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МУҚАДДИМА
Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Ташаккулёбии иқтисодиёти саноатӣ-аграрӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз истифодаи самараноки имкониятҳои мавҷудаи
иқтидори саноатии минтақаҳои он вобастагии зиёд дорад.
Асосгузори Сулҳу Ваҳдати Миллӣ, Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Раҳмон ба иқтидори саноатии минтақаи
Суғд чунин баҳо доданд: “Вилояти Суғд яке аз минтақаҳои аз лиҳози
иқтидори саноативу кишоварзӣ бузурги Тоҷикистон буда, бо дастгирии
Ҳукумати мамлакат рушди бомароми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии он
таъмин шуда истодааст”.1
Бо назардошти аҳамияти муҳими соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти
давлат Пешвои миллат дар паёми худ аз 21 декабри соли 2021 пешниҳод
карданд: “Бинобар аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи
мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои
ҳадафҳои стратегии миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати
кишвар пешниҳод менамоям, ки солҳои 2022-2026, яъне то ҷашни 35 -солагии
истиқлолияти давлатии Тоҷикистон “Солҳои рушди саноат” эълон карда
шавад”. 2
Мавриди таъкид аст, ки ҷиҳати амалӣ намудани дастуру супоришҳои
Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ
Раҳмон, аҳолии вилояти Суғд низ бояд саҳми арзандаи хешро дар баробари
сокинони дигари кишвар гузоранд. Зеро дар вилояти Суғд аз иқтисодиёти
пешинаи маъмурӣ-фармонфармои мероси муайяни иқтидори истеҳсолии
саноатӣ боқӣ мондааст ва дар баробари ин истифода аз имкониятҳо амри
зарурӣ ва муҳим дониста мешавад.
Маълум аст, ки дар ҳудуди вилоят, чун натиҷаи тақсимоти меҳнати
шӯравӣ дар миқёси ҷумҳурӣ, маҷмӯаҳои иқтидори саноати кўҳӣ, саноати
Суханронӣ дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти Суғд 29.06.2018, шаҳри Хуҷанд, 2018. // [Захираи
электронӣ]. URL: https://sugd.tj/index.php/tj/prezident/10872-muloqot-sugd/ (санаи истифодабарӣ: 15.10.2019).
2
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон “Дар бораи
самтҳои асосии сиёсати
дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ”, [захираи
электронӣ]. – URL:
https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=45671 (санаи истифодабарӣ: 23.12.2021).
1
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сабук, саноати коркард ташаккул ёфта буд.
Хусусан, дар қаламрави вилояти Суғд саноати нассоҷӣ низ мавқеи
муайян дошт. Вале дар оғози ислоҳоти бозорӣ, хусусан даҳсолаи аввали
соҳибистиқлолӣ соҳаи саноати вилояти Суғд низ талафоти зиёд бардошта,
иқтидорҳои муайян аз гардиш берун монданд. Вале аз оғози ҳазорсолаи нав
дар кулли минтақаҳои ҷумҳурӣ, алалхусус дар вилояти Суғд марҳилаи
созандагиву бунёдкорӣ бо нерӯи нав оғоз гардид.
Дар натиҷа аз соли 2000 инҷониб то ҳол ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар
вилояти Суғд тамоюли устувори афзоишро ба таври мутлақ ва нисбӣ соҳиб
гардид, ки ҳиссаи онро дар маҳсулоти умумии минтақавӣ ва маҷмӯи
маҳсулоти дохилӣ зиёд менамояд. Ин ҳолат бо фаъолияти босамари
корхонаҳои саноатӣ алоқаманд мебошад, ки қисми зиёди аҳолиро бо кор
таъмин менамояд.
Аммо, новобаста аз натиҷаи мусбии нишондиҳандаи иқтисодии минтақа,
афзоиши иқтидори саноатӣ, баланд шудани маҳсулнокии меҳнат, соҳаи
саноати вилояти Суғд ҳарчанд имкониятҳои бузургро доро мебошад, аммо
дар сатҳи зарурӣ мавриди истифода қарор нагирифтааст. Дар ин самт
мушкилотҳои зиёде мавҷуданд, ки аз ҷумлаи онҳо ба таври муайян истифода
нашудани қувваи истеҳсолии корхонаҳои саноатии ватанӣ, ба таври кофӣ
ташкил нашудани ҷойҳои корӣ дар соҳаи саноат, норасоӣ дар сармоягузории
бахши мазкур, ба гардиш ворид нагаштани захираҳои истеҳсолии саноатӣ,
рушд наёфтани соҳаи саноатие, ки ба коркарди ашёи хоми маҳаллӣ асос
ёфтааст, инчунин рақобатпазир набудани маҳсулоти саноатӣ дар бозорҳои
дохилӣ ва хориҷӣ ва ғайра ба шумор мераванд.
Дар асоси гуфторҳои дар боло зикргардида, зарурати таҳқиқоти
самаранок

истифодабарии

иқтидори

саноатӣ

ҳамчун

омили

рушди

иқтисодиёти минтақа, рушди қувваҳои истеҳсолкунандаи саноатӣ ба миён
омадааст.
Аз ин лиҳоз, таҳқиқоти мавзӯи диссертатсия аз муҳимияти рӯзмарра,
актуалӣ ва саривақтӣ бархурдор мебошад, ки мақсад, вазифаҳо ва сохтори
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рисоларо муайян намудааст.
Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Таҳқиқоти иқтисодиёти саноатӣ ва
арзишҳои он дар асарҳои олимони бузурги иқтисодӣ Смит А., Сен Симон А.,
Сей Ж.Б., Маркс К., Рикардо Д. ҷараён гирифтааст. Дар самти таҳқиқи
масъалаҳои саноатикунонӣ, ташаккули иқтисоди саноатӣ дар солҳои пас аз
пошхӯрии низоми сотсиалистӣ, олимони кишварҳои ИДМ, аз он ҷумла
олимони рус саҳми арзанда гузоштанд. Дар ин миён метавон аз асарҳои
Илларионов

Е.А.,

Ковалчук

Л.Б.,

Кушников

И.А.,

Лексин

В.Н.,

Преображенский Б.Г., Сухарев О.С., Ушаков О.А., Харченко Е.В., Якушкин
Т.А., ва дигаронро метавон ном бурд, ки аҳамияти муҳими илмиро дар ин
арса соҳибанд.
Масъалаҳои умумии иқтисодиёти саноат, назарияҳои рушди саноат,
идоракунии соҳаҳои саноатӣ дар Тоҷикистон ва минтақаҳои он дар
таълифоти академикҳои АМИТ Қаюмов Н.К., Раҳимов Р.К., узви вобастаи
АМИТ Саидмуродзода Л.Х., докторони илм, профессорон Шарифзода М.М,
Низомова Т.Д., Ризоқулов Т.Р., Исмоилов М.М. мавриди таҳқиқу баррасӣ
қарор гирифтаанд. Ҷанбаҳои инноватсионии рушди сектори саноатӣ дар
асарҳои Комилов С.Ҷ., Файзуллоев М.К. (сенарияи индустриалии рушди
иқтисоди миллӣ дар шароити муносибатҳои рақобатӣ), Пӯлотова И.Р.
(ташаккули

минтақаҳои

алгомератсионӣ

дар

иқтисодиёти

минтақа),

Хоналиев Н.Х. ва Турсунова Г.Н. (ҷанбаҳои таърихии ташаккули саноат),
Бойматов А.А., Каримова М.Т. (тағиротҳои сохторӣ дар саноати минтақа) ба
риштаи таҳқиқ кашида шудаанд.
Таҳқиқоти аксари олимон, ҳам дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва ҳам дар
хориҷии кишвар, асосан масъалаи эҳёи макроиқтисодӣ ва ба рушди иқтисодӣ
маҳсуб меёбад.
Бинобар ин, қисми зиёди асарҳо дар заминаи рушди умумии иқтисоди
минтақа навишта шудаанд ва барои таҳқиқоти иқтидори саноатӣ дар рушди
иқтисодиёти минтақа кифоя намебошад.
Бо назардошти гуфтаҳои боло, таҳқиқоти мазкур дар шароити муосир
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хело мубрам ба назар расида, аз арзиши муҳими илмӣ бархурдор мебошад.
Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо ва ё мавзӯъҳои илмӣ. Мавзӯи кори
диссертатсионӣ дар чаҳорчӯбаи амалишавии ҳадафи 4-уми стратегияи
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон – Саноатикунонии босуръат равона карда
шуда, бо “Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои
солҳои 2020-2025”: банди1.,1.2, банди 2., 2.10, 2.12, 2.13, 2.16. "Стратегияи
миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030": боби 1.,
зербоби 1.3., зербоби 1.4.3, боби 3., зербоби 3.2., "Барномаи рушди иҷтимоию
иқтисодии вилояти Суғд барои солҳои 2021-2025" алоқаманд буда, бо
масъалаи муҳими табдил додани иқтисодиёти мамлакат аз аграрӣ-саноатӣ ба
саноатӣ-аграрӣ иртибот дорад.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ
Мақсади таҳқиқот ба таври назариявӣ ва методӣ асоснок ва муайян
намудани иқтидори саноатӣ чун омили рушди иқтисодиёти минтақа ва
таҳияи тавсияҳои амалӣ мебошад, ки ба баланд бардоштани самаранокии
истифодабарии он равона шудааст.
Вазифаи таҳқиқот. Барои комёб гардидан ба мақсадҳои асосии таҳқиқот
ҳаллу фасли масъалаҳои зерин зарур шуморида мешавад:
‒ баррасии консепсияҳо ва моҳияти иҷтимоӣ – иқтисодии иқтидори
саноатӣ дар илми муосир;
‒ омӯзиши равияҳои методии арзёбии иқтидори саноатӣ, муаммоҳои
афзоиш ва истифодабарии он дар минтақа ва таҳқиқи таҷрибаи хориҷии
ташаккулёбии он;
‒ таҳлили ҳолати муосир ва муаммаҳои рушди соҳаи саноат дар
марҳилаи муосири рушди иқтисодиёти вилояти Суғд;
‒ арзёбии вазъи истифодабарии иқтидори саноатии минтақа ва
тамоюлҳои рушд;
‒ муайян намудани таъсири афзоиши иқтидори саноатӣ ба рушди
иқтисодиёти минтақа;
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‒ коркарди механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
вилояти Суғд ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили он;
Объекти таҳқиқот маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ, ки рушди
соҳаҳои саноатӣ дар таҷдиди иқтисодиёти саноатӣ мебошад.
Предмети таҳқиқот ин иқтидори саноатӣ ҳамчун омили рушди
иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад.
Фарзияи таҳқиқот дар он аст, ки самаранок истифодабарии иқтидори
саноатӣ рушди устувори иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Суғдро таъмин
менамояд ва барои ҳалли ҳадафи 4-уми стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
мусоидат менамояд.
Асосҳои назариявии таҳқиқотро асарҳои фундаменталии олимони
иқтисоддони хориҷӣ ва ватанӣ, консепсияҳои илмӣ-амалӣ дар соҳаи илми
иқтисодиёт, асноди қонунгузорӣ ва меъёрӣ, натиҷаҳои таҳқиқоти олимони
ватанию хориҷӣ дар соҳаи саноат ва ташаккулёбии иқтидори саноатӣ,
натиҷаҳои таҳлилҳои гузаронидашуда ва маводҳои назариявӣ ташкил
мекунанд.
Асосҳои методологии таҳқиқот. Дар асоси масъалаҳои гузошташуда,
таҳқиқоти иқтидори саноатии вилояти Суғд бо истифодаи методҳои умумии
илмӣ: таҳлил, синтез, муқоисакунӣ, индуксия ва дедуксия, таҳлили оморӣ ва
таҳқиқоти монографӣ гузаронида шудааст.
Сарчашмаи

маълумот.

Асоси

иттилоотии

таҳқиқотро

санадҳои

қонунгузорӣ, маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, маводи расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар вилояти Суғд, паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон, маълумотномаи ҳисоботи корхонаҳои соҳаҳои саноати вилояти
Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин маводҳои ибтидоии корхонаҳои
саноатии минтақа ташкил медиҳанд.
Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар кафедраи идоракунии иқтисодиёт
ва маркетинги Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Хуҷанд
8

ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» омода гардидааст.
Навгонии илмии таҳқиқот. Рушди назарияи саноат ва иқтидори саноатии
минтақа,

коркарди

маҷмӯи

тавсияҳои

амалӣ

оид

ба

самаранок

истифодабарии он дар иқтисодиёти вилояти Суғд ба шумор меравад.
Ба навовариҳои назарраси илмии диссертатсия нуқтаҳои зерин таалуқ
доранд:
- низомбандӣ намудани назарияҳои иқтисодиёти минтақа ва иқтидори
саноатӣ, ки имконияти ворид намудани саҳеҳӣ ба мафҳуми таҳқиқотӣ ба
миён гузошт. Тибқи он “иқтидори саноатии минтақавӣ – ин маҷмӯи
захираҳои истеҳсолӣ, табиӣ, молиявӣ, инсонӣ, иншоотҳои инфрасохторӣ,
институтсионалӣ, инноватсионӣ ва омодагии онҳо, ки барои таъмини рушди
соҳаи саноатӣ нигаронида шуда, дар баланд бардоштани некӯаҳволии
иқтисодии ҳудуди алоҳидаи маъмурии маконӣ” мебошад.
- муқаррар шудааст, ки баҳри андозагирии иқтидори саноатии минтақа
услубҳои арзёбии гуногун вуҷуд дорад. Мудаллал гардидааст, ки барои
шароити вилояти Суғд бештар усули интегралӣ мутобиқат менамояд, ки он
дар нишондиҳандаҳои маҷмӯавии иқтидори саноатӣ инъикос мегардад, яъне:
- имкониятҳои захиравии истеҳсолӣ (ҳаҷми маҳсулоти рақобатпазир);
имкониятҳои инноватсионӣ (маҳсулотҳои экологӣ ва каммасраф) ва
имкониятҳои идоракунӣ (паст кардани хароҷотҳои маъмурӣ) мебошад.
- асоснок намудани нопурра истифодабарии иқтидори саноатӣ дар
минтақаи вилояти Суғд дар асоси баҳогузории сатҳи воридшавии захираҳо
ба ҷараёни такрористеҳсолот мебошад. Дар асоси он сабабҳои ҷалби
нопурраи иқтидори минтақаҳо дар истеҳсолоти молҳои саноатӣ муайян карда
шудааст, инчунин фарсудашавии фондҳои асосии корхонаҳои саноатӣ;
технология ва таҷҳизоти кӯҳна; музди меҳнати нокофии кормандони соҳаи
саноат, яъне муҳандисон ва мутахассисон; норасои дар рушди соҳибкории
саноатӣ; муаммоҳо дар ташкили раванди идоракунӣ; монеъаҳои маъмурӣ ва
ғайра.
- арзёбии иқтидори саноатии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар асоси
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истифодабарии услуби интегралӣ гузаронида шудааст, ки тавассути он
имкониятҳои дар соҳаи саноатии минтақа дар амал татбиқ намудан асоснок
карда шудааст. Исбот гардидааст, ки иқтидори саноатӣ нисбатан хуб дар
шаҳру ноҳияҳои зерини сегона: аввал – шаҳри Панҷакент, дуввум – шаҳри
Гулистон, саввум – шаҳри Истиқлол истифода мегардад. Вале онҳо низ ҳоло
имкониятҳои зиёди истифоданашударо дорад. Ба гурӯҳи ақибмонда;
ноҳияҳои Кӯҳистони Мастчоҳ, Шаҳристон, Деваштич, Ашт дохил мешаванд,
ки ҳоло онҳо иқтидори худро ба амал пурра ҷорӣ накардаанд, ки сатҳи
истифодабарии иқтидори саноатӣ хело паст аст.
- аз таснифоти умумии соҳаи саноатии вилояти Суғд 3 қисми шартии
дорои иқтидори бузурги саноатӣ муайян карда шуд: қисми марказӣ (ш.
Хуҷанд, ш.Бӯстон, ш.Гулистон, ш. Истиқлол, ноҳияи Б. Ғафуров), қисми
ғарбӣ (ноҳияҳои Айнӣ, ш. Истаравшан) ва қисми ҷанубу-шарқӣ (ш.
Конибодом, ш. Исфара). Дар ин қисмҳои шартӣ корхонаҳои саноатии
пешқадам, бо иқтидор ва имкониятҳои истеҳсолии саноатии бузург буда, он
барои ташаккулёбии модели рушди саноатӣ- аграрӣ комилан мувофиқ
мебошад.
- коркарди механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
вилояти Суғд, ки баҳри мубодилаи иқтисодиёти минтақа ба сатҳи саноатӣаграрӣ имконият фароҳам меорад. Алалхусус: -ҳавасмандӣ ва афзоиши
сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ; - тайёр намудани кадрҳои баландихтисос,
инженерони саноатӣ; - ташкилкунии фаъолияти маркетингӣ дар соҳаи саноат
ва ғайра;
Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
-

муқаррароти илмии коркардашуда оид ба ворид намудани саҳеҳӣ ба

мафҳуми иқтидори саноатӣ;
-

таҳқиқи усулҳои арзёбии иқтидори саноатӣ, муаммоҳои афзоиш ва

истифодабарии он дар минтақа ва таҳқиқи таҷрибаи хориҷии ташаккулёбии
он;
-

таҳлили ҳолати муосир ва муаммаҳои рушди соҳаи саноат дар
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марҳилаи муосири рушди иқтисодиёти вилояти Суғд;
-

арзёбии вазъи истифодабарии иқтидори саноатии минтақа ва

тамоюлҳои рушд;
-

муайян намудани таъсири афзоиши иқтидори саноатӣ ба рушди

иқтисодиёти минтақа;
-

коркарди механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатии

вилояти Суғд ва ва пешниҳоди тавсияҳо оид ба такмили он.
Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар рушди таъмини назариявию
методӣ ва мустанад гардонидани тадбирҳои амалӣ ифода меёбад, ки
иқтидори саноатиро муайян намуда, ба самаранок истифодабариии он дар
минтақа нигаронида шудааст.
Муқаррароти назариявии диссертатсия дар МДТ «Донишгоҳи Давлатии
Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» дар раванди омӯзиши фанҳои
назарияи иқтисодӣ, макроиқтисодиёт, иқтисодиёти ҷаҳонӣ, иқтисодиёти
корхона, танзими давлатии иқтисодиёт дар тайёр намудани мутахассисон дар
соҳаи иқтисодиёт истифода бурда истодааст, (маълумотнома дар бораи
татбиқ таҳти № 01/19325 аз 24-уми декабри соли 2021) ва дар корхонаҳои
саноатии вилояти Суғд истифода бурда истодааст (маълумотнома оид
истифодабарӣ таҳти № 2891-1/11 аз 27 декабри соли 2021).
Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо истифодаи дар таҳқиқоти
мазкур равандҳои илмӣ ва усулҳои арзёбии иқтидори саноатӣ дар асоси
маълумотҳои омории расмӣ, аз он ҷумла Агентии омории назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, Вазорати рушди иқтисод ва савдои
Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои омории ҳукумати вилояти Суғд ва
корхонаҳои саноатӣ, ки ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда дар бораи ҷори намудани
хулосаю пешниҳодҳо дар таҷриба, ки дар таҳқиқоти мазкур гирифта
шудаанд, таъмин мегардад.
Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмии Комиссияи
олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Натиҷаҳои
таҳқиқот ба Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти
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Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.03 – Иқтисодиёти минтақавӣ ва
ҳудудӣ мутобиқат мекунад.
Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳамаи марҳилаҳои
амалигардонии таҳқиқоти диссертатсионӣ, аз ҷумла асоснок намудани
мубрамияти кор, мақсаду вазифаҳои таҳқиқот бо иштироки бевоситаи
муаллиф гузаронида шуданд. Муаллиф дар ҷараёни иншои диссертатсия: ба
арзёбии иқтидори саноатии вилояти Суғд ва таҳияи чорабиниҳо оид ба васеъ
намудан,

самаранок

истифодабарии

он

саҳми

назаррас

гузоштааст.

Эътимоднокӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқотро далелнок гардонидани
методологии усулҳо, ки ба мавқеъҳои назариявии илми иқтисодиёт,
репрезентативӣ будани додаҳои озмоишӣ такя мекунанд ва онҳо саҳеҳии
фарзияҳои пешниҳодшударо тасдиқ карданд, ҳамчунин исботи натиҷаҳои ба
даст омадаро таъмин менамоянд.
Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии
таҳқиқот

дар

конференсияи

илмӣ-амалии

вилоятӣ

таҳти

мавзӯи

«Саноаткунонии босуръат: таърих ва замони муосир» (1 ноябри соли 2019,
шаҳри

Хуҷанд),

конференсияи

илмӣ-амалии

ҷумҳуриявӣ

бо

унвони

«Самаранокии иқтисодии соҳаҳои саноати металлургӣ ва нақлиётӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон» (28 декабри соли 2019, шаҳри Бӯстон), конференсияи
илмӣ-амалии вилоятӣ дар мавзӯи “Низомҳои иттилоотӣ: муаммоҳо ва
дурнамои рушд”.(3-4 апрели соли 2020, шаҳри Хуҷанд), конференсияи илмӣамалии ҷумҳуриявӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, таҳти унвони “Фаъолияти инноватсионӣ ҳамчун омили рушди
босуръати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дар саноат” (27 ноябри соли 2021, шаҳри
Бӯстон),

конференсияи

илмӣ

-

амалии

байналхалқӣ

таҳти

унвони

«Региональная экономика: вызовы глобальной трансформации ХХ1 века».
(ш. Ростов-на Дону, ЮФУ, 12 майи соли 2022) ва ҳамчунин дар
конференесияҳои

илмӣ-амалии

ҳарсолаи

апрелии

омӯзгорони

МДТ

“Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров ироа гардидааст.
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Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Нуқтаҳои асосии диссертатсия
дар 12 мақолаҳо дар ҳаҷми умумии 4,41 ҷ.ч. инъикос гардидаанд, ки аз
ҷумлаи онҳо 5 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп расидаанд.
Сохтор ва хаҷми таҳқиқот. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, барассии
натиҷаҳо, хулоса, рӯйхати адабиёт иборат мебошад. Ҳаҷми умумии кор 160
саҳифаи матни компутерӣ иборат мебошад, аз ҷумла 11 расм, 3 диаграмма ва
27 ҷадвал, ва рӯйхати адабиёт, ки аз 163 номгӯй иборат мебошад.
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВЇ-МЕТОДИИ ТАҲҚИҚОТИ
ИҚТИДОРИ САНОАТӢ
1.1. Муқаррароти консептуалӣ ва мазмуни иҷтимоӣ-иқтисодии иқтидори
саноатӣ дар шароити муосир
Самаранокии рушди иҷтимоӣ – иқтисодии минтақа аз бисёр омилҳо,
замина, талабот, навъ ва сатҳи ташаккули иқтидори саноатӣ вобаста
мебошад, ки барои ҷалби сармоягузорӣ шароит фароҳам меоварад.
Яке аз заминаи муҳими самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ ва
сатҳи саноатикунонӣ – ин мавқеи табии – љуѓрофии он ба шумор меравад.
Ҳамаи ин омилҳо (иқтидори меҳнатӣ, молиявӣ, соҳибкорӣ ва ғайраҳо)
шакли иқтисодиёти вилояти Суғд ва ҷумҳуриро дар умум ҳамчун иқтисодиёти
аграрӣ – саноатӣ муқаррар кардааст. Инро Пешвои муаззами миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин қайд
намудаанд: “... нақшаи гузариши иқтисодиёти кишварро аз шакли аграрӣиндустриалӣ ба индустриалӣ-аграрӣ амалӣ гардонида истодаем” 3.
Асоси ташаккули модели рушди мазкур ин ҳадафи чоруми стратегияи
миллӣ – саноатикунонии босуръат, ташкилёбии иқтидори саноатӣ мебошад.
Њамчунин аҳамияти таҳқиқоти иқтидори саноатӣ пурқувват мегардад.
Тағироти тамоми ҷанбаҳои фаъолият дар низомњои иқтисодиёти вилояти
Суғд аз модели рушди аграрӣ – саноатӣ ба саноатӣ – аграрӣ водор месозад,
ки аз нав саноатикунонии иқтисодиёт гузаронида шуда ва ба ин васила
муносибатҳои истеҳсолӣ рушд ёбанд.
Барои ҳамин ҳам таҳқиқоти иқтидори саноатии иқтисодиёти вилояти
Суғд мубрам гардида истодааст.
Дар шароити имрўза вилояти Суғд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои
назаррасро дар самти суръатбахшии ҷараёни мутобиқшавии минтақа ба
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, мӯҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
аз
санаи
28.12.2018
[захираи
электронӣ].
–
URL:
https://jumhuriyat.tj/index.php?art_id=45671 (санаи истифодабарӣ: 18.10.2019)
3
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модели рушди саноатӣ – аграрӣ тавассути барномаҳои рушд ба анҷом
расонида истодааст.
Дар марҳилаи мутобиқшавӣ ба модели рушди саноатӣ – аграрӣ ва
ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа пеш аз ҳама бояд маҷмӯи
тадбирҳоро

оид

ба

мутобиқ

гардонидани

ислоҳоти

иқтисодии

иҷрошудаистода ҷорӣ намуд, ки мутобиқ гардонидани сиёсати сохторӣ,
сиёсати пулию қарзӣ, сиёсати асъорӣ, сиёсати арзишӣ, сиёсати андоз ва
сиёсати иҷтимоӣ, фароҳам овардани шароити муфид барои гузариш ба
давраи интиқоли озоди молҳо, сармоя ва қувваи корӣ дар шароити бозорӣ аз
љумлаи онњо мебошанд.
Барои ҳамин, ҷалб гардидани иқтисодиёти вилояти Суғд ва Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ тавассути саноатикунонӣ ва ташаккули
иқтидори саноатии минтақа имконпазир аст.
Ҳамин тариқ, мазмуни иҷтимоӣ-иқтисодии заминаи иқтидори саноатии
минтақа, саноатикунонӣ - ин заминаи таъсиси иқтидори саноатии минтақа аз
ҷиҳати техникӣ рушдёфта мебошад, ки афзоиши назарраси ҳиссаи маҳсулоти
саноатӣ дар иқтисодиётро таъмин менамояд. Дар заминаи ин таҳқиқот
истилоҳи ҷараёни саноатикунонӣ, яъне маънидоди аслии саноатикунонӣ ва
иқтидори саноатиро муайян менамоем.
Саноатикунонӣ аз калимаи лотинӣ Industrial гирифта шуда, маънии
раванди гузариши босуръати иқтисодиву иҷтимоӣ аз марҳилаи анъанавии
рушд ба саноат, бо бартарии истеҳсоли саноатӣ дар иқтисодиётро дорад.4
Истилоҳи

«Ҷомеаи

саноатӣ»-ро

ба

муомилоти

илмӣ

файласуфи

фаронсавӣ, ҷамъиятшинос Анри Сен–Симон ворид намуд. Мутаносибан ба
ин мафҳуми «Иқтисодиёти саноатӣ» ба миён омад.
Иқтисодиёти саноатӣ (ҷомеаи саноатӣ) – ин дараҷаи баланди рушди
ҷомеа ва шакли олии фаъолияти хоҷагидорӣ мебошад, ки дар он асоси
иқтисодиётро истеҳсолоти саноатӣ ва канданиҳои фоиданок ташкил
медиҳанд. Иқтисодиёти саноатӣ 4 марҳилаи инкишофро гузаштааст.
4

Индустриализация [манбаи электронӣ]. URL : https://ru.wikipedia.org/wiki/ (санаи истифодабарӣ: 18.02.2020)
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Инқилоби
аввали
саноатӣ
(миёнаҳои
асри ХIХ) гузариш аз
мануфактура
ба
истеҳсолоти
мошинӣ

Инқилоби
сеюмини саноатӣ
(аввали асри ХХ)
-ба инқилоби
рақамӣ таалуқ
дорад.
Истифодабарии
технологияҳои
иттилоотӣкоммуникатсионӣ

Инқилоби
дувуми
саноатӣ
(охирҳои
асри ХIХ)
гузариш ба
шакли
саноатии
истеҳсолот

Инқилоби
чорумини
саноатӣ (солҳои
2010) дар асоси
барномаи
Industrie 4
истеҳсоли пурра
автоматикунони
дашуда

ИҚТИСОДИЁТИ САНОАТӢ
Расми 1.1.1. - Марҳилаҳои ташаккули истеҳсолоти саноатӣ
дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Оид ба мазмуни иқтидори саноатии минтақа дар илми иқтисодӣ
андешаҳои гуногун мавҷуданд, ки аксари онҳо ҷараёни мазкурро ҳаматарафа
баррасї ва шарњу тафсир мекунанд.
Дар адабиётҳои иқтисодӣ иқтидори саноатии минтақа тавассути рушди
саноат муайян карда мешавад.
Вобаста ба ин, мо гуфта метавонем, ки иқтидори саноатӣ дар рушди
иқтисодиёт мавқеи калидӣ дорад, ки дар шароити рушди инноватсионии
иқтисодиёт боз муҳимтар мебошад. Аз ин лиҳоз, зарурияти таҳқиқоти
мазмуни иқтидори саноатӣ дар илмӣ иқтисод пайдо шудааст.
Дар маънои умумӣ, иқтидори саноатӣ ин истеҳсолоти муосир ва ҳаёти
ҳаррӯза мебошанд.5
Моритани Масанори мешуморад, ки афзоиши доимии иқтидори саноатӣ
ҳатман бо пешрафти техникӣ алоқаманд аст"6.
Ба андешаи мо, ин таърифи иқтидори саноатӣ гарчанде ки каме тангтар
Семенникова, Л.И. Россия в мировом собществе цивилизаций / Л.И. Семенникова. – М.: Интерпракс, 1994.
– С.74
6
Моритани, М. Современная технология и экономическое развитие / М.Моритани // Японии. Пер. под ред.
Е. Леонтьевой. – М.: Экономика, 1986. – С. 168.
5
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бошад ҳам, хусусияти фарқкунандаи нерӯи саноатиро нишод медихад. Дар
таърифи худ Беломестнов В.Г. аҳамияти иқтидори саноатӣ бо ташкили
фаъолияти иқтисодии саноат вобаста менамояд, ки такмили соҳаро аз ҷиҳати
инноватсионӣ таъмин мекунад.7
Мо ҷонибдории чунин таърифи иқтидори саноатии минтақа мебошем,
Зеро, ба фикри мо, ин таъриф нисбат ба дигар маънидодкунињо васеътар
буда, иқтидори саноатии минтақаро ҳаматарафа фаро мегирад.
Галперин В.М. ташаккули иқтидори саноатии минтақаро ба мавҷудият
ва мувозинати таносуби сўзишворӣ-энертетикӣ вобаста мекунад.8 Дар ин
таъриф иқтидори саноатӣ ба мавҷудияти таносуби сўзишвори- энергетикї
вобаста аст. Ба андешаи мо, ин ҳолат ба таври дақиқ асоснок шудааст.
Ба андешаи олими рус Аненков Н.И. асоси иқтидори саноатии
минтақаро фарҳангҳои гуногун ба вуҷуд меоварад, Дар таърифи худ,
донишмани мазкур дигар тарафи иқтидори саноатӣ-фарҳангҳои гуногунро
шарҳу тафсир мекунад, ки дар умум мазмуни онро саҳеҳ менамояд. 9
Ба фикри Уилямсон О., асоси институтсионалии иқтидори саноатиро
вазъи сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ муайян менамояд, ки таркрористеҳсолоти
васеъи саноатиро таъмин менамояд.10
Ба гуфтаи Маевский В.И., асоси ташаккули нерӯи саноатӣ бо мавҷудияти
ҷанбаи захиравӣ-технологӣ алоқаманд мебошад. Аз ин рӯ муносибатҳои
иқтисодӣ роҳҳои якҷоякунии захираҳоро барои истеҳсоли маҳсулотро талаб
менамояд, ки дар ҷанбаҳои иќтидори саноатӣ (институтсионалӣ), инъикос
мешавад.11
Ба гуфтаи Ларионов А.О., моҳияти иқтидори саноатиро қобилияти
қуввагӣ ва имкониятҳои ҳудудии корхонаҳо инъикос менамояд. Маҷмӯи
захираҳои мавҷудбуда дар навбати худ фаъолияти истеҳсолӣ иқтидори

Беломестнов, В.Г. Потенциал развития экономики региона / В.Г. Беломестнов, Т.Г. Ябжанова // Вестник
БГУ. Серия Экономика и право. – 2015. – №2. – С.76
8
Галперин В.М. Развитие и перспективы траспорта газа по магистральным трубопроводам.М,Недра,1968.-С.82.
9
Аненков Н.И.Трубы нефтеного сортамента.М, Наука и техника.1997.-С68.
10
Уильямсон О. Частная собственность и рынок капитала // ЭКО. 1993.№5.С.45
11
Маевский В.И. Эволюционная теория и макроэкономика // Вопросы экономики.1997.- № 3.- С. 27-41
7
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корхонаҳоро тавсиф мекунанд.12
Чунин

маънидоди

иқтидори

саноатӣ

самаранокии

иқтисодиёти

минтақаро нишон медиҳад, ки ба арзёбии иқтидори саноатии минтақа
мусоидат менамояд.
Ба фикри Баканач О.В. ва Гаус К.В. иқтидори саноатии минтақаро
маҷмӯи захираҳои корхонаҳои минтақа ташкил менамояд. Истеҳсоли
маҳсулоти рақобатпазир натиҷаи самаранок истифодабарии имкониятҳои
мавҷуда мебошад ва аз таъсири бозор озод нест, зеро фишангҳои бозор ба
истифодаи босамари он таъсир мекунад.13
Барои иқтисоди минтақавӣ, ба ақидаи онҳо, рушди саноати маҳаллӣ
аҳамияти аввалиндараҷа дорад, ки дар ташкили ҷойҳои корӣ, қонеъ
гардонидани талаботи дохилӣ ва мусоидат ба рушди ҳамаҷонибаи қаламрав
нақши муҳим мебозад.
Дар навбати худ, олими иқтисодшинос Тсогоев И.Х., иқтидори саноатии
минтақаро

ҳамчун

арзёбии

миқдории

имкониятҳои

натиҷадиҳии

истифодабари захираҳои саноатӣ таъриф медиҳад, ки иқтидори саноатӣ
ҳамчун арзёбии ҷудонашавандаи миқдорӣ оид ба самаранокии имконпазири
истифодабарии

захираҳо

аз

ҷониби

ташкилотҳои

саноатӣ

тибқи

шартномаҳои басташуда дар шароити ташкили самаранок ва ҳамкории
истеҳсолоти субъектҳои хоҷагидорӣ, ки дар қаламрави дахлдор ҷойгиранд,
дарк карда мешавад. 14
Ҳамзамон, таносубҳо як навъ "чаҳорчӯби" рушди саноатро нишон
медиҳанд ва равандҳои тағирёбии ин таносубҳо ҳамчун шарти татбиқи
стратегияҳои саноатӣ хидмат мекунанд.
Дигар олимаи рус Смирнова Т.Г. иқтидори саноатии минтақаро ҳамчун
ҳамвобастагии захираҳои истеҳсолӣ, молиявӣ, инсонӣ нишон медиҳад. Ба
12

Ларионов, А.О. Оценка промышленного потенциала региона / А.О. Ларионов // Проблемы развития
территории, 2015 №2 (76)-С. 45-61.
13
Баканач, О. В.,Гаус К.В. Типология регионов РФ по уровню развития промышленного потенциала [Текст] /О. В.
Баканач, К. В. Гаус // Проблемы совершенствования организации производства и управления промышленными
предприятиями : межвузовский сборник научных трудов. – 2012. – № 1. – С. 15–21.
14
Цогоев, И. Х. Роль государства в формировании и реализации промышленной политики в Северо-Кавказком
федеральном округе [Текст] : автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. экон. наук : 08.00.05 /И. Х. Цогоев. – М, 2012. –
29 c.
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истифодаи босамари он инфрасохтор, омодагии кадрӣ, дастовардҳои илм ва
техника, истифодаи технология муосир таъсир мекунад.15
Ҳангоми ташаккули иқтидори саноатӣ дар минтақа нуқтаҳои рушд
ташаккул меёбанд ва омилҳои истеҳсолоти муосир ташаккул меёбанд,
сармояи инсонӣ мутамарказонида мешавад ва фарҳанги ташкилии раванди
иқтисодӣ намоён мешавад.
Самти стратегии рушди саноати минтақа ташаккул ва транзити
импулсҳоро муайян мекунад, ки вазифаҳо ва сохтори тақрибан ҳамаи соҳаҳои
иқтисодиёти миллиро дигаргун мекунанд.
Татаркин А.И. ба иқтидори саноатӣ таърифи худро медиҳанд. Ин олими
иқтисодшинос қайд мекунад, ки бидуни такя ба қобилиятҳои истеҳсолии
минтақавӣ (яъне бе иқтидори саноатии минтақа ) рушди минтақа ва таҳияи
дурнамои рушди он ғайриимкон аст. 16 Мо

бо

андешаи

Татаркин

А.И.

ҳамфикр мебошем.
Олими ватанӣ профессор Мирсаидов А.Б. дар таъйини иқтидори саноатӣ
аҳамияти иҷтимоию иқтисодии иқтидори саноатиро равшан мекунад. Дар ин
ҳолат аҳамияти иҷтимоию иқтисодии иқтидори саноатӣ дар он зуҳур меёбад,
ки бо афзудани шумораи корхонаҳои хурд на танҳо масъалаҳои ташаккул ва
рушди синфи миёна, ҳамчун як институти муҳими иҷтимоии ҷомеа,
тақсимоти захираҳо ва даромадҳо дар байни субъектҳои хоҷагидорӣ, дараҷаи
фарқияти даромадҳо ё сатҳи нобаробарии даромадҳо дар ҷомеа коҳиш
меёбад, балки таъсири манфии монополияи иқтисодӣ ё монополияи сармоя,
ҳамчун омили маҳдудкунандаи рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, безарар
карда мешавад”.17
Дар таърифи муаллиф, ки дар ҷадвали 1.1.1 оварда шудааст, иқтидори
Смирнова Т.Г. Оценка промышленного потенциала региона (на примере вологодской области). // Современные
научные
исследования
и
инновации.
2012.
№
12
[Электронный
ресурс].
URL:
https://web.snauka.ru/issues/2012/12/19140 (санаи дархост: 18.06.2021).
16
Татаркин, А. И. Системный подход к разработке и реализации промышленной политики России [Электронный
ресурс] / А. И. Татаркин // Материалы II дальневосточного международного экономического форума. – Хабаровск,
2006. – [Режим доступа] http://dvforum.ru/2007/doklads/ks1_Tatar.aspx
17
Мирсаидов, А.Б. Инновационный прорыв в сельской экономики, как фактор устойчивого развития/ А.Б.
Мирсаидов //Вестник ТНУ. Серия экономических наук.№2/7 2014.-С.259-262.
15

19

саноатии минтақа њаматарафа ва пурра таљассум ёфтааст:
1)

ташкили фаъолияти иқтисодӣ дар соҳаи саноатӣ;

2)

навсозӣ ва рушди корхонаҳои инноватсионӣ;

3)

асосҳои қонунӣ, молиявӣ, ташкилӣ-техникии ба бозор хос;

4)

афзоиши саҳми саноат дар рушди иқтисодии минтақа.

Мавриди таъкид аст, ки ҳама таърифҳои иқтидори саноатии ба ҳам
мухолиф нестанд, балки танҳо ба сатҳи рушди иқтисодиёти миллӣ ва
минтақавӣ, хусусиятҳои минтақа, тафаккур ва сатҳи зиндагии аҳолӣ
вобастаанд.
Таҳлили ақидаҳои мазмуни иқтидори саноатии минтақа нишон медиҳад,
ки онро ҳамчун:
1)

пешрафти техникӣ;

2)

истеҳсолоти муосир ва ҳаёти ҳаррӯза;

3)

меъёрҳои асосии сиёсӣ, иҷтимоӣ ва ҳуқуқие, ки барои истеҳсол,

мубодила ва истеъмол асос мебошанд;
4)

рушди босифати саноатии иқтисодиёти минтақа;

5)

қобилияти маҷмӯии корхонаҳои минтақа барои эҷод ва истеҳсоли

маҳсулоти рақобатпазир;
6)

имконпазирии

самаранок

истифодабари

захираҳо

аз

ҷониби

корхонаҳои саноатӣ;
7)

қобилиятҳои истеҳсолии рушди минтақа ва таҳияи дурнамои рушд;

8)

аҳамияти иҷтимоӣ - иқтисодии иқтидори саноатӣ;

9)

омодагии коргоҳҳо барои ҷорӣ намудани дастовардҳои навтарини

илмиву техникӣ муайян мекунад.
Ҳамин тавр, қайд кардан ба маврид аст, ки иқтидори саноатии минтақа маҷмӯи захираҳои истеҳсолӣ, молиявӣ, инсонӣ, имконоти инфрасохтории он
мебошад, ки таркиб ва сохтори худро доро буда, омодагии онҳоро барои
ҷорӣ намудани дастовардҳои навтарини илмиву техникӣ муқаррар месозад.
Иқтидори саноатии минтақа дар асоси истифодаи босамари ташкили
истеҳсолот, нерӯи зеҳнӣ, истифодабарии низомҳои муосири идоракунӣ ва
20

таъмини хусусиятҳои баланди техникӣ ва иқтисодӣ барои ноил шудан ба
тавозуни мақсадҳо ва манфиатҳои рушди давлат, минтақа, тиҷорат ва аҳолӣ
мебошад. Аз ин таснифот иқтидори саноатии минтақаро муайян кардан
мумкин аст.
Ҷадвали 1.1.1. – Мафҳум ва моҳияти иқтидори саноатии минтақа
Сарчашма (бо забони аслӣ)
1
Смирнова
Т.Г.
Оценка
промышленного
потенциала
региона (на примере Вологодской
области). // Современные научные
исследования и инновации. 2012. №
12 [Электронный ресурс]. URL:
https://web.snauka.ru/issues/2012/12/1
9140 (режим доступа): 18.06.2021).

Таърифи мӯҳтавои “иқтидори саноатии минтақа”
2
Иқтидори саноатии минтақа - ин маҷмӯи
захираҳои истеҳсолӣ, молиявӣ, инсонӣ, ки
имкониятҳои инфрасохторӣ, омодагии худро ба
татбиқи навтарин дастовардҳои илм ва техника ва
технология муайян менамояд, татбиқи тағироти
таркибии
пешќадам
ва
табдилдиҳии
инстутсионалӣ, ки ба афзоиши самаранокии
иқтисодиёти минтақа ва таъмини рушди саноати
минтақа равона гардидааст, ба шумор меравад.
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Иқтидори саноатии минтақа – ин маҷмӯи
имкониятҳои корхонаи минтақа, ташкил ва
истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазирро дорад,
имконияти равона кардани он дар бозор, бо фоида
онро фурухтан ва таъмини сатҳи баланди
хизматрасонӣ мебошад.

Иқтидори саноатии минтақа - ин арзёбии
миқдории
имкониятҳои
натиҷадиҳии
истифодабари захираҳои саноатӣ мебошад.
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Давоми љадвали 1.1.1.

Беломестнов, В.Г., Ябжанова, Т.Г.
Потенциал развития экономики
региона / В.Г. Беломестнов, Т.Г.
Ябжанова // Вестник БГУ. Серия
“Экономика и право”.―2015.-№2.С.76

Иқтидори саноатӣ – ин имкониятҳои минтақа аз
рӯи ташкили фаъолияти иқтисодӣ дар соҳаи
саноатӣ, аз рӯи навкунӣ (модернизатсия) ва рушди
инноватсионии соҳаҳо ва ташкилотҳо, ки барои
зиёд кардани ҳиссаи саноатӣ дар рушди иқтисоди
минтақа равона гардидааст.

Пешниҳоди муаллиф
Иқтидори саноатии минтақавӣ – ин маҷмӯи захираҳои истеҳсолӣ, табиӣ, молиявӣ,
инсонӣ, иншооти инфрасохторӣ, институтсионалӣ, инноватсионӣ ва омодагии онҳо, ки
барои таъмини рушди соҳаи саноатӣ нигаронида шуда, дар баланд бардоштани
некӯаҳволии иқтисодии ҳудуди алоҳидаи маъмурии маконӣ наќш мегузорад, мебошад.
Сарчашма: аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.

Таҳлили мундариҷаи мафҳуми иқтидори саноатии минтақа, ба мо
имконияти нишон додани ҷузъҳои таркиби онро медиҳад.
Дар таҳқиқоти мазкур, ҷузъҳои сохтори иқтидори саноатиро муайян
намудем, ки аз имконияти захиравии истеҳсолии саноатӣ, имконияти
инноватсионӣ, имконияти идоракунӣ иборат мебошад.
Таснифоти ҷузъҳои сохтори иқтидори саноатӣ дар расми 1.1.2. нишон
дода шудааст.

Иқтидори саноатии минтақа

Имконияти захиравии
истеҳсолӣ

Шумораи
корхонаҳои саноатӣ
дар минтақа,
сарчашмаҳои ашёи
хоми саноатӣ,
таъминнокӣ бо
кадрҳои муҳандисӣ

Имконияти
инноватсионӣ

Имконияти
идоракунӣ

Аз ҷониби корхонаҳои
саноат ҷудо намудани
хароҷот барои
технологияи
пешқадам, истеҳсоли
молҳои нав, техникаи
инноватсионӣ,
ташкили корхонаҳои
инноватсионӣ

Тайёрӣ ва таҳияи
механизмҳои нави
ташкилию идоракунӣ,
усулҳои нави
идоракунӣ, тайёр
намудани
мутахассисони ба
талабот ҷавобгӯ

Расми 1.1.2. - Ҷузъҳои сохтори иқтидори саноатии минтақа
(Аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст)
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Ба фикри мо, самаранокии иқтидори саноатии минтақа дар шароити
муосир аз мавҷудият ва ҳамоҳангии ин ҷузъҳо вобаста аст.
Ин фишурдаро мантиқан чунин исбот намудан мумкин аст: бе
мавҷудияти заминаи истеҳсолӣ, яъне корхонаҳо ва дигар шаклҳои истеҳсолот
дар минтақа, умуман ташкил кардани фаъолияти иқтисодї ғайри имкон
мебошад.
Олимони соња даќиќ намудаанд, ки њарчанде истеҳсолот мавҷуд бошад,
аммо корҳои ташкилии он дуруст ба роҳ монда набошад ҳам, самаранокии
он паст мешавад, зеро такрористеҳсолоти васеъро ҷорӣ кардан мумкин нест.
Дар фаъолияти иқтисодӣ истифодабарии таҷҳизотҳои кӯҳна, аз нуқтаи
назари маънавӣ, дар шароити муосир рақобатпазирии истеҳсолотро таъмин
кардан душвор мебошад.
Ҳамин тавр, ба фикри мо, иқтидори саноатии минтақа бо ҷузъҳои
ҷудонашавандаи худ аҳамияти хоса дорад ва барои таъмини рушди
иқтисодиёти минтақа имконият медиҳад.
Таъсири омилҳои эндогенӣ ва экзогениро ҳамоҳангии ин ҷузъҳо
бартараф менамояд.
Дар навбати худ ҷузъҳои сохтори иқтидори саноатии минтақа аз 3 самти
фаъолият иборат мебошад:
- ҷузъи якуми қобилияти муосири истеҳсолии саноатии минтақаро дар
самти арзёбии ҳолат, рушд ва таҷдиди соҳаи саноатии иқтисодиётро
мефаҳмонад, ки имрӯз дар минтақаҳо ташаккул ёфтааст, аз ҷумла мавҷудияти
ашёи хоми саноатӣ, таъминоти кадрӣ ва ғайра.
- ҷузъи дуюми иқтидори инноватсионии минтақа - имконияти ворид
намудани инноватсия ва љалби сармоягузории беруна ба шумор меравад.
- ҷузъи сеюми иқтидори идоракунии минтақа - ин идоракардани
истеҳсоли инноватсионии саноатӣ дар асоси хусусиятҳои хоси саноатии
муосир мебошад.
Ҳамин тавр, аз таҳқиқоти мазмуни иҷтимоию иқтисодии иқтидори
саноатии минтақа ба хулоса омадан мумкин аст, ки онҳо барои баланд
23

бардоштани ҳосилнокии меҳнат дар ҷумҳурӣ ва минтақа мусоидат хоҳанд
намуд.
Дар навбати хеш, самаранок истифодабарии иқтидори саноатии минтақа
некӯаҳволии кишварро ҳамчун мақсаду мароми ташаккулёбии модели рушди
саноатӣ-аграрии минтақа ва ҷумҳурӣ таъмин менамояд.
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1.2. Ҷанбаҳои методии арзёбии иқтидори саноатии минтақа
Арзёбии иқтидори саноатии минтаќа марҳилаи муҳим дар таҳқиқот оид
ба ташкили шароит барои таъмини ташаккул ва рушди саноат бо
назардошти

хусусиятҳои

хоси

минтақавӣ

мебошад.

Ин

имконияти

идоракунии муносиби саноат дар таъмини рақобатпазирии минтақавӣ ва
иқтисодиёти кишварро медиҳад.
Аз нуқтаи назариявию методии таҳқиқотї ташкилёбии иқтидори
саноатии вилояти Суғд омӯзиши муфассал ва зарурати омӯхтани заминаи
ташкилёбии ин ҷараёнро талаб менамояд.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он таъминоти

истеҳсолии

саноатиро иҷро менамояд ва дар истеҳсолоти муосир иштирок менамояд.
Барои ташкилёбии иқтидори саноатӣ дар рушди соҳаи саноатӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои солҳои 2020-2025” қабул шудааст, ки дурнамои рушди иқтисодии
кишварро тамъин менамояд.
Барои ҳамин, тағйири тамоюли ҳамаи низомҳои иқтисодиёти вилояти
Суғд аз ташкилёбии иқтидори саноатӣ вобаста буда, ба ин васила ба роҳ
мондани рушди муносибатҳои молиявиро талаб менамояд.18
Имрӯзҳо вилояти Суғд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон барои суръат бахшидан
ба раванди мутобиқшавии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
модели рушди саноатӣ-аграрӣ, омодагии саривақтии ҳуҷҷатҳои зарурии
босифат ва таҳияи заминаи дахлдори меъёрӣ-ҳуқуқӣ ва номгӯи ӯҳдадориҳои
аввалия ва имтиёзҳои дастрасӣ ба бозор корҳои назаррасро анҷом дода
истодаанд.
Асоси заминаи ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа саноатикунонӣ
буда, иштироки вилоятро дар муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ таъмин
менамояд.
Аз ин рӯ, масъалаи муҳими муосири ташкилёбӣ ва арзёбии иқтидори
18

Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025. – С.1-6

25

саноатии минтақа, дар доираи таҳияи барномаи миллии рушди саноат
метавонад мавриди амал қарор дода шавад.19
Чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, бидуни ташкилёбии иқтидори
саноатии минтақа ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ворид, инкишофи талаботи
аҳолиро қонеъ гардонидан ва ҳамчунин ноил шудан ба рушди иқтисодӣ
ғайриимкон мешавад.
Қайд кардан бамаврид аст, ки саноатикунонӣ ва иқтидори саноатии
минтақа на танҳо ба иқтисодиёт, балки ба тамоми ҷанбаҳои дигари рушди
иҷтимоии кишвар низ таъсири қавӣ мерасонад.20 Ин нуқтаро профессор
Каримова М.Т. таъкид намуда, навиштаанд, ки “саноат – соҳаи муҳимтарини
истеҳсолот ва асоси моддии саноатикунонӣ мебошад, ки ҳолати он ба сатҳи
рушди иқтисодии ҷамъият ҳамчун воситаи ҳалкунанда таъсир мерасонад”. 21
Раванди десаноатикунонӣ иқтисодиётро то дараҷаи истихроҷи ашёи хом
поин мефарорад. Чунин ҳолат давлатро ҳамчун давлати ќафомонда
муаррифї менамояд. Чунончи то ҳол Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишварҳои
дигари ҷаҳон асосан алюминий ва нахи пахтаро, ки ба нархҳои ҷаҳонӣ
вобастаанд, содир мекунад.
Ин ҳолат ба он оварда расонд, ки суръати афзоиши маҷмӯи маҳсулоти
дохилӣ суст мегардад.
Барои ҳалли ин муаммо диверсификатсияи саноат, баланд бардоштани
самаранок истифодабарии иқтидори саноат ва технологияи саноатии муосир
лозим аст.
Дар чунин шароит, ташкилёбии иқтидори саноатӣ ва истифодабарии он
дар кишвар бо имконияту заминаи захираҳои вилояти Суғди Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва ворид шудан ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ вобаста аст.
Барои ин бояд суръати афзоиши иқтидори саноатии минтақаро муайян
намуд (аз ин рӯ, Президенти муаззами миллат, масъалаи саноатикунонии
Хоналиев, Н.Х. Преобразование промышленности за годы государственной независимости Таджикистана
[Текст] / Н.Х. Хоналиев // Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2016. – №2-3. – С.69
20
Радионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор.Учебное пособие. - М.: РУДН, 2010. – С.9.
21
Каримова, М.Т. Проблемы структурной перестройки промышленности Таджикистана. / М.Т. Каримова //
Центральная Азия и Кавказ. Том 13, выпуск 2. – 2010. – С. 201-202
19

26

босуръатро вазифадор кардаанд), ки дараҷаи ҳамгироӣ ва нақшаҳои
имконпазири азнавсозии иқтисодиётро муайян менамояд.
Таҳқиқоти иқтидори саноатӣ дар рушди иқтисодиёти минтақа бо
назардошт ва истифодабарии методикаи олимони рус Беломестов В.Г.,
Ларионов А.О, Бабалян Э.Б, Хатукай С.А, олимони ватанӣ Пӯлотова
И.Р.22,Уроқова К.Д.23, Шамсиев Ф.Р.24 ва дигарон, ки дар таҳқиқотҳои худ
шаклҳои гуногуни иқтидори саноатиро таҳлил намудаанд, гузаронида
шудааст.
Ҷанбаҳои методии арзёбии иқтидори саноатии минтақа бо предмети
тахқиқоти рисолаи мазкур вобаста буда, барои кушода шудани вазифаҳои
ҳадаф равона шудааст.
Арзёбии иқтидори саноатии минтақа татбиқи амалии босамари рушди
устувор ва афзудани маҳсулоти саноатӣ, таъмин намудани талаботи дохилӣ
ба маҳсулоти ватанӣ ва дар умум баромадан ба бозорҳои берунӣ мусоидат
мекунад.
Қобили

кайд

аст,

ки

предмети таҳқиқот

ин

таҳлили

маҷмӯаи

муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ дар муайян намудани иқтидори саноатӣ
дар рушди иқтисодии минтақа мебошад.
Дар илми иқтисодӣ, методҳои гуногуги таҳқиқоти иқтидори саноатии
минтақа мавҷуд мебошанд, ки аз масъалагузории мењварии рисолаи мо
вобаста буда, тарафҳои мухталифи онро шарњу тафсир мекунанд.
Барои арзёбии иқтидори саноатии минтақа, мо аз методи Беломестов
В.Г., Бабалян Э.Б., Хатукай С.А. ва Литвинова В.В. истифода бурданро
лозим шуморидем. 25
Пулатова, И.Р. Региональная промышленная политика: вопросы территориальной организации
производства / И.Р. Пулатова // Региональная экономика. Теория и практика. – 2001. – ¹40 (223). – С. 51-53
23
Уракова К.Д. Устойчивое развитие промышленности Таджикистана на основе совершенствования финансовокредитных отношений: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / К.Д. Уракова. – Душанбе, 2004. – 137 с.
24
Шамсиев, Ф.К. Развитие региональной промышленной системы в условиях становления корпоративных
отношений: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05 / Ф.К. Шамсиев. – Душанбе, 2019. – 183 с.
25
Беломестнов, В.Г. Потенциал развития экономики региона / В.Г. Беломестнов, Т.Г. Ябжанова // Вестник
БГУ. Серия Экономика и право. – 2015. – №2. – С.77, Бабалян Э.Б., Хатукай С.А. Оценка устойчивости
социально-экономического развития республики Адыгея / Вестник АГУ, Серия: Экономика - №2(220), 2018.
– С. 15-22., Литвинова, В.В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона. [Текст] /
В.В. Литвинова // Финансовый университет. – 2013. - ¹ 1. – С. 139-152.
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Арзёбии иқтидори саноатии минтақа дар доираи усуле, ки аз се марҳила
иборат мебошад, ки дар расми 1.2.1. нишон дода шудааст.
Ҳангоми интихоб намудани нишондиҳандаҳо, принсипҳои зерин ба
назар гирифта мешаванд:
1)

комплексӣ, яъне таҳлил намудани тамоми паҳлӯҳои объекти

омӯзиш;
2)

систематикӣ, яъне бо дарназардошти ҳам робитаи мутақобила ва

ҳам муносибатҳои ҳамдигарӣ ва инчунин омилҳои беруна ва мавқеи баррасии
объекти тадқиқот ҳамчун унсури фазои иқтисодии сатҳи олӣ;
3)

афзалияти ҳаллу фасли мушкилот ва татбиқи чорабиниҳо барои

афзоиши иқтидори саноатии минтақа;
4)

қобили қабул будани ҷузъҳои иқтидори саноатии минтақа.

Барои ҳисоб намудани нишондиҳандаи интегралии ченкунии иқтидори
саноатӣ истифодабарии як чанд нишондиҳандаи қаблан муайянгардида
пешниҳод карда мешавад.
Бо назардошти вазни нишондиҳандаҳо ва дараҷаи тафовути онҳо дар
минтақа, инчунин ҳисоб кардани нишондиҳандаи ягонаи интегралии
ченкунии иқтидори саноатии минтақа ва усули таҳлили бисёрҷонибаи
муқоисавиро истифода бурдан мумкин аст.
Ин имконият фароҳам меоварад, ки на танҳо аҳамияти мутлақи ҳар як
нишондиҳандаи минтақа, балки дараҷаи наздикӣ ва дурии онҳо бо
назардошти нишондиҳандаи стандартӣ ба назар гирифта шавад.
Дар робита бо ин, нишондодҳои 3 ҷузъҳои иқтидори саноатии
муқоисавии минтақа ҳамчун ҳиссаҳои координатҳои дахлдори стандартӣ
ҳамчун воҳиди гирифташуда ифода карда мешаванд (ниг. ҷадвали 1.2.1.).
Арзёбии нишондиҳандаҳои дар боло оварда шуда зарур мебошад.
Чунончи, арзиши ҳар як нишондиҳандаи i аз рӯи формула ҳисобида мешавад:
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– нишондиҳандаи рост;
– нишондиҳандаи баръакс.
ки
xi – хусусияти нишондиҳанда дар минтақа;
max(xi), min(xi) – нишондиҳанда-меъёр, ки ба воситаи он хусусиятҳои
муносиби нишондиҳандаҳои рушд интихоб карда мешаванд.
Ҷадвали 1.2.1. Феҳристи нишондиҳандаҳои арзёбии иқтидори саноатии
минтақа
Чузъҳои иқтидори
саноатӣ
Имконияти
захиравии
истеҳсолӣ

Имконияти
инноватсионӣ

Имконияти
идоракунӣ

Ченаки баходиҳӣ
‒ ҳиссаи
маҳсулоти
саноатӣ дар
МУМ;
‒ бакордарории
фондҳои асосӣ
‒ активҳои
илмию-зеҳнӣ;
‒ низоми
инноватсионӣ
‒ захираҳои
кадрӣ;
‒ низоми
амалкардани
идоракунӣ

Нишондиҳандаҳо
‒ динамикаи нишондиҳандаҳои асосии
саноатии минтақа;
‒ суръати афзоиши ҳачми маҳсулоти саноатӣ
дар соҳаҳо;
‒ ҳиссаи соҳаи саноатӣ дар маҳсулоти умумии
минтақавии вилояти Суғд
‒ маблағгузорӣ барои такрористеҳсолии
васеъи саноатии минтақа;
‒ арзёбии иҷтимоӣ - иқтисодии иқтидори
саноатӣ
‒ динамикаи музди миёнаи меҳнати моҳонаи
кормандон дар бахшҳои иқтисодии вилояти
Суғд;
‒ нақши инсонӣ дар самаранок
истифодабарии иқтидори саноатии минтақа

Аз руйи маводҳои тахқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст. Сарчашма: Беломестнов, В.Г. Потенциал
развития экономики региона / В.Г. Беломестнов, Т.Г. Ябжанова // Вестник БГУ. Серия Экономика и право. –
2015. – №2. – С.77; Бабалян Э.Б., Хатукай С.А. Оценка устойчивости социально-экономического развития
республики Адыгея / Вестник АГУ, Серия: Экономика - №2(220), 2018. – С. 15-22; Литвинова, В.В.
Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона. [Текст] / В.В. Литвинова //
Финансовый университет. – 2013. - ¹ 1. – С. 139-152.

Дар асоси ҳисобкунии нишондиҳандаҳои алоҳидаи иқтидори саноатӣ, мо
метавонем дар бораи ҳар яке аз се ҷузъи он хулоса барорем.
Дар ҳалли ҳадафи рисолаи мазкур, ба фикри мо, истифодабарии
методҳои пешниҳодшуда дуруст мебошад, зеро ин барои комёб гардидан ба
мақсадҳои ҳаллу фасли масъалаҳои гузошта шуда мусоидат менамод:
1)

таҳлили

ҷанбаҳои

назариявию

методии

мазмуни

иҷтимоию

иқтисодии саноатикунонӣ ва ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа;
2)

муайян намудани таркиб ва сохтори иқтидори саноатии минтақа;
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3)

тавсифи иқтидори саноатии минтақа;

4)

коркарди механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатии

вилояти Суғд;
5)

муайян намудани самтҳои афзалиятноки ташкил ва истифодабарии

иқтидори саноатии вилояти Суғд.
Истифодабарии чунин методҳои таҳқиқоти иқтидори саноатӣ ба мо
имконияти

коркарди

механизми

ташкилию

иқтисодии

самаранок

истифодабарии иқтидори саноатии минтақа ва муайян намудани самтҳои
афзалиятнокии ташаккул ва истифодабари иқтидори саноатии вилояти Суғд
ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро медиҳад.
Ба фикри мо, ҷараёни таҳлили маҷмӯаи иқтидори саноатии минтақа
чунин мебошад.
Марҳилаи 1
1.Муайян намудани зинаҳои ташаккули иқтидори саноатии минтақа
2.Таҳқиқи таҷрибаи хориҷии бавуҷудоии иқтидори саноатии минтақа
Марҳилаи 2
1. Арзёбии умумии рушди соҳаи саноатии минтақа
2. Истифодабарӣ ва афзоиши иқтидори саноатии минтақа
3. Арзёбии иҷтимоӣ - иқтисодии иқтидори саноатӣ дар шароити муосир

Марҳилаи 3
1. Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии иқтидори саноатии минтақа
2. Коркарди механизми истифодабарии босамари иқтидори саноатии минтақа

Расми 1.2.1. - Ҷараёни таҳлили маҷмӯаи иқтидори саноатии минтақа
(Аз руйи маводҳои тахқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)

Ҳамин тавр, бо истифодабарии ин методҳо, мо чунин нишондиҳандаҳои
иқтидори саноатии минтақаро муайян намудем:
1)

истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳои

вилояти Суғд;
2)

сохтори соҳавии маҳсулоти саноатии минтақавии Вилояти Суғд;
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3)

суръати афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар соҳаҳо;

4)

ҳиссаи соҳаи саноатӣ дар маҳсулоти умумии минтақавии вилояти

Суғд;
5)

музди миёнаи меҳнати моҳонаи кормандони соҳаи саноат дар

вилояти Суғд;
6)

шумораи корхонаҳои саноатӣ аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодии

соҳаҳои саноати вилояти Суғд;
7)

динамикаи афзоиши маҳсулоти умумии минтақавии вилояти Суғд;

8)

нишондиҳандаи сатҳи истифодабарии қувваи истеҳсолии молҳои

гуногуни саноатӣ дар корхонаҳои саноатӣ;
9)

афзоиши иқтидори саноатии минтақа аз рӯи шаклҳои моликият;

10) таркиби

такрористеҳсолии

маблағгузории

таъиноти

саноатии

минтақа.
Ҷараёни таҳлили маҷмӯаи иқтидори саноатии минтақа ба мо имкони
такмили низоми нишондиҳандаҳои онро дод.
НИЗОМИ НИШОНДИҲАНДАҲОИ ТАВСИФИ ИҚТИДОРИ
САНОАТИ МИНТАҚА

Индикаторҳои тавсифи
захиравӣ

Индикаторҳои
натиҷавӣ

Индикаторҳои тавсифи
аҳамияти саноат дар МУМ

ҳаҷми истеҳсолоти
маҳсулоти саноатӣ дар
минтақа

шумораи корхонаҳои
азими саноат дар минтақа

ҳаҷми маҳсулоти
саноатӣ дар МУМ

ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
ба ҳар сари аҳолӣ

шумораи корхонаҳои
хурду миёна дар минтақа

шуғли аҳолӣ дар саноат

суръати рушди маҳсулоти
саноатӣ

шумораи корхонаҳои
саноатӣ

музди аҳолӣ дар саноат

сохтори
такрористеҳсолии соҳаи
саноатӣ

арзиши фондҳои асосии
истеҳсолӣ

рушди инноватсионӣ
дар саноат

Расми 1.2.2. - Такмили низоми нишондиҳандаҳои иқтидори саноати минтақа
(Аз руйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)
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Боиси қайд аст, ки такмили низоми нишондиҳандаҳои иқтидори
саноатии минтақа ба арзёбӣ ва муайян намудани таркиб, имтиёз ва
маҳдудиятҳои ба самаранок истифодабарии он мусоидат менамояд, ки дар
расми 1.2.3. нишон дода шудаааст.
ТАРКИБ

ҚОНУНӢ

МОЛИЯВӢ

ТАШКИЛӢ
-ТЕХНИКӢ

МАҲДУДИЯТҲО

❖ хароҷотҳои
экологӣ

❖ захираҳои
маблағгузорӣ
(инвеститсионӣ)
❖ сиёсати тарофавӣ

❖ хароҷоти
нақлиётӣ
❖ хароҷоти нерӯӣ

ИҶТИМОӢ

❖ иқтидори
захиравӣ
❖ интизоми меҳнатӣ

БОЗОРӢ

меҳнатӣ
❖ имконияти ворид
шудан ба бозори
беруна
❖ рақобатпазирии
маҳсулот
❖ интизоми меҳнатӣ

ИМТИЁЗҲО

❖ минтақаҳои озоди
иқтисодӣ
❖ қонугузории
маблағгузорӣ
(инвеститсионӣ)
❖ дастгирии
маблаггузорӣ
(инвеститсионӣ)
❖ низоми кафилии
давлат
❖ институтҳои
дастгирии бизнес
❖ рушди
инфрасохтории
давлат
❖ сиёсати кластерӣ
❖ иқтидори зеҳнӣ
(интелектуалӣ)
❖ менталитети аҳолӣ

❖ бренди (махсулоти
номдори) минтақа
❖ захираҳои махсус

Расми 1.2.3. – Таркиб, имтиёзҳо ва маҳдудиятҳои ташкилёбии иқтидори
меҳнатӣ

саноатии минтақа
(Аз руйи маводҳои тахқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)
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Ҳадафи асосии арзёбии иқтидори саноатии минтақа ин таҳлили
имкониятҳо барои рушди устувори минтақа мебошад.
Ба фикри мо, истифодабарии чунин методҳои арзёбии иқтидори минтақа
барои муайян намудани таркиби арзишии он дар рушди иқтисодиёти минтақа
мусоидат менамояд.
Дар заминаи аҳамияти саноат ва иқтидори саноатии минтақа мо
истилоҳоти раванди саноатикунонӣ, яъне заминаи асосии ташкилёбии
иқтидори саноатии минтақаро муайян мекунем. Профессор Каримова М.Т.
қайд намуданд: “Гарчанде соҳаи хизматрасонӣ аз рӯи суръати рушд аз дигар
соҳаҳо пеш бошад ҳам, нақши саноатро дар сохтори иқтисодиёт ва таъмини
рушди иқтисодиёт баҳо додан ғайри имкон аст. 26
Чун қоида, заминаи ташаккул ва истифодабарии иқтидори саноатӣ дар
иқтисодиёти миллӣ ва минтақа саноатикунонӣ ба шумор меравад. Заминаи
ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа метавонад дар муайян намудан ва
тавсеаи робитаҳо байни истеҳсолот ва технологияҳо, иттиҳодияи сармоя, дар
ҳамкорӣ мавриди истифода қарор додани захираҳои муайян, рафъи монеаҳои
мутақобила барои фароҳам овардани шароити мутақобилан судманд ва
фаъолияти минбаъдаи иқтисодию молиявӣ мусоидат намояд.
Ба иқтидори саноатӣ аз лиҳози арзёбӣ арзиши он низ ибрози ақида
намудан дар илми иқтисодиёт қабул гардидааст, ки дар расми 1.2.4. инъикос
ёфтааст.
Арзиши иқтидори саноатӣ бо назардошти захираҳои нерӯӣ, имконияти
минтақа ҳангоми истифодабарии тамоми захираҳои дар минтақа мавҷудбуда,
бо истифода аз хусусиятҳои сохторӣ, ҷойгиршавии ҷуғрофӣ, имконияти
рушди иқтисодӣ ва омилҳои иҷтимоию институтсионалӣ муайян карда
мешавад.
Ба фикри мо, аҳамияти сохтор ва таркиби иқтидори саноатии минтақа
дар ду сатҳ намоён мешавад:

Каримова, М.Т. Проблемы структурной перестройки промышленности Таджикистана. / М.Т. Каримова //
Центральная Азия и Кавказ. Том 13, выпуск 2. – 2010. – С. 202.
26
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- дар бахши воқеии иқтисодиёти минтақа тавассути омилҳои ташкилию
иқтисодӣ ҳамчун иқтидори саноатӣ ва имконияти инноватсионӣ;
- дар соҳаи истеҳсолоти ғайримоддии минтақа тавассути омилҳои
ташкилӣ ва технологӣ дар шакли иқтидори идоракунӣ, ки барои рушди
босамари иқтисодиёти кишвар ва минтақа имконият медиҳад.
АРЗЁБИИ АРЗИШИИ ИҚТИДОРИ САНОАТИИ МИНТАҚА

АРЗИШИ НАТИҶАҲОИ
ИСТИФОДАБАРИИ ИҚТИДОРИ
САНОАТӢ

АРЗИШИ ЗАХИРАВИИ
ИҚТИДОРИ САНОАТӢ

Заминаи инфрасохторӣ
❖ захираи энергетикӣ
❖ логистика

Самаранокии иқтисодӣ
❖ самарабахшӣ
❖ маблағгузорӣ

Захираи истеҳсолӣ
❖ технологӣ
❖ таҷҳизотӣ

Иштирок дар рақобат
❖ маҳсулот
❖ талабот

Захираҳои меҳнатӣ
❖ захираи кадрӣ
❖ низомҳои менеҷмент

Саҳми инноватсионӣ
❖ даромади интеллектуалӣ
❖ низоми инноватсионӣ

Расми 1.2.4. – Таркиби арзишии иқтидори саноатии минтақа

(Аз руйи маводҳои тахқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст)
Дар маҷмӯъ, таҳқиқоти методии арзёбии иқтидори саноатии минтақа,
нишон медиҳад, ки чи гуна мукаммалгардонии ҷузъҳои алоҳида метавонанд,
иқтидори саноатии минтақаро ташкил диҳад.
Натиҷаи арзёбии комплексии иқтидори саноатӣ ва захиравӣ метавонад
ҳамчун асос барои коркарди барномаҳои мақсаднок дар шароити ташаккули
модели рушди саноатӣ-аграрӣ шавад. Мақсади арзёбии иқтидори саноатӣ ин
таҳлили имкониятҳо барои таъмини рушди иқтисодии соҳаҳои саноатӣ.
Ҳамин тариқ, иқтидори рушди иқтисодии минтақа аз захираҳои
иқтисодию иҷтимоӣ вобаста мебошад, ки истифодабарии онҳо аз сатҳи
арзёбии иқтидори саноатии минтақа муайян мегардад.
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1.3. Таҷрибаи хориҷии идоракунии иқтидори саноатии минтақа
Таҳқиқоти ҳаматарафаи иқтидори саноатии минтақа омӯзиши таҷрибаи
хориҷиро дар ин ҷараён талаб менамояд, зеро рушди устувори минтақа ва
истифодабарии

иқтидори

саноатиро

асосан

2

нишондиҳанда

ифода

менамояд:
- истифодабарии тенхнологияи муосири истеҳсолӣ;
- маҳсулоти босифат бо хароҷоти нисбатан кам.
Ибтидои раванди ташкилёбии иқтидори саноат, одатан аввалин
инқилоби саноатӣ номида мешавад.
Усулҳои ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа дар кишварҳои
мухталиф метавонанд гуногун бошанд.
Дар охири асри XVIII ва дар баъзе минтақаҳои Аврупои Ғарбӣ ва
Амрикои Шимолӣ, аввал дар Бритониёи Кабир ва сипас дар Олмон ва
Фаронса раванди саноатикунонӣ ва ташаккули иқтидори саноатии минтақа
оғоз гардидааст.
Аввалин кишваре, ки дар он иқтидори саноатии минтақа ташкил
ёфдтааст, Бритониёи Кабир (дар миёнаи асри XIX) ба шумор мерафт,27 ки
самаранокии баланд надошт. Таркиби иқтидори саноатии он асосан аз
иқтидори захиравии истеҳсолӣ иборат буда, чузъҳои иқтидори саноатӣ
(инноватсионӣ ва идоракунӣ) мавҷуд набуд.
Ташкилёбии иқтидори саноатӣ аз истеҳсоли компютерҳо дар Иёлоти
Муттаҳидаи Амрико аз солҳои 1950 оғоз карда, он ба зудӣ дар тамоми ҷаҳон
паҳн шуд, аммо ба зудӣ инҳисор кардани соҳаҳо ба миён омад ва истеҳсолот
асосан дар ИМА мутамарказ карда мешуд.
Дар охири асри XX Осиёи Шарқӣ, хусусан Гонконг ба яке аз минтақаҳои
аз ҷиҳати саноатӣ тараққӣ карда ба шумор мерафт, ки суръати ташкилёбии
иқтидори саноатии баланд дошт.28
Манту, П. Промышленная революция XVIII столетия в Англии. – М., 1937. – С.223.
Дамье В.В. Гонконг // Кругосвет// [Электронный ресурс]. URL:
https://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geografiya/GONKONG.html (дата обращения: 17.09.2019)
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Бо сабаб ва маҳдудиятҳои

гуногун, дар минтақаҳои Тоҷикистон ин

ҳолат мушоҳида карда намешавад. Хусусан маҳдудияти манбаҳои энергетикӣ
ба ин ҳолат таъсири манфӣ мерасонад, зеро самаранокии истифодабари
иқтидори саноатӣ паст шуда, арзиши хароҷоти маҳсулоти он баланд
мешавад.
Бо назардошти аҳамияти баланди иқтисодӣ ва арзиши баланди нафт
кишварҳои дорои захираҳои зерин даромади баланди содиротӣ доранд, аммо
онҳо барои рушди иқтисодӣ сармояи хешро кам истифода мебаранд. Одатан,
ҳукмрони баргузидаи маҳаллӣ нафту долларҳои хешро сармоягузорӣ
намекунанд, балки онҳоро барои хариди мол ва ашёҳои гуногуни гаронбаҳо
сарф мекунанд. Ин ба афзоиши иқтидори саноатӣ манфӣ таъсир менамояд.
Таваҷҷӯҳи махсус таҷрибаи бавуҷудоии иқтисоди саноатӣ ва саноатиаграрии модели рушдро (гузаронидани сиёсати таҷаддуд) ба вуҷуд меоварад,
ки маҳз дар кишварҳои Ҷопон, Тайван, Куриёи Ҷануби, Хитой ва Сингапур
санҷида шудааст. Ҳукумати ин кишварҳо гунаи технологии бавуҷудоии
модели саноатӣ - аграриро интихоб намуданд, ки ба таҷаддуди фаъол,
инчунин истеҳсоли маҳсулоти босифат асос ёфтааст.
Ташкилёбии иқтидори саноатӣ, сиёсати паст кардани тарофаҳои
гумрукӣ, ҷомеаи сохторӣ, хароҷоти ками меҳнатӣ, инчунин ҷойгиршавии
мусоиди ҷуғрофӣ ва сармоягузории хориҷӣ, раванди саноатикунонӣ дар
Куриёи Ҷанубӣ, Сингапур, Гонконг ва Тайван бомуваффақият амалӣ карда
мешавад. Ин тачрибаро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он
истифода бурдан лозим.
Дар Куриёи Ҷанубӣ солҳои 1970-1980 истеҳсоли оҳан, мошинсозӣ ва
киштисозӣ оғоз ёфтанд ва дар солҳои 1990 ва 2000-ум мамлакати мавриди
назар ба технологияҳои баланд ва соҳаи хизматрасонӣ нигаронида шудаанд.
Воситаи

асоси

инкишофи

ин

давлат

ташкилёбӣ

ва

самаранок

истифодабарии иқтидори саноатӣ мебошад.
Модели

истифодабарии

иқтидори

саноатии

Куриёи

Ҷанубӣ

ва

минтақаҳои он аз ҷониби бисёр кишварҳои дигари Осиё, аз ҷумла кишварҳои
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коммунистӣ нусхабардорӣ карда, тарафҳои мусбии ин ҷараёнро дар
иқтисодиёти худ тадбиқ мекарданд.
Кишварҳои Ҳиндустон ва Хитой низ бо назардошти тағйиротҳои хусусӣ
аз таҷрибаи ташкилёбии иқтидори саноатии Куриёи Ҷанубӣ истифода
карданд. Дар айни замон, мамлакати Хитой ба рушди инфрасохтори
иқтисодӣ, шабакаҳои таъминоти ашё ва энергетика фаъолона сармоягузорӣ
мекунад. Яъне иқтидори саноатии худро афзун менамояд, ки дар рақобати
ҷаҳонӣ ғолиб ояд. Содироти маҳсулоти чинӣ, аз ҷумла ба ИМА, тавассути
танзими савдо аз хисоби маблағгузории қарзи берунаи ИМА ба амал омад.
Яъне, яке аз сарчашмаҳои афзоиши иқтидори саноатии Хитой ин
содироти мол ба давлатҳои бузурги иқтисодӣ ба монанди ИМА ва давлатҳои
аврупои ғарбӣ мебошад. Ин ҳолат мамлакати Хитойро ба бузургтарин
қарздиҳандаи

ИМА

табдил

дод.

Ҳукумати

Ҳиндустон

ба

соҳаи

биомуҳандисӣ, технологияи атомӣ, ташкилёбии иқтидори саноатӣ ба
технология нигаронидашуда сармоягузорӣ мекунад.
Дар империяи Русия ташкилёбии иқтидори саноатӣ дар охири асри XIX
то ибтидои асри XX оғоз ёфтааст.
Чун, дар боло қайд гардид, табаддулоти ташкилёбии иқтидори саноатӣ
дар Русия солҳои 1830-1840 оғоз ёфта, асоси ташкилёбии иқтидори саноати
нассоҷӣ ва истеҳсоли шакар, ки барои он замон аз ҷиҳати техникӣ пешрафта
аввалин ҳисоб меёфт ва таҷрибаи аввалини таҷҳизонидани техникӣ ба роҳ
монда шуд.
Асосан, таҷрибаи ташкилёбии иқтидори саноатиро дар собиқ Иттиҳоди
Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сосиалистӣ (ИҶШС) омӯхтан лозим аст, ки онҳо
муваффақиятҳои назаррасро ба даст овардаанд.
Дар ИҶШС раванди саноатикунонӣ ва ташкилёбии иқтидори саноатӣ
дар солҳои 1930 аз ақибмонии шадидтарин озод намуд.
Истифодабарии босамари иқтидори саноатӣ имконияти ворид шудан ба
ҳайати кишварҳои пешрафтаро медиҳад.
Соли 1921 баъди ҷанги якуми ҷаҳонӣ, ки бисёри корхонаҳои саноатӣ
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муфлис гаштанд. “Сиёсати иқтисодии нав” аз тарафи роҳбарони советӣ ҷорӣ
гардид, ки асоси сиёсати саноатии ИҶШС-ро ташкил намуданд. Мақсади ин
сиёсат дар он буд, ки ташкили чунин саноат, ки бештар медиҳад, назарба
сарф кардан ва ҳамчунин ба сифати роҳи ягонаи рушди мувафақи давлатҳои
шӯравӣ гашта буд.
Бисёртар трестҳо ташкил карда шуда буданд. Натиҷаи “Сиёсати
иқтисодии нав” ин болоравии индекси истеҳсоли саноатӣ ба 3 баробар (19211928). Миқдори коргарони дар истеҳсолот машғулбуда аз 1,2 млн. ба 2,5 млн.,
ва дар хоҷагӣ аз 3 ба 12 млн. нафар зиёд гардид. Суръати афзоиши даромади
миллӣ ба 18 % баробар гардид ва асъори миллӣ пурқувват гардид.
Саноатикунонӣ дар ИҶШС аввалиндараҷа ба рушди соҳаҳои саноатии
гурӯҳи “А” – истеҳсоли маҳсулоти истеҳсолӣ равона гардида буд. Фаъолона
заводҳои металургӣ ва мошинсозӣ ташкил гардиданд.
Қисми ҷудонашавандаи саноатикунонии ИҶШС ин рушди илмӣ шуд.
Кашфиётҳои барҷаста аз тарафи академик Иоффе, Туполев, Капитса) ,
Лебедев, Зеленский кашф карда шуда буданд.
Кашфиёти олимони советӣ ба соҳаҳои саноати гуногун ҷорӣ мегаштанд.
Дар натиҷа, якумин панҷсола 9 ҳазор корхонаҳои калон, 2-юм ҷо аз рӯи
ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ 13, 7% , соҳаҳои нав (дастгоҳсозӣ, самолётсозӣ,
асбобсозӣ) ташкил гардиданд. 50 % аҳолӣ дар соҳаҳои саноатӣ машғул
буданд. Истифодабарии маҳсулотҳо ва хизматрасонӣ зиёд гардид, миқдори
аҳолӣ бо маълумоти олӣ зиёд гардид.
Дар қаламрави собиқ ИҶШС ба вуҷуд омадани ИДМ, боиси ба усулҳои
дигар табдил ва давом ёфтани раванди мазкур гардид. Дар даҳсолаи охир дар
ИДМ ташкилёбӣ ва иқтидори баланди саноатӣ, содиротӣ ва таъсири
коркарди саноатӣ (Русия, Қазоқистон, Украина ва Беларусия) ба мушоҳида
мерасад.
Ҷумҳуриҳои Озарбойҷон ва Арманистон ба гурӯҳи миёнае, ки дар
радифи суръати рушд ва ташкилёбии иқтидори саноатӣ қарор доранд, дохил
мешаванд.
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Ҷумҳуриҳои Қирғизистон, Молдова ва Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад зиёд
намудани коркарди хаҷми захираҳо ё истифодабарии технологияҳои
камарзишро

лозим

мешумориданд,

ки

ин

истифодабарии

иқтидори

саноатиро коҳиш медиҳад.
Раванди ташкилёбии иқтидори саноатии ИДМ дар сатҳи ҷаҳонӣ
дастгирӣ карда мешаванд.
Истифодабарии иқтидори саноатӣ дар ҳамаи кишварҳои ИДМ аз соли
2006 то 2010 паст шудааст.29 Сабаби асосии он, ин фондҳои асосии
кӯҳнашуда, кам ё нопурра истифода бурда натавонистани технология нави
муосир, паст будани ихтисосмандии коргарони саноат мебошад.
Ин ҳолат ҳалли 2 масъаларо талаб менамояд:
- афзоиши иқтидори саноатии минтақа;
- баланд бардоштани самаранокии истифодабарии он;
Таснифоти таҷрибаи хориҷии ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа
нишон дод, ки дар даҳсолаи охир дар ҳамаи кишварҳои ИДМ арзиши
иловашудаи хизматрасонӣ ва савдо домани худро васеъ намуд. Раванди
мазкур, бо коҳиш ёфтани ҳиссаи саноат ва бидуни ташкилёбии иқтидори
саноат сурат гирифтааст.
Сабаби асосии ҳолати мазкур дар он аст, ки аксари кишварҳои ИДМ ба
таври анъанавӣ ба технологияҳои камарзиш такя мекунанд ва эҳтиёҷоти
миллӣ ба маҳсулоти технологӣ асосан тавассути воридот қонеъ карда
мешавад. Яъне ҷараёни ташкилёбии иқтидори саноатӣ то ба ҳол ҳалли худро
наёфтааст.
Мавриди таъкид аст, ки ташаккулёбии иқтидори саноатии минтақа,
таъминоти кадрӣ, шароити мусоид ва таъмини иқтидори саноатии
рушудёбанда нақши муҳим дорад.
Ҳамин тавр, дар асоси таҳқиқи ҳамаҷонибаи таҷрибаи хориҷӣ ҷабҳаҳои
зарурие, ки барои боз ҳам самаранок ташаккул додани иқтидори саноатӣ дар
Промышленное развитие СНГ. Есть ли условия для наращивания потенциала реиндустриализации?
/Аналитический отчёт // Организация Объеденённых Наций по промышленному развитию. – Вена, 2017. –
С.41-77.
29
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ҳар як минтақа зарур аст хулосабандӣ намуда якчанд принсипҳое, ки бояд ба
инобат гирифта шавад коркард намудем. Онҳо дар расми 1.3.1. гирд оварда
шудаанд.
Принсипҳои ташкилёбии иқтидори саноатӣ

Муддати кӯтоҳ

Суръати баланд
Рушди саноати сабук

Маблағгузорӣ аз ҳисоби даромад ва
сарчашмаҳои дохилӣ
Низоми андозбандии имтиёзнок

Қарзи давлатӣ аз аҳолӣ

Шаклҳои гуногуни моликият

Фаъолияти самаранок дар бозори беруна

Даромади саноати сабук
Расми 1.3.1. - Принсипҳои ташкилёбии иқтидори саноатӣ дар минтақа
(Сарчашма: аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)
Принсипҳое, ки дар асоси таҷрибаи хориҷӣ коркард шудааст дар самти
ташаккули иқтидори саноатӣ дар минтақа кӯшиш менамоем саҳеҳтар кушода
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диҳем.
Ба фикри мо, хар як принсипи ташкилёбии иқтидори саноатӣ дар
минтақа хусусиятҳои худро дорад.
Инчунин,
Зинаи якум - иқтидори саноати дар муддати кӯтоҳ ташаккул ёфтанаш ба
максад мувофиқ.
Агар ки давомнокии ташаккули иқтидори саноатӣ вақти дарозмуддатро
дарбар гирад, мазмун ва мақсади ин ҷараён бесамар мешавад. Зеро,
инкишофи илму техника суръати тез дошта, навгониҳои нав пайдо мешавад.
Аз ин лихоз, давомнокии ташкилёбии иқтидори саноатӣ натиҷаи дилҳоҳро
намедиҳад.
Зинаи дуюм - ташкилёбии иқтидори саноатӣ дар минтақа бо суръати
баланд гузаронидан лозим. Суръати пасти ташкилёбии иқтидори саноатӣ, аз
сабабе, ки дар зинаи якум зикр шудааст, барои баланд бардоштани
самаранокии иқтисодиёт нокифоя мебошад.
Зинаи сеюм- ташкилёбии иқтидори саноатӣ дар минтақа аз рушди
саноати сабук бояд оғоз ёбад:
- ташкили истеҳсолот осонтар мебошад;
- нисбатан маблағгузории кам лозим мебошад ва имконияти ҳалли ин
масъала сабук мегардад;
- нисбатан тезтар имконияти пайдо кардани фоида мавҷуд мебошад.
Зинаи чорум-аз сабаби маҳдуд будани саноати сабук ва нисбатан камсарф
будани он, имконияти маблаѓгузорӣ аз ҳисоби даромад ва сарчашмаҳои
дохилї пайдо мешавад.
Зинаи панљум-барои ташкилёбии иқтидори саноатӣ, хусусан дар саноати
сабук, андозбандии имтиёзнок ҷорӣ намудан лозим аст. Агар ҳаҷми
андозбандии “вазнин” зиёд бошад, он гоҳ ҷараёни ташкилёбии иқтидори
саноатӣ суст мешавад ё умуман аз кор мемонад.
Аз ин лиҳоз, ҷорӣ намудани андозбандии “вазнин” дар ташкилёбии
иқтидори саноатӣ ба сиёсати иқтисодӣ зараровар мебошад.
41

Зинаи шашум –барои ташкилёбии иқтидори саноатӣ дар саноати сабук
давлат имконияти қарзгирии гуногун аз аҳолӣ, бо шартҳои гуногун пайдо
мекунад. Ин ба ҳалли масъалаи маблаггузорӣ мусоидат менамояд.
Зинаи ҳафтум-дар иқтисодиёт баробарҳуқуқии моликияти гуногун, аз он
ҷумла моликияти омехта ё бо иштироки дигар давлатҳо (шахсҳо) таъмин
шуданаш лозим.
Зинаи ҳаштум- дар ҷараёни ташкилёбии иқтидори саноатӣ фаолияти
бозори беруна фаол мебошад, ки имконияти васеъ барои корхонаҳо месозад.
Зинаи нуҳум-пайдо ва зиёд шудани даромади саноати сабуки минтақа ба
ташкилёбии иқтидори саноатӣ ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт шароит фароҳам
меорад.
Дар бораи моҳияти таъминоти кадрӣ, яъне нақши омили инсонӣ дар
ташаккул ва истифодабарии иқтидори саноатӣ дар зербоби 3.1. нисбатан
муфассал сухан рафтааст.
Ҳамин тавр, ба фикри мо, иқтидори саноатии минтақа бо хусусиятҳои
хос ташаккул меёбад. Хусусияти ташаккули иқтидори саноатӣ дар бештари
маврид аз омили инсонӣ, ки истифодабари онро таъмин мекунад, вобаста аст.
Аз ин рў, масъалаи таъминоти кадрӣ ва ба вуҷудовариву истифодабарии
иқтидори саноатӣ барои ҷумҳурӣ ва минтақа хеле муҳиманд, ки ин масъала
дар боби савум ба таври муфассал баррасӣ шудааст.
Дар ҳақиқат бояд қайд намуд, ки барои баррасии муаммои норасоии
мутахассисони дар ҷумҳурӣ ва минтақа як қатор чораҳо ва барномаҳои оид
ба тайёр намудани кадрҳо ва самаранокии шуғл қабул шудааст.
Ин маънои онро дорад, ки дараҷаи истифодабари иқтидори саноатӣ бояд
рушд ёбад.
Натиҷаи мазкур самаранок истифодабарии иқтидори саноатиро дар
кишварҳои гуногун нишон медињад. Дар вилояти Суғд низ чунин раванди
ташкилёбии иқтидори саноатиро истифода бурдан мумкин аст.
Дар навбати аввал тавассути саноатикунонӣ ва ташкилёбии иқтидори
саноатӣ рушди иқтисоди вилоятро таъмин кардан мумкин.
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Дар таҳлили ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот ҳамчун омили
ташкилёбии иқтидори саноатии вилояти Суғд, ба таҷрибаи саноатикунонии
Ҷумҳурии Қазоқистон таваљљуњ зоњир менамоем. Омили муҳимтарини
таъминоти устуворӣ ва шуғли аҳолӣ бо чунин роҳҳо иҷро гардиданд: ташкил
ва идоракунии раванди истеҳсолот, сиёсати зиддибӯҳронии Ҳукумати
Ҷумҳурии Қазоқистон; андешидани тадбирҳо барои иҷрои шартномаҳои
меҳнатӣ; қабули меморандумҳо барои боздоштани коргарон; бозомӯзӣ ва бо
дигар корҳо таъмин намудан; барномаи “Харитаи роҳ” бо пешниҳоди ҷойҳои
корӣ, вусъатдиҳии корҳои иҷтимоию ҷамъиятӣ, хизматрасониҳо дар
инфрасохтори иҷтимоӣ; рушди саноатикунонии иқтисодиёт ва татбиқ
намудании лоиҳаҳои қафомонда.
Суръати рушди саноатӣ ва инноватсионии Қазоқистон дар солҳои 20102014 комилан аз нав дида баромадани иқтисодиётро дар заминаи
технологияҳои нав таъмин намуд. Татбиқи 162 лоиҳаро бо сармояи умумии
6,5 триллион танга, ки беш аз 40% ММД-и кишварро ташкил медиҳад ва
танҳо дар се соли охир барои беш аз 250 ҳазор ҷойҳои нави корӣ таъсис дар
асоси ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот иҷро шуд.
Ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот, барои дар амал тадбиқ
намудани 237 лоиҳаи ба Харитаи саноатикунонии Қазоқистон дохилшуда 235
ҳазор ҷойҳои корӣ муҳайё карда шуданд. Ҳамзамон, омодагии 108 ҳазор
коргар, ки нарасидани кадрҳои баландихтисосро ташкил медиҳад, зарур аст.
Модели саноатӣ-аграрии рушди минтақа ва ҷумҳурӣ маънои вусъат
додани истеҳсолотро барои истифодабарии афзалиятҳои минтақа дар назар
дорад. Барои бартараф намудани номутаносубӣ дар рушд ва амаликунии
фазои иқтисодии минтақа ва татбиқи сиёсати рушди минтақа, муайян
намудани самтҳои рушди дарозмуддат, рушди ҳудуд ва кластерҳои
минтақавии инноватсионӣ барои такмил додани механизми истифодабарии
иқтидории саноатии минтақа зарур аст.
Ташкилёбии иқтидори саноатӣ ба пайдоиши шаклҳои нави ташкил
намудани истеҳсолоти ватанӣ мусоидат менамояд.
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Вобаста ба ин, таҷрибаи кишварҳои хориҷӣ дар иқтидори саноатӣ ва
шароити бавуҷудоии модели саноатӣ - аграрӣ вазифаҳои муҳимро ҳаллу фасл
мекунад.
Таҷрибаи ҷаҳонии рушди саноатӣ исбот намуд, ки ҳар қадар дараҷаи
техникӣ-иқтисодии унсурҳои иқтидори саноатӣ ва дараҷаи истифодабарии
онҳо баланд бошад, базаи (модди-техникӣ) илмӣ-техникии он пурқудрат
мешавад. Гузашта аз ин, паҳнои татбиқи дастовардҳои он васеъ буда,
имкониятҳо барои ташаккул ва зиёд намудани унсурҳои иқтидори саноатӣ
(иқтидорҳои захиравии истеҳсолӣ, инноватсионӣ ва идоракунӣ) зиёд
мебошанд. Онҳо якҷоя ҳамдигарро бо истифодабарии технологияи нав
такмил мебахшанд.
Таъсиррасонии дутарафаи технологияи саноатӣ дар истифодабарии
иқтидори саноатӣ дар ҳамин нуқтаи хеле муњим ва арзишманд таҷассум
ёфтааст.
Аз ин рў, технология яке аз унсурҳои муҳими иқтидори саноатӣ ба
шумор меравад. Базаи технологӣ мустақиман аз дараҷаи ташкил, идоракунӣ,
мавҷудияти таҷриба ва тачрибаҳои хоси ҷомеаи меҳнатӣ, ташаббускорӣ ва
татбиқи дастовардҳои раванди илмӣ - техникӣ вобаста аст.
Ҳамзамон, истифодабарии самараноки қувваи кории корхона шарти
муҳими таъминкунандаи зарар надидани раванди истеҳсолот ва иҷрои
бомуваффақияти нақшаҳои истеҳсолӣ ба шумор меравад.
Аз ин рў, истифодабарии ҳолати бино ва иншоот, таҷдиди техника ва
технология, баланд бардоштани сифати таъмири техникии онҳо, баланд
бардоштани дараҷаи тахассуси кормандон дар сиёсати саноатӣ дар вилояти
Суғд айни замон ба таври кофӣ суръат намегирад ва дар як вақт аз талабот
вобаста мемонад. Баробари ин, самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ
ва истифодабарии мутаносиби он паст мешавад.
Ин ҷараён бояд ба самтҳои афзалиятноки ташаккул ва истифодабарии
иқтидори

саноатии

минтақа

ворид

карда

шавад.

Зарурати

қабули

чорабиниҳои зарурӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва вилоят баробар зиёд намудани
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сармоягузории асосӣ ва ташаккули иқтидори саноатӣ пеш меояд.
Дар ин ҳол зиёд шудани сармоягузорӣ ба ташаккулёбии иқтидори
саноатии минтақа лозим мебошад.
Нобаробарӣ ва номӯътадилии сармоягузорӣ дар ташакулёбии иқтидори
саноатӣ

аз

норасоии

даромад,

дигаргунии

воситаҳои

техникӣ

ё

истифодабарии моделҳои кӯҳани таҷҳизот намоён мешавад.
Ҳамин тавр, ба омилҳои берунаи ба истифодабарии мақсадноки
иқтидори саноатӣ таъсиррасонанда ба андешаи мо инҳо дохил мешаванд:
1)

устувории рушди иқтисодиёти чаҳонӣ;

2)

самаранокии фаъолияти иқтисоди берунаи ҷумҳурӣ ва минтақа;

3)

устувории

иқтисодӣ,

бо

истифодабарии

сиёсати

иқтисодии

ҷумҳурияҳои ҳамсоя (Ҷумҳурии Ўзбекистон, Федератсияи Русия, Ҷумҳурии
Қазоқистон, Ҷумҳурии Мардумии Чин);
4)

шарномаҳои байналмилалии мавҷуда ва лоиҳаҳо оид ба рушди

минтақа;
5)

ҳаҷм ва сатҳи сармоягузории хориҷӣ ба бахши саноати минтақа ва

ҷумҳурӣ.
Ба омилҳои дарунӣ, ки ба истифодабарии мақсадноки иқтидори саноатӣ
таъсир мегузоранд, мо инҳоро дохил намудем:
1)

барномаҳои қабулшуда барои рушди иқтисодии минтақа ва ҷумҳурӣ;

2)

ҳаҷм ва суръати ивазшавии фондҳои кӯҳангаштаи иқтидори

истеҳсолии саноатӣ;
3)

имконият ва воқеияти истифодабарии технологияҳои нав ва

технологияҳои саноатии муосир дар сектори саноатии минтақа;
4)

бавуҷудоии иқтидори саноатии бахши саноатии минтақа.

Самаранокии истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд, ташкили
оқилонаи фаъолияти иқтисодӣ ва дараҷаи таъминоти захираҳои истеҳсолӣ ва
таҷҳизот ва таъсиси онро таъмин мекунанд. Раванди истеҳсолот бояд
мутобиқи принсипи муайян, ки ба самаранок истифодабарии иқтидори
саноатӣ ва беҳтар шудани нишондиҳандаҳои иқтисодии корхона мусоидат
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мекунанд, ташкил карда шавад.
Таҷрибаи ҷаҳонӣ исбот менамояд, ки бахши саноатӣ муҳаррики рушди
босуръати минтақа эътироф гардидааст.
Вилояти Суғд қисми шимолии кишварро дарбар мегирад, ки ба он
шаҳрҳои нисбатан калон, ба монанди Хуҷанд, Истаравшан, Панҷакент,
Исфара, Конибодом, Гулистон ва Бӯстон дохил мешаванд.
Корхонаҳои хурду миёнаи саноатӣ, ки дар ин ҷо фаъолият мекунанд,
саноати хӯрокворӣ ва саноати сабук ва ҳунарҳои мардумиро дар бар
мегиранд. Ва ин асос ва сохтори иқтидори саноатии минтақаро пешакӣ
муайян мекунад.
Асоси иқтидори саноатӣ ва соҳаҳои асосии саноати минтақаро саноати
сабук, саноати хӯрокворӣ, коркарди маъданҳои куҳӣ, металҳои ранга ва
истеҳсоли маҳсулоти сохтмон ба вуҷуд овардааст. Иқтидори бузурги
истеҳсоли обҳои нӯшокӣ, истихроҷи тилло, маводҳо, қолинҳо ва амсоли ин
мавҷуд аст. Ҳамаи ин захираҳо бояд ба таҳкими заминаҳои моддиву техникии
иқтидори саноатӣ ва мутаносибан ба ин баланд бардоштани дараҷаи
некӯаҳолии ҳалқ равона шудааст.
Дар айни замон, дар давраи рушди иқтисодӣ дар ҷаҳон ва ҷумҳурӣ, ба
назари мо, як қатор мушкилот мавҷуд мебошанд, ки ба ташаккули иқтидори
саноатӣ, яъне таҷдиди сармояи асосӣ ва афзоиши иқтидори саноатӣ монеъ
мешаванд, аз ҷумла:
1)

татбиқи нодуруст ва самаранок истифода набурдани воситаҳои

тиҷорат;
2)

рақобатпазирии суст дар пешниҳоди воситаҳои асосӣ;

3)

таъсири нодурусти коррупсия ва иқтисоди манфӣ;

4)

самти сусти роҳбарӣ дар раванди таҷдиди фондҳои асосӣ;

5)

сатҳи нодурусти дурнамо ва стратегияҳои рушди соҳибкорӣ;

6)

таҷдид нашудани фонди асосии пештара;

7)

таъсири таваррум ба ҷараёни таҷдиди воситаҳои пулӣ;

8)

истифодаи нокофии молу мулки инфрасохтори бозор;
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9)

дар раванди таҷдид намудани сармояи асосӣ нодуруст ба роҳ

мондани фаъолияти маблағгузорӣ;
10) нарасидани сармоягузорӣ барои афзоиши иқтидори саноатӣ ва
ғайра.30
Чӣ тавре ки қаблан қайд карда шуд, асоси таҳлили иқтисодӣ, аз ҷумла
таҳлили афзоиши иқтидори саноатӣ ва истифодабарии он равиши низомӣ
мебошад, ки дар шакли возеҳ ё ғайримустақим зоҳир мешавад.
Ҳамин тавр, таҷрибаи хориҷии ташаккули иқтидори саноатӣ нишон
медиҳад, ки инкишофи устувор истифодабарии мақсадноки захираҳои
мавҷударо талаб мекунад. Ҳамчунин рушд ва мустаҳкамгардонии иқтидори
саноатии минтақа ба он вобаста мебошад.
Таҳқиқоти назариявӣ ва методии ташаккулёби иқтидори саноатии
минтақа, моро ба як қатор хулосаҳо овард:
1.

Асоси

инкишофи

устувориро

саноатикунонӣ,

ташаккул

ва

истифодабарии иқтидори саноатии иқтисодиёти минтақа ташкил мекунад.
Ин имконияти ворид шудан ва иштироки кишварро ба иқтисоди ҷаҳонӣ
таъмин мекунанд.
2. Ташакулёбии иқтидории саноатӣ дар иқтисодиёти миллӣ ва минтақа
метавонад дар муайян намудан ва тавсеаи робитаҳо байни истеҳсолот ва
технологияҳо, иттиҳодияи сармоя, дар ҳамкорӣ мавриди истифода қарор
додани захираҳои муайян, рафъи монеаҳои мутақобила барои фароҳам
овардани

шароити

мутақобилан

судманд

ва

фаъолияти

минбаъдаи

иқтисодию молиявӣ мусоидат намояд.
3. Таснифоти таҷрибаи саноатикунонӣ ва ҷараёни ташкилёбии иқтидори
саноатӣ дар ҷаҳон гуногунандешии усулҳои раванди мазкурро нишон
медиҳад ва ҷумҳурӣ бояд на танҳо як модел, балки модели “омехта”-ро
интихоб намояд.

Файзиева Д.И. Афзоиши иқтидори индустриалии вилояти Суғд [Матн] / Д.И. Файзиева, М.М. Исмоилов //
Системаҳои иттилоотӣ: муаммоҳо ва дурнамои рушд: Маводи конференсияи байнидонишгоҳии илмӣамалии олимон, муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯёни вилояти Суғд (ш. Хуҷанд, 3-4 апрели 2020
с.). – Хуҷанд, 2020. – С. 28.
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БОБИ 2. ҲОЛАТИ ТАМОЮЛ ВА ОМИЛҲОИ РУШДИ ИҚТИДОРИ
САНОАТИИ ВИЛОЯТИ СУҒДИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
2.1. Ҳолати муосир ва муаммоҳои муосири вилояти Суғд дар марҳилаи рушди
иқтисодиёт
Рушди умумии соҳаи саноатии минтақа аз ҳалли масъалаҳои иқтисодиву
иҷтимоии минтақаҳо, ки ба самаранокии истифодабарии иқтидори саноатии
мавҷудаи минтақа вобаста мебошад, таъмин мекунад. Дар ин замина
зарурати такмили сиёсати минтақавӣ, баланд бардоштани сифат ва асоснок
будани чораҳои қарорҳои мақомоти ҳокимияти иҷроияи минтақа ба миён
меояд.
Таснифоти умумии соҳаи саноатии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон
бояд аз вазъи воқеӣ бо дарназардошти ташаккул ёфтани модели рушди
саноатӣ ва аграрӣ сарчашма гирад.
Олими шинохтаи ҷопон М.Моритани қайд мекунад,ки барои рушди
кишвари худ иқтидори саноатии худро дарк кандан лозим аст.31.
Замимаи

моддии

ташаккули

иқтидори

саноатии

вилояти

Суғд

мавҷудияти корхонаҳои бузурги саноатиро ташкил менамояд, зеро вилояти
Суғд - водии имкониятҳо.
Чунончи, корхонаҳои бузурги саноатии вилоят дар шаҳрҳои Хуҷанд,
Бӯстон, Гулистон, Исфара, Истаравшан, Конибодом, Панҷакент, Истиқлол,
ноҳияҳои Айнӣ ва Бобоҷон Ғафуров ҷойгир шудаанд.
Самти асосии соҳаи саноат саноати сабук, хўрокворӣ, коркарди
маъданҳои кўҳӣ , тозакунии маъданҳои кўҳӣ ва истеҳсоли масолеҳи сохтмон
ба шумор меравад. Имкониятҳои калон барои истеҳсоли обӣ нўшокӣ , тилло,
пахта, ресмони пахтагин, матоъҳо, қолинҳо, ва ғ. вуҷуд доранд.
Иқтидори саноатии вилояти Суғд дар соли 2019 аз 657 корхона иборат

Моритани, М. Современная технология и экономическое развитие / М.Моритани // Японии. Пер. под ред.
Е. Леонтьевой. – М.: Экономика, 1986. – С.160.
31
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буда, ҳаҷми маҳсулоти саноатии он нишони самаранок истифодабарии онро
нишон медихад. Чунончи, агар дар соли 2019 дар ҳаҷми 13053,6 миллион
сомонӣ, ё 47,2 % аз ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатии (27613 миллион
сомонӣ) ҷумҳурӣ баробар бошад,32 дар соли 2020 шумораи корхонаҳои
саноатӣ зиёд шуда, то 693 адад расида, ҳаҷми маҳсулоти саноати минтақа ба
15573,2 млн. сомонӣ баробар гардид 33.
Ҷойгиршавии ҷуғрофии корхонаҳои саноатӣ дар қаламрави вилояти
Суғд.

Диаграммаи 2.1.1. - Харитаи вилоят ва ҷойгиршавии иқтидори корхонаҳои
саноатии минтақа
( Аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)

Ҷойгиршавии саноат дар қаламрави ҷумҳурӣ нобаробар мебошад. Ҳамин
тавр, аз ҷиҳати саноат вилояти Суғд бештар рушдёфта ба ҳисоб меравад ва аз

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Маҷмӯаи оморӣ). Агентии омори назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2020. – С. 272.
33 Ҳисоби муаллиф дар асоси : Омори солонаи вилояти Суғд. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори назди
Президенти Чумхурии Тоҷикистон,2021. -С-333.
32
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ҳама сустар минтақаи ВМКБ.34
Қайд кардан лозим аст, ки сатҳи саноатикунонӣ ва ташаккули иқтидори
саноатӣ дар иқтисодиёти вилояти Суғд нисбат ба дигар минтақаҳои кишвар
мақсаднок ва хуб ба роҳ монда шудааст, ки ҷадвали дар поён овардашуда
онро исбот менамояд:
Ҷадвали 2.1.1. – Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар миқёси ҷумҳурӣ

Нишондиҳандаҳо

2015

2016

2017

Солҳо
2018
2019

2020

Суръати
афзоиши
соли 2020
нисбат ба
соли 2015,
бо воҳ. ва %

Ҷумҳурии Тоҷикистон
(млн. сомонӣ)
бо %
Вилояти Суғд
(млн. сомонӣ)
бо %
Вилояти Хатлон
(млн. сомонӣ)
бо %
ВМКБ
(млн. сомонӣ)
бо %

12196

15090

20029

23894

30890

3277

27613

100
123,7 132,7
119,2
115,5
111,8
253,2
4894,2 7078,5 10066,4 11498,4 13053,6 15573,2 10679
100
144,6 142,2
4621,2 5047,7 6753,1

114,2
7294,0

113,5
8661,1

119,3
8998,3

318,1
4377,1

100
111,8

109,2
128,8

133,7
193,4

108,0
238,3

118,7
249,3

103,8
228,8

194,7
117

100

115,2

150,1

123,2

104,6

0,91

204,6

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон:30-солагии истиқлолияти давлатӣ –
Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,2021с.-С.9.

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, суръати афзоиши миёнаи ҳаҷми
маҳсулоти саноатӣ дар ҷумхурӣ 2,53 баробар мебошад. Аммо дар миқёси
ҷумҳурӣ суръати афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар минтақаҳо
нобаробар мебошад.
Чунон чи суръати афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар соли 2020
нисбат ба соли 2015 дар ҷумҳурӣ ба 3277 млн. сомонӣ ё 2,53 баробар бошад,
дар вилояти Суғд ба 10679 млн.сомонӣ ё 3,1 баробар мебошад.
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар вилояти Хатлон ва ВМКБ мувофиқан ба
228,8 миллион сомонӣ ё 204 % афзоиш ёфтааст, ки ин аз истифодаи босамари
Каримова М.Т. Материалы экспертных исследований "Глобализация, ВТО и Таджикистан: расширение
диалога для устойчивого развития". http://www.fsci. freenet.tj/pubs/publication7-8.html (дата обращения:
14.08.2019)
34
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иќтидорњои иќтисодї вобаста аст.
Ин ду андешаро инъикос мекунад:
1.

Вилояти Суғд нисбатан аз ҷиҳатӣ саноатӣ тараққикарда мебошад.

2.

Самаранок истифодабарии иқтидори саноатии минтақа баланд

мебошад.
Дараҷаи самаранок истифодабарии иқтидори саноатии минтақа аз
истифодаи босамари он дар шаҳру ноҳияҳои вилоят вобаста мебошад.
Самаранокии истифодабарии саноатии шаҳру ноҳияҳо дар хаҷми
маҳсулоти саноатӣ, музди меҳнат ифода мешавад, ки дар ҷадвали зерин
инъикос гардидааст.
Ҷадвали 2.1.2. -Истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар сари аҳолӣ ва музди
миёнаи меҳнат дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд (то 1 январи 2020 сол)
№

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Субъектҳои
вилоят

1 н. Айнӣ
н. Ашт
н. Б.Ғафуров
ш. Бӯстон
ш. Гулистон
н. Деваштич
н. Зафарабод
ш. Истиқлол
ш. Истаравшан
ш. Исфара
ш. Конибодом
н. Мастчоҳи Кӯҳӣ
н. Мастчоҳ
ш. Пандҷакент
н. Спитамен
ш. Хуҷанд
н. Ҷ. Расулов
н. Шахристон
Ҳамагӣ

Музди
меҳнати
миёна
(сомонӣ)
1496,17
790,43
1032,32
1272,23
2078,34
787,53
826,99
1030,44
1063,16
975,94
926,57
753,41
971,97
1537,37
937,97
1430,13
940,96
781,04
1182,69

Хаҷми
маҳсулоти
саноатӣ
(ҳазор сомонӣ)
948297,4
224880,0
135900,0
411006
326638
61447,2
216524
529168
39639,6
363989
310182
3549,9
240694
2867482
490316
1291815
231463
37214,2
13053,5

Хаҷми маҳсулоти саноатӣ ба ҳар
сари аҳолӣ (ҳазор сомонӣ)
нисбати
нисбати аҳолии
аҳолии доимӣ
дар иқтисодиёт
машғул
11370.4
50711
1335,3
13712,1
357,5
4246,8
11291,3
59566,0
6748,71
3072,2
354,3
2318,7
2860,2
13283,6
30066,3
377977,1
145,0
815,6
1328,4
11304,0
1468,6
13312,5
141,4
403,3
1873,1
6522,8
9457,3
57579,9
3465,1
22805,3
7032,1
32704,1
1680,9
9725,3
853,5
5097,8
4824,79
30969,1

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд 2020(Маҷмӯаи оморӣ)// Сарраёсати Агентии
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020 с. – С. 25,75, 102, 167,175.

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки дар аввали соли 2020 хаҷми
маҳсулоти саноатӣ дар минтақа дар умум ба ҳар сари аҳолӣ 4824,79 ҳазор
сомонӣ рост омад, нисбати шумораи аҳолии дар иқтисодиёт машғул будагон,
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ки 30969,1 ҳазор сомониро ташкил дод. Музди миёнаи меҳнат дар шаҳру
ноҳияҳои вилояти Суғд 1182,69 сомониро ташкил дод.
Агар ин ҷараёнро дар субъектҳои вилоят таҳлил намоем, пешравон, ки
нисбатан нишондиҳандаи баландро доро мебошанд, шаҳри Истиқлол
(30066,3 ва 377977,1 ҳазор сомонӣ) ва шаҳри Панҷакент (9457,3 ва 57579,9
ҳазор сомонӣ) мебошанд.
Нисбатан истеҳсоли пастро нисбат ба ҳар сари аҳолӣ дар ноҳияи
Мастчоҳи Кӯҳӣ (141,4 ва 403,3 ҳазор сомонӣ) ва шаҳри Истаравшан (145,0 ва
815,6 ҳазор сомонӣ) мушоҳида карда мешавад. Ин ҳолатро бо мавҷуд
набудани корхонаҳои саноатӣ дар ин минтақаҳо шарҳ додан мумкин аст.
Зеро,

хаҷми

истеҳсоли

маҳсулоти

саноатӣ

ин

нишондиҳандаи

истифодабарии иқтидори саноатӣ мебошад.
Ҷадвали 2.1.3. - Динамикаи маҳсулоти саноатӣ ва маҳсулоти умумии
минтақавии вилояти Суғд
Нишондихандаҳо

Солҳо
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Суръати
афзоиши
соли 2020
нисбат ба
соли 2015
2,43
маротиба

Ҳаҷми
маҳсулоти
саноатӣ

млн.
сомонӣ
бо фоиз

Хизматра
сонии
пулакӣ
Маҳсулот
и умумии
минтақавӣ

3649,9 3679,2 3682,8 3712,5 3743,8 3291,6 0,9
млн.
маротиба
сомонӣ
бо фоиз
100
100,8
100,0
100,8
100,8
106,6
12036,9 14654,8 17510,7 18343,8 20537,1 21621,9 1,79
млн.
маротиба
сомонӣ
бо фоиз
100
121,7
119,4
104,7
111,9
105,2

6402,1
100

8662,0 10917,9 11390,6 12062,6 15573,2
135,2

126,0

104,3

105,8

129,1

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд 2021. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021с. - С.13,16.

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки суръати рушди истеҳсоли маҳсулоти
саноат дар давоми панҷ соли охир 2,43 маротиба афзудааст, яъне аз 6402,1
миллион

сомонӣ

то

15573,2

миллион

сомонӣ.

Дар

баробари

ин,

хизматрасонии пулакӣ ҳамагӣ ба андозаи 0,9 маротиба ё – 358,3,4 миллион
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сомонӣ кам шудааст. Аммо рушди ҳаҷми маҳсулоти минтақавӣ дар соли 2020
дар муқоиса ба соли 2015 1,79 маротиба ё ба андозаи 9 585 миллион сомонӣ
ба мушоҳида мерасад. Рушди нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ дар
асоси бавуҷудоии шароити мусоид ҷиҳати ташкили тиҷорат ва ҷалби сармоя
ва самаранокии истифодабарии иқтидори саноатӣ имконпазир аст.
Таҳлили истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд аз мавҷудияти
имкониятҳои васеъи фаъолгардонии фаъолияти сармоягузорӣ дар вилоят
дарак медиҳад.
Ҷадвали 2.1.4. - Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии вилояти Суғд ва
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Нишондиҳандаҳо

Миқдори умумии
аҳолии дар
иқтисодиёт
машғул
Сармоягузорӣ

Ҳаҷми умумии
маҳсулоти
саноатӣ

Воҳиди ченак

Суръати
афзоиши
соли 2020
нисбат
ба соли 2015
105,7
105,2

Солҳо
2015

2020

ҳазор нафар
ҳаз. нафар

798,7
2380

845,0
2506

Вилояти Суғд

млн. сомонӣ

1658,9

1321,5

0,79

Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Вилояти Суғд

млн. сомонӣ

9749,9

11755,6

120,5

млн. сомонӣ

5169,7

15573,2

301,2

Ҷумҳурии
Тоҷикистон

млн. сомонӣ

11688

30890

264,2

Вилояти Суғд
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ (маҷмӯаи оморӣ). Агентии
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. – С. 13, 17.// Омори солонаи вилояти Суғд
2021. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021с. С.16, 139

Рақамҳои дар ҷадвал овардашуда алоқаи мустаҳками байни ҷалби
сармоягузорӣ

ва

тағироти

нишондиҳандаҳои

асосии

соҳаи

саноати

минтақаро нишон медиҳад.
Ҳамин тавр, дар минтақа агар шумораи кормандони дар иқтисодиёт
машғул ба андозаи 105,7% афзуда бошад, он гоҳ сармоягузорӣ ба андозаи
21% паст шуд, аммо ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ ба миқдори 301% афзоиш ёфт.
Афзоиши соҳаи саноат дар ҷумҳурӣ ба 264%, яъне 308901 миллион сомонӣ
дар соли 2020 баробар аст, ки ба рушди ММД-и минтақа асос мебошад.
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Таҳлил нишон медиҳад, ки сохтори истеҳсолоти саноатӣ ҳанўз дар сатҳи
зарурӣ қарор надорад.
Ҳолати бӯҳронии саноати вазнин, истихроҷ ва кокарди металҳои ранга
ҳанӯз ҳам ташвишовар буда, аз минтақаҳои кишвар ( вилояти Хатлон, НТҶ,
ВМКБ, ш.Душанбе) фарқ мекунад.
Ин маънои онро дорад, ки дар шароити кунунӣ иқтидори саноатии
минтақа ба таври кофӣ ва самарабахш истифода намешавад.
Таҳлилҳои дар боло овардашуда омӯзиши суръати рушди соҳаи
саноатиро дар миёни соҳаҳои дигар тақозо мекунад.
Ҷадвали 2.1.5. - Суръати афзоиши ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ дар
соҳаҳои саноатӣ (бо ҳисоби % нисбат ба соли гузашта)
Соҳаҳо/солҳо

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Саноати
истихроҷи маъдан

117,6

1,6р

130,7

111,2

99,8

72,4

Суръати афзоиши
соли 2020 нисбат ба
соли 2015, бо ҳисоби
фоиз
0,61

Саноати коркард

120,3

123,6

129,9

115,5

126,5

127,1

105,6

Истеҳсоли
тақсимоти нерӯи
барқ, газ ва об

107,5

96,3

125,4

95,1

106,2

109,3

101,6
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Агар

ин

нишондодҳоро

таҳлил

намоем,

маълум

мешавад,

ки

истифодабарии иқтидори саноатӣ ва динамикаи рушди маҳсулоти соҳаи
саноат коркард бо дигар соҳаҳои саноатӣ баробар нест, рушди умумии он ба
андозаи 105,6 %, истеҳсоли нерўи барқ, газ ва об ба 101,6 % соҳаи саноати
истихроҷ ба 0,61% баробар аст. Аз ин маълум мешавад, ки иқтидори
саноатии соҳаҳо мақсаднок истифода намешавад. Ба андешаи мо, сабаби
номуназзамии фаъолияти ин соҳаи саноати коркард муаммоҳои маъмурӣ дар
худи корхонаҳо мебошад, ки боис ба коҳиши самаранокии истифодабарии
иқтидори саноатӣ меорад.
Дар бештари соҳаҳои иқтисодиёт, хосатан дар корхонаҳои бузург ба
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истиснои якчанд корхонаҳои ба қариби бунёдгардида фондҳои асосӣ дар
ҳолати ғайрикорӣ қарор дорад. Коҳиши фондҳои асосӣ ба чашм мерасад, ки
дар натиҷа ба самаранокии истеҳсолии истифодабарии иқтидори саноатӣ аз
як тараф монеъ мегардад ва аз сӯи дигар сабаби рақобатпазир набудани
маҳсулоти истеҳсолшаванда мегардад, ки дар ин бора дар фасли 3.1 сухан
рафтааст.
Таснифоти умумии соҳаи саноатии вилояти Суғд қобили кайд аст, ки
хусусияти муҳими вазъи ҳозираи он сатҳи мураккаби ташкилёбии иқтидори
саноатӣ ба шумор меравад.
Дар соли 2020 ҳиссаи корхонаҳои саноатӣ устувор буда, 15573,2 миллион
сомониро ташкил дод ва дар хаҷми маҳсулоти умумии минтақа 21621,9
миллион сомониро ташкил дод, ки инро ҷадвали зерин инъикос менамояд.
Ҷадвали 2.1.6. - Ҳиссаи соҳаи саноатӣ дар маҳсулоти умумии
минтақавии вилояти Суғд
2015

Нишондиҳа
ндаҳо

2016

2017

2018

2019

2020

Суръати
афзоиши
соли 2020
нисбат ба
соли 2015,
бо воҳ. ва %

Маҳсулоти
умумии
минтақа
Маҳсулоти
саноатӣ

млн.
сомонӣ
бо %
млн.
сомонӣ
бо %

12036,9 14654,8 17510,7

18343,8

20537,1

21621,9

9585

100
6402,1

104,7
11390,6

111,9
12062,6

105,2
15573,2

179
9171,1

104,3

105,8

129,1

243

100

121,7
119,4
8662,0 10917,9
135,2

126,0
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Таҳлили ҷадвали боло нишон медиҳад, ки дар аз 2015 то соли 2020 саҳми
бахши саноатӣ дар маҳсулоти умумии минтақавӣ тамоюли рушди устувор
дорад. Аз ин рў, маҳсулоти умумии минтақавӣ дар соли 2020 дар муқоиса ба
соли 2015 то 179 % афзуда бошад, онгоҳ рушди маҳсулоти соҳаи саноатӣ то
ба 243 % расидааст, ки мутаносибан ба ин ҳаҷми маҳсулоти соҳаи саноатӣ
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дар муқоиса бо маҳсулоти умумии минтақавӣ бештар бо ҳисоби мо, то 64 %
дар давоми панҷ сол афзуд.
Бар асоси мантиқи таҳқиқоти анҷомёфта мо таҳлили фаъолияти як қатор
корхонаҳои бузурги саноатии минтақаро, ки асоси иқтисодии вилояти
Суғдро ба вуҷуд овардаанд, зарур мешуморем, ки ба онҳо дохил мешаванд:
ҶДММ КМ «Зарафшон», ҶДММ “Қолинҳои Суғд”, ҶДММ «Хуаксин Ғаюр
Семент», ҶДММ КМ “Ширкати кӯҳӣ-саноатии Тоҷикистону Хитой”, КМ
ҶДММ "Анзоб", ҶСП “Оби Зулол”.
Дар асоси омӯзиши назария ва амалияи сохтори иқтидори саноатӣ, мо
иқтисодиёти вилояти Суғдро аз рӯи мавқеи ҷойгиршавии ҷуғрофӣ дар
қаламрави минтақа ба 3 қисмҳои дорои иқтидори бузурги саноатӣ тақсим
намудем, ки дар харитаи вилояти Суғд акс ёфтааст:

Диаграммаи 2.1.2. - Қисмҳои шартии дорои иқтидори бузурги
саноатии минтақа
(Сарчашма: аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)

Таснифоти ин қисмҳои шартӣ:
1. Қисми марказӣ (шаҳри Хуҷанд, шаҳри Гулистон, шаҳри Бӯстон, шаҳри
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Истиқлол ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров);
2. Қисми ғарбӣ (ноҳияи Айнӣ, шаҳри Истаравшан);
3. Қисми ҷанубу-шарқӣ (шаҳри Конибодом ва шаҳри Исфара).
Таҳлил нишон дод, ки дар ин қисмҳои шартӣ корхонаҳои саноатии
пешқадам, бо иқтидори бузург ва имкониятҳои истеҳсолии саноатии васеъ
ҷойгир шудааст:
Дар қисми марказӣ корхонаҳое низ ворид мешавад, ки мо қаблан дар
бораи онҳо изњори назар намудем. Аз ҷумла, дар қисми марказӣ корхонаҳои
ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Суғд Семент», ҶСК “Қолинҳои Кайроққум”, ҶДММ
КМ “Апрелевка”, ҶДММ КМ “Ширкати кӯҳӣ-саноатии Тоҷикистону Хитой”
ва ғайра.
Дар қисми ғарбӣ чунин корхонаҳои саноатӣ бо иқтидори бузурги саноатӣ
дохил мешаванд: ҶДММ КМ «Зарафшон» КМ ҶДММ "Анзоб", ҶСП «Оби
Зулол”, ҶДММ “Комбинати металлургии Тоҷиқ” ва ғайра.
Дар қисми ҷанубу шарқӣ корхонаҳои саноатии ҶДММ “Нафтрасон”,
ҶСК “Корхонаи кимёвӣ”, Шӯъбаи истихроҷи нафту газ “Петролеум Суғд” ки
дар харитаи вилоят акс ёфтааст.
Мавҷудияти корхонаҳои саноатии дорои иқтидори бузурги саноатӣ
барои ташаккулёбии модели рушди саноатӣ- аграрӣ комилан мувофиқ
мебошад.
Бинобар ҷудо намудани қисмҳои шартӣ, иқтидори саноати вилояти
Суғдро аз рӯи зичии чойгиршавии корхонаҳои саноатӣ ба 3 ҳудуд ҷудо карда
метовонем:
1. Ҳудудҳои дар сатҳи зич ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ, ки
иқтидори бузурги саноатӣ дорад (ш. Хуҷанд, ш Гулистон, ш. Бӯстон ва
ноҳияи Ҷаббор Расулов);
2. Ҳудудҳои дар сатҳи зичии миёна ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ (ш.
Истаравшан, ш. Исфара, ноҳияи Спитамен);
3. Ҳудудҳои дар сатҳи зичии паст ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ
(ноҳияи Мастчоҳи кӯҳӣ, ноҳияи Шаҳристон) (ниг.ҷадвали 2.1.7.)
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Ҷадвали 2.1.7. - Зичии ҷойгиршавии корхонаҳои саноатии вилояти Суғд
Субъектҳои вилоят
н. Айнӣ
н. Ашт
н. Б.Ғафуров
ш. Бӯстон
ш. Гулистон
н. Деваштич
н. Зафарабод
ш. Истиқлол
ш. Истаравшан
ш. Исфара
ш. Конибодом
н. Мастчоҳи Кӯҳӣ
н. Мастчоҳ
ш. Панҷакент
н. Спитамен
ш. Хуҷанд
н. Ҷ. Расулов
н. Шаҳристон

Шумораи
корхонаҳои саноатӣ
9
15
115
34
34
11
21
4
49
51
42
2
28
14
23
165
25
8

Масоҳати
умумӣ, км2
5200
2800
2700
297
130
1600
400
33
700
800
800
3700
1000
3700
400
39
300
1100

Зичии корхонаҳои
саноатӣ ба 100 км2
0,173
0,535
4,259
11,447
26,153
0,687
5, 25
12,121
7
6,375
5,25
0,054
2,8
0,378
5,75
423,07
8,33
0,727
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иқтисодии корхонаҳои саноатии вилояти Суғд дар соли 2020.(бюллетени оморӣ).

Таҳлили ҷадвали 2.1.7. нишон медиҳад, ки корхонаҳои саноатӣ дар
миқёси вилоят нобаробар ҷойгир мебошанд.
Ҳамин тавр, мувофиқи ҳисоби мо, зичии ҷойгиршавии корхонаҳои
саноатӣ ва мувофиқан иқтидори саноатӣ дар шаҳри Хуҷанд, шаҳри Гулистон,
шаҳри Истиқлол, шаҳри Бӯстон (бо зичии корхонаҳои саноатӣ ба 100 км2
бештар аз 423, 26, 12, 11) дида мешавад.
Ба гурӯҳи дуюм ноҳияи Ҷаббор Расулов, шаҳри Истаравшан, шаҳри
Исфара (бо зичии корхонаҳои саноатӣ ба 100 км2 бештар аз 8,7 ва 6 ) таалуқ
доранд.
Дар сафи охирони пешсафон бошанд, ноҳияи Зафаробод, шаҳри
Конибодом ва ноҳияи Спитамен (ин нишондиҳанда қариб баробар 5,25)
мебошанд.35
Файзиева Д.И. Характеристика промышленного потенциала Согдийской области Республики Таджикистан
[Текст] / М.М. Исмоилов, Д.И. Файзиева // Региональная экономика: вызовы глобальной трансформации
ХХ1 века: Материалы международной научно-практической конференции. (г. Ростов-на Дону, 12 мая
2022г.). – ЮФУ, Ростов-на Дону, 2022. – С. 122-129.
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Ҳисобҳо ҳамчунин нишон додаанд, ки дар як қатор субъектҳои вилоят
зичии ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ хело паст мебошад ва ҳамчунин
иқтидори саноатии паст доранд. Ноҳияҳои Деваштич, Мастчоҳи кӯҳӣ ва Ашт
аз ҷумлаи инҳо мебошанд.
Қайд менамоем, ки зичии ҷойгиршавии корхонаҳо ба бузургии иқтидори
саноатӣ ва самаранок истифодабарии он таъсир мерасонад.
Зеро хусусияти корхонаҳои дар робитаи мутақобила, ки ба самаранокии
фаъолияти соҳаҳои саноатӣ ва динамикаи ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар
миқёси шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд таъсир мерасонад.
Самаранокии

фаъолияти

соҳаҳои

саноатӣ

ва

динамикаи

ҳаҷми

маҳсулоти саноатӣ дар миқёси шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар поён оварда
шудааст.
Ҷадвали 2.1.8. -Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар миқёси шаҳру ноҳияҳои
вилояти Суғд (ҳазор сомонӣ)
Нишондиҳан
даҳо

2015

2016

2017

Солҳо
2018
2019

2020

Суръати
афзоиши соли
2020 нисбат ба
соли 2015, бо %

262908,4
526227,2
784483,6
985042,6
948297,4 1158954,1
4,4
н. Айнӣ
н. Ашт
125182,1
158723,8
183487,4
205174,6
224880,0
230709,5
1,8
322154,1
612103,2 1015459,5 1146846,4 1359001,0 2535425,9
7,8
н. Б.Ғафуров
82653,2
87401,2
182273,8
257070,1
411006,0
516784,5
6,2
ш. Бӯстон
ш. Гулистон
1146079,6 2129523,0 3526706,2 3446518,8 3261638,0 2400439,0
2,0
н. Деваштич
26224,5
27 445,3
29437,9
59288,8
61447,2
71716,3
2,7
н. Зафаробод
106479,7
142082,6
176191,6
231007,8
216524,0
226283,4
2,1
ш. Истаравшан
278753,7
315032,0
355907,7
426189,4
529168,0
555796,2
1,9
9512,6
20536,2
27882,6
278836,2
39639,6
40817,1
4,2
ш. Истиқлол
ш. Исфара
270226,3
279212,2
296576,0
363681,6
363989,0
372115,3
1,3
ш. Конибодом
117245,1
119817,4
193848,9
261471,3
310182,0
320635,9
2,7
858,0
1272,0
1778,2
2397,7
3549,9
3790,3
4,4
н. Кӯҳ.
Мастчоҳ
145193,8
170979,9
196197,5
203609,4
240694,0
223753,8
1,5
н. Мастчоҳ
824764,5 1157438,5 1469465,0 1889873,9 2867482,0 4255981,3
5,1
ш. Панҷакент
н. Спитамен
147713,5
218223,9
303808,6
406387,2
490316,0
668687,6
4,5
638789,7
761430,3
942582,8 1132396,6 1291815,0 1494624,3
2,3
ш. Хуҷанд
97009,5
120591,0
169014,6
198615,5
231463,0
317727,5
3,2
н. Ҷ. Расулов
18870,1
20441,3
27996,3
34153,3
37214,2
37116,9
1,9
н. Шаҳристон
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Таҳлили ҷадвали 2.1.8. нишон медиҳад, ки суръати афзоиши истеҳсоли
маҳсулоти саноатӣ аз рӯи минтақаҳои вилояти Суғд низ нобаробар мебошад.
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Минтақаи пешқадам аз рӯи суръати афзоиши истеҳсоли маҳсулоти санотӣ ба
миқдори 6,2% дар шаҳри Бӯстон ва ба миқдори 5,1% дар шаҳри Панҷакент ба
шумор меравад. Ва нисбатан суръати пасти афзоиши истеҳсоли маҳсулоти
саноатиро ба миқдори 1,5% дар ноҳияи Мастчоҳ ва 1,3% дар шаҳри Исфара
мушоҳида кардан мумкин аст.
Ба фикри мо, ин ҳолат бо ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ ва сатҳи
рушди қувваҳои истеҳсолкунанда вобаста мебошад, аммо дар ин таҳлил
суръати афзоиш, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро инъикос намекунад.
Барои ҳамин, ҳам суръати афзоиш на ҳама вақт ҳаҷми истеҳсолотро инъикос
мекунад.
Мавҷудияти корхонаҳои саноатӣ самаранокии истифодабарии иқтидори
саноатии минтақаро нишон намедиҳад, зеро дар ин муммаҳои худ мавҷуд
мебошад.
Як қисми даромад барои рӯйпӯш кардани зарари иқтисодӣ сарф карда
мешавад. Нокофи истифодабарии иқтидори саноатӣ дар шароити бавуҷудоии
модели саноатӣ -аграрии ҷумҳурӣ ва минтақа ба омилҳои зерин вобаста аст:
- суръати пасти раванди илмӣ-техникӣ ва зарурияти васеъ намудани он;
- мураккабӣ ва вазнин будани шароити кўҳи - геологӣ ва коркарди
сарчашмаҳо;
Ҳаллу фасли ин муаммоҳо хароҷоти иловагиро талаб мекунад, ки ин ҳам
маҳдуд мебошад.
Мутаносибан ба ин, дараҷаи начандон баланди иқтидори саноатӣ ва
иқтидори иқтисодии минтақа дараҷаи истифодабарии иқтидори саноатиро
маҳдуд намуда, мустақиман иқтидори рушди иҷтимои - иқтисодии ҷомеаро
паст мекунад.
Новобаста аз ин, ба хулоса омадан мумкин аст, ки вилояти Суғд
иқтидори саноатию истеҳсолии бузург дорад, ки инкишофи устувориро
таъмин манамояд.
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2.2. Арзёбии истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд: вазъ ва
тамоюлҳои рушд
Асоси истифодабарӣ ва афзоиши иқтидори саноатии минтақаро
муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ ташкил менамояд. Зеро мақсади асосии
истифодабарӣ

ва

афзоиши

иқтидори

саноатии

минтақа

ин

баланд

бардоштани сатҳи некӯаҳволии халқ мебошад. Аз ин лиҳоз, таҳлили
муносибатҳои иҷтимоию иқтисодии истифодабарӣ ва афзоиши иқтидори
саноатии минтақа зарур мебошад. Ва барои арзёбии истифодабарӣ ва
афзоиши иқтидори саноатии минтақа на фақат самаранок истифодабарии
дороиҳои моддӣ ва ғайримоддии минтақаҳо – захираҳои табиӣ, базаи моддӣтехникӣ, сармояи инсонӣ ва истифодабарии самараноки омилҳои истеҳсолот
дар тараққиёти иқтисодиёти минтақаҳо мебошад, балки омили рушди
иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ пешгӯи мекунад, ки бахши
саноатӣ муҳаррики рушди босуръати минтақа эътироф гардидааст.
Ҳамин тавр, корҳои истихроҷӣ дар ду қисмати вилоят- шимолӣ ва ҷанубӣ
низ эътироф гардидааст. Қисмати шимоли бахши ҷанубии қаторкӯҳҳои
Қурама ва ғарбӣ бахши охири водии байникӯҳии Фарғонаро фаро мегид.
Ҷойҳои бузурги тавлиди манбаъҳо ҷойи истеҳсоли нуқра (Конимансури
Бузург), рӯҳи ва синк (Зарнисори шимолӣ), висмут (Конимарсури Шарқ),
оҳан ва висмут (Чокадам булоқ), ангишт (Шӯроб), нафт ва газ (Қисмати
ғарбии водии Фарғона) ба шумор мераванд.
Ҷойҳои дорои захираи бузурги тилло (Ҷилау, Тарор, Чоре, Дуоба), нуқра
(Мирҳанг), сурма (Джиджикрут), симоб (Кончоч), ангишти кокс (Фон-Яғноб)
ва металҳои ранга (Тиллогул) ба шумор мераванд.
Дар қисмати ҷанубии вилояти Суғд шаҳрҳои саноатии нисбатан аз
назари саноатӣ ташаккулёфтаи Исфара ва Конибодом ҷой гирифтаанд.
Шаҳри Исфара шаҳри саноатии вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон
маркази ноҳияи Исфара ба шумор меравад. Коргоҳҳои саноатии шаҳри
Исфара дар самтҳои гуногуни саноатӣ фаъолият мебаранд. Ҳамин тавр,
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корхонаҳои маъруфи гидрометалургӣ, кимиёи, семент ва консервабарорӣ дар
ин шаҳр ҷой гирифтаанд. Инчунин дар ҳудуди ин шаҳр корхонае фаъолият
мебарад, ки сафеда ва доруворӣ, рангҳои минералӣ истеҳсол намуда,
маҳсулотро хушк низ мекунанд.
Шаҳри Конибадом аз рўи аҳамияти саноатӣ дар минтақаи ҷанубӣ
дувумин шаҳри пешрафта ба шумор меравад, ки маркази ноҳияи Конибодом
мебошад. Корхонаҳои саноатии шаҳри Конибодом асосан ба коркарди
маҳсулоти кишоварзӣ, пахта ва нафт машғуланд. Саноати хӯроквориро
асосан коргоҳҳои барориши нон ва коркарди равған ба вуҷуд овардаанд.
Ҳамчунин дар ин шаҳр заводи қисмҳои эҳтиёти амал мекунад. Ширкат ва
коргоҳҳои шаҳри Конибодом аз хизматрасонии нақлиётӣ низ бархурдор
буда, маҳсулоти ҳунарҳои мардумиро истеҳсол ва ба фурӯш мебароранд.
Ин шаҳрҳо ба андешаи мо, дорои иқтидори саноатӣ, минтақаи “ҷанубу
шарқӣ”-ро ба вуҷуд меоваранд.
Захираҳое, ки иқтидори саноатии вилоятро ташкил медиҳанд: нафт– 46
млн. тонн, газ ‒ 53 млрд кубометр, конденсати газ– 27 млн тонн. Ҳамагӣ дар
вилоят 11 нуқтаи кашидани нафт ва газ вуҷуд дорад. Фонди барқароркунии
он 105 чоҳи нафткашӣ ва 8 газовиро ба вуҷуд овардааст.
Бояд қайд намоем, ки дар вилояти Суғд саноати коркарди куҳӣ оид ба
коркарди металҳои нодир ва ранга пеш рафтааст. Ҳамчунин дар вилоят
корхонаҳои коркарди тилло, нуқра, сурб, рӯҳ, флюорит, ангишт, нафт, гази
табиӣ, гранит, мармар, хокаи кварст ва дигар маводи сохтмонӣ мавҷуд аст.
Онҳо асоси иқтидори саноатиро ба вуҷуд овардаанд.
Шумораи корхонаҳои саноатӣ, динамикаи онҳо дар соҳаҳои фаъолияти
онҳо дар ҷадвали зер оварда шудааст:
Ҷадвали 2.2.1- Динамикаи шумораи корхонаҳои саноатӣ аз рӯи намудҳои
фаъолияти иқтисодии соҳаҳои саноати вилояти Суғд
Нишондиҳандаҳо

Воҳи
ди
ченак

2015

2016

2017
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2018

2019

2020

Суръати
афзоиши
соли 2020
нисбат ба

Хамагӣ, саноат
Саноатии
истихроҷи маъдан
Истихроҷи
маводҳои
энергетикӣ
Истихроҷи
маводҳои
ғайриэнергетикӣ
Саноати коркард
Истеҳсоли
маҳсулоти хӯрока
Истеҳсоли
харгуна маҳсулоти
ғайрифилизинӣ
Истеҳсоли
маҳсулоти резинӣ
ва пластмасикӣ
Истеҳсоли
нассоҷи
Истеҳсоли
маҳсулоти нафтӣ
Истеҳсоли
кимиевӣ

Давоми ҷадвали 2.2.1.
соли 2015,
бо воҳ. ва %
693
-5
105,4
0,99
56
16
109,8
1,4

адад
бо %
адад
бо %

698
100
40
100

604
86,5
47
117,5

597
98,8
48
102,1

633
106,0
50
104,1

657
103,7
51
102,0

адад
бо %

11
100

12
109,0

11
91,6

10
90,9

8
0,8

8
100

-3
0,72

адад
бо %

29
100

35
120,6

37
105,7

40
108,1

43
107,5

48
111,6

19
1,6

адад
бо %
адад

653
100
273

533
81,6
191

545
102,2
179

579
106,2
182

565
97,5
187

594
105,1
198

-59
0,90
-75

бо %

100

69,9

93,7

101,6

102,7

105,8

0,72

адад
бо %

100
100

108
108,0

108
100,0

115
106,4

113
98,2

118
104,4

18
1,18

адад

13

15

17

22

25

28

15

бо %

100

115,3

113,3

129,4

113,6

112,0

2,15

адад

113

112

111

119

114

113

0

бо %
адад
бо %
адад

100
4
100
8

99,1
4
100,0
7

99,1
5
125,0
9

107,2
7
140,0
12

95,7
8
114,2
11

0,99
8
100,0
15

1
4
2
7

бо %

100

87,5

128,5

133,3

91,6

136,3

1,8

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд 2021. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021с. - С.335

Аз ҷадвали 2.2.1. бармеояд, ки динамикаи шумораи корхонаҳои саноатӣ
муътадил нест. Гузашта аз ин, соҳаҳои мухталиф саҳми гуногунро дар
шумораи умумии корхонаҳои саноатӣ соҳибанд. Мутаносибат ба ин
иқтидори саноатии гуногун доранд.
Ҳамин тавр, шумораи умумии корхонаҳои саноати дар соли 2020 ба 693
адад ё 0,99 % шумораи умумии корхона баробар гардида буд.
Агар дар ҳамаи соҳаҳои бахши саноатӣ шумораи умумии корхонаҳо
боло равад, онгоҳ дар самти саноати коркард, истихроҷи маводҳои
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энергетикӣ ва истеҳсоли маҳсулоти хӯрока, ки баръакс нисбатан корхонаҳо
кам шудаанд (мутаносибат ба -10%,-30%,-,30%).
Ба андешаи мо сабаби асосии чунин ҳолат инҳоянд:
-пурзўр шудани рақобатпазирӣ ва воридоти чунин маҳсулот аз хориҷа;
-норасоӣ ва кӯҳнашавии иқтидори саноатӣ, ки ба пешрафт боис
намешавад.
Бояд қайд намуд, ки ба рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа дар
шароити ноустувории иқтисодиёти муосир, асосан ба таркиби арзишии
сохтори иқтидори саноатии минтақа, ки имкони рушд ва таҷаддуди соҳаи
саноатии иқтисодиётро дорад, таъсир мерасонад.
Афзоиши иқтидори саноатии минтақа чун заминаи ташкилёбии рушди
саноатӣ-аграрӣ, ба сохтори он вобастагии калон дорад, ки дар зербоби 1.2
пешниҳод шудааст.
Ин ҳолат муайян кардани сохтори ҷузъҳои иқтидори саноатии
минтақаро талаб менамояд.
Иқтидори саноатии минтақа: ИСМ=ИС1 +ИС2 +ИС3 , ки аз ҷузъҳои зерин
иборат аст:
ИС1 - имконияти захиравии истеҳсолӣ;
ИС2 - имконияти инноватсионӣ;
ИС3 - имконияти идоракунӣ.
Дар асоси методикаи мавҷудаи арзёбии иқтидори саноатӣ, индекси 3
ҷузъи иқтидори саноатии минтақаро - ИС1, ИС2, ИС3 дар миқёси вилояти Суғд
ҳисоб карда метавонем.
Барои ҳисоби ҷузъи якуми иқтидори саноатӣ ИС1– имконияти захиравии
истеҳсолӣ, воҳиди маъмурӣ-территориявии минтақа бо нишондиҳандаи
максималии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонӣ ба ҳар сари аҳолӣ
ҷудо мешавад (бо нархҳои ҷорӣ, сомонӣ). Аз рӯи ин нишондод шаҳри
Истиқлол пешсаф мебошад ва ба адади 1 баробар карда шудааст.
Нишондиҳандаҳои дигар субъектҳои вилоятро муқоиса карда, индекси онҳо
ҳисобида мешавад.
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Барои

ҳисоби

инноватсионии

ҷузъи

нишондиҳандаи

минтақа:

воҳиди

дуюми

ИС2

маъмурӣ-территориявии

–

имконияти
минтақа

бо

нишондиҳандаи максималии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ҷудо мешавад (ҳазор
сомонӣ). Аз рӯи ин нишондод шаҳри Панҷакент пешсаф мебошад, чунин
нишондиҳандаро бо дигар субъектҳои минтақа бо нишондиҳандаҳои он
муқоиса намоем, индекси он муайян мегардад.
Дар асоси индексҳои арзёбии иҷтимоӣ-иқтисодии иқтидори саноатии
вилояти Суғд, индекси ҷузъи сеюм ИС3– имконияти идоракунӣ хисоб карда
мешавад.
Ҷадвали 2.2.2 Индексҳои истифодабарии чузъҳои иқтидори саноатӣ дар
миқёси шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд (то 1 январи 2020 сол)
Субъектҳои вилоят
н. Айни
н. Ашт
н. Б.Гафуров
ш. Бӯстон
ш. Гулистон
н. Деваштич
н. Зафарабод
ш. Истиқлол
ш. Истаравшан
ш. Исфара
ш. Конибодом
н. Мастчоҳи Кӯҳӣ
н. Мастчоҳ
ш. Панҷакент
н. Спитамен
ш. Хуҷанд
н. Ҷ. Расулов
н. Шаҳристон

ИС1
0,378
0,044
0,041
0,375
0,224
0,011
0,095
1,00
0,011
0,044
0,004
0,004
0,062
0,314
0,115
0,230
0,055
0,028

ИС2
0,330
0,078
0,947
0,143
0,113
0,021
0,075
0,184
0,013
0,126
0,108
0,001
0,083
1,000
0,170
0,450
0,080
0,012

ИС3
0,247
0,074
0,299
0,054
1,000
0,014
0,072
0,150
0,009
0,137
0,073
0,000
0,081
0,031
0,110
0,511
0,067
0,011

ИИ
0,3183
0,065
0,429
0,1906
0,4457
0,0153
0,0806
0,4446
0,011
0,1023
0,0616
0,001
0,0753
0,4483
0,1316
0,397
0,0673
0,017

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд (Маҷмӯаи оморӣ)// Сарраёсати Агентии
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020с. С. -25,75,167,175.

Дар асоси индексҳои истифодабарии иқтидори саноатии муайяншуда дар
миқёси шаҳру ноҳияҳо индексҳои 3 ҷузъи иқтидори саноатии вилояти Суғд
муйаян карда мешавад.
Дар асоси индексҳои муайяншудаи 3 ҷузъи иқтидори саноатии минтақа
65

(иқтидори захиравии истеҳсолӣ, иқтидори инноватсионӣ ва иқтидори
идоракунӣ) индекси интегралии (умумии) иқтидори саноатии вилояти Суғд
(ИИИСВС) муайян карда шуд.
Ҷадвали 2.2.3. Индексҳои ҷузъҳои иқтидори саноатии
вилояти Суғд
Имконияти захиравӣ - истеҳсолӣ (ИС1 )

0,017

Имконияти инноватсионӣ (ИС2 )

0,021

Имконияти идоракунӣ (ИС3 )

0,022

(Индекси ҷамъбастӣ (таркибӣ) – ҳамчун арзиши миёнаи арифметикии
индексҳои хусусӣ ҳисобида мешавад).
Дар асоси индекси 3 ҷузъи иқтидори саноатии минтақа индексҳои
интегралии (ИИИСВС) он муайян карда шудааст.
Ба ҳисоби мо индексҳои интегралии иқтидори саноатии вилояти Суғд
(ИИИСВС):
ИИИСВС= (ИС1 (0,017)+ ИС2 (0,021) + ИС3 (0,022))/3=0,02.
Бо коркарди барномаи Excel фоизи онҳо муайн шудааст, ки дар
диаграммаи поён дода шудааст:

37%

Имконияти
захиравии
истеҳсолӣ
Имконияти
инноватсионӣ

28%
35%

Диаграммаи 2.2.3 - Индексҳои ҷузъҳои иқтидори саноатии вилояти Суғд
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Аз диаграммаи 2.2.3. дидан мумкин, ки бузургии 3 ҷузъҳои иқтидори
саноатии минтақа, тақрибан як хел мебошад.
Аз ин хулоса кардан мумкин, ки ин ҷузъҳо ҳам алоқаманданд ва як хел
тағир меёбанд. Баробарии таносуби онҳо ба сатҳи афзоиши иқтидори
саноатии минтақа таъсир менамояд.
Дар

асоси

индексҳои

3

ҷузъи

иқтидори

саноатӣ,

афзоиши

нишондиҳандаҳои саноатиро дар иқтисодиёти вилояти Суғд дида баромадан
мумкин, ки дар ҷадвали 2.2.4 инъикос ёфтааст.
Ҷадвали 2.2.4. - Вазъи соҳаи саноати вилояти Суғд
Нишондиҳандаҳо

Ҳаҷми маҳсулоти
саноатӣ(млн.
сомонӣ)
бо %
Миқдори
корхонаҳои
саноатӣ (воҳид)
бо %
Шумораи миёнаи
солонаи
кормандони
саноатӣ (нафар)
бо %
Маблағҳои
корхонаҳо дар
охири сол,(ҳаз.
сомонӣ)
бо %
Захираи
мавҷудаи
истеҳсолӣ ва
сарфи он дар
корхонаҳои
истеҳсолӣ (ҳаз.
сомонӣ)
бо %
Ҳачми фоидаи
корхонаҳои
саноатӣ, (ҳаз.
сомонӣ)

2015

2016

2017

2018

2019

6402,1 8662,0 10917,9 11390,6 12062,6

15573,2

Тағйироти
2020 с. нисбат
ба 2015 с. (бо
воҳид ва бо
%)
9171,1

2020

100
698

135,2
604

126,0
597

104,3
633

105,8
657

129,1
693

243,2
-5

100
28746

0,86
30156

0,98
32068

106,0
28286

103,7
35091

105,4
33236

0,99
4490

100
182,3

104,9
268,0

106,3
1050,1

0,88
192,7

124,0
211,3

0,94
507,5

115,6
325,2

100
1367,6

147,0
760,8

391,8
400,3

0,18
1052,7

109,6
1989,7

240,1
2394,4

278,3
1026,8

100
477,4

0,55
1187,6

0,52
1991,7

262,9
511,1

189,0
632,4

120,3
2083,3

175,0
1605,9
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Давоми ҷадвали 2.2.4.
бо %

100

248,7

167,7

0,25

123,7

329,4

436,3
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Чи хеле, ки аз маълумотҳои дар ҷадвал оварда шуда дидан мумкин аст,
аз солҳои 2015 то аввали соли 2021 давраи фаъоли истеҳсоли маҳсулоти
саноатӣ ва афзоиши иқтидори саноатӣ воқеъ гардид. Ҳамин тавр, ҳаҷми
маҳсулоти саноатӣ 2,43 маротиб афзоиш ёфтааст, нисбат ба соли 2019 ба 29,1
% зиёд шудааст. Миқдори корхонаҳои саноатӣ

ба 5 адад ё 0,1 % кам

шудааст, шумораи миёнаи солонаи кормандони саноатӣ ба 4490 нафар ё
15,6% афзудааст. Истифодаи захираи мавҷудаи истеҳсолӣ дар корхонаҳои
истеҳсолӣ ба 1026, 8 ҳаз. сомонӣ ё 75 % афзуд. Ҳаҷми фоидаи корхонаҳои
саноатӣ дар давраҳои нишондода ба 1605,9 ҳаз. сомонӣ ва нисбат ба соли
2019 ба 29,4% зиёд шудааст.
Маблағҳои корхонаҳо дар соли

2020 нисбат ба соли 2015 ба 2,78

маротиб зиёд гардида бошад, нисбат ба соли 2019 бошад ба 20,3 % зиёд
шудааст. Дар соли 2020 паҳн шудани пандемияи СОVID-19 ин ҳолатро
вазнинтар кард.
Ҳамин тариқ, дар маҷмӯъ динамикаи нишондиҳандаҳои иқтидори
саноатии вилояти Суғд ба афзоиши он оварда истодааст. Ин бори дигар
зарурияти коркарди механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ
минтақа

ва

муйаян

намудани

самтҳои афзалиятнокии

ташаккул ва

истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд ва Ҷумҳурии Тоҷикистонро
шаҳодат медиҳад, ки дар боби 3-юм таҳлил шудааст.
Афзоиши иқтидори саноатии минтақа тавассути сифати идоракунии
рушди иҷтимоӣ - иқтисодӣ тавсиф мешавад, ки аз он паҳно ва самаранокии
истифодабарии ин иқтидор вобаста аст.
Рушди иқтидори саноатӣ асоси ҳалли муаммоҳои иқтисодиёти минтақа
ба шумор меравад, ки барои боло бардоштани самаранокии рушди
иҷтимоиву иқтисодии минтақа зарур аст. Нишондиҳандаҳои баҳодиҳанда,
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рушддиҳанда ва истифодабарандаи иқтидори саноатии минтақа динамикаи
зиёд шудани дараҷа ва суръати рушди маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба
шумор меравад.
Дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилояти Суғд қисми асосии
онро бахши истеҳсолӣ ташкил менамояд ва саҳми он аз соли 2013 то 2018 сол
бештар аз 50% афзудааст.
Дар самти самаранок истифодабарии иқтидори саноатии минтақа
миқдори коргарон нақши калидӣ дорад, ки дар ҷадвари зер инъикос ёфтааст.
Ҷадвали 2.2.5. - Миқдори коргарон дар иқтисодиёти минтақа
Нишондиҳанда
ҳо

воҳиди
ченак

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Бахши воқеӣ

ҳазор
нафар
бо %
ҳазор
нафар

261,7

256,
5
98
7,6

254,5

255,4

258,8

269,0

Суръати
афзоиши соли
2019 нисбат ба
соли 2014
7,3

99,2
6,9

100,3
7,6

101,3
8,8

103,9
9,0

102,7
3,5

бо %

100

90,7

110,1

115,7

102,2

163,6

ҳазор
нафар
бо %
ҳазор
нафар
бо %
ҳазор
нафар
бо %

26,7

138,
1
23,3

23,1

22,1

21,6

22,1

- 4,6

100
4,9

87,2
4,8

99
4,6

95,6
4,3

97,7
4,2

102,3
4,1

82,7
- 0,8

100
4,3

97,9
4,5

95,8
4,1

93,4
4,4

97,6
4,5

97,6
4,2

83,6
- 0,1

100

91,1

107,3

102,2

93,3

97,6

ҳазор
нафар
бо %

129,8

104,
6
145,
5
112

147,4

147,3

149,4

152,5

22,7

101,3

99,9

101,4

102

117,4

Саноати
истихроҷи
маъданҳои кӯҳӣ
ва коркарди
конҳо
Саноати
коркард
Нерӯи барқ, газ
ва таъминоти
об
Сохтмон

Бахши
хизматрасонӣ

100
5,5

100
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Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки шумораи омилҳои инсонӣ дар
раванди истифода доимӣ нест. Ҳамин тавр, дар бахши воқеи шумораи
кормандон дар соли 2019 дар муқоиса бо соли 2014 ба андозаи 2,7 % афзуда,
269 ҳазор нафарро ташкил дод. Дар як вақт дар соҳаи саноати истихроҷи
маъданҳои кӯҳӣ шумораи кормандон то ба андозаи 63,6% зиёд шуда дар
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бахши саноати коркард баръакс шумораи кормандон то ба 18% ё -4,6 ҳазор
нафар кам шуд. Барои муқоиса дар соҳаи сохтмон шумораи кормандон дар
ҳолати камшавӣ қарор дошт, аммо дар самти хизматрасонӣ ба андозаи 17,4 %
ё ба миқдори 2,8 ҳазор нафар зиёд шуд. Ҳамин тавр, шумораи кормандон дар
бахши саноатӣ ба таври муътадил фаъолият надоранд. Мутаносибан ба ин
иқтидори саноатии бахши саноатии вилояти Суғд иқтидори мехнатӣ ба таври
босамар истифода намешавад.
Ҳамин тавр, чунонки маълум шуд, саноати коркард дар бахшҳои
саноатии минтақа нақши калиди дорад ва рақобатпазирии иқтисодиёти
минтақа ва умуман ҷумҳурӣ аз фаъолияти он ва қобилияти афзоиши арзишии
иловашуда вобаста аст.
Аз ин рӯ, омӯзиши ҳачми маҳсулоти саноатї аз рӯи намудҳои фаъолияти
иқтисодии саноат ва дар умум саноати коркарди минтақа, ки дар зер инъикос
ёфтааст, вобастагии зич дорад.
Ҷадвали 2.2.6. – Таркиби ҳаҷми маҳсулоти саноатии вилояти Суғд
Нишонди
ҳандаҳо

воҳиди 2015
ченак

2016

2017

2018

Солҳо
2019

2020

Суръати
афзоиши соли
2020 нисбат ба
соли 2015, бо воҳ.
ва бо %
Саноати
1285821 2506840, 4050016, 3969400, 3686351, 2859139
1573318,1
ҳаз.
,1
7
8
0
2
,2
истихроҷ
сомонӣ
бо %
100
194,9
161,5
98,0
92,8
0,77
222,3
Саноати
3376750 4342322, 5678305, 6685700, 8350510, 1158878
8212030,2
ҳаз.
коркард
2
2
0
9
1,1
сомонӣ ,9
бо %
100
128,5
130,7
117,7
124,9
138,7
343,1
231625, 229332,3 338095,0 843300,0 1016670, 1125299
893674,3
Истеҳсол ва ҳаз.
7
,8
тақсимоти
сомонӣ 5
нерӯи барқ, бо %
100
99,0
147,4
249,4
120,5
110,6
485,8
газ ва об
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Аз таҳлили ҷадвал дидан мумкин, ки афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатии
вилояти Суғд дар умум аз соли 2015 то соли 2020 нобаробар афзуд.
Чунончи, дар саноати истихроҷ ҳамасола суръати афзоиш номунтазам
буд. Агар суръати афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар соли 2016 нисбат ба
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соли 2015 ба 94,9% афзуда бошад, дар соли 2019 нисбат ба соли 2018 бошад,
баръакс ба 7,2% паст гардида 92,8% -ро ташкил дод. Дар муқоиса бо соҳаи
коркард, суръати афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ равшантар буда, 34,3%ро ташкил дод. Ва истеҳсоли нерӯи барқ, газ ва об бошад ҳамчунин
номунтазам мебошад. Пас агар суръати афзоиши истеҳсолот дар соли 2016
нисбат ба соли 2015 ба 1% паст гардида бошад, дар соли 2018 нисбат ба соли
2017 суръати афзоиши маҳсулот ба 147,4% ё баробар гардид. Ин ҳама аз
амали номунтазами ин зерсоҳаҳои саноатӣ ё пурра истифода набурдани
иқтидори саноатиро бо дигар сабабҳо шаҳодат медиҳад.
Аз рӯи ин натиҷаҳо хулоса кардан мумкин, ки дар саноати коркард
иқтидори саноатӣ нисбатан самаранок истифода шуда истодааст.
Чунонки аз ҷадвали боло бармеояд, ба нақши таъмини омили инсонӣ бо
фаъолияти корӣ аҳамияти калон зоҳир мешавад, зеро рушди сармояи инсонӣ
дар иқтидори саноатӣ дар вилояти Суғд ба таври назаррас афзоиш ёфта,
боиси болоравии шуғли аҳолӣ дар иқтисодиёт мегардад.
Самаранокии истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд бо
ҳавасмандгардонии иқтисодии сармояи инсонӣ вобаста буда, метавонад дар
шароити

маҳдуди

сармоягузории

хориҷӣ

ва

ватанӣ

ракобатпазирии

истеҳсолкунандагони ватаниро дар бозори маҳаллӣ ва ҷаҳонӣ таъмин
намояд.
Ин раванд ба ташаккули модели рушди саноатӣ-аграрӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва вилояти Суғд мусоидат мекунад.
Дар ҷараёни таҳқиқот муайян карда шуд, ки ба истифодабарии иқтидори
саноатӣ омилҳои берунӣ ва дарунии маҳдудкунада ва мутобиқ таъсир
мерасонанд. Ба нишондоҳиндаҳои маҳдудкунанда чунин омилҳо дохил
мешаванд:
1. Мавқеи ҷуғрофии вилоят. Вилоят дорои алоқаи роҳи оҳан танҳо бо
Ҷумҳурии Ӯзбекистон мебошад. Дар дохили ҷумҳурӣ кашонидани мол ва
маҳсулот асосан тавассути нақлиёти автомобилӣ сурат мегирад. Ба ғайр аз
ин, интиқоли молу маҳсулот ба воситаи Ҷумҳурии Қирғизистон сурат
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мегирад, ки ин арзиши маҳсулотро боло мебарад.
Маҳдудияти баромадан ба шоҳроҳҳои байналмилалӣ аз ҷониби
Ҷумҳурии Ӯзбекистон, хароҷоти баланди нақлиётӣ омили доими буда,
мушкилот барои рушди алоқаҳои иқтисодӣ ва амалгардонии лоиҳаҳои
бузурги инноватсиониро талаб мекунад.
2. Коҳиши суръати рушди иқтисодиёти ҷаҳонӣ. Дар чунин ҳолат
имконияти берун рафтани захираҳои молиявӣ аз мамлакат, боло рафтани
фоизи қарзҳо барои фаъолияти соҳибкорӣ ва поён рафтани ҳаҷми интиқоли
маблағҳо аз ҷониби муҳоҷирони меҳнатӣ ба мушоҳида мерасад.
3. Сохтори мавҷудаи иқтисодиёти вилоят асосан аз хоҷагии қишлоқ ва
истихроҷи канданиҳои фоиданок ба вуҷуд меояд. Дар чунин соҳаҳо
технологияи инноватсионӣ қариб ки ба мушоҳида намерасад, ва фаъолияти
ин соҳаҳо асосан аз ҳолати бозори ҷаҳонӣ вобастагӣ дорад.
4. Норасоии ҷойҳои корӣ ҳангоми рушди захираҳои меҳнатӣ.
5. Муҳоҷирати меҳнатӣ ва берун рафтани кадрҳои баландихтисос.
Дар як вақт, як қатор омилҳои мусбӣ низ мавҷуданд, ки имкониятҳои
мустаҳкам намудани вилоятро дар идомаи рушди устувори иқтисодӣ таъмин
мекунанд:
1) нархҳои баланди бозори ҷаҳонӣ барои захираҳои минералии дар
вилоят истеҳсолшаванда;
2) дараҷаи баланди нархҳо барои масҳулоти асосии хўрокае, ки аз
вилоят ба бозори ҷаҳонӣ бароварда мешавад;
3) дастгирии ислоҳот ва барномаҳо аз ҷониби шарикон оид ба рушди
соҳаҳои пешқадам;
4) рушди соҳибкорӣ.
Барои дар амал татбиқ намудани барномаҳо дар минтақа афзоиши
самараноки истифодабарии иқтидори саноатӣ зарур мебошад.
Аз ин рӯ, заминаи моддию техникӣ ва рушди муосири минтақа барои
афзоиши иқтидори саноатии минтақа ва истифодабарии он заминаи мусоид
фароҳам меорад.
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Зеро, барои баҳодиҳӣ ва афзоиши иқтидори саноатии вилояти Суғд
заминаи моддию техникии рушди саноати кӯҳӣ, аз ҷумла истихроҷ ва
ғанигардонии маъдани металлҳои ранга ва нодир мавҷуд аст.
Ҳамчунин дар минтақа корхонаҳое мавҷуданд, ки тилло, нуқра, сурб,
рӯҳ, фтор, ангишт, нафт, гази табиӣ, гранит, мармар, гаҷ, қуми кварс ва дигар
масолеҳи сохтмонро истихроҷ мекунанд, барои зиёд намудани маҳсулоти
умумии минтақавӣ, ва аз ин руй барои афзоиши иқтидори саноатии минтақа
мусоидат мекунанд. То имрӯз дар ҳудуди вилоят имконияти баҳодиҳӣ ба
афзоиши иқтидори саноатии минтақа нопурра истифода шуда истодааст.
Дар воқеъ, вилояти Суғд дорои иқтидори бузурги захиравии саноатӣ ба
ҳисоб меравад, ки онро барои афзоиши иқтидори саноатии минтақа истифода
бурдан лозим.
Агар ба омор назар афканем, аз 177 номгӯи муҳимтарин маҳсулоти
саноатии истеҳсолшаванда дар моҳҳои январ – декабри соли 2019 истеҳсоли
116 номгӯй ( 65,5 фоиз) афзуда, 57 номгӯй ( 32,2 фоиз) кам шудааст ва 4
номгӯй ( 2,3 фоиз) истеҳсол нагардидаст.
Аз 657 корхонаҳои саноатии ҳисоботдиҳанда дар моҳҳои январ –
декабри соли 2019 – ум 415 корхона ё 67 фоиз нисбат ба моҳҳои январ –
декабри соли гузашта сатҳи истеҳсолро баланд бардошта, 152 адад ё 24,5
фоиз корхонаҳо сатҳи истеҳсолро паст намуданд.36
Зеро, дар соли 2012 аҳамияти маҷмӯи индекси интегралии иқтидорҳои
саноатӣ ва захиравӣ ба 0,73 баробар гардид, вале соли 2017 то 0,95 тағйир
ёфт.
Аз ин рӯ, ба афзоиши иқтидори корхонаҳои саноатии минтақа эътибори
зарурӣ додан лозим аст.37
Ҳамин тавр, афзоиши иқтидори саноатӣ дар асоси аз танзим ва

Вазъи иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд январ – декабр // Сарраёсати Агентии омори назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд. – Хуҷанд, 2019. – С. 10-11.
37
Файзиева Д.И. Афзоиши иқтидори индустриалии вилояти Суғд [Матн] / Д.И. Файзиева, М.М. Исмоилов //
Системаҳои иттилоотӣ: муаммоҳо ва дурнамои рушд: Маводи конференсияи байнидонишгоҳии илмӣамалии олимон, муҳаққиқони ҷавон, магистрантон ва донишҷӯёни вилояти Суғд (ш. Хуҷанд, 3-4 апрели 2020
с.). – Хуҷанд, 2020. – С. 22.
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таҷҳизонидани техникӣ пешбинишуда оғоз кардан лозим мебошад.
Аҳамият ва афзоиши иқтидори саноатӣ, ки то ибтидои солҳои 1980-ум
асоси иқтисодиёти минтақа буд, аҳамияти хосаро дорад.
Дар нақшаи аввал технократҳо пеш омадаанд, ки бояд ҷомеаи аз ҷиҳати
технологӣ пешрафтаро ташкил кунанд, ки афзоиши иқтидори саноатии
минтақа ва самаранок истифодабарии онро таъмин менамояд.
Дар чунин шароит нақши давлат боз ҳам тақвият меёбад. Давлат
вазифаҳои пешбарандаи ташаккул ва афзоиши иқтидори саноатӣ, омода
намудани кадрҳо ва назоратро бар ӯҳдаи худ мегирад. Ҳама чиз ба
истифодабарии иқтидори саноатии минтақаву кишвар нигаронида шудааст.
Азбаски, пешрафт суръати баланди рушдро таъмин менамояд (дар акси
ҳол ҷомеа қафо мемонад), суръат тавассути истифодабарии технологияҳои
нав ва мустаҳкамкунии интизоми истеҳсолӣ таъмин карда мешавад.
Роҳҳои асосии афзоиши иқтидори саноатӣ дар минтақа:
‒ баланд бардоштани хосилнокии мехнат;
‒ баланд

бардоштани

самаранокии

истеҳсолот

аз

ҳисоби

истифодабарии техника на технологияи муосир дар соҳаҳои саноатӣ;
‒ ивази воситаҳои истеҳсолотӣ.
Аҳамияти ҳосилнокии меҳнатро дар баланд бардоштани самаранокии
истифодабарии иқтидори саноатӣ дар мисоли корхонаи саноатии ҶДММ
“Ҷавонӣ” – и вилояти Суғд мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар ҷадвали
зерин инъикос гардидааст:
Ҷадвали 2.2.7. -Нишондиҳандаи корхонаи истеҳсолии ҶДММ “Ҷавонӣ”
Нишондиҳандаҳо

Ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулот (млн.
сомонӣ)
Миқдори миёнаи
кормандон (нафар)

2016

2017

Солҳо
2018

2019

2020

8004702,28

10376144,16

10022548,31

7136324,89

11488730,44

Суръати
афзоиши
соли
2019
нисбат
ба соли
2016, бо
ҳисоби
фоиз
143

863

834

817

801

782

0,9
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Давоми ҷадвали 2.2.7.
Ҳосилнокии меҳнат
(ҳазор сомонӣ)

9275,44

12441,42

12267,50

8909,27

14691,47
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Коркарди муаллиф дар асоси: маълумоти оперативӣ дар асоси маълумотҳои корхонаи ҶДММ
“Ҷавонӣ”

Аз таҳлили ҷадвал бармеояд, ки баланд бардоштани самаранокии
истеҳсолот аз хисоби ҷорӣ намудани техника на технологияи муосири дар
соҳаҳои саноатӣ ва ивази воситаҳои истеҳсолотӣ ба ҳосилнокии меҳнат
таъсири мусбӣ менамояд. Хусусан дар соли 2016 дар корхонаи ҶДММ
“Ҷавонӣ” ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот 8 004 702,28 млн. сомониро ташкил
карда бошад, аз ҳисоби таъсири мусбии 3 роҳҳои афзоиши иқтидори саноатӣ
дар минтақа, ки дар боло зикр гардида буд, ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ дар
соли 2020 ба 11 488 730,44 млн. сомонӣ расида аст, ки ба 44 % афзудааст.
Ҳамин тавр, ҳосилнокии меҳнат бо технологияи муосир ва аз нав
таҷҳизотонидани истеҳсолот яке аз роҳҳои асосии афзоиши иқтидори
саноатии минтақа мебошад.
Ба ҳосилнокӣ ва афзоиши иқтидори саноатӣ дигар омил, омили
коэфисиенти сменагӣ таъсири мусбӣ мерасонад.
Таъсири баст ба афзоиши иқтидори саноатӣ бо чунин формула ҳисобида
мешавад:
Кс

Бо истифодабарии формулаи додашуда38 коэфисиенти сменагии сехи
ресандагии корхонаи ҶДММ “ Ҷавони”-ро ҳисоб карда баромадем.
Коэфисиенти сменагӣ
Дар сехи ресандаги фаъолият дар 3 баст қарор гирифтааст. Дар ҳар як
баст

63

адад

таҷҳизот

пурра

истифода

мешавад,

ки

самаранокии

истифодабарии иқтидори истеҳсолиро баланд менамояд.
Чун таҷриба, гузаштан ба 3 бастаи фаъолият дар дигар корхонаҳо ҷори
Позднякова, В.Я. Экономика предприятия (фирмы). Практикум. 2-ое издание. – Москва: Инфра-М, 2010. –
С. 24
38
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намуданро пешниҳод менамоем. Дар чунин ҳолат миқдори коэфисиенти
сменагӣ баланд шуда, миқдори таҷҳизотҳои истифодабурдашуда ба 1,5
баробар ё ин ки 50% зиёд мегардад. Аз ҳамин ҳисоб ҳаҷми маҳсулот низ 1,5
баробар меафзояд, ки коэфисиенти бозгашти фондҳоро баланд менамояд.
Баланд шудани ҳосилнокии меҳнат ба зиёдшавии коэфисиенти сменагӣ
ба афзоиши иқтидори истеҳсолии корхонаи ҶДММ “Ҷавонӣ” овардааст, ки
дар поён инъикос гардидааст.
Ҷадвали 2.2.8. - Нишондиҳандаҳои иқтидори истеҳсолии корхонаи ҶДММ
“Ҷавонӣ”
Нишондиҳандаҳо
Соли 2015
Иқтидорнокии Истеҳсоли
лоиҳавӣ
маҳсулот

Намудҳои маҳсулот

Воҳиди
ченак

Риштаи пахтагӣ
Матои пахтагӣ
Маҳсулоти
дӯзандагӣ
Аз он ҷумла:
Маҳсулоти
дӯзандагии
рангшуда

тонна
ҳаз. м2
ҳаз. дона

1250,0
2450,0
1440,0

628,1
1557,5
890,1

Истифодабари
иқтидори
миёнаи
солона бо ҳисоби
фоиз
50,2%
63,6%
61,8%

ҳаз. дона

1250,0

758,3

60,7%

Риштаи пахтагӣ
Матои пахтагӣ
Маҳсулоти
дӯзандагӣ
Аз он ҷумла:
Маҳсулоти
дӯзандагии
рангшуда

тонна
ҳаз. м2
ҳаз. дона

Соли 2016
1250,0
2450,0
1440,0

773,4
1852,8
1001,6

61,9%
75,6%
69,6%

ҳаз. дона

1250,0

746,8

59,7%

Риштаи пахтагӣ
Матои пахтагӣ
Маҳсулоти
дӯзандагӣ
Аз он ҷумла:
Маҳсулоти
дӯзандагии
рангшуда

тонна
ҳаз. м2
ҳаз. дона

Соли 2017
1250,0
2450,0
1440,0

1006,7
2471,1
1333,3

80,5%
100,9%
92,6%

ҳаз. дона

1250,0

1161,7

92,9%

тонна
ҳаз. м2

Соли 2018
1250,0
2450,0

993,8
2431,7

79,5%
99,3%

Риштаи пахтагӣ
Матои пахтагӣ
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Давоми ҷадвали 2.2.8.
Маҳсулоти
дӯзандагӣ
Аз он ҷумла:
Маҳсулоти
дӯзандагии
рангшуда

ҳаз. дона

1440,0

1336,0

92,8%

ҳаз. дона

1250,0

1218,2

97,5%

Риштаи пахтагӣ
Матои пахтагӣ
Маҳсулоти
дӯзандагӣ
Аз он ҷумла:
Маҳсулоти
дӯзандагии
рангшуда

тонна
ҳаз. м2
ҳаз. дона

Соли 2019
1250,0
2450,0
1440,0

783,3
2105,8
1233,8

62,7%
86,0%
85,7%

ҳаз. дона

1250,0

1030,3

82,4%

Коркарди муаллиф дар асоси: маълумоти оперативӣ дар асоси маълумотҳои корхонаи ҶДММ
“Ҷавонӣ”

Чунин ҳолатро дар дигар корхонаҳои саноатии минтақа ба монанди
ҶСП “Оби Зулол”, ҶСК “Қолинҳои Суғд” -и ш. Гулистон мушоҳида кардан
мумкин аст.
Тањлили нишондињандањои ҶДММ “Ҷавонӣ” нишон медињад, ки
дараљаи истифодаи иќтидори саноатї дар истењсоли 3 намуди мањсулот дар
солњои 2015 - 2019 дорои нишондињандањои мухталиф мебошад. Њамин тавр,
агар дар истењсоли риштаи пахтагї дараљаи истифодаи иќтидори саноатї
50,2% боло ва дар умум истењсолот 62,7% боло рафта бошад, он гоњ
мутаносибан ба ин матои пахтагӣ аз 3,6% то 86,0%, ва маҳсулоти дӯзандагӣ аз
61,8% то 85,6% боло рафтааст.
Аммо нишондињандањои мањсулоти дӯзандагии рангшуда баёнгари он
њастанд, ки дар онњо дар соли 2018 иќтидори истењсолї то ба 97,5% боло
рафтааст, аммо мутаассифона дар соли 2019 ба андозаи 15,1% кам шуда, 82,4
%-ро ташкил додааст. Динамикаи ин нишондињандањо ба таври куллї
истифодаи иќтидори саноатии ҶДММ “Ҷавонӣ, ки тамоюли рушдро соњиб
аст, тавсиф мекунад.
Таҳлили нишондиҳандаҳои ҶДММ “Ҷавонӣ” сатҳи истифодабарии
иқтидори саноатиро дар истеҳсоли 3 намуди маҳсулотҳо дар солҳои 2015 –
2019, ки нишондоди баробар дорад, инъикос намудааст.
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Чунончи, агар дар истеҳсоли риштаи пахтагӣ сатҳи истифодабарии
иқтидори саноатӣ аз 50,2% ба 62,7% афзоиш ёфта бошад, дар истеҳсоли матои
пахтагӣ мувофиқан истифодабарии иқтидори саноатӣ аз 63, 6% то 86,0%
афзоиш ёфт, ва дар маҳсулоти дӯзандагӣ ин нишондод аз 61,8% то 85, 6%
афзоиш ёфт.
Динамикаи ин нишондиҳандаҳо дар умум истифодабарии иқтидори
саноатии ҶДММ “Ҷавонӣ”-ро, ки тамоюли афзоишро дорад, нишон медиҳад.
Ҷадвали 2.2.9. - Нишондиҳандаҳои корхонаҳои истеҳсолии вилояти Суғд
ҶСП “Оби Зулол”
солҳо
2017
2018
2019

2020

Нишондиҳандаҳо

2015

2016

Ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулот (ҳазор
сомонӣ)
Миқдори миёнаи
кормандон
(нафар)
Ҳосилнокии
меҳнат (сомонӣ)

150
571,2

152
647,3

159594,1

180495,7

254151,3

285468,8

Суръати
афзоиши
соли 2019
нисбат
ба соли
2016, бо
ҳисоби
фоиз
189

331

398

236

342

403

403

1,21

454,8

383,5

676,2

527,7

630,6

708,3

155

Нишондиҳандаҳо

2015

ҶСК “Қолинҳои Суғд”
солҳо
2016
2017
2018

2019

2020

Ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулот (ҳазор
сомонӣ)
Миқдори миёнаи

12
261,4

16
218,1

32408

51167,3

80375,2

45326,4

Суръати
афзоиши
соли 2019
нисбат
ба соли
2016, бо
ҳисоби
фоиз
369,6

195

211

230

294

444

407

208,7
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Давоми ҷадвали 2.2.9
кормандон
(нафар)
Ҳосилнокии
меҳнат (сомонӣ)

62,8

76,8

14,0

174,0

181,0

111,6

185,6

Коркарди муаллиф дар асоси: маълумоти оперативӣ дар асоси маълумотҳои Сарраёсати
агентии омор дар вилояти Суғд

Таҳлили нишондиҳандаҳои ҶСП “Оби Зулол” ва ҶСК “Қолинҳои Суғд”
ҳамчунин ба тамоюли афзоиши умумии сатҳи истифодабарии иқтидори
саноатӣ дар корхонаҳои вилояти Суғд мувофиқат мекунад.
Дар ҶСП “Оби Зулол” дар соли 2019 ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ нисбат ба
соли 2016 ба 189 % афзоиш ёфт, ҳосилнокии меҳнат ба 155% афзоиш ёфт, дар
ҳоле, ки миқдори коргарон танҳо ба 21 % зиёд гардид.
Дар мавриди ҶСК “Қолинҳои Суғд” бошад, дар ин корхона низ ҳаҷми
маҳсулот дар соли 2019 ба 369% афзоиш гардид, ҳосилнокии меҳнат ба 70%
ва миқдори коргарон ба 108% афзоиш ёфт.
Динамикаи ин нишондиҳандаҳо дар умум истифодаи иқтидори саноатии
корхонаҳои саноатии вилояти Суғдро тавсиф медиҳад. Дар баробари ин,
душвориҳо дар ташаккулдиҳии иқтидори саноатӣ низ вуҷуд доранд.
Ба фикр мо, ҳалли мушкилоти мақсадноки модели рушди саноатӣаграрӣ ва афзоиши иқтидори саноатии минтақа дар корхонаҳои саноатӣ
ҳалли масъалаҳои зеринро мавриди баррасӣ қарор медиҳад:
- истифода намудани технологияҳои нав;
- пурзӯр намудани интизоми истеҳсолӣ;
- тарбияи кадрҳои баландихтисос.
Ин нишондиҳандаҳо барои афзоиши иқтидори саноатии минтақа ва
самаранок истифодабарии он, баҳри баланд бардоштани маҳсулнокии
истеҳсолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад.
Афзоиши иқтидори саноатӣ дар вилояти Суғд аз чунин омилҳо вобаста
мебошанд:
1) ворид ва аз нав кардани сармояи асосии иқтисодиёти минтақа;
2) андозбандӣ ва таснифоти сармояи инсонӣ;
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3) рушди босуръати соҳаҳои саноатӣ ва муҳити хизматрасонӣ;
4) дар иқтисодиёти минтақа истифодабарии шакли омехтаи моликият ва
шаклҳои идоракунии хоҷагидорӣ.
Нақши ин шартҳо барои афзоиши иқтидори саноатӣ, механизми
истифодабарии он ва ташаккули сармояи инсонӣ дар минтақа асос мебошад.
Истифода намудани захираҳои истеҳсолӣ ва афзоиши иқтидори саноатии
минтақа аз ҳисоби динамикаи маблағгузорӣ ва ба истифода додани
захираҳои асосӣ ҳамчун шарти модели рушди саноатӣ-аграрӣ суръат
мегирад. Афзоиши иқтидори саноатӣ аз динамикаи маблағгузорӣ ба
корхонаҳои саноатии минтақа вобаста мебошад ва дар ҷадвали зерин оварда
шудааст.
Ҷадвали 2.2.10 – Динамикаи маблағгузорӣ ба корхонаҳои саноатии
минтақа (хазор сомонӣ)
Нишондиҳан
даҳо

2019

2020

1514773,
8

1736020,
3

1321534,
6

104,3
307813,4

0,75
436457,2

114,6
465706,9

0,76
424933,0

Суръат
и
афзоиш
и соли
2020
нисбат
ба соли
2015
337390,
2
0,79
89964,7

113,7
117384,5

0,80
139100,6

141,7
154627,5

106,7
204249,1

0,91
189469,7

126,8
88089,2

100
667953,7

115,7
978778,5

118,4
1251633,
5

111,1
482342,1

132,0
689919,3

0,92
300286,2

100
1744,6

146,5
4410,6

127,8
1996,8

0,38
2766,5

143,0
1106,8

0,43
1367,2

186,8
367667,
5
0,44
-377,4

100

252,8

0,45

138,5

0,40

123,5

0,78

Солҳо
2017
2018

2015

2016

Маблағгузори
и
асосӣҳамагӣ
бо %
Маблағҳои
давлатӣ
бо %
Маблағҳои
аҳолӣ
бо %
Сармояи
хориҷӣ

1658924,
8

1925043,
1

2008398,
0

100
334968,3

116,0
381071,1

100
101380,5

бо %
Иттифоқи
матлубот
бо %

80

Давоми ҷадвали 2.2.10.
Ҷамъияти
саҳҳомӣ
бо %

40618,3

29862,1

37545,9

77973,1

55472,2

52411,2

11792,9

100

0,73

125,7

207,6

0,71

0,94

129,0

Ҷамъиятҳои
масъулияташа
он маҳдуд ва
соҳибкорони
хусусӣ
бо %

235803,5

232722,9

189001,4

227063,9

273040,1

305176,2

69372,7

100

0,98

0,81

120,1

120,2

111,7

129,4

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд 2021. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори
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Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки динамикаи маблағгузорӣ аз рӯи
шаклҳои моликият нобаробар мебошад. Пас, агар маблағгузории асосӣ дар
умум дар соли 2020 нисбат ба соли 2015 ба -337390,2 ҳазор сомонӣ ё ба 0,79 %
кам шуда бошад, маблағҳои давлатӣ ба ин мақсадҳо ба 126,8 % зиёд гардида
ба 89964,7 ҳазор сомонӣ баробар гардид, ва хароҷоти аҳолӣ ба 186,8%
афзоиш ёфтааст. Чун хулоса қайд менамоем, ки зиёд шудани иқтидори
саноатӣ дар шаклҳои гуногуни моликият дар минтақа устувор, доимӣ ва
мунтазам намебошад. Баробари ин, аз рӯи баъзе шаклҳои моликият
(хоҷагидории

коллективӣ)

низ

тағир

ёфтааст.

Дар

ҳақиқат

аз

рӯи

нишондихандаҳои мазкур ва ҳолати сармоягузорӣ ба фондҳои асосии
иқтидори саноатӣ аз тарафи аҳолӣ ва давлатӣ нобаробар мебошад.
Дар ҳақиқат аз рўи ду ҳолат ба амал ворид намудани фондҳои асосии
иқтидори саноатии корхонаҳои хусусӣ ва давлатӣ то ба андозаи (30%, 60%
мутаносибан) поён рафтааст.
Бояд қайд кард, ки иқтидори саноатӣ аз даврони ИҶШС дар заминаи
азнавсозӣ оғоз гардидааст.
Ҳамин тавр, дар марҳилаи ибтидоии дигаргунӣ, ки соли 1991 дар назар
дошта мешавад иқтисодиёти вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли
1994 дар заминаи иқтисодиёти бозаргонӣ пурра ташаккул меёбад ва
иқтисодиёти кишвар дар асоси бозор фаъолият мекард. Аммо аз моҳи майи
соли 1992 оғоз намуда дар ҷумҳурӣ дигаргуниҳои сиёсӣ, яъне ҷанги
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шаҳрвандӣ ва табаддулоти давлатӣ ба вуқӯъ пайваст ва гузариш ба иқтисоди
бозорӣ ва ташаккули сармояи соҳибкорӣ ва ворид шудани сармояи асосӣ ба
иқтисодиёти ҷумҳурӣ ва минтақаҳо барои афзоиши иқтидори саноатии
минтақаба таъхир афтоданд.
Раванди дар боло қайдгардида то имрӯз ба иқтисодиёти вилояти Суғд
таъсири манфӣ расонида омада истодааст.
Омор аз он шаҳодат медиҳад, ки таҳфиф, яъне кам кардани ҳудуди
истеҳсолоти саноатӣ дар корхонаҳои саноатӣ дар солҳои мустақилият дар
вилояти Суғд пайдо шудааст.
Ин дар доираи тағйирот дар рушди иқтисодиёт ва танзими сохторӣ руҳ
дод, ки пеш аз ҳама ба ду минтақаи дорои иқтидори аз ҳама рушдёфтаи
саноат - Хуҷанд ва Бӯстон ба миён омадааст, ки ба афзоиши иқтидори
саноатии минтақа мусоидат намуд.
Дар маҷмӯъ, дар вилояти Суғд иқтидори саноатӣ меафзояд, ҳиссаи
захираҳои нави истеҳсолӣ ва сифати сармояи инсонӣ боло меравад, ки ин дар
афзоиши MMД таъсири хешро хоҳад расонид.
Ҳамин тариқ, дар соли 2020 нисбат ба соли 2015 динамикаи истеҳсоли
маҷмӯи маҳсулоти саноатии минтақа дар нархҳои доимӣ дар вилояти Суғд ба
15573,2 млн. сомонӣ, ё 301,2 % афзун гардид39.
Афзоиши суръати MУМ аз ҳисоби зиёд шудани фоидаи корхонаҳо ва
афзоиши иқтидори саноатии минтақа вобастагӣ дорад.
Ҳамин тариқ, метавон қайд кард, ки раванди афзоиши иқтидори саноатӣ
ва истифодаи басамари он дар иқтисодиёти вилояти Суғд аз равандҳои
ҷаҳонишавӣ вобастагӣ дорад ва барои самаранокии он муносибати муназзам
зарур аст.
Ҳама гуна муқоиса дар ҳудуд ё вақт моҳияти низомнокиро инъикос
мекунад. Он ҳамчун объект ё раванди таҳқиқшударо дар алоқамандии
мустақим бо дигар ашё ё динамика баррасӣ мекунад. Ва барои афзоиши
Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд 2021. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021с. - С.13.
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истифодабарии иқтидори саноатии минтақа иқтисодиёти вилояти Суғд бояд
вобаста аз равиши низомӣ асос ёфта бошад.
Таҳлили низомӣ дар ҷараёни афзоиши иқтидори саноатии вилояти Суғд
андешамандона сурат гирифтани раванд, ҳисобҳо, пешгӯиҳо ва натиҷаҳои
ҳама нишондиҳандаҳои иқтисодиёт ва зиндагии аҳолиро таъмин мекунад.
Нишондиҳандаҳои фаъолияти як қатор муассисаҳои соҳаи саноатӣ дар
поён оварда шудааст.
Ҷадвали 2.2.11 - Нишондиҳандаҳои корхонаҳои саноатии шаҳри Хуҷанд40

Номгӯи корхонаҳо

Истеҳсоли
Истеҳсоли маҳсулот
маҳсулот дар соли
2019
ба
ба
нархҳои
январавгуст
августи нархҳои мукоиса
августи
с.2020
с.2019
амалкун вии
с.2020
корхона
анда
ҳо

Комбинати
таълимӣ-истеҳсолии
карҳо №3
КМ "ВТ-Силк"

217,2

ҶДММ "7-Ганҷ"

153,0

ҶСК "Лаъл"
ҶДММ
"МАҲКАМОВ"
ҶДММ
"Ҳуҷандпроммаш"
ҶСП "Яхмоси 33"
ҶДММ
"ОРИЁНПЛАСТ
2018"
ҶСК
"Комбинати
шир"

36,8

c.2020
нисбат
ба
с.2019

Шумо
раи
корга
рон

119,1

119,1

30,9

-82,3

50

1240,2

799,2

1491,6

1618,2

76,6

149

1193,8

866,1

2318,7

2318,7

51,5

53

1055,4

1214,4

1214,4

39

20,5

142,5

20,0

60,1

60,1

237,1

6

36,9

323,8

39,2

361,5

361,5

89,6

23

700,2

4256,2

1291,8

5846,1

5846,1

72,8

51

49,4

28,0

94,9

94,9

52,1

6

4,6

37,8

7,5

63,5

63,5

59,5

ҶДММ "Хуросон"

25,6

300,3

62,5

569,6

569,6

52,7

28

ҶДММ "Пешсаф 1"

211,2

904,6

97,5

831,2

831,2

108,8

17

11
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моҳҳои январ-сентябри соли 2020
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Аз маълумотҳои дар ҷадвал овардашуда дидан мумкин, ки аксари
корхонаҳои

саноатӣ

иқтидори

саноатии

худро

самаранок

истифода

мебаранд, яъне фоидаи лозима барои афзоиши иқтидори саноатӣ ба даст
меояд.
Ҷараёни афзоиши иқтидори саноатӣ бояд аз рӯи 2 нуқта асос ёбад:
1. Чорабиниҳои низомӣ;
2. Таъсиррасонӣ ва аҳамияти равандҳои ҷаҳонишавӣ.
Агар дар бораи динамикаи равандҳои иқтисодӣ ва афзоиши иқтидори
саноатии минтақа сухан ронем, бояд қайд кард, ки низоми муосири
иқтисодии вилояти Суғд мисли солҳои пеш тағйир меёбад ва ин раванд
шиддат мегирад.
Сабаби асосии чунин тағйирёбӣ ва дигаргунӣ дар иқтисодиёти вилояти
Суғд суръати тези кори таҷҳизоти электронӣ ва якбора баланд шудани
ҷараёни ҷамъоварӣ, коркард ва интиқоли иттилоот мебошад. Дар ҷаҳон
ташаккулёбии иттилооте ба вуқӯъ пайваст, ки якбора қоидаҳои нави
субъектҳои хоҷагидорӣ афзоиши иқтидори саноатиро талаб мекунад.
Дурнамои

афзоиши

иқтидори

саноатии

минтақа

бештар

аз

сармоягузорӣ ва робитаҳои иқтисодӣ, афзоиши даромад ва даромаднокии
корхонаҳои ин бахшҳо вобаста аст. Аз ин рӯ, дурнамои афзоиши иқтидори
саноатии минтақа аз зиёдшавии миқдори истеҳсоли молҳои саноатӣ,
хизматрасонӣ ва арзишҳои онҳо вобаста мебошад.
Бинобар ин, афзоиши иқтидори саноатӣ ва рушди иқтисодии вилояти
Суғд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон зери таъсири бевоситаи раванди ҷаҳонишавӣ
содир мешавад.
Мақсад ва моҳияти ҷаҳонишавӣ дар он зоҳир меёбад, ки робитаҳо ва
вобастагии мушкилоти мутақобиларо дар байни минтақаҳо ва давлатҳо ба
таври назаррас густариш медиҳад. Ин дар раванди ташаккули фазои васеи
иттилоотӣ,

бозори

ҷаҳонии

сармоя,

мол

ва

қувваи

корӣ,

дар

интернатсионализатсияи мушкилоти таъсири техногенӣ барои муҳити зист
ифода ёфтааст.
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Дар фазои иқтисодии вилояти Суғд афзоиши иқтидори саноатӣ бо
равандҳои ҷаҳонишавӣ бо пурзӯр намудани рақобати глобалии назорат аз
болои захираҳои табиӣ ва муҳити иттилоотӣ бо истифода аз технологияҳои
нав зич алоқаманд мебошад. Ин ба суръати рушди иқтидори саноатӣ ва
афзоиши иқтидори саноатӣ ва самаранок истифодабарии он дар вилояти
Суғд таъсир менамояд.
Пайдо ва рушди низомҳои умуман нави қабул интиқол ва коркарди
иттилооти иқтисодӣ ( иқтисодиёти рақамӣ) дар вилояти Суғд барои афзоиши
иқтидори саноатӣ ва ташкил намудани шабакаҳои глобалӣ, иттиҳодияи
молиявӣ ва молҳои бозорҳо, аз ҷумла бозорҳои касбии хизматрасонӣ шароит
фароҳам меоварад.
Таҳлили ҳолати муосир ва муаммоҳои муосири вилояти Суғд дар
марҳилаи рушди иқтисодиёт ва арзёбии истифодабарии иқтидори саноатии
он ва тамоюлҳои рушд нишон дод, ки иқтисодёти минтақа барои рушди
устувор имкиноятҳои зарурӣ дорад.
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2.3.

Таъсири афзоиши иқтидори саноатӣ ба ҳалли мушкилотҳои иҷтимоӣиқтисодии минтақа

Мақсади асосии ташкилёбӣ, истифодабарӣ ва афзоиши иқтидори саноатӣ
ва модели рушди саноатӣ-аграрӣ дар кишвар ва минтақаҳо ин беҳтар
намудани шароити истеҳсолот ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ
мебошад.
Саноати вилояти Суғд, ҳамчун асоси иқтидори саноатӣ бо намудҳои
гуногуни фаъолияти хоҷагидорӣ шинохта мешавад, ки ҳар яке дар фаъолияти
хеш ин ё он намуди захираҳоро мавриди истифода қарор медиҳад.
Самаранокии саноат аз истифодабарии иқтидори саноатӣ вобастагӣ дорад ва
ба сатҳи зиндагии аҳоли таъсир мерасонад, ки ҷиҳатҳои иҷтимоии
ташкилёбии иқтидори саноатӣ мебошад.
Арзёбии иҷтимоӣ -иқтисодии иқтидори саноатӣ дар шароити муосир ба
тафовут дар нишондиҳандаҳои истеҳсолоти саноатӣ ба 1 нафар ва шуғли
кадрҳои саноатӣ ба 1000 нафар аҳолӣ аз рӯи минтақаҳои кишвар, қутбӣ боқӣ
мемонанд, баъзан фарқ мекунанд. Масалан, дар соли 2014 вилояти Суғд, ки
ба нишондиҳандаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар сари аҳолӣ 1690,05 сомонӣ расидааст, аз ВМКБ пеш гузашт, ки нишондиҳандаи
пасттарин - 452,69 сомониро ташкил дод, ки бештар аз 3,7 маротиба ва дар
ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ - 3,0 маротиба афзудааст.41.
Дар пасманзари умумии афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ
дар кишвар, ба вилояти Суғд наздикшавии нишондиҳандаи миёнаи
ҷумҳуриявии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар сари аҳолии вилоятҳои
Хатлон ва шаҳри Душанбе ба назар мерасад. Ин арзёбии иҷтимоӣ- иқтисодии
иқтидори саноатӣ дар шароити муосири вилояти Суғдро нишон медиҳад.
Таҳқиқоти коргоҳҳо муқаррар мекунад, ки онҳо нисбатан иқтидори
бузурги саноатиро соҳиб буда, дар ноҳияҳои худ, соҳаҳои хеш нақши меҳвари

Хоналиев, Н.Х. Преобразование промышленности за годы государственной независимости Таджикистана
[Текст] / Н.Х. Хоналиев // Экономика Таджикистана. – Душанбе, 2016. – №2-3. – С.76.
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дошта, имкониятҳои бузурги истеҳсолӣ ва коркарди онҳоро доранд.
Шартан ҷудо намудани 3 минтақаи саноатӣ ва иқтидори саноатӣ ба
ҷойгиршавии таърихии қувваҳои истеҳсолкунанда ва дар ҳудуди вилояти
Суғд вобастаги дорад.
Дар ҷараёни баррасии минтақаҳо ва корхонаҳои саноатии дорои
иқтидори бузурги саноатӣ муайян шуд, ки самаранокии онҳо бештар бо
пардохти ҳаққи меҳнат вобаста аст.
Аз ин рў, дар заминаи рушди соҳаи саноатии минтақа ба таври кӯтоҳ
баррасии масъалаи музди маоши кормнадони соҳаи саноати истеҳсолӣ зарур
аст.
Сатҳи пардохти фаъолияти меҳнатии кормандон дар бахшҳои саноати
истеҳсолии иқтисодиёт дар вилояти Суғд дар ҷадвали зер инъикос карда
шудааст.
Ҷадвали 2.3.1. -Динамикаи музди миёнаи меҳнати моҳонаи кормандон
дар бахшҳои саноати истеҳсолии иқтисодиёти вилояти Суғд
Нишондиҳан
даҳо

Воҳиди
ченак

2015

2016

2017

Ҳамагӣ аз
рӯи
намудҳои
фаъолияти
иқтисодӣ
Саноати
коркард

сомонӣ

696,80

774,23

1012,8
7

1072,2
8

1182,6
9

1236,
26

100

111,1

130,8

105,8

110,2

104,5

177,4

1127,8
2
100
1879,4
1
100
1034,1
9
100

1381,8
9
122,5
2169,7
8
115,4
1041,9
3
100,7

1527,8
5
110,5
2477,1
2
114,1
1204,6
4
115,6

1640,8
6
107,3
2649,4
6
106,9
1282,7
6
106,4

1785,0
0
108,7
2870,4
2
108,3
1528,3
1
119,1

1883,
89
105,5
2676,
03
0,93
1774,
31
116,0

756,07

Саноати
истихроҷ
Нерӯи барқ,
газ ва
таъминоти
об

бо %
сомонӣ
бо %
сомонӣ
бо %
сомонӣ
бо %

Солҳо
2018
2019

2020

Суръати
афзоиши
соли 2020
нисбат ба
соли 2015,
бо воҳ. ва %
539,46

167,0
796,62
142,3
740,12
171,5

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд 2021. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори
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Аз нишондиҳандаҳои дар ҷадвал овардашуда бармеояд, ки суръати
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нисбати тези болоравии музди меҳнат дар соҳаи саноати коркарди вилояти
Суғд ба 167,0 %, нисбат ба 142,3%-и саноати истихроҷ боло рафтааст. Дар
вилояти Суғд андозаи миёнаи музди меҳнати кормандони ҳамаи намудҳои
фаъолияти иқтисодӣ дар умум дар соли 2020 1236,26 сомониро ташкил дод.
Нишондиҳандаи мазкур аз соли 2015 то 2020 ба андозаи 177,4 %, афзун
гардида, дар натиҷа сатҳи зиндагии мардум низ беҳтар шуд.
Бояд қайд кард, ки дар соли 2020 музди миёнаи меҳнат дар вилояти Суғд
1236,26 сомониро ташкил дод42.
Аз гуфтаҳои дар боло оварда шуда, метавон ба чунин хулосаҳо омад:
1. Иқтидори саноатӣ дар соҳаи саноат нисбат ба дигар соҳаҳои
иқтисодиёт (кишоварзӣ, нақлиёт, сохтмон, алоқа) босамар истифода мешавад.
2. Кам шудани музди меҳнат дар соҳаи сохтмон ба андозаи 10,5% маънои
онро дорад, ки ворид гардидани фондҳои асосӣ коҳиш ёфтааст.
Ба ибораи дигар, иқтидори саноатӣ самараовар мебошад ва ин таҷдид ба
рушди иқтисодиёти минтақа мусоидат менамояд.
Ҳамин тавр, корхонаҳои оддии саноатие, ки дар минтақа, аз ҷумла дар
шаҳру ноҳияҳои вилоят мавҷуданд, аз фаъолият бозмондаанд. Тибқи
маълумоти оморӣ давоми 11 моҳи соли 2019 55 корхонаи саноатӣ дар вилоят
фаъолият набурдаанд.
Дар асл иқтидори саноатию истеҳсолии ин корхонаҳоро ба кор андохта
мешавад. Барои вусъати ташкил ва ба роҳ мондани фаъолияти босамари
корхонаву коргоҳҳои саноатӣ дар ҳудуди вилоят пурра барои иҷрои ҳадафи
чоруми стратегияи миллӣ – саноатикунонии босуръати кишвар равона карда
мешавад43.
Камшавии доираи истеҳсолот дар шароити азнавсозии сохторӣ ба
коҳиши дараҷаи ҳаёти аҳолӣ таъсир мегузорад.
Инкишофи устувории минтақа дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз
навсозии сохторӣ вобаста мебошад. Ба фикри мо, барои ин 2 омил сабаб
Омори солонаи вилояти Суғд 2021. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2021с. - С.199
43
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шуда метавонад:
1.Самаранокии истифодабари иқтидори саноатии минтақа.
2. Инкишофи иқтисодиёти вилоят дар умум.
Мушкилоти асосии соҳа ин солҳои тӯлонӣ истифода набурдани
корхонаҳои саноатие мебошад, ки хусусӣ гардонида шудаанд.
Таъкид кардан лозим аст, ки суръати навсозӣ ва муҷаҳҳазгардонии
сармояи асосӣ, ки асоси модели рушди саноатӣ-аграрӣ мебошад, имконпазир
аст. Таҷҳизот ва технологияҳои кӯҳна ба паст кардани хароҷот ва
истифодабарии иқтидори саноатӣ имконият намедиҳад, ки ба афзоиши
даромади аҳоли низ манфӣ таъсир мекунад.
Дар ин ҳолат иқтидори саноатии минтақа мустақиман ба суръати рушди
иҷтимоиву

иқтисодии

мамлакат

вобаста

аст.

Беҳтар

намудани

истифодабарии он ба рушди истеҳсолоти захираҳои инвеститсионӣ ва моли
талаботи халқ вобаста аст. Тавсифи сифати он дараҷаи таъминоти талаботи
моддӣ ва маънавии халқ ва худи сифати рушди иқтисодиву иҷтимоиро
муайян мекунад.
Ташкилёбӣ ва истифодабарии иқтидори саноатии Вилояти Суғд
ҷанбаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ дорад ва ба ҳалли ин масъала равона карда
шудааст.
Афзоиши иқтидори саноатӣ ва самаранок истифодабарии он ба рушди
воқеии МУМ ва сатҳи зиндагии аҳолии минтақа таъсири мусбӣ мерасонад, ки
ба ҳадафи асосии давлат ҷабовгӯ мебошад.
Мақсади афзоиши иқтидори саноатӣ ва самаранок истифодабарии он ва
ташаккули модели рушди саноатӣ-аграрӣ дар минтақа, то соли 1991 қарор
дошт.
Аввалин

иқдомҳо

доир

ба

самти

саноатикунонӣ

ва

самаранок

истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд дар нимаи дуюми асри XX
гузошта шуда буданд.
Барои рушди иҷтимоию иқтисодӣ масъалаи афзоиши иқтидори саноатӣ
ва истифодаи босамари он барои вилояти Суғд зарур мебошад.
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Қобали қайд аст, ки арзёбии иҷтимоӣ-иқтисодии иқтидори саноатӣ дар
шароити муосир ба кам кардани хавфҳои иқтисодӣ мусоидат менамояд ва
ҳамчунин дар шароити муосир аз хавасмандгардонии иқтисодии ин ҷараён
иборат мебошад.
Ба ақидаи мо, 2 сенарияи арзёбии иҷтимоӣ-иқтисодии иқтидори саноатӣ
ва имконпазирии ҳавасмандгардонии иқтисодии самаранок истифодабарии
иқтидори саноатии минтақаи иқтисодиёти вилояти Суғд дар шароити муосир
мавҷуд аст, ки ба ҳаёти иҷтимоии аҳолӣ таъсир мерасонанд.
1) Равиши аввал доир ба ҳавасмандгардонии иқтисодии истифодабарии
иқтидори саноатӣ:
- рушди соҳаи соҳибкорӣ, бахусус соҳибкории хусусӣ, ки дар фаъолияти
онҳо самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ баланд мебошад;
- ҷалби сармояи хориҷӣ ва ватанӣ барои таҷдид намудани таҷҳизот;
Ҳамзамон, онҳо бояд ба имкониятҳои воқеии саноати минтақа ва дигар
бахшҳои иқтисодиёти вилояти Суғд, ки шуғл ва афзоиши даромадҳои
аҳолиро таъмин мекунанд, равона карда шаванд. Ҳавасмандгардонии
иқтисодии самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ бояд ба афзоиши
воқеии даромади корхонаҳо ва коргарон оварда расонад, ки вобаста ба сатҳи
зиндагии мардум инъикос меёбанд;
2)

Равиши

дуюм

ҳавасмандгардонии

иқтисодии

самаранок

истифодабарии иқтидори саноатӣ аз ҳисоби захираҳои дохилии минтақа ва
интиқоли маблағҳои давлатӣ ба бахшҳои сармояи саноатӣ ва аз нав кашида
гирифтани маводҳои давлатӣ аз дигар соҳаҳо ба соҳаи саноатӣ иборат аст.
Хусусан, барои афзоиши иқтидори саноатӣ ва истифодаи босамари он ба
соҳаи саноати вилоят тӯли 11 моҳи соли 2019 312 миллион доллари амрикоӣ
сармояи хориҷӣ ва як қисм сармояи мустақил ворид гардидааст. Ин маблағ
барои

ташкилёбии

иқтидори

саноатӣ

ба

соҳаи

саноат

ва

истеҳсолкунандагони ватанӣ равона гардид44.
Равиши
44

аввал

ҳавасмандгардонии
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иқтисодии

самаранок

истифодабарии иқтидори саноатӣ буда, маънои вогузоштан ба унсурҳои
бозори озодро дорад ва равиши дуюм метавонад ба мутамарказӣ ва тарки
бозор оварда расонад. Ин маънои гузариши даставӣ ба иқтисодиёт буда, он
чизе, ки дастнорас аст ба ҳадди аққал ба иқтисодиёт мутамарказ аст.
Ҳавасмандгардонии

иқтисодии

самаранок

истифодабарии

технологияи нав рушди иқтисоди минтақаро таъмин менамояд. Он баланд
бардоштани

нишондиҳандаҳои

босифатро

тавассути

истифодабарии

дастовардҳои навтарини илму техника ва рушди афзалиятноки саноат
муаррифӣ менамояд.
Ҳавасмандгардонии иқтисодии самаранок истифодабарии иқтидори
саноатии вилояти Суғд ҳамчун такмилдиҳандаи рушди иҷтимоию иқтисодии
минтақаи истеҳсолӣ ба шумор меравад.
Самаранок истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд бояд
натиҷаҳои дилхоҳ диҳад, зеро он ба соҳаи муносибатҳои иқтисодӣ, ҷиҳатҳои
иҷтимоӣ-иқтисодии истифодабарии иқтидори саноатӣ, ки ба моҳияти низоми
иҷтимоӣ нигаронида шудааст, таъсир мерасонад.
Аз ин хотир, ба таври мухтасар аҳамияти афзоиши иқтидори саноатӣ ва
истифодаи босамари он ва вазъи иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Суғдро тавсиф
мекунем.
Ин ҷиҳатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии афзоиши иқтидори саноатӣ ва
истифодаи босамари он ва пешрафти сатҳи зиндагии аҳолиро пешгӯӣ
менамояд.
Моҳияти ҳавасмандгардонии иқтисодии афзоиши иқтидори саноатӣ ва
истифодаи босамари он иваз кардани як усули камарзиши истеҳсоли маводи
моддӣ бо усули дигар - баландтарин бо даромади баланд ва хароҷоти кам ба
шумор меравад.
Ҳамин тавр, дар семоҳаи якуми соли 2019, ки дар натиҷа самаранок
истифодабарии иқтидори саноатӣ бояд 1,5-2 маротиба афзоиш ёбад.
Ҳамин тариқ, мувофиқи маълумоти Раёсати молияи вилояти Суғд то 1
апрели соли 2019 қисми даромади буҷети давлатӣ 106,5% нақшаи
91

муайянгардидаро иҷро кард, ки 1722,4 миллион сомониро ташкил додааст.
Қисми хароҷоти буҷети давлатӣ дар ин давра 1678,9 миллион сомонӣ ё
99,9% -ро ташкил дод. Ин ҷо динамикаи MMД-ро ба ҳар сари аҳолӣ дар
вилояти Суғдро ба назар гирифтан мувофиқи мақсад аст, ки дар ҷадвали
зерин ифода шудааст. 45
Ҳавасмандгардонии иқтисодии самаранок истифодабарии иқтидори
саноатӣ ба он оварда расонид, ки дар охири соли 2019 корхонаҳои саноатӣ ба
маблағи 13053,5 миллион сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардаанд, афзоиши
истеҳсолоти саноатӣ бо назардошти индекси истеҳсолоти саноатӣ нисбат ба
ҳамин давраи соли 2018 112,9% -ро ташкил додааст.
Ҳавасмандгардонии иқтисодии афзоиши иқтидори саноатӣ ва истифодаи
босамари он бо назардошти омили сармояи инсонӣ сурат мегирад.
Истифодабарии иқтидори саноатӣ дар ҳолати иҷтимоӣ-иқтисодии
аҳолии минтақа, махсусан ба омили инсонӣ таъсир мегузорад.
Омили инсонӣ дар ҳавасмандгардонии иқтисодӣ дар афзоиши иқтидори
саноатӣ ва истифодаи босамари он бояд дар нишондиҳандаҳои рушди
иҷтимоӣ-иқтисодӣ инъикос карда шавад.
Баланд бардоштани самаранокӣ ва таъсирбахшии сармояи инсонӣ
инчунин дар тафовут бо музди меҳнат дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти
ҷумҳурӣ ба пуррагӣ ва дар минтақа қисман ба миён меояд.
Барои ҳавасмандгардонии иқтисодии афзоиши иқтидори саноатӣ ва
истифодаи босамари он ва баланд бардоштани таъсиррасонӣ барои ҷанбаҳои
иҷтимоӣ - иқтисодии вилояти Суғд, зарур аст:
- бозори истеъмолии васоити истеҳсолот;
- қувваи кории озоди касбӣ;
- нахустин сармояи ҷамъшуда ва соҳибкор.
Омилҳои нишон дода шуда, метавонанд ба сатҳи зиндагии аҳолӣ
таъсири назаррас намоянд.
Омори солонаи вилояти Суғд 2019с.// Сарраёсати агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар вилояти Суғд, 2019с. – С.13.
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Хусусан фаъолияти корхонаҳои бузурги саноатии вилояти Суғд ҶДММ
КМ «Зарафшон», ҶДММ “Қолинҳои Суғд”, ҶДММ «Хуаксин Ғаюр Семент»,
ҶДММ КМ “Ширкати кӯҳӣ-саноатии Тоҷикистону Хитой”, КМ ҶДММ
"Анзоб", ҶСП “Оби Зулол” ба ин мақсад нигаронида шудааст.
Барои афзоиши иқтидори саноатӣ ва истифодаи босамари он барои
таъсиррасонӣ барои ҷанбаҳои иҷтимоӣ-иқтисодии вилояти Суғд ба қувваҳои
корӣ чунин шартҳо мавчуд мебошад:
Якум, мавҷудияти миқдори кофии қувваи корӣ, танҳо дар бозори
меҳнати рақобатпазир вуҷуд дорад;
Дуюм, зарурияти ислоҳоти иқтисодӣ;
Сеюм, арзон шудани қувваи корӣ;
Чорум, ихтисосмандии қувваи корӣ;
Ҳамаи ин дар маҷмӯъ, муваффақияти ҳавасмандгардонии иқтисодии
самаранок истифодабарии иқтидори саноатиро муайян карда метавонанд.
Дар ҳавасмандгардонии иқтисодии самаранок истифодабарии иқтидори
саноатии минтақа нақши калидӣ ба сармояи инсонӣ вобаста аст.
Чунончи дар боло қайд шудааст, ки нақши инсонӣ дар саноати коркард
калон мебошад. Зеро, нақши инсонӣ нақши калидии бахшҳои саноатӣ,
хусусан саноати коркарди минтақа маҳсуб меёбад ва рақобатпазирии
иқтисодиёти минтақа ва умуман ҷумҳурӣ аз фаъолияти он ва қобилияти
афзоиши арзиши иловашуда вобаста аст.
Шумораи корхонаҳои саноати коркард қисми асосии ҳамаи корхонаҳои
саноатии умумии вилояти Суғдро ташкил медиҳад. Мутаносибан ба ин,
иқтидори саноатии баландро соҳиб аст. Аз ин рў, зиёд намудани ҳаҷми
маблағгузорӣ ба ин соҳа ва устуворгардонии рушди омили инсонӣ дар он
зарур аст.
Ба фикри мо, дар таҳлили афзоиши иқтидори саноатӣ, истифодаи
босамари он ва таъсирасонӣ ба нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ
соҳибкорӣ ва нақши онро дар ин ҷараён омӯхтан лозим аст.
Соҳибкорӣ чун қувваи бузург дар фаъолияти иқтисодӣ, афзоиши
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иқтидори саноатӣ ва самаранок истифодабарии он иштирок менамоянд.
Ҷоизи қайд аст, ки самаранокии сармояи инсонӣ коҳиш ёфтааст. Таҳлили
фаъолияти корхонаҳои вилояти Суғд инро тасдиқ менамояд.
Аз ин рӯ, на камтар аз 50% соҳибкорони вилояти Суғд иттилоъ доданд,
ки ҳангоми тасмим барои ташкил намудани истеҳсоли сармояи инсонии худ
онҳо ба маслиҳатҳои наздикон, аъзои оила ва шарикони тиҷорат такя
мекунанд. Яъне, махсусан 26%-и онҳо таҷрибаи рақибони муваффақро
мавриди омӯзиши фаъолияти хеш ба назар мегиранд; 20% бо майли худ ба
баланд шудани даромади буҷаи худ роҳбарӣ менамоянд. Асосан, 45%
сармоягузориҳои инсонӣ дар вилояти Суғд бо назардошти таҷрибаи қаблӣ,
30% дар асоси андешаҳои соҳибкорон ё иттилоот, 15% дар асоси таҷрибаи
рақибон амалӣ карда шудаанд.
Сабаби

асосии

даст

кашидани

соҳибкорони

вилояти

Суғд

аз

маблағгузорӣ намудани сармояи инсонӣ ба иқтисодиёт ин норасоии
захираҳои молиявӣ (40%) ва нобоварӣ аз даромаднокии кофӣ (30%) мебошад.
Инчунин 8% -и онҳо норасоии дониш ва сармояро зикр кардаанд; 6% -и
дигар онро ҳамчун омилҳое, ки ба сармоягузорӣ ба иқтисодиёти минтақа
монеа эҷод мекунанд, арзёбӣ менамоянд.
Соҳибкорон ҳамчунин омилҳои зерини беруна ва институтсионалиро, ки
ба сармояи соҳибкорӣ ва таҷдиди он монеа мешавад, муќаррар намуданд, ки
он ба афзоиши иқтидори саноатии минтақа манфӣ таъсир мекунад:
- 35%-и соҳибкорон ба он назаранд, ки васеъ кардани тиҷорат дар соҳаи
хизматрасонӣ боиси зиёд гардидани андозҳо мегардад;
- 38%-и соҳибкорон ақида доранд, ки аз сабаби набудани шароити ҷой
пешбурди тиҷорат дар бозор мушкил аст;
- 15%-и соҳибкорон изҳор медоранд, ки рушди тиҷорати вилояти Суғд
дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад боиси зиёд шудани таваҷҷӯҳи
мақомоти давлатӣ гардад.
Тақрибан аз 72 то 77%-и соҳибкорон розӣ ҳастанд, ки сармояи инсонии
худро ба технология ва маркетинги мавҷуда сармоягузорӣ кунанд.
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Бо вуҷуди ин, 30% қайд карданд, ки агар соҳибкорон маблағи кофӣ
дошта бошанд, онҳо мехоҳанд ба маблағгузорӣ кардани техникаю таҷҳизоти
нав, яъне таҷдиди сармояи асосӣ, 23% қобилияти таҷдид намудани сармояи
асосиро дошта бошанд ва 14% ба бозорҳои нав дастрасӣ дошта бошанд.
Самаранокии истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд бо
ҳавасмандгардонии иқтисодии сармояи инсонӣ вобаста буда, метавонад дар
шароити

маҳдуди

сармоягузории

хориҷӣ

ва

ватанӣ

ракобатпазирии

истеҳсолкунандагони ватаниро дар бозори маҳаллӣ ва ҷаҳонӣ таъмин
намояд.
Ин ба ташкилёбии модели рушди саноатӣ-аграрӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва вилояти Суғд мусоидат мекунад.
Аммо дар рафти омӯзиши ҷиҳатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии истифодабарии
иқтидори саноатӣ, масъалаи мазкурро метавон дар равиши дигар мавриди
тањќиќ ва баррасї ќарор дод. Зеро, фаъолияти соҳаи соҳибкорӣ ва
ихтисосмандии сармояи инсонӣ ба таври доимӣ мављуд нест. Ҳамин тариқ,
агар арзиши ин нишондиҳанда дар соли 2000 52,3%-и шумораи умумии
аҳолиро дар иқтисодиёти минтақа ташкил карда бошад, пас дар соли 2010 ин
нишондиҳанда 29,65% ва соли 2016 - 26,9% -ро ба вуљуд овардааст. Сармояи
инсонї дар хориҷа аз рўи нишондињандањои муҳоҷирати меҳнатӣ афзоиш
ёфта истодааст.
Ҳамзамон, дар бахшҳои саноатии минтақа норасоии захираҳои меҳнатӣ
мавҷуд аст, ки самаранок истифодабарии иқтидори саноатиро паст
менамояд, бахусус дар соҳаи соҳибкории минтақа.
Яке аз омилҳое, ки ба дархости сармояи инсонӣ таъсир мерасонад,
бевосита миқдори аҳолии дар иқтисодиёти минтақа машғулбударо муайян
мекунад.
Аз ҷониби дигар, фаъолияти сармояи инсонӣ дар ҳавасмандгардонии
иқтисодии истифодабарии иқтидори саноатӣ таҳлили сохторҳои онро
бевосита талаб мекунад.
Ҳавасмандгардонии иқтисодии истифодабарии иқтидори саноатӣ аз
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имконияти аз нав таҷҳизонидан, яъне, пеш аз ҳама, таъсир ё бетаъсирии
истифодабарии иқтидори саноатї вобаста аст. Вазъи иҷтимоӣ- иқтисодии
коргарон ва сатҳи зиндагии онҳо бевосита аз ин омилҳо вобастагӣ доранд.
Арзёбии иҷтимоӣ-иқтисодии иқтидори саноатӣ дар шароити муосир ва
фаъолияти хоҷагидории минтақа доимо дар зери назорат бояд бошад.
Аз таҳлили таснифоти умумии соҳаи саноатии минтақа, афзоиш ва
арзёбии иҷтимоӣ – иқтисодии иқтидори саноатӣ дар шароити муосири
вилояти Суғд ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст:
1. Таҳлили таснифоти умумии соҳаи саноатии минтақа нишон дод, ки он
аз ҷиҳати маънавӣ ва ҷисмонӣ кӯҳна аст ва барои истифодаи босамари он
бояд такмил ва таљдид шавад. Асоси иқтидори минтақаро 693 корхонаи
саноатии мавҷуд дар ҳудуди минтақа ташкил медиҳад. Аз он ҷумлаи ин
корхонаҳо ҶДММ КМ «Зарафшон», ҶДММ “Қолинҳои Суғд”, ҶДММ
«Хуаксин Ғаюр Семент», ҶДММ КМ “Ширкати кӯҳӣ-саноатии Тоҷикистону
Хитой”, КМ ҶДММ "Анзоб", ҶСП “Оби Зулол” мебошанд, ки ҳамаи онҳо
дорои иқтидори бузурги саноатӣ мебошанд. Дар марҳилаи кунунии рушд,
суръати афзоиши MMД на танҳо аз ҳисоби технологияҳои нав вобаста аст,
балки зарурати истифодабарии эҷодии иқтидори саноатиро тақозо мекунад.
2. Таснифоти умумии соҳаи саноатии минтақа, афзоиши иқтидори
саноатӣ ва ҷиҳатҳои иҷтимоӣ-иқтисодии он ба муайян намудани рохҳои
асосии самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ имконият медиҳад.
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БОБИ 3. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ АФЗОИШ ВА
ИСТИФОДАБАРИИ ИҚТИДОРИ САНОАТИИ ВИЛОЯТИ СУҒД
3.1. Роҳҳои баланд бардоштани самаранокии иқтидори саноатии минтақа
Барои баланд бардоштани самаранокии иқтидори саноатӣ, сифат ва
рақобатпазирии маҳсулоти саноатии истеҳсолшаванда, бояд роҳҳои баланд
бардоштани самаранокии иқтидори саноатии минтақаро дар умум дида
баромадан лозим аст.
Вилояти Суғд ба маркази тиҷоратии роҳи Абрешим ва дарвозаи
транзитии ҷумҳурӣ табдил ёфта, иқтидорҳои мавҷуда имконият медиҳанд, ки
дар он рушди соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, аз ҷумла саноати коркарди
маъданҳои кўҳӣ, саноати сабук ва хўрокворӣ, соҳаи кишоварзӣ, масолеҳи
сохтмонӣ ва туризм таъмин гарданд. Рушди бемайлони соҳаҳои иқтисодию
иҷтимоӣ имкон медиҳанд, ки шароити мусоид барои зиндагии сазовору
бехатари мардум фароҳам оварда, сатҳи некӯаҳволии аҳолии вилоят баланд
бардошта шавад46.
Зеро, самаранокии иқтидори саноатии корхонаҳои алоҳидаи минтақа,
истифодабарии иқтидори он аз рақобатпазирӣ ва дараҷаи умумии рушди
бахши саноатии иқтисодиёти минтақа ва хоҷагидории шаклгирифта
вобастаги дорад. Дар ин ҳолат нақши пешбарандаро дараҷаи техникӣ –
иқтисодии иқтидори саноатӣ ба худ мегирад.
Баланд бардоштани самаранокии иқтидори саноатии минтақа дар асоси
“Пешгуии нишондиҳандаҳои рушди иқтидори саноати кишвар то соли 2030”
буда, равияи ҷаҳонии “Индустрия 4” (саноат 4) таҳия шуданаш лозим.
Индустрия 4 (The Fourth Industrial Revolution) интиқоли оммавии
системаҳои киберфизикӣ дар истеҳсолот ва хизматрасонии талабатҳои
инсонӣ, аз ҷумла, тарзи ҳаёти зист, меҳнат мебошад.47
Барномаи миёнамӯҳлати рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд барои солҳои 2016-2020. – С.2.
Инқилоби чоруми саноатӣ [манбаи электронӣ]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (санаи истифодабарӣ:
11.03.2021)
46
47
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Индустрия 4 бо ташаббуси соҳибкорон, сиёсатмадорон ва олимон
номгӯи худро гирифтааст, ки онро ҳамчун воситаи баланд бардоштани
рақобатпазирии саноати истеҳсолии Олмон тавассути ҳамгироии зиёди “
системаҳои киберфизикӣ” ба равандҳои истеҳсолӣ муайян намудаанд.
Ин бояд “ муносибати комилан нав дар истеҳсолот” бошад, тавре, ки дар
гузориши Industrie 4 Working Group, ихтилоти саноатчиёни калон,
мутахассисони интелекти сунъи, иқтисодчиён ва академикҳо қайд карда
шудааст. Иқтидори чунин намуди истеҳсолот калон мебошад.
Тањким ва беҳтар намудани дараҷаи техникӣ - иқтисодии иқтидори
саноатӣ ба самаранокии истифодабарии ҳамаи захираҳое, ки бо ягон роҳ ба
фаъолият ва рушди ҷумҳурӣ марбутанд, вобаста аст.
Интихоби унсурҳои нисбатан муҳими таркибї имконияти истеҳсолии
саноатиро нишон медиҳад. Мушкилоти асосии баланд бардоштани дараҷаи
техникӣ - иқтисодии иқтидори истеҳсолии минтақа дар он таҷассум меёбад,
ки унсурҳои он (имконияти идоракунӣ ва диверсификатсияи истеҳсолӣ)
метавонанд танҳо дар якҷоягӣ дар маҷмӯъ фаъолият баранд.
Мутаносибан ба ин, қонунманадии боло бурдани дараҷаи техникӣ иқтисодии иқтидори саноатии минтақа имкон дорад, ки на ба таври алоҳида,
балки чун қонунмандиҳои рушди таркиби он кушода шавад.
Дараҷаи техникӣ -иқтисодии иқтидори саноатии минтақа дар дараҷаи
поёни миёни кормандони худи корхона оид ба гирифтани натиҷаҳои
максималии

имконпазири

истеҳсолӣ

таҷассум

меёбад.

Натиҷаи

имконпазирии максималӣ ҳангоми истифодаи босамари технологияҳои
муосири саноати муосир ва техникаи замонавӣ ба даст меояд.
Бар ин асос чунин роҳҳои асосии баланд бардоштани самаранокии
истифодабарии фондҳои асосиро ҷудо намудан мумкин аст: техникӣ,
ташкилӣ ва иқтисодӣ.
Вале ҳангоми мавҷуд будани дараҷаи техникӣ ва технологии шаклҳои
мавҷудаи ташкили истеҳсолот аз ҳолати воситаҳои дохилии маҳдуд вобаста
намебошад. Аз ин рў, масъалаи сармоягузорӣ ба иқтидори саноатӣ дар
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минтақа вобаста ба имконият бархе мушкилот эҷод мекунад. Ба роҳҳои
техникӣ сармоягузорӣ ва муҷаҳҳазгардонии иқтидори саноатии вилояти Суғд
ворид мешаванд, ки ба таркиби такрористеҳсолии таъинотӣ таъсир
мерасонад.
Ҷадвали 3.1.1. - Таркиби такрористеҳсолии маблағгузории таъиноти
саноатии минтақа
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Нишондиҳандаҳо
Маблаггузории
967608,0 1199697,3 1363228,7 1549658,3 831628,7 987258,6
асосӣ-ҳамагӣ
(ҳазор сомонӣ)
бо %
100
123,9
113,6
113,6
53,6
118,7
Таҷхизоти
нави 528912,2 216946,3 204141,1 107810,0 165401,2 89079,6
техникӣ
ва
дигарсозии
корхонаҳои саноатӣ
(ҳазор сомонӣ)
бо %
100
41,0
94,0
52,8
153,4
53,8
Васеъкунии
6412,8
42212,9 54906,1 58831,4 18325,2 15601,1
корхонаҳои
амалкунанда
(ҳазор сомонӣ)
бо %
100
658,2
130,0
107.1
31,1
85,1
Сохтмони нав
307709,8 455758,3 630906,2 798054,7 246367,5 322866,5
(ҳазор сомонӣ)
бо %
100
148,1
138,4
126,4
30,8
131,0
124573,2
484779,8
473275,3
584962,2
401534,8
559711,4
Объектҳои ҷудогонаи
корхонаҳои
амалкунанда
(ҳазор сомонӣ)
бо %

100

389,1

97,6

123,5

68,6

139,3

2019 / 2014
19650,0
102
-439832,6

16
(-84)
9188,3

243
15156,7
104
435138,2

449

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд 2020. -Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020с. - С.211

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки маблағгузории асосӣ ба иқтидори
саноатии минтақа нобаробар аст. Ҳамин тавр, ҳарчанд маблаггузории асосӣ
дар соли 2019 нисбат ба соли 2014 ҳамагӣ ба андозаи 2% боло рафтааст, вале
дар солҳои 2015, 2016, 2017 суръати маблағгузории асосӣ қариб ду баробар ё
ба андозаи 60% афзудааст.
Дар навбати худ, воситаҳои ҷудошуда ба муҷаҳҳазгардонии техникӣ ва
коркарди иқтидори саноатӣ дар соли 2019 дар муқоиса бо соли 2014 ҳамаги
16%- ро ба вуҷуд овардааст, яъне то ба 84% кам шудааст. Маблағгузории
асосӣ барои васеъ намудани корхонаҳои амалкунанда (иқтидори саноатӣ) дар
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соли 2019 то ба 243% афзуда барои объектҳои алоҳидаи коргоҳҳои
амалкунанда бошад то ба 449% нисбат ба соли 2014 зиёд гардидааст. Чунин
холатро дар соли 2020-2021 низ дидан мумкин.
Дар асоси таҳқиқот ва арзёбии иқтидори истеҳсолии саноатӣ, роҳҳои
баланд

бардоштани

рақобатпазирии

соҳаи

саноатӣ

ва

самаранок

истифодабарии иктидори онро дар минтақаро чунин ифода менамоем:
Омодагӣ ва ихтисоси
иқтидори меҳнатӣ ва
пардохти он (омили
инсонӣ)

Бакордароии фондҳои
асосӣ, таҷҳизот ва
технологияи нав

РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ РАҚОБАТПАЗИРИИ
СОҲАИ САНОАТИИ МИНТАҚА
Сармоягузорӣ барои
афзоиши иқтидори
саноатӣ

Ташкил ва
идоракунии раванди
истеҳсолот

Расми 3.1.1. - Роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи саноати ва
самаранок истифодабарии иктидори он дар минтақа
(Аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)

Роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи саноати ва самаранок
истифодабарии иктидори он дар минтақа:
1) Ба кор даровардани фондҳои асосии иқтидори саноатӣ
2) Омодагӣ ва тағйири ихтисоси омили инсонӣ ва пардохти музди кори
мувофиқ;
3) Сармоягузорӣ барои афзоиши иқтидори саноатӣ;
4) Ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот дар соҳаи саноатии
минтақа.
I. Ба кор даровардани фондҳои асосии иқтидори саноатӣ
Роҳи муҳими баланд бардоштани рақобатпазирии иқтидори саноатии
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минтақа муайян кардани талабот ба бакордарории фондҳои асосии иқтидори
саноатӣ дар шаклҳои гуногуни моликият. Бакордарории фондҳои асосии
иқтидори саноатӣ ин таҷҳизот ва технологияе, ки истеҳсоли маҳсулоти
корханаҳои саноати таъмин менамояд. Барои ҳамин бакордарории фондҳои
асосӣ, таҷҳизот ва технологияҳои муосир лозим мебошад. Ин таҳлили
бакордарории фондҳои асосӣ аз руй шаклҳои моликиятро талаб менамояд.
Муайян намудани тағйироте, ки ҳангоми ташкилёбӣ, афзоиш ва
истифодабарии иқтидори саноатии минтақа дар ояндаи наздик ба миён
меояд, ҷолиб ба назар мерасад, яъне дар соли 2025 нисбат ба соли 2018
талабот ба таҷҳизоти нав дар корхона афзоиш хоҳад ёфт: барои таҷҳизот -18,
5% ва барои ашёи хом - 213,8%.
Истифодаи самараноки иқтидори саноатӣ дар боздеҳи фондҳои ба кор
андозии фондҳои асосии корхонаҳои саноатӣ инъикос меёбад.
Барои ҳамин ҳам бо истифодабарии формулаи ҳисоби боздеҳи фондҳо,
ки ҳаҷми фондҳои асосии истеҳсолӣ 48 мебошад,

боздеҳи фондҳои ба кор андозии фондҳои асосии корхонаҳои саноатии
субъектҳои вилояти Суғд ҳисоб карда шудааст, ки дар ҷадвали зерин оварда
шудааст:
Ҷадвали 3.1.2. - Боздеҳи фондҳои корхонаҳои саноатии вилояти Суғд
(ҳазор сомонӣ)

2015

Нишондиҳандаҳо
Солҳо
2016
2017
2018
н. Айнӣ
526227,2
784483,6
985042,6

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

262908,4
14375,1
1828,9

8926,9
5894,8

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ

125182,1

Ба кор андозии фондҳои

14666,2

2019

2020

948297,4

1158954,1

9187,3
10321,8

6343,5
18269,9

158723,8

168615,4
6577,0
465,3
14977,1
н. Ашт
183487,4
205174,6

224880,0

230709,5

49043,1

20116,6

37920,9

64879,3

45624,7

Позднякова, В.Я. Экономика предприятия (фирмы). Практикум. 2-ое издание. – Москва: Инфра-М, 2010. –
С. 20 -23.
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Давоми љадвали 3.1.2
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

853,5

323,6

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ

322154,1

612103,2

Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

48728,8
661,1

777934,0
78,7

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

82653,2

87401,2

23690,2
348,9

27669,1
315,9

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ

1146079,
6

2129523,
0

125464,2
913,5

24836,1
8574,3

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

26224,5

27 445,3

38242,1
68,6

16794,0
163,4

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

106479,7

142082,6

5186,0
2053,2

6845,7
2075,5

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

278753,7

315032,0

82234,3
339,0

13589,5
2318,2

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

9512,6

20536,2

1918,4
495,9

2276,4
902,1

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

270226,3

279212,2

32951,5
820,1

27961,0
998,6

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

117245,1

119817,4

7264,4
1614,0

8264,6
1449,8

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

858,0

1272,0

8025,8
10,7

14875,0
8,6

Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

449,7
912,1
н. Б.Ғафуров
1015459,5
1146846,4

593,0

355,5

1359001,
0

2535425,9

134424,1
155364,5
755,4
738,2
ш. Бӯстон
182273,8
257070,1

113247,7
1200,0

123853,9
2047,1

411006,0

516784,5

27686,1
30115,1
658,4
853,6
ш. Гулистон
3526706,2
3446518,8

31287,2
1313,7

36881,3
1401,2

3261638,
0

2400439,0

9284,0
303013,6
37986,9
1137,4
н. Деваштич
29437,9
59288,8

9765,0
33401,3

146204,1
1641,8

61447,2

71716,3

25301,2
27336,6
116,3
216,9
н. Зафаробод
176191,6
231007,8

30334,6
202,6

14845,0
483,1

216524,0

226283,4

6947,8
3116,4

7139,6
3169,4

529168,0

555796,2

16677,6
49711,8
2134,0
857,3
ш. Истиқлол
27882,6
278836,2

32663,5
1620,1

41446,2
1341,0

39639,6

40817,1

644845,3
3405,0
4,3
8189,0
ш. Исфара
296576,0
363681,6

12166,3
325,8

3520,0
115,9

363989,0

372115,3

47067,8
773,3

146958,5
25,3

310182,0

320635,9

19396,3
10092,7
999,4
2590,7
н. Кӯҳ. Мастчоҳ
1778,2
2397,7

57595,0
538,6

55889,9
573,6

3549,9

3790,3

7655,0
2977,3
23,2
80,5
н. Мастчоҳ

22522,9
15,8

3516,0
10,7
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19844,8
10026,1
887,8
2304,1
ш. Истаравшан
355907,7
426189,4

34817,4
30753,8
851,8
1182,6
ш. Конибодом
193848,9
261471,3

Давоми љадвали 3.1.2
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

145193,8

170979,9

196197,5

203609,4

240694,0

223753,8

8963,8
1619,8

30297,2
564,3

17094,1
1408,1

77164,1
289,9

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ

824764,5

1157438,
5

6444,6
13686,1
3044,4
1487,7
ш. Панҷакент
1469465,0
1889873,9

2867482,
0

4255981,3

Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

551689,6
149,5

162319,2
713,1

44516,3
6441,4

35546,8
11972,8

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

147713,5

218223,9

490316,0

668687,6

9254,5
1596,1

80190,6
272,1

49624,6
988,1

35963,8
1859,3

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ

638789,7

761430,3

1291815,
0

1494624,3

Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

212421,6
300,7

86660,4
878,6

218406,0
591,5

170265,0
877,8

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

97009,5

120591,0

193985,5
249105,8
485,9
454,6
н. Ҷ. Расулов
169014,6
198615,5

231463,0

317727,5

44772,9
216,7

7336,2
1643,8

44443,5
520,8

115324,3
275,5

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

18870,1

20441,3

14266,4
16325,3
1184,7
1216,6
н. Шаҳристон
27996,3
34153,3

37214,2

37116,9

17481,9
107,9

14702,6
139,0

16139,5
173,5

19643,0
189,5

8188,2
453,2

77619,8
105776,9
1893,2
1786,7
н. Спитамен
303808,6
406387,2
20484,4
43848,9
1483,1
926,8
ш. Хуҷанд
942582,8
1132396,6

14897,6
229,3

Коркарди муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд, 2020.-Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. –2020с. – С.272, 323 // Омори солонаи вилояти Суғд, 2021.-Хуҷанд:
Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. –2021с. – С. 345, 438.

Аз маълумотҳои ҷадвал маълум мегардад, ки нишондиҳандаҳои боздеҳи
фондҳо дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Б.Ғафуров аз ҳама зиёдтар мебошад, ки
он самаранокии истифодабарии иқтидори саноатиро нишон медиҳад. Дар
ноҳияҳои Кӯҳистони Мастчоҳ ва Шаҳристон бошад, бо сабабҳои гуногун
нишондиҳандаҳои боздеҳи фондҳо аз ҳама паст мебошад.
Пас, аз ин бармеояд, ки дар ин субъектҳо бояд:
1.

Таҷдиди технологияҳои истеҳсолӣ ба амал бароварда шавад;

2.

Ба роҳ мондани ташкил ва идоракунии истеҳсолот.49

Файзиева Д.И. Самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ ва боздеҳи фондҳои корхонаҳои вилояти Суғд
[Матн] / Д.И. Файзиева // Номаи донишгоҳ. Силсилаи илмҳои табиатшиносӣ ва иқтисодӣ. МДТ ДДХ ба
номи академик Б. Ғафуров. – Хуҷанд: “Нури маърифат”, 2022. – №1(60). – С. 128-134.
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Барои арзёбии самаранокии истифодабарии иқтидори саноатии минтақа
сатҳи боздеҳи фондҳои корхонаҳои саноатӣ дар миқёси ҷумҳурӣ таҳлил карда
мешавад, ки дар ҷадвали зерин оварда шудааст:
Ҷадвали 3.1.3. Сатҳи боздеҳи фондҳо ва ба кор андозии фондҳои асосии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар саноат

Воҳиди
ченак
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ млн.сом
млн.сом
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
млн.сом
Боздеҳи фондҳо
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ млн.сом
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
Боздеҳи фондҳо

Нишондиҳандаҳо
Солҳо
2015
2016
2017

2018

2019

2020

Ҷумҳурии Тоҷикистон
12196
15090
20029

23894

27613

30890

6678,5
2,99

4859,3
4,91

7033,3
3,92

7266,8
4,25

10066,
4

11498,4

13053,6

15573,2

1247,3 1360,5 1457,6
3,92
5,20
6,90
Вилояти Хатлон
4621,2 5047,7 6753,1

1118,6
10,2

804,4
16,2

1093,9
14,3

7294,0

8661,1

8998,3

990,7
4,66
ВМКБ
111,8

4129,5 5406,6
2,95
2,79
Вилояти Суғд
4894,2 7078,5

млн.сом
млн.сом

Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ млн.сом
млн.сом
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
млн.сом
Боздеҳи фондҳо
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ млн.сом
млн.сом
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
млн.сом
Боздеҳи фондҳо
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ млн.сом
млн.сом
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
млн.сом
Боздеҳи фондҳо
Ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ млн.сом
млн.сом
Ба кор андозии фондҳои
асосӣ
млн.сом
Боздеҳи фондҳо

1122,3
4,49

1674,6
4,03

710,6
10,2

3027,9
2,86

2599,2
3,46

128,8

193,4

238,3

249,3

228,8

144,2
97,5
0,77
1,32
ш. Душанбе
1350,7 1461,7

768,2
0,25

513,5
0,46

100,7
2,47

180,0
1,8

1659,0

2664,9

2753,4

2800,6

1255,1
1,07
НТҶ
1218,1

2535,5
0,57

2222,6
0,74

2092,2
1,27

2815,7
0,97

2699,5
1,03

1373,2

1357,1

2198,5

2895,6

3289,4

492,2
2,47

290,7
4,72

555,5
2,44

424,4
5,18

284,6
10,17

694,1
4,73

Коркарди муаллиф дар асоси: Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ (маҷмӯаи оморӣ). Агентии
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе, 2021. – С. 469. // Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон:30солагии истиқлолияти давлатӣ – Душанбе: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,2021с.-С.9.

Муқоисаи сатҳи боздеҳи фондҳои корхонаҳои саноатии вилояти Суғд бо
ин ҷараён дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ имконияти дарёфти дигар роҳҳои
баланд бардоштани боздеҳи фондҳоро медиҳад. Муқоисаи ин ҷараён нишон
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медиҳад, ки боздеҳи фондҳои корхонаҳои саноатии вилояти Суғд нисбатан
баланд мебошад. Ин боз самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
корхонаҳои саноатии вилояти Суғдро тасдиқ менамояд.
Барои баланд бардоштани самаранокии иқтидори саноатӣ нақши
муҳимеро беҳтар истифода бурдани фондҳои асосӣ дар натиҷаи дарёфти
талабот ба маҳсулотҳои саноатӣ дар асосӣ васеътар гузаронидани таҳқиқи
маркетингӣ нисбат ба ҷалб кардани истеъмоли шахсият ба молҳои саноатӣ
мебошад.
Агар талаботро нисбат ба маҳсулоти саноатӣ ба 1% зиёд намоем,
боздеҳии фондҳо ба 1,1 % баланд мегардад. Дигар роҳи баланд бардоштани
боздеҳии фондҳо ва зиёд кардани ҳаҷми маҳсулоти санотӣ – рушди
коэффитсиенти сменагӣ дар корхонаҳои ин соҳа мебошад.
Барои баланд бардоштани самаранокии иқтидори корхонаҳои саноатии
вилояти Суғд, зиёд намудани коэффитсиенти сменагӣ ба 0,1 воҳид ҳаҷми
маҳсулот ба 0,11 % зиёд мешавад.
II. Дигар роҳи баланд бардоштани самаранокии иқтидори саноатии
минтақа ин омодагӣ ва ихтисоси омили инсонӣ ва пардохти меҳнатии он дар
корхонаҳои саноатӣ мебошад.
Дар баланд бардоштани самаранокии иқтидори саноатии минтақа
сармояи инсонӣ нақши калидӣ дорад. Таҳқиқоти динамикаи омили инсонӣ
дар афзоиши иқтидори саноатӣ ва истифодаи босамари он бояд дар
нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоӣ- иқтисодӣ инъикос карда шавад, ки дар
љадвали 3.1.4. оварда шудааст.
Ҷадвали 3.1.4 – Вазъи истифодабарии захираҳои меҳнатӣ дар вилояти Суғд 50
(ҳазор нафар)
Захираҳои
ҳамагӣ
бо %
аз он ҷумла:

2013
меҳнатӣ, 1464,0
100

2014
1491,6

2015
1521,4

2016
1569,5

2017
1598,7

2018
1615,5

2019
1669,2

101,8

101,9

103,1

101,8

101,0

103,3

Ҳисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суғд 2020 с.// Сарраёсати агентии омори назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2020с. – С. 71.
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Қувваи корӣ
бо %
аз он ҷумла
аҳолии машғул

802,9
100

815,7
101,5

809,6
99,2

812,8
100,3

807,2
99,3

815,8
101,0

829,0
101,6

791,5

804,8

798,7

802,0

797,5

807,7

820,1

бо %
бекорони расман
эътирофшуда
бо %
қувваи
кории
истифода нашуда

100
11,4

101,6
10,9

99,2
10,9

100,4
10,8

99,4
9,7

101,2
8,1

101,5
8,9

100
661,1

95,6
675,9

100,0
711,8

99,0
756,7

89,8
791,5

83,5
799,7

109,8
840,2

102,2
1,3

105,3
1,3

106,3
1,3

104,5
1,2

101,0
1,0

105,0
-0,4

92,8

100,0

100,0

92,3

83,3

71,4

100
бо %
Дарачаи
бекорӣ 1,4
(шумораи
расман
эътирофшудаи бекорон
бо фоиз нисбат ба
қувваи корӣ)
бо %
100

Таҳлили ҷадвал нишон медиҳад, ки агар дар соли 2019 захираҳои
меҳнатии вилояти Суғд ба ҳисоби миёна ба 205,2 ҳазор нафар ё 3,3% афзоиш
ёфта бошад, пас қувваи корӣ танҳо ба 26,1 ҳазор нафар ё 3,2% афзоиш ёфт.
Ин ҳолат маънои онро дорад, ки шумораи аҳолии бекор зиёд гардида, ба 5%
афзоиши қувваи кории истифоданашуда оварда расонд, ки 840, 2 ҳазор
нафарро ташкил дод. Ин ба сатҳи бекорӣ нисбати қувваи корӣ таъсир расонд,
ки ба 71,4 % баробар гардид.
Ҳамин тариқ, миқдори умумии захираҳои меҳнатӣ дар соли 2019 ба 1669,2
ҳазор нафар баробар мебошад, ки аз онҳо 829,0 ҳазор нафар дар иқтисодиёт
машғул буда, 49,6 % ташкил медиҳад. Яъне, ин маънои онро дорад, ки 50,6 %
ин қувваи корї ба таври зарурї истифод нашудааст. Дар баробари ин, бекорӣ
ба иқтидори саноатӣ манфӣ таъсир мерасонад. Дар солҳои 2020 - 2021 холат
батағир мондааст.
Ошкор кардани тағиротҳо дар шумораи аҳолии машғул, қувваи кории
истифоданашуда ба самаранок истифодабарии иқтидори саноатии минтақа
инъикос мегардад.
Ба вуҷуд омадани шаклҳои гуногуни моликият ва мутаносибан маҷмӯи
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иқтисодиёти минтақа, тавре ки дар боло қайд карда шуд, сармоягузории
молиявӣ барои зиёд шудани сармояи инсонӣ мусоидат менамояд.
Барои ҳамин, омили меҳнатӣ (омили инсонӣ, сармояи инсонӣ) омили
дигари таъсиррасонӣ ба ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа ба шумор
меравад.
Агар мо динамикаи тағйиротро дар сохтори сармояи инсонӣ ба мушоҳида
гирем, пас ба осонӣ мушоҳида кардан мумкин аст, ки наздик дар ҳамаи
соҳаҳои истеҳсолот тамоюли пешрафти сармояи инсонӣ ба чашм мерасад,
гарчанде, ки дар соҳаи нақлиёт ва дигар соҳаҳои истеҳсолоти моддӣ шумораи
онҳо кам шуда истодааст.
Аз ин рӯ, ҳангоми таҳлили ҷузъҳои миқдорӣ ва сифатии сармояи инсонии
минтақа ва истифодабари иқтидори саноатии минтақа хулоса баровардан
мумкин аст, ки дар баробари некӯаҳволии аҳолӣ, ҳиссаи сармояи инсонӣ
коҳиш хоҳад ёфт ва баръакс, қисми ғайри фаъоли он зиёд карда мешавад.
Аз байни ин омилҳо пардохти музди меҳнат нақши муҳимро мебозад.
Асоси тафриқаи музди меҳнат аз рӯи соҳаҳои иқтисодиёт, ки аз сохтори он
вобаста мебошад, муќаррар карда мешавад.
Дар хотир бояд дошт, ки сармояи инсонӣ ба истифодабарии иқтидори
саноатии минтақа, яъне вилояти Суғд дучанд таъсир мерасонад:
1. Талабот ба кор дар минтақаи меҳнатӣ иловагӣ ташаккул меёбад.
Ташкили ҷойҳои нави корӣ, яъне зиёд шудани талабот аз ҳисоби корхонаҳои
бузург бо миқдори ташкили зиёди коргарон сурат мегирад.
2. Аз ин рӯ, бидуни монеа таъсиси корхонаҳои азим бо шумораи зиёди
ҷойҳои нави корӣ тамоюл ҳифз мегардад.
Ҳарчанд ин равандҳо аз бисёр омилҳо ба рушди иқтисодии минтақа ва
инчунин ба амалҳои субъективии шахсони алоҳида вобаста бошанд ҳам,
муайян кардани таъсири онҳо ба истифодабарии иқтидори саноатии минтақа
ва ба суръати рушди иқтисодӣ душвор мебошад.
Таснифоти сармояи инсонии минтақа дар бозори меҳнат инъикос
мешавад. Баланд бардоштани самаранокӣ ва таъсири сармояи инсонӣ ба
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ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа, инчунин дар тафовут бо музди
меҳнат дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба пуррагӣ ва дар
минтақа қисман ба миён меояд.
Аз ин рӯ, робитаи байни мутаносиби зуҳуроти мазкур ба мисли "сармояи
инсонӣ" ва "маҳорати тахассусии кормандон" дар ҳама гуна шароити иқтисодӣ
ва дар ҳама гуна низомҳои иқтисодӣ пайваста нигоҳ дошта мешавад. Мавҷуд
набудани тахассуси сармояи инсонӣ истеҳсолкунандагонро маҷбур месозад, ки
ҷойҳои ивазкунандаи онро барои васеъ кардани истеҳсолот истеҳсол кунанд,
ки дар натиҷа имкониятҳои иловагии инноватсионӣ ворид карда мешаванд.
Болоравии сармояи инсонӣ ба он оварда мерасонад, ки қувваи кории арзон
нисбат ба технологияҳои инноватсионӣ бештар сармоягузор ҷолибтар
мегардад, яъне бидуни тахассус, дар навбати худ, рушди истеҳсолот
ғайриимкон аст.
Барои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон, тавре ки дар ҷадвалҳо ба
таври возеҳ нишон дода шудааст, масъалаи тадриҷан зина ба зина зиёд
шудани аҳамияти сармояи инсонӣ хос мебошад. Танҳо дар 5 соли охир,
барзиёдии сармояи инсонӣ 12,6% афзоиш ёфт, дар ҳоле ки талаботи корхонаҳо
ба коргарон динамикаи ноустувор дошт ва дар ҳамон давра ба 33,34% коҳиш
ёфт.51 Ин ҳолат, ба ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа манфӣ таъсир
мерасонад.
Маълумотҳои овардашуда ба таври возеҳ нишон медиҳанд, ки дар панҷ
соли охир шумораи сармояи инсонӣ нисбат ба шумораи шуғли аҳолӣ 2-3
маротиба меафзояд. Аз ин бармеояд, ки ҳамасола аз нисф зиёди ҷавонони
синну соли қобили меҳнат дар вилояти Суғд бо кор таъмин карда намешаванд
ва барои баланд бардоштани некӯаҳволӣ ба хориҷи кишвар сафар мекунанд.
Ин холат ба ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа таъсири манфӣ
мегузорад.
III. Дигар роҳи баланд бардоштани самаранокии иқтидори саноатии
Омори солонаи вилояти Суғд // Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар вилояти Суғд, 2018. – С. 71-75.
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минтақа сармоягузорӣ ба соҳаи мазкур ба шумор меравад, аз он љумла
сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ.
Дар бораи роњњои самараноки боло бурдани иќтидори саноатии минтаќа
дар боби дувуми рисола мулоњизоте баён шудааст.
Бинобар ин, иқтидори саноатии минтақа барои ба вуҷуд овардани рушди
иқтисодӣ дар бисёр маврид тавассути татбиқи сиёсати сармоягузорӣ дар соҳаи
саноатӣ амалї карда мешавад. Таҳкими фаъолнокии сармоягузории субъектҳо
дар вилояти Суғд аз ҳисоби ҷалби воситаҳо, сармоягузорони хориҷӣ
имконпазир мебошад. Сиёсати сармоягузорӣ дар соҳаи саноатӣ бояд бо
назардошти кокарди лоиҳаҳои дурнигаронаи инноватсионӣ, ки ба интиқоли
саноат ба заминаҳои саноатии нав боис мешавад, имконпазир мегардад.
Раванди ҷалби сармояи хориҷӣ дар вилояти Суғд дар шакли сармоягузории
мустақим дар сиёсати сохторӣ-инвеститсионии саноати минтақа амалӣ карда
мешавад.
Дар оғози соли 2020 дар иқтисодиёти вилояти Суғд чунин сармоягузориҳо
анҷом шудаанд:
‒

сармоягузориҳои мустақим -182350,7 ҳазор доллар,

‒

сармоягузриҳои ҷомадонӣ-141,65 ҳазор доллар;

‒

дигар сармоягузориҳо-97524,81 ҳазор доллар.

Раванди интихоби лоиҳаҳои марбут ба фаъолияти инвеститсионии
минтақа амали гардида, дар ҷараёни он афзалиятнокӣ, тамоюл барои
гирифтани самараи амиқ дар дурнамои наздик ба эътибор гирифта мешавад.
Сабаби

дигари

омили

муҳимтарин,

ки

ҷараёни

фаъолгардонии

сармоягузориро бозмедорад ин сатҳи пасти фаъолнокии аҳолии вилояти Суғд,
ба шумор меравад.
Агар дар натиҷаи афзоиши сармоягузорӣ нисбат ба афзоиши аҳолӣ ва
истеҳсолот ба назар гирифта шавад, пас эҳтимолияти зиёд шудани пасандозҳо
ба миён меояд, ки дар навбати худ ба зиёд шудани ҳаҷми сармоягузориҳои
асосӣ мусоидат мекунад. Истифода бурдани захираҳо барои истеҳсоли молҳои
истеъмолӣ зарур аст, ки бояд дар шакли сармоягузорӣ барои истеҳсоли молҳо
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равона карда шавад. Аммо барои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон
афзоиши ҳиссаи пасандозҳо ва сармоягузориҳо нисбат ба кишварҳои
рушдкарда ва ҳатто дар муқоиса бо дигар кишварҳои ИДМ хеле мушкил аст.
Қисми зиёди аҳолии минтақа барои ҷудо кардани пасандозҳои хеш ҳеҷ гуна
имконият ё ҳавасмандӣ надоранд. Аломати асосии қафомонии иқтисодиёти
вилояти Суғд даромади нисбатан пасти аҳолӣ дар байни кишварҳои ИДМ ба
шумор меравад.
Дар соли 2019 сармояҳои хориҷие, ки дар умум ба иқтисодиёти минтақа
ворид шудааст ба 97524,81 ҳазор доллари ИМА расидааст. Ба соҳаҳои саноатӣ
ва афзоиши иқтидори саноатӣ чунин маблағҳо равона шудаст:
‒

истихроҷи ангиштсанг-356,8 ҳазор доллари ИМА

‒

истихроҷ ва тоза карани қурғошин ва руҳ-127869,0 ҳаз. доллари ИМА

‒

истихроҷи сангҳои қимматбаҳо 41500 ҳазор доллари ИМА.52

Барои ҳамин ҳам, хавфи номустақил гардидани иқтисодиёти минтақа
вуҷуд дорад, ки ба ин афзоиши воридот мусоидат хоҳад кард. Масалан, ҳиссаи
воридот ба кишвари мо сол аз сол аз Ҷумҳурии мардумии Чин меафзояд ва
бозори дохилиро бо молҳои арзони истеъмолӣ фаровон мекунад. Дар охири
соли 2018 воридот ба минтақа 1455,9 миллион доллари ИМА-ро ташкил
додааст, дар ин маврид бошад дар соли 2013 он 1269,2 миллион доллари
ИМА-ро ташкил дода аст. 53
Гуфтаҳои дар боло зикр гардида ба ташкилёбии иқтидори саноатии
минтақа таъсири мусбӣ мерасонад ва афзоиши иқтидори саноатиро таъмин
менамояд.
IV. Таъсири омили ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот ба
самаранокии истифодабарии иқтидори саноатӣ ва рақобатпазирии низоми
саноатии минтақа.
Ба натиҷаҳо ва суръати самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ ва
роҳи баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи саноатии вилояти Суғд
Омори солонаи вилояти Суғд. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти
Суғд. – Хуҷанд, 2020. – С. 331.
53
Омори солонаи вилояти Суғд 2019с.// Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
вилояти Суғд. – Хуҷанд, 2019. – С.10-11
52
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таъсири омили ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот назаррас мебошад.
Бо назардошти рушди соҳаҳои анъанавӣ ба содирот нигаронидашудаи
иқтисодиёт ва инчунин соҳаҳои ҳамаҷониба, ки ба талаботи ин соҳаҳо, дар
асоси омилҳои даромади истеҳсолӣ нигаронида шудаанд, аҳамияти ин омил
меафзояд.
Ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот ва љобаљогузории истеҳсолоти
анъанавӣ ва маҷмӯи талаботҳои дохилӣ дар қисмҳои шартии муқарраршуда,
нуқтаи инкишофи минтақа дар робита ба манбаъҳои ашёи хом, инфрасохтори
барқ ва нақлиёт ё фурӯши молҳо амалӣ карда мешавад.
Дар шароити ташакулёбии модели рушди саноатӣ-аграрӣ, раванди
саноатикунонӣ ва истеҳсолоти нав ба содирот нигаронидашуда дар
иқтисодиёти вилояти Суғд, равияи асоси шуданаш лозим ва ба ин максад бо
ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот ноил шудан мумкин аст.
Ташкил

ва

идоракунии

раванди

истеҳсолот,

маҷмӯи

мухталифи

иқтисодиёти мавҷуда ва амалкунанда бо шаклҳои гуногуни моликият соли
2017 120 намуди маҳсулоти саноатиро ба пешравӣ оварда расонданд, ки
истеҳсоли 76 номгӯ (63,3%) афзоиш ёфтааст, 38 номгӯ (31,7 %) коҳиш ёфтааст, 6
номгӯ (5,0%) аз истеҳсолот боздошта шудааст - 6 (5.0%).

ИҚТИДОРИ САНОАТИИ МИНТАҚА
Бакордарории
фондҳои асосӣ

Омодагӣ ва
ихтисоси
иқтидори меҳнатӣ

Сармоягузорӣ
барои афзоиши
иқтидори
саноатӣ

Ташкил ва
идоракунии
раванди
истеҳсолоти
саноати

Самаранокии истифодабарии иқтидори саноатии минтақа
таъмин менамояд
РУШДИ УСТУВОРИ ИҚТИСОДИЁТИ МИНТАҚА
Расми 3.1.2. - Усулҳои самаранок истифодабарии иқтидори саноатии минтақа
(Аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)
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Ҳамин тавр, роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи саноатии
минтақа чунин мебошад:
1)

бакордарории фондҳои асосӣ, таҷҳизот ва технологияи муосири

саноатӣ;
2)

омодагӣ ва ихтисоси иқтидори меҳнати (омили инсонӣ) ва пардохти

музди кори он;
3)

сармоягузорӣ барои афзоиши иқтидори саноатӣ;

4)

ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот.

Дар чор роҳи асосии баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи
саноатии минтақа асоси самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
минтақа, таъмин карда мешавад. Ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа
ҳамоҳангсозии таъсири хамаи омилҳои мутақобиларо таъмин менамояд.
Роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи саноатӣ дар навбати
худ усулҳои самаранок истифодабарии иқтидори саноатии минтақа ба рӯ
меояд:
- пурра ва оқилона истифода бурдани иқтидори саноатӣ;
- самаранок истифодабарии захираҳо;
- самаранок истифода намудани маблағгузорӣ.
Ҳамин

тавр,

таҳлили

чор

роҳи

асосии

баланд

бардоштани

рақобатпазирии соҳаи саноатии вилояти Суғд нишон медињад, ки дар
минтақа ба таври кофї мављуд будани иқтидорҳои корхонаҳои саноатӣ ба
мушоҳида мерасад ва ин барои пешрафти куллии низоми иќтисоди миллї
наќши муассир мегузорад. Дар умум, бар асоси тањлилњои анљомёфта
метавон бо итминон изњор дошт, ки вилояти Суғд иқтидори кофии саноатиро
барои инкишофи устувор соҳиб аст.
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3.2. Коркарди механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноати
минтақа
Яке аз самтҳои афзалиятноки ба вуҷуд овардан ва истифодабарии
иқтидори саноатӣ ин коркард ва истифодаи босамари иқтидори саноатии
минтақа ба ҳисоб меравад. Самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
минтақа дар шароити маҳдуди захираҳои минтақа аҳамияти муҳим дорад.
Дар

бораи

самаранок

истифодабарии

иқтидори

мавҷуда

дар

шиносномаи ихтисоси Иқтисодиёти минтақавӣ дар КОА-и назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ишорат шудааст.
Қайд намудан зарур аст, ки самаранок истифодабарии иқтидори
саноатӣ – ин чунин истифодабарии иқтидорҳо мебошад, ки дараҷаи ниҳоии
самаранокии худро бо роҳи рушди техника, илм ва технологияи мавҷуда дар
шароити маҳдудияти захираҳо, инчунин талабот барои коҳиш додани
унсурҳои манфӣ, таъсиррасонии техногенӣ ба муҳити атроф ба вуҷуд
меоваранд.
Барои кам кардани истифодабарии номатлуби иқтидори захираҳо дар
бархе кишварҳои мутараққии ҷаҳон стандарти давлатии истифодабарии
баробари захираҳо (ба онҳо имкон дорад, ки шартан иқтидори саноатӣ низ
шомил шавад) ва стандартҳои мухталифи ҳифзи захираҳо мавҷуд аст.
Онҳо мақсад, объект, принсип, талаботи истифодабарии мақсадноки
иқтидор саноатӣ, инчунин хароҷоти сарфакоронаи иқтидори моддӣ ва
маънавиро муқаррар мекунанд.
Мутаносибан ба ин, имкон дорад, ки мантиқан муқаррар намоем, ки
истифодабарии иқтидори саноатии минтақа ин чунин истифодабарие, ки
имкониятҳои амалҳои зараровар аз фаъолияти инсонро бартараф намуда,
барои дастгирӣ ва боло бурдани ҳаҷми онро дар оянда афзун мегардонад.
Қайд кардан лозим, ки ба механизми самаранок истифодабарии
иқтидори саноатӣ таъсири ҷаҳониро мушоҳида кардан мумкин аст.
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РОҲҲОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ САМАРАНОК
ИСТИФОДАБАРИИ ИҚТИДОРИ САНОАТИ МИНТАҚА

Омилҳои берунии ба самаранок истифодабарии
иқтидори саноати таъсиррасонанда

Чораҳои
инноватсионӣ

Алоқаи
баръакс

Такмили
идоракунӣ

МЕХАНИЗМИ
САМАРАНОК
ИСТИФОДАБАР
ИИ ИҚТИДОРИ
САНОАТИИ
МИНТАҚА

Алоқаи
баръакс

Вазъи истеҳсолии саноатӣ

Омилҳои дохилии ба самаранок истифодабарии
иқтидори саноатии таъсиррасонанда
Эндогенные факторы влияющие на рациональное
использование индустриального потенциала

Расми 3.2.1 - Механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
минтақа
(Аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)

Ба ин механизм ҷараёни ҷаҳонишавӣ чун омилҳои беруна, вазъи сиёсию
иқтисодии ҷумҳурӣ чун омили дохилӣ таъсир менамояд ва самаранокии 3
ҷузъи иқтидори саноатиро таъмин менамояд. Механизми коркардашуда
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баҳри васеъ ва мустаҳкам намудани иқтидори саноатии минтақа мусоидат
менамояд. Хусусан барои муайян намудани самтҳои афзалиятноки ташкил ва
истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғд замима месозад. Ба
фаъолнокӣ ва самаранокии механизми пешниҳодшуда сатҳи боздеҳи фондҳои
корхонаҳои саноатӣ дар миқёси минтақа ва ҷумҳурӣ таъсир менамояд. Ин
ҷараён барои мубодилаи иқтисодиёти минтақа ба модели саноатӣ-аграрӣ
имконият фароҳам оварда, самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
онро нишон медиҳад.
Аз ин рў, механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
минтақаро пешниҳод менамоем, ки ду муаммои асосиро ҳаллу фасл мекунад:
1.Таъмини самаранок истифодабарии иқтидори саноатии минтақа;
2. Таъмини баландбадории рақобатпазирии саноатӣ.
Механизми ташкили иқтисодии самаранокии истифодабарии иқтидори
саноатии минтақа таъсири омилҳои беруна ва дарунаро дар ин раванд ба
инобат мегирад. Дар як вақт баробарӣ ва алоқаи ҳамаҷонибаи 3 унсури
иқтидори саноатии минтақаро таъин менамояд.
Унсурҳои таркибии иқтидори саноатӣ (имкониятҳои захиравӣ-истеҳсолӣ,
инноватсионӣ, идоракунӣ) дар фасли 1.2 мавриди баррасӣ ва таҳқиқот қарор
гирифтаанд.
Дар заминаи баррасии механизми истифодабарии мақсадноки иқтидори
саноатӣ ба амал баровардани чанд тадбири муҳим зарур шуморида мешавад.
Ҷузъҳои сохтори иқтидори саноатии минтақа аз 3 самт иборат мебошад:
1. Самти якуми иқтидори саноатӣ минтақа - ин ба рушди интенсивӣ ва
модернизатсияи соҳаи саноатии иқтисодиёт барои инкишофи устувор шароит
фароҳам овардан (барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он).
2. Самти дуюми иқтидори инноватсионии минтақа - ин имконияти ворид
намудани сармояи хориҷӣ ва истеҳсолоти инноватсионӣ мебошад.
Дар механизми ташкилӣ-иқтисодии истифодабарии мақсадноки иқтидори
саноатии минтақа таъсири омилҳои берунӣ ва дарунӣ нақши муҳим доранд.
Коркарди

механизми

истифодабарии
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иқтидори

саноатӣ

бояд

ба

принсипҳои зерин асос ёбанд:
1) тахассусмандӣ (ихтисоси тахассусӣ);
2) мутаносубӣ;
3) доимӣ (пайдарпаӣ);
4) мувозӣ будан;
5) росткорӣ (саҳеҳият);
6) мунтазамӣ.
Принсинҳои ташкил ва истифодабарии оқилонаи иқтидори саноатии
минтақа самаранок истифодабарии онро пурзӯр менамояд.
Ба ин принсипҳои ташкил ва истифодабарии оқилонаи иқтидори
саноатии минтақа таснифоти кӯтоҳ медиҳем.
1. Принсипи тахассусмандӣ - баланд бардоштани ҳосилнокии иқтидори
истеҳсолотро бо тавассути ба унсурҳои алоҳидаи рушди истеҳсолӣ таъмин
менамояд. Истифодабарии ин унсур аз ҷониби мутахассисон барои кам
кардани хароҷот ва истеҳсолоти ғайриқобили истифода мусоидат менамояд.
Ин принсип бояд баландбардории самаранок истифодабарии иқтидори
саноатии минтақаро таъмин намояд.
2. Принсипи мутаносибӣ - усуле, ки татбиқи интиқоли баробари амалиёти
гуногунии истифодабарии иқтидори истеҳсолиро таъмин менамояд.
3. Принсипи пайдарпаӣ (доимӣ)- аз пайдарпай истифодабарии иқтидори
саноатӣ асос ёфтааст.
4. Принсипи мувозанокӣ – таносуби миёна, ки таркиби се ҷузъи иқтидори
саноатиро дастгирӣ мекунад.
5. Принсипи росткорӣ (саҳеҳият) – вақти истифодабарии иқтидори
саноатиро кам карда, якбора самаранок истифодабарии онро боло мебарад.
6. Мунтазамӣ - усулест, ки якзайлӣ ва такроршавии унсурҳои
истифодабарии иқтидори саноатиро зина ба зина муайян мекунад.
7.

Принсипи

чобукӣ

(чандирнокӣ)

мутобиқшавии

оперативии

истифодабарии иқтидори саноатиро ба тағиршавии шароитҳо таъмин
менамояд.
116

Барои

самаранок

истифодабарии

иқтидори

саноатӣ

ҳамкории

мутақобилаи ҳамаи принсипҳо зарур аст.
Принсипи ташкил ва самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
минтақа дар корхонаҳои саноатӣ устувории истеҳсолотро таъмин мекунад,
зеро бо намуди муташаккили муайяни равандҳои асосӣ, ёрирасон ва
хидматрасонӣ боис мегарданд.
Ҳамзамон, принсипи ташкил ва истифодабарии оқилонаи иқтидори
саноатии минтақа ба кам шудани хароҷот ва танзими техникӣ мусоидат
мекунад. Дар бораи имконияти танзими техникӣ ҳангоми гузариш ба модели
саноатӣ-аграрии рушди минтақа Аванесов В.С. андешаҳои хешро баён
намудааст.54
Такмили техникии истеҳсолот барои истифодабарии оқилонаи иқтидори
саноатии минтақа татбиқи технологияҳои нав, таҷҳизоти пешрафта ва
воситаҳои нави нақлиёт равона карда шудааст. Ин ба кам шудани давраи
истеҳсолӣ аз ҳисоби поён рафтани меҳнатталабии воқеии технологӣ ва
амалиёти назоратӣ, кам кардани вақти ҳаракат баҳри ҷойивазкунии ашёи
меҳнат оварда мерасонад. Ҳамин тавр, принсипи ташкил ва истифодабарии
оқилонаи иқтидори саноатии минтақа ба даст оварда мешавад.
Принсипи ташкил ва истифодабарии оқилонаи иқтидори саноатии
минтақа дар истеҳсолот, хусусан дар корхонаҳои саноатӣ бояд чунин
омилҳоро дарбар гиранд:
1)

маълумот оиди ҷараёни иқтисодӣ, мувозӣ ва мувозӣ-пайдарҳамӣ дар

истифодабарии иқтидори саноатӣ;
2)

таҳияи ҷадвали муштараки равандҳои гуногуни истеҳсолӣ, ки

ҳангоми иҷрои корҳо ва амалиётҳои ба ҳам наздик мутобиқати ҷузъиро
таъмин менамояд;
3)

кам кардани танаффуси вақти корӣ дар асоси ташкили ҷадвалҳои

оптималии нақшавӣ-графикии истеҳсолӣ ва самаранок истифодабарии
иқтидори истеҳсолии саноатӣ;
54

Аванесов, В.С. Основы корпаративной стратегии нефтяного оборудования. – М.: 2004. – С. 21.
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4)

ҷорӣ намудани коргоҳҳо ва қитъаҳои лавозимотӣ-пӯшида ва қисман

махсус, ки камшавии сарфа кардани вақт барои истифодабарии иқтидори
саноатӣ мусоидат мекунад.
Ҳамин

тариқ,

ҷори

намудани

принсипи

ташкил

ва

самаранок

истифодабарии оқилонаи иқтидори саноатии минтақа метавон даромад ва
фоидаи корхонаҳои саноатиро таъмин намояд.
Принсипи ташкил ва самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
минтақа ба сохтори сохаҳои саноатӣ мусбӣ низ таъсир мерасонад.
Ташкил ва идоракунии раванди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ шаклҳои
мухталифи моликият дар соли 2018 дар муқоиса бо соли 2016, ду омил дорад:
1. Мавҷудияти шаклҳои гуногуни моликият, пайдоиши шаклҳои гуногуни
хоҷагидорӣ ва таъсири онҳо ба рушди устувори минтақа;
2. Ташкил ва идоракунии раванди истеҳсолот;
Сабаби истифодабарии номутаносиб ва дараҷаи начандон баланду
босамари иқтидори саноатии минтақа ба омилҳои мухталиф вобаста аст, ки
маҳдудиятҳо ба вуҷуд меоваранд ва аз миёни онҳо ин омилҳоро метавонад
таъкид намуд:
1)

нобаробарӣ ва фосилаи номутаносибии рушди соҳаҳои ҳудуди

вилояти Суғд;
2) саҳми омодагии инфрасохтори истеҳсолӣ, набудани механизмҳои
самараноки ҷалби сармоя ва рушди он;
3)

мавҷуд набудани базаи ягонаи иттилоотӣ, ҳамчунин ташаккул

наёфтани низоми ҷамъоварӣ ва коркарди омории иттилоот; истифодабарии
нокофӣ дар раванди ба амал баровардани таҳлилҳо;
4) барои ба вуҷуд овардан ва рушди объектҳои саноатї майдонҳои
омодашудаи сармояҳои ҷалбшуда мавҷуд намебошанд. Беҳтар намудани
инфрасохтор, ба роҳ мондани коммуниктсия ва ҳалли баҳсҳои марбут ба
истифодабарии замин ва ғ. зарур аст.
5) эътибори махсус ба таъсири иқтидори саноатӣ ба рушди иқтисодиёти
минтақа;
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6) нокофї будани сармоягузорӣ дар соҳаи саноатии минтақа;
7) арзёбии нопурраи иқтидори саноатии минтақа аз нуқтаи назари ҷалби
сармояи дохилӣ дар минтақа;
8) самаранокии ҷоришавии лоиҳаҳои саноатии минтақа.
Роҳҳои истифодаи босамари иқтидори саноатӣ дар иқтисодиёти минтақа
тавассути устуворгардонии субъектҳои хоҷагидорӣ ва қувваи корӣ амалӣ
мешаванд, ки асоситарини онҳо инҳоянд: ба иҷора додани таҷҳизоти мавриди
истифода қарор нагиранда, ки дар дурнамои миёнамуҳлат истифода
намешаванд ва татбиқ нагардидаанд; консервастсияи фондҳои асосӣ, ки дар
дурнамои миёнамӯҳлат истифода намешаванд ва татбиқ нагардидаанд;
фурўши

амвол;

аз

ҷиҳати

модди

мукофотонии

кормандоне,

ки

ба

дастовардҳои баланди истеҳсоли воситаҳои техникӣ соҳиб шуданд. Кам
кардани арзиши фондҳои асосӣ, ки объекти андозситони ба амволи манқул ва
ғайриманқул тобеанд, муҳим ба назар мерасад. Чорабиниҳои экстетсивӣ, ки ба
истифодабарии фондҳои асосии марбут ба ҷалби захираҳои истеҳсолӣ равона
шудаанд, хеле муҳим ба назар мерасанд. Ба онҳо ин гуна тадбирҳо шомил
мешаванд:
1)

муҷаҳҳазгардонии техникӣ ва таҷдиди истеҳсолте, ки ба кам шудани

ҳаҷми меҳнат дар истеҳсолот равона шудааст;
2)

механизантсияи маҷмӯӣ ва худкоргардонии истеҳсолӣ, ки талафёбии

вақти корӣ ва таҷҳизотро кам мекунанд;
3)

тахассусгардонии мутаносиб ва коперативгардонии сех ва қитъаҳое,

ки сарбории пурраи таҷҳизотро таъмин намуда, самти ҳаракати деталҳо,
интизории байниҳамдигарии ҷузъиётро таъмин менамояд;
4)

таҷдиди таҷҳизот;

5)

баланд бардоштани тахассусмандии кормандон.

Илова ба ин дар ҷараёни таҳқиқот самтҳои афзалиятнок ва истифодабари
иқтидори саноатии вилояти Суғд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда
шуд.
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Ҷадвали 3.2.1. - Самтҳои афзалиятнокии ташаккул ва истифодабарии
иқтидори саноатии вилояти Суғд
Ба амал баровардани
дурнамои
минтақаи
саноатикунонии
босуръат
дар
минтақа
•
фиксатсияи
қатъии ба зуҳур ва
фаъолияти лоиҳаҳои
саноативу
молияви
равона шудааст;
•
афзалияти ба
шумораи
лоиҳаҳо
ворид
намудани
лоиҳаҳои олимон ва
коршиносони ватанӣ;
•
таъмини
шаффофияти
механзимҳои
амалкардаи дурнамои
саноатикунонии
босуръат;
•
низоми
андозбандии
имтиёзноки лоиҳаҳои
саноатии минтақавӣ

Сиёсати
саноатикунонии
минтақа

Тиҷоратикунонии
бахши саноатӣ

Рушди
инфрасохтори
саноатии минтақа

•
бавуҷудоии
иқтидори саноатии
минтақавӣ;
•
муайянкунии
самтҳои
афзалиятнок
ва
соҳаҳои
бахши
минтақавии
саноатӣ
ва
дастгирии давлатӣ;
•
ташаккули
низоми
ташхиси
давлатӣ ва баланд
бардоштани
самаранокии
лоиҳаҳои саноатии
минтақавӣ

•
самаранок
истифодабарии
маркетинг дар ҳамаи
марҳилаҳои фаъолияти
саноатӣ;
•
баланд
бардоштани
тахассусмандии
иқтидори кадрӣ;
•
татбиқи
технологияҳои муосир
ва механизмҳои кам
кардани
хароҷоти
моддӣ
дар
соҳаи
саноатӣ

•
бавуҷудоии
инфрасохтори
пурраи саноатӣ;
•
таъмини
дастрасӣ
ба
захираҳо
ва
инфрасохтори
саноатӣ;
•
баланд
бардоштани
самаранокии
ташкилотҳои
минтақавии
инфрасохторӣ

Аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.

Ба таври мухтасар моҳияти самтҳои афзалиятноки бавуҷудоӣ ва
истифодабарии иқтидори саноатии вилояти Суғдро мавриди баррасї қарор
медиҳем.
1. Барои

саноатикунонии

босуръати

иқтисодиёти

ҷумҳурӣ

ва

барномаҳои муайян пешниҳод шуда, дар амал дар минтақа татбиқ мешаванд.
Ин ба муайян намудани усулҳои самаранокии ташкилёбии иқтидори
саноатии минтақа мусоидат мекунад.
Қабули ҳадафи 4-уми саноатикунонии босуръат ба ташаккулёбии
иқтидори саноатӣ мусоидат менамояд.
Ҳадафи 4-уми пешниҳодшудаи стратегияи рушди давлат пеш аз ҳама
барои ҳалли ғайрисамаранок истифода ва нокифоя будани захираҳои
истеҳсолӣ қабул карда шуд. Тавре маълум аст, дар минтақа ва ҷумҳурӣ онҳо
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интиқолдиҳандагони нерӯ ба шумор мераванд. Зеро, иқтидори саноатӣ
ҳамчун асос дар ташаккули модели саноатӣ-аграрӣ бояд имкониятҳои
захиравӣ ва соҳаи амалкунандаи иқтисодиёти минтақа гардад. Имкониятҳои
захиравии вилоят барои бавуҷудоии иқтидори саноатии минтақа ва
ташаккули он мусоидат мекунанд.
2.

Сиёсати саноатии минтақа бояд дар асоси сиёсати миллии саноатӣ

коркард ва мавриди амал қарор гирад.
Бо мақсади иҷрои таҳқиқоти гузаронидашудаи марбут ба иқтидори
саноатӣ таваҷҷӯҳи асосӣ ба афзалиятҳои асосие меравад, ки бояд дар асоси
барномаи зерин мавриди амал қарор дода шаванд:
1)

ташаккули базаи меёърӣ-ҳуқуқии танзимкунандаи истифодабарии

иқтидори саноатии минтақаҳо;
2)

устуворгардонии раванди гузариш ба дараҷаи нави технологӣ бо

мақсади истифодабарии босамари иқтидори саноатӣ;
3)

муайян кардани самтҳои афзалиятноки сиёсати саноатии минтақавӣ

бо назардошти имкониятҳои вилояти Суғд;
4)

омода намудани мутахассисон барои соҳаҳои саноатие, ки ба асоси

технологияҳои нав такя мекунанд;
5)

пешниҳоди қарзҳои имтиёзноки сармоягузорӣ ба субъектҳои бахши

истеҳсолӣ, аз ҷумла истифодабарии имкониятҳои зарардидаи саноатии
минтақа;
6)

ба амал баровардани дастгирии субъектҳои иқтисодӣ аз ҷумла

истифодабарии сармоягузорӣ дар минтақаҳое, ки ба таҷдиди фондҳои асосӣ,
технология ва ташаккули иқтидори саноатӣ ниёз доранд.
7)

васеъгардонии дастрасӣ ба захираҳо ва самаранок истифодабарии

иқтидори саноатии онҳо;
8)

бавуҷудоварии модели саноатӣ-аграрии рушд ва рушди соҳибкорие,

ки ба истеҳсоли молҳои барои содирот равонша шудааст.
3.

Тиҷоратикунонии бахши саноатӣ.

Дар асоси таҳқиқот алгоритми ташаккулёбии иқтидори саноатии
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вилояти Суғд коркард шудааст, ки дар расми поён оварда шудааст.

САНОАТИКУНОНӢ
Раванди интенсивӣ дар ташкил намудани истеҳсолоти
мошинӣ дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии халқи минтақавӣ, аз
ҷумла дар саноат

Муайян намудани нуқтаҳои ақибмонии техникӣиқтисодӣ

Бартарафсозии ақибмонии
техникӣ- иқтисодӣ

Инкишофи
базаҳои техникӣ

Рушди соҳаҳои нави
саноатӣ

Ташкилёбии
иқтидори саноатии минтақа

Расми 3.2.2. - Алгоритми ташаккулёбии иќтидори саноатии минтақа
(Аз рӯйи маводҳои таҳқиқотӣ аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст.)

Ин раванд бо рушди технологияҳои нав, хусусан бо соҳаҳои зерин ба
монанди

энергетика

ва

металлургия

алоқаманд

аст.

Дар

рафти

саноатикунонӣ ҷомеа низ баъзе тағйиротҳоро аз сар мегузаронад, ки дар
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натиља ҷаҳонбинии аъзои он тағйир меёбад. Муносибати мусбат ба кор, дар
якҷоягӣ бо истифодабарии технологияҳои нав ва кашфиёти илмӣ, инчунин ба
суръати афзоиши истеҳсолот ва даромад мусоидат менамояд. Дар натиҷа,
бозори нисбатан васеъ дорои ҳамаи намуди молҳо ва хидматгузориҳо
ташаккул меёбад, ки дар навбати худ сармоягузорӣ ва рушди минбаъдаи
иқтисодии минтақаро ҳавасманд мекунад.
Роҳ ба иқтисодиёте, ки тавассути сармоягузорї ҳаракат мекунад ва
модели рушди саноатӣ-аграриро таъмин мекунад ва он ба як модели
мушаххас маҳдуд намешавад. Аз ин рӯ, мамлакат бояд модели махсуси худро,
ки ба таҷриба ва ба кашфиёти худ асос ёфтааст, коркард намояд.
Ҷумҳурии

Тоҷикистон

ва

минтақаҳои

он

фаъолияти

саноатӣ-

инноватсиониро дар самти рушди саноат, илм ва тиҷорат ба роҳ мемонанд.
Раванди

муваффақонаи

тиҷоратикунонии

бахши

саноатии

иқтисоди

минтақавӣ ва ҷумҳурӣ рабоқатпазирии иқтисодиро дар ин соҳа ба муддати
дурнамои мақсаднок ва дастгирикунанда зиёд мекунад. Ин раванд дар
кишварҳои ИДМ, аз ҷумла Ҷумҳурии Қазоқистон, айни замон ҷараён дорад.
Модели

нави

устуворгардонии

фаъолияти

инноватсионӣ

ва

тиҷоратикунонии технология дар доираи Лоиҳа оид ба тиҷоратикунонии
технология, ки онро Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Қазоқистон бо
дастгирии Бонки умумиҷаҳонӣ амалӣ мекунад, татбиқ мешавад. Дар моҳи
ноябри 2013 лоиҳа семинари сатҳи баландро зери унвони иқтисоди
инноватсионӣ дар Қазоқистон: “модели тиҷоратикунонии технология»-ро
доир намуд, ки дар ҷараёни он дастовардҳои қаблии лоиҳа баррасӣ гардида,
роҳҳои гузариши мамлакат ба иқтисодиёти инноватсиони мавриди омўзиш
қарор гирифтанд. Натиҷаҳои ду лоиҳаи таҳқиқотии нисбатан муваффақ ба
доираи васеи шунавандагони семинари мазкур пешниҳод шуданд: лоиҳа оид
ба коркарди маводи тозакардашуда. Лоиҳа аллакай бо ташкилотҳои
тиҷоратӣ оид ба тоза кардани оби нӯшоки дар якчанд мамлакатҳо шартнома
доранд. Лоиҳаи дувум оид ба коркарди нави босуръати фармакологӣ барои
дуруст муайян намудани таъсири инфиродии доруворӣ. Олимон аллакай аз
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ҷониби Вазорати тандурустии Қазоқистон дархост қабул кардаанд. Ин
намунаи тиҷоратикунонии бахши саноатиро имкон дорад, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон , хоса дар минтақаи нисбатан рушдёфтаи вилояти Суғд истифода
бурда шавад.
4. Инфрасохтори саноатӣ. Дар таъиноти вилояти Суғд ва Ҷумҳурии
Тоҷикистон шумораи зарурии ҳудудҳои саноатии мувофиқ мавҷуданд, ки
ҳанӯз аз замони Иттиҳоди Шӯравӣ боқӣ мондаанд ва онҳоро имрӯз низ
метавон барои оғоз ва рушди истеҳсолоти саноатӣ ва ташаккули иқтидори
саноатӣ истифода намуд. Ҳудудҳои саноатӣ ва инфрасохтор аз биноҳои
кӯҳани истеҳсолӣ ва анборҳое, ки дар онҳо гузаронидани корҳои таъмирӣ
зарур аст, на ҳамаашон дорои нерӯи барқ, газу об мебошанд, вале роҳҳои
воридотии дуруст доранд.
Ин мушкилот ба номутобиқатии сохтори истеҳсолии иқтисодӣ ба
талаботи бозори дохилӣ вобаста аст, ки дар натиҷаи он воридоти молҳо ё
вобастагии берунии минтақа ва мамлакат меафзояд. Дар чунин шароит
истифодабарии иқтидори саноатии яке аз воситаҳои асосии ташаккули
модели саноатӣ - аграрии рушд ба ҳисоб меравад. Новобаста ба ин,
таҷрибаҳои амалии мақомоти давлатӣ, ки ба бартараф намудани мушкилоти
гуногун вобаста аст, бояд ба дастовардҳои илмӣ-техникии ҳаллу фасли
масъала ва азхудкунии моҳияти истифодабарии иқтидори саноатӣ дар
иқтисодиёти минтақа асос ёбад.
Яке аз афзалиятҳои асосии инфрасохтори саноатӣ тавозун инфрасохтори
нақлиёт мебошад, ки аз роҳҳои мошингард ва оҳан, имкониятҳои рушди
нақлиёти ҳавоӣ дар оянда вобаста аст.
Ҳамин тавр, аз ҳудуди вилояти Суғд хати роҳи оҳани дорои аҳамияти
байналмиллалӣ мегузарад. Аз ҳудуди вилоят ҳамаи низоми таъминоти
зиндагонии водии Фарғона мегузарад. Инҳо роҳи оҳан, хати гази
байниҷумуриявӣ,

хати

баландшиддат

ва

роҳи

дорои

аҳамияти

байналмилалии (Бекобод-Хуҷанд-Қӯқанд) мебошанд.
Роҳравҳои роҳи оҳан мутаносибат бо интихоби сиёсати афзалиятноки
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илмӣ-техникӣ ва инноватсионӣ қарор гирифта, равишҳои тавсеаёфтаи
дурнамои рушдро тақозо мекунанд.
Роҳравҳои роҳи оҳан мутаносибат бо интихоби сиёсати афзалиятноки
илмӣ-техникӣ ва инноватсионӣ қарор гирифта, равишҳои тавсеаёфтаи
дурнамои рушдро тақозо мекунанд.
Дар навбати аввал, ин ба самти рушди илму техника равона шудааст, ки
сохтори табаддулоти илмӣ-техникӣ ва дурнамои технологиро ташаккул
медиҳад. Оқилона истифодабарии имкониятҳои сармоягузории маҳдуди
давлатӣ дар ивазшавӣ ва дастрасии техникӣ, истифодаи самараноки
технология ва баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаи саноат роҳи ҳалли
ин мушкилот мебошад. Дар ин раванд ба татбиқи навовариҳо ва
технологияҳои муосир такя кардан лозим аст.
Дувум, иқтисодиёти ҳар як давлат ва минтақаҳои он, бояд ба талаботи
технологии илман асоснокёфта ва такрорнашаванда такя намуд. Аз ин
бармеояд, ки сиёсати илмӣ-техникӣ бо шароитҳои махсуси ҳамон мамлакат
мутобиқ гардонида шавад. Истифодабарии бесамари технолгияҳо зараровар
ё ҳатто харобкунанда мебошад.
Самтҳои асосии самаранок истифодабарии иқтидори саноатии вилояти
Суғд чунин ҳастанд: роҳҳои самаранок истифодабарии иқтидори саноатии
минтақа; коркарди механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ;
роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии бахши саноатӣ ва самтҳои
афзалиятноки ташаккули механизми ташкилӣ-иқтисодии истифодабарии
босамари иқтидори саноатии вилояти Суғд ва дар умум Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
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БАРРАСИИ НАТИҶАҲО
Диссертатсияи мазкур ба яке аз масъалаҳои назариявӣ, методологӣ ва
амалии иқтисодиёти минтақавӣ – тадқиқоти иқтидори саноатӣ ҳамчун омили
рушди иқтисодиёти минтақа бахшида шудааст.
Бе шубҳа таъкид намудан мумкин, ки иқтидори саноатӣ дар минтақа ва
самаранок истифодабарии он дар рушди иқтисодии ҷумҳурӣ инъикос меёбад.
Зеро самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ ба рушди сектори саноатӣ
суръат мебахшад, ки қувваи ҳаракатдиҳандаи рушди иқтисодиёти вилояти
Суғд ва Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.

Дар давоми солҳои истиқлоли

миллї аз тарафи олимони Тоҷикистон як қатор тадқиқот оид ба масъалаҳои
рушди иқтисодӣ, ташаккули иқтидори захиравии истеҳсолӣ ва баланд
бардоштани саҳми соҳаи саноат дар баланд бардоштани рақобатпазирии
иқтисодиёти миллӣ гузаронида шудааст.
Дар асарҳои илмии академики Академияи Миллии илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон Қаюмов Н.Қ. соҳаҳои саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
чаҳорчӯбаи

амалишавии

ислоҳотҳои

иқтисодии

бозорӣ

ва

ҷабҳаҳои

методологии арзёбии ҳолати рушди саноат мавриди таҳқиқ қарор дода шуда,
дар асарҳояшон асосан омилҳои рушд ва хусусиятҳои хоси соҳаи саноат аз
нуқтаи назари макроиқтисодӣ ва зарурияти рушди фаъолияти иқтисодии
хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дида баромада шудааст.
Дар

асарҳои

академики

Академияи

Миллии

илмҳои

Ҷумҳурии

Тоҷикистон Назаров Т.Н. фишангҳои молиявӣ-қарзии рушди соҳаҳои саноат
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, асосан
масъалаҳои сармоягузорӣ, молиякунонӣ, маблағгузории қарзӣ ва сатҳи
истифодабарии онҳо дар соҳаҳои саноат бо тарзи умум, яъне аз нуқтаи
назарияи консепсияҳои илмӣ, методологӣ ва сиёсати давлатӣ дида баромада
шудааст.
Дар асарҳои илмии академики Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон
Раҳимов Р.К. масъалаҳои назариявии стратегияи рушди соҳаи саноат
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мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, дар асарҳои олими мазкур ғаҷишҳои
сохтории соҳавӣ, алалхусус соҳаи саноат аз нуқтаи назари нишондиҳандаҳои
макроиқтисодӣ, мутаносибии пасандозҳо ва инвеститсияҳо дар иқтисодиёти
Тоҷикистон мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Дар асарҳои академик
Раҳимов Р.К. мавқеи махсусро таҳқиқи муаммоҳои сиёсати саноатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон ишғол намудааст. Дар ин самт, моделҳои рушди
иқтисодии гуногун дар чаҳорчӯбаи истифодабарии сиёсати саноатии
Тоҷикистон таҳлил карда шудааст.
Узви вобастаи Академияи Миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Саидмуродзода Л.Ҳ. зарурати рушди соҳаҳои саноат, заминаҳои онро дар
чаҳорчӯбаи таҳқиқи «Иқтисоди хурди кушод» дида баромадааст. Дар ин
радиф, олими ватани Саидмуродзода Л.Ҳ. ҷабҳаҳои интегратсионии саноатӣ
ва таъсири он ба тавозуни пардохти ҷумҳуриро аз нуқтаи назари назариявӣ,
методологӣ илман асоснок намудааст.
Доктори илмњои иќтисодї, профессор Шарифзода М.М. масъалаҳои
рушди соҳаи саноатро дар чаҳорчӯбаи таъмин намудани аҳолӣ бо молҳои
истеъмолии саноатӣ, ниҳодҳои таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои хӯрока,
пӯшока ва пур намудани бозори истеъмолот бо маҳсулотҳои ватанӣ дида
баромада шудааст.
Доктори илмњои иќтисодї, профессор Ризоқулов Т.Р. баъзе масъалаҳои
назария ва амалияи рушди саноатро дар радифи таъмини мӯътадилии
макроиқтисодӣ, амнияти иқтисодӣ ва дар чаҳорчӯбаи нишондиҳандаҳои
макроиқтисодӣ дида баромадааст. Аз нуқтаи назари консепсияҳои иқтисодӣ
сабабҳои асосии стагнатсияи истеҳсолоти саноат, дар асоси он тезу тунд
гаштани муаммои таваррум ва афзоиши бекорӣ дар иқтисодиёти миллӣ дар
асарҳои илмии профессор Ризоқулов Т.Р. дида баромада шудааст.
Дар асарҳои илмии профессор Қодирзода Д.Б. масъалаи баланд
бардоштани самаранокии истеҳсолоти саноатӣ дар ҷумҳурӣ аз нуқтаи назари
некӯаҳволӣ ва такмили сиёсати иҷтимоӣ дида баромада шудааст. Алалхусус,
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соҳаҳои саноат дар чаҳорчӯбаи ташаккули иқтисодиёти рақамӣ низ
масъалагузорӣ карда шудааст.
Доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор Комилов С.Ҷ. асосҳои илмии
рушди соҳаҳои саноатро аз нуқтаи назари сиёсати инноватсионии давлат
дида баромада шуда, ҷанбаҳои микроиқтисодии баланд бардоштани
самаранокии иқтисодии корхонаҳои саноатиро мавриди таҳқиқ қарор
додааст. Дар ин замина профессор Комилов С.Ҷ. таваҷҷӯҳи махсусро ба
масъалаҳои ҷорӣ намудани инноватсияҳо дар байни соҳаҳои саноатӣ дида
баромадааст.
Олими ватанӣ, иқтисоддон, д.и.и., профессор Каримова М.Т. тағироти
сохторӣ дар саноат ва иқтисодиётро, ки ба ташаккули комплекси саноатӣ
мусоидат менамояд, мавриди омўзиш ќарор додааст. Ин ҳолат ба фикри
профессор Каримова асоси устувори рушди иқтисодии минтақавӣ ва миллӣ
шуда метавонад.
Дар тадқиқотҳои худ д.и.и., профессор Пӯлотова И.Р. капитали
саноатиро тавассути призмаи сиёсати саноатии минтақавӣ ва асоснок
кардани ташаккули истеҳсоли саноатии ҳудудӣ дар минтақа ва ҷумҳурӣ дида
баромадааст.
Масъалаи сиёсати саноатӣ дар корҳои д.и.и., профессор Ашӯров А.
тадқиқ гардидаанд. Профессор Ашӯров дар тадқиқотҳои худ оид ба сиёсати
саноатӣ чунин тезисро, ки дар асоси сиёсати саноатӣ бояд принсипи
самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ гузошта шавад, асоснок
кардааст.
Олимони ватанӣ профессор Бойматов А.А., профессор Авезов А.Х.. дар
кори ҳаммуаллифии худ ташаккули стратегии рушди устувори иқтисодиёти
минтақаро таҳлил кардаанд. Дар он муаллифон ба иқтидори саноатӣ ва
саҳми он эътибори алоҳида додаанд.
Саҳми назарраси профессор Низомова Т.Д. оид ба саноати ҷумҳурӣ,
ҳолати он ва имкониятҳои рушд дида мешавад. Имкониятҳои рушди
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саноатро бо мавҷудият, истифодабарӣ, имконият ва афзоиши он алоқаманд
менамояд.
Ҷанбаҳои саноатикунонии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои шӯравӣ ва
хусусиятҳои хоси таъсири он дар солҳои истиқлолият дар асарҳои илмии
д.и.и., профессор Хоналиев Н.Х. мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Дар
корҳои илмии олими мазкур зарурияти тағирёбии саноатро асоснок карда, ба
ҷойгиршавии истеҳсолоти саноатӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ
баҳогузорӣ карда шудааст. Дар чаҳорчӯбаи таҳқиқот нақш ва мақоми саноат
ва самаранок истифодабарии иқтидори саноатиро дар рушди иқтисодии
минтақа дар умум асоснок кардааст.
Масалаҳои таърихии пайдоиши соҳаи саноат дар қаламрави Ҷумҳурӣ,
алалхусус дар вилояти Суғд дар чаҳорчӯбаи ташаккули ҳунармандӣ,
соҳибкорӣ дар корҳои илмии д.и.и., профессор Турсунова Г. Н. низ инъикос
гардидааст. Дар асарҳои илмии олими ватании мазкур аз давраҳои қадим то
кунун хусусиятҳои ташаккули истеҳсоли молҳои саноатӣ арзёби карда
шудааст.
Дар таҳқиқотҳои д.и.и., профессор Исмоилов М.М. масъалаҳои пардохти
музди меҳнат дар корхонаҳои саноатӣ омӯхта шуда, аҳамияти инноватсияҳо
дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулотҳои саноатӣ нишон дода шудааст.
Бояд ба асарҳои олимони ҷавони ватанӣ, ки паҳлӯҳои гуногуни
саноат, иқтидори захиравии вилояти Суғдро таҳқиқ кардаанд назар афканем.
Ҳамчунин н.и.и., Маҳмудов А. дар диссертатсияи худ таҳқиқи раванди
идоракунии

иқтидори

захиравиро

дар

шароити

иқтисодиёти

бозорӣ

гузаронида аст. Дар кори илмии худ муаллиф масъаҳои зерини иқтидори
захираҳои вилояти Суғдро омӯхта хулосабарорӣ кардаанд.
Ҳамчунин олимаи ҷавон н.и.и. Шаропова Н. иқтидори захиравии яке аз
ноҳияҳои вилояти Суғд, шаҳри Исфараро омӯхтааст. Дар рисолаи худ
иқтидори захиравии минтақа дар низоми омилҳои рушди иқтисодиёти он
таҳқиқ карда, пешниҳодҳои мушаххас кардааст.
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Диссертатсияи мазкур аз таҳқиқотҳои олимони дар боло номбар карда
шуда, бо ҷанбаҳои гуногун фарқ дорад, ки он боиси қайд аст. Дар навбати
аввал иқтидори саноатӣ ҳамчун омили истеҳсолот аз нуқтаи назари равияи
низомӣ (системный подход) дар миқёси минтақа дида баромада шудааст. Дар
ҷараёни таҳқиқот кӯшиш карда шудааст, ки вобастагии онро дар барнома ва
консепсияҳое, ки оид ба рушди саноат дар солҳои охир дар ҷумҳурӣ, вилоят
коркард ва амалӣ шуда истодааст, алоқаманд карда шудааст. Масалан, ба
монанди чунин санадҳо «Стратегияи рушди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои давраи то соли 2030», «Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025», «Барномаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии
вилояти Суғд барои солҳои 2021-2025» ва ғайраҳо.
Нахуст диққати махсус баҳри низомбандӣ намудани назарияҳо оид ба
саноатикунонӣ, марҳилаҳои ташаккули истеҳсолоти саноатӣ дар ҷомеаи
ҷаҳонӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, нуқтаи назари олимон оид ба
маънидод намудани иқтидори саноатӣ мавриди омӯзиш қарор дода шудааст.
Дар асоси таҳлилҳои ҳамаҷонибаи объективӣ оид ба мазмун ва
мундариҷаи иқтидори саноатӣ фаҳмиши муаллифӣ пешниҳод карда шудааст,
ки он мазмунан аз нуқтаи назари дигарон фарқ мекунад.
Дар асоси таҳлили гузаронидашуда аз ҷониби мо ҷузъҳои таркибии
категорияи иқтидори саноатӣ муайян карда шудааст, ки он аз се ҷузъи
сохторӣ иборат аст. Онҳо имконияти захиравии истеҳсолӣ, имконияти
инноватсионӣ, имконияти идоракунӣ мебошанд, ки дар дигар корҳои
таҳқиқотӣ масъалаи иқтидори саноатӣ аз чунин нуқтаи назар дида баромада
нашудааст.
Диққати махсус дар диссертатсия ба масъалаҳои арзёбии иқтидорҳои
саноатии минтақа равона карда шудааст, ки дар он ба нишондиҳандаҳои
миқдорӣ, сифатӣ, ки барои арзёбии иқтидорҳои саноатӣ имкон медиҳад,
мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.
Дар асоси омӯзиши сарчашмаҳои илмӣ ва гурӯҳбандӣ намудани
ақидаҳои олимон аз ҷониби мо нишондиҳандаҳои тавсифи иқтидори
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саноатии минтақа ба се гурӯҳи алоҳида низомбандӣ карда шудааст. Дар ин
ҷода, ҳам арзёбии арзишӣ ва ҳам арзёбии индикаторҳои мутлақи иқтидори
саноатии минтақа мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.
Дар диссертатсия таҷрибаи хориҷӣ дар самти идоракунии иқтидори
саноатии минтақаҳо баҳри омӯзиш қарор дода шуда, таҷрибаи беҳтарини
онҳо асоснок карда шуда, барои истифодабарӣ дар иқтисодиёти вилояти
Суғд пешниҳодҳои ҷолиби диққат дода шудааст. Ҳамзамон, дар ин радиф ба
таҷрибаи собиқ Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Шӯравии Сотсиалистӣ низ аҳамият
дода шудааст.
Пеш аз арзёбӣ намудани сатҳи иқтидори саноатии вилоят дар
диссертатсия ҳолати истеҳсоли молҳои саноатӣ, яъне муаммоҳо, тамоюлоти
он дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст.
Асоснок карда шуд, ки новобаста аз он вилояти Суғдро минтақаи
саноатӣ меноманд, ҳоло истеҳсоли молҳои саноатӣ дар сатҳи истифодабарии
нокифоя қарор дорад. Сабабҳои ҳолати кор асоснок карда шудааст, ки дар
марҳилаи муосир чунин равия дар дигар корҳои таҳқиқотӣ мушоҳида карда
намешавад.
Дар асоси муайян намудани муаммоҳо, ҳолати кор дар соҳаи саноат ба
иқтидори саноатӣ дар чаҳорчӯбаи қисматҳои таркибии он баҳогузорӣ карда
шудааст, ки дар натиҷа имкониятҳои мавҷуда дар умум ва дар баъзе
корхонаҳои саноатӣ гузаронида шудааст.
Баҳри муайян намудани самаранокии истифодабарии иқтидори саноатӣ
нишондиҳандаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, боздиҳии фондҳо дар
соҳаи саноат, маҳсулнокии меҳнати коргарони саноатӣ, сармоягузорӣ ва
дигар нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар мисоли иқтисодиёти вилояти Суғд
мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, ки бо он аз чунин корҳои таҳқиқотӣ
фарқият пайдо менамояд.
Фарзияи илмии коркардшуда дар диссертатсия оид ба таҳқиқ намудани
муаммоҳои инкишофи иқтидори саноатии минтақа ҳамчун яке аз заминаи
фундаменталии таъмини рушди иқтисодиёти минтақа аз рӯи мантиқ ва
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қонуниятҳои мавҷудаи иқтисодӣ саҳми худро барои мустаҳкам намудани
рақобатпазирии минтақа бояд гузорад. Аз ин лиҳоз, таҳқиқ намудани
иқтидори саноатӣ чун яке аз фишангҳои асосии беҳтар намудани иқтидори
иқтисодиёти минтақа баҳри инкишоф додани назарияи иқтисодиёти минтақа,
ғанӣ гардонидани консепсияҳои он мусоидат менамояд.
Аз ҷониби мо саҳми илмӣ оид ба саҳеҳ намудани мафҳуми иқтидори
саноатӣ чун як категорияи маҷмаавӣ, ки ҳамаи ҷабҳаҳои ташкил, фароҳам
овардани шароити мусоид, ки истеҳсоли саноатиро баҳри афзоиш дар оянда
имкон медиҳад бе шабҳу шубҳа консепсияи иқтидори иқтисодиро боз ҳам
мукаммал менамояд. Зеро, дар коркарди мафҳуми мазкур услуби маҷмаавӣнизомӣ баҳри ба инобат гирифтани ҳамаи ҷанбаҳои фаъолияти саноатӣ
равона карда шудааст.
Дар диссертатсия баҳри дуруст арзёбӣ намудани иқтидори саноатии
минтақа аз байни услубҳои бисёршумораи арзёбӣ услуби интегралӣ, ки
иқтидори саноатиро баҳри ҳамаҷониба андозагирӣ намудан имконият
медиҳад, дар ҳақиқат ба назарияи таҳлили иқтисодӣ саҳми илмӣ мегузорад.
Арзёбии сатҳи истифодабарии иқтидори саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои
вилояти Суғд, ки дар рисола ба анҷом расонида шудааст, имконият ба вуҷуд
овард, ки дар ин минтақаҳо тибқи критерияҳои муайян ба гурӯҳҳои гуногун
аз рӯи сатҳи истифодабарии иқтидор ҷудо карда шудааст, ки ин ба ақидаи мо
бевосита барои ганӣ гардонидани «Назарияи самаранокӣ» ҳиссагузор
мебошад.
Муайян намудани муаммоҳо, сабабҳои пурра истифода нашудани
иқтидорҳои саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳо ва асоснокии илмии онҳо ба
мукаммалгардонии «Назарияи тараққиёти иқтисодӣ» саҳмгузор мебошад.
Дар диссертатсия дар асоси таҳлили фаъолияти баъзе корхонаҳои
саноатӣ имкониятҳо оид ба афзоиши иқтидори саноатӣ дар шаҳру ноҳияҳои
вилояти Суғд дарёфт карда шудааст, ки барои ташаккулёбии модели рушди
саноати аграрӣ дар оянда мусоидат менамояд.
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Ба ақидаи мо, истифодабарии чунин услуб барои такмил додани
«Назарияи фирмаҳо» мусоидат хоҳад кард.
Дар диссертатсия тавсияҳо ва пешниҳодҳои илмии коркардгардида оид
ба истифодаи босамари иқтидори саноатии минтақа, алалхусус ҷалби
сармояҳои ватанию хориҷӣ барои ба кор даровардани фондҳои асосӣ,
таљаддуди таҷҳизоту технологияҳо, ташаккули кластерҳои саноатӣ дар шаҳру
ноҳияҳои вилоят, бештар истифодабарии технологияҳои инноватсионӣ ва
ғайраҳо бевосита барои ғанӣ гардонидани мазмун ва мундариҷаи сиёсати
иқтисодии минтақавӣ ҳам аз мавқеи назариявӣ ва ҳам амалӣ мутобиқ аст.
Дар умум, муқарраротҳои назариявӣ ва амалии диссертатсияи мазкур
баҳри таъмини рушди устувори иқтисодии вилояти Суғд дар оянда мусоидат
менамояд.
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ХУЛОСА
Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия
Таҳқиқи иқтидори саноатӣ ҳамчун омили рушди иқтисодиёти минтақа
имконият дод, ки хулосаҳои назаривӣ ва тавсияҳои амалиро пешниҳод
намоем.
1. Ташакулёбӣ ва истифодабарии иқтидории саноатӣ омили калидии
рушди иқтисодиёти минтақа мебошад. Иқтидори саноатии минтақа дар
муайян намудан ва тавсеаи робитаҳо байни истеҳсолот ва технологияҳо,
иттиҳодияи сармоя, дар ҳамкорӣ мавриди истифода қарор додани захираҳои
муайян, рафъи монеаҳои мутақобила барои фароҳам овардани шароити
мутақобилан судманд ва фаъолияти минбаъдаи иқтисодию молиявӣ мебошад.
2. Ташаккул ва истифодабарии иқтидори саноатии минтақа бо
“Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои
2020-2025”, “Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи
то соли 2030”, “Барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти Суғд барои
солҳои 2021-2025” алоқаманд мебошад ва омили асосии амалгардонии онҳо
мебошад.
3. Иқтидори саноатӣ маҷмӯи тамоми захираҳои соҳаҳои саноатӣ ва
иқтидори бозории минтақа, ки рушди устувори саноатиро таъмин намуда аз
се имкониятҳои ба ҳам алоқамандро (истеҳсолӣ-саноатӣ, инноватсионӣ ва
идоракунӣ) иборат мебошад. Истифодабарии мутаносиб ва босамари
иқтидори саноатӣ танҳо ҳангоми мутаносибӣ ва баробарии сохтор ва
таркиби он имконпазир аст.
4. Таҳқиқоти таҷрибаҳои хориҷии ташаккулёбӣ ва истифодабарии
иқтидори саноатӣ дар рушди иқтисодиёти минтақа нишон дод, ки
мутаносибӣ ва истифодаи босамари он аз имкониятҳои истифодабарии
дастовардҳои инқилоби саноатӣ, технологияҳои мавҷуда дар иқтисодиёт,
бузургии иқтидори саноатӣ ва дараҷаи рушди бахши саноатии минтақа
вобаста аст.
5. Иқтидори саноатии вилояти Суғд аз 693 корхонаҳои саноатӣ иборат
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аст. Истифодабарии иқтидори саноатии як қатор корхонаҳои бузурге чун
ҶДММ КМ «Зарафшон», ҶДММ “Қолинҳои Суғд”, ҶДММ «Хуаксин Ғаюр
Семент», ҶДММ КМ “Ширкати кӯҳӣ-саноатии Тоҷикистону Хитой”, КМ
ҶДММ "Анзоб", ҶСП “Оби Зулол” самаранокии истифодабарии иқтидори
саноатиро дар минтақа тавсиф менамояд.
6. Нишондиҳандаи интегралии иқтидори саноатии вилояти Суғд аз ИС1
ба имконияти истеҳсолӣ-саноатӣ (0,017) + ИС2 имконияти инноватсионӣ
(0,021) + ИС3 имконияти идоракунӣ (0,022)=0,02 иборат буда, динамикаи
афзоиши иқтидори саноатиро муқаррар менамояд. Нишондиҳандаҳои
интегралии иқтидори саноатии ноҳияҳо ва минтақа дар умум аз баланд
бардоштани

ҳосилнокии

меҳнат,

баланд

бардоштани

самаранокии

истеҳсолоти саноатӣ аз ҳисоби истифодабарии техника ва технологияи
муосир дар соҳа, ивази воситаҳои истеҳсолот, бакордарории корхонаҳои
нави истеҳсолӣ ва фондҳо вобаста мебошад.
7. Низоми нишондиҳандаҳои иқтидори саноати минтақа такмил дода
шуд. Нишондиҳандаҳои иқтидори саноатии иқтисодиёт дар сатҳи минтақа ва
қисмҳои ҳудудии он, инчунин дар сатҳи корхонаҳо ба назар гирифта
мешаванд. Низоми нишондиҳандаҳои иқтидори саноатӣ дар сатҳи минтақа ва
қисмҳои ҳудудии он – ҳаҷми маҳсулоти умумӣ, шумораи корхонаҳо, шумораи
коргарон ва боздеҳии фондҳои асосӣ муқаррар шудааст. Нишондиҳандаҳои
иқтидори саноатии иқтисодиёт дар сатҳи корхонаҳо – ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулот, шумораи коргарон, боздеҳии фондҳои асосӣ, коэфисиенти сменагӣ
ба шумор мераванд.
8. Самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ ва рушди устувори
иктисодиёти
алоқаманд

вилояти
мебошад.

Суғд
Барои

бо

истифодабарии

бартараф

афзалиятҳои

намудани

минтақа

номутаносубӣ

дар

истифодабарии иқтидори саноатии минтақа фазои иқтисодӣ, татбиқи сиёсати
рушди минтақа, муайян намудани самтҳои рушди дарозмуддат, рушди
иқтисодиёт ва бахшҳои минтақавии инноватсионӣ, такмил додани механизми
истифодабарии иқтидории саноатии минтақа зарур аст.
135

9. Ҳаҷми маҳсулоти саноатии вилояти Суғд дар соли 2020 15573,2 млн.
сомониро ташкил дод. Дар маҷмӯаи саноатӣ 33276 нафар коргарон фаъолият
мекунад, ки 25,4 % аҳолии дар иқтисодиёт машғули вилоятро (845,0 ҳазор
нафар)

ташкил медиҳад, ки ба афзоиши иқтидори саноатӣ мусоидат

менамояд.55. Барои ин ҳаллу фасли масъалаҳои зеринро тақозо мекунад:
истифода

намудани

технологияҳои

нав;

пурзӯр

намудани

интизоми

истеҳсолӣ; тарбияи кадрҳои баландихтисос барои афзоиши иқтидори
саноатии минтақа, рушди босуръати соҳаҳои саноатӣ ва самаранок
истифодабарии он, фароҳам овардани шароити мусоид баҳри баланд
бардоштани маҳсулнокии истеҳсолӣ.
10. Самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ ракобатпазирии соҳаи
саноатии вилояти Суғд-ро таъмин намуда, чунин чорабиниҳоро дарбар
мегирад:

бакордарории

фондҳои

асосӣ,

таҷҳизот

ва

технологияи

истифодашуда; омодагӣ ва ихтисоси иқтидори меҳнатӣ (омили инсонӣ);
сармоягузорӣ барои афзоиши иқтидори саноатӣ; ташкил ва идоракунии
раванди истеҳсолот.
11.Механизми самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ 2 муаммоҳои
ҳамвобаста:

самаранок

истифодабарии

иқтидори

саноатӣ

ва

баланд

бардоштани рақобатпазирии бахши саноатии иқтисодиёти минтақаро ҳаллу
фасл мекунад. Механизми пешниҳодшуда таъсири омилҳои дарунӣ ва берунӣ
ба ин раванд ба эътибор мегирад. Дар як вақт баробарӣ ва ба ҳам
алоқамандии 3 ҷузъҳои иқтидори саноатии минтақаро таъмин менамояд.
12. Таҳқиқоти самаранокии истифодабарии иқтидори саноатӣ, боздеҳи
фондҳои корхонаҳои саноатӣ минтақа ва рушди коэффитсиенти сменагӣ дар
он нишон дод, ки агар талабот ба маҳсулоти саноатӣ ба 1% зиёд шавад,
боздеҳии фондҳо ба 1,1 % баланд мегардад. Зиёд намудани коэффитсиенти
сменагӣ ба 0,1 воҳид, ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти корхонаро ба 0,11 %
оварда, баланд бардоштани самаранокии истифодабарии иқтидори саноатии
Омори солонаи вилояти Суғд, 2021.-Хуҷанд: Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон. –2021с. – С. 13, 139.
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вилояти Суғдро таъмин менамояд.
13. Алгоритми ташкилёбии иқтидори саноатии минтақа коркард ва
барои амалӣ тавсия шудааст, ки дар натиҷа ба ҳалли мақсади асосии сиёсати
иқтисодии миллӣ - беҳтар кардани сатҳи зиндагии мардуми кишвар мусоидат
намуда, хадафи калидии таҳқиқоти иқтидори саноатӣ ҳамчун омили рушди
иқтисодиёти вилояти Суғд мебошад.
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ
ТАҲҚИҚОТ:
Бо такя бар хулосаҳои илмӣ ва назариявии тавсияҳои амалии самаранок
истифодабарии иқтидори саноатӣ пешниҳод менамоем:
- дар стратегияи рушди минтақа ба масъалаҳои ҷалби сармояҳо ба
бакордарории фондҳои асосӣ, таҷҳизот ва технологияи истифодашуда
диққати махсус дода шавад;
- дар заминаи қисми шартии марказии минтақа (шаҳри Хуҷанд, шаҳри
Гулистон, шаҳри Бӯстон, шаҳри Истиқлол ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров),
қисми ғарбӣ (ноҳияи Айнӣ, шаҳри Истаравшан ва қисми ҷанубу шарқӣ
(шаҳри Конибодом ва шаҳри Исфара) кластерҳои саноатӣ таъсис дода шавад,
ки силсилаи пурраи истехсолӣ дошта бошад.
- бо назардошти самаранок истифодабарии иқтидори саноатии ҶДММ
“Ҷавонӣ”, даромаднокии баланди он ва ҷалби сармояи иловагӣ имконияти
ташкили филиалҳои он дар ноҳияҳои Айнӣ ва Аштро, ки зиччии
ҷойгиршавии корхонаҳои саноатӣ паст мебошад, тавсия медиҳем. Ин ба
ташкили ҷойҳои кории нав дар ин ҳудудҳо мусоидат менамояд, ки шиддати
иҷтимоӣ ва сатҳи бекориро паст намуда, масъалаи рушди иҷтимоӣиқтисодии минтақаро ҳал менамояд.
- дар корхонаҳои саноатӣ ҶДММ КМ «Зарафшон» КМ ҶДММ "Анзоб",
ҶСП «Оби Зулол”, ҶММ “Комбинати металлургии Тоҷик” корхонаҳои
инноватсионии истеҳсолӣ барои самаранок истифодабарии иқтидори саноатӣ
дар асоси истифодабарии технологияҳои муосир мувофиқи мақсад ташкил
карда шавад.
- дар корхонаҳои саноатии ҶДММ “Нафтрасон”, ҶСК “Корхонаи
кимёвӣ”, Шӯъбаи истихроҷи нафту газ “Петролеум Суғд” устуворгардонии
гузариш ба дараҷаи нави технологӣ бо мақсади самаранок истифодабарии
иқтидори саноатӣ чорабиниҳо коркард ва амалӣ шавад.
- самтҳои афзалиятноки рушди саноатии минтақа муайян карда шуда,
барои ҳавасмандкунии диверсификатсияи истеҳсолоти он, ки омодакунии
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кадрҳо вобаста мебошад, диққати махсус дода шавад
- аз ҷониби мақомотҳои давлатӣ дар минтақаҳо бояд баҳри дастгирии
молиявии субъектҳои иқтисодӣ барои таҷдиди фондҳои асосӣ, азхудкунии
технология ва афзоиши иқтидори саноатӣ барномаҳо ва стратегияи махсус
коркард ва амалӣ карда шавад.
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