии аҳолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ дар минтақа, таъсиси 

минтақаҳои истироҳатӣ, беҳтар намудани вазъи экологиро дар бар 

мегирифт.  

Бояд қайд кард, ки татбиқи барномаҳои мақсадноки татбиқи 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар давраҳои иқтисодӣ, дар ҳолати зарурӣ барои 

нигоҳ доштани ҷойҳои корӣ, дастгирии фаъолияти мӯътадили корхонаҳо, 

ки аҳамияти стратегӣ доранд, ба иқтисодиѐти минтақа мусоидат мекунанд. 
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Дар кишварҳои пешрафта, таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои татбиқи 

барномаҳои мақсаднок воситаи муҳим буда, тавассути таҳияи сиѐсати 

сохтории давлат татбиқ мегардад. Бе барномаҳои мақсаднок ҳалли 

мушкилот дар чунин соҳаҳое, ки рушди инфраструктураи саноатӣ ва 

иҷтимоӣ, тадқиқоти илмиро, таъмин менамояд, ғайримкон мебошад. Дар 

мамлакатҳои аврупоӣ барномаҳои мақсаднок асосан барои таҳия ва 

амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ба муҳлатҳои дароз, ки ба сармояи 

хусусӣ алоқамандї надорад, истифода мешаванд. Дигар шакли иштироки 

давлат дар љараѐни иқтисодии мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо танзими 

давлатӣ мебошад, ки барои дастгирии соҳаи саноат (ангишт,  металлургия 

ва ғайра.) нигаронида шудааст. Махсусан, таҷрибаи татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузории минтақавӣ дар Олмон хеле ҷолиби диққат аст. Аз се як 

ҳиссаи қаламрави Олмонро барномаҳои мақсаднок барои рушди 

минтақаҳо фаро гирифтаанд. Дар қонуни асосии кишвар ҳатто як тарзи 

махсуси «вазифаи давлатӣ» вуҷуд дорад, ки айни замон дар тарҳи замонавӣ 

ба мақсад мувофиқ аст. Яке аз самтҳои асосии ин вазифаҳо беҳбуди фазои 

иқтисодї дар минтақаҳо мебошад. Дар хоҷагиҳои заминдорӣ барномаҳои 

«Беҳсозии сохтори иқтисодии минтақавӣ» таъсис дода шудаанд. Ин 

барномаҳо асосан барои рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ, аз ҷумла ҷудо 

намудани кӯмакпулиҳо аз буҷаҳои федералӣ ва буҷаи замин барои рушди 

саноат ва инфрасохтор, ки дар навбати худ барои пешбурди васеътари 

раванди сармоягузорӣ шароити мусоид фароҳам меорад, пешбинї 

гардидаанд. 

Дар Финландия ва Италия аз ҳисоби кӯмакҳои фаъоли давлатӣ ба 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноат ва дастгирии давлатӣ ба кӯмаки 

содироти саноатӣ, аз ҷумла маблағгузории мустақим нигаронида шудаанд. 

Дар Италия барои татбиқи ин ҳадафҳо, муассисаи муҳим ташкил 

карда шудааст, ки фаъолияташро сармоягузории Ширкати суғуртаи 

давлатии Саче ба ўњда дошт. Соли 1998 ин институт ба Донишкадаи 

давлатии суғуртаи амалиѐти тиҷорати хориҷӣ табдил дода шуд, ки он ба 
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туфайли моликият ва истиқлолияти маъмурӣ ба даст омадааст. Он ҳуқуқи 

васеъ дорад, ки барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ тавассути системаи 

қарздиҳӣ дар дохили кишвар ва берун аз он, аз ҷумла тавассути додани 

вомбаргҳо қарз додани маблаѓњоро дорад. Институт инчунин барои 

амалиѐтҳои мустақими сармоягузорї кафолат медиҳад. Илова бар ин, дар 

Италия барои татбиқи дастгирии давлатӣ дар доираи меъѐри фоизии 

субсидия барои кредити содиротӣ дар Италия, ширкати махсуси молиявии 

давлатии «Симест» фаъолият мекунад.22. 

Дар Финландия, маблағгузории кӯтоҳмуддати лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ амалӣ карда мешавад, аммо маблағгузории 

миѐна ва дарозмуддат бошад, аз ҷониби ташкилотҳои махсус бо шартҳои 

тиҷоратӣ ва имтиѐзнок ва инчунин маблағгузории суботи пешпардохт дода 

мешаванд. Ба  Финландия барои ҷалби сармояи хориҷӣ таваљљўњи зиѐд 

медињанд, зеро он барои рушди энергетикӣ аҳамияти калони илмӣ дорад, 

аз он љост, ки давлат ба сармоягузорони хориҷӣ, ки дар минтақаҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ инкишофѐфтаи Финляндия фаъолият мекунанд, кӯмаки 

зарурӣ мерасонанд. Чунин дастгирӣ тавассути фондҳои минтақавии рушд, 

ҳамоҳангсозӣ, ки фаъолияти онҳо ба вазоратҳои мухталиф вобаста 

мебошанд, таъмин карда мешавад. Илова бар ин, дар Финландия якчанд 

фондҳои махсус фаъолият менамоянд, аз зумраи онњо лоиҳаҳои венчурӣ 

дар хориҷи кишвар мебошад.  

Фаронса ва Олмон сиѐсати иқтисодии давлатиро ба фарогирии 

фарқияти иқтисодии минтақавӣ равона сохтаанд. Илова бар усули соҳавии 

тақсимоти пул, лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ, аз њар ҷиҳат онро 

самараноктар баррасӣ мекунанд. Дар Фаронса, муносибатҳои байни 

давлат ва минтақаҳо дар заминаи шартномавӣ дар системаи банақшагирии 

миллӣ, бо мақсади пешбурди рушди иқтисодии минтақаҳо ба роњ монда 

шудааст. Рушди њар як минтақа тавассути шартномаҳои давлатӣ ба нақша 

гирифта шуда  ҳар ду ҷониб њам давлатї ва њам минтаќа ба як лоиҳаи 

                                                           
22http://italia. polpred.ru/1999/4.htm>. 
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сармоягузорӣ алоқаманданд ва дар нақшаи миллии давлат наќши муњим 

касб менамояд.  Аз соли 1989 инҷониб барои бо маблағҳои иловагӣ таъмин 

намудани минтақаҳои нисбатан суструшдѐфта диққати махсус дода 

мешавад.  

Айни замон дар Олмон, қисми ҷудонашавандаи сиѐсати иқтисодии 

кишварро таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои минтақавии сармоягузорӣ ташкил 

медињад, ки ҳадафи он таъмини иштироки баробари минтақаҳои сохтории 

заиф дар рушди иқтисодии кишвар мебошад. Чунин сиѐсат бо роҳи 

таҷдиди сохтори иқтисодиѐти минтақавӣ тавассути мусоидат ба беҳтар 

намудани инфраструктураи минтақавӣ ва ташкили ҷойҳои афзалиятноки 

бахшҳо аз ҳисоби грантҳо сармоягузорӣ карда мешавад. Механизмҳои 

конститутсионӣ оид ба ҳамоҳангсозии манфиатҳои федералӣ ва масъалаи 

рушди фаъолияти заминдорӣ дар минтақа - вазифаи миллӣ «Беҳтар 

намудани сохтори иқтисодиѐти минтақавӣ» - мувофиқи нақшаи генералӣ 

(чаҳорчӯбаи) аз ҷониби мақомоти федералӣ ва мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ таҳия гардида, аз ҷониби Бундестаг тасдиқ карда мешавад. Ин 

система сатҳи салоҳияти федералиро ба иштирокчии сиѐсат дар минтақа 

табдил дода он дар чунин тарзи ташкилѐбӣ  дар заминаи таъмини рушди 

худ наќши асосиро ташкил медиҳад. 

Дар Британияи Кабир 40 фоиз ва Норвегия 90 фоизи минтақаҳо бо 

барномаҳои мақсадноки минтақавӣ, фаро гирифта шудаанд. Ин 

барномаҳои мақсаднок асос ва объекти таҳияю татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ мебошанд. Қайд кардан зарур аст, ки қариб дар ҳамаи 

кишварҳои Аврупо мақомоти маъмурӣ барои рушди минтақавӣ, инчунин 

маблағҳои махсуси буҷетӣ барои дастгирии рушди минтақаҳо таъсис дода 

шудаанд. Аммо, инро мақомоти махсуси давлатӣ, ки барои татбиқи 

усулҳои мақсадноки барнома дар татбиқи иқтисоди минтақаҳо равона 

шудаанд, тарҳрезӣ намекунад.  Масалан, дар баъзе кишварҳо таҷрибаи 

таъсиси корхонаҳои махсуси давлатӣ дар минтақаҳо вуљуд дорад, ки ба 

туфайли он лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз ҳисоби буҷети давлатӣ ба 
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минтақаҳои дахлдор барои таҳияи инфрасохтор татбиқ мешаванд. Барнома 

як қатор тадбирҳоеро, ки ба рушди истеҳсолоти саноатӣ дар минтақа 

нигаронида шудааст, он бештар аз нисфи маблағҳоеро, ки аз ҷониби давлат 

ҷудо карда мешаванд, фароҳам меорад. 

Агар мо таҷрибаи фаронсавии барномаи иқтисодии Франсия ва таҳияи 

лоиҳаҳои сармоягузориро баррасӣ кунем, он дар ташаккул ва татбиқи 

барномаҳои миѐнамӯҳлат (4-5 сол) барномаҳои рушди иқтисодӣ ва 

иҷтимоиро ташкил медиҳад. Ин барномањо ба иќтисодиѐти Фаронса 

њамчун восита барои риоя намудани сиѐсати таъмини баробарии сохторї 

ва рушд пешнињод карда мешаванд. Лоиҳаҳои барномавӣ ва сармоягузорӣ 

ҳамчунин вазифаи нигоҳдории сиѐсати иқтисодии давлатро дар самти 

дарозмуддати сохторӣ ба миѐн меоранд. 

Дар асоси таҷрибаи Фаронса ва Олмон, принсипи маблағгузории 

давлатӣ барои рушд ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ ва 

баробарҳуқуқии байни минтақаҳои алоҳида дар сатҳи Иттиҳоди Аврупо, 

ки барои он Фонди хусусии сохторӣ таъсис дода шудааст, истифода 

мешавад. Маблағи ин фондҳоро ҳамаи кишварҳои узви Иттиҳоди Аврупо 

ҷамъоварӣ мекунанд ва қабулкунандагони онҳо танҳо давлатҳое 

мебошанд, ки дар ҳудуди он минтақаҳо аз нуқтаи назари рушди иқтисодӣ 

мушкилот доранд. Ҳамин тариқ, ҳамгироии минбаъдаи иқтисодиву сиѐсии 

аврупоӣ ба амалисозии тадбирҳо ва такмили тадбирҳои дастгирии 

давлатии иқтисодиѐт дахолат намекунад. 

Дар Австрия барои рушд ва татбиќи лоињањои сармоягузорї 

маблағгузории ғайримустақим ба воситаи системаи маблағҳои махсуси 

сармоягузорӣ барои рушд ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ сурат 

мегирад, ки он тавассути механизми қарздиҳии бонк амалӣ карда мешавад. 

Чунин маблағҳо на танҳо аз даромадҳои буҷетӣ, балки бо ҷалби фондҳои 

ройгони Бонки миллии Австрия пур карда мешавад. 

Ҷопон ва Чин фаъолияташонро ҳам дар фазои буҷетӣ ва ҳам дар 

шаклҳои мухталифи пасандозҳо ва шаклҳои мухталифи пасандозҳои 
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шаҳрвандон бо кафолати давлатӣ (пули нақд ва пасандозҳо) фаъолона 

истифода мебаранд. Қарздиҳии иқтисодиѐти Чин ба низоми бонкӣ боварӣ 

дорад. Ду намуди асосии қарздиҳӣ, аз љумла қарздиҳии тиҷоратӣ ва 

қарздиҳии сиѐсӣ мављуд мебошад. Дар соҳаи қарздиҳии тиҷоратӣ, меъѐри 

фоизи қарзҳо, инчунин самтҳои қарздиҳӣ дар асоси принсипҳои бозорӣ 

ташкил карда мешаванд. «Ќарздињии сиѐсӣ» њамчун воситаи асосї барои 

татбиқи сиѐсатгузории давлатӣ, ки он дар се бонки рушди давлатӣ барои 

татбиќи мақсадҳои сиѐсати давлатӣ таъсис дода шудааст, амалӣ карда 

мешавад. Манбаи ташаккул додани маблағ барои қарздиҳии сиѐсӣ «асосан 

буҷети давлатї» мебошад.23 

Дар Ҷопон, касри буҷет дар ҳама сатҳҳо, корхонаҳои давлатӣ ва 

муассисаҳои давлатӣ аксаран аз ҳисоби пасандозҳои шаҳрвандӣ пўшонида 

мешавад, зеро қарзҳои дар бозори ибтидоӣ аз ҳисоби муштарии асосї 

маблағгузоришаванда ва харидори асосӣ дар зинаи «Бюрои фонди 

боварӣ», ки системаи низоми нафақаи давлат, пасандозҳо ва амонатҳои 

суғуртаи шаҳрвандонро ташкил медињад, дар бонкҳо пасандозҳо гузошта 

шудааст. Фондҳои равонагардидаи давлатї барои татбиқи лоиҳаҳои 

бузурги сармоягузорӣ рушди инфрасохторро маблағгузорӣ мекунанд, ки 

дар он бахши хусусӣ њама гуна иштирокчии мустақими тиҷоратӣ 

манфиатдор нест. Чунин маблағгузорӣ тавассути Барномаи 

сармоягузориҳо ва қарзҳо («дзайто»), ки солона аз ҷониби парлумон 

ҳамчун қисми буҷети давлатӣ қабул карда мешавад, таъмин карда мешавад 24. 

Дар Олмон яке аз бузургтарин муассисаҳои сармоягузориву кредитии 

федералӣ, ки маќсадаш мусоидат ба рушди иқтисодиѐт мебошад Институти 

қарздиҳӣ оид ба барқарорсозии иқтисодї (Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) таъсис дода шудааст. Зарурати ташкили институт бо зарурати ба 

барқарорсозии хисороти иқтисодии ӌанги дуюми ҷаҳонӣ алоқаманд аст ва 

                                                           
23

Кузнецов С.В. Банковская система Китайской Народной Республики: Дисс.  канд. экон. 

наук. М., 2003. С. 64–69. 
24

Леонтьева Е.Л. Государственный сектор: Реформа бюджетной системы и новый круг 

приватизации // <http://www.japantoday.ru/associationrus/2.shtml>. 
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дар ин робита, 5 ноябри соли 1948 дар KfW қонуни махсус қабул карда 

шуда25, тибќи он KfW кори худро оғоз кард. Пеш аз ҳама, ҳамчун 

сарчашмаи маблағгузорӣ барои лоиҳаҳои афзалиятноки сармоягузорӣ 

барои таҷдиди Ҷумҳурии федералии Олмон барномаи ислоҳоти аврупоӣ 

(Нақшаи Маршалл) аз ҷониби ИМА барои кӯмак ба кишварҳои Аврупо 

барои наҷот додани оқибатҳои ҷанги шаҳрвандӣ тасдиқ карда шуд. Ин 

маблағҳо дар фондҳои махсуси  ERP-«Sondervermögen», ки дар асоси 

созишномаи байни Олмон ва Иѐлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба 

ҳамкории иқтисодӣ  ташкил ѐфтанд, љамъ омадаанд. Ин созишнома муайян 

кардааст, ки маблағҳо дар суратҳисобҳои Бонки Олмон, ки аз ҷониби 

воридгарони Олмон ба ИМА барои пардохти молҳо ва хидматҳо аз 

Иѐлоти Муттаҳида, ки тибќи нақшаи Маршалл маблағгузорӣ шудаанд, дар 

иқтисодиѐти кишвар дар шакли қарзҳои бардавом сармоягузорӣ мекунанд. 

KfW ҳамчун воситаи тақсимоти иқтисодии босамари ин маблағҳо 

истифода шудааст. Мувофиқи нақшаи Маршалл, ИМА ба Олмон баргашт, 

тамоми пардохти қарзҳо, дороиҳои фонд пурра ба Олмон гузошта шуд.26 

Айни замон, KfW ҳамчун бонк, ки рушди иқтисоди Олмон ва Аврупоӣ 

ҳисобида мешавад. Ҳадафи асосии фаъолияти ӯ қарздиҳии дарозмуҳлати 

барномаҳои миллии ислоҳоти сохторӣ дар иқтисодиѐт ва назорати 

истифодаи онҳо мебошад. Ҳолати ҳуқуқӣ ва фаъолияти KfW бо қонуни дар 

боло зикршуда, ки KfW ва қонунҳои дигар танзим карда мешавад. Муайян 

кардани муқаррарот тибќи ќонуни KfW, салоҳият ва муносибатҳои 

мақомоти идоракунии KfW мебошад. Барои маблағгузории фаъолияти 

қарздиҳии худ, KfW маблағгузории мақсадноки буҷетро дарѐфт мекунад ва 

маблағҳоро тавассути қарздиҳї дар бозори ҷаҳонӣ ҷалб мекунад. 

                                                           
25

Закон о Кредитном институте по восстановлению (Gesetzüber die Kreditans taltfür 

Wiederaufbau — Kred Anst WiAG Gesetz) // <http://www.kfw.de/ DE_Home/Service/ Online 

Bibl48/ DieBank30/index.jsp>. 
26

Брошюра Федерального министерства экономики и труда ФРГ «Европейская программа 

восстановления 2003. Экономическое содействие среднему и малому бизнесу» («ERP-

Programme 2003.Wirts chafts förderung fürden Mittelstand») // <http://www.existenzgruender.de 

/imperia/md/content/pdf/erp_2003.pdf>. 
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Маблағгузории фаъолияти KfW асосан ба масъалаи қарзҳои вомбарг, ки 

мутобиқи  Қонуни KfW ба он дода шудааст, роњандози мегардад. Бонкҳое, 

ки ба онњо аз ҷониби KfW ваколат дода шудаанд, аз ҳисоби масъулияти 

суботи давлат дорои рейтинги баланди сармоягузорӣ мебошанд. Ин ба 

онњо имкон медиҳад, ки маблағи ками маблағҳои қарзиро барои муддати 

тӯлонӣ ва бо шартҳои зарурӣ барои қарзҳои дарозмуддат дар сатҳи 

фоизҳои имтиѐзнок ҷалб намояд. 

Дар бозори сармояи дарозмуддати аврупоӣ, KfW бори панҷуми 

бузургтарин (пас аз давлатҳои Олмон, Франсия, Бритониѐ ва Италия) бонк 

ба њисоб меравад. 

Бояд таъкид кард, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таҷриба аз 

мамлакатҳои рӯ ба инкишоф дар рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ муфид аст. 

Талабот ба рушди саноатӣ вазифаи кишварҳои рӯ ба инкишофро барои 

таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳия мекунад. Дар ин соҳа кори 

коллективии UNIDO 27 дар таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки таҳти 

унвони “Дастурамал барои арзѐбии самаранокии сармоягузорӣ” дар соли 

1978 нашр шудааст. Мақсади ин кор ин аст, ки кишварҳои рӯ ба тараққӣ 

барои беҳтар кардани сифати пешниҳоди сармоягузорӣ ва мусоидат 

намудан ба стандартизатсия кардани саноативу техникиву иқтисодии 

кишвар, ки аксар вақт на танҳо нокифоя буда, на он қадар хуб омода карда 

мешуданд. 

                                                           
27Созмони Миллати Муттаҳид оид ба рушди саноатӣ UNIDO (Созмони Миллали 

Муттаҳид оид ба рушди саноат) муассисаи махсусгардонидашудаи Созмони Миллали 
Муттаҳид мебошад, ки кӯшиши он ба мубориза бо камбизоатӣ тавассути афзоиши 
маҳсулнокӣнигаронида шудааст. Ташкилот дониш, таҷриба, иттилоот ва технологияро 
сафарбар карда, ба ин васила ба шуғли самаранок, рушди иқтисодиѐти рақобатпазир ва 

устувории экологӣ саҳм мегузорад. UNIDO соли 1966 таъсис ѐфтааст ва дар соли 1985 

агентии махсусгардонидашудаи Созмони Миллали Муттаҳид шудааст. Дар доираи 

системаи ягонаи Созмони Миллали Муттаҳид, UNIDO дар ҳамкорӣ бо 170 давлати 

аъзо барои пешрафти саноатии ҳамаи кишварҳои рӯ ба инкишоф масъул аст. Идораи 

марказии он дар Венна ҷойгир аст ва UNIDO дар 34 шӯъбаи кишварӣ ва минтақавии 

худ, 19 дафтари таблиғи сармоягузорӣ ва интиқоли технологияҳо ва 9 маркази 
технологӣ фаъол аст.  
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Дар шароити кунунии ҷумҳурӣ, нокифоягӣ ва омодагии нодурусти 

тадқиқоти техникиву иқтисодӣ вуҷуд дорад ва ин ҳолат дар такмили 

сармоягузорӣ дар минтақаҳо, сармоягузорон ва муассисаҳои молиявӣ 

бисѐр монеаҳоро ба вуҷуд меорад. Аз тарафи дигар, вазъияти иҷтимоию 

иқтисодии ҷумҳурӣ вазъиятро дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ монанд  

Дар доираи системаи ягонаи Созмони Миллали Муттаҳид, UNIDO дар 

ҳамкорӣ бо 170 давлати аъзо барои пешрафти саноатии ҳамаи кишварҳои рӯ ба 

инкишоф масъул аст. Идораи марказии он дар Венна ҷойгир аст ва UNIDO дар 

34 шӯъбаи кишварӣ ва минтақавии худ, 19 дафтари таблиғи сармоягузорӣ ва 

интиқоли технологияҳо ва 9 маркази технологӣ фаъол аст.  

Ташкилот дониш, таҷриба, иттилоот ва технологияро сафарбар карда, ба 

ин васила ба шуғли самаранок, рушди иқтисодиѐти рақобатпазир ва устувории 

экологӣ саҳм мегузорад. UNIDO соли 1966 таъсис ѐфтааст ва дар соли 1985 

агентии махсусгардонидашудаи Созмони Миллали Муттаҳид шудааст.  

Аз ин рӯ, таҷрибаи ин кишварҳо дар таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

барои бахши хусусӣ ва ҷамъиятӣ аҳамияти бештар пайдо мекунанд. Дар 

айни замон, корхонаҳои ватанӣ барои таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, ки 

хусусияти муҳити иқтисодии дохилиро ҳамчун системаи бозаргонӣ 

мебозанд, зарур аст, ки таҷрибаи кишварҳои рӯ ба тараққиро омўзонд ва ин 

кӯмаки бебаҳо дар ҳамин маънӣ аст. Азбаски аксарияти проблемаҳои 

марбут ба раванди сармоягузорӣ дар ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он 

(мушкилоти ҷалби сармоягузориҳо, тақсимбандии идоракунӣ, зӯроварии 

бозорҳо, қобилияти нокофии иқтидори техникӣ ва ғ.) хусусияти кишварҳои 

рӯ ба инкишоф мебошанд. 

Методологияи UNIDO воситаест, ки махсусан барои эҳтиѐҷоти 

кишварҳои рӯ ба тараққӣ тарҳрезӣ шудааст ва ба бисѐре аз хусусиятҳои 

мушаххаси кишварҳои рӯ ба тараққӣ ҷавобгӯ аст. Аз ин рӯ, омӯзиши 

имкониятҳо барои татбиқи ин усул дар ҷумҳурӣ яке аз роҳҳои ҳалли 

вазифаҳои муҳими иқтисоди миллӣ дар сатҳи баланд бардоштани сатҳи 

сармоягузорӣ дар иқтисодиѐт мебошад. 
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Муҳимтар  он аст, ки як ҷузъи дигари мавзӯъе, ки нақши давлатро дар 

дастгирии раванди сармоягузорӣ вобаста мекунад. Таҷрибаи кишварҳои рӯ 

ба инкишоф нишон медиҳад, ки зарурати таъсири фаъолонаи давлат ба 

равандҳои иқтисодӣ дар иқтисодиѐти бозаргонӣ нишон дода шудааст. Бо 

сабаби кам будани маблағҳои буҷетӣ дар кишвар то рушд кардани 

консепсияи муносиби сармоягузории давлатӣ, то имрӯз.28 

Хусусияти раванди сармоягузорӣ дар кишварҳои рӯ ба инкишоф ин 

аст, ки онҳо кӯшиш мекунанд, ки технологияҳоро аз кишварҳои 

истеҳсолшуда ба кишварҳои худ ҷалб кунанд. Ҳамзамон хусусиятҳои зерин 

дар соҳаи иқтисодиѐт ва соҳаи иҷтимоии кишварҳои рӯ ба инкишоф вуҷуд 

дорад, ки ба равандҳои сармоягузорӣ монеъ мешаванд: 

 иқтидори хурд ѐ нисбатан хурдтарини бозори дохилӣ ва талабот 

онҳо; 

 вобастагии бавоситаи техникаи ашѐи хом; 

 инфрасохтори кам ва инфраструктура; 

 сатҳи пасти мутобиқсозии технологияҳои муосир ва ташкили 

интиқоли самараноки технологӣ; 

 сустии сохторҳои ташкилӣ ва идоракунӣ; 

 аз ҳад зиѐди ихтисос ва норасоии меҳнати хуби касбӣ; 

 норасоии шадиди захираҳои молиявӣ барои тағироти сохторӣ 

ва навсозии иқтисодиѐти миллӣ ва ғайра. 

Ин хусусиятҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки як қатор мушкилоти 

мушаххасе, ки дар амалисозии фаъолияти сармоягузорӣ дар кишварҳои рӯ 

ба тараққӣ ба вуҷуд омадаанд, муайян карда шудаанд. Бо назардошти он, 

ки аз ҳама фарқиятҳо дар ҳамаи кишварҳо фарқият доранд, сохтори 

иҷтимоию иқтисодии кишварҳои рӯ ба инкишоф, афзоиши гардиши 

захираҳои молиявӣ ба кишварҳои рӯ ба инкишофи сармоягузории 

самараноки бахши воқеӣ бояд бо дастгирии васеи давлат ҳамроҳӣ карда 

                                                           
28

Каюмов Н. К. Переходная экономика Таджикистана: концепции, целы и механизмы 

развития, Душанбе, 2013, 661 с . С. 332,   
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шавад. Ташаккулѐбии сармоя дар кишварҳои рӯ ба инкишоф чунин як 

маҳдудиятҳое мебошад, ки сармояи хусусӣ танҳо бо дастгирии фаъолонаи 

давлат бартараф карда мешавад. Бо мушкилоти раванди сармоягузорӣ 

қайд карда мешавад, ки метавонад як хулосаи зеринро ба даст орад: 

омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи кишварҳои рӯ ба тараққӣ дар рушд ва 

пешрафти лоиҳаҳои сармоягузорӣ танҳо ба ҳисоби микроэлемент маҳдуд 

намешавад. Дастгирии давлатии сармоягузориҳо зарур аст. 

Фаъолияти сармоягузорӣ дар кишварҳои рӯ ба инкишоф назаррас 

буда, вақте ки рушд ва татбиқи лоиҳаҳои мушаххаси сармоягузорӣ на 

танҳо ба пешрафти муосир дар тарҳрезӣ ва таҳлили сармоягузорӣ, на танҳо 

ба дастгирии ҳукумат, балки бо сабаби хусусиятҳои иқтисоди миллӣ 

вобастагӣ дорад. Методологияи UNIDO барои таҳияи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ механизмест, ки 

бомуваффақият ба тарҳҳои баландсифати сармоягузории касбӣ, ки 

комилан ба стандартҳои дақиқтарини мутахассисони кишварҳои 

рушдѐфта, таҷриба ба шароитҳои кишварҳои рӯ ба тараққӣ ҷавобгӯ 

мебошанд, мутобиқ мебошанд. 

Усули муносибат оид  ба рушд (аз он ҷумла методологияи UNIDO) дар 

аксари кишварҳои ИДМ бештар паҳн шудааст. Муносибат ба сохтмони 

лоиҳаи сармоягузории пешниҳодшуда, ки аз ҷониби мутахассисони 

UNIDO пешниҳод карда мешавад, мутахассисиест, ки ин ҳуҷҷатро ташкил 

медиҳад, ки дар бораи таснифи фаъолияти ҷорӣ ѐ нақшабандии субъектҳои 

хоҷагидорӣ нокифоя мебошад ва натиҷаҳои дар формате, ки бештар барои 

дарки маблағгузориҳои ғарбӣ истифода мешаванд, пешниҳод мекунад. Дар 

асл, таҷрибаи техника ҳамчун пойгоҳи ягона, як навъи забонҳои умумӣ, ки 

ба мутахассисон дар соҳаи тарҳрезии сармоягузорӣ, таҳлили молиявӣ ва 

роҳбарони ширкатҳо аз тамоми ҷаҳон имкон медиҳад. Аксарияти 

системаҳои компютерии маъмулӣ барои банақшагирии бизнес ба 

методологияи UNIDO такя мекунанд.  
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Ташкили рушди саноатӣ, як қисми Созмони Милали Муттаҳид 

мебошад, худи он барои ҳалли проблемаҳои истифодаи ҷаҳонии 

методологя  ва  татбиқи он дар шакли барномаҳои компютер кор мекунад. 

Натиҷаи чунин чорабини воситаи COMFAR (COMFAR) мебошад, 

бевосита аз тарафи UNIDO офарида шудааст ва ба он дар асоси тиҷорат 

тақсим карда шудааст. COMFAR метавонад аз ҷониби ҳар як шахси воқеӣ 

ѐ ҳуқуқӣ дар идораи ЮНИДО дар маҷмӯаи ҷамъбастии роҳнамо барои 

ширкатҳои машваратӣ, ки аз ҷониби UNIDO ҷалб карда шудааст, барои 

таҳияи таҳқиқоти пешакӣ ва тадқиқоти имконпазир амалӣ карда шавад. 

Дар таҳияи таҳқиқоти сармоягузорӣ, ширкати машваратӣ ба мувофиқа 

расидан ба методологияи UNIDO ва методология, ки дар "Дастурҳо оид ба 

таҳияи тадқиқотҳои техникӣ барои лоиҳаҳои саноатӣ" муқаррар шудаанд 

(нашри дуюм, соли 1991). Барои таъмин намудани хусусияти васеътари 

чунин омӯзишҳо, ширкатҳои машваратӣ тавсия додаанд, ки барномаҳои 

дар Дастурамали мазкур, махсусан боби 10-ум зикршуда риоя шаванд. 

Ҳисобот бояд аз 11 бобҳои зерин иборат бошад:29 

Боби 1 Хулосаи тадқиқот. 

Боби 2 Пешниҳод ва ғояҳои асосии лоиҳа. 

Боби 3 Стратегияи бозорӣ ва стратегияи маркетинг. 

Боби 4 Маводҳо ва маводҳои хом. 

Боби 5 Ҷойгиркунӣ, макони сохтмон ва арзѐбии муҳити зист. 

Боби 6 Тарҳрезии муҳандисӣ ва технология. 

Боби 7. Ташкили истеҳсолот ва хароҷот 

Боби 8 Манбаъҳои инсонӣ. 

Боби 9 Банақшагирӣ ва арзиши арзѐбии кори лоиҳа. 

Боби 10 Арзѐбии молиявӣ. 

Боби 11 Таҳлили иқтисодии хароҷот ва фоидаҳо. 

                                                           
29Требования к бизнес-плану Организации по промышленному развитию ООН 

(UNIDO).// http://www.i-con.ru/publications/22/ 
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Аввалин фасли якум бояд мутобиқи қисми 2-и Дастурҳо омода 

кардашуда ва таҳлили муфассал ва иттилооти муфассал дар ҳар яке аз 

онҳо, дар зер нишон дода мешавад. Боби 11 саҳми лоиҳаро дар бораи 

расидан ба ҳадафҳои миллии иҷтимоиву иқтисодӣ шарҳ медиҳад. Ҳангоми 

омода кардани ин фасли охир, мо бояд яке аз усулҳои шинохтае истифода 

намоем, ки дар шарти истифодабарӣ муайян карда шудааст. 

Таҳлили методологияи UNIDO нишон медиҳад, ки он воситаҳои нави 

идоракунии корпоративиро дар бар мегирад, ки барои рушди амалии 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ мувофиқанд. 

Дастрасии нисбатан осон ба захираҳои молиявӣ фаъолияти сармоягузории 

фаъолонаи кишварҳои рӯ ба инкишофро дар солҳои 1970-ум ҳавасманд 

кард. Қарорҳои сармоягузорие, ки дар он вақт гирифта шудааст, ба 

татбиқи як қатор лоиҳаҳое, ки минбаъд ба таври қаноатбахш фаъолият 

мекунанд, саҳм гузоштанд. Таҳлили бомуваффақияти имкониятҳои 

молиявӣ, техникӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ барои пешниҳоди сармоягузорӣ 

аксар вақт аз тарафи ҷомеаи ҷаҳонӣ талаб карда мешуд, зеро 

иштирокчиѐни ҷалб дар марҳилаҳои сармоягузорӣ манфиатҳои гуногун 

доштанд. Дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ бе таҳлили дурусти таҳлили 

воқеӣ боиси мушкилӣ мегардад ва фаъолияти сармоягузорӣ дар кишварҳои 

рӯ ба инкишоф суст карда шуд ва мақсадҳои прагматикӣ, ки ба 

категорияҳои мутамаркази иқтисодӣ мувофиқат мекунад, ба ҳадаф 

расиданд. 

Муносибати умумӣ ва воситаҳои мушаххаси таҳлилии методологияи 

UNIDO барои рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар кишварҳои рӯ ба 

тарақќӣ, пеш аз ҳама, таҳиягарони методология таъкид мекунанд, ки барои 

ҳамаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҳлили бозор яке аз вазифаҳои асосӣ ва 

тавсифи дуюми доираи сармоягузорӣ, барномаҳои эҳтимолии истеҳсолот, 

технологияҳои зарурӣ ва аксаран ва дар интихоби макони. Вобаста ба ин, 

нақш ва аҳамияти сармоягузории маркетинг, ин чунин нақша ва таҳқиқоти 

мунтазами бозорӣ ва махсусан, дар бозори захираҳои сармоягузорӣ пеш 
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замина барои рушди лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва татбиқи минбаъдаи он 

зарур аст. Дар асоси маълумот дар бораи бозори потенсиал, захираҳои 

меҳнатӣ, истеҳсолӣ ва молиявӣ, ки барои лоиҳаи мазкур дастрасанд, ба 

муваффақияти ҳадафҳои лоиҳаи сармоягузорӣ таъмин карда мешаванд. 

Фаҳмидани натанҳо бозорҳои фурӯш, балки бозорҳои таъминот ва 

консепсияи таъмини захираҳои зарурӣ барои лоиҳа зарур аст. Дараҷаи 

пурра ва дақиқ будани чунин маълумот вобаста ба сифати лоиҳаи 

сармоягузорӣ вобаста аст. 

Бо вуҷуди ин, дар шароити кишварҳои рӯ ба тараққӣ, аз ҷумла дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, хароҷоти гирифтани чунин иттилоот метавонад 

хеле баланд бошад, зеро вазъияти омор ва иттилоот дар муқоиса бо 

кишварҳои азхудшудаи саноатӣ хеле паст аст. Илова бар ин, саволе ба 

миѐн меояд, ки хоҳиши тафтишоти чуқур ва гаронбаҳои бозори номатлуб 

ва фарогиранда вуҷуд дорад. Дар ин робита, чун таҷрибаи кишварҳои рӯ 

ба тараққӣ нишон медиҳад, ки мувофиқати қонеъкунанда байни сифати 

тадқиқот аз як тараф ва хароҷот дигар мебошад. 

Ҳамин тариқ, методологияи UNIDO маркетинг-oriented, он маҷмӯи 

васеи воситаҳои маркетинги муосирро пешниҳод мекунад ва барои 

фаъолияти бомуваффақияти сармоягузорӣ дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ 

зарур аст. Методологияи UNIDO имкон медиҳад, ки татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузориро бомуваффақият анҷом диҳанд. Дар ин ҳолат, албатта, 

масъалаи дурусти такрори усулҳои методология дар амалияи 

банақшагирии тиҷоратӣ ва омодасозии асосҳои техникӣ ва иқтисодӣ барои 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ нест. Азбаски системаи баҳисобгирӣ ва 

андозбандии ҷумҳурӣ ҳанӯз ба стандартҳои байналмилалӣ мутобиқат 

намекунад ва бо ин сабаб техникаи ҳисобкунӣ баъзан аз методологияи 

пешниҳодшуда хеле фарқ мекунад. Аммо мантиқии методология, усулҳои 

таҳлил ва тарз барои ҳамгироӣ намудани нишондиҳандаҳои мухталиф дар 

шароити кунунии ҷумҳурӣ натиҷаҳои хуб медиҳанд. Ва ин асосан сабаби 

он аст, ки шарикони хориҷӣ бо интихоби сармоягузориҳои дохилӣ аз 
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сармоягузорони ватанӣ баҳо медиҳанд, ки интихоби онҳо дар ин усул ба 

таври мунтазам қатъ карда мешаванд. Намунаи мушаххаси истифодаи 

усули методология барои рушди лоиҳаи сармоягузорӣ дар соҳаи ташкили 

истеҳсоли нӯшокиҳои ғайри спиртӣ баррасӣ карда мешавад. Ин бо 

истифода аз маълумот анҷом дода мешавад. 
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БОБИ 2. ЊОЛАТИ КУНУНЇ ВА САМАРАНОКИИ ТАТБИЌИ 
ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРЇ ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

2.1. Тамоюли истифодабарии захирањои табиии минтаќа дар доираи рушди 

лоињањои сармоягузорї 

Системаи њавасмандгардонї барои тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорї ба воридшавии сармоя ба минтаќаи муайян, аз љумла 

вилояти Хатлон алоќаманд буда, он аз омилњои зиѐде вобастагї дорад.  

Мављудияти захирањои мењнатї ва ќувваи арзони корї омили маъмулї 

ба њисоб меравад. Ба таври назариявї гирем дар минтаќа омилњое, ки ба 

љалби сармоягузорї мусоидат менамоянд, хеле зиѐданд. Дар асоси татбиќи 

як ќатор нуқтањо ва принсипњои назарияи системањо, пеш аз њама, 

принсипњои зарурати гуногуни унсурњои система, миќдори аломатњои 

омилнокии хусусиро тавассути доираи начандони калони 

нишондињандањои ањамиятноки сармоягузорї мањдуд кардан мумкин аст. 

Интихоби аксар омилњое, ки љолибияти сармоягузоришавии вилояти 

Хатлонро тавсиф менамоянд, аз тарафи мо дар асоси тањлили сифатї 

амалї карда шуд. Ба ќатори омилњои хусусї тавсифи иљтимої, сиѐсї, 

экологї ва табиї-захиравии вилоятро интихоб кардан мумкин аст: суръати 

истењсолоти саноатї; бо роњњои автомобилї таъмин будани минтаќа, 

дараљаи зиндагии ањолии минтаќа, дараљаи љинояткорї, дараљаи 

ифлосшавии экологї, мављудияти захираи табии минералию ашѐи хом ва 

ѓайра. Зарурати ба назар гирифтани ин тавсифњо барои сармоягузорон ва 

тањияи лоињањои сармоягузорї муњим њисоб ѐфтани онњо мебошад. 

Айни замон коркард ва татбиќи лоињањои сармоягузорї дар 

иќтисодиѐти вилояти Хатлон вазифаи калидї ба њисоб меравад. Барои 

ноил шудан ба њалли муваффаќиятноки ин вазифањо љолибияти 

сармоягузоришавандагии вилоятро барои љалби сармоягузорони эњтимолї 

баланд бардоштан зарур аст. Дар шароити кунунии рушди иќтисодиѐт дар 

байни минтаќањо барои ба даст овардани захирањои сармоягузорї раќобат 

зоњир мегардад. Маќомоти мањаллии њокимияти давлатии минтаќаро 
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зарур аст, ки барои ба минтаќаи худ љалб намудани ин захирањо афзалияти 

раќобатии худ, тарафњои ќавї ва заифи кори худро љињати амалигардонии 

фаъолияти сармоягузорӣ ба таври њаќќонї бањодињї намояд. Бањодињии 

иќтидори сармоягузорӣ њамчунин барои дар назари сармоягузорон дуруст 

нишон додани мавќеъ ва афзалияти вилояти Хатлон зарур мебошад. 

Њадафи арзѐбии иќтидори сармоягузорӣ муайян кардани дурнамои 

имконияти барпо кардан ва фаъолгардонии корхонањои нав дар њамаи 

бахшњои иќтисодиѐти минтаќа мебошад. Њамин тариќ, иќтидори 

сармоягузорӣ сатњ ва меъѐри љолибияти сармоягузории объектњои 

минтаќа, маљмўи шароитњои объективї ва заминањои сармоягузорї 

(мављудияти талабот, актуалї будани таклифњои сармоягузорї вазъи 

иќтисодии љорї дар мамлакат, хусусияти андозбандї, гуногуншаклии 

объектњои сармоягузоришаванда ва ѓайраро) таљассум менамояд. 

Вилояти Хатлон ба сифати яке аз вилоятњои калони Љумњурии 

Тољикистон соли 1992 ташкил карда шудааст. Масоњати вилоят ‟ 24,6 

њазор. км.кв., ањолї то 1 январи соли 2016 3047,8 њазор нафарро ташкил 

медињад, яъне бештар аз 35,4% ањолии љумњурї дар ин вилоят зиндагї 

мекунад. Шумораи ањолии шањр 17,9 %, ањолии ќишлоќ ‟ 82,1% ташил 

менамояд. Зичии ањолї ба њисоби миѐна ба 1 км.кв. 123,9 рост меояд. Дар 

вилоят 24 ноњияи дењот ва 4 шањр, 133 Љамоатњои ќишлоќ мављуд 

мебошанд. Маркази вилоят ‟ ш. Бохтар. Вилояти Хатлон њудуди ба 24,6 

њазор километри мураббаъ баробарро ишѓол мекунад, ки ин 17,2 фоизи 

масоњати умумии љумњуриро ташкил медињад. Ањолии вилоят мувофиќи 

маълумоти ба рўйхатгирии ањолии соли 2000 ба 2 миллиону 292 њазору 954 

нафар мерасад, 20 фоизи ањолї дар шањрњо, ќисми боќимонда дар дењот 

зиндагї мекунанд. Кўдакони то 15-сола ќариб 995 њазор нафари ањолии 

вилоятро ташкил медињанд. 

Иќтидори сармоягузории вилояти Хатлон хеле васеъ буда, аз байни 

онњо чунин афзалиятњоро људо кардан мумкин аст: 

1. Дар мавќеи нисбат ба роњњои муњимми наќлиѐтии байниминтаќавї 

ва байналхалќї мусоид љойгир будани вилоят.  
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2. Пойгоњи ѓании захирањоро барои рушди кишоварзї ва соњањои 

саноат, пеш аз њама, саноати коркард доро мебошад. 

3. Дар шањрњои калони вилоят системаи тавонои маориф фаъолият 

менамояд. 

4. Дастгирии њамаљонибаи маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ба 

њавасмандгардонии сармоягузории хориљї ва расонидани кумак ба 

сармоягузорони хориљї. 

Ба туфайли татбиќи амалии лоињањо ва барномањои калони 

минтаќавии сармоягузорї дар вилоят сатњи устувори рушди иљтимої-

иќтисодї таъмин гардидааст. 

Љадвали 2.1.1  
Динамикаи нишондињандањои асосии иљтимоиву иќтисодии вилояти 

Хатлони Љумњурии Тољикистон 
 

Нишондињандањо 2000 2005 2010 2017 с. 2017 
нисбат ба 
с. 2000, 
маротиба 

Маљмўи мањсулоти минтаќавї, 
млн. сомонї 

397,7  1805,5  6493,2  16676,8 41 

Маљмўи мањсулоти минтаќавї 
ба сари ањолї, сомонї 

180,9 732,9 2406,1 5213,9 28,8 

Шумораи миѐнаи солонаи ба 
иќтисодиѐт машѓулбуда, њазор 
нафар  
 

353,8 380,6 372,0 447,7 1,26 

Сатњи бекорї, % 0,7 1,5 2,2 2,1 1,4 п.ф. 
Даромади буљаи давлатї, млн. 
сомонї 

22,6 232,8 609,4 1471,4 65,1 

Њисоби миѐнаи музди мењнати 
њармоњаи як корманд, бо 
сомонї 

9,80 56,56 232,9 843,39 86,1 

Андозаи миѐнаи нафаќаи 
якмоња, бо сомонї 

3,57 24,65 117,0 259,18 72,5 

Сарчашма: Њисоботи омории солонаи вилояти Хатлон дар солњои 2012-2018. С. 8-9. 

 
Чи тавре аз маълумоти љадвали 2.1.1 дида мешавад маљмўи мањсулоти 

минтаќавї дар вилоят дар давраи аз соли 2000 то соли 2017 аз 397,7 млн. 

сомонї то 16676,8 млн. сомонї, ва ѐ зиѐда аз 41 маротиба афзудааст. 

Маљмўи мањсулоти минтаќавї ба њар сари ањолї аз 180,9 сомонї то 5213,9 

сомонї (беш аз 28,8 баробар) зиѐд шудааст. Мувофиќан даромади буљаи 
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давлатї, њамчун манбаи асосии рушди соњаи иљтимоии минтаќа 65,1 

баробар афзоиш ѐфтааст. Зариби пешравии суръати афзоиши даромади 

буља 1,58 (65,1/41) ташкил медињад, яъне ба њар як банди рушди њаљми 

маљмўи мањсулоти минтаќавї 1,58 нишондињандаи даромади буља рост 

меояд. Дар асл, њиссаи даромади буљаи давлатї нисбат ба ММД зиѐд 

мешавад, яъне агар он соли 2000 5,7 % ташкил дода бошад, он соли 2017 ба 

8,8% маљмўи мањсулоти минтаќавї расидааст. Омили чунин афзоиш 

фаъолшавии функсияњои давлат дар татбиќи мазмуни иљтимоии ба 

иќтисодии бозорї равонашуда мебошад, ки он хоси давлати иљтимої ба 

шумор меравад. Музди миѐнаи моњонаи мењнати кормандон 86, 1 

маротиба, андозаи миѐнаи нафаќапулї 72,5  маротиба афзуд. Дар давраи 

тањлилшаванда шумораи миѐнаи ањолии дар иќтисодиѐт машѓулбуда  93,9 

њазор нафар ѐ 26 фоиз афзудааст. Сатњи бекорї дар ин даври тањлилї ба 1,4 

пункти фоизї афзудааст. Аз ин љост, ки маќомоти мањаллии њокимияти 

давлатї дар чањорчўбаи стратегияи индустракунонии минтаќа барои паст 

кардани сатњи бекорї тадбирњои судбахш меандешанд. 

Тавсифи макроиќтисодии минтаќа дар системаи тањлили рушди 

иљтимоию иќтисодї мавќеи махсусро ишѓол менамояд. Нишондињандаи 

пурракунандаи иќтисодии фаъолияти минтаќа, ки раванди истењсоли 

мањсулот, хизматрасонї ва дараљаи рушди иљтимої-иќтисодии минтаќаро 

инъикос менамояд, маљмўи мањсулоти минтаќавї ва истењсоли маљмўи 

мањсулоти минтаќавї ба њар як сар ањолї ба њисоб меравад. Агентии 

давлатии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон аз соли 2000 то 

инљониб дар маљмўаи омории расмии мамлакат маљмўи мањсулоти 

минтаќавиро њамасола инъикос менамояд. Алњол ин нишондиханда, ки дар 

сатњи мамлакат ва минтаќањои он ба њисоб гирифта мешавад, заминаи 

иттилоотии тањлил ва пешгўии рушди иљтимоиву иќтисодии минтаќа 

гардидааст. 

 

 

 



60 
 

Љадвали 2.1.2  
Динамика ва сохтори маљмўи мањсулоти минтаќавї дар солњои 2000-2017 

 
№  2000 2005 2010 2017 Таъѓирот 

нисбат ба 
соли 2000 

маро
тиба 

фоизи 
пункт
и 

  Млн. 
сом 

Бо 
% 

Млн. 
сом 

Бо 
% 

Млн. 
сом. 

Бо  
% 

Млн. 
сом. 

Бо 
% 

  

1 МММ 1776,9 100 6878,2 100 22309 100 54011,2 100 30,3  - 

3 ВМКБ 32,2 1,8 160,0 2,3 416,1 1,9 966,6 1,73 30.0 - 0,07 
4 Вилояти Суѓд 486,9 27,4 1764,5 25,7 5716,2 25,6 16676,8 30,8 34,2 3,4 
5 Вилояти 

Хатлон 
397,7 22,4 1805,5 26,2 6493,2 29,1 16049,7 29,7 40,3 7,3 

6 ш. Душанбе 400,9 22,6 1479,6 21,5 5201,5 23,3 11003,9 20,3 27,4 -22,3 

7 НТМ 459,2 25,8 1668,7 24,3 4482,0 20,1 9314,3 17,2 20,3 -8,6 

Њисоб карда шудааст аз рўи: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон - 2018. С. 200. 

 
 Иќтисоди вилояти Хатлон дар истењсоли маљмўи мањсулоти дохилии 

кишвар њиссаи сазовор дорад. Чи тавре аз маълумоти љадвали 2.1.2. дида 

мешавад дар иќтисоди вилояти Хатлон њаљми истењсоли маљмўи мањсулоти 

минтаќавї дар соли 2017 54011,2 млн. сомониро ташкил дод, ки ин нисбат 

ба 397,7 млн. сомонии соли 2000 чандин маротиба зиѐд аст: беш аз 30 

маротиба афзудааст. Њиссаи маљмўи мањсулоти минтаќавии вилояти 

Хатлон дар ин давраи тањлилї дар маљмўи мањсулоти минтаќавии љумњурї 

аз 22,4% дар соли 2000 то 29,7% дар соли 2017 расидааст. Ин нишон 

медињад, ки њиссаи хоси МММ вилояти Хатлон нисбат ба дигар 

минтаќањо, ба истиснои вилояти Суѓд, дар истењсоли МММ љумњурї ва 

мувофика ММД мамлакат ба таври назаррас афзудааст. Пеш аз њама дар 

таѓйироти таркиби сураъти њиссаи ММД вилояти Хатлон хеле баланд  7,3 

пункти фоиз баланд аст. Ин шањодат медињад, ки њавасмандї дар рушди 

иќтисодї вуљуд дорад ва љолибияти сармоягузорї дар вилояти Хатлон зиѐд 

гардида истодааст.  

Фондњои асосии ќисмати фаъоли боигарии миллии љумњурї ва 

минтаќањои онро ташкил медињад. Аз ин рў, амалигардонии лоињањои 

сармоягузорї барои ташкили истењсолот ва ба кор андохтани фондњои 

нави асосї њамчун локомотиви рушди иќтисодї ањамияти калони бунѐдї 

дорад. Аз ин љост, ки маќомоти мањаллии њокимияти давлатии вилояти 
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Хатлон ба ин самт диќќати љиддї медињанд. Мисол, ба кор андохтани 

фондњои асосї дар давраи аз соли 2000 то соли 2017 30 маротиба зиѐд 

гардид. Њаљми ба кор андохтани фондњои асосї дар вилоят беш аз 25 % 

њаљми фондњои асосии ба кор андохташудаи љумњуриро ташкил медињад. 

Вале, бояд ќайд кард, ки дар ин давраи тањлили массаи таѓйироти таркибї 

ба 41 пункти фоизї кам шудааст. Ин њолат аз он бармеояд, ки солњои 2000-

ум барои баратараф кардани харобањои љанги тањмили ва барќарор 

намудани фондњои асосї хеле маблаѓњои њаљман бузург равон шуда буд. 

Минбаъд пайваста бо мўътадилгардии вазъи иќтисодиву иљтимоии маљрои 

меъѐрии ба кор даровардани фондњои асосї сурат гирифт ва ин 

нишондињанда баъди солњои 2005 дар муќоиса бо дигар минтаќањои 

љумњурї, ба истиснои ш. Душанбе тамоюли зиѐдшавиро гирифт. Дар 

оянда, мутобиќи барномаи рушди иљтимоиву иќтисодии вилоят бояд ба 

коркард ва татбиќи лоињањои сармоягузорї ба самти ба кор андохтани 

фондњои асосї ва барќарор намудани фондњои сарфгардида, ки сифати 

навгонї дошта бошад, диќќати љиддї дода шавад. 

 Љадвали 2.1.3  
Динамикаи ба кор андохтани фондњои асосї дар солњои 2000-2017 

 

№  2000 2005 2010 2017 Нисбат ба 
соли 2000 

Рушд, 
марот
иба 

таъѓй
ироти 
тарки
би.% 

  Млн. 
сом 

 Бо 
% 

Млн. 
сом 

Бо 
% 

Млн. 
сом. 

Бо  
% 

Млн. 
сом. 

Бо 
% 

1 Ба кор 
андохтани 
фондњои 
асосї дар 
минтаќањои 
љумњурї 

81,6 100 363,9 100 2119,2 100 6678,5 100 81,8  - 

3 ВМКБ 1,5 1,9 6,4 1,8 117,7 5,6 768,2 11,5 512 9,6 

4 Вилояти 
Суѓд 

13,4 16,4 86,5 23,8 430,5 20,
3 

1457,6 21,8 108,7 5,4 

5 Вилояти 
Хатлон 

54,3 66,5 123,8 34,0 649,6 30,
7 

1674,6 25,0
7 

30,8 - 41,43 

6 ш. Душанбе 4,9 6,0 69,5 19,1 672,4 31,
7 

2222,6 33,2 453,6 27,2 

7 НТМ 7,5 9,2 77,7 21,3 249,0 11,
7 

555,5 8,3 74,0 -0,9 

Њисоб карда шудааст аз рўи: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон - 2018. С. 312. 
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Соли 2017 маблаѓгузории асосї барои таъмини сохтори истењсолот 

дар иншоотњои ањамияти истењсолидоштаи вилояти Хатлон ќариб 11371,6 

млн. сомониро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли 2000 208 маротиба зиѐд 

аст. Њаљми маблаѓгузорињои асосї дар иќтисодиѐти вилояти Хатлон соли 

2017 19,2% њаљми њамаи маблаѓгузории љумњуриро ташкил дод (љадвали 

2.1.4.) Дар маљмўъ њарчанд, ки њаљми маблаѓгузорињои асосї рў ба афзоиш 

дошта бошад њам, аммо њиссаи он дар њаљми њамаи маблаѓгузории 

љумњурї дар муќоиса бо дигар манотиќи љумњурї тамоил ба камшавї 

дорад, ки табирњои иловагиро дар тањияву татбиќи срмоягузорињо таќозо 

дорад.  

Љадвали 2.1.4 
Динамикаи сармоягузорињои асоси (капиталї)  

дар солњои 2000-2017 г.  
 

№  2000 2005 2010 2017 2017 н ба 
2000 
маротиба 

  Млн. 
сом 

Бо 
% 

Млн. 
сом 

Бо 
% 

Млн. 
Сом. 

Бо 
% 

Млн. 
сом. 

Бо 
% 

 

1 Маблаѓгузории 
асосї-њамагї 

108,6 100 682,5 100 4669,4 100 11371,6 100 208,8 

 Аз он љумла:          

3 ВМКБ 11,8 10,9 88,6 13,0 243,8 5,2 439,6 3,8 37,2 
4 Вилояти Суѓд 41,8 38,5 120,1 17,6 610,6 13,1 2008,4 17,6 48,0 
5 Вилояти Хатлон 33,5 30,8 220,1 32,2 1884,9 40,4 2185,1 19,2 65,2 

6 ш. Душанбе 9,7 8,9 127,5 18,7 933,3 20,0 2833,2 24,9 292,0 
7 НТМ 11,8 10,9 126,2 18,5 996,8 21,3 3905,4 34,3 330,9 

Њисоб карда шудааст аз рўи: Омори солонаи Љумњурии Тољикистон - 2018. С. 319. 

 

Аз рўи маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон дар давраи аз соли 2007 то 2017 њачми умумии сармоягузории 

хориљї дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 6902,4 млн. долл. Иѐлоти 

Муттањидаи Амрикоро ташкил дод, ки аз ин 6902,4 млн. долл. ИМА-ро 

сармоягузории мустаќим, 6241,5 млн. долл. ИМА-ро дигар сармоягузорињо 

ва 577,9 млн. долл. ИМА-ро сармоягузории портфелї ташкил медињанд 

(љадвали 2.1.5). 
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ВМКБ НТМ вилояти 
Хатлон 

вилояти Суғд ш.Душанбе 

67,4 139,4 
717,7 

1418,5 

5400,6 

Љадвали 2.1.5  

Њаљми сармоягузории хориљї дар Ҷумњурии Тољикистон дар солњои 
2007-2017, млн. долл. ИМА 

 
Солњо  Чалби сармоя Њамагї  

Мустаќим Дигарњо  Портфелї  

2007 388,4 472,2 - 860,6 
2008 425,7 563,6 - 989,3 
2009 89,4 293,8 - 383,2 
2010 238,9 228,2 - 459,1 
2011 161,4 164 0,05 325,45 
2012 391,1 355 0,1 746,4 

2013 341,1 670,6 0,2 1011,9 
2014 377,4 530,4 1,4 909,2 
2015 470,9 506,9 0,0 977,8 
2016 434,2 408,4 0,1 842,7 
2017 3583,7 2048,4 576,1 6208,2 
Љамъ  6902,4 6241,5 577,9 13721,8 

Њисоб карда шудааст аз рўи: Тољикистон: 25 соли истиќлолияти давлатї маљмўаи 
оморї /Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. - Душанбе, 2015. - С. 
29-251; Омори солонаи Љумњурии Тољикистон ‟ 2018, с. 232 

 

Сармоягузории асосї барои рушди иќтисодиѐти вилоят дар солњои 

2007-2017 203,5 млн. долл. ИМА ва ѐ 20,8 % њаљми умумии маблаѓгузории 

љумњуриро ташкил дод. Вилояти Хатлон захирањои зиѐди сармоягузориро 

доро буда, барои љалби захирањои сармоягузорї љолибияти бештар дорад. 

Вале бояд ќайд намуд, ки дар давраи солњои 2007-2017 дар муќоиса бо 

дигар минтаќањои љумњурї маблаѓгузории назаррас кам ба назар мерасад 

(диаграммаи 2.1.1). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Диаграммаи 2.1.1. Њачми маблаѓгузорињои хориљї дар њудуди минтаќавї дар 
солњои 2007-2017, млн. долл. ИМА 

Дар давраи тањлилшаванда (солњои 2007-2017) њаљми сармоягузорињои 
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хориљї 717,7 млн. долларро ташкил дод, ки ин дар муќоиса бо вилояти 

Суѓд 700,8 млн. долл. ва нисбат ба сармогузории ш. Душанбе ќариб 7,5 

маротиба камтар аст. Ин аз он шањодат медињад, ки вилояти Хатлон бо 

вуљуди иќтидори калони сармоягузорї доштанаш љолибияти камтари 

љалби сармоягузорїро соњиб аст. 

Агар динамикаи сармоягузории вилояти Хатлонро тибќи њамаи 

манбаъњои сармоягузорї баррасї намоем, мебинем, ки он рў ба афзоиш 

дорад. Агар дар солњои 2011-2012 коњиши њаљми сармоягузорї мушоњида 

гардида, он мувофиќан 52,2 ва 54,2 % сатњи соли 2010-ро ташкил дода 

бошад, саркарда  аз соли 2013 он тадриљан афзоиш ѐфта, соли 2017 дараљаи 

њаљми сармоягузории соли 2010 15,6% баланд гардид. 

 

Диаграммаи 2.1.2 Динамикаи сармоягузорї аз њамаи манбаъњо дар вилояти 
Хатлон дар солњои 2010 -  2017 њаз. сом.  

 
Афзоиши њаљми сармоягузорї аз њамаи манбаъњо асосан ба туфайли 

ба рушди сохтмон, истењсол ва таќсимоти неруи барќ, саноати коркард, 

соњаи маориф, наќлиѐт ва алоќа љалб шудани сармоягузориҳо сурат 

гирифт.  
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Диаграммаи 2.1.3. Њаљми сармоягузорињо дар соњањои вилояти  
Хатлон дар соли 2017 

 
Чунончи, масалан соли 2017 љалби сармоя ба соњањо чунин сурат 

гирифт: 

- сохтмон -  400035,5 сомонї;  

- истењсол ва таксимоти неруи барќ -392817,2 сомонї;  

 - саноати коркард - 326863,1 сомони; 

 - соњаи маориф - 292224,6 сомонї; 

 - наќлиѐт ва алоќа - 195420,4 сомонї. 

Ба ин соњањои иќтисодиѐт бештар аз 50 % њаљми умумии сармоягузорї 

равона карда шуд. 

Тавре маълум аст, ки воситањои пулї ва дигар воситањои фаъол, ки 

барои дар иншоотњои сармоягузоришаванда љалб гардидани захирањои 

сармоя таъин шудаанд, захирањои сармоягузорї номида мешаванд. 

Захирањои сармоягузорие, ки асоси коркарди лоињањои сармоягузориро 

ташкил медињанд, ба ѓайр аз шакли пулї, дар чунин шаклњои алтернативии 

зерин љалб шуда метавонанд:  

- захирањои табиї ‟замин, захирањои обї, канданињои фоиданок ва 

ѓайра;  

400035,5 392817,2 

326863,1 
292224,6 

195420,4 

94155,3 

42505,6 40244,2 37479,5 
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- захирањои мењнатї ‟ ќувваи корї дар синнусоли ќобили мењнат;  

- захирањои моддї-техникї ‟ фондњои асосї ва воситањои гардиш ва 

ѓайра; 

- захирањои иттилоотї - њамаи намудњои хизматрасонињои зењнї-

иттилоотї ва ѓайра.  

Вилояти Хатлон минтаќаи агросаноатии мамлакат ба њисоб меравад. 

Бинобар ин, рушди иќтисодиѐти минтаќа ба коркард ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорї дар иќтисоди кишоварзї зич алоќаманд аст. Дар 

иќтисодиѐти аграрї иншооти асосии сармоягузорї заминњои таъиноти 

кишоварзї ба шумор мераванд. Захирањои заминњои таъиноти кишоварзї 

дорои неруи пойгоњии истењсолии мувофиќ мебошанд, ки онњо бо 

хусусиятњои табиї, экологї ва иљтимої тавсиф меѐбанд. Ин хусусиятњои 

замин дар раванди коркард ва тибќи лоињањои сармоягузории минтаќавї 

ва ѐ њудуди лоињањои сармоягузорӣ зоњир мегарданд. Мувофиќи 

маълумоти Агентии оид ба заминсозї, геодезияи назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон аз 1 январи соли 2017 масоњати замин дар мамлакат 

14255,4 гектарро ташкил медињад, ки аз ин беш аз 50 % ба вилояти Хатлон 

рост меояд. Аз ин љост, ки майдони заминњоро аз ин нишондод зиѐд кардан 

ѓайриимкон аст, вале вобаста ба талаботи бозор нисбат ба мањсулоти 

кишоварзї, манзил ва дигар талаботи љамъият, дар сохтори истифодаи 

захирањои замин таѓйирот ба вуљуд меояд.      

Майдони кишт дар вилояти Хатлон 50,2% майдони умумии кишти 

љумњуриро ташкил медињад. Дар давраи солњои 2012 то 2017 майдони 

кишти вилоят 432,7 њазор га то 413,9 кам гардидааст30. Ин нишон медињад, 

ки дар соњаи кишоварзии вилоят захираи сармоягузорї, яъне замин ‟ 

капитали асосї ва мувофиќан даромаднокї кам мешавад. Бо гузариш ба 

шароитњои нави хољагидорї, ташаккули иќдисодиѐти бисѐрсоњаи аграрї 

субъектњои истифодабарандаи замин ба таври куллї таѓйир меѐбанд. 

Масалан, дар давраи тањлилшаванда њиссаи майдонњои киштшавандаи 

корхонањои кишоварзї аз 31,8% дар соли 2005 то 10,8 % дар соли 2011 кам 
                                                           
30 Омори солонаи вилояти Хатлон. Бохтар Сарраѐсати оморӣ - 2018, С. 78  
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гардидааст. Њиссаи майдонњои кишт дар хољагињои дењќонї дар ин давра 

мувофиќан аз 44,2 то 67,5 % афзоиш ѐфтааст31. Ба таври дигар беш аз 67 % 

майдонњои кишти зироатњои кишоварзї њамчун захираи сармоягузорӣ ба 

хољагињои дењќонї рост меояд. Вале аз сабаби нарасидани дигар захирањои 

сармоягузорӣ барои дењќонон самараи истифодаи замин ва истењсоли 

мањсулоти аграрї ба таври нокифоя боќї мемонад.  

Захирањои мењнатї (ќувваи ќобили мењнат) низ ба сифати захираи 

сармоягузорӣ баромад карда, на танњо ба таркиби лоињањои 

сармоягузории минтаќавї њамчун ќисмати асосї дохил мешавад, балки 

маќсади нињоии амалишавии лоињањо ‟ баландшавии машѓулиятнокї ва 

дараљаи зиндагии ањолї низ ба шумор меравад. Соли 2017 шумораи ба 

мењнат машѓули ањолии вилоят нисбат ба соли 2005 67 њазор нафар зиѐд 

гардид. Дар соњаи кишоварзї бошад, дар ин давра ин нишондод то 7,7 

њазор нафар коњиш ѐфта, њиссаи он аз 69,1% соли 2005 то 63,1% дар 2017 

поѐн фаромад, ки ин аз рушди соњаи саноат дар вилоят шањодат медињад.32 

Захирањои сармоягузорӣ дар шакли моддї аз тарафи корхонањо дар 

намуди молњои асосии гуногун (мошинњо, таљњизот, иморатњо, биноњо), 

ашѐи хом, мавод, мањсулоти нимтайѐр ва ѓайра истифода бурда мешаванд.  

Захирањои сармоягузорї дар шакли ѓайримоддї аз тарафи корхонањо дар 

намуди дороињои гуногуншакли ѓайримоддии шакли моли надошта 

истифода бурда мешаванд, ки онњо дар фаъолияти иќтисодї ва 

ташаккулѐбии даромад сањми бевосита доранд. Ба ин навъи маблаѓгузории 

сармоявї њуќуќи истифодаи захирањои алоњидаи табиї, њуќуќњои патентї 

барои истифодаи ихтироот, њолатњои «ноу-хау», њуќуќ ба тамѓазанї, 

барномањои компютерї ва дигар намудњои ѓайримоддии арзиши амвол 

мансуб мебошанд.  

Сармоягузорињо асоси рушди њаѐти иљтимоиву иќтисодии вилоятро 

ташкил медињад. Тањлили динамикаи маблаѓгузорињои асоси дар вилоят ва 

                                                           
31 Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. ‟Душанбе: Агентии омори назди президенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон‟ 2017, с. 129 
32 Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. -Душанбе ‟ 2017, с. 71 
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ноњияњои он на танњо устувории рушди иќтисодиву иљтимої, балки 

тамоили андўхт, иќтидору муњити маблаѓгузорї ва фарќияти минтаќавии 

онро тавсия медињад, ки он барои самтгирии тањияи лоињањои 

сармоягузорї ва татбиќи он ба хотири бартараф намудани рушди 

нобаробари ноњияњо заминаи  иттилотиро ташкил медињад.  Дар давраи 

солњои 2010-2017 маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї дар 

вилояти Хатлон аз 1885,0 то 2185,1 млн. сомонї ва ѐ беш аз 2 маротиба 

афзудааст. Њиссаи хаљми маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои 

сармоядињї дар вилояти Хатлон нисбат ба маблаѓгузорї аз њисоби њамаи 

манбаъњои сармоядињї дар мамлакат соли 2017 19,2 % -ро ташкил додааст, 

ки ин нишондињанда нисбат ба соли 2010 27,1 фоизи пункт поѐн 

фаромадааст. Аз нигоњи индекс консентратсияи Херфинделя-Хиршмана, 

агар адади максималии маблаѓгузорї њама вақт ба воњид баробар бошад, 

пас њаљми маблаѓгузорї ба як минтаќа мансуб аст.  

Љадвали 2.1.6  

Динамикаи маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї дар 

ноњияњои вилояти Хатлон (млн.сомони) 

 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  Рушд, 
% 

Њамаги дар 
мамлакат 

4669,4  4988,3  4540,2  5796,8  7492,7  9749,9  11179,7  11371,6  243,5 

Вилояти 
Хатлон 

1885,0  984,9  1021,2  1242,4  1391,3  1503,8  2375,8  2185,1  115,9 

Аз он љумла          

Бохтар  137,1  42,0  43,1  68,0  120,5  99,9  110,6  69,4  50,6 

Норак  128,8  242,9  146,7  205,1  66,1  153,7  89,7  97,9  76,0 

Балљувон 7,8  7,9  8,7  13,0  15,7  15,0  15,6  26,1  334,6 

Н.Хусрав 3,0  3,2  3,8  5,4  6,9  5,7  13,3  9,8  326,6 

Кушониѐн 35,1  46,9  45,2  43,0  46,2  50,3  72,9  34,0  96,8 

Вахш 15,1  11,8  14,3  38,0  14,3  15,4  12,4  16,8  111,2 

Восеъ  35,6  41,3  45,0  47,8  54,9  87,2  90,1  113,0  322,8 

Хуросон  16,4  17,1  18,9  21,6  65,7  12,7  15,5  40,5  246,9 

Дангара 1044,6  239,6  266,9  193,5  202,5  294,1  695,6  351,1  33,6 

Дусти  6,5  9,8  17,3  14,8  15,4  15,3  21,9  22,4  344,6 

Кубодиѐн 6,0  21,7  7,4  8,3  32,5  22,2  19,9  20,9  348,3 

Љ.Балхи 30,4  27,7  30,8  66,4  42,7  36,7  45,8  16,0  52,6 

Ш. Кулоб 137,6  81,0  126,2  176,4  183,8  239,3  70,0  86,5  62,8 

Љайњун 76,9  25,5  12,1  11,7  9,7  9,2  52,8  55,0  71,5 

Њамадонї 39,5  24,0  21,0  9,7  14,4  23,2  39,6  51,8  131,2 

Муминобод 8,1  8,4  16,2  16,6  19,5  22,8  33,7  19,0  234,5 
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Панљ 10,6  6,8  9,8  15,3  10,6  22,0  77,8  34,0  320,0 

Левакант 29,4  25,4  35,4  28,2  15,0  11,9  199,5  91,7  311,9 

Темурмалик 5,5  10,6  17,8  18,4  22,7  13,4  19,3  8,3  150,9 

Фархор  11,4  17,4  37,2  50,9  60,4  77,5  88,0  34,2  300,0 

Ховалинг 5,6  5,3  8,9  12,7  87,0  51,0  45,5  35,5  633,9 

Љомї 10,5  23,2  9,8  12,8  10,1  16,8  14,5  10,8  102,8 

Шањритуз 8,2  8,5  9,6  11,1  14,3  16,4  18,3  19,9  242,7 

Ш.Шоњин 9,0  9,7  11,8  46,0  221,8  63,1  173,5  107,9  119,8 

Ёвон 66,3  27,3  57,2  107,5  38,4  129,0  340,0  812,5  1225,5 

Њисоб карда шуд аз рўи: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон – 2017, с. 303-304 

Адади минимали, ки бояд ба таќсимоти баробар мутобиќ бошад, 

баробар аст бо 1/n, ки ин љо n ‟ шумораи минтаќањо яъне ¼. Аз ин љо адади 

мнималї ба 0,25 (1/4) ва ѐ ба 25%. баробар аст. Пас, њиссаи вилояти 

Хатлон, ки ба 19,2 % фоиз баробар аст ва аз меъѐри муътадил ба андозаи 

5,8% кам аст. Ин аз он шањодат медињад, ки раванди маблаѓгузорї асоси 

тамоили коњишѐбиро дорад. Њолати воќеии маблаѓгузории асосиро 

метавон дар асоси тахлили ноњиявии он мушоњида намуд. 

Чи тавре ки аз љадвали 5.6 аѐн аст, баландтарин рушди 

маблаѓгузорињои асоси, ки аз 3 маротиба боло афзудааст, ба ноњияњои 

зерин мансуб аст: Балљувон, Н.Хусрав, Восеъ, Дўстї, Кубодиѐн, Панљ, 

Левакант, Фархор. Аз њама баландтарин њаљми маблаѓгузории асосї дар 

ноњияи Евон ва Ховалинг, ки мувоффиќан 6,3 ва 12, 2 маротиба афзудааст. 

Дар ноњияи аввала маблаѓгузорї барои рушди инфрасохторњои 

истењсоливу иљтимої афзуда бошад, пас дар ноњияи дуввум барои сохмони 

корхонањои саноатї сафарбар шудааст. Дар ноњияњои Бохтар, Норак, 

Кушониѐн, Дангара, Љ.Балхї, Ш. Кўлоб, Љайњун тамоили пастрави ба 

чашм мерасад. Дар дигар ноњињо афзоиши њаљми маблаѓгузорињои асосї 

то 2 маротиба афзудааст. Умуман, дар сатњи ноњияњои вилоят нобаробарї 

њам дар њаљми маблаѓгузорињо ва рушди он ба чашм мерасад. 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мўњтарам 

Эмомалї Рањмон дар Паѐми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ќайд намуданд, ки «бо мақсади вусъат бахшидан ба ҳалли масъалаҳои 

зикршуда ва бо дар назардошти зарурати инкишофи инфрасохтори деҳот 

пешниҳод менамоям, ки солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайѐҳӣ ва 
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ҳунарҳои мардумӣ» эълон карда шаванд. Мақсади асосӣ аз ин пешниҳод 

амалигардонии талошҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод 

кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар 

намудани инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, 

таъсиси ҷойҳои корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати 

ошомиданӣ, бунѐду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайѐҳӣ 

ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сохтани 

сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некӯаҳволии мардум дар ҳар як 

деҳа ва маҳалли аҳолинишин мебошад»33. Амалигардонии ин вазифањо 

тањия ва амалигардонии сармоягузорињои мувофиќро дар дењотљохо 

таќозо менамояд, ки сармоягузор пеш аз њама барои баратраф намудани 

нобаробарињои ноњияњо дар самти рушди иљтимоиву иќтисодї бояд 

нигаронида шавад.  Бинобар он барои арзѐбии сатњи нобаробарї аз рўи 

меъѐри сармоягузорї, маблаѓгузорињои асосї ноњияњои аграрии вилояти 

Хатлонро гурўњбандї менамоем. 

Интервали гурўњ (Хмах-Хмин) ба 124 млн сомони баробар аст   

Љадвали 2.1.7  

Гурўњбандии ноњияњои аграрии вилояти Хатлон аз рўи маблаѓгузорї аз 

њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї 

№
пп 

Гурўњњо, 
млн сомони 
 

Ноњияњо  Млн. 
сомони 

Масоњат, 
њаз метри 
км, кв 

Ањоли, 
њазор 
нафар 

Ба њар  
км кв, 
сомони 

Бањар 
нафар 
ањоли, 
сомони 

1. То 133 Љ.Балхи 52,6 0,9 191,6 58444,4 274,5 

Љайњун 71,5 1,0 132,7 71500 538,8 
Дангара 33,6 2,0 150,3 16800 223,5 

Кушониѐн, 96,8 0,6 234,8 161333,3 412,3 
Вахш 111,2 1,0 190,5 111200 583,7 

Њамадонї 131,2 0,5 143,9 262400 911,7 
Љомї 102,8 0,6 166,9 171333,3 615,9 

Ш.Шохин 119,8 2,3 53,4 52086 2243,4 
Ба њисоби 
миѐна 

79,9 2,08 140,4 38271,3 644,8 

2. 134-257 Муминобод 234,5 0,9 90,8 260555 2582,6 

                                                           
33 Паѐми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2018// Душанбе    http://www.president.tj/ru 
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Темурмалик 150,9 1,0 67,8 150900 2225,6 

Шањритуз 242,7 1,5 123,7 161800 1962 
Хуросон 246,9 0,9 110,7 274333,3 2230,3 

Ба њисоби 
миѐна 

218,7 1,07 98,3 211897,1 2250,1 

3. 258-381 Фархор 300,0 1,2 163,7 250000 1832,6 

Левакан 311,9 0,1 46,4 3119000 6721,9 
Панљ 320,0 0,9 113,8 355555,5 2811,9 
Восеъ 322,8 0,8 207,7 403500 1554,1 
Дусти 344,6 1,2 110,6 287166,6 3115,7 

Кубодиѐн 348,3 1,8 178,4 193500 1952,3 
Балљувон 334,6 1,3 29,0 257384,6 11537,9 
Н.Хусрав 326,6 0,8 36,9 408250 8850,9 

Ба њисоби 
миѐна 

326,1 1,01 110,8 659294,6 4197,1 

4. 382- 505 Ховалинг 633,9 1,7 56,3 372882,3 11259,3 
5. Аз 506 боло Ёвон 1225,5 0,9 222,2 1361666,6 5515,3 

Њисоб карда шуд аз рўи: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон – 2017, с. 303-304; 
Омори солонаи вилояти Хатлон дар солњои 2012-2017, с 18. 

 

Чи тавре раќамњои љадвали 2.1.7 нишон медињад, дар гурўњи якум, ки 

маблаѓгузорї аз њисоби њамаи манбаъњои сармоядињї то 133 млн сомониро 

ташкил медињад, 9 ноњия ва ѐ ќариб 43 фоизи ноњияњои тањлилшавандаро 

дар бар гирифтааст, ки ба њисоби миѐна бар њар як ноњия 79,9 

маблаѓгузорињои асосї рост омадааст, ки нисбат ба гурўњи дуввум 2,7 

маротиба, гурўњи сеюм ‟ 4 маротиба ва гурўњи чорум 8 маротиба кам 

мебошад. Мувофиќан њаљми маблаѓгузорињои сармояви ба њар нафар 

ањолї, ки ба њисоби миѐна   644,8 сомониро ташкил додасст, нисбат ба 

гурўњи дуюм ‟ 4 маротиба, гурўњи сеюм -6,5 маротиба кам аст. Дар гурўњи 

якум 1210,7 њазор нафар, дар гурўњи дуввум ‟ 419,3 њазор нафар, дар гурўњи 

сеюм ‟ 886,5, дар ноњияи Ховалинг -56,3 њазор нафар ва Ёвон ‟ 222 њазор 

нафар ањолї умр ба сар мебарад. Дар шумораи ањолии њамагї (2794,8њазор 

нафар) ањолии гурўњи аввал 43,3 фоизро ташкил медињад, аммо њамаги 11,8 

фоиз маблаѓгузорињоро дар тамоми ноњияњои вилоят ташкил додааст. Чи 

тавре мебинем, дар ноњияњое, ки нуфузи ањолиаш бисѐр аст, мувофиќан 

захирањои мењнатии бисѐр дорад, маблаѓузории асосї кам сафарбар 

шудааст.  Мо њаљми маблаѓузориро ба њар км кв, низ њисоб намудем, ки он 

васеъгардии њудуди индустриалии ноњияњоро инъикос менамояд. Аз рўи ин 

нишондињанда 9 ноњияи гурўњи якум, низ дар сатњи паст ќарор дорад.   
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Яъне, њудуди ин ноњияњо аз нигоњи иќтисодї аз худ нашудааст. Агар 

таѓйироти њар ноњияи гурўњи аввалро нисбат ба бузургии миѐнаи онњо 

муќоиса намоем, фарќияташ хеле бисѐр аст, коэфициенти вариатсия аз 0,3 

боло аст, ки ин нишондињандаи баланди нобаробарї мебошад. 

Бинобарон мо ба маќсад мувофиќ донистем, барои арзѐбии рушди 

сатњи гуногуни гурўњи ноњияњо, ки нишондињандњои гуногунсамт доранд, 

методи гурўњбандии бисѐртарафа ва ѐ тањлили кластерӣ гузаронем.  

Љадвали 2.1.8.  

Нишондињандањои нисбии маблаѓгузории маблаѓгузорї аз њисоби њамаи 

манбаъњои сармоядињї 

Нишондихандањо  Гурўњњо 
 1 2 3  4  5 Ба 

њисоби 
миѐна 

Маблаѓгузорї аз 
њисоби њамаи 
манбаъњои 
сармоядињї, ба 
њисоби миѐна ба як 
ноњия, млн сосони 
(Х1) 

79,9 218,7 326,1 
 

633,9 
 

1225,5 496,8 

Бањар нафар ањолї, 
сомони (Х2) 

644,8 2250,1 2250,1 4197,1 11259,3 
 

4120,3 

Ба њар  
км кв, сомони, сомони, 
(Х3) 

38271,3 211897,1 659294,6 372882,3 1361666,6 528802,3 

Њисоб карда шуд аз рўи: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон – 2017, с. 303-304; 
Омори солонаи вилояти Хатлон дар солњои 2012-2017, с 18. 

 

Дар гурўҳї ноњияњои вилояти Хатлон нишондињандањои иќтисодие 

шакл гирифтааст, ки бузургии гуногун доранд. Арзѐбии сатњи 

нобаробарии рушди гурўњи ноњияњоро метавон бо истифоди коэфитсенти 

вариатсия, ки дар омор маъмул аст, ба иљро расонид. Коэфитсенти 

вариатсия ‟ ин дар фоиз ифодашудаи  нисбияти лаппиш ва ѐ фарќияти 

бузургии миѐнаи квадратии ба бузургии миѐнаи арифметикии њодисоти 

иќтисодї мебошад.: V = / х .100    ки дар ин ҷо     х .- бузургии миѐнаи 
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њодисоти тањќиќшаванда,   - бузургии миѐнаи квадратї34 Лаппиш ва ѐ 

фарќияти квадратї баробар аст ба решаи квадратии дисперссия:   = 

 
2

n

qq




 дар ин љо n ‟ шумораи аъзои ќатори динамикї. Лаппиш ва ѐ 

фарќияти квадратиро дар љадвал бо љадвали 2.1.9 оварда шудааст.   

                                                                                      Љадвали 2.1.9.  

Њисоби фарќияти нишндињандањо аз бузургии миѐна  

Гурўњњо   Фарќияти хатї   

Х1 Х2 Х3   

 1. -416,9 -3475 -490531 
 2. -278,1 -1870,2 -316905,2 
 3. - 170,7 - 1870,2 130492,3 
 4. -137,1 76,8 - 155920 
 5. 728.7 7139,0 832864 

Гурўњњо   Квадрати Фарќияти хатї    
Х1 Х2 Х3 

 1. 173805,6 12075625 240620661,9  

 2. 77339,6 3497648 100428905787  

 3. 29138,5 3497648 17028240359,2  

 4. 18796,4 5898,2 24311046400    

 5. 531003,7 50965321 693662442,5 

Суммаи 
фарќияти 
квадратї 

8300837 70042140,2 42032949201,7   

 

1. х1 =√8300837/5 = √1660167,4 = 1288,5   

Коэффисиенти вариатсия    Vх1 =1288,5 / 496,8 = 2,5 раз 

2. х2 =√70042140,2/5 = 11835; Vх1 = 11835/4120,3 = 2,8 

3. х3 =√42032949201,7/5 = 91687,4; Vх3 = 91687,4/528802,3= 0,17 

 Тамоюл дар сатњи нишондодашуда нињоят баланд буда, он аз 

устувории рушди нобаробари ноњияњои вилояти Хатлон шањодат медињад. 

Маљмўан дар мавриди аз 33%.35  зиѐд набудани V он миќдоран якљинса 

шуморида мешавад.  
                                                           
34

 Общая теория статистика Учебник /А.Я.Боярская, Л.Л.Викторова, А.М. 
Гольдберга и др.; под. ред. А.М. Гольдберга, В.С. Козлова. ‟ М.: Финансы и 
статистики, 1985. ‟  С. 154  

35 Гусарев В.М. Статстика:Учебное пособие для вузов. ‟ М:ЮНИТИ-ДАНА, 2001. 463с. 
С 78  
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 Чи тавре њисобњо нишон медињанд, параметрњои якљинса вуљуд 

надоранд. Ин маълумот аз баланд будани дараљаи номураттаб 

сармоягузоришавї шањодат медињанд, ки онњо аз рушди номунтазами 

ноњияњои вилоят бармеоянд.    

Ҷадвали 2.1.10.  

Фарқияти фоиз ба хисоби миѐна дар нохияхои вилояти Хатлон (%) 

Нишондиҳанда Гурўњњо  
 1 2 3  4  5 

Маблаѓгузорї аз њисоби њамаи 
манбаъњои сармоядињї, ба 
њисоби миѐна ба як ноњия, млн 
сомони (Х1) 

16,1 44,0 65,6 
 

127,5 
 

246,7 

Ба њар нафар ањолї, сомони 
(Х2) 

15,6 54,6 54,6 101,9 273,3 
 

Ба њар  
км кв, сомонї, сомонї, (Х3) 

72,3 40,7 124,6 70,5 257,7 

Ададњои миѐнаи гуногунљабња 
(Многомерная)  

34,6 46,4 81,4 99.9 259,2 

Њисоб карда шуд аз рўи: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон – 2017, с. 303-304; 
Омори солонаи вилояти Хатлон дар солњои 2012-2017, с 18. 

 

Ќимати серандозаи миѐнаи дар сутуни охири љадвали 2.1.10, 

овардашуда се аломати нишондињандањоро нишон медињад, ки онњо аз 

якдигар ба куллї фарќ мекунанд. Аз њама нишондињандаи пасттар дар гурўњи 

якуми ноњияњои вилояти Хатлон (9 ноњия) мушоњида мешавад, ки он ба 34,6 

ва гурўњи дуюми ноњияњо (4 ноњия) ба 46,4 % баробар мебошанд. Ќимати 

серандозаи сеюму чорум ќаноатбахш ба шумор мераванд. Бинобар ин, барои 

таъмини рушди устувори ду гурўњи аввали ноњияњои вилояти Хатлон 

андешидани тадбирњои мувофиќ ва коркарду татбиќи лоињањои сармоягузорї 

зарур мебошанд. Чи тавре ки њисобњои дар боло овардашуда нишон 

медињанд, коэффитсиенти аз њама баланди тамоюли ноњиявї дар њаљми 

маблаѓгузории асосї нисбат ба њар сар сокин ба мушоњида мерасад, ки он 

рушди инфрасохтори ноњияро дар гурўњи якуми ноњияњои вилоят арзѐбї 

намуда, дар хусуси паст будани сатњи рушди ииќтисодиѐти ин ноњияњо ва 

сармоягузории миѐнаи ба њар як ноњия људошуда шањодат медињад. Дар 

робита бо ин, андешидани тадбирњо оид ба бартараф сохтани ин гуна рушди 

нобаробар, ки шарти ба вуљуд омадани хатарњои иќтисодї мегардад, вазифаи 
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аввалиндараљаи сиѐсати минтаќавї дар соњаи фаъолияти сармоягузорї 

мањсуб меѐбад.  

2.2.Тањлили самаранокии татбиќи лоињањои сармоягузорї дар вилояти 

Хатлони Љумњурии Тољикистон 

 

Дар шароити имрўза дар Љумњурии Тољикистон истифодаи усули 

барномавї-маќсадноки барномарезии рушди минтаќавї ањамияти калон 

пайдо карда истодааст. Дар њамаи минтаќањои љумњурї дар доираи 

Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 

барномаи дарозмўњлати рушди иљтимої-иќтисодї тањия гардидааст. 

Маќсадњои дар барнома тарњрезигардида ба туфайли коркард ва татбиќи 

лоињањои сармоягузории минтаќавї амалї карда мешаванд. Лоињањои 

муњими сармоягузории минтаќавї он лоињањое мањсуб мешаванд, ки 

амалишавии онњо ба вазъи ичтимої, иќтисодї ва экологии минтаќа 

таъсири назарраси дарозмуддат расонида метавонанд. Њадафи асосии ин 

лоињањо фароњам овардани шароити мусоиди рушди минтаќањои алоњида 

ва таъмини сатњи зиндагии сазовори ањолии онњо мебошад. Татбиќи ин 

лоињањои сармоягузорӣ соњањои гуногуни системаи иќтисодии минтаќаро 

фаро гирифта, ба рушди инфрасохтори истењсолї ва наќлиѐтї таъсир 

мерасонад, фаъолияти сармоягузории минтаќаро пурзўр менамояд, фазои 

кории минтаќаро дигаргун месозад. Масалан, дар вилояти Хатлон танњо 

дар соли 2018 барои таъмини рушди устувори иќтисодї бо истифода аз 

њамаи манбаъњои маблаѓгузорї дар њаљми беш аз 1934,1 млн. сомони 

лоињањои сармоягузорї амалї карда шуд. Чи тавре ба мушоњида мерасад, 

дар вилояти Хатлон раванди фаъоли индустриякунонии иќтисодиѐт суръат 

мегирад, аз ин рў, зиѐда аз 46,7% лоињањои сармоягузорӣ ба рушди соњањои 

саноат равона мегардад. Рушди инфрасохтор, пеш аз њама, рушди наќлиѐт 

ва роњњои автомобилгард њамчун омили суръатбахши давргардиш ва 

гардиши захирањо, мањсулоти нињої, дар маљмўъ заминањои бунѐдии 

рушди иќтисодии вилоят дар низоми сармоягузорї маќоми марказиро касб 

менамояд. Њиссаи он дар сармоягузории умумї беш аз 37%-ро ташкил 
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медињад. Бо маќсади сањм доштан дар таъмини истиќлолияти энергетикаи 

ватанї соли 2017 ба вилояти Хатлон беш аз 216,5 млн. сомонї равона 

гардид, ки ин зиѐда аз 13,6% ташкил медињад (љадвали 2.2.1). 

 

Љадвали 2.2.1 
Татбиќи лоињањои сармоягузорї аз њисоби њамаи сарчашмањо дар соли 2016-

2018 дар вилояти Хатлон 
  

  2016 2017 2018 
1 Кишоварзї   38500 223269,9 1957 
2 Саноат   744290 777940 574785 
3 Барќ таъминкунї 216545 180774 531386 
4 Хизматрасонї ва 

туризм  
1600 5270 5570 

5 Наќлиѐт ва хочагии 
роњњо  

590713,3 452767 625892 

6 Алоќа  619,8 719,8 719,8 

 Њамагї:  1589093,1 1640740,7 1934125,7 
Сарчашма. Барномаи рушди ичтимоиву иктисодии вилояти Хатлон дар давраи 

солњои 2016-2020. С. 96.  
 

Татбиќи ин лоињањо, чун ќоида љалби захирањои мењнатиеро, ки ба 

баландшавии шароити иљтимоиву иќтисодї ва сатњи зиндагии ањолии 

вилояти Хатлон мусоидат менамоянд, ба амал овард. Зеро татбиќи 

лоињањои сармоягузорї таъсири иљтимоиву иќтисодии мустаќим ва 

ѓайримустаќим дорад36. Бо вуљуди ин, таъсири ѓайримустаќим нисбат ба 

таъсири мустаќимашон бештар ба назар мерасад. Бинобар ин, зарурате ба 

миѐн меояд, ки пеш аз њама, самарнокии иљтимоиву иќтисодии лоињањои 

сармоягузории вилояти Хатлон ва татбиќи он арзѐбї гардад.  

Дар шароити имрўза масъалаи арзѐбии самаранокии иљтимої-

иќтисодии татбиќи лоињањои сармоягузорӣ аз љињати методї ва илмї 

чандон асоснок нашудаанд. Ба андешаи як ќатор муаллифон барои 

бањодињњии самаранокии лоињањои сармоягузорӣ масъалаи аз њама љињат 

коркардшуда масъалаи арзѐбии самаранокии лоињањои тиљоратї ва буљавї 

ба њисоб меравад. Вале ба андешаи мо, ин тавсияњо нуқтањои умумиро дар 

                                                           
36 Сафарова Л.Д. Органзационно-эконономические особенности становление и 
развития государственно-частного партнерства в сфере услуг // Автореферат на 
соискание ученой степени кандидат экономических наук. ‟ Душане, 2016. ‟ С. 8. 
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хусуси самаранокии лоињањои сармоягузории  љамъиятї ва минтаќавї доро 

буда, методикаи бањодињии онњо њанўз пурра коркард нашудааст. 

Лоињањои сармоягузории минтаќавиро, ба андешаи мо, дар асоси маљмўи 

гурўњњои зерини нишондињандањои самаранокї муќаррар кардан зарур 

аст: 

Якум. Нишондињандањои умумии самаранокии иќтисодї, ки онро 

њамчун ќисмати маљмўии њаљми мањсулоти дар минтаќа дар њамаи солњои 

татбиќи лоињаи сармоягузорї истењсолшуда њисоб кардан мумкин аст 

(яъне онро метавон дар асоси табиќи лоињаи додашуда таъсис сохт). 

Дуюм. Нишондињандањои самаранокии молиявї, ки њамчун арзиши 

тозаи овардашуда ва меъѐри даромаднокии лоиња муайян карда мешавад. 

Сеюм. Нишондињандаи самаранокии буљавї ‟ њамчун нисбати 

воридшавии андозњои дисконтии ба низоми буљавии мамлакат 

воридшаванда ба њаљми дисконтии маблаѓњои буљавї ба њисоб меравад. 

Чорум. Нишондињандаи самараи иќтисодї њамчун болоравии сатњи 

машѓулияти ањолии ќобили мењнат; бењтаршавии таъминоти ањолї бо 

манзили муносиб, баланд шудани дастрасї ба хизматрасонии босифат дар 

соњаи наќлиѐт, фарњанг, маориф, тандурустї, тарбияи љисмонї ва варзиш, 

хољагии манзилию коммуналї ва ѓайра муайян карда мешавад37.  

Сарфи назар аз кўшишњои басистемадарорї ва бањодињии миќдории 

самаранокии лоињањои иљтимої-иќтисодии минтаќавии татбиќшаванда, 

бояд як ќатор камбудињои асосии методикаи додашударо ќайд кард: 

нишондињандањои пешнињодшуда на њамаи пањлуњои лоињањои 

сармоягузории амалишударо фаро мегиранд, гурўњњои нишондињандаи 

самаранокии экологї људо карда нашуда мемонанд, методикаи мазкур 

оќибатњои манфии татбиќи лоињањои сармоягузорӣ ва таъсири 

ѓайримустаќими онро ба њисоб намегирад.  

Љумњурии Тољикистон мувофиќи Конститутсияи љумњурї давлати 

иљтимої мебошад. Аз ин рў, мо ба таври муфассал на дар хусуи иќтисоди 

                                                           
37 Музаффаров Б.С. Тањлили фаъоляти сармоягузорї дар бахши кишоварзии 
минтаќањо. ‟ Душанбе: Ирфон, 2016. ‟ 153 с. 
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тоза, балки дар хусуси самаранокии лоињаи сармоягузорӣ таваќќуф 

менамоем. Ин намуди самаранокї мувофиќати оќибатњои иљтимої-

иќтисодии амалишавии онро бо њадафњои рушди устувори иљтимої-

иќтисодии минтаќа инъикос менамояд. Бинобар ин, тарзи методии арзѐбии 

самаранокии иљтимої-иќтисодии лоињањои сармоягузориро пешнињод 

менамоем, ки он бояд ба принсипњои зерин асос ѐбад: 

  - таъмини пурраи ба њисобгирии самаранокие, ки дар соњањои 

иќтисодї ва иљтимоии вилоят њангоми амалигардонии лоињањои 

сармоягузорӣ ба амал омада, њам хусусияти мусбат ва њам манфї дорад; 

  - гузаронидани арзѐбии лоињањои сармоягузорӣ дар алоќамандї бо 

хусусиятњои њудудї ва татбиќи он ва таъсири мутаќобили он бо дигар 

лоињањои сармоягузории дар минтаќа амалишаванда;  

- ба њисобгирии на танњо самараи мустаќим, балки ѓайримустаќими 

татбиќи лоиња. 

Њамаи самараи аз татбиќи лоиња бадастомадаро ба бевосита ва 

бавосита људо кардан мумкин аст. Самараи мустаќим чунин самараест, ки 

бевосита ба туфайли амалишавии лоиња, бе назардошти алоќањои байни 

соњавї, ба даст меояд. Ба самарањои бевоситаи иљтимої-иќтисодии лоињаи 

амалишаванда инњоро нисбат додан мумкин аст:  

- њаљми мол, мењнат ва хизматрасонии дар доираи лоиња истењсол ва 

иљрокардашуда; 

- арзиши изофае, ки аз моњияти лоиња бармеояд; 

- миќдори љойњои корие, ки дар доираи амалишавии лоиња ба вуљуд 

меояд; 

- музди миѐнаи мењнати кормандоне, ки ба амалишавии лоиња 

машѓуланд; 

- њаљми андозњои ба буљаи минтаќа аз амалишавии лоиња воридшуда; 

- андозаи сарфаи захирањо дар натиљаи амалигардонии лоиња 

бавуљудомада; 

- инфрасохтори иљтимої ва наќлиѐтие, ки дар доираи лоиња ба вуљуд 

омадааст; 
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- зарари бевоситаи экологї, ки ба амалишавии лоиња алоќаманд аст 

(вайроншавии замин, харобшавии пойгоњи захиравї, партовњои моддањои 

ифлоскунанда ва ѓайра). 

Самарањои ѓайримустаќим дар натиљаи таъсири бавоситаи лоиња ба 

системаи иљтимої-иќтисодии минтаќа ба туфайли таъсири он ба дигар 

лоињањо ва соњањои иќтисодиѐти минтаќа ба вуљуд меояд. Таъсири 

ѓайримустаќим њамчунин аз натиљаи воридоти андози аз амалишавии 

лоиња ба рушди соњаи иљтимоиѐт, инфрасохтори наќлиѐт, соњањои 

афзалиятноки фаъолияти иќтисодї ва ѓайра равонашуда ба вуљуд омада 

метавонад. Ба туфайи сармоягузории бевоситаи ба лоиња воридшуда 

афзоиши иловагии сармоягузорињо дар соњањои гуногуни иќтисодиѐти 

минтаќа ба амал меояд. 

Тибќи маълумоти Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи 

давлатии Љумњурии Тољикистон айни замон дар вилояти Хатлон раванди 

амалишавии 30 лоињаи сармоягузорї љараѐн дорад. Маблаѓи умумии ин 

лоињањо бештар аз 460,15 млн. доллари ИМА-ро ташкил медињад. 

Лоињањои мазкур дар 25 шањру ноњияњои вилояти Хатлон дар соњањои 

гуногун, аз љумла дар соњаи хизматрасонии коммуналї 3 адад, кишоварзї 5 

адад, маориф 5 адад, тандурустї 2 адад, об 5 адад,  энергетика 3 адад, 

наќлиѐт 3 адад ва дигар соњањо 4 ададро ташкил медињанд.38 

Њамаи ин лоињањои сармогузорї дар вилоят аз њисоби 

сармоягузорони хориљї ва иштироки њукумати љумњурї амалї карда 

мешаванд. Дар натиљаи татбиќшавии лоињањои сармоягузорӣ 

иштирокчиѐни лоиња на танњо даромад ба даст меоранд, балки љойњои 

нави корї ташкил дода, ба ин восита њаѐти иљтимоии минтаќаро бењбудї 

мебахшанд. Сармояи љалбшаванда аз њисоби сармояи хориљї, дар шакли 

шарикї ва ќарзи имтиѐзнок, бунѐди корхонањои муштарак, грантњо ва 

сармоягузории мустаќими ба маблаѓњои асосї иловашаванда, амалї карда 

мешавад.  

                                                           
38 Программа социально-экономического развития Хатлонской области на период 2016-
2020 гг. - С. 96 
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Барои арзѐбии самараи иќтисодии лоињањои сармоягузории 

минтаќавї ва самаранокии фаъолияти сармоягузорӣ дар иќтисодиѐти 

вилоят, тањлили лоињањои сармоягузориро мегузаронем. Дар адабиѐти 

иќтисодї барои арзебии лоињањои сармоягузорӣ ва интихоби онњо барои 

маблаѓгузорї истифодаи чунин методњо тавсия дода мешавад: 

- меъѐри одии муњосибии даромад; 

- методи одии (бе дисконти) харољотбарории (талофии) сармоя 

(методи муайян намудани харољотбарории сармоя); 

- методи дисконти харољотбарории лоиња; 

- арзиши љории лоиња (методи њисоби арзиши одии љорї); 

- њисоби шохсии манфиатнокии сармоягузорї; 

- маблаѓи дохилии манфиатнокї (методи њисоби меъѐрии 

манфиатнокии сармоя); 

- методи дигаргуншакли маблаѓи дохилии манфиатнокї; 

- њисоби зарби самаранокии сармоя; 

- мўњлати пардохти пурраи ќарзї. 

Бо вуљуди ин, бояд ќайд кард ки ин усулњои зикргардида худ аз худ 

барои ќабули лоиња басанда нестанд. Зеро њар яке аз ин усулњои тањлил 

имкон медињанд, ки тавсифи ягон давра дида баромада шавад ѐ лањзањои 

муњим ва ѐ талабот аниќ карда шавад.  

Усули нисбатан пањнгаштаи тањлили лоињањои сармоягузорӣ њисоби 

њисобкунии арзиши љории холиси (Net Present Value - NPV) лоињањои 

сармоягузорӣ ба шумор меравад. Методи «Арзиши љории холис» (NPV) ба 

муќоисаи арзиши дисконтии маблаѓи аз њисоби давраи пешгўишаванда ва 

сармоя воридшаванда асос ѐфтааст. Дар ин усул арзиши муваќатии пул ба 

њисоб гирифта мешавад. 

Усули арзѐбии лоињаи сармоягузорӣ аз рўи арзиши љории соф имкон 

медињад, ки арзиши њаќиќї ва манфиатоварї, самараи љории соф, 

даромади софи дисконтї аз рўи якчанд лоињаи сармоягузорї бо сањењияти 

баланд арзѐбї гардад. Иљроиши ин вазифа ба туфайли њисоби 

нишондињандаи софи арзиши љорї ( NPV † «net present value» † англ.) 
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имконпазир аст. Ин маблаѓи дисконтии дар меъѐри фоизии додашудае 

мебошад, ки фарќияти байни воситањои пулии воридшуда ва харољоти 

барои амалишавии лоиња ба миѐномадаро инъикос менамояд. Њамин 

тариќ, NPV арзиши ояндаи воситањои пулии воридшавандаро нисбат ба 

имрўз нишон медињад, ки ба туфайли он манфиатнокии наќшаи 

сармоягузориро объективона бањо додан мумкин аст39. Барои њисоби 

арзиши софи љории NPV формулаи зерин истифода бурда мешавад40: 

 

Дар ин љо, IC - суммаи сармоя; 

r ‟меъѐри дисконтї; 

k -сол; 

P1, P2, Pk ‟ даромади солона. 

Агар, NPV> 0 бошад, имконияти маќсадноки амалишавии лоињаи 

сармоягузорї вуљуд дорад; 

NPV< 0, - рад шудани лоињаи сармоягузорї ба маќсад мувофиќ аст, 

зеро дар ин њолат сармоягузор зарар мебинад; 

NPV = 0, лоињаи сармоягузорӣ на зараровар ва на фоидаовар мебошад. 

Дар асоси истифодаи формулаи дар боло нишондодашуда 

самаранокии лоињањои нави инвеститсионии вилояти Хатлонро дар доираи 

Барномаи рушди иљтимої-иќтисодии вилояти Хатлон дар давраи солњои 

2016-2020 тањлил менамоем. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
39http://znaydelo.ru/biznes/chistaya-privedennaya-stoimost.html 
40Жигалова В.Н. Инвестиции. - М.: Изд-во «ТУСУР», 2012. - 20 с.; 
Подсорин В.А. Экономическая оценка инвестиций. - М.: Изд-во «МИИТ», 2010. - 153 с.; 
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Љадвали 2.2.2 

 Лоињањои асосии сармоягузоришавандаи вилояти Хатлон дар давраи 
солњои 2015-2020 

 

№ Лоињањо Арзиш њаз. 
сом. 

Дисконт 
Самараи софи 

љорї 

манбаъ  

 Лоињањои сармоягузорї дар соњаи 
кишоварзї 

   

2 Бењтаркунии њолати 
мелиоративии заминњо дар 
шањру ноњияњо 

35000 - 9715 
 

 
Буљаи мањаллї 
 

3 Бењтаркунии њолати 
мелиоративии заминњо дар 
минтаќаи Бохтар, Дўстї, 
Қубодиѐн, Шаҳритуз, Панҷ, 
Хуросон 

400000 -95591,6 
 

Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 
 

4 Аз худкунии заминњои нав дар 
ноњияи Данѓара (1750 га) 

62447 - 9703,7 
 

Буљаи мањаллї 
 

5 Барќароркунии пойгоњњои 
обкашї дар ноњияњои Дўстї, 
Шаҳритуз, Қабодиѐн, Панҷ, 
Хуросон 

20000,0 -4779,7 
 

 
Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 

6 Барќароркунии системаи 
ирригатсионии ҷамоатњои 
“Ватан”, Фархор, Комсомол, 
Ғалаба ва Зафари ноњияи  
Фархор 

18900 -4516,8 
 
 

 
Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 
 

Саноат ва энергетика     

1 Таљдиди муассисаи “ХИМА”-
Текстил”-и ноњияи Ёвон бо 
тавоноии 2000 њазор тонна 
пахта ва 200 љои корї 

182000 -27857,2 
 

 
Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 

2 Бунѐди корхонаи кафшдўзї дар 
ноњияи Ҷ. Балхї 

259000 -79322,9 
 

Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 

3 Сохтмони 2 заводи коркарди 
алюминий дар ноњияи Данѓара 
ботавоноии 200 њазор тонна/сол 

420000 - 98947,2 
 

Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 

4 Сохтмони заводи семент бо 
тавоноии 1,0 млн. тонна/сол дар  
“Кони тоғ”-и ноњияи Шаҳритуз 

600000 -118571,5 
 
 

Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 

5 Сохтмони заводи семент бо 
тавоноии 1,2 млн. тонна дар 
ноњияи Данғара  

700000 -102857,2 
 

Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 

6 Сохтмони фабрикаи дўзандагї 
дар ш. Кўлоб  

105000 -17750 Љалби сармояи 
дохилї ва берунї 

Манбаъ: Барномаи рушди иљтимої-иќтисодии вилояти Хатлон дар давраи солњои 
2016-2020. - С. 112. 
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Чи тавре ки болотар ќайд гардид, дар чањорчўбаи барномаи давлатии 

сармоягузорї (БДС) солњои 2016-2020 дар вилоят 30 лоињаи сармоягузорӣ 

амалї мешавад. Барои тањлили онњо мо лоињањои аз нуќтаи назари 

таъминоти рушди иќтисодии вилояти Хатлон нисбатан муњимтар ва 

калонтарро интихоб намудем. Ин лоињањои сармоягузорӣ дар давоми 

якчанд сол амалї гардонида мешаванд, вале бояд таъкид намуд, меъѐри 

дисконтии пешбинишуда сол ба сол таѓйир меѐбад. Барои њисобу китоби 

лоињањои сармоягузорї дар асоси методи њисоб аз рўи формулаи меъѐри 

арзиши софи љорї бошад, мављуд будани меъѐри дисконтии пешбинишуда 

барои њар як соли минбаъда зарур аст. Вале барои ягон лоињаи 

сармоягузоришаванда чунин маълумот вуљуд надорад. Бинобар ин, меъѐри 

пешбинишудаи дисконтї барои солњои минбаъда аз тарафи мо таќрибан 

дар асоси меъѐри бозтамвил пешнињод гардидааст. 

Аз тањлили маълумоти дар хусуси татбиќи лоињањои сармоягузории  

дар вилояти Хатлон дар доираи Барномаи рушди иҷтимои-иқтисодии 

вилояти Хатлон барои солњои 2016 - 2020 амалишаванда пешнињодгардида, 

дидан мумкин аст, ки њамаи лоињањои сармоягузоришаванда ба лоињањои 

самаранок набуда мансубанд. Ин чунин маъно дорад, ки њамаи онњо асосан 

хусусияти ањамияти иљтимої доранд. Дар шароити норасоии захирањои 

сармоягузорӣ ин масъалањои минтаќавї бояд аз тарафи давлат ба воситаи 

ўњдадорињои ќарзии имтиѐзнок ва љалби захирањои грантии барои татбиќи 

ин ќабил лоињањо пешбинишуда њал карда шавад. 

Ба таври дигар гўем, сармоягузории лоињањои сармоягузоришаванда 

дар чањорчўбаи Барномаи рушди иҷтимої-иқтисодии вилояти Хатлон барои 

солњои 2016-2020 чунин хусусият доранд, ки сармоягузорони хориљї аз 

онњо фоида ба даст намеоранд, аммо бењтаршавии њаѐти иљтимоии ањолии 

минтаќа самаранокии љамъиятии ин лоињањоро бозгў менамоянд. Азбаски 

лоињањои сармоягузорӣ маќсаднок ба бењбудии сифати њаѐти ањолї ва 

бунѐди инфрасохторњои минтаќа равона гардидаанд, аз љињати иќтисодї 

самаровар нестанд ва ин норасоии онњо бояд аз њисоби дастгирии 
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сармоягузории давлатии минтаќа љуброн карда шавад.  

Њамин тариќ, лоињањои сармоягузории дар вилояти Хатлони 

Љумњурии Тољикистон татбиќшавандаро тањлил намуда, ќайд кардан 

мумкин аст, ки њамаи сармоягузорињои љалбшаванда асосан аз њисоби 

манбаъњои беруна дар шакли шарикї ва ѐ ќарзи имтиѐзнок, корхонањои 

муштарак, грант ва сармоягузории мустаќим ба фонди асосї амалї карда 

мешаванд. Ин аз он шањодат медињад, ки дар вилояти Хатлон норасоии 

захирањои дохилии сармоягузорӣ эњсос мегардад. Аз ин рў, институтњои 

њокимияти давлатии вилояти Хатлон кўшиш ба харљ медињанд, ки сатњи 

муњити сармоягузориро бањри љалби сармояи хориљї баланд бардоранд. 

Дар давоми чанд солњои охир афзоиши воридшавии сармоягузорињои 

хориљї ва татбиќи лоињањои сармоягузории минтаќањои љумњурї эњсос 

мегардад. Донорњои асосии Љумњурии Точикистон ва вилояти Хатлон дар 

байни институтњои молиявии байналхалќї, Бонки умумиљањонї (БУ), 

Бонки осиѐии рушд (БОР), Бонки Аврупоии таҷдид ва рушд (БАТР). Бонки 

исломии рушд (БИР) Фонди Кувейтї ва дигарон мебошанд. Мамлакатњои 

асосии донор Љопон, Олмон, Швейтсария, ЉМЧ, Љумњурии исломии Эрон 

ва дигарон ба шумор мераванд.  Соли 2017 аз тарафи мамлакатњои донор 

дар њаљми 310,804 њазор доллари ИМА ѐрї расонида шуд, ки ин 94,7% 

ўхдадорињои солонаро ташкил менамояд. Ёрии аз њама зиѐд аз тарафи 

Љумњурии мардумии Чин расонида шуд, ки он ба 148,675 њазор доллари 

ИМАбаробар буда, 47,8% њаљми умумии ѐрии дар соли 2016 

расонидашударо ташкил медињад. Зинањои минбаъдаро ИМА ‟ 41,170 

њазор доллари ИМА ва ѐ 13,2%, Иттињоди Аврупо ‟ 27,346 њазор доллари 

ИМА ва ѐ 8,8%, Љопон ‟ 22,699 њазор доллари ИМА ва ѐ 7,3%, Олмон ‟ 

17,513 њазор доллари ИМА ва ѐ 5,6% ва дигарон ишѓол мекунанд.41 

Дар давраи солњои 2002-2017 дар маљмўъ сармояи беруна дар њамаи 

минтаќањо, ба истиснои сатњи љумњуриявї ва НТМ тамоюли афзоиш 

                                                           
41От ч е т  о  в н е ш н е й   п о м о щ и - 2017 // Государственный комитет по инвестициям 
и управлению государственным имуществом республики Таджикистан. - Душанбе, 2017. 
‟ С. 29. (http://gki.tj/ru/nvestitsii_v_rt/nformatsiya_i_statistika/) 
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дорад. Њаљми сармоягузорињо дар ВМКБ дар соли 2015 то 60,6% ва 

вилояти Хатлон то 37,7%, вилояти Суѓд то 24,8% зиѐд шудааст. Соли 2017 

ѐрї ба ш. Душанбе якуякбора 5,4 маротиба афзуд. Дар соли 2017 аз тарафи 

шарикони рушд дар њаљми 572,452 њазор доллари ИМА људо карда шуд, ки 

ин 91,7% њаљми умумии ўњдадорињоро ташкил менамояд. Ќисми зиѐди 

њаљми ўњдадорињо ба лоињањои дар ш. Душанбе амалишаванда, яъне 

25,85%, ќисми боќимонда ба тартиби камшавї ба вилояти Хатлон ‟ 23,2%, 

сатњи љумњуриявї ‟ 22,4%, вилояти суѓд ‟ 12,0%, ноњияњои тобеи марказ 

(НТМ) ‟ 9,9%, ва ВМКБ ‟ 6,0%, рост меояд42. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки лоињањои сармоягузории ба таҷдиди 

корхонањо равонашуда, яъне бозсозии пурра, ки дар рафти он фондњои 

асосї нав мегарданд, технология ва ташкили истењсолот таљдид мешаванд, 

ањамияти муњими бунѐдї доранд. Васеъшавї ва таҷдиди корхонањои 

амалкунанда усули баландшавии тавоноии истењсолї ва такмили пойгоњи 

техникии истењсолї ба шумор меравад. Самараи нисбатан бештар дар 

мавриде ба дастоварда мешавад, ки васеъшавии корхона дар асоси 

таљњизонидани техникии он, дар истењсолот ҷорї намудани технологияи 

самаранокиаш баланд ва истифодаи техникаи навтарин амалї гардонида 

шавад. Дар шароити норасоии сармояи хориљї коркарди лоињањои 

сармоягузорӣ ва таъмини он бо захирањо, чун ќоида аз њисоби ду манбаъ: 

даромад ва фонди хурдашавӣ ба амал бароварда мешавад. Фонди љуброн 

дар шароитњои муайян (агар таљњизоти хўрдашуда бо таљњизоти нисбатан 

сифатнок иваз карда шавад) низ метавонад навсозии технологии 

истењсолотро таъмин намояд. Фонди андўхташуда сармояи доимии 

иловагиро таъмин намуда, захирањои сармоягузориро зиѐд менамояд, ки 

онњо имконияти иќтидорњои навро дар интенсификатсияи раванди 

такрористењсол зиѐд мекунад. Чи тавре ќайд шуд, «материализатсия» ин ба 

молњои сармоягузорӣ ворид кардани иќтидори захирањои сармоягузорї 

мебошад, ки њам дар раванди истењсол ва њам дар соњаи мурољиат ба амал 

                                                           
42 Дар њамон љо с .30 
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меояд. Дар баробари ин, татбиќи лоињањои сармоягузорї дар тамоми 

сикли сармоягузорӣ пањн гардида, як гардиши сармоя ‟ аз лањзаи ѓуншавии 

захирањои сармоягузорӣ то лањзаи «боздењи» њаќиќии онро дар бар 

мегирад. Раванди татбиќи лоињањои сармоягузорӣ фаъолияти 

сармоягузориро фаъол гардонида, трансформатсияи соњаи сармоягузории 

иќтисодиѐтро инъикос менамояд ва аз тарафи субъектњои он амалї 

гардонида мешавад:  

- сармоягузорон ‟ истеъмолкунандагони захирањои сармоягузорӣ ва 

пешнињодкунандагони захирањо;  

- «истифодабарандагони» хушињои молиявии аз нав бунѐдшуда, 

њамчунин мањсулоти ѓизої ва ѐ дигар мањсулоти кишоварзї, ки дар асоси 

пойгоњи дорои захираи сармоя (иќтидор) истењсол гардидааст; 

-  субектњои инфрасохтори соњаи сармоягузорї ва бозорњои 

иттилоотї.  

Таъсири мутаќобили иштирокдорони лоињањои сармоягузорї дар 

таносубњое, дар байни талаботи сармоягузорӣ ва таклифњо њамчун 

категорияњои бозорї, ки имконияти рушди ояндаро инъикос менамоянд, 

ба њам меоянд. Ин тавсифоти додашуда дар шароитњои ноустувори 

иќтисодии равандњои хољагидорї, ки лапиши онњо боиси бесамара 

истифода шудани маљмўи онњо мегардад, ањамияти муњим касб мекунанд. 

Инро њангоми бартараф намудани таъсири номусоиди натиљаи татбиќи 

лоињањои сармоягузорӣ, комбинатсияи воситањои молиявї ва сохтори онњо 

ба њисоб гирифтан муњим аст.  

Лоињањои калони сармоягузориро бо роњи барпо кардани 

корпоратсияњои калон ва миѐнаи байнисоњавї, интегратсияи сохторњо, 

шаклњои кластерии ташкилї, ки соњањои кишоварзї, корхонањои саноатии 

соњањои муштарак бо зерсохторњои илмї-техникї, савдо ва бонкиро 

муттањид месозанд, коркард ва татбиќ намудан мумкин аст. Чунин тарзи 

таҷдиди корхонањо ва корпоратсияњо ќобилият дорад даромаднокии онњо, 

баландшавии фоида, музди мењнати кормандон, андозњо ва зиѐдшавии 
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сармояро таъмин намояд43. Татбиќи ќонуниятњои сармояандўзї дар 

раванди трансформатсияи бозории такрористењсоли иќтисодиѐт, 

реструктеризатсия ва интенсификатсияи онњо, ба назари мо, бо асоснокии 

омилњои стратегии афзоиши истењсолот ва рушди устувори субъектњои 

иќтисодиѐт алоқаманд мебошанд. Дар чунин шароит, якум, самаранокии 

мењнат ва истењсолот дар асоси дараљаи нисбатан баландтари илмї-

техникї ва технологї баланд гардида, истифодаи комплексии он, бунѐди 

системаи сохторњои оли  ташкилї, аз љумла аз тарафи фирмањо ва 

корхонањои истењсолии калон ва миѐна, соњибкории хурд ва ѓайра таъмин 

мегарданд. Дуюм, пурќувватшавии танзими давлатї аз болои динамика ва 

равандњои иљтимої бо маќсади риояи нисбатан пурраи мувозинати 

манфиатњои иштирокчиѐн таъмин гардида, истифодаи стихиявии 

захирањои мављуда дар асоси њаннотї ва рушди иќтисодиѐти манфї 

бартараф мешавад. Сеюм, коркарди стратегияи рушди иќтисодиву 

иљтимоии дењот дар давраи 10-15 сол бо назардошти ояндаи дур дар асоси 

пешгўињо ва банаќшагирии интенсивї, пурзўр намудани интегратсияи 

саноатї, илмї-техникї ва сармоягузорӣ, зина ба зина бунѐд намудани 

иттињоди иќтисодї бо бозори умумии мањсулот, хизматрасонї ва сармояи 

мамлакат. Чорум, дар асоси реструктуризатсия ва интенсификатсияи 

такрористењсол иќтидори сармоягузорӣ ташаккул ѐфта, устувории молиявї 

ва танзим дар фаъолияти истењсолкунандагони мањсулоти кишоварї, 

њисобу китоби байни онњо ва истеъмолкунандагони мањсулот таъмин 

мегардад, тартиби андозбандии корхонањои кишоварзї, шахсони расмї 

бењтар мешавад. Панљум, фаъолияти сармоягузории системањои 

хољагидории минтаќавї бањри рафъи бўњрони иќтисодї баланд гардида, 

норасоии захирањои пулї ба туфайли истифодаи механизмњои 

самарабахши байнисоњавии (бозорї-секториалї) воридшавии сармоя 

                                                           

43
. Раевский С.В., Абдуллаев Ф.Р. Инвестиционная деятельность институциональных 

инвесторов в регионе. - М.: Экономика, 2007. - 508 с. - С 45. 
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коњиш меѐбад, он на ба маќсади ба гардишдарорї ва маблаѓгузории 

бозори молиявї, балки ба соњаи рушди истењсолот равона мегардад. 

Лоињаи сармоягузорӣ бояд шакли интенсивии рушди интенсивии 

иќтисодиѐти минтаќаро таъмин созад. Шакли интенсивии такрористењсол 

бо як ќатор нишондињандањо тавсиф ѐфта, рушди иќтисодї, динамикаи 

онро, ки ба туфайли зиѐдшавии њаљми мањсулот дар давраи муайян ва 

афзоиши онро нисбат ба њар сари ањолї муайян месозад, таъмин менамояд. 

Ченаки аввалини он њангоми бањодињии иќтидорї-иќтисодї ва 

сармоягузорӣ мувофиќ меояд. Вале њангоми муќоисаи сатњи зиндагии 

ањолї дар мамлакатњои алоњида ва минтаќањо истифодаи усулии дуюм ба 

маќсад мувофиќ мебошад. Раванди андўхтан бевосита ба истифодаи 

захирањои сармоягузорӣ, пеш аз њама, маблаѓњои ба муддати тўлонї 

гузошташуда, таъмини рушди ќуввањои истењсолкунандаи кишоварзї 

вобастааст. Иќтидори сармоягузории ба бозори иќтисодї мувофиќ барои 

аккумулятсияи (ѓуншавии) захирањои натанњо ба такрористењсоли фондњои 

асосї ва интенсификатсияи он, балки барои њамаи объектњои дигари 

фаъолияти соњибкорї, ки даромад меоранд (њамчун натиљаи рушди 

иќтисодиѐт) зарур мебошад. Рушди иќтисодї имкон медињад, ки дар самти 

иљтимої барномаи мубориза алайњи камбизоатї ва ифлосшавии муњити 

атроф бе афзоиши дараљаи муайяни истеъмол ва камшавии њаљми 

сармоягузорињо амалї гардонида шавад, ки он њалли проблемаро дар 

сатњи мањдудшавии захирањои истењсолї сабук мегардонад. Дар мавриди 

ба таври динамикї рушд ѐфтани иќтисодиѐти минтаќавї барои њалли 

маљмўи проблемањои иљтимої шароитњои мувофиќ ба вуљуд оварда 

мешавад; то дараљаи муайян ихтилофоти иќтисодї, ки дар натиљаи 

мањдудияти њаљми истењсолот ба миѐн меоянд, бартараф мегарданд. Аз ин 

рў, рушди иктисодї дар бобати муњайѐ гардидани танзим ва рушди љомеа 

ањамияти аввалиндараҷа пайдо мекунад.  

Кушода будани иќтисодиѐти љумњурї ва воридшавии он ба хољагии 

љањонї коркард ва татбиќи сармояњои бузургро бо баландшавии 

чандинкаратаи самаранокии он таќозо менамояд. Дар мавриди сохтани 
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моделњои мувофиќ мањсулотро на танњо њамчун натиљаи дараљаи 

вобастагии омилњои истењсолот, балки њамчун маљмўи раванди 

такрористењсоли ягонае, ки воситањои истењсолот ва иќтидори сармояи 

бозори иќтисодї, сектори њаќиќии онро бо бањисобгирии машѓулият ва 

њосилнокии мењнат истифода менамояд, дида баромадан зарур аст.  Дар 

байни манбањои рушди иќтисодиѐт ва таъмини сармоягузории он 

омилњоеро људо кардан муњим аст, ки онњо бо ташаккули талабот, барои 

таҷдиди фондњои асосии истењсолї истифодашавии фондњои андўхта ва 

фондњои љуброн (воситањои амортизатсионї) алоќаманданд44. 

Манбаъњои асосии таъмини захиравии лоињањои сармоягузорӣ ва 

татбиќи он воситањои худии корхонањо ва омилњои баландбардории 

самараи истифодаи онњо ба шумор мераванд. Аз тарафи дигар, бояд гуфт, 

ки вазъи молиявї-иќтисодии аксар субъектњои хољагидорї вазнин боќї 

мемонанд. Аз рўи љамъбаст њамаи корхонањои ба ќайд гирифташудаи 

вилояти Хатлон 975 ададашон нисбат ба соли мусоиди 2016 дар њаљми 

26059,7 њазор сомонї зарар диданд45. 

Ќайд кардан зарур аст, ки 290 корхонаи кишоварзї, ки бештар аз 47523 

њазор сомонї ба даст оварданд, асосан зараровар буданд. Ин ба омилњои 

асосие алоќаманд буд, ки онњо љазобияти сармоягузории онро мањдуд 

менамуданд, чунончи: 

- талаботи пасти пардохти маблаѓ; 

- кифоя набудани захирањои молиявї; 

- фоизњои баланди ќарзї; 

- ќарзи зиѐди соња аз буља; 

- номувофиќ будани нархњои захирањои моддї-техникї ва мањсулоти 

хољагињои кишоварзї; 

- норасоии воситањои гардон аз сабаби мављуд будани истењсолоти 

нотамом; 

                                                           
44Афанасьев В. В. Проблемы инвестиционной активности // Общество и 

экономика, 2002. -  № 7. - С. 26.  
45 Омори вилояти Хатлон, 2016. - С. 256. 
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- фарсудашавии пойгоњи моддї-техникї; 

- коњиш ѐфтани захирањои табии аксар корхонањои соњаи аграрї (хок, 

генофонди растанињо ва њайвонот); 

- паст будани самараи дастгирии давлатии молистењсолкунандагон. 

 Торафт фарсудашавї ва кўњнашавии фондњои истењсолї, ки сабаби 

аз технологияи љањонї ќафомонии технологияи ватанї мегардад, дар рушди 

субъектњои хољагидории иќтисодиѐти вилоят мушкилоти зиѐдеро ба миѐн 

меорад. Фарсудашавии воситањои асосї торафт афзоиш ѐфта, боиси сарфи 

сармояи асосї мегардад. Ќарзи корхонањо низ сол ба сол меафзояд, чунончи 

он соли 2017 658 млн. сомониро ташкил дод, ки он нисбат ба соли 2010 15,2% 

зиѐд мебошад46. Њамин тариќ, бе дастгирии  ќарзњо аксарияти корхонањои 

кишоварзї дуруст фаъолият карда наметавонанд. Норасоии захирањои 

молиявї дар назди роњбарони корхонањои кишоварзї вазифа мегузорад, ки 

самаранокии лоињањои сармоягузориро миќдоран ва сифататан асоснок 

намоянд, манбаъњои дар шароити имрўза нисбатан оптималии маблаѓгузории 

фаъолияти инноватсиониро дарѐфт намоянд. Барои дуруст арзѐбї намудани 

он равандњое, ки ба рушди суръатноки иќтисодиѐт монеа эљод менамоянд, 

тањлили иќтидори сармоягузории корхонањои кишоварзї зарур мебошад. 

Дар байни сабабњои зиѐди сустии фаъолияти сармоягузории корхонањо 

проблемаи мутавозии таъмини молиявии фаъолияти љории хољагидорї ва 

рушди стратегии он мавќеи муњимро ишѓол мекунад. Дар амалияи муосири 

хољагидорї корхонањои ватанї њангоми бо камбуди маблаѓњои гардон ва 

норасоии воситањои асосии барои таъмини оперативии раванди истењсолот 

равонабуда, барномаву лоињањои оѓознамудаашонро мебанданд. Баъзе дигар 

корхонањои кишоварзї, баръакс бо роњи баланд бардоштани маблаѓгузории 

љории сармоя аз ќафои имкониятњои оянда давида захирањои молиявии 

хешро то њадде коњиш медињанд, ки боиси муфлисшавии онњо мегардад. 

Чунин њолат дар адабиѐти хориљї ва ватанї њамчун мафњуми «овертрейдинг» 

шарњ дода мешавад. Барои роњ надодан ба чунин мушкилот зарур аст, ки 

вазъи ќобилияти маблаѓпардозии љории корхона бо маќсади рушди оянда 

                                                           
46Статистический сборник Хатлонской области, 2016. - С. 272. 
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пешакї омўхта, дар зинаи коркарди наќшањои перспективии корхона аз 

нуќтаи назари таъмини молиявї ќисматњои иљронашавандаи он ихтисор 

карда шаванд47. 

2.3. Мушкилоти таҳия ва татбиќи лоињањои сармоягузории  минтаќавї 

дар вилояти Хатлон 

Дар адабиѐти иќтисодї миќдори зиѐди пешнињоду таклифот оид ба 

ташаккули наќшањо барои суръатбахшии рушди иљтимоию иќтисодии 

кишвар ва минтаќањои он ва дар мутобиќат бо онњо тањия ва татбиќи 

лоињањои сармоягузорї мављуд аст. Дар аксари ин пешнињодот мавод оид 

ба маљмўи воситањои пешгўикунандаи рушди иљтимоию иќтисодии 

минтаќа, ки аз рўи сатњи нињої ва ѐ ибтидоии рушди иљтимоию иќтисодии 

дар асоси таърихи пешинаи таѓйирот тафриќа гардидааст, мављуданд48. Ба 

ин дастовардњои солњои 90-уми асри гузашта мисол шуда метавонад. 

Мувофиќи ин нуќтаи назар бояд њисоби њамоњангии комплексии маљмўи 

омилњои ташкилї ва шароитњои рушди иќтисодии лињањои сармоягузорї 

таъмин карда шавад. Пеш аз њама, коркарди сиѐсати самараноки 

сармоягузории минтаќа талаб карда мешавад, ки он ба дараљаи сохтори 

институтсионалии коркунандаи иќтисодиѐти минтаќа бояд мувофиқат 

намояд.  

Дар зери мафњуми сиѐсати сармоягузории минтаќавї фаъолияти 

маќомоти давлатии идоракунї, сохторњои ѓайридавлатї, ки системаи 

тадбирњо ва механизмњои фаъолияти сармоягузориро таъмин намуда, 

фазои мусоиди сармоягузорї ва истифодаи самараноки захирањои 

сармоягузориро дар минтаќа ташаккул медињанд, фањмида мешавад. 

Лоињањои сармоягузории минтаќавї њамчун яке аз воситањои самараноки 

татбиќи сиѐсати сармоягузории минтаќа баромад менамоянд.  

                                                           
47Станиславчик Е. Об оценке инвестиционных проектов // Финансовой встник, 

2001. - № 33. - С. 130;  С. 56. 
48

Polterovich V., Popov V. Stages of Development, economic policies and new world 

economic order. Paper presented at the Seventh Annual Global Development Conference in St. 

Petersburg, Russia, January, 2006 // http: //http.cerver.caleton.ca/ Vpopov/documents/ NewWold Economic 

Order.pdf. - С. 15. 
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Тањлили маводи оид ба мушкилоти ташаккули сиѐсати сармоягузорї 

нашргардида имкон медињанд, ки як ќатор самтњои асосии татбиќи сиѐсати 

сармоягузорї дар сатњи минтаќавї ташаккул дода шавад: 

‟ ташаккули фазои мусоиди сармоягузорї; 

-љустуљўи манбаъњои маблаѓгузорї барои ислоњоти сохторї; 

‟ баланд бардоштани наќши манбаъњои маблаѓгузории худии 

корхонањо љињати татбиќи лоињањои сармоягузорї;  

‟ тањкими назорат аз љониби маќомоти минтаќавї барои истифодаи 

маќсадноки маблаѓњои аз буљаи минтаќа барои сармоягузорї 

равонагардида;  

- коњиш додани хавфи сармоягузорї; 

‟ бо дарназардошти шароитњои мушаххас ва майлу хоњиши 

минтаќањо љињати истифодаи афзалияти муќоисавии хеш бо маќсади љалби 

сармоягузорони ватаниву хориљї татбиќ намудани сиѐсати сармоягузорї.  

Истифодаи воситањои дар боло ќайдшуда, ба андешаи мо, имкон 

фароњам меоварад, ки фазои мусоиди сармоягузорї ба вуљуд оварда, 

сиѐсати сармоягузории ба дарѐфти манбањои нисбатан самараноки 

маблаѓгузорї, дастгирии корхонањо ва истифодаи максималии иќтидори 

истењсолї, табиї ва илмї равонагардида татбиќ карда шавад. Бояд ќайд 

кард, ки дар ин маврид мушкилоти ташаккули захирањои сармоягузорї чи 

дар сатњи минтаќавї ва чи мањаллї ањамияти махсус пайдо мекунад. 

Манбаъњои асосии ташаккули лоињањои сармоягузории минтаќавї инњо 

буда метавонанд: воситањои худии буљаи минтаќавї; воситањои корхона; 

сармоягузорињои хусусии мустаќими хориљї; ќарзњои дарозмуддати 

бонкњои тиљоратї ва ѓайра.  

Дар маљмўъ дар вилояти Хатлон афзоиши захирањои молиявии худї 

барои татбиќи захирањои сармоягузорї мушоњида мегардад. Дар давоми 

њафт соли охир њаљми буљаи давлатї 2 маротиба афзуд. Афзоиши њаљми 

даромади корхонањои иќтисодии минтаќа беш аз 3 баробар, њаљми ќарзњои 

бонкї 2,7 маротибаро ташкил доданд. Њаљми пасандози ањолї дар давраи 

тањлилшаванда аз 6,6 млн. сомонї то 50,6 млн. сомонї афзуд, ки ин 7,6 
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маротибаро ташкил медињад. Даромади суѓуртавие ки хусусияти 

сармоягузорї доранд беш аз 3,5 маротиба зиѐд шудааст (љадвали 2.3.1). 

 
Љадвали 2.3.1 

Сарчашмањои молиявии худї барои татбиќи лоињањои сармоягузорї дар 
вилояти Хатлон 

  

 2010 2015 2017 Афзоиш, % 

Даромади буљаи давлатї млн. 

сомонї 

463,4 928,4 1471,5 317,5 

Њаљми фоидаи корхонањои 

минтаќавї  

67,9 342,6 617,4 909,2 

Њаљми ќарзњои бонкї, млн. 

сомонї 

344,3 778,8 926,6 269,1 

Пасандози ањоли, млн сомони 6,6 25,7 50,6 766,6 

Даромадњои суѓуртавї 152,7 314,1 546,2 357,7 

Сарчашма. Омори солонаи вилояти Хатлон, 2016. С. 252-257. Омори солонаи 
вилояти Хатлон, 2018 с.150-162 

 

Ин манбаъњои маблаѓгузорї сохтори лоињањои сармоягузории 

минтаќавї ва самаранокии њалли вазифањои инноватсионии иќтисодиѐти 

минтаќавиро муайян менамоянд. Маълумоти љадвали 2.3.1 шањодат 

медињад, ки дар ин давра манбаъњои ѓайрибуљавии сармоягузорї 

афзудаанд, ки ин гузариш ба истифодаи воќеии шаклњо ва механизмњои 

консентратсияи захирањоро, ки дар таҷрибаи љањонї истифода мешавад, 

таќозо менамояд. Илова бар ин, дар вилояти Хатлон айни замон як ќатор 

лоињањои сармоягузорӣ татбиќ мешаванд, ки онњо аз тарафи 

сармоягузорони хориљї маблаѓгузорї мегарданд (љадвали 2.3.2).  

Маљмўи лоињањои сармоягузории давлатии татбиќшуда дар солњои 

2015-2017 202 адад  ва танњо дар соли 2018 70 адад иборат мебошад, ки 

маблаѓи умумии он 29,8 млрд. сомониро ташкил медињад, ки ин нисбат ба 

соли 2017 мутаносибан 3 лоиња ва ба маблаѓи 5,2 млрд. сомонї зиѐд 

мебошад.  
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Ҷадвали  2.3.2. 

Лоињањои асосии сармоягузорї, ки дар вилояти Хатлон   татбиќ шуда 
истодаанд 

 
№ 
т/р 

 Номгўи ташкилот   Намуди фаъолият Шакли 
сармоягузорї  

Мамлакат  

1. ЉСШП «Тољик Азот»  Саноати химия мустаќим  Кипр 
2. ҶСП « Кўлоб Текстайл»  Истењсолоти 

бофандагї 
мустаќим   

3. ҶСП « Тољирон‟
Данѓара»  

Истењсоли 
зарфњои 
хољагидорї ва 
маводи ошхона  

мустаќим Эрон  

4. ЉСШК «Тољикхимпром»  Истењсоли 
моддањои асосии 
химияи органикї  

мустаќим   - 

5. «Фуруз»  Пешнињоди 
ќарзњо  

мустаќим  ИМА, 
Ќиргизистон, 
Олмон 
Канада, 
Сингапур, 
Швейтсария, 
ЉАЉ, 
Шоњигарии 
Муттањида 

6 ЉДММ «Тента-Кўлоб»  Тайѐр кардани 
нахи бофандагї  

мустаќим Россия  

7 МСШП 
«ХуаксинЃаюрСемент»  

Истењсоли 
масолењи 
сохтмонї  

мустаќим Чин 

8 Сохтмони шоњроњи 
«Душанбе-Чаноќ-
Душанбе -Данѓара»  

Сохтмони роњњои 
автомобилї  

дигар Чин 

9  «Обѐрии заминњои  
Данѓара фазаи 2»  

Миѐнаравии 
дигар 
маблаѓгузорињои 
ба дигар 
категорияњо 
дохилнабуда  

дигар Арабистони
Саудї, 
Ќувайт  

10 Лоиња оид ба 
идоракунии хавфи 
обхезињо дар вилояти 
Хатлон  

Фаъолияте, ки 
нисбат ба 
миѐнаравии 
маблаѓгузорї 
ѐридињанда њисоб 
меѐбанд  

дигар Филиппин  

11 Сохтмони шоњроњи 
Шаѓон-Зиѓар-Кўлоб-
Ќалъаихумб 

Сохтмони роњњои 
автомобилї  

дигар АМА 

12 ЉДММ «Агро ФУД-
голд»  

Истењсоли орд  мустаќим Ќазоќистон  

12 ЉСШП «Аввалин»  Истењсоли 
дорувор 

мустаќим Љопон 
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13 ЉДММ «Сипоњони 
тољик»  

Кишоварзї  мустаќим Эрон  

14 ЉДММ Фабрикаи 
мурѓпарварии «Бењамто»  

Кишоварзї  мустаќим Покистон  

15 ЉДММ «Њунар-41»  Маориф  мустаќим Швейтсария  
16 ЉДММ«Сабури 

Њамадонї»  
Истењсоли маводи 
сохтмонї 

мустаќим Чин  

17 ЉДММ «Ширинии 
Шарќ»  

Истењсоли 
мањсулоти 
ќаннодї 

мустаќим Эрон 
Ќирѓизистон  

18. ЉДММ «Магнитекс-
Тољикистон»  

Фурўши чаканаи 
сўзишворї барои 
воситањои 
наќлиѐтии 
муњаррикњои 
дарунсўз  

мустаќим Россия  

19. ЉДММ «Имконияти 
Ховар 

Дигар 
пешнињодот  

дигар Ќирѓизистон  

20 Филиали Чайна 
интернешнл Петролеум 
Корпорейшен дар ЉТ  

Фаъолияти 
кашшофию 
љустуљўии геологї  

мустаќим Чин  

21 ЉСШК «НОБ-и 
Сангтўда-1»  

Ќувваи барќ мустаќим Россия 

22 Љамъияти  «НОБ-и 
Сангоб-Сангтўда-2»  

Истењсол, 
љамоварї ва 
таќсимоти ќуваи 
барќ  

мустаќим Эрон  

23 ЉДММ «Иттињоди 
аграри водии зарин»  

Парвариши 
зироат,  сабзавоти 
молї, боѓдорї  

мустаќим Чин   

24 ЉДММ «Ауфен»  Истењсоли дигар 
масолењи 
сохтмонї  

мустаќим Чин  

25. ЉДММ «Тољи  Осиѐ»  Истењсоли дигар 
маводи  ѓизої  

мустаќим Эрон  

26. ЉДММ «Цзян Инхай»  Кишоварзї  мустаќим Чин  
27. ЉДММ «Ширкати Дун-

ЧЕН Тољикистон-
Савдо»  

Савдои чакана  мустаќим Чин   

26. ЉДММ «ШБИ Чунтсай-
Моњир-Семент»  

Истењсоли семент  мустаќим Чин   

27 ЉДММ «ТК-ОЙЛ 
Лагистика»  

Хизматрасонињои 
оид ба кашондани 
бор ва дигар 
хизматњои 
наќлиѐтї ва  
экспедитсионї  

мустаќим  

28 ҶСП «Чзен-Инхай-
Хуанфанчсюн»  

Кишоварзї  мустаќим Чин  

29 ЉДММ«Бохтар-
Оперейтинг Компани 
Б.В»  

Истењсоли нафти 
хом ва газ 

мустаќим Фаронса  

30 ЉДММ «ТК ОЙЛ»- Истењсоли мустаќим Сингапур  
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Данѓара мањсулоти 
коркарди нафт 

31  ЉСШП «ЧжунтанСин-
Силу Данѓара текстиль»  

Тайѐр кардани 
нахи бофандагї 

  

32 ЉДММ «Хуачиан-Гаюр-
Индастриал»  

Истењсоли 
мањсулоти бетонї, 
сементї ва гипсї 

мустаќим Чин  

Сарчашма. Барномаи рушди иљтимої-иќтисодии вилояти Хатлон дар давраи солњои 
2016-2020. - С. 112. 

 
 Тавре таҳлил нишон медињад, дар соли 2016 аз 66 лоиҳаи 

сармоягузорӣ 24 лоиҳа ѐ 36,3% арзиши зиѐда аз 10.000 ҳаз. доллари ИМА, 

25 лоиҳа ѐ 37,8% арзиши аз 1.000 то 10.000 ҳаз.доллари ИМА, 6 лоиҳа ѐ 

9,0% арзиши то 500 ‟ 1.000 ҳаз.доллари ИМА, 12 лоиҳа ѐ 18,1% арзиши 50 ‟ 

500 ҳаз.доллари ИМА-ро ташкил медихад. Ҳамин тариқ, лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ бо арзиши аз 1.000 то10.000 ҳаз.доллари ИМА ва зиѐда аз 

10.000 ҳаз.доллари ИМА зиѐда аз 74,2% миқдори умумии лоиҳаҳои соли 

2015-ро ташкил медиҳанд. 

Аз маљмўи лоињањои амалкунанда дар соли 2018 6 адади онњо ‟ 

“Бењтаркунии  ѓизодињї дар ноњияњои таъминнокии ѓизояшон дар сатњи 

 

Диаграммаи 2.3.1 
Лоињањои сармоягузории давлатии татбиќшуда дар солњои  

2015-2018 
 

 

 
ноустувор ќарордоштаи вилояти Хатлон”, “Соњилмустањкамкунї, 

сохтмони саддњо ва дандонасадњои селмуњофизатї дар дарѐи Панљ ва сойи 

Чубек дар ноњияи Њамадонї”, «Сохтмони наќби автомобилгарди 
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“Истиќлол”, “Таҷдиди роҳи автомобилгарди Айнӣ-Панљакент-сарҳади 

Љумњурии Ӯзбекистон”, “Идоракунии экологии замин ва рушди 

сарчашмањои зиндагї дар дењот” ва “Барќарорсозии системаи 

обтаъминкунии ноњияи Панљи вилояти Хатлон” дар марњилањои гуногуни 

анљомѐбї ќарор доранд. 

Љадвали 2.3.3 

Сохтори маљмӯи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорї татбиќшуда дар 
солњои 2015 - 2018 (бо млн. доллари ИМА) 

№ Нишондињанда  2015 2016 2017 2018 Соли 
2018 

нисбат ба 
соли 2015 

бо % 
1 Маблаѓи умумї 2109,8 2790,6 

 
2677,7 

 
3255,6 

 
154,3 

 Аз љумла:      
1 Ќарз 1035,0 1408,7 1300,9 1 741,0 162,2 
2 Грант  9362,2 1207,9 1217,3 1347,5 -14,4 
3 Сањми ЊЉТ 129,0 148,7 135,5 143,6 111,3 
4 Дигар 

сарчашмањо 
9,5 25,8 23,9 23,5 247,3 

 

Аз ќиѐси нишондињандањои љадвали мазкур бармеояд, ки маблағи 

умумии лоиҳаҳои амалкунандаи соли 2018 нисбат ба ҳамин давраи соли 

2015-ум 1145,8  млн. доллари ИМА зиѐд гардидааст. Аз љумла маблаѓњои 

грантї 706 млн. доллари ИМА, Сањми ЊЉТ 14,6 млн. доллари ИМА ва дигар 

сарчашмањо 14 млн. доллари ИМА. Дар баробари ин сањми грантњо 

мутаносибан 8014,7 млн. доллари ИМА коњиш ѐфтааст. 

Тавре, ки аз љадвали  мазкур бармеояд, маблаѓи умумии маљмўи 

лоиҳаҳои амалкунанда дар соли 2018 нисбат соли 2017 440,1 млн. доллар 

зиѐд мебошад, ки асосан, ин аз ҳисоби оѓоз гардидани татбиќи якчанд 

лоиҳаи калонҳаљм дар соли 2018, аз љумла лоињањои “Таљдиди НБО-и 

Норак, марњилаи 1”, “Сохтмони роњи автомобилгарди Кўлоб‟Ќалайхумб, 

ќитъаҳои A ва F”, “Мустаҳкамгардонии инфрасохтори муҳимтарин ҷиҳати 

таъмини устуворӣ бар зидди офатҳои табиӣ”, “Сохтмон ва 

муљањњазгардонии мактабњо, марњилаи 4” ва дигар лоињањо мебошад. 
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Сарчашмањои асосии маблаѓѓузории лоињањои амалкунанда асосан аз 

њисоби сармоягузорињои Бонки Осиѐгии Рушд 769,9 млн. доллари ИМА, 

Ҷумҳурии Халқии Хитой 479,4 млн. доллари ИМА, Бонки Аврупоии 

Таҷдид ва Рушд 415,6 млн. доллари ИМА, Бонки Умумиҷаҳонӣ 329,7 млн. 

доллари ИМА, Бонки Исломии Рушд 173,0 млн. доллари ИМА ва аз 

њисоби дигар ташкилоту созмонњо ва давлатњои донор амалї гардида 

истодааст. Сањми Њукумати Љумњурии Тољикистон дар маљмўи лоињањои 

амалишаванда маблаѓи 139,2 млн. доллари ИМА-ро ташкил медињад. 

           Чи тавре ки дар боби аввал ќайд шуд, асоси тањия ва татбиќи 

лоињањои инноватсиониро принсипи сармогузорї ташкил медињад. 

Бинобар ин, маќсади асосии лоињаи инноватсиониро бунѐд ва ѐ 

реноватсияи фондњои асосї ва асоси лоињаи инноватсиониро тањия ва 

татбиќи технологияњои нав, ноу-хау ва дигар мавзўињо ташкил медињанд. 

Бо вуљуди ин, дар роњи тањия ва татбиќи лоињањои инноватсионии вилояти 

Хатлон як ќатор мушкилот мављуд аст. Масалан, дар ин хусус дараљаи 

пасти татбиќи лоињањои инноватсионие, ки аз тарафи соњибкорони 

вилояти Хатлон ба Фонди дастгирии рушди соњибкории Љумњурии 

Тољикистон дар давраи солњои 2014-2017 пешнињодгардида шањодат 

медињанд.  

Љадвали 2.3.4 
Сатњи татбиќи лоињањои иннвеститсиони аз тарафи сохибкорони вилояти 

Хатлон дар давраи солњои 2014-2017 пешнињодшуда 
 

№ Солњо  Лоињањо  

Пешнињодшуда  Татбиќ шуд  Маблаѓи 

бадастовардашуда, 

сомонї 

% татбиќ 

1 2014 85 7 3250,0 8 

2 2015 92 38 18500,0 41 

3 2016 59 6 9835,0 10 

4 2017 53 3 398500,0 6 

 Њамагӣ:  289 54 35,1 19 

Сарчашма: Њисоботи Ассотсиасияи соњибкорони вилояти Хатлон дар соли 2017.  

 
Чи тавре маълумоти љадвали 2.3.4 овардашуда шањодат медињад, аз 92 

лоињањои инноватсионии дар соли 2015 пешнињодгардида танњо 41% 
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татбиќ шудааст. Дар солњои минбаъда њудуди лоињањои татбиќшуда 3-7% 

ташкил медињад. Дар давраи тањлилшуда аз 289 лоињаи пешнињодшуда 

њамагї 54 лоиња татбиќ шудааст, ки ин танњо19 % ташкил мекунад. Илова 

бар ин, аксар лоињањои сармоягузории калону миѐнаи вилояти Хатлон аз 

сабаби нарасидани сармоя ва дараљаи пасти механизмњои тањияи ин 

лоињањо амаї нашуда мондаанд.  

Мушкилоти асосї дар роњи тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории 

вилояти Хатлон дараљаи нокифояи рушди инфрасохтори соњаи 

сармоягузорї мебошад. Барои тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорӣ 

иљрои шартњои зерин зарур аст: 

- таъмин ва дастгирии воридшавии маблаѓњои сармоягузорї, љалби 

сармоягузорони эњтимолии минтаќа; 

- фароњам овардани шароит барои бунѐд ва татбиќи идеяњои нав ва 

барномањои сармоягузорӣ;  

- мављудияти муњите, ки ба кам кардани харољоти дар раванди тањия 

ва татбиќи лоињањои сармоягузорӣ ба миѐномада мусоидат менамояд  

-  фазое, ки њимояи њуќуќњои сармоягузорон, манфиати онњо ва 

хавфњои ба миѐномадаро таъмин мекунад. 

Дар маљмўъ њамаи ин вазифањо рушди инфрасохтори сармоягузориро 

таъмин карда метавонанд.  Инфрасохтори сармоягузорї маљмўи воситањои 

иттилоотї, моддї, ташкилї, молиявї, ќарзиро дар системаи иљтимої-

иќтисодии минтаќа ташкил медињад, ки тањия ва татбиќи самарабахши 

лоињањои сармоягузорӣ ва њамкории њамаи иштирокчиѐнро таъмин 

менамояд. Ба субъектњо ва иштирокдорони инфрасохтори сармоягузорї 

инњо мансубанд: давлат, сармоягузорон, ширкатњои сармоягузорї, 

ташкилотњои суѓуртавї, корхонањои бонкї, фондњои сармоягузорї, 

иштирокчиѐни гуногуни бозори асъор, захирањои, молї, ташкилотњои 

иттилоотї ва консалтингї, ширкатњои аудиторї ва дигар ташкилотњои 

бањодињанда. Функсияњои нисбатан муњимтарини инфрасохтори 

сармоягузорї пайдоиши заминањо ва шароитњо барои тањия ва татбиќи 

лоињањои сармоягузорӣ, амалї намудани раванди сармоягузорї, паст 
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намудани хавфи сармоягузорї, тарзи оддї ва мувофиќи љалби воситањои 

сармоя, љамъоварии захирањои молиявї ба њисоб мераванд. 

 Инфрасохтори сармоягузории минтаќа бояд ба он нигаронида шуда 

бошад, ки захирањои молиявии љалбшуда сариваќт ба лоињањои 

сармоягузорӣ равона гарданд. Мављуд набудани чунин шароит дар вилоят, 

чи тавре ки тањлилњои мо нишон медињанд, боиси паст шудани љалби 

сармоягузорї гардидааст. 

Ба андешаи мо инфрасохтори ташаккул ва татбиќи лоињањои 

сармоягузории минтаќа бояд чунин бошад. Зарур аст, ки дар минтаќа 

маќомоти ваколатдори минтаќавї барпо карда шавад, ки он тамоми 

иќтидори сармоягузории минтаќаро муттањид намояд. Комиссияи назди 

маќомоти мањаллии њокимияти давлатї оид ба сармоягузорї фаъолияти 

худро бо маќомоти њокимияти давлатї (масалан, интихоби лоињањои 

сармоягузорӣ) њамоњанг созад. Бо маќсади маблаѓгузорї ва татбиќи 

лоињаи мушаххаси сармоягузорӣ, ки зинањои пешакии ташхисро дар 

маќомоти дар боло зикршударо гузаштааст, аз њисоби бонкњои дар 

минтаќа мављудбуда бонки ваколатдор интихоб ва муайян карда мешавад.   

  Зарур аст, ки маркази иттилоотии минтаќавї таъсис дода шавад, то 

ин ки он њамаи вазифањои муњими оид бо иттилоот таъмин намудани 

сармоягузорони эњтимолии ватаниву хориљї, пањн намудани иттилооти 

дастраси давлатї дар бобати ќонунгузории сармоягузорӣ, шаклњои 

дастгирии давлатї ва рўйхати сармоягузорон, лоињањои сармоягузории 

татбиќшавандаро ба ўњда гирад. Илова бар ин, таъсиси фонди минтаќавии 

рушд ва ѐ дастгирї, ки њиссаи сармоягузории барномањо ва лоињањои 

сармоягузориро амалї гардонида метавонад, бояд дар назди 

сармоягузорҳои  хориљї ва ватанї кафолатро таъмин намояд. Манбаъњои 

асосии ташаккули фонди минтаќавї гуногун буда метавонанд: буља, 

пасандозњои ањолї, манбаъњои ѓайрибуљавї, воситањои аз татбиќи амволи 

ѓайриманќули минтаќа бадастомада, иљораи ќитаъањои замин, воситањои 

худии корхонаву ташкилотњо. Ширкати суѓуртавии минтаќавї бошад, 
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барномањои гуногуни суѓуртавиро оид ба таъмини амнияти маблаѓњои 

сармоявї пешнињод месозанд. 

Дар минтаќањои маъмурии Љумњурии Тољикистон таъсиси агентињои 

худтаъминкунанда (ва сохторњои дигар), ки сиѐсати сармоягузории 

минтаќаро ташаккул ва дар амал татбиќ менамояд, ба маќсад мувоиќ 

мебошад. Вазифањои асосии ин агентињо иборатанд аз:  

‟ иттилоотї, консалтингї, экспертї, ташкили дастгирии 

иштирокчиѐни бозори лоињањои сармоягузории минтаќавї, аз љумла 

тартиби баќайдгирї ва иљозатномадињї;  

‟ њамоњангсозии фаъолияти иштирокчиѐни лоиња (зерсохторњои 

мањаллї оид ба идораи амволи шахсї, коммуналї, хизматрасонии 

телекоммуналї, шўъбањои баќайдгирии корхонањо, ташкилотњои 

экспериментї, бонкњои мањаллї, палатањои савдову саноатї, ташкилотњое, 

ки хизматрасонии наќлиѐтї, реклама ва дигар намудњои хизматрасониро 

ба љо меоранд, (шахсони воќеї);  

‟ назорат аз болои рафти иљрои лоињањои сармоягузории минтаќавии 

аз буља ва шакли омехта маблаѓгузоришаванда. 

Таъсиси чунин маќоми њамоњангсози ягона, ки сиѐсати сармоягузории 

минтаќаро ташаккул медињад, имкон медињад, ки воридшавии 

сармоягузориҳо афзуда, љолибияти сармоягузории минтаќа баланд гардад. 

Дар навбати худ дар маќомоти мањаллї ташкили комиссияњо оид ба 

сиѐсати сармоягузорӣ зарур аст, ки вазифаи онњо аз таъмини 

њамоњангсозии фаъолияти агентињои минтаќавї дар соњаи ташаккул ва 

татбиќи лоињањои сармоягузорӣ иборат мебошанд. Масъалаи дастгирии 

молиявии лоињаро бо роњи људо кардани банди махсуси буља ‟ «маблаѓњо 

барои дастгирии лоињањои сармоягузорӣ» њал кардан мумкин аст. Ин 

маблаѓњо бояд дар асоси озмунї барои татбиќи лоињањои сармоягузории 

минтаќавї ба сармоягузороне, ки худро худ муаррифї намудаанд, дода 

шаванд. Ченаки фаъолияти чунин ташкилотњо бояд самаранокии лоињањои 

сармоягузории дар минтаќа амалишаванда бошад. 
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 Дар нињояти кор, бояд чунин маљмўи воситањои ташаккул ва татбиќи 

лоињањои сармоягузории минтаќавї ва иттилоотии ањолї мављуд бошад:  

    - њисоботи расмии ширкатњо ва маќомоти минтаќавї, ки дар 

татбиќи лоињаи сармоягузории аз буљаи давлатї маблаѓгузоришаванда 

иштирок мекунанд;  

    - њисоботи маќомоти минтаќавї ва дигар маќомоти давлатї дар 

назди ањолї дар бораи таѓйироти рейтинги љолибияти њудуди 

сармоягузоришаванда;  

    - маълумот дар хусуси лоињањои сармоягузории дар минтаќа 

гузаронидашуда, бизнес-сохторњо ва татбиќкунандагони онњо. 

     Њамин тариќ, гуфтан мумкин аст, ки татбиќи лоињањои 

сармоягузории минтаќавї, ки ба муносибати бозорї асос ѐфтааст, дар 

шароитњои зерин пурра амалї мегардад: 

‟ иштироки давлат, ки манфиати сармоягузорон ва ањолиро дар 

бобати ба даст овардани суботи иќтисодї ва имконияти њалли мушкилоти 

ба миѐномадаи иљтимої муттањид менамояд; 

‟ мањорати дуруст муайян намудани вазифањои њамоњангсозии 

маќомотњои давлатї дар ташаккул ва татбиќи сиѐсати сармоягузорӣ; 

‟ аз тарафи маќомотњои идоракунии давлатї рушд додани 

механизмњои дастгирии лоињањои сармоягузории минтаќавии аз љињати 

иљтимої ањамиятнок. 

Мушкилоти дигаре, ки дар раванди татбиќи лоињањои сармоягузорӣ 

мављуд аст, ин иштироки дастгирии ѓайридавлатї дар озмун мебошад. 

Кумитаи давлатии сармоягузорї ва идораи амволи давлатї ва як ќатор 

вазоратњои Љумњурии Тољикистон бо маќсади аз њисоби буљаи љумњуриявї 

дар шакли ќарзњо, маблаѓгузорињои бебозгашт, кафолати давлатї ва ѓайра 

дастгирии давлатї намудан озмунњои лоињањои самаровари 

сармоягузориро мегузаронанд. Дар рафти омўзиши тањияи лоињањои 

сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон мо чунин камбудињоро ошкор сохтем: 

Якум, камбудињои љойдошта ба арзѐбии хавфњои бозории татбиќи 

лоињањо алоќаманд мебошанд. Дар ин љо, коркард нашудани стратегияи 
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маркетинги сармоягузорӣ, омўхта нашудани динамика ва қонеъкунии 

бозори захирањои сармоягузорӣ аз зумраи камбудињои нисбатан пањнгашта 

ба шумор мераванд. Тањќиќи нопурраи ин масъала ба пастшавии дараљаи 

њаќиќии лоињањои сармоягузорї ва дар нињоят ба норасоии захирањои 

молиявї, баста шудани объектњои сармоягузоришаванда оварда 

мерасонад. Илова бар ин, дар шароити афзоиши дараљаи хавф (масалан, 

хавфи ба афзоиши нархи захирањои сармоягузорї алоќаманд) якуякбора 

камшавии захирањои сармоягузории барои татбиќи лоињањои 

сармоягузорї људошуда ба амал меояд. 

Камбудии дуюм дар мавриди гузаронидани њисобу китоби молиявї-

иќтисодии лоиња ба миѐн меояд. Камбудињои њангоми гузаронидани 

њисоби молиявї-иќтисодии лоиња ба амаломада аксаран ба њисобу китоби 

нишондињандањои самаранокї вобаста набуда, ба муайян намудани 

шароитњои ибтидоии татбиќи он алоќаманд мебошанд. Камбудии 

нисбатан маълуми хусусияти њисобидошта нодуруст муайян намудани 

таркиби харољоти сармоягузории (якваќтаи) лоиња мебошад. Тањиягарони 

лоињањо харољоти сармоягузориро бо маблаѓгузории асосї (сохтмони 

асосї, таљњизоти технологии харидашуда) њамарзиш медонанд ва чун 

ќоида онро ба таркиби афзоиши талаботи сармояи гардон, харољоти ба 

ташкили шабакаи фурўш, интихоб ва омўзонидани њайати шахсї, 

гузаронидани корҳои илмӣ-тақҳиқотӣ  ва дигар ќисматњо алоќаманд, ки чун 

анъана ба сармоя мансуб дониста мешаванд (њарчанд, ки ин тадбирњо бо 

моддањои зикргардида маблаѓгузорї шуда, дар дигар фаслњои бизнес-

наќша пешбинї шудаанд) дохил намекунанд. Аз њисобњо берун мондани 

моддањои зикршудаи харољоти сармоягузориро ба шароитњои озмунњои 

сармоягузории гузаронидашаванда алоќаманд донистан мумкин аст, зеро 

мувофиќи талаботи озмун андозаи дастгирии давлатии лоиња аз фоизи 

маблаѓгузории асосї вобаста мебошад, аз ин рў, тањиягарони лоиња 

хароҷотњои дигарро сарфи назар менамоянд. Вале бояд гуфт, ки 

харољотњои сармоягузории хусусияти асосинадошта низ маблаѓгузориро 
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талаб мекунанд ва ба њисоб нагирифтани онњо талаботи лоињаро ба 

манбањои маблаѓгузорї ба таври амалї кам менамоянд. 

Сеюм, камбудињое, ки ба арзѐбии манбаъњои маблаѓгузорї ва 

идоракунии ќарзи лоиња алоќаманданд. Ба камбудињои ин гурўњ инњо 

дохил мешаванд:  

- аз андозаи маљмўии манбаъњои маблаѓгузории лоиња зиѐд намудани 

харољоти сармоягузорӣ; 

- номувофиќатии графики љалби манбаъњои маблаѓгузорї ва графики 

амалишавии лоињањои сармоягузорӣ, ки боиси норасоии манбаъњои 

маблаѓгузорї дар баъзе фосилаи банаќшагирї ва мувофиќан ќафомонии 

иљроиши лоиња мегарданд; 

- пардохт нашудани фоизњо аз рўи воситањои ќарзии дар асоси пардохт 

љалбшуда (мављуд набудани њисоби пардохти фоизї); 

- дар њаљми пурра пардохт нагаштани манбаъњои ќарзии молиявии 

љалбшуда ва ѐ вайрон шудани мўњлати дар шартномаи ќарзї 

банаќшагирифташуда. 

Чорум, камбудињое, ки дар рафти њисоби пардохти фарсудашавии 

(амортизатсионии) лоиња (ин гуна хатоњо то 90% лоиња иљозат дода 

мешавад):  

- татбиќи лоињаи сармоягузорӣ, чун ќоида, бо пурра бакордарории 

корхонањои нав алоќаманд нест. Амалан њар як лоиња истифодаи биноњо ва 

иншооти пештар ба кор андохташуда ва ќисман таљњизоти 

истифодашударо фаро мегирад. Вале ба ин нигоњ накарда, њангоми тањияи 

лоињаи сармоягузорӣ фарсудашавии фондњои асоси пештар ба кор 

даровардашуда ба назар гирифта намешавад, ки ин боиси зиѐд шудани 

даромад аз татбиќи лоиња мегардад; 

- фарсудашавии фондњои асосии нав ба корандохташуда на аз рўи 

арзиши балансї (ибтидої), балки аз рўи нархи харид њисоб карда мешавад. 

Ин хатои методологї ба он оварда мерасонад, ки ба арзиши ибтидоии 

фондњои асосї андоз ба арзиши иловагї, ки њангоми харид пардохт 
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шудааст, ворид мешавад ва арзиши дастраскунї, васлкунї ва 

бакордарории таљњизот дохил нашуда мемонад. 

Панљум, сарбории андози лоиња дар њаљми пурраи он муайян карда 

намешавад, аз љумла:  

- њисоби андози амвол иљро карда намешавад;  

- андоз аз арзиши иловагардида ба њисоб гирифта намешавад; 

- њангоми ташаккул додани натиљањои молиявї њаљми имтиѐз аз андоз 

барои арзиши иловагї нодуруст муайян карда мешавад: њол он ки 

мувофиќи конуниятњои амалкунанда ба сифати имтиѐз аз арзиш он 

маблаѓе ба њисоб гирифта мешавад, ки он барои пардохти ќарзњо равона 

гардида, ба маќсадњои сармоягузорӣ ва пардохти фоизњои он љалб 

шудаанд. Баъди пурра ба маќсадњои зикршуда истифода гардидани фонди 

фарсудашавї, муаллифони лоињањои сармоягузорӣ ин њолати нињоиро ба 

назар намегиранд ва новобаста аз мављудияти фондњои фарсудашавї, 

даромади андозбандишавандаро то њаљми пардохти ќарзњо ва пардохти 

фоизњои онњо кам менамоянд.  

Њамаи хатоињо ва камбудињои дар боло зикршуда натиљањои 

амалишавии лоињањои сармоягузориро тањриф менамоянд. Њангоми 

гузаронидани озмоиш дар њолати рафъи хатоњои мављуд аз нав ба њисоб 

гирифтани лоиња натиљањои ногувор ба даст меояд, ки дар асоси он лоињаи 

дар ибтидо самараи баланддошта ба лоињаи бетаваљљӯњ табдил меѐбад.  

Баъзе муаллифон хатоњои аз тарафи тањиягарони лоињаи сармоягузорӣ 

ва бизнес-наќшањо содиршударо њамчун кўшиши дар тањияи чунин 

њуљљатњо бе мутобиќат ба муњити кории ватанї татбиќ кардани 

методологияи ѓарб мешуморанд. Вале бояд ба назар гирифт, ки дар њар як 

мамлакати алоњида хусусиятњои хоси муњити корї мављуд аст ва ќисматњои 

муњими он инњоянд:  

- заминаи ќонунї;  

- низоми зерќонунњои санадњои меъѐриву њуќуќї;  

- системаи стандартизасия;   
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- таъмини меъѐрї-методии фаъолияти дохилии корхона дар шакли 

маљмўи њуљљатњои ташкилї ва идоракунї;  

- анъанањои љоришудаи корбарї, яъне ќоидањои ахлоќии 

ташаккулѐфта ва дар амалияи соњибкорї васеъ истифодашаванда, ки дар 

ќонунгузорї муќаррар ва њатто дар ягон њуљљат ќайд нашудаасту вале ба 

меъѐрњои ќонунгузорї ва ѐ шартномаи тарафайн дар хусуси муносибати 

хољагидорї мухолифат намекунад. Масалан, муќоисаи ќисматњои 

нишондодашуда, барои Россия ва Тољикистон нишон медињад, ки муњити 

корї дар ФР аз муњити кории Тољикистон фарќ мекунад.  

Њамин тариќ, агар њисоб кунем, ки самаранокии лоиња бо системаи 

нишондињандањои инъикоскунандаи таносуби харољот ва натиљањои ба 

манфиати иштирокдорони он равонагардида тавсиф ѐфта, ташаккул ва 

тањлили ин нишондињандањо дар доираи тањияи лоињаи сармоягузорӣ ва 

асосноккунии техникї-иќтисодии он амалї мегардад, он гоњ аѐн мешавад, 

ки дар натиљаи фосилаи бењад калони фаъолияти истењсолї ва тиљоратї 

усули универсиалиеро дарѐфтан ѓайриимкон аст, ки  беистисно 

самаранокии њамаи лоињањои сармоягузориро арзѐбї намояд (барнома). 

Бояд ќайд намуд, ки аз љињати илмї-методї мушкилоти банаќшагирии 

стратегї ва дар мувофиќат бо он коркарди лоињањои сармоягузорӣ 

истифодаи эљодкоронаи технологияњои иттилоотиро таќозо менамояд. 

Вазифањои асосии дар доираи технологияњои иттилоотї амалишавандаи 

банаќшагирии стратегї ва тањќиќоти сармоягузорӣ инњоянд:  

- љамъоварї, санљиш, интиќол ва нигањдории маълумоти ба лоиња 

алоќаманд;  

- коркарди расмї ва мантиќии маълумот;  

- коркарди васеи маълумот дар раванди њалли вазифањои 

функсионалии таҳлили молиявї-иќтисодї;  

- пешкаш кардани натиљањо дар шакли барои қабули ќарорњо муносиб 

(љадвалњо, графикњо ва ѓайра).  

Доираи васеи воситањои барномавии махсус маълуманд, ки дар зинаи 

тањияи лоињањо (Primavera Project Planner, PERT Master Advance, OpenPlan 
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ва ѓайра) истифода мешаванд, њамчунин системањои имитатсионии 

универсалии компютерї вуљуд доранд, ки барои арзѐбии натиљањои 

молиявии фаъолияти пешина ва ташхиси иќтисодии корхона («Альт-

Финансы», «Аналитик», «Финансовый анализ» ва ѓайра) ва тањлили 

молиявї-иќтисодии лоињањои сармоягузории амалишаванда (Comfar, 

ProjectExpert, «ТЭО-Инвест» ва ѓайра) пешнињод шудаанд49. 

Дар робита бо хусусиятњои мушаххаси тањлили молиявї-иќтисодии 

лоињањои калони сармоягузории дар соњањои гуногуни иќтисодиѐти 

минатаќавї амалишаванда, ки мушкилот ва душворињои моделкунонї ва 

њисоби амалиро зиѐд менамоянд, аксарияти системањои тањлили молиявї-

иќтисодии васеъ истифодашаванда барои арзѐбии самаранокии лоињањои 

сармоягузорӣ дар соњањои пешбинишуда корношоям мебошанд. Аз ин рў, 

зарурати тањияи барномаи тањќиќи сармоягузорӣ бо дарназардошти 

хусусиятњои фаъолияти ин ѐ он соња ба миѐн меояд. Масалан, мушовирони 

касбї ва тањлилгароне, ки дар соњаи тањлили молиявї-иќтисодї ва тањќиќи 

сармоягузории лоињањои дар саноат татбиќшаванда сарукор доранд, 

мекўшанд, ки ягон бастаи барномањои бунѐдии мављударо амалан аз нав 

коркард намоянд ва ѐ барномаи ба мушкилот нигаронидашударо бо 

дарназардошти хусусиятњои хоси лоињањои сармоягузории соња тањия 

созанд.  

Њамин тариќ, шаклњои гуногуни тиљорат одатан дар лоињањои 

сармоягузорӣ пурра (ва ѐ дар дараљаи муайян) инъикос ѐфтани иттилооти 

гуногунро дар шаклњои мухталиф таќозо менамояд. Аммо хатои хатарњои 

тањиягарон ин нафањмидани манфиатњои сармоягузорон ѐ карздињандагон 

ва психологияи онњо мебошад. Њол он ки њангоми тањияи лоињаи 

сармоягузорӣ бояд ба назар гирифт, ки масъалаи тањияи лоињаи сифатноки 

сармоягузорӣ ва татбиќи он ду љанбаро дар бар мегирад: расмї ва 

психологї. Мањз вобаста ба мављудияти чунин хусусиятњо дар бизнес-

                                                           
49Шестаков Н.В. Современные достижения в разработке и внедрении 

информационных технологий управления в нефтегазовом комплексе. - 
http://www.interface.r 
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наќшањои ба сармоягузорон пешнињодшаванда хатову мушкилот чой 

доранд.  

Ќобилияти ба худ сармоягузоронро љалб карда тавонистани лоињаи 

сармоягузорӣ ва дар онњо бедор намудани шавќи корї, пеш аз њама, аз 

сифати њуљљате, ки дар он тарзи расмии баъзе талаботи ба шакли њуљљат, 

муњтаво ва методикаи пешнињоди он пешбинишуда риоя шудааст, вобаста 

мебошад. Ба ин гуна талабот метавон инњоро марбут донист: сохтори 

аниќи њуљљат; эътимоднокии иттилооти пешкашшуда ва асоснок будани 

нишондињандањои иктисодї; аѐнияти ба сармоягузори эњтимолї 

пешнињодшавии мавод; сифатнокии ороиш; њаљми оптималии бизнес-

наќша50. 

Њисоби молиявии лоињањо бояд ба фарзияњои боэътимоди 

самаранокии лоињаро асосноккунанда такя намояд. Хуб мешуд, ки 

таклифњои роњбари корхона ва ѐ ташкилот аз тарафи ташхисгарони 

мустаќил, аудиторњо, ширкатњои бонуфузи консалтингї тасдиќ карда 

шаванд. Хулосаи чунин ширкатњо бояд ба бастаи њуљљатњое, ки ба 

сармоягузор барои баррасии ибтидої пешнињод мешавад, ворид карда 

шавад. Аксаран кўшиш мекунанд ба лоињањои сармоягузорї ахборотеро 

ворид намоянд, масалан блокњои васеи маълумоти макроиќтисодї ва ѐ 

маълумоти оморї, ки он ба лоињаи сармоягузорї иртиботи бевосита 

надорад.  

Бояд ќайд кард, ки лоињањои муосири сармоягузорӣ аз рўи самти бунѐд 

ва азхудкунии технологияњои нисбатан такмилѐфта, истењсоли молњо ва 

хизматрасонии дар бозори љањонї раќобатпазир хеле мураккаб ва 

серхарољот мегарданд. 

Дар хулосаи ин банд бояд таъкид кард, дар раванди тањияи лоињањои 

сармоягузорӣ риояи як ќатор ќоидањо зарур аст, ки онњо имкон медињанд 

омилњои таъсиркунанда ба эътибор гирифта, дар нињояти кор асоснокии 

њаќиќии лоиња таъмин гардад. Ба ин талабот инњо мансубанд: 

                                                           
50Савчук В. Составление бизнес плана инвестиционного проекта 

http://www.bportal.ru/ 
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- моделсозии њатмии сели мањсулот, захирањо ва воситањои пулї; 

- бањисобгирии натиљањои тањлили бозор, њолати молиявии пудратчї 

(субпудратчї), дараљаи боварї ба роњбарони лоиња; 

- ба шароитњои давраи ибтидоии арзиши иќтисодї мувофиќ 

гардонидани харољоти пешбинишаванда ва даромадњо; 

- арзѐбии таваррум, таъхири эњтимолии пардохт ва дигар омилњое, ки 

ба арзиши воситањои сармоягузорї таъсир мерасонанд; 

- ошкор сохтани номуайянињо ва хавфњое, ки ба амалишавии лоиња 

алоќаманданд. 
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БОБИ 3. РОЊЊОИ АСОСИИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМЊОИ ТАЊИЯ ВА 
ТАТБИЌИ ЛОИЊАЊОИ САРМОЯГУЗОРИИ МИНТАЌАВЇ 

 

3.1 Роҳҳои афзалиятноки лоињањои сармоягузории минтаќавї 
 

Асоси такмили механизмњои тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузориро муносибати системанок ба њалли масъалаи додашуда 

ташкил медињад, ки мувофиќи он зарурати амалї намудани маљмўи 

чорабинињоеро таќозо менамояд, ки дар худ ташкили имиљи нисбатан 

мусоид ва бењбудии муњити сармоягузорӣ, ташаккули унсурњои бозори 

сармоягузорӣ, такмили ќонунгузории таъмини равандњои сармоягузорӣ ва 

ѓайраро таљассум месозад.  

Тањлили тавсифи умумии имкониятњои сармоягузории вилояти 

Хатлон аз он шањодат медињад, ки минтаќа дорои иќтидори калони 

сармоягузорӣ буда, рушди минбаъдаи он хеле зарур аст. Дар шароити 

имрўза интихоби самтњои сармоягузорї ва самаранокии ба кор андохтани 

маблаѓњо ањамияти муњим касб менамояд. Аз ин рў, ошкор сохтани 

афзалиятњои минтаќавї, ба њалли проблемањои рушди иљтимої-иќтисодї 

ва дигар самтњое, ки афзалияти раќобатпазирии иќтисодиѐти вилояти 

Хатлонро дар бозори умуми миллї таъмин менамояд, равона кардани 

захирањои сармоягузорӣ нињоят зарур мебошад. Интихоби самтњои 

стратегии фаъолияти сармоягузорӣ ва лоињањои сармоягузорї имкон 

медињанд, ки захирањои сармоягузорӣ ба маќсадњои аниќ муайянгардида 

равона шавад, ки дар нињояти кор самаранокии раванди сармоягузорӣ дар 

вилоят баланд мегардад.  

Дар робита бо ин бо маќсади такмил додани механизмњои тањия ва 

татбиќи лоињањои сармоягузорї афзалиятњои сармоягузорӣ муайян 

гардидаанд, ки онњо маљмўи самтњои нисбатан ояндадори рушдро ташкил 

дода, таваљљуњи сармоягузорони эњтимолиро барои сармоягузорї 

намудани объектњои муайян ба худ љалб менамоянд.   

Муайян кардани маќсади рушди иљтимої-иќтисодии вилояти Хатлон 

бояд нуќтаи мењварии тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорие  гардад, 
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ки онњо бояд афзалиятњои соњавии рушди иќтисодии минтаќаро инъикос 

намоянд. Маќсади асосии рушди вилояти Хатлон аз њалли проблемањои 

худтаъминкунї, яъне мустаќилона њал карда тавонистани маљмўи 

функсияњое мебошад, ки тибќи статуси он муайян шудаанд. Асоси маќсади 

наќшаи стратегии вилояти Хатлонро баланд бардоштани сифат ва дараљаи 

некуањволии ањолии минтаќа ташкил медињад. Дар раванди банаќшагирии 

стратегии рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа ва тањияи лоињањои 

афзалиятноки сармоягузорӣ мушкилоти зерин ба миѐн меоянд. 

Яке аз проблемањои муњим номуайянї дар муносибати методологии 

рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа мебошад, зеро ин муносибат дар 

маљмўъ асоси раванди тањияи лоињањои сармоягузориро ташкил медињад. 

Аз ин рў, зарур аст, ки то оѓози банаќшагирии стратегї ва тањияи лоињањои 

сармоягузорӣ тарзи муносибат муайян карда шавад, то ин ки он асоси 

минбаъдаи рушди иљтимої-иќтисодии вилоят гардад, инчунин «нуќтањои 

рушд» муайян ва муќаррар карда шаванд, камбудиву бартарияти соњавї, 

кластерї ва дигар тарзњои муносибат ошкор карда шаванд. Мушкилотеро, 

ки ба тањия ва мувофиќгардонии стратегии минтаќа алоќаманданд, дар 

дараљаи минтаќавии ќабули ќарорњо, коркарди меъѐру ќоидањо ба осонї 

њал кардан мумкин аст.   

Дигар мушкилоти ањамиятнок норасоии таъмини ташкили раванди 

тањияи лоињаи сармоягузорӣ мебошад. Ин раванд набояд ба њоли худ 

гузошта шавад, балки ба таври доимї тањти назорат ва такмилѐбї ќарор 

гирад. Тањияи лоињањои сармоягузориро ба мушовирони пешќадам 

вогузор намуда, натиљањои баландро интизор шудан камоли коњилист. Дар 

ин бобат бояд фикру аќидаи мутахасисисони баландпояи ин ѐ он ташкилот 

ба эътибор гирифта, дар баробари ин, алоќаи байни зерсохторњои 

маќомоти њокимияти минтаќавї ва маќомоти мањаллиии идоракунї 

мустањкам ва корпоратсияњои љамъиятии маълум фаъол гардонида 

шаванд. Ќадами муњим дар ин бобат таркиббандї ва љорї кардани 

идоракунии методологии лоињаи сармоягузорӣ ба шумор рафта, он на 
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танњо ба корхонаи алоњида, балки ба тамоми системаи идоракунии 

иќтисодиѐти минтаќа фоида меоварад. 

Мушкилоти ташкили системаи банаќшагирии стратегиро дар сатњи 

минтаќа њал накарда, тањия кардани лоињаи сармоягузории бењтарини аз 

љињати мантиќї ва ѓоявї мувофиќро тањия намудан ѓайриимкон аст. 

Мављуд набудани контури банаќшагирии стратегї мушкилотест, ки њалли 

он бояд натиљабахшии татбиќи лоињањои сармоягузорӣ ва стратегияи 

рушди минтаќаро таъмин намояд. Дарѐфти мутахассисе, ки ќобилияти 

баланди ташкили раванди банаќшагирии дурусти стратегї ва мувофиќан 

тањияи лоињањои сармоягузориро дар сатњи минтаќањои алоњида, инчунин 

ба таври оперативї аз ўњдаи њаллу фасл намудани вазифањои мураккабе, ки 

ба набудани воситањои молиявї, захирањои кадрї ва ташкилї алоќаманд 

буда, моњияти проблемаи хусусияти ташкилї-методологидоштаро инъикос 

менамояд, хеле душвор аст.   

Илова бар ин, дар аснои мављуд набудани тасаввуроти стратегї оид ба 

њолат ва рушди минтаќа мушкилоти зиѐде ба миѐн меояд. Дар сурати дар 

раванди тањияи лоињањои сармоягузорӣ корбаст нашудани тафаккури  

стратегия ва лоињаи сармоягузории тањиягардида талабгор наѐфта, кувваи 

пешбаранда ва њаракатдињандаи худро гум мекунад. Дар натиља ояндабинї 

ва самтњои афзалиятноки рушд ташаккул намеѐбанд.  

То ба имрўз проблемаи тањияи методњои арзѐбї, интихоб ва 

муайянкунии самтњои афзалиятноки рушди иљтимої-иќтисодии минтаќа 

дар мувофиќат бо соњањои истењсолот њалли худро наѐфта, мустаќил боќї 

мондааст. Методњои техникї-иќтисодии асосноккунии рушди 

афзалиятноки соњањо ва секторњои иќтисодиѐти минтаќа дар маљрои 

консепсияи ташкили муносибатњои бозорї, ки истифодаи механизмњои 

иќтисодиро њангоми аз тарафи субъектњои мушаххаси хољагидорї 

ташаккул додани воситањои сармоягузорӣ, бо маќсади љамъоварї ва бањри 

татбиќи самтњои афзалиятнок корбаст намудани онњо инъикос менамоянд, 

ќарор дорад.   
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Дар асоси тањлили сатҳи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ноҳияҳои гуногуни 

вилояти Хатлон ва барои муайянсозии афзалиятҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

ва самтҳои коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ гурӯҳбандии ноҳияҳои 

вилоятро аз рӯи меъѐрҳои сатҳи ҳаѐти аҳолӣ ва сатҳи рушди иқтисодиѐт амалӣ 

гардонидем. Дар натиҷаи ҳисоббарориҳо чор гурӯҳи шартии ноҳияҳо ва ѐ 

давраҳо ва навъҳои ба онҳо мувофиқи минтақаҳо, ки бояд асоси коркард ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории категорияҳо ѐ шаклҳои гуногуни моликиятро 

ташкил диҳанд, ҷудо карда шудаанд. (ҷадвали 3.1.1.) Ба гурӯҳи якум - аз нуқтаи 

назари иқтисодӣ ―самаранок‖ - шаҳру ноҳияҳои саноатии вилоят дохил 

гардиданд, ки сатҳи баланди рушд, иқтидори калони иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

мувофиқати истифодаи бештари коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорие, 

ки аз тарафи сармоягузорони хориҷию ватанӣ маблағгузорӣ мешавад, доранд. 

 

Ҷадвал 3.1.1  

Гурӯҳбандии ноҳияҳои вилояти Хатлон 

Навъи ноҳия Ноҳияҳо Меъѐрҳо ва 

фосилаҳо 

Манбаъҳои 

лоиҳаҳои 
сармоягузорї 

Шаҳру ноҳияҳои 
саноатї бо сатҳи 
баланди рушд 

Бохтар, Норак, 
Ёвон, Кулоб, 
Данғара 

Аз сатҳи миѐнаи 
вилоят баланд 
(таносуби аз 1 
боло) 

Сармоягузориҳои 
шахсии хориљї ва 
ватанї 

 
Ноҳияҳои устувор 
рушдѐбанда 

Љ.Балхи, Кушониѐн, 
Вахш, Шаҳритўс, 
Хуросон, Леваканд, 
Ќабодиѐн, Н.Хусрав 
 

 
80-100% 
(0,8-1) 

Сармоягузориҳои 

омехта (хориљї ва 

давлатии ватанї) 

Ноҳияҳои нисбатан 
проблемавї 

Фархор, Љомї, 
Панљ, Восеъ, Дўстї, 
Темурмалик, Ш. 
Шоҳин, Балљувон, 
Ховалинг, 
Мўъминобод 

 
 

50- 80% 
(0,5-0,8) 

Бартарияти 

сармоягузориҳои 

давлатї ва 

маблағҳои 

грантї. 

  Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

 

Ба гурӯҳи “проблемавӣ”‟и ноҳияҳо ноҳияҳое мансубанд, ки ин сатҳи 

нисбатан пасти рушд, норасоиҳои захираҳои сармоягузорӣ, сатҳи пасти 

инфрасохтор ва таъминияти иқтидори иҷтимоӣ-иқтисодӣ доранд. Пас 
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гузориши озоди сармоя ва маблағгузориҳо ба ин гурӯҳи ноҳияҳо вуҷуд 

надорад, чунки ҳавасмандии сармоягузорон дида намешавад. Бинобар ин, 

ба онҳо дастгирии давлат ва танзими ҷараѐнҳои коркарду татбиқи 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ зарур мебошад. 

Дар раванди муайян намудани афзалиятњои сармоягузории 

иќтисодиѐти вилояти Хатлон, пеш аз њама, ба њисоб гирифтани шароити 

норасоии буљаи љумњуриявї ва мањаллї, ќобилияти пасти пардохткунии 

аксарияти субъектњои сектори молиявї-ќарзии иќтисодиѐт, муассисањои 

соњаи истењсоли моддї ва ањолї зарур аст, зеро дар чунин шароит дарѐфти 

захирањои зарурии молиявї барои таъмини босуботи самтњои 

модернизатсияи иќтисодиѐти минтаќа душвор мебошад. Дар чунин шароит 

дар дараљаи сифатан нав асосноккунии афзалиятњои мувофиќи сиѐсати 

сармоягузорӣ ва тањияи лоињањои сармоягузорї зарурати объективї пайдо 

мекунад. Дар ин маврид, пеш аз њама, ихтисори миќдории онњо ва ба самти 

самараноки баланди иљтимої-иќтисодї равона сохтани онњо дар назар 

дошта мешавад. Дар робита бо ин, мавќеи як ќатор муаллифони ватаниро 

дида мебароем, ки онњо чунин самтњои асосии ташаккули сохтори нави 

иќтисодиро пешнињод намудаанд, ки онњо ба перспективаи гузариш ба 

рушди устувор љавобгў мебошанд51: 

Якум, муќоисакунии «нуќтањои рушд» ва ба гардиши иќтисодї људо 

намудани суъбъектњои хољагидории самароварнабуда ва намуди 

фаъолияти онњо;  

Дуюм, хусусиятњои ба «нуќтаи рушд» воридкунї ќобилияти ташаккул 

додани «секторњои рушд» ба њисоб мераванд, ки онњо дар чунин 

њамбастагї амал менамоянд: 

 - рушди соњаи иљтимої; 

- васеъкунии љойхои корї дар њудуди вилоят; 

- ба содирот самтнокшавї ва таъмини воридотивазкунанда; 

- зиѐд кардани воридот ба буља; 

                                                           
51 Гафаров Ф.М. Региональные инвестиционные проекты Республики Таджикистан: процесс 
реализации//Вестник. -2015. -№2/9 (190). 
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-  бењтар кардани вазъи экологии минтаќа. 

Сеюм ‟ арзѐбии пардохти музд ва талабот ба мол ва хизматрасонињо, 

ки дар асоси бањисобгирии ниѐзњои давлат ва ташаккули системаи 

давлатии харид шакл мегирад; 

Чорум – татбиќи системаи лоињањои наќшавї ва барномањо (илмї, 

инноватсионї, истењсолї), ки ба натиљањои тањлили перспективии рушди 

иќтисодиѐт асос ѐфта, ба сегментњои нави бозорї гузаштани наќшаи 

миѐнамўњлат ва таъмини манфиатњои њаѐтан муњими миллї ва минтаќавї 

равона гардидаанд. 

Самтњои зикршудаи сиѐсати сохториро њангоми тањия ва татбиќи 

лоињањои сармоягузорӣ метавон ба асос гирифт. Ба сифати афзалияти 

муњим ба барќароршавии такрористењсоли васеъ такя кардан зарур аст. 

Барои татбиќи он дар навбати аввал тањияи лоињањои сармоягузорї ва 

маблаѓгузории силсиалањои хурдтарин дар алоќамандї бо рушди 

воситањои технологии баланди мењнат ва афзори мењнат, ки дар асоси 

нављўињои сармоягузории афзалиятнок бо барќарорсозии минбаъдаи 

тамоми занљири сикли илмї-тењнологї ба вуљуд меояд, зарур мебошад. 

Ба туфайли васеъшавии функсияи захира ва сармоягузории системаи 

молиявї-ќарзї дар низоми татбиќи лоињањои сармоягузорӣ ва таъмини 

рушди устувори иќтисодї иќтидори модернизатсияи сохторї-

инноватсионии сармояи асосї дар њамаи соњањои иќтисодии вилояти 

Хатлон ба амал меояд. Дар асоси ин тавозуни њаќиќии васеъшавии 

такрористењсол аз њисоби ба сиклњои нисбатан дарозтар иваз шудани 

сиклњои кўтоњи такрористењсол имконпазир мегардад. Ин имкон медињад, 

ки дар иќтисодиѐти минтаќа маблаѓгузории устувор барќарор гардида, аз 

њисоби рушди базиси муосири технологии васеи такрористењсол рушди 

афзалиятноки иљтимої-иќтисодї таъмин шавад. 

Бо маќсади муайян намудани самтњои афзалиятноки сармоягузорї 

коркарди тарзњои методологие, ки њолат ва рушди соњањои иќтисодии 

вилояти Хатлонро инъикос менамояд, хеле муњим арзѐбї мешаванд. Чи 

тавре таљрибаи љањонї нишон медињад, яке аз тарзњои нисбатан 
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самарабахши арзѐбии љолибияти соњањои иќтисодиѐт барои тањияи 

лоињањои сармоягузорӣ ва маблаѓгузории онњо тањлили миќдории 

пањлуњои гуногуни фаъолияти молиявї-иќтисодии онњо ба њисоб меравад. 

Бо ин маќсад системаи коэффитсиентњое истифода мегарданд, ки ќимати 

воќеии онњо бо ќиматњои ба сифати меъѐр тавсияшуда муќоиса мешаванд. 

Аз байни коэффитсиентњое, ки вазъи молиявї-иќтисодии соњањои 

иќтисодиѐти минтаќаро тавсиф медињанд, инњоро ба сифати асосї чудо 

кардан мумкин аст: 

- устувории молиявї (коэффитсиенти мустаќил, ки дараљаи бо маблаѓи 

худї таъмин будан ва аз манбаъњои љалбшаванда вобастагии кам 

доштанро нишон медињад); 

  - коэффитсиенти даромад аз фурўш нисбат ба ќарзњои дебитории 

мўњлаташон гузашта ва пешпардохтњо;  

   - коэффитсиенти даромад аз фурўш нисбат ба ќарзњои кредитории 

мўњлаташон гузашта; 

- фаъолнокии корї (коэффитсиенти баргардиши захирањо; 

коэффитсиенти баргардиши сармоя; 

- самаранокї (коэффитсиенти фоиданокии тамоми сармоя, фоиданокии 

фурўш, фоиданокии сармояи худї; 

- динамикаи рушди соњањо (коэффитсиенти суръати рушд); 

- бозоргирї (коэффитсиенти умуми рўйпўшкунї). 

Барои ба даст овардани тавсифи маљмўии вазъи иќтисодї-молиявии 

соња нишондињандаи якљояро њисоб кардан зарур аст, ки он ќимати њар як 

коэффитсиенти зикршуда ва ањамиятнокии онро ба њисоб мегирад.  Дар 

асоси афзалиятњои минтаќа тањия гардидани лоињањои сармоягузорӣ 

(соњавї ва њудудї)  аз стратегияи умумии рушди иљтимої-иќтисодї 

бармеояд. Дар барномаи миѐнамўњлати рушди иљтимої-иќтисодии 

вилояти Хатлон дар давраи 2016-2020 рушди афзалиятноки самтњои зерин 

пешбинї гардидааст: 

- рушди соњањои  коркарди саноат; 

- рушди комплекси сўзишворї-энергетикии минтаќа; 
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- рушди сохибкорї ва истењсоли мањсулоти воридотивазкунанда; 

- рушди соҳањои кишоварзї; 

- рушди инфрасохтории наќлиѐт; 

- рушди соњаи хизмати маишї. 

Дар робита бо ин тањлили маљмўї ва самтњои асосии рушди иљтимої-

иќтисодии вилояти Хатлонро, ки асоси тањия ва татбиќи лоињањои 

афзалиятноки сармоягузориро ташкил медињад, ба сифати мисол пешкаш 

менамоем. 

Љадвали 3.1.1  
Тањлили маљмўии иќтидори рушди иљтимої-иќтисодии вилояти Хатлон 

 
 Љињатњои мусбат  Љињатњои манфї 

Мављудияти роњњои автомобилгард ва 

хатњои њавоии бозори байналхалќї ва 

дохилї  

Мањдудияти коммуникатсияи наќлиѐтї 

бо Ўзбекистон 

Роњњои автомобилгард ба самти 

Афѓонистон 

Мушкилоти вобастагии воридотї 

Вазъи мусоиди љуѓрофї ва мављудияти 

рўзњои дарози офтобї дар давоми сол  

Сатњи пасти омодагии кадрњои мањаллї 

дар татбиќи реформањои иќтисодї 

Шароитњои мусоиди иќлимї-табиї 

барои парвариши растанињо ва боѓдорї 

Мањдудияти захирањои молиявї барои 

тањќиќ ва коркарди захирањои табиї 

Мавҷудияти заминҳои корам ва дигар 

захираҳои замин барои бунѐди боғҳо ва 

рушди токпарварӣ 

Корҳои берунӣ ѐ истифодаи корхонаҳои 

саноатӣ ва шумораи маҳдуди корхонаҳои 

хурд 

Мављудияти минтаќањои иќтисодии 

маљмўї (Панљ, Данѓара) 

Мањдудияти шумораи марказњои кабул 

ва коркарди мањсулоти кишоварзї 

Мављуд будани ќувваи кории касбї  Нокифоя будани сармоя дар соњањои 

саноат   

Миќдори изофаи захирањои мењнатї  Истифодаи нопурраи маркетинги 

самаранок дар аксар корхонањо 

Рушди алоќањои мобилї  Сатҳи баланди фасод 

Мављудияти ашѐи хоми минералї, 

истењсоли мањсулоти хўрока  

Дараљаи баланди фоизњои бонкї  

Дараљаи баланди захирањои обї Сатњи пасти рушди системаи 

обтаъминкунї   

Мављудияти захирањо барои рушди 

сайѐњї 

Норасоии мутахассисони барои ташкили 

инфрасохтори сайѐњї  

Сарчашма: Барномаи рушди ичтимої-иќтисодии вилояти Хатлон дар давраи солњои 
2016-2020.  
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Пањлуњои мусбат ва манфии иќтидори иќтисодии вилояти Хатлон 

объекти омўзиш ва коркарди лоињањои сармоягузорӣ ба њисоб мераванд. 

Лоињањои сармоягузорӣ на танњо ба истифодаи пањлуњои мусбати 

иќтисодиѐти минтаќа равона гардидаанд, балки ба њалли проблемањои 

системаи иљтимої-иќтисодии минтаќа низ равона шудаанд. Масалан, сатњи 

пасти хољагии об маќомоти њокимияти мањаллї, субъектњо сектори 

давлатии иќтисодиѐти минтаќаро водор месозад, ки лоињањои 

сармоягузориро њамчун самти афзалиятноки њалли мушкилоти кишоварзї 

ва ањолии минтаќа тањия ва татбиќ намоянд. 

Солњои наздик дар вилояти Хатлон татбиќи лоињањои сармоягузорӣ 

дар доираи МОИ Панљ ва Данѓара ба наќша гирифта шудааст. МОИ Панљ 

дар њудуди вилояти Хатлон, дар ноњияи Љайњун, дар дашти Карадум љой 

гирифтааст. Масоњати умумии он 401,6 га ташкил медињад. Масофаи он то 

роњи оњан (ист. Ҷ.Румӣ) ‟ аз 60 км. камтар ва то  ш. Душанбе (маркази 

љумњурї) ‟ 180 км., то Дидбонгоњи санљишї-гузаргоњї (сарњади Љумњурии 

Афѓонистон) ‟ 600 метрро ташкил менамояд. Шумораи аз љињати иќтисодї 

фаъоли ањолї 500 њазор нафар мебошад. Вилояти Хатлон минтаќаи аграрї 

ба шумор меравад. Дар њудуди 50 ‟ 60 км. то МОИ «Панљ» дар соли 2015 

ба њисоби миѐна 17 њазор тонна пахта истењсол гардид. Ба коркарди пахта 

4 заводи пахтатозакунии дар ноњияњои Љ. Балхї, Панљ, Љиликул ва 

Ќумсангир воќеъбуда машѓуланд. Иќтидори солонаи як корхонаи 

коркарди пахта дар Љумњурии Точикистон 5 њазор тонна нахро ташкил 

медињад. Мувофиќи маълумоти оморї соли 2015 дар вилояти Хатлон 14,6 

њазор тонна нахи пахта истењсол шудааст. Аз њаљми умумии истењсолшуда 

дар саноати коркард барои истехсоли матоъњои пахтагин, мањсулоти 

љўроббофї 30% нахи пахта истифода мешавад. 70,0%  боќимонда бе 

коркарди нињої берун аз њудуди мамлакат содирот мегардад. Дар робита 

бо афзоиши њаљми истењсоли пахта ва дар оянда барои коркарди пахта дар 

минтаќа зарурати тањияи лоињаи сармоягузорӣ барои бунѐди 3 заводи 

коркарди саноатии истењсоли матои пахтагин ба миѐн меояд. Дар оянда 

истењсоли беш аз 379, 3њазор тонна сабзавот ва 56,1 њазор тона мевагињо 
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дар назар дошта шудааст. Бинобар ин, корхонањои саноатии коркарди 

сабзавот ва мевагињо ба наќша гирифта шудааст. Илова бар ин, захирањои 

зиѐди ашѐи хом ва мењнатї барои ташкил ва рушди корхонањои масолењи 

сохтмонї, истењсоли шиша, чарм, пашм ва ѓайра мусоидат менамоянд.  

Дар масофаи 5 км. аз МОИ «Панљ» љустуљўњои геологї гузаронида 

шуда, дар масоњати 50 њазор м.кв. (чуќуриаш номаълум) ќуме ѐфта шуд, ки 

дар таркибаш 66% квартс, яъне ашѐи хом барои истењсолоти саноати шиша 

зарурї дорад. Њамчунин дар њудуди ин ноњияњо 24-25 њазор дона пўст (24,5 

њазор м.кв) тайѐр карда мешавад, вале мутаассифона дар њудуди љумњурї 

корхонањои коркарди пўст мављуд нестанд. Аз ин рў, пўсти њайвонот 

њамчун ашѐи хом берун аз љумњурї ба фурўш бароварда мешавад. Ташкили 

истењсолоти коркарди пўст имкон медињад, заводњои коркарди чарм ва 

мањсулоти чармї ташкил дода шавад. Ташкили МОИ ба воридшавии 

сармоя мусоидат намуданд, ки ќисми бештари онњо дар давоми 3 соли 

аввал барои сохтмони объектњои нав равона мегардад. Ташкили МОИ дар 

маљмўъ ба иќтисодиѐти вилоят таъсири калони мусбат мерасонад. Ба 

туфайли ин нуфузи минтаќа боло рафта, барои љалби сармоя дар 

минтаќањои ба МОИ вориднабуда имконият муњайѐ месозад. Ин ба 

туфайли самараи мултипликатсионии њаљми умумии сармоягузорї ба 

МОИ таъмин мегардад. 

Дар шароити рушди ноустувори иќтисодиѐт, ки талаботи пардохти 

маблаѓ дар дараљаи минималї ќарор мегирад, муайян намудани сохтори 

сармоягузории соња масъалаи муњим мегардад. Дар робита бо ин 

маблаѓгузорї кардани он соњаи истењсолот, ки дар он љо талабот нисбатан 

босубот аст, самарбахш мебошад. Он, пеш аз њама, ба талаботи 

аввалиндараљаи аҳолї вобаста буда метавонад. Рушди соњањои 

афзалиятнокро ба туфайли таъиноти табиии хољагї ‟ фароњам овардани 

шароитњои мусоиди њаѐтии ањолї таъмин кардан мумкин аст. Масалан, ба 

соњаи кишоварзї равона кардани воситањои калони буљавї, ки бар асари 

беназоратї ќисмати зиѐди он ба маќсади нињої рафта намерасад, самараи 

дилхоњ намедињад, баръакс бояд истењсолкунандагони мушаххас ва 
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коркардкунандагони мањсулоти хўрока новобаста аз намуд ва шакли 

мављудияташон (хусусї ва ѐ давлатї, инфиродї ва ѐ коллективї) дастгирї 

карда шаванд. Пешнињодкунандагони маводи хўрока ба воситаи системаи 

дархосту супоришњо худашон муайян мекунанд, ки кадом сегментњои 

кишоварзї муњим ва ояндадор мебошанду онњоро бояд рушд дод. Сохтори 

талаботи шахсї самти амалро муайян менамояд: дастгирї кардани ин 

соњаи истењсолот, ки талабот ба мањсулоти он зиѐд буда, гардиши сармоя 

тўлонї нест. Ин звеноњои хољагии халќ аз љињати иќтисодї камхарољот 

буда, аз рўи самаранокї натиљањои дилхоњ медињанд, яъне онњо барои 

пешрафти ќуввањои истењсолкунанда њамчун асоси табиї хизмат 

менамоянд. 

Соњањое, ки сармоягузории фаъолро таќозо менамоянд (наќлиѐт, савдо 

ва хўроки умумї), ба зудї устувор мегарданд, вале бо вуљуди ин ба танзими 

ѓайримустаќим ниѐз доранд. Дар ин маврид вазифаи аввалиндараља аз 

ноил шудан ба рушди устувори соњањои зуд ва муназзам рушдѐбандаи 

саноат тавассути ба барномањои љумњуриявї ворид намудани лоињањои 

онњо ва љалби сармоягузорони беруна иборат мебошад. Соњањои 

ќафомондаи саноат, ки барои њаѐти минатаќа хеле муњим ва дорои 

иќтидори  содиротї мебошанд, бояд аз буљаи давлат дар навбати аввал 

дастгирї ѐбанд.  

Ба ѓайр аз ин, муайян кардани лоињањои афзалиятноки сармоягузории 

минтаќавї бояд ба арзѐбии меъѐри љолибияти сармоягузории ноњияњои 

вилоят асос ѐбад. Дар баробари ин, барои њар як ноњияи вилоят бояд 

маљмўи афзалиятњои сармоягузории ба он хос пешбинї гардад, ки 

талаботи зеринро ќонеъ гардонида тавонад: ба рушди омилњои 

«ќафомонї» равона шудани иќтидори сармоягузорӣ ва паст намудани 

дараљаи хавф, дастгирии соњањои махсусгардонидашудаи ноњия, 

диверсификатсияи хољагињои он бо маќсади кам кардани вобастагии 

иљтимої-иќтисодии аз њолати соњаи бартариятдошта. 
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3.2. Такмили механизмњои фароњам овардани муњити мусоиди 

сармоягузорӣ барои тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї  

Муваффаќияти њаќиќии тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузории 

минтаќавї ба дараљаи мусоиди муњити сармоягузорӣ вобаста мебошад. 

Муњити сармоягузорӣ муњите мебошад, дар он равандњои сармоягузорї 

љараѐн гирифта, барои тањияи лоињањои сармоягузорӣ њавасмандї љой 

дорад. Он дар зери таъсири омилњои иљтимої-иќтисодї, сиѐсї, иќтисодї, 

молиявї, иљтимої, экологї ва ѓайра, ки шароити фаъолияти 

сармоягузории минтаќа ва хавфи сармоягузориро муайян месозад, 

ташаккул меѐбад. Лањзаи муњим барои ташаккулѐбии муњити сармоягузорӣ 

соњаи рушдѐфтаи сармоягузорї ба њисоб меравад. Соњаи сармоягузорї 

майдонеро мемонад, ки дар умумияти њамаи муносибатњои иќтисодї, 

молиявї, сармоягузорӣ ва њамоњангии манфиатњои байни иштирокчиѐни 

алоњида ба њам меояд, ки онњо рушд ва афзоиши истењсолот ва ѐ сармояро 

таъмин месозанд. Аз ин рў, соњаи сармоягузорӣ њамчун ќисмати системаи 

умумии иќтисодї зоњир гардида, дар муњити он фаъолият менамояд. Њамаи 

намудњои захирањои сармоягузорӣ (молиявї, моддї, мењнатї, техникї ва 

ѓайра) асоси фаъолияти соњаи сармоягузориро ташкил медињанд. Таркиби 

соњаи сармоягузории минтаќа дар љадвали 3.2.1 нишон дода шудааст.  

Дар шароити муосир гузариш ба парадигмаи нави идоракунии 

давлатии сармоя амалї шуда истодааст, ки он асоси пешрафти 

иќтисодиѐти миллї, минтаќавї буда, муњити мусоиди сармоягузориро 

фароњам меоварад. Ин дар шароити имрўза хеле муњим арзѐбї мегардад, 

зеро бисѐр пањлуњои вазъи њаќиќии иќтисодї дар минтаќањои љумњурї аз 

тарафи роњбарони корхонањо ва мутахассисони идоракунї ба таври 

гуногун пешнињод мешаванд. Ин фарќият дар масъалањои тањия ва рушди 

инфрасохтори равандњои сармоягузорӣ, ки њамчун унсури асосии муњити 

сармоягузорї шуморида мешавад, нисбатан равшантар зоњир мегардад. 

Дар назарияи фаъолияти сармоягузорӣ дар хусуси мушкилоти 
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инфрасохторї дар адабиѐти иќтисодї танњо дар панљ-шаш соли охир ба 

таври љиддї сухан мегуфтагї шуданд. 

Љадвали 3.2.1 
Таркиби соњаи сармоягузории минтаќа 

 
№ Нишондиҳанда  Шарҳи мухтассар 

 Истењсолоти сармоягузорӣ Соњаи мустаќими сармоягузорї, ки маблаѓњои дар 
он гузошташуда дар сектори њаќиќии иќтисодї дар 
зинаи азхудкунї тадбиќ ва истифодаи лоињањои 
сармоягузорӣ иштирок менамоянд  

 Инфрасохтори 

сармоягузорӣ  

Маљмўи он соњањои иќтисодї мебошад, ки 
фаъолияти сармоягузории истењсолотро таъмин 
месозанд  

 Тибќи объектњои 
маблаѓгузоришаванда 

- соњаи сармоягузории мустаќим (сармояи дар 
сектори њаќиќии иќтисодї гузошташуда; 
 -соњаи сармоягузории инноватсионї; 
-соњаи сармоягузории молиявї;  
-соњаи њуќуќи моликият (таќсимоти њуќуќњои 
моликияти хусусии иштирокчиѐни фаъолияти 
сармоягузорї. 

 Аз рўи объектњои 
иштироккунанда 

- давлат; 
 - вазоратњо ва идорањои гуногун; 
 - намояндагони њокимияти мањаллї; 
  - намояндагони бизнес; 
 - сармоягузорони хусусї, стратегї ва 
институтсионалї; 
 - супоришдињандагон, пудратчиѐн ва ѓайра; 
 - шахсони њуќуќї ва воќеии хориљї. 

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст 

     
Вале наќш ва ањамияти инфрасохтор барои тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ, њамчунин барои азнавташкилдињии муваффаќонаи тамоми 

системаи сармоя нињоят бузург аст. Ташаккули инфрасохтори хуб 

рушдѐфта ва самарабахш амалкунанда яке аз заминањо ва шартњои муњими 

тањияи лоињањои њаќиќии сармоягузорӣ ба шумор меравад. Њалли пурраи 

ин мушкилот дар вилояти Хатлон ба як ќатор омилњо вобаста мебошад. 

Якум, дараљаи пасти рушди инфрасохторњо ба туфайли равандњои 

сармоягузорӣ, равандњои ташаккули маљмўи молиявї- сармоягузории 

минтаќа ва ѓайра. 

Дуюм, ањамияти калон доштани таъмини инфрасохторї барои 

ташкили муносибати самараноки њамаи субъектњои фаъолияти 
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сармоягузорӣ, иштирокчиѐни лоињаи сармоягузорӣ дар доираи маљмўи 

ягонаи сармоягузории минтаќа. 

Сеюм, раванди тўлонї ва гаронарзиш будани раванди бунѐди 

инфрасохтори дараљаи баланди рушд ва сифати баланддошта. Вазъи 

мављуда боз аз он сабаб хафвтар мегардад, ки инфрасохтор чун ќоида 

мустаќилона танњо як ќисмати мањсули худро амалї мегардонад, аз ин рў, 

он бемављудияти соњаи дахлдори худ самараовар буда наметавонад. 

Барои коркард ва татбиќи сиѐсати минтаќавии сармоягузории давлатї 

бояд заминањое мављуд бошанд, ки аз онњо муњимтаринашон 

инфрасохтори сершохаи рушд ва дастгирии соњаи иќтисодиѐти минтаќа ба 

њисоб мераванд. Чи тавре маълум аст, инфрасохтор њамчун маљмўи соњањое 

муайян мешавад, ки ба ягон раванди рушди иљтимої-иќтисодї хизмат 

мерасонад, яъне инфрасохтори сармоя дар асоси рушди мувофиќи худи 

фаъолияти сармоягузорӣ рушд ва таркиббандї мешавад. Дастгририи ин 

равандњо дар њамаи сатњњои идоракунии давлатї, дар мувофиќат бо 

мантиќ ва афзалиятњои сиѐсати давлатии ќарзї-молиявї ва сармоягузорї 

бояд бунѐди шароити мусоидро барои ташаккул ва рушди инфрасохтори 

сармоягузории раќобатпазир оид ба ташкил, таъмин, дастгирии раванди 

сармоягузориро дар бар гирад, ки ин барои ташаккул ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ шароит муњайѐ месозад. 

Дар шароити имрўза аз љињати назариявї ва методї масъалаи 

инфрасохтори сармоягузории молиявї нисбат хубкоркардшуда ба њисоб 

меравад. Зеро институтњои ин инфрасохтор пурра тавсиф гардида, функсия 

ва хусусиятњои фаъолияти он муайян карда шудаанд. 

Мушкилоти ташаккули пурраи маљмўи инфрасохори сармояи 

молиявии вилояти Хатлонро ба таври равшан тасаввур кардан мумкин аст. 

Барои њалли инфрасохтори сармояи молиявї, ба андешаи мо, он бояд бо 

институтњои инфрасохторї, ки ба раванди сармоягузории њаќиќї мусоидат 

менамоянд, таъмин бошад.  Ин сегменти инфрасохторро дар асоси 

институтњои мављудаи миѐнаравњо дар бозори минтаќавии молњои 

сармоягузорї ташаккул додан мумкин аст. Як ќатор миѐнаравњо дар 
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бозори минатаќавии сармоягузорї дар як ваќт субъекти инфрасохторї 

мебошанд. Масалан, ташкилотњои лоињакашї њангоми фурўши мањсулоти 

худ (дар намуди лоињањои сармоягузории бисѐрнусха ва ба шароити 

мушаххаси супоришдињанда вобаста) њамчун миѐнарави бозори сармоя ва 

дар мавриди  оид ба объектњои бозори сармоягузорӣ ташкил додани базаи 

маълумоти зарурї њамчун субъектњои инфрасохтори иттилоотї баромад 

карда метавонанд. Дар шакли барљаста функсияи инфрасохторї дар амали 

чунин миѐнарав ба монанди системаи фурўш ва ауксионњо зоњир мегардад. 

Фурўши хуб ташкилшуда (ауксионњо) дар худ сарбории калони 

иттилоотиро мањфуз медоранд. Барои самаранок гузаронидани онњо 

ташаккули майдони калони иттилоот дар хусуси таъминотгарон ва 

пудратчиѐн, ки барои объектњои сармоягузорӣ супориш гирифтаанд, зарур 

аст. Худи тартиби гузаронидани фурўш (ауксионњо) ќуллаи баланди 

яхпораи азими иттилоотї мебошад. 

Таъмини шаффофи иттилоотии раванди тањияи лоињањои 

сармоягузорӣ ќисми људонашавандаи муњити мусоиди сармоягузорӣ ва 

таъмини татбиќи самарабахши он ба шумор меравад. Барои таъмини 

иттилоотии раванди тањияи лоињањои сармоягузории минтаќавї худи 

системаи таъмини иттилоотиро коркард намудан зарур аст, ки он бинобар 

сабаби базудї кўњнашавии иттилооти мављуд зарурати дар системањои 

сармоягузорӣ истифодабарии методњои моделкунонии иттилоотиро таќозо 

менамояд. 

Масъалаи зарурати  дар љараѐни тањияи лоињањои сармоягузорї 

истифода шудани системаи автоматиконидашудаи иттилоотї ва 

барномањо, дар навбати аввал ба љавоб ба саволи зарурати тањияи 

лоињањои њаќќонї алоќаманд аст. Тањияи ѓайрисистеманок ва ѐ механикии 

лоињањо ќисман шояд ба лоињањои хурди вазифањо ва захирањои 

мањдуддошта мувофиќ ояд, ки самараи дилхоњ ба бор намеорад. Бе 

бањисобгирии иттилооти зарўрии тањияи лоињањо иштирокчиѐни он 

ногузир ба мушкилоте мувољењ мешаванд, ки онњо ба зиддияти маќсадњо, 

афзалиятњо, муњлатњо, таъинот ва њисоботњо рабт доранд. Зараре, дар 
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натиљаи хатоињо ва сарфи иловагии ваќт ва захирањо ба миѐн меояд, 

масалан захирањои иловагї ва ѐ ваќте ки барои њалли зиддиятњо сарф 

мегардад, ногузир ба сифати натиљањо таъсир мерасонад ва боиси баланд 

шудани арзиши лоињањои сармоягузорӣ мегардад.  Дар чунин њолат барои 

зери назорат нигоњ доштани лоиња коркард ва ҷорї намудани системаи 

иттилоотии расмикунонидашуда, ки ба иљроиши функсияњои асосии 

назорат мусоидат мекунад, зарур аст.  

Дар љараѐни тањияи лоињањои сармоягузорӣ таъминоти гуногуни 

иттилоотиву барномавї истифода мешавад. Барои тавсиф ва тањлили 

њамаљонибаи лоиња дар зинаи пешакии омодасозї то андозае истифодаи 

таъминоти барномавии махсуси тањлили лоиња мувофиќ аст, ки он имкон 

медињад нишондињандањои асосии лоиња дар маљмўъ арзѐбї гардида, 

самаранокии маблаѓгузорї асоснок карда шавад.   

Барои тањия ва назорати пурраи графики татбиќи лоиња гузаштан ба 

истифодаи таъминоти барномавии банаќшагирии таќвимии татбиќи лоиња 

зарур аст. Дар зинаи иљроиши лоиња таъмини самарабахши мубодилаи 

иттилоот ва њамкории оперативии байни иштирокчиѐни лоиња ва 

мувофиќан таъмини барномаи дастгирии фаъолияти гурўњї, 

њуљљатгузорињо ва тартиб додани њисобот ањамияти муњим пайдо мекунад. 

Дар сатњи минтаќавї муњити сармоягузорӣ дар фаъолияти 

иштирокчиѐни соњаи сармоягузорӣ, яъне муносибати ташкилотњои 

соњибкорї, бонкњо, иттифоќњои касаба, маќомоти давлатї, ањолї зоњир 

мегардад. Муњтавои муњити сармоягузории минтаќањо аз инњо иборат аст: 

-  иќтидори сармоягузорӣ † заминањои объективї, барои сармоягузорї 

кушода будани минтаќа, яъне бо омилњои миќдоран ифодашуда таъмин 

будани њудуди минтаќа; 

-  хавфи сармоягузорӣ † мављуд будани шароити мусоид барои 

фаъолияти сармоягузорон дар бобати аз даст надодани маблаѓњо ва 

гирифтани даромад. 

Сохтори муњити сармоягузорӣ омилњои зеринро ба њисоб мегирад: 
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 -  омилњои объективие, ки ба воридшавии сармоя мусоидат менамоянд 

ва ѐ дар њолатњои сар задани хавф аз сармояи гузошташуда талаф додани 

даромадро имконпазир мегардонанд; 

 -  дар сатњњои гуногуни иќтисодї тафриќабандї кардани муњити 

сармоягузорӣ; 

 - ба маљмўи муњити минтаќавии сармоягузорӣ мувофиќ набудани 

муњити сармоягузории миллї (хосияти синергизм); 

 -  ба системаи иќтисодии минтаќа дохил кардани муњити сармоягузорӣ. 

Дар шароити имрўза дар њамаи минтаќањои Љумњурии Тољикистон, аз 

љумла вилояти Хатлон ин ѐ он барномаи дастгирї ва њавасманкунии 

фаъолияти сармоягузорӣ оид ба тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорӣ 

ќабул шудаанд, ки онњо ба њимояи манфиатњои сармоягузорон, њуќуќњои 

онњо ва њатто пешнињоди гузаштњо ва кафолати сармоягузорони хусусї 

равона шудаанд. Дар баробари ин, самаранокии ин принсипњои барои 

дилхоњ сармоягузор оид ба љалби сармоя аз фаъолияти ин ѐ он сохтори 

ташкилї дар самти истифодаи амалии онњо вобаста аст. 

Вале ба ин нигоњ накарда дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон 

омилњое мављуданд, ки онњо ба равандњои сармоягузорӣ таъсир 

мегузоранд. Тањлили амалии тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорӣ ва 

ҷалби сармоя дар вилояти Хатлон имкон медињанд ки омилњои асосии ба 

муњити сармоягузорӣ таъсиррасон ба таври зайл гурўњбандї карда шаванд 

(љадвали 3.2.2). 

Илова бар ин, ба ќатори омилњое, ки дар маљмўъ ба фаъолияти корї 

ва сармоягузорӣ дар вилоят таъсир мекунанд ва рушди онро бозмедоранд, 

омилњои зеринро низ мансуб донистан мумкин аст:  

 - мављуд набудани стратегияи ягонаи рушди системаи иљтимої-

иктисодии вилояти Хатлон ва мувофиќан афзалиятњои сармоягузорӣ, ки аз 

тарафи соњибкорон ва љамъият дастгирї мешаванд;  

  - дараљаи пасти њамкории маъмурияти минтаќа бо сармоягузорон ва 

соњибкорон; 



127 
 

   - сатњи пасти дастгирии фаъолияти сармоягузорӣ; 

   - рушди нокифояи сектори молиявї, мављуд набудани 

иќтидормандии иштирокчиѐни раванди молиявї, интихоби мањдуди 

воситањои молиявї; 

  -  айѐшии муњофизони њуќуќ ва амалњои рейдерии њанўз мављудбуда.     

Чадвали 3.2.2  
Омилњои ба муњити инвеститсионии вилояти Хатлон таъсиррасон  

 
№ Омилњое, ки ба татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ монеа эљод мекунанд 

Тадбирњо оид ба бењбуди муњити 

сармоягузорӣ 

1. Хуб ба роњ монда нашудани кори системаи 

"равзанаи ягона" 

Муњити маъмурии мусоид 

2. Тадбирњои бенизом оид ба дастгирии 

лоињањои сармоягузорӣ; тўлонї будани 

мўњлати дида баромадани дархости 

сармоягузорон ва ѓайриинтизор будани 

натиљањо ва мўњлатњо  

Бунѐди шароитњои мусоид барои 

муњокима ва муколама  

3. Коѓазбозї ва бесалоњиятии хизматчиѐни 

давлатии маќомоти мањаллии давлатї, 

иттилооти кам доштани тартиб ва 

шароити иљроиши функсияњои умури 

давлатї 

Ба таври максималї кам шудани 

мўњлати тањия ва татбиќи 

лоињањои сармоягузорӣ ва бизнес 

4. Монополикунонии захирањои бозорї, 

мањдуд будани раќобат 

 

Мониторинги бозорњо ва 

фаъолгардонии кори агентии 

инњисорї 

5. Камчинии иттилоотї  Бунѐди марказњои иттилоотї 

6. Мухолифати њуљљатњои ќонунгузорї, 

қарорњо ва фармоишот 

Ќабули чорањо оид ба дарѐфти њал 

7. Мањдудияти масъулияти маќомоти 

мањаллии давлатї дар соњаи тањия ва 

татбиќи лоињањои азими сармоягузорӣ  

Муќаррар кардани таносуби 

оптималии байни Марказ ва 

минтаќа  

 
Дар робита бо ин тањияи барномањо ба зарурати бунѐди базаи 

мустањками меъѐрї-ќонунгузорї дар соњаи сармоягузории вилоят ва 

механизмњою тартиби мушаххаси ташкилї, инчунин ба таъмини фазои 

аниќу равшани ќонунгузорї, иттилоотї ва ташкилї барои сармоягузорон  

вобастагї дорад. Дар рафти тањияи барномањо ба назар гирифтани 

дархостњо ва таклифоти зертобеи сохтории маъмурияти вилоят зарур 

мебошад. Маќсади асосии барномаро муњайѐ намудани љолибияти 

минтаќа, ки барои ба иќтисодиѐти он воридшавии сармоя, пеш аз њама 
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сармояи хусусї ва хориљї мусоидат мекунад, ташкил медињад. Барои ноил 

гардидан ба ин маќсади Барнома њалли чунин вазифањо пешбинї 

мешаванд: 

- истифодаи самараноки захирањои сармоягузории дар њудуди вилоят 

мављудбуда: дар ин љо, самаранокї на танњо сарбории калони иќтидорњои 

истењсолї, балки ба даст овардани фоидаи зиѐдтар  ва даромадњои 

иќтисодиѐти вилоятро ифода мекунад; 

- дар раванди татбиќи тадбирњои барномавї ноил шудан ба зиѐдшавии 

њаљми пасандоз: дар ин маврид бояд зиѐдшавии њиссаи пасандоз дар 

маљмўи мањсулоти минтаќавї ва бењтаршавии сохтори он ба амал биѐяд; 

- муњайѐ намудани муњити мусоид барои тафриќаи пасандози ањолї, 

маблаѓњои сармоягузорони эњтимолї барои сармоягузорї: иттилооти 

пурра, боэътимод, актуалї, ќонунгузории мусоид, љолибияти субъектњои 

хољагидорї ва минтаќа дар маљмўъ, институтњои пурќуввату боэътимоди 

молиявї ва миѐнаравњое, ки ба бозор хизмат мерасонанд; 

- ба туфайли татбиќи тадбирњои барномавї ба зудї баланд 

бардоштани самаранокии сармоягузорињо ва бо ин маќсад то дараљаи 

имконпазир афзун намудани њиссаи сармояи хусусї; 

- дар давраи татбиќи барнома дарѐфти таносуби оптималї дар миѐни 

сармоягузории кутоњмуддат ва дарозмуњлат зарурат аст.  

    Вазифаи бењтар кардани муњити сармоягузории вилояти Хатлон яке 

аз масъалањои муњими фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї, маќомоти 

мањалии худидоракунї, институтњои бизнес ва љамоатњои экспертї ба 

шумор меравад. Барои бењбуд бахшидани муњити сармоягузорї дар вилоят 

айни замон маљмўи пурраи чорањо амалї карда мешаванд, ки онњо то 

андозае барои рушд ва такмили иќтидори сармоягузории субъектњои 

минтаќа имкон медињанд. Барнома гузаронидани чорабинињоро оид ба 

бењтаргардонии комплексии муњити сармоягузорӣ дар минтаќа, 

њавасмандгардонии талабот, фаъолшавии кўшишњои давлатї, соњибкорї 

ва љамъиятиро дар бобати тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорӣ дар 
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самти ташкили љойњои кори баландмањсули муосир дар бар мегирад. 

Вазифањои барнома чунинанд: 

 -  ташаккули механизмњои дастгирии маъмурї, инфрасохторї ва 

молиявии сармоягузорї; 

 - кам кардани монеањои маъмурї; 

 -  ташаккули механизмњои њавасмандгардонии талабот ба мањсулот; 

 -  ташаккули механизмњои њавасмандгардонии андозбандии сармоя; 

 -  ташаккул ва рушди кластерњо дар мувофиќат бо афзалиятњои 

раќобатпазири субъектњо; 

 - ташаккули механизмњои рушди истењсолоти илман асоснок ва 

баландтехнологї: 

 -  ташаккули шароитњои мусоид барои трансферт ва љорї кардани 

технологияњои инноватсионї, навкунии парки мошинњо ва таљњизот, 

диверсификатсияи истењсолот, љорї; 

 -  ташаккули шароитњои мусоид барои рушди бизнеси миѐна ва хурд. 

 Њамин тавр, дар натиљаи татбиќи Барнома ва баланд бардоштани 

фаъолияти сармоягузории иќтисодиѐти минтаќа ба туфайли муќаррар 

кардани самтњои афзалиятноки сармоягузории модернизатсияи таљњизот, 

љорї намудани технологияњои пешќадам, баланд бардоштани 

раќобатпазирии мањсулоти дар корхонањои минтаќа истењсолшаванда 

бозсозии сохтории иќтисодиѐти вилояти Хатлонро амалї гардонидан мумкин 

аст. Маќсади нињоии татбиќи Барнома ташкили љойњои иловагии корї ва 

баланд бардоштани сатњи зиндагонии ањолии минтаќа ба шумор меравад. 

Баланд шудани иќтидори истењсолии вилояти Хатлон имкон дод ки базаи 

даромади буља дар њамаи дараљањо ба таври назаррас баланд бардошта барои 

њалли масъалањои иљтимоии дар назди маќомоти мањаллии њокимияти 

давлатї истода заминаи иќтисодї муњайѐ шавад. Барои иљрои ин вазифањо 

натанњо њавасмандї ва захирањо барои идомаи рушди иќтисодї заруранд, 

балки шароитњои институтсионалие, ки муњити мусоидро фароњам 

менамоянду ба онњо бартарияти мотивњои позитивї бар негативї хос аст, 

инчунин кўшиши то њади минимум кам кардани монеаи маъмурї барои он 
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соњибкороне, ки талоши сармоягузорї намудан, истењсол кардан ва паст 

кардани хавфњои сармоягузориро доранд,  зарур мебошад. Дар ин њолат 

хавфи дараљаи њадди ќобили ќабул, ки ба фурўш, кашонидани мањсулот, 

бастани шартномањое, ки аз сармоягузор дар мавриди иљро нашудани 

шартномањо бозпасгардонии ќарзњо, пардохт накардани њар гуна товонњои 

гуногун талаб карда намешавад, дар назар дошта шудааст. Ин хавфњо муњити 

мусоиди сармоягузории вилоятро то њадди назаррас кам менамоянд. Дар 

байни маљмўи хавфњое, ки ба њаѐти љамъиятї характерноканд, 

мураккабтаринашон хавфњои иктисодї мебошанд. Аз ин рў, дар Барномаи 

ташкили муњити мусоиди сармоягузории вилояти Хатлон мавќеи асосиро 

пасткунї ва ѐ хунсо намудани сатњи хавфњо ташкил медињад. Њамаи 

сармоягузорон ва фаъолияти сармоягузорї дар шароити номуайянї ва ѐ 

њолати хавф ќарор доранд.  

3.3. Механизмњои  паст кардани хавфу хатарњо њангоми татбиќи 

лоињањои сармоягузорї 

 Арзѐбии самаранокии иљтимої-иќтисодии лоињањои сармоягузорї 

дар раванди тањияи лоињањо мавќеи марказиро ишѓол менамоянд. Зеро 

маќсади нињоии тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї ба даст овардани 

фоиданокї ва самаранокии иљтимої-иќтисодї мебошад. Вале натиљаи 

татбиќи лоињањои сармоягузорї њамчун афзоиши фоиданокї бо хавфњои 

гуногун, пеш аз њама, хавфњои иќтисодї  алоќаманд аст. 

 Чи тавре дар зерфасли дуюми боби дуюм ќайд намудем, вобаста аз 

табиати хусусиятњои лоињаи сармоягузорї муњтавои иќтисодии 

самаранокї бо формулањои гуногун ифода меѐбад. Вале мазмуни онњо 

њамеша як чиз ‟ таносуби натиљањо нисбат ба харољот мебошад. Бегуфтугў, 

самаранокии лоињањои сармоягузорӣ дар мавриди ояндабинии он бештар 

муњиманд. Дар њолати мавриди назар формулаи самаранокї сањењкуниро 

талаб менамояд. Гап сари он аст, ки мо эътимоди садфоизаи андозаи 

натиљањои ба даст меомадагї ва андозаи харољоти ояндаро намедонем. 

Њамин тариќ, «номуайяние» ба миѐн меояд, ки онро дар ҷараѐни тањия ва 

татбиќи лоињањои сармоягузорӣ боз ба њисоб гирем, зеро дар акси њол 
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лоињањои сармоягузорӣ номуваффаќ мегарданд. Чун ќоида ин мушкилот 

дар њисобгирии сармоягузорї њангоми муайян кардани самаранокии 

лоињаи сармоягузорӣ, дар мавриде, ки сармоягузор маљбур аст аниќ кунад, 

барои ба даст овардани натиљаи дилхоњ ўро чи гуна хавф интизор аст. 

Мушкилот дар њалли ин вазифа дар он аст, ки њар як сармоягузор нисбат 

ба хавфи пешмеомадагї тањаммулпазирии инфиродї зоњир менамояд. Аз 

ин рў, меъѐри ќабули њалли сармоягузориро ба таври зайл тасниф додан 

мумкин аст: лоињаи сармоягузорї њамон ваќт самаровар њисоб мешавад, ки 

даромади аз он ба даст меомадагї ва хавфи мављуда ба њам мутавозї 

бошанд. Ин њолатро ба таври расмї бо ифодаи зерин пешнињод кардан 

мумкин аст: 

Самаранокии ЛИ={Даромаданокї; хавф}                            

Дар зери мафњуми «даромаднокї» категорияи иќтисодие фањмида 

мешавад, ки таносуби натиљањо ва хароҷоти лоињаи сармоягузориро 

инъикос менамояд. Дар шакли умумї даромаднокии лоињањои 

сармоягузориро бо чунин формула ифода кардан мумкин аст: 

Даромаднокї ={NPV; IRR; PI; MIRR} 

Ин таъриф ба таърифи мафњуми «самаранокї» мухолиф нест, зеро 

таърифи мафњуми «самаранокї», чун ќоида дар мавриде дода мешавад, ки 

муайянии пурра мављуд аст, яъне дар њолате ки координатаи дуюми 

«вектор» - хавф, ба сифр баробар аст. 

Самаранокї = {даромаднокї; 0}= Натиља/ Харољот, 

Дар мавриди додашуда самаранокї =харољот. 

Аз тарафи дигар, дар мавриди номуайянї дар хусуси андозаи натиља 

ва харољот бо эътимоди садфоиза њарф задан ѓайриимкон аст, зеро њанўз 

онњо муайян нестанд ва эњтимолияти амалї шудани онњо ба оянда вобаста 

аст. Аз ин рў, ба формулаи додашуда баъзе таѓйирот ворид кардан зарур 

меояд: 
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ки дар ин љо: Рр ва Рз ‟ мувофиќан имкони ба даст овардани натиља ва 

хавфи имконпазир. Њамин тариќ, дар чунин њолат омили нав ‟ омили хавф 

ба миѐн меояд, ки онро дар мавриди тањлили самаранокии лоињањои 

сармоягузорӣ ба назар гирифтан зарур мебошад52.  Дар ин маврид дар зери 

мафњуми хавф имкони ба миѐн омадани баъзе њодисањое дар назар дошта 

мешавад, ки боиси сар задани харољоти гуногуни бењуда мегарданд.  

 Аз ин бармеояд, ки дар чунин шароитњо муайян кардани натиљањои 

нињоии ќабули њалли дилхоњи ба тањияи лоињаи сармоягузорӣ њама ваќт ба 

таъсири як ќатор хавфњо мувољењ мебошад.Зоњиршавии хавфњо аз омили 

ваќт вобастагї дорад. Лоињањои сармоягузорӣ  барои муњлати тўлонї тањия 

мегарданд, ба ибораи дигар истифодаи фоидаи ояндаи он дар фосилаи ваќти 

дурудароз идома меѐбад. Аз нуќтаи назари иќтисодї фоиданокии лоињањо 

баъзан дар рафти истифодаи љории худ, вобаста ба маќсади васеъ 

намудани истењсолот, метавонанд пурра ва ѐ ќисман боздошта шаванд.  Аз 

ин рў, сармоягузорї њамчун «дасткашї аз арзишњои њозира бо маќсади 

арзишњои оянда (њарчанд ки он номуайян аст)» маънидод карда мешавад53. 

Дар ин робита, фосилаи ваќте, ки миѐни лањзаи тањияи лоињаи сармоягузорї 

ва лањзаи татбиќи амалии он, инчунин даромаде, ки ба он маќсад лоиња 

тањия шудааст (фарогири трансаксияњои сершумор) мављуд аст, нисбатан 

бештар ба хавф мувољењ мебошад.  Аз ин љост, ки зуҳуроти хатарҳо, пеш аз 

ҳама, аз омили вақт вобастааст: коркард ва татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ давраи дарозмуддат пешбинӣ менамояд (истифодаи самараи 

                                                           
52Трифонов Ю.В., Плеханова А.Ф., Юрлов Ф.Ф. Выбор эффективных решений в 
экономике в условиях неопределѐнности. Монография. - Н. Новгород: Издательство 
ННГУ, 2008. - 140с; с. 87. 
53Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. - М; ИНФРА-М, 1998.   - 

С.121. 
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дар оянда ҳосилшуда вақти зиѐдеро талаб мекунад). Пас, мавҷудияти 

фосилаи замонӣ, оғоз аз марҳилаи коркард то марҳилаи татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ва гирифтани он самара ѐ фоида, ки барои он лоиҳа коркард 

шудааст, хатарноктар мебошад. Хатар, пеш аз ҳама, дар марҳилаи 

коркарду татбиқ ҳамроҳ мегардад. Дар робита бо ин, хатарҳои 

сармоягузорӣ аз рӯи шаклҳои зуҳурот ва манбаъҳои пайдоиши, ки дар 

ҷараѐни таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд ба ҳисоб гирифта 

шаванд, ки он дар расми 3.2.1 тавсири худро ѐфтаанд. 

 

 
Расми 3.2.1 Хатарҳои сармоягузорӣ ва шаклҳои он 

 

Аз ин љо, хавфи бештар аксаран дар фаза ва зинаи тањия ва татбиќи 

лоињањои сармоягузорї, бастани шартномањои сармоягузорӣ ва умуман 

фаъолияти сармоягузорӣ имконпазир аст. Сармоягузорї ин аз даст додани 

маблаѓи имрўза ба хотири даромади оянда мебошад ва аз ин рў, ваќт (уфуќи 

сармоягузорї) ва хавф (номуайянии фоида) ба њамдигар алоќаманданд.

 Њамин тариќ, лоињаи сармоягузорї дар шароити номуайянї ва ѐ 

шароитњои хавфовар тањия мегарданд. Аз ин рў, сармоягузорон њангоми 

муњокимаи лоињаи дилхоњ,  њатто фоидаовар, дар лоиња мављуд будани 

Манбаъҳои хатарҳои 

сармоягузорӣ 

 

Шаклҳои зоҳирѐбӣ 

 

Хатарҳои сармоягузорӣ 

Хатарҳои 
сармоягузории 
воқеӣ, норасоӣ 
дар гузариши 

маводу 
таҷҳизот, 
афзоиши 

нархҳои молҳои 

сармоягузорӣ, 
интихоби 
қудратчии 

бетахассус ѐ 
бевиҷдон ва 

омилҳои дигар 

 

Хатарҳои 

сармоягузории 

молиявӣ: 

интихоби 

нодурусти 

воситаҳои 

молиявӣ; 

тағйирѐбии 

пешбининашудаи 

шароити 

сармоягузорӣ ва 

ҳ.қ. 

 

Системавӣ: 

барои ҳамаи 

иштирокчиѐн ва 

шаклҳои 

сармоягузорӣ 

ба вуҷуд меояд. 

Бо тағйири 

давраҳои сикли 

иқтисодӣ, вазъи 

бозор, тағйири 

қонунгузории 
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омилҳои дигар 

муайян 
мегардад 

. 
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вӣ: ба 

объекти 
мушаххаси 

сармоягузори
и ѐ ба 

фаъолияти 
сармоягузорӣ 
мушаххас хос 

аст 
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банди алоњидаеро, ки дар он хавфњои њангоми татбиќи лоиња имконпазир 

тасвир, инчунин њангоми сар задани ин ѐ он њолати ногувор чи тавр рафтор 

намудан нишон дода шудаанд ва мављудияти суѓуртаи сармоягузориро 

талаб менамоянд. Хавфи сармоягузорӣ ин дар шароитњои номуайяни 

сармоягузорї сар задани эњтимолияти аз даст додани маблаѓњо мебошад. 

Ин шаклњои хавфњои иншондодашуда дар раванди тањия ва татбиќи 

лоињањои сармоягузорӣ бояд ба њисоб гирифта шавад. Дар ин маврид 

хавфњо бояд арзѐбї ва таъриф дода шаванд. Методњои гуногуни арзѐбї ва 

вариантњои гуногуни ќабули њалли онњо мављуд мебошад. Раванди арзѐбии 

хавф зинањои муайян кардани вариантњои имконпазири њалли мушкилот, 

оќибатњои имконпазири иќтисодї, хусусан оќибатњои нохуш, ки онњо дар 

натиљаи татбиќи ќарори ќабулшуда ба миѐн меоянд, инчунин пањлуњои 

интегралии хавф, ки он дар навбати худ аз ду љанбаи алоќаманд ‟ сифатї 

ва миќдорї иборат аст, дар бар мегирад. Одатан њангоми муайян кардани 

дараљаи хавф љанбаи миќдории он арзѐбї мегардад, ки он аксаран ба 

параметрњои сифатии он мувофиќат менамояд. Тарзи њале, ки дар њолати 

мављудияти хавф ќабул мегардад, пеш аз њама, бояд аз мавќеи эњтимолияти 

ба даст омадани натиљањои интизоршаванда ва майлкунии имконпазири он 

аз маќсадњои пешгузошташуда арѐбї карда шавад. Аз нуќтаи назари 

математикї, хавф ба фарќи байни натиљаи амали интизоршаванда ва 

натиљае, ки ба даст омадааст. Онро бо формулаи зерин тасвир кардан 

мумкин аст:  

М(х) = ΣХi х Рi/ ΣРi                                            (1) 

ки дар ин љо: Хi  -ќимати  i-натиљаи имконпазир; 

         Рi —эњтимолияти ба даст овардани i-натиља.  

Вазъи хавф бояд субъектњои хољагидорро водор созад, ки фоидаи ба 

даст меомадаро бо бањисобгирии ќимати миѐнаи фоиданокї, ки он гирифта 

намешавад, бе тањлили пешакї арзѐбї намоянд (2):  

Lp = Xd - М(х)                                                            (2) 

дар ин љо Lp  - талафоти пешбинишаванда, ки натиљаи ќабули ќарори ба 

хавф алоќаманд мебошад; 
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Xd- ќимати натиљае, дар њолати мављуд набудани хавф ба даст омадааст 

(яъне, дар мавриди X – ќимати муайяншуда). 

Мувофиќи ќоидањои умумї ќабули ќароре, ки њангоми амалї шудан 

эњтимолияти он ба 0,4-0,5 баробар аст, яъне ќароре, ки эњтимолияти хавфи 

он бо 0,4‟ 0,5 чен карда мешавад, ба маќсад мувофиќ аст. Аз нуќтаи назари 

молиявї дараљањои зерини хавфро муайян кардан мумкин аст:  

  - хавфи имконпазир, ки ба талафи даромадњо ва ѐ даромад дар њолати 

амалї нашудани карорњо алоќаманд аст;  

 -  хавфи буњронї, ки ба имконияти нагирифтани даромад (талафот) 

вобаста аст;  

 - хавфи садамавї, ки ба барњамхўрї ва гум кардани ќобили 

маблаѓпардозии корхона, ки ба муфлисшавии он боис мегардад, таъсир 

мерасонад.  

Хавфи иќтисодї аз ду ќисмати таркибї ‟ маблаѓи умумии зарари 

имконпазир, ки дар натиљаи ќабули қарори нодуруст сар мезанад ва 

харољоте, ки барои татбиќи ин ќарор сарф мегардад, иборат аст. Ќабули 

ќарори дилхоњ дар љараѐни тањияи лоињањои сармоягузорӣ бе унсурњои 

хавф ба амал намеояд. Махсусан, сармоягузоре, ки лоињаи сармоягузориро 

амалї менамояд, кўшиш мекунад, ки захирањои тозаи талафот ва фоидаро 

ба харољотњои иловагї ва ѐ сарфи ин захирањо «иваз» намуда, бо ин роњ 

номуайянии натиљањои амалњои иљрошавандаро кам намояд. Ин шартњо ва 

ѐ ивази талафот бояд дар лоињаи сармоягузорӣ инъикос ѐбанд. Аз ин рў, 

арзѐбии илман асосноки ва бањисобгирї ва ѐ мониторинги сармоягузории 

лоињањои сармоягузорї принсипи муњими тањияи лоињањои сармоягузорӣ ба 

шумор меравад. Принсипи бањисобгирї ва арзѐбї ва ѐ мониторинги 

хавфњои сармоягузорї фаъолияте мебошад, ки ба истифодаи боз њам 

самаровари захирањои мављуда ва љалбшавандаи сармоягузорӣ равона 

шудааст. Вале бояд ќайд намуд, ки принсипи мониторинги хавфњои 

сармоягузориро на танњо њамчун раванд дар тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ, балки њамчун методи илмї шуморидан мумкин аст, ки 

самаранокии онро таъмин намуда, хавфи сармоягузориро кам месозад.  
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Љадвали 3.3.1  

Вазифањои асосии мониторинги фаъолияти сармоягузорӣ ва хавфњои 
сармоягузорї 

№  Вазифањо   Тавсифот 

1

1 

Ошкор кардани иќтидори 

истењсолї ва иќтисодии 

субъектњои хољагидорї 

Стратегияи рушди корхонаи истењсолї аз 

лањзаи ташкили он афзоиши мунтазами хаљми 

истењсоли мањсулот ва хизматрасонї, васеъшавии 

мавќеашро дар бозор дар назар дошта, фаъолияти 

диверсикатсионии он бевосита аз самаранокии 

фаъолияти сармоягузорӣ вобаста мебошад.  

2

2 

Ошкор кардани имко-
ниятњои иќтидории 
максимализатсиякунии 
боздењи молиявї  аз 
маблаѓњои сармоягузории 
дар шароити номуайянї 
гузошташуда 

Нишондињандањои асоси љамъбасти масштаб 

ва самаранокии фаъолияти хољагидории корхона ва 

ташкилотро маљмўи даромад ва фоидаи ба 

дастовардани он ташкил медињад. Мувофиќан 

боздењи маблаѓи сармоягузорӣ  аз рўи таносуби 

афзоиши фоида нисбат ба андозаи он муайян карда 

мешавад (даромаднокии сармоя).  

3

3 

Оптимизатсияи маблаѓњои 

сармоягузорӣ 

Он бевосита ба вазифаи гирифтани боздењи 

максималї аз сармояи гузошташуда алоќаманд 

мебошад. Боздењи маблаѓњои сармоягузории дар 

соњањои гуногуни фаъолияти хољагидорї 

гузошташуда аз њамдигар фарќи калон доранд. 

Боздењи маблаѓњои сармоягузорӣ аз сиѐсати 

ташаккулѐбии портфели сармоягузори онњо 

вобаста аст. 

4

4 

Кам кардан хавфњо 

њангоми татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ  

Њангоми татбиќи сармоягузориҳои њаќиќї 

(сармояњосилкунанда) дар њаљм ва нархи 

мањсулоти фурўхташаванда, муайянкунии маљмўи 

сармояи асосии зарурї, нархи хариди ашѐи хом, 

маснуоти пурракунанда, мўњлати сохтмон ва ѐ 

реконструксияи бино ва иншоот ва ѓайра номуайянї 

љой дошта метавонад. Бинобар ин, барои ќабули 

ќарорњо дар хусуси самти маблаѓњои асосии 

сармоягузорӣ, татбиќи лоињањои мушаххаси 

сармоягузорӣ тањќиќи амиќ ва њаматарафа 

омилњои хавф зарур мебошад.  

5

5 

Таъмини устувории 

молиявї ва ќобилияти 

ќарзпардохткунии 

корхонањо 

Дар аснои ташаккул додани манбаъњои 

сармоягузорї, ќабули шароитњои ќарздињї, арзѐбии 

самаранокї ва муњлатњои татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ пешбинї намудани њолати љории 

ќобилияти ќарзпардохткунї ва устувории 

молиявии корхонањо дар њамаи зинањо ва фазањои 

тадбиќи онњо зарур мебошад.  

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст 
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Мониторинг њамчун принсипи муњими тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ, пеш аз њама, зерсистемањои мониторинги фаъолияти 

инноватсионї ва молиявї алоќаманд аст. Мониторинги хавфи 

сармоягузорӣ, ки натиљаи он дар раванди тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорї ба њисоб гирифта мешавад, омўзиши панљ љанбаи асосии 

фаъолияти сармоягузории ба хавф алоќамандро фаро мегирад. Вазифањои 

асосии мониторинг дар љадвали 3.3.1 нишон дода шудаанд. 

Њалли проблемаи баланд бардоштани самаранокии татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ бо тањлили имкониятњои сармоягузорон оид ба 

сафарбаркунии манбаъњои худї ва ќарзї, интихоби объектњои 

сармоягузорї  бо маќсади муайян кардани дараљаи ќобили ќабули хавф 

дар мавриди даромаднокии зарурї алоќаи зич дорад. Ин масъалањо, дар 

навбати худ, зарурати омўзиши хавфњои имконпазири сармоягузорӣ ва ба 

њисобгирии онњоро дар лоињањои сармоягузории коркардшуда муайян 

менамояд. 

Раванди самараноки љустуљў ва ѐ муайян кардани њавфњо, ки дар худ 

маљмўи тарзу усулњои ба њаммонандкунї, тањлил ва арзѐбии хавфњои 

эњтимолї, инчунин истифодаи спектри васеи усулњои таъсир ба онњо 

равонашударо таљассум мекунад, њамчун механизми таъсиррасони тањия 

ва татбиќи лоињи сармоягузорӣ ва њимояи манфиатњои 

иштироккунандагони лоињаи сармоягузорї (сармоягузорон, 

ќарздињандагон ва ѓайра) муаррифї мегардад.  

Барои муайян кардани принсипњои умумии бањисобгирии лоињањои 

сармоягузорї тавсияи кумитаи Базелї оид ба назорати бонкї асоси 

боэътимод гардида метавонад. Азбаски татбиќи лоињањои сармоягузорӣ ба 

захирањои молиявї алоќаманд аст, Бонки миллии Тољикистон  њамчун 

институти асосии сармоягузории бозор, дар мувофиќат бо ин тавсияњо 

сиѐсати пурзўркунии талаботро нисбат ба сифати муайянкунии хавфњои 

бонкњо амалї мегардонад, ки моњияти он аз ивазкунии назорати расмии 

меъѐрњои муайяни ќатъї ба бањодињии мулоњизоти далелноки хоси бонкњо 

ва ќарздињандагон оид ба дараљаи хавфњои ќабулшуда  иборат мебошад. 
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Дар ин маврид таъкиди асосї дар соњаи танзими хавфњо ба лоињаи 

сармоягузории амалишаванда ва сармоягузорон равона мегардад, ки он 

назорати дохилиро дар бар мегирад.  

Дар робита бо ин, маќсад ва вазифањои муайянсозї ва арзѐбии хавфњо 

таѓйир ѐфта, онњо на ба риояи расмии меъѐрњои танзимкунанда, балки ба 

риояи манфиатњои њамаи тарафњои манфиатдор, иштироккунандагони 

лоињаи сармоягузорӣ равона мегарданд. Дар зери мафњуми арзѐбии 

хавфњои сармоягузорӣ одатан ошкор сохтан ва тањлили омилњои дохилї 

(мураккабии сохторњои ташкилї, дараљаи ихтисосмандии хизматчиѐн, 

кормандон, таѓйироти ташкилї ва ѓайра) ва берунї (таѓйироти шароитњои 

иќтисодї дар бозори захирањо, бозори молиявї, технологияњои 

истифодашаванда ва ѓайра), ки ба фаъолияти сармоягузорӣ 

таъсиргузоранд, фањмида мешавад. 

 Дар адабиѐти иќтисодї як ќатор таъриф ва арзѐбии хавфњо мушоњида 

мегардад. Аз љумла, ќайд мешавад, ки он раванде мебошад, ки аз тарафи 

тањиягарони лоињањои сармоягузорӣ ва сармоягузорон, роњбарони лоиња 

ва дигар кормандон  амалї гардида, ба муайянкунии њодисањое равона 

шудааст, ки метавонанд ба љараѐни тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузории ба ин њодисањои хавф алоќаманд таъсиргузор бошанд, 

њамчунин назорати он ки ин хавф калон набошад ва кафолати боаќлонаи 

ноилшавї ба маќсадњои лоиња имконпазир бошад54. Дар ин таъриф як 

ќатор консепсияњои бунѐдии бањисобгирї ва арзѐбии хавфњо инъикос 

гардидаанд: 

   - њамчун љараѐни бетанаффус њамаи равандњо ва фаъолияти 

функсионалии иштироккунандагони лоињаи сармоягузориро фаро 

мегирад;  

- аз тарафи иштироккунандагони лоињаи сармоягузорӣ дар њамаи 

сатњњо амалї гардида, њангоми тањия ва ташаккули стратегия истифода 

бурда мешавад;  

                                                           
 54Управление рисками организаций. Интегрированная модель. Комитет спонсорских 
организаций Комиссии Тредвея (COSO). Сентябрь 2004 г. - Стр. 8. 
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-  дар њар як сатњ аз зинаи амалишавии он истифода гардида, тањлили 

портфели хавфњоро дар бар мегирад; 

-  ба муайянкунии њодисањое равона гардидааст, ки онњо метавонанд 

ба љараѐни татбиќи лоињаи сармоягузорӣ таъсир расонанд ва ошкор 

намудани дараљаи таъсири хавф. 

Муайянкунї, арзѐбї ва бањисобгирии хавфњо дар раванди тањия ва 

татбиќи хавфњои сармоягузорӣ ќисмати муњими фаъолияти ба камкунии 

талафот равонашуда мебошад. Мањз ба туфайли ташкили мониторинги 

хавф маќсад ва вазифањои сиѐсати сармоягузорӣ, татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ амалї гаронида мешавад, ки он аз рўи муњити иќтисодии 

мунтазам таѓйирѐбанда муайян карда мешавад. Мониторинги хавф махсус 

ба камкунии талафот, ѐ ба дастгирии бузургии хавф дар андозаи 

муайяннамудаи стратегия равона мешавад. Вале ин, ба андешаи мо, самти 

заифи фаъолият оид ба тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорӣ мебошад, 

ки нисбат ба дигар ќисматњои таркибии унсурњои лоиња наќши зертобеъро 

мебозад. Дар шароити муосир вазифаи тањия ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ аз зиѐд намудани арзиши ташкилї њамчун натиљаи 

даромадњои сармоягузорї ва маблаѓгузорї иборат мебошанд, ки сармояи 

(боигарии) соњибмулконро зиѐд менамояд. Дар асл маќсади фаъолияти 

корхонаи дилхоњ зиѐд кардани арзиши воситањо дар баробари нигоњ 

доштани дараљаи љоизи хавф мебошад. Дар шароити имрўза гирифтани 

фоидаи максималї (ва ѐ ба дараљаи ќаноатбахш) дар баробари нигоњ 

доштани хавфи муайяни ба туфайли пурзўршавии фишори раќобатї 

сарзада, бо душворї ба даст меояд. Пай дар пай ба чунин маќсад ноил 

шудан дар он сурат имконпазир мегардад, ки агар иштироккунандагони 

давраи сармоягузорӣ пайваста дар љустуљўи имкониятњои нави рушди 

минбаъда, баландшавии самаранокии равандњои истењсолии худї ќарор 

дошта бошанд. Аз ин рў, мониторинги хавф бояд њамаи пањлўњои тањия ва 

татбиќи лоињањои сармоягузорӣ, ки ба њимояи манфиатњои сармоягузорон, 

аксионерњо, давлат ва дигар шахсони манфиатдор равона гардидааст, дар 
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бар гирад. Мувофиќан, тањќиќи хавфњо ‟ ин равандаи мунтазам буда, ба 

њимояи манфиатњои онњо дар асоси таъсир ба ин хавфњо равона шудааст.  

Дар доираи мониторинги хавфњо, бо маќсади ноил шудан ба 

маќсадњои пешгузошташуда, вазифањои зерин њаллу фасл мегарданд: 

Якум, таъмини арзѐбии бузургии хавфњои сармоягузории бештар 

имконпазир. Дар ин љо маќсади арзѐбии гузаронидашуда бањисобгирии 

хавфњо њангоми бањодињии самаранокии амалиѐтњои гузаронидашуда 

мебошад.  

Дуюм, гузаронидани интихоби хавфњо, маќсади он ќабули хавфњое 

мебошад, ки бузургиашон аз бањодињии дигар иштирокдорони бозори 

молиявї камтар аст. Ба ибораи дигар, аз хавфњое, ки бузургии онњо дар 

муќоиса бо бањодиҳии бозор калонтар аст, канораљўї намудан зарур аст. 

Селексияи нисбатан сањењтари хавфњо имкон медињад, ки фоидаи 

«њаннотона» ба даст оварда, дар муќоиса бо дигар иштироккунандаи 

бозор афзалияти раќобатї ташаккул ѐбад ва арзиши корхона баланд 

шавад. 

Сеюм, ба дараљаи минимум расонидани харољоте, ки барои 

пўшонидани хавф равона шудааст: њангоми кам шудани арзиши 

пўшонидани хавфњо арзиши бозории лоиња ба туфайли кам шудани 

харољоти он (њам муњосибї ва њам мукаллафї) меафзояд. 

Дар шароити имрўза татбиќи лоињањои сармоягузорӣ ва фаъолияти 

сармоягузорон ба механизмњои ба дигар ташкилотњо гузаронидани 

хавфњои иловагї (ба туфайли суѓурта ва ѐ дигар тадбирњо) асос меѐбад. 

Дар ин њолат он хавфњое ба дигар ташкилот гузаронида мешавад, ки 

онњоро корхона бо воситањои худї пўшонида наметавонад. Дар асл, 

сармоягузорон бояд барои дарѐфти сохторњои оптималии манбаъњои 

пўшонидани хавф, ки дар арзиши минималии он ифода меѐбад, кўшиш 

намоянд. Он бояд на хавфњои иловагї, балки он хавфњоеро пўшонад, ки аз 

њисоби воситањои худї пўшонидани онњо аз нуќтаи назари иќтисодї 

мувофиќи маќсад нест. Дар ин њолатњо, аз њисоби манбаъњои беруна 

пўшонидани хавфњо бо сабабњои зерин самарабахш мебошанд: 
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- субъектњо, ки барои пўшонидани хавфњо захирањои пулї пешнињод 

менамоянд ва имконияти бештар самараноки идоракунии хавфњоро 

доранд; 

- ба туфайли фарќияте, ки дар бањодињии бузургии хавф (субъектњое, 

ки барои пўшонидани хавф маблаѓ људо менамоянд, шояд бузургии хавфро 

дуруст бањо дода наметавонанд) ба миѐн меояд, корхона метавонад фоидаи 

њаннотона ба даст орад. Бинобар ин, бояд ба назар гирифт, ки хавфи 

нодуруст арзѐбишуда боиси бадшавии вазъияти молиявии сармоягузорон 

гардида метавонад.   

Чорум, таъмини самаранокии тадбирњои пешгирикунандаи оид ба 

паст кардани дараљаи хавф гузаронидашуда. Сармоягузорон метавонанд 

њам ба эњтимолияти татбиќи хавф ва њам ба бузургии талафоти аз татбиќи 

он ба миѐномада тавассути истифодаи усулњои нейтрализатсияи хавф, 

таъсир расонанд. Пайвасти оптималии онњо ба камшавии харољоти барои 

чорањои пасткунии хавф равонашуда имконият медињад.  

Муайян ва бањисобгирии хавфњо раванди бисѐр мураккаб буда, 

маљмўи субъектњо, равандњо ва афзорњоеро, ки дар ин љараѐн иштирок 

менамоянд, ба як система муттањид кардан мумкин аст, ки он дар таркиби 

худ унсурњои зеринро дорад: 

- нуќтаи назорат (дар мувофиќат бо фаъолияти гурўњбандишудаи 

функсионалї ва ѐ амалиѐтњое, ки хавфро муайян мекунанд); 

- маљмўи воситањо ва усулњои арзѐбикунандаи ин хавфњо, 

пешгўикунии онњо;  

- афзорњои мањдудкунанда ва пасткунандаи хавфњо;  

- шаклњои мониторинг ва пешгўии хавфњо; 

 - сели иттилоотї ва сохтори ташкилии аз рўи аломати функсионалї 

сохташудае, ки кори системаи додашударо таъмин месозад55. 

Њамин тариќ, мониторинги хавфњои сармоягузорӣ ин маљмўи 

механизмњо, тарзу усулњои кори мутахассисон ва њайати кормандон 

                                                           
55Ларионова И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке. Монография (ISBN 978-5-406-029077). - 
Издательство, КноРус, 2016. - 456 С;  С. 54. 
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мебошад, ки имкон медињад натиљаи мусбати татбиќи лоињањои 

сармоягузорӣ њангоми мављуд будани номуайянињо дар шароитњои 

фаъолият, пешгўии хавфи эњтимолии ба амалоянда таъмин гардад ва доир 

ба пешгирї ва ѐ паст кардани оќибатњои нохуши он чорањои зарурї 

андешида шавад.  

Дар робита бо усулњои дар боло зикргардида хавфњои 

сармоягузориро ба роњњои зерин бартараф кардан мумкин аст:  

- тадбирњое, ки ба эњтимолияти сар задани њодисањои хавфнок, яъне ба 

эњтимолияти татбиќи хавф таъсир мерасонанд; 

- тадбирњое, ки ба андозаи харољоти эњтимолии њангоми сар задани 

хавф ба миѐномада равона шудаанд;  

- чорабинињое, ки барои ташкили дастрасї ба захирањои барои 

пўшонидани харољоти дар љараѐни татбиќи хавфи ба амаломада равона 

шудааст (маблаѓгузории хавф);  

- амалњое, ки баъди сар задани хавф ба камкунии харољот равона 

шудаанд (буњрон-менељмент). 

Бояд ќайд намуд, ки бањисобгирї ва арзѐбии хавфњои сармоягузорӣ 

дар раванди тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї унсурњои зеринро 

дар бар мегиранд: 

1. Субъектњое, ки хавфњоро безарар мегардонанд: а) шахсон ва ѐ 

зерсохтори алоњидае, ки воситањои мувофиќ ва ваколатњои таъсиррасонї 

ба бузургии хавфи сармоягузориро доранд; б) субъектњое, ки 

маблаѓгузории хавфро таъмин месозанд: ташкилотњои суѓурта; 

сармоягузорон;  миѐнаравњои молиявї ва ѓайра; 

2. Объектњое, ки дар онњо хавфњои сармоягузорӣ зоњир мегарданд. 

Талафот дар натиљаи сар задани чунин њодисањои хавфовар, чунончи 

таваррум, афзоиши нархњои захирањо, ќашшоќшавии ќарздињанда, сўхтор, 

вайроншавии системаи иттилоотї, њодисаи «пулшўї», ќаллобии муштарї ва 

корманди муассиса, яку якбра таѓйир ѐфтани курси асъор ва ѓайра ба миѐн 

меояд. 
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 Дар системаи бањисобгирии хавфњои сармоягузорие, ки дар раванди 

тањияи лоињањои сармоягузорӣ ба амал меоянд, арзѐбии эњтимолияти сар 

задани хавф ањамияти калон дорад. Барои гузаронидани чунин арзѐбї 

бештар методи арзѐбии экспертї ќобили ќабул мебошад. Дар раванди 

амалї намудани арзѐбї на камтар аз се эксперти бо моњияти масъала хуб 

шиносбуда љалб карда мешаванд. Ин экспертњо метавонанд мутахассисони 

фондњои сармоягузорӣ, лоиња, кормандони маќомоти мањаллии њокимияти 

давлатї, ки ба њалли масъалањои иќтисодї машѓуланд, мутахассисони 

ташкилотњои суѓуртавї ва ѓайра буда метавонанд.   

 Мо дар њамкорї бо менељерони муассисаи «Ориѐн»-и ноњияи 

Кўшониѐни вилояти Хатлон омилњои сар задани хавфњоро њангоми тањия 

ва татбиќи лоињаи сохтмони минисехи хўроки чорво арзѐбї намудем. 

Барои амалї намудани арзѐбии хавфњо аз методикаи аз тарафи гурўњи 

сармоягузорї-молиявї ва корпоратсияи молиявии Русия пешнињодшуда 

истифода бурда шуд. Тибќи методи мазкур хавфњо аз рўи хусусияти 

таъсирашон ба одї ва мураккаб тасниф  мешаванд. Хавфњои мураккаб аз 

маљмўи хавфњои одї ба вуљуд меояд, ки њар кадоми он дар алоњидагї 

тањќиќ карда мешавад. Њалли ин масъала ва ѐ тањлили эхтимолияти сар 

задани хавфњоро аз чунин пай дар пайї оѓоз намудем: 

- тартиб додани номгўи хавфњо; 

- муайян кардани таъсири хоси њар як хавфи одї дар маљмўи хавфњо;  

- арзѐбии эњтимолияти сар задани њодисае, ки ба њар як хавфи одї 

мансуб аст;  

- муайян намудани холњои арзѐбї аз рўи њамаи хавфњои лоиња. 

Ба туфайли ин рўйхати хавфњои одии нисбатан пањнгашта, ки дар 

давраи тайѐрї, сохтмон ва фаъолияткунии корхона ба миѐн омада буданд, 

тартиб дода шуд (љадвали 3.3.2).  
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Љадвали 3.3.2  

Хавфњои оддие, ки дар њамаи зинањои татбиќи лоињаи сармоягузорӣ ба амал 
меоянд 

 

  Намуди хавф  Таъсири манфии хавф ба даромад (фоидаи) 
аз татбиќи лоиња бадастоянда 

            Хавфњо дар зинаи тайѐрии лоињаи сармоягузорӣ  

 Дур будани масофа аз 
роњњои наќлиѐт ва дигар 
инфрасохторњо  

Харољоти иловагї барои бунѐди роњњо, дастрасї ба 
шабакањои электроэнергетикї, ќубурњои обпарто 
ва ѓайра   

 Мављудияти манбаъњои 
алтернативии ашѐи хом 

Вазъи монополиявии пудратчї ва мувофиќа 
нархњои монополї  

 Муносибат бо маќомоти 
давлатї   

Мављуд будани мањдудиятњое, ки татбиќи лоињаро 
душвор месозанд  

 Хавфњо дар зинаи сохтмон 
 Харољоти ѓайриинтизор Зиѐдшавии њаљми воситањои ќарзї 
 Нопуррагии коркарди 

лоиња  
Зиѐдшавии арзиши сохтмон, аз мўњлат дермонии ба 
кор даровардани фондњои асосї  

 Босифат ва сари ваќт 
пешнињод нагаштани 
мањсулоти асосї ва 
хизматрасонї 

Дароз шудани муњлати сохтмон  

   Хавфњои молиявї-иќтисодї дар зинаи фаъолияткунии корхона 
 Пастшавии нархњо, 

болоравии талаботи 
раќибон 

Пастшавии нархњо, камшавии њаљми истењсоли 
мањсулоти ба бозор ва фурўш пешнињодшаванда 

 Нарасидани фондњои 
гардон  

Зиѐдшавии воситањои ќарзї 

 Камшавии њаљми 
талабот, ќобилияти 
маблаѓпардозии 
истеъмолкунандагон 

Пастравии њаљми фурўш, камшавии фоида, 
афзоиши андозњо 
 

 Хавфњои иљтимої дар зинаи фаъолияти корхона 

 Муносибат бо маќомоти 
мањаллии њокимияти 
давлатї  

Харољоти трансаксионї, ки ба иљрои талаботи онњо 
алоќаманданд 

 Норасоии мутахассисон, 
дараљаи пасти тайѐрии 
касбии кадрњо 

Паст шудани сифати махсулот, вайроншавии набзи 
истењсолот, зиѐдшавии садамањо  

 Хавфњои техникї дар зинаи фаъолияти корхона 
 Дараљаи хўрдашавии 

таљњизот 
Зиѐдшавии харољот барои таъмир, садамавї будани 
таљњизот 

 Нав будани технология 
 

Зиѐд шудани харољот барои азхудкунии 
технологияи нав ва љалби мутахассисони беруна  

 Хавфњои экологии дар зинаи фаъолияти корхона 
 Ба туфайли хориљшавии 

партовњо ифлосшавии 
атмосфера ва обанборњо 

 Харољот барои экология ва харидани таљњизоти 
тозакунанда 

 Наздик будани мањалњои 
ањолинишин 

Зиѐд шудани харољот барои экспертизаи экологии 
лоиња 

 Ѓун кардани партовњо 
 

Зиѐдшавии арзиши аслии мањсулот 
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Аз гурўњбандии хавфњо бармеояд, ки ба методикаи бањисобгирии 

хавфњо дар зинаи лоињасозии сармоягузорӣ таѓйирот ворид карда, хулоса 

намоем, ки арзѐбии хавфњои сармоягузории муассиса на танњо аз тањлили 

хавфњои одї ва муайянкунии хавфи умумї, балки аз андешидани 

тадбирњои таъсирбахши љубронсозї ва паст кардани онњо вобастагї дорад. 

Њамин тариќ, мо метавонем ба корхонањои соњаи истењсолї тавсиф дињем, 

ки дар фаъолияти амалиашон дар бобати муайян кардани хавфњои 

лоињањои сармоягузорӣ муносибати комплексиро истифода намоянд, ки он 

чунин зинањоро дар бар мегирад: 1) тањлили хоси хавфњо ва арзѐбии лоињаи 

сармоягузорӣ; 2) муайянкунии навъи соњаи хавфњои сармоя ва талафоти 

имконпазири аз ин хавфњо ба миѐномада; 3) ташкили чорањои ташкили оид 

ба пешгирї ва безараргардонии хавфњои лоињањои сармоягузорӣ; 4) тартиб 

додани барномаи суѓуртаи хавфњо бо иловањои зарурї ба он. Њамчун 

натиљаи љамъбастї, ќайд мекунем, ки дар амалияи хољагидорї, алалхусус 

соњаи истењсолї, аз татбиќи сармоя натиљаи бењтаринро њангоми 

истифодаи комплексии методњои гуногуни пасткунии хавфњо ба даст 

овардан мумкин аст. Онњоро дар тавъамкунии гуногун истифода намуда, 

њанўз дар зинаи тањияи лоињаи сармоягузорӣ таносуби оптималии байни 

сатњи пастшавии хавфи лоиња ва дараљаи зарурии харољоти иловагии 

инвеститсиониро ба даст овардан мумкин аст. 

Дар мавриди таҳлили фаъолияти сармоягузории лоиҳа арзѐбии сатњи 

хавфу хатарҳои сармоягузориро метавон методи дисконтро истифода 

бурд. Амалиѐтҳои дисконт дар доираи лоиҳа дар пояи хароҷоти оянда, ки  

бо арзиши ҳозира бањо дода мешавад. Ин усул имконият медињад, ки  

њаљми  сармоягузориро вобаста бо бузургии фоидаи интизорї муаяйн 

намоем. Омилҳои дисконт (DFi) дар аввал барои тањрезии лоињаи 

сармоягузорӣ  ва сипас бо истифода аз арзишҳои ба дастовардашудаи 

омилҳои дисконт, арзиши софи ҷории лоиҳаро њисоб намоем (NPV). 

Яке аз нишондиҳандаҳои калидиро муаяйн намудани меъѐри дисконт 

ташкил медињад. Метавон ба њайси меъѐри  дисконт меѐри вомҳои 
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дарозмӯҳлати давлат, ки дар мамлакат ба 12% дар як сол баробар аст, 

ќабул намуд ва ба он арзиши иловагии хатари эҳтимолиро зам намуд. 

Масалан хатари баландтарин барои сармоягузории соњаи кишоварзї ба 

7% баробар аст. Пас дар бузургии маҷмӯии меъѐри дисконтро бар 

тањрезии лоиња бо назардошти бузургии хатари 7% дар соњаи кишоварзї  

метавон чун 19% фоиз ќабул намуд.  

Дар мисоли сармоягузори барои сохтмони гармхона барои истењсоли 

сабзавот метавон  лоињаи сармоягузориро бо назардошти хавфу хатар 

њисоб намуд. Барои эътимод дар  сармоягузорї зарур аст, ки натиҷаҳои 

молиявӣ, ки аз сохтмони гармхона интизор њастем, мавриди таҳлил қарор 

диҳем (љадвали 3.3.3). 

Ҷадвали 3.3.3   

Интизории натиҷаҳои молиявӣ аз истифодаи гармхона 
Номгӯи нишондиҳандаҳо   2017  

 Даромад аз фурӯш, сомонӣ 32540 

 Арзиши аслӣ, сомонӣ 21303 

 Фоидаи тавозунӣ, сомонӣ 11237 

Фоидаи соф, сомонӣ 8877 

 

Барои ҳисоб намудани арзиши лоиҳа ва даромад аз татбиќи ин лоиња 

зарур аст, ки чунин шароитҳоро ба назар гирифт: 

1) маблағгузории лоиҳа 45000 сомонӣ; 

а) фоида аз лоиҳаи сармоягузорӣ пас аз як сол 8877 сомонӣ фоидаи 

соф меорад, ҳол он ки андозаи фоида ба ҳисоби миѐна ҳар сол бо сабаби 

таъсири таваррум ба 12% (меъѐри бозтамвил) баробар мешавад; 

2). давраҳои тахминии татбиқи лоиҳа 5 сол; 

3). меъѐри дисконт 19%. 

Бо истифода аз иттилоот оид ба лоиҳа ва методи дисконт 

(даромаднокии холиси дисконт) метавон натиҷаҳои зиѐдшавии даромадро 

аз гармхона муайян намуд. Формулаи дисконт чунин аст: 

FV * 1/(1+R)n = PV.  
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Одатан он дар чунин шакл сабт шудааст:  

PV = FV * 1/(1+R)n. 

Коэффитсиент и  1 / (1 + R)n - омили дисконт унвон гирифтааст. Дар 

формулаи дисконт: R ‟ меъѐри фоиз, N ‟ шумораи солҳо. Дар мисоли мо 

1(1+0,19 

Ҷадвали 3.3.4 

Ҳисоб намудани натиҷаҳои лоиҳаи дисконтии даромади соф аз 

истифодаи гармхона  

Солҳо  Ҷараѐни 
воридшавии 
маблағҳои соф 
(NCV), сомонӣ 

Омилҳои дисконт 
(DF) 

Ҳисоб намудани маблағи 
арзиши соф дар ҳар як фосила 
(NCV „ DF), сомонӣ 

Соли якум  - 45000  1,0 - 45000 

Соли дуюм 8877 0,84 7456,7 

Соли сеюм 9942 0,70 6959,4 

Соли чорум 7902,7 0,59 4662,6 

Соли панҷум 9791,7 0,22 2154,2 

Ҷамъ NPV:  -  - 23767,1 

 

Аз љадвал аѐн аст, ки  даромади софи дисконти лоиҳаи сармоягузорӣ  

(NPV) 23767,1 сомониро ташкил медиҳад. Ин даромади иловагӣ нишон 

медиҳад, ки истифодаи гармхона, бо назардошти хатарҳои амалисозии 

лоиҳа ва риояи ҳамаи параметрҳои баррасишуда, муфид хоҳад буд. 

Умуман, татбиќи лоињањои сармоягузорӣ, истифодаи маблаѓњои 

сармоягузорӣ, андешидани тадбирњо оид ба паст кардани хавфи 

сармоягузорї ба туфайли тайѐрї ва ќабули ќарорњои мувофиќ дар 

системаи тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорӣ амалї гардонида 

мешавад. Њамин тариќ, паст кардани хавфи сармоягузорӣ, инчунин 

тартиби наќли он дар раванди татбиќи функсияњои асосии мониторинги 

хавфњои сармоягузорї  ба амал бароварда мешавад дар робита бо ин 

функсияњои асосии зерини мониторинги хавфњои инвеститсиониро људо 

кардан мумкин аст: 

1. Омўзиши муњити берунаи сармоягузорӣ ва пешгўии тахмини бозори 

сармоягузорӣ. Аз ин рў, имконият ва натиљаи тањия ва татбиќи лоињањои 
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сармоягузорӣ ва сармоягузорони мушаххас аз њолати умумии иќтисодиѐт 

вобастагї дорад. Дар ин замина, гузаронидани тањлили љории тахмини 

бозори сармоя, омилњо, ќисматњои таркибии он ва  тартиб додани пешгўии 

таѓйироти умумї ва дар миќѐси њар як сегменти бозор зарур мебошад.  

2. Тањияи лоињањои сармоягузории стратегие, ки системаи маќсадњои 

фаъолияти сармоягузориро дар ояндаи дур ташкил медињанд, дар 

баробари ин самтњои асосии вазифањои ояндаи наздикро пешбинї 

менамоянд. Коркарди стратегия ва сиѐсати сармоягузорӣ, дар нињояти кор, 

устуворї ва эътимоднокии фаъолияти истењсолї-хољагидориро таъмин 

месозад. Тањияи стратегия ва сиѐсати фондњо ширкатњо ва дигар 

иштирокчиѐни касбии бозори сармояи молиявї ќисмати људонашавандаи 

системаи банаќшагирии фаъолияти онњо дар даврањои љории дарозмуддат 

ба њисоб меравад. Њаљм ва самтњои сармоягузорї, њаљми васеъшавии 

фаъолият, принсип ва шароитњои сармоягузорї, вобаста бо таѓйироти 

имконпазири њолатњои иќтисодї дар мамлакат ва минтаќа тарзи 

муносибат дар бозори сармоя муайян карда мешавад. 

3. Коркарди стратегияи ташаккули захирањои сармоягузорӣ, асоси 

тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузориро ташкил медињанд. Талаботи 

умумї нисбат ба захирањои сармоягузории барои татбиќи стратегия ва 

лоињањо дар зинањои алоњидаи амалишавии он пешбинї, мављудияти 

манбаъњои худии сармоя, маќсаднокии љалби воситањои ќарзї аниќу 

мушаххас ва сохтори ратсионалии захирањои сармоягузорӣ аз рўи 

манбаъњои ташаккул ва муњлати истифодаи онњо муайян карда мешавад. 

Илова бар ин, бояд талабот ва имконияти харид ва ѐ ба иљора гирифтани 

ќитъањои замин, барои истењсоли мањсулоти муайян гирифтани 

иљозатномаи њуќуќї муќаррар карда, њолати бозори сармоя ва 

хизматрасонии сармоягузорӣ пешбинї оид ба бањодињии вариантњои 

алтернативии таъмини захиравии дар лоињањо ва барномањои 

амалишаванда ва ѐ муњокимашаванда њисобу китоби аниќ гузаронида 

шавад. 
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4. Мониторинги амалигардонии барномањо ва лоињањо. Шароити 

амалишавии лоињањо ва барномањои сармоягузорӣ вобаста ба таѓйироти 

дар бозори сармоя, бозори технологияњо, таљњизот, равандњои технологї, 

молу мањсулот ва ѓайра ба амалоянда таѓйир меѐбад. Аз ин рў, дар 

раванди амлаигардонии лоиња ва барномањои сармоягузорӣ, аз зинаи 

љустуљўњои пешазлоињавї, ба лоињагирї сар карда, то зинаи ба кор 

даровардани иќтидорњо гузаронидани мониторинги онњо зарур мебошад. 

Њамчунин системаи нишондињандањои аввалини пешбинишуда, ки ба 

амалишавии њар як барнома ва ѐ лоињаи алоњида алоќаманд аст, њолати 

портфели сармоягузорї ташаккул меѐбад; даврањои љамъоварї ва тањлили 

иттилоот муайян карда мешавад; сабабњои аз мўњлатњои муќарраргардида 

майлкунии натиљањои барномаи лоињањо, нишондињандањои самаранокї 

ва ѓайра дарѐфт карда мешавад.  

5. Ќабули ќарор оид ба сариваќт аз лоињањои бесамар баромадан ва 

ќатъ намудани маблаѓгузории онњо. Бо маќсади ошкор намудани сифати 

лоињањои сармоягузории хусусияти амалї ва молиявидошта ширкатњои 

истењсолї ва сармоягузорӣ вазифадоранд, вазъи бозори сармоягузорӣ, 

љолибияти сармоягузории минтаќањои алоњида, корхонањои калонро 

мушоњида ва тањлил намоянд ва барои арзѐбї намудани ба маќсад 

мувофиќ будани амалишавии ин ѐ он лоиња ва барномаи сармоягузорӣ 

экспертњоро даъват намоянд. 
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ХУЛОСАҲОИ АСОСӢ ВА ПЕШНИҲОДОТ 

Натиљањои тањќиќоти анљомѐфта имкон доданд, ки  хулосањои асосї 

бароварда,  пешнињодоти зерин ироа шаванд: 

1. Дар шароити низоми иқтисоди бозорӣ коркард ва  татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ ба соҳаи фаъолияти касбӣ табдил меѐбад. Сарфи назар аз 

таҷрибаи бойи ҳосилшудаи идоракунӣ дар амалигардонии лоиҳаҳои 

сершумори сармоягузории давлатӣ, норасоӣ дар назария ва методологияи 

коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ вуҷуд дорад. Ҳоло 

коркард ва татбиқи илман асоснокшудаи лоиҳаҳои сармоягузории 

минтақавӣ механизми асосии ташкилӣ-иқтисодии сафарбарии захираҳои 

сармоягузорӣ барои таъмини рушди устувори низоми иҷтимоӣ-иқтисодии 

минтақа мегардад. Чунки дар шароити гузариши ҷумҳурӣ ба марҳилаи 

бозори рушдѐбанда, ки рушди нињодҳои бозори молиявӣ рӯй медиҳад, 

коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ воситаи муҳими банақшагирии 

стратегӣ ва барномасозии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа мегардад.   

2. Яке аз меъѐрҳои муҳимтарини лоиҳаҳои сармоягузории минтақавӣ он 

аст, ки лоиҳаҳо ба манфиатҳои тамоми иштирокчиѐни муносибатҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа дахл дорад, чунки дар ҳудудҳои муайяни 

ҷумҳурӣ татбиқ меѐбанд ва ба вазъи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва экологии 

минтақа таъсири ҷиддӣ мерасонанд. Бинобар ин лоиҳаи сармоягузории 

минтақавиро чун системаи муносибатҳои мураккаб, ки дар доираи 

якҷоясозии манфиатҳои иштирокчиѐни мустақилона амалкунандаи 

равандҳои коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар қаламрави 

минтақаи мушаххаси ҷумҳурӣ ба вуҷуд меояд ва аз вазъи ташаккулѐфтаи 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки бо мақсади гирифтани фоидаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

экологӣ бармеояд, бояд баррасї намуд. Татбиқи стратегияи рушди 

иҷтимоӣ-иқтисодии минтақа, таъмини баҳисобгирии пурраи манфиатҳои 

тамоми иштирокчиѐни лоиҳа ва татбиқи он ба манфиати тамоми аҳли 

ҷомеаи минтақа аломати фарқкунандаи лоиҳаҳои сармоягузории 

минтақавӣ мебошад.  
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3. Сафарбарии захираҳои сармоягузорӣ ва самтҳои самараноки он аз 

риояи принсипҳои зерини коркарди  лоиҳаҳои сармоягузорӣ вобаста аст: 

‟ баррасии минтақа ва субъектҳои хоҷагидорӣ он чун низоми кушода, 

ки бо муҳити беруна, пеш аз ҳама, бо муҳити сармоягузорӣ ҳамкории 

фаъол доранд; 

‟ лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд ба стратегияи рушди минтақа ва ба 

стратегияи сармоягузории субъектҳои хоҷагидорӣ иқтисодиѐти минтақа  

мувофиқ бошанд; 

–  таъмини якҷоясозии манфиатҳои иштирокчиѐни фаъолияти 

сармоягузорӣ, инчунин якҷоясозии идоракунии оянда, ҷорӣ ва оперативии 

он; 

–  равонасозии диққати асосӣ ба услубу рафтори соҳибкорӣ; 

–  мавҷудият ва алтернативияти сармоягузорӣ, ки бо баҳисобгирии 

мутобиқшавӣ ба тағйирѐбии омилҳои муҳити беруна асос меѐбад; 

–  коркард ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд механизми 

ҷорисозии навгониҳои технологӣ гардад, чунки онҳо болоравии сатҳи 

рақобатпазирии субъектҳои иқтисодиѐти минтақаро таъмин менамоянд; 

–  камкунии хатари сармоягузорӣ, қарорҳои сармоягузорӣ, ки дар 

раванди ташаккули стратегияи сармоягузорӣ қабул мегарданд, бояд дорои 

омилҳо ва шароити бартарафсозии сатҳи хатари сармоягузорӣ бошад; 

‟  салоҳиятнокӣ, таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бояд бо 

мутаххасисони касбӣ (менеҷерҳои молиявӣ ва сармоягузорӣ) таъмин 

гарданд.  

4. Таҳлили бахши сармоягузории иқтисодиѐти вилояти Хатлон нишон 

дод, ки сарфи назар аз иқтидору захираҳои бойи сармоягузории он, 

омодагии нокифоя дар соҳаи тањқиқоти техникӣ-иқтисодӣ, ки тафовути 

дуршавиҳо ва ихтилофоти байни манфиатҳои мақомоти маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ, субъектҳои иқтисодиѐти минтақа, сармоягузорон ва 

нињодҳои молиявӣ ва ғайраро ба вуҷуд овардаанд, мушоҳида мегардад. 

Вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии мамлакат ва минтақаҳои он ба вазъи 
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мамлакатҳои инкишофѐбанда  монанд аст. Зеро, аксари мушкилоти хоси 

раванди сармоягузорӣ дар вилояти Хатлон (мушкилӣ дар ҷалби 

сармоягузорӣ, механизми коркарднашудаи идоракунӣ, маҳдудияти 

бозорҳо, номувофиқати иқтидори техникӣ ва ғайрањо) ба мамлакатҳои 

инкишофѐбанда хос аст. Бинобар ин омӯзиши таҷрибаи ин мамлакатҳо ва 

истифодаи он дар раванди коркарди лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои 

субъектҳои  соҳаи хусусӣ ва давлатии иқтисодиѐт хеле муҳим мегардад. Дар 

њақиќат, субъектҳои хоҷагидори иқтисодиѐти вилояти Хатлон ба васоити 

босифати коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, бо назардошти 

азнавсозии онҳо мувофиқ бо муҳити иқтисодӣ ва низоми ташаккулѐбандаи 

бозорӣ дар минтақа ниѐз доранд.  

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

5. Барои амалисозии яке аз принсипҳои бунѐдии коркард ва татбиқи 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ ‟ принсипи мувофиқат (тибқи он лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ бо стратегия ва сиѐсати сармоягузории вилояти Хатлон бояд 

мувофиқ бошанд), самтҳои асосии ташаккули сохтори нави иқтисодиѐти 

вилоят пешниҳод гардид ва он ба дурнамои гузариш ба рушди устувори он 

ҷавобгў мебошад: 

‟ муайянсозии «нуқтаҳои афзоиш» ва андешидани чораҳо доир ба 

ихтисори ҳиссаи субъектҳои бесамари хоҷагидорӣ ва намуди фаъолият дар 

низоми гардиши иқтисодӣ; 

‟ интихоби меъѐрҳои мансуб ба «нуқтаҳо ѐ бахшҳои афзоиш», ки ба 

рушди бахши иҷтимоии иқтисодиѐт, баланд бардоштани сатҳи шуғли 

пурмаҳсул, тамоюл ба содирот ва афзоиши воридот ба буљети мањалӣ 

мусоидат менамояд; 

‟ арзѐбии талаботи ќобили пардохти ањолї ва субъектњои иќтисодиѐт, 

дурнамои рушди он; 

‟ татбиќи системаи лоињањо ва барномањои маќсаднок, ки ба 

бењгардонии саноатисозии босуръат равона карда шудаанд. 
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 Мањз  самтњои номбаршуда бояд асоси коркард ва механизмњои 

татбиќи лоињањои сармоягузориро ташкил дињанд. Ба сифати бартарии 

муњимтарин диќќати асосиро ба барќарорсози такрористењсолкунии васеъ  

равона сохтан зарур аст.  

6. Системаи ҳавасмандӣ ба таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз 

сатҳи анбўҳи сармоягузорӣ ба вилояти Хатлон ва аз омилҳои сершуморе 

вобаста аст. Мавҷудияти захираҳои табиӣ ва қувваи арзони корӣ омилњои 

ба њама маълум мебошанд. Миқдори омилҳои ҷалбкунандаи 

сармоягузории вилоят хеле зиѐд аст. Аз ин лиҳоз, дар асоси корбурди 

муќаррарот ва принсипҳои назарияи системаҳо доираи омилҳою 

нишондиҳандаҳои муҳими сармоягузорӣ ҷудо карда шудааст. Ин доира 

дурнамои рушди дарозмуњлати иқтисодиѐти минтақа ва нигаронии 

коркарду татбиқи лоиҳаҳои сармоягузориро муайян менамояд.  

7. Муваффаќиятнокї, самаранокии коркард ва татбиќи лоињањои 

сармоягузории минтаќавї бештар аз вазъи соњаи сармоягузории 

иќтисодиѐти минтаќа,  фаъолияти инфрасохтори ин соња ва сатњи таъмини 

иттилоотии лоињањои коркардшаванда вобаста аст. Яке аз тарзњои 

самараноки арзѐбии љолибияти бахшу соњањои иќтисодиѐт, ки ба таъмин 

бо иттилоот ва ба ташаккули системаи њавасмандї барои сармоягузорон 

дар самти коркард ва татбиќи лоињањои сармоягузорї мусоидат менамояд, 

пеш аз њама гузаронидани такмили сифатии љанбањои гуногуни фаъолияти 

молиявї-иќтисодии субъектњои соњањои номбаршуда мебошанд. Барои ин 

системаи коэффитсиентњоро бояд коркард намуда, аз он истифода кард. 

Онњо ба вазъи молиявї-иќтисодии соњањои иќтисодиѐти минтаќа ва 

меъѐрњои тавсияшуда бањо медињанд.  

8. Принсипи дигари муњими тањия ва татбиќи лоињањои сармоягузорї 

кам намудани сатҳи хатари сармоягузорї мебошад. Муайянсозї, арзѐбї ва 

бањисобгирии хатар дар љараѐни коркард ва татбиќи лоињањои 

сармоягузорї ќисми муњими таркибии фаъолиятест, ки ба коњиш додани 

харољот равона гардидааст. Дар робита ба ин ташкили хатарњои 
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сармоягузорї, истифодаи усулњои арзѐбии экспертии фарорасии хатар ва 

андозаи талафот аз хатар дар раванди тањия ва  татбиќи лоињањо бояд 

шохаи асосї гарданд. Бинобар ин бунѐди маркази иттилоотї-тањлилии 

назди маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, ки бо маркетинги 

сармоягузорї ва тањқиқоти бозори захирањои сармоягузорї машѓул аст, 

талаботи асосї ба њисоб равад.  
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