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МУЌАДДИМА
Мубрамии мавзўи тањќиќот. Дар шароити дигаргунсозињои иқтисодї
нақши хољагии хонаводагї ҳамчун воҳиди устувори иҷтимоию иқтисодии
ҷомеа беш аз пеш муҳимтар мегардад.
Дар Тоҷикистон танҳо солҳои охир хољагињои хонаводагї ҳамчун
воҳиди муҳимми иқтисодӣ,

ки метавонад ба

баланд

бардоштани

рақобатпазирии минтақа ва таъмин кардани рушди иқтисодию иҷтимоии
оянда таъсир расонад, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Зеро дар
шароити муосир хољагињои хонаводагї дар як ваќт њам истеъмолкунанда
ва њам истеҳсолкунандаи фаъол дар сохтори иқтисодии кишвар ва умуман
минтаќаи алоњида мебошанд. Ин аз рушду фаъолгардии чунин вазифаҳои
иқтисодии хољагињои хонаводагї, ба монанди хољагињои шахсии ѐрирасон,
мењнати инфиродї ва соњибкорї, бизнеси оилавї, хонакорї, њунармандї,
хољагии дењқонӣ, хољагии фермерї, ки фаъолияташон ба мењнати хољагии
хонаводагї асос меѐбад, шаҳодат медиҳад. Яъне хољагињои хонаводагї
иқтисодиѐтро бо омилҳои истеҳсолӣ таъмин намуда, онҳоро ба бозори
захираҳо

пешкаш менамоянд,

гардонидани

ниѐзҳои

аъзои

даромад
хонавода

мегиранд ва
молу

барои

хидматҳоро

қонеъ

харидорӣ

мекунанд. Хољагињои хонаводагї инчунин истеҳсол ва такрористеҳсоли
“сармояи инсонӣ” – ро таъмин менамоянд, пасандози хољагињои
хонаводагї бошад, манбаи пасандоз ва сармоягузорї мебошад, ки дар
шароити иќтисодиѐти рў ба тараќќї ањамияти њалкунанда дорад.
Гуфтан мумкин аст, ки рушди ҷомеа дар марњилаи трансформатсионї
бо зарурати дарки нақши хоси хољагињои хонаводагї дар баланд
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ тавсиф мешавад. Дар ин бобат
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Паѐми навбатии худ ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии

Тоҷикистон

таъкид

карда,

вазифадор

намудаанд,

ки:

“Вазоратҳои меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, саноат ва технологияҳои
нав, маориф ва илм, кумитаҳои кор бо ҷавонон ва варзиш, занон ва оила,
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рушди сайѐҳӣ, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру
ноҳияҳоро зарур аст, ки масъалаи шуғли аъзои ҳар як оилаи кишварро
таҳлил карда, ҷалби онҳоро ба соҳаи кишоварзӣ, корҳои хонагӣ, косибӣ,
ҳунарҳои мардумӣ, инчунин, корҳои мавсимӣ ва хизматрасонӣ таъмин
созанд”.1
Ањамияти

ҷанбаҳои

назариявӣ

ва

методологии

табдил

ѐфтани

захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагї ба сармояи субъектњои
амалкунандаи хољагидор, ки боиси рушди иќтисодии минтаќа ва коњиши
хавфњои иљтимої мегарданд, интихоби мавзўи тањќиќи диссертатсиониро
муайян намуд.
Дараљаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Масъалањои ташаккул ва истифодаи
захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагиро бисѐр олимон аз мактабњои
мухталиф ва соњањои афкори иќтисодї, аз ќабили А.Смит, Т. Веблен, К.
Маркс, Ф. Энгелс, Г. Беккер, Р. Поллак ва дигарон, аз ҷумла иқтисодчиѐни
рус: Белозеров С.А., Елисеева И.И., Жеребин В.М., Петухова Е.П., Нуреев
Р.М., Нугуманова Л.Ф., Олейник А., Романов А.Н., Римашевская Н.М.,
Суринов А.Е., Тюгашев Е.А., Чаянов А.В., Чернова В.А. ва дигарон
омўхтаанд.
Дар рушди муносибатҳои «андўхт – пасандоз» - и захираҳои иқтисодии
хоҷагии хонаводагї Љ. М. Кейнс саҳми назаррас гузоштааст.
Аммо бояд қайд кард, ки назарияи ғарбии иқтисодиѐти хољагињои
хонаводагї асосан дар давраи рушди устувори иқтисодиѐти кишварҳои
пешрафтаи капиталистӣ ташаккул ѐфтааст. Ин назария ба масъалаҳои
истеҳсоли дохилии хољагињои хонаводагї, ки аҳамияти онҳо дар ќаринаи
ташаккули

муносибатҳои

вижаи

бозорї

дар

Тоҷикистони

муосир

меафзояд, нисбатан кам аҳамият медиҳад.
Дар солњои истиќлолият дар илми иќтисодии Тољикистон теъдоди
тадќиќоте, ки ба омўзиши њамаи љанбањои фаъолияти хољагињои
Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси
Олии Љумњурии Тољикистон аз 22.12.2017 [манбаи электронї] URL: http://www.president.tj (санаи
мурољиат: 17.08.2020).
1
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хонаводагї, аз љумла асосњои назариявї, методологї ва институтсионалии
гузариш ба муносибатњои бозорї равона шудаанд, зиѐд гардид. Асарњои
олимони машњур Рањимов Р.К., Ќаюмов Н.Ќ., Рањимзода Ш.М.,
Шарифзода М.М., Ўлмасов У.Р., Њабибов С.Њ., Қодирзода Д.Б., Амонова
Д.С., Кошонова М.Р., Исмоилова М.М., Орипов А.О., Ризоќулов Т.Р.,
Бобоҷонов Д.Д., Низомова Т.Д., Улуѓхољаева Х.Р., Газибеков С.А.,
Субњонов А.И., Исмоилов М.М., Машокиров Ш.У., Шарипов З.У. ва
дигарон аз љумлаи тадќиќоти бомуваффаќият ба њисоб мераванд.
Масъалањои фаъолият дар бахши хољагии хонаводагї таваҷҷӯҳи
олимон ва мутахассисони соҳаҳои гуногуни ватанӣ ва хориҷиро новобаста
аз намуди низоми иқтисодӣ ва минтақаҳои кишвар ҷалб менамоянд. Дар
кишварҳои мутараққї хољагињои хонаводагї солҳои зиѐд як қисми
муҳимми низоми иқтисодии минтақавӣ ҳисобида мешавад, ки дар ҳамаи
равандҳои танзими макро-, мезо- ва микроиќтисодї ба назар гирифта
мешаванд. Нигоҳ доштан ва баланд бардоштани некӯаҳволии хољагињои
хонаводагї - яке аз вазифаҳои асосии низоми муваффақи иқтисодиѐт
мебошад. Аз як тараф, хољагињои хонаводагї ба иқтисодиѐти кишвар ва
минтақаҳо таъсири назаррас мерасонанд, аз тарафи дигар, рушди иқтисодї
худи хољагињои хонаводагї ва хусусияти қарорҳои дар он қабулшавандаро
тағйир медиҳад.
Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ѐ мавзуъњои илмї. Мавзўи
диссертатсионї бо санадњои меъѐрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон,
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли
2030: з.б. 3.2.Рушди минтаќањо; б.4.Рушди сармояи инсонӣ; з.б.5.2.Шуғли
пурмаҳсул,

аз

љумла

Барномаи

миѐнамўњлати

рушди

Љумњурии

Тољикистон, Қонун дар бораи танзими анъана, ҷашну маросимҳо дар
Љумҳурии

Тољикистон

ва

Стратегияи

баланд

бардоштани

сатњи

некӯаҳволии мардуми Тољикистон барои солҳои 2013-2015 иљро шудааст.
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Инчунин, аз рўи самтњои тањќиќоти илмии кафедраи иќтисодиѐти
корхонањо ва минтаќаи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати
Тољикистон иљро гардидааст.
ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ
Маќсади тањќиќот коркарди ҷанбаҳои назариявию амалии хоҷагиҳои
хонаводагӣ, асоснок намудани махсусияти фаъолияти онњо дар шароити
иќтисодиѐти

бозорї,

тањияи

бардоштани

самаранокии

тадбирњои

фаъолияти

мушаххас
хољагињои

оид

ба

баланд

хонаводагї

дар

иқтисодиѐти минтақа мебошад.
Вазифањои тањќиќот. Барои расидан ба маќсади гузошташуда
вазифањои зерин муайян карда шудаанд:
 таҳқиқ ва шарњи мундариљаи иқтисодии мафҳумҳои “хољагии
хонаводагї”, “иқтисодиѐти хоҷагии хонаводагӣ”, бо маќсади муайян
кардани ҷойгоҳ ва нақши онҳо дар иқтисоди минтақа;
 омӯхтан ва низомбандии методологии рафтори иќтисодии хољагињои
хонаводагї дар иќтисодиѐт;
 омӯзиш ва ҷамъбасти таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ
ва имкони мутобиқсозии онҳо ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон;
 арзѐбии вазъият ва тамоюлҳои рушди иқтидори иқтисодии хољагињои
хонаводагии вилояти Суғд, робитаи мутаќобилаи даромадњои пулӣ,
хароҷот ва пасандози аҳолӣ;
 арзѐбии таъсири институтҳо (муассисањо) ба самаранокии рушди
хољагињои хонаводагї ва ҳамкории онҳо бо дигар субъектҳои
хоҷагидорӣ - давлат ва ширкатҳо;
 љустуљўи роҳҳои бењтар намудани иќтисодиѐт, ки дар шароити
трансформатсионї асоси босуботи рушди иљтимоию иќтисодии
хољагињои хонаводагии минтаќаро ба вуљуд меорад.
Объекти тањќиќотро рушди хољагињои хонаводагии минтақаи Суғди
Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил мекунад.
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Предмети тањқиқот муносибатҳои иқтисодие мебошанд, ки дар
раванди ташаккул ва рушди хољагињои хонаводагї дар низоми иќтисодию
иљтимоии минтақа ба вуљуд меоянд.
Фарзияи таҳқиқот. Дар асоси фарзияи тадқиқоти илмӣ андешаи
муаллиф оид ба рушди хољагии хонаводагї дар низоми иќтисодию
иљтимоии минтаќа, ки метавонад ба бењтаргардонидани некўањволии
хољагињои хонаводагї ва нињоят ба рушди минтаќа оварда мерасонад,
муайян карда шудааст.
Асосњои назариявии таҳқиқот. Дар тасњењи асосњои назариявии рушди
иқтисодии

хољагињои

хонаводагї

асарњои

бунѐдии

муњаќќиќони

иќтисодшиноси соњаи иќтисодиѐти минтаќавї, консепсияњои муосир ва
дастовардњои олимони хориљиву ватанї ва тањияи чорањо оид ба баланд
бардоштани натиљабахшии онњо бо маќсади ба даст овардани суръати
устувори рушди иљтимоию иќтисодї дар минтаќа зоњир мегардад.
Асосҳои методологии таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертатсиониро вобаста
ба вазифаҳои гузошташуда таҳлили иқтидори иқтисодии хољагињои
хонаводагї бо назардошти хусусиятҳои иқтисодиѐти минтаќаи Суѓди
Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин усулҳои иқтисодии таҳлил, махсусан:
тахайюлоти (абстраксияи) илмӣ, таҳлил ва синтез, таҳлили сабабӣоқибатӣ, усули муқоисакунӣ, хулосабарорӣ, таҳлили маълумоти оморӣ,
усули математикии иқтисодӣ ва ғайраҳо ташкил медињанд.
Сарчашмаи маълумот. Ба сифати пойгоњҳои иттилоотии тадқиқоти
диссертатсионӣ санадҳои меъѐрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, додаҳои
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, додаҳои иттилоотиву
таҳлилӣ, интишороти илмӣ, мақолаҳо оид ба масъалањои ташаккул ва рушди
иқтисодиѐти

хоҷагии

хонаводагї

дар

минтақа,

ҳамчунин,

натиҷаҳои

мушоҳидаҳои худӣ истифода гардидаанд.
Пойгоњи тањќиќот. Диссертатсия дар кафедраи иќтисодиѐти корхонањо
ва минтаќаи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон
омода гардидааст.
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Навгонии илмии тањқиқот дар тањияи љанбањои назариявию методии
инкишофи хољагињои хонаводагї, коркарди чорабинињо оид ба такмили
фаъолияти онњо барои ба даст овардани рушди иќтисодию иљтимоии
минтаќа ифода меѐбад.
Натиҷаҳои асосие, ки аз тарафи муаллиф пешнињод шуда, навоварии
илмии тањќиќотро ташкил медињанд, инњоанд:
- категорияњои иқтисодии “хољагии хонаводагї” ва “иќтисодиѐти
хољагии хонаводагї” муайян карда шудаанд. Тибќи он “хољагии
хонаводагї” воҳиди иқтисодие мебошад, ки дар бахши истеъмолии
иқтисодиѐт фаъолият мекунад ва аз як ѐ якчанд шахс иборат буда, буљети
умумї дорад. Он соҳиб ва тањвилгари ҳамаи омилҳои истеҳсолот дар
иқтисоди бозорӣ буда, иќтисодиѐтро бо захирањо, инчунин истеҳсол ва
такрористеҳсоли “сармояи инсонӣ” таъмин менамояд ва барои ба ҳадди
аксар расонидани эњтиѐљоти шахсӣ талош меварзад. “Иќтисодиѐти хољагии
хонаводагї” - ро дар низоми иќтисодї њам аз нуќтаи назари молу
хизматњои истеъмолї ва трансфертњои иљтимої, ки аз давлат гирифта
шудаанд ва њам аз нуќтаи назари захирањое, ки ба иќтисодиѐт тањвил
мегарданд, чун пайвандгари муносибатњои иќтисодии давлат, корхона ва
ташкилот муайян кардан мумкин аст;
– методикаи омўзиши рафтори иќтисодии хоҷагиҳои хонаводагї
пешниҳод карда шудааст, ки нобаробарии рушди иљтимоию иќтисодии
минтаќањо,

некўањволии

моддї,

имкониятњои

сармоягузорї

ва

мањдудиятњои иќтисодии ањолиро ба назар мегирад ва ба ташаккули онњо
дар дохили минтаќа мусоидат мекунад;
– дар асоси омӯзиши таҷрибаи хориҷии рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ
имкониятҳои ҳифзи ҳуқуқҳои хољагињои хонаводагї ва ҳунармандон дар
муносибатҳои меҳнатии онҳо ва танзими њифзи иҷтимоӣ ва нафақа
ҳангоми расидан ба синни нафақа; ташкили тањсили беҳтарин барои
фарзандон дар хољагињои хонаводагии деҳот бо мақсади баланд
бардоштани қобилияти зеҳнии онҳо барои имкони соњиб шудан ба кори
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сердаромад, инчунин ташкили инфрасохтори муосир, ки боиси таъсиси
кооперативҳо ва хизматрасониҳои давлатӣ дар соҳаи агробизнес мегардад,
пешнињод шудаанд;
– тањлили захираи иқтисодии хољагињои хонаводагї, даромаду
хароҷот ва пасандози онњо дар сатњи вилояти Суѓди Ҷумҳурии Тоҷикистон
гузаронида шуд, ки имкон медиҳад сатњи фарќият дар ҷанбаи минтақавӣ
муайян карда шавад;
– арзѐбии таъсири нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба маҷмӯи маҳсулоти
минтақавӣ дар асоси усулҳои оморӣ. Барои таҳлили даромади пулии
ањолї, пеш аз њама, омилњое муайян карда шудаанд, ки ба сатњу сифати
њаѐти ањолї таъсир мерасонанд. Модели таҳиягардида нишон медиҳад, ки
ба тағйирѐбии даромади хонаводаҳо дар соли ҷорӣ ва солњои гузашта
тағйирот дар њайати аҳолии машѓули кор, сипас маљмўи мањсулоти
минтаќавї ва харољоти ањолї таъсири бештар мерасонанд;
– такмили роҳҳои беҳтар кардани вазъияти иќтисодии хољагињои
хонаводагии минтаќа дар тањлили таносуби даромади пулии хољагињои
хонаводагї ва нишондињандањои калидии рушди иќтисодиѐти минтаќавї
лањзаи муњим ба њисоб меравад, зеро захирањои ањолї ба рушди
иќтисодиѐти минтаќа таъсири љиддї расонида метавонанд.
Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда:
 муќаррароти илмии коркардшуда оид ба вориди тасњењ ба моҳияти
мафҳумњои иқтисодии «хољагии хонаводагї» ва «иќтисодиѐти хољагии
хонаводагї»;
 тањќиќи усулҳои арзѐбиии иќтидори иќтисодии хољагињои хонаводагї
ва дигаргуншавии иќтисодиѐти хољагињои хонаводагии минтаќа;
 муайян намудани самтҳои асосии такмили рушди хоҷагиҳои хонаводагӣ
дар иқтисодиѐти минтақа;
 арзѐбии вазъи захиравии хоҷагиҳои хонаводагї, сатњи фарќияти онњо
дар шањру ноњияњои вилояти Суғди Ҷумҳурии Тоҷикистон;
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 муайян намудани сатњи таъсири таҳлили нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба
маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ва тамоюли рушди он;
 коркарди тавсияњо оид ба такмили механизми идоракунии захирањои
иќтисодии хољагињои хонаводагии минтаќа.
Ањамияти назариявї ва амалии тањќиќот. Аҳамияти амалӣ ва натиҷаи
таҳлили кори илмӣ дар он аст, ки натиҷаҳои таҳқиқот дар ҷараѐни
фаъолияти Вазорати рушди иқтисод ва савдо, Вазорати меҳнат, муҳоҷират
ва шуғли аҳолӣ дар ҷодаи коркарди барномаҳои тараққиѐти иқтисодии
кишвар ва минтақаҳои он истифода шуда метавонад.
Натиҷаҳои муњимми таҳқиқоти диссертатсионӣ аз ҷониби шўъбаи кор
бо занон ва оилаи Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Хуљанд
дар ҷараѐни таҳия ва ба амал ҷорӣ намудани стратегияи инфрасохтори
иҷтимої – иқтисодӣ

(маълумотнома таҳти №21/147 аз 15.07.2021),

њамзамон дар љараѐни таълим дар Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиѐсати Тољикистон (маълумотномаи №94 аз 25.01.2021) мавриди истифода
ќарор гирифтаанд. Инчунин хулосаю пешнињодоти диссертатсия дар
такмили роҳњои ташкилию иќтисодии рушди хољагии хонаводагии вилояти
Суѓд сањми арзанда гузошта метавонанд.
Баъзе

хулосаҳои илмии диссертатсияро дар барномаҳои таълимии

зерин истифода бурдан мумкин аст: иқтисодиѐти минтақавӣ, иќтисодиѐти
хољагии хонаводагї, идоракунии сармояи инсонї.
Дараљаи эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќот бо интихоби усулҳои
мақбули тањқиқот, боэътимодии маълумотњо, миќдори кофии маводи
тањќиќотї, коркарди омории натиљањои тањќиќот дар доираи мавзӯъ, ки
муқаррароти илмии пешниҳодкардаи муаллифро дар диссертатсия собит
мекунанд, тасдиқ мешавад. Самтҳои асосӣ, хулоса ва тавсияҳои асоснок
оварда шудаанд, ки тањлили илмии натиљањои тадќиќоти назариявию
таљрибавиро инъикос мекунанд.
Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Натиҷаҳои
таҳқиқот ба Шиносномаи номгӯи ихтисосҳои КОА назди Президенти
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Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.03. – Иќтисодиѐти минтаќавї
ва њудудї мутобиќат мекунад.
Сањми шахсии довталаби дарѐфти дараљаи илмї дар таҳқиқот. Дар
таҳқиқи диссертатсия доир ба муайян кардани ҳадаф, мавзӯъ ва объекти
тадқиқот, мудаллал сохтани номгўи вазифаҳои тањқиқот ва ҳалли онҳо,
асоснок кардани заминањои назариявӣ ва методии тањќиќот зоњир
мегардад. Иштироки бевоситаи унвонљў дар таҳқиқот тавассути интишори
мақолаҳои илмӣ оид ба мавзӯи кор, баромадҳо дар конференсияњои илмию
амалӣ ва илмӣ-назариявии сатҳи байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ,
инчунин дар санҷиши амалии натиљањои диссертатсия собит мешавад.
Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Муќаррароти асосї ва
натиљањои илмии диссертатсия дар конференсияи љумњуриявї дар мавзуи
«Масъалањои иќтисодї ва демографии рушди инноватсионии Љумњурии
Тољикистон» (Хуљанд, 2017), конференсияи илмӣ-назариявии љумњуриявии
«Тољикистон-кишвари беназири сайѐњӣ ва макони њунарњои мардумӣ»
(Кўлоб, 2018), конференсияњои илмӣ - амалии байналмилалии «Модели
соҳибкории иқтисодї ва менељмент» (Житомир, 2019), «Илми ҷавонон:
мушкилот ва дурнамо» (ш. Макеевка, 2021), конференсияњои анъанавии
илмї-амалии ДДЊБСТ “Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риѐзї дар
низоми ташаккулѐбии иќтисодиѐти раќамї” (Хуљанд, 2020), “Илм ва
инноватсия дар низоми татбиќи њадафњои Стратегии миллї” (Хуљанд,
2021) ироа гардида, дар маводњои конференсияњои мазкур нашр шудаанд.
Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Муқаррарот ва натиҷаҳои
асосии кори диссертатсионӣ дар 11 маќолањои илмӣ бо ҳаҷми умумии 4,44
ҷ.ч., аз ҷумла 5 мақола дар нашрияҳои таќризшавандаи КОА-и назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудааст.
Сохтор

ва

ҳаҷми

диссертатсия.

Тањќиќоти

диссертатсионӣ

аз

муќаддима, се боб, хулоса, рӯйхати адабиѐти истифодашуда иборат аст.
Њаљми умумии кор 185 сањифаи матни компутерӣ, аз љумла 22 љадвал, 7
расм ва 4 диаграммаро дар бар мегирад.
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БОБИ 1. АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАЊЌИЌИ ХОЉАГИЊОИ
ХОНАВОДАГЇ ДАР ИЛМИ ИЌТИСОДИ МУОСИР
1.1.

Љанбањои назариявї ва моњияти иќтисодї-иљтимоии хољагињои
хонаводагї дар иќтисодиѐти бозорї

Дар шароити њалли масъалањои баланд бардоштани самарабахшї ва
раќобатпазирии иќтисодиѐти минтаќавии Тољикистон такрористењсоли
иќтидори иќтисодии хољагињои хонаводагї, њавасманд гардонидани
фаъолнокии иќтисодии иштирокдорони он барои њамаи субъектњои
иќтисодиѐт ањамияти якуминдараља дорад.
Дар давоми давраи тўлонї дар Тољикистон таъсири хољагињои
хонаводагї ба рушди иќтисодиѐти минтаќавї бо масраф, такрористењсоли
захирањои мењнатї ва инкишофи сармояи инсонї мањдуд карда мешуд.
Танњо солњои охир ба њайси инвеститсияњои эњтимолии минтаќа эътироф
шудани захирањои иќтисодии ањолї оѓоз ѐфт. Баъди гузариш ба
иќтисодиѐти бозорї хољагињои хонаводагї дар асоси њуќуќи моликияти
хусусї ба љамъкунии захирањои иќтисодї шурўъ карданд, ки он ба
афзоиши наќши инвеститсионии онњо асос мегардад.
Тавсеаи фаъолияти инвеститсионии хољагињои хонаводагї, аз як
тараф, ба афзоиши даромади воќеии ањолї имконият медињад, ки он боиси
баланд шудани сатњи зиндагї, талаботи истеъмолї, коњиши таваккалињои
иљтимої гардад; аз љониби дигар, ба њалли масъалаи рушди устувори
иќтисодиѐти минтаќавї дар шароити ихтисори истеъмолоти љорї
мусоидат мекунад.
Дар тўли солњои охир давлат беш аз пеш ба масоили иљтимої рў
меорад. Барои татбиќи амалии меъѐрњои конститутсионї ва ноил
гардидан ба маќоми давлати иљтимої маќомоти њокимияти мамлакати мо
як ќатор њуљљатњоро тасдиќ кардаанд, ки тибќи онњо сиѐсати иљтимої яке
аз самтњои аввалиндараљаи фаъолият ба шумор рафта, боиси сатњи
баланди њаѐти шањрвандони Љумњурии Тољикистон, дастрасии хизматњои
муњимми иљтимої ва дигар талаботи пойгоњї, инкишофи соњањои
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фарњангу тањсилот ба њайси самтњои афзалиятноки он мегардад. Дар ин
ќарина хољагињои хонаводагї ба сифати объекти асосї баромад
менамоянд, ки метавонанд сатњи самарабахшии сиѐсати иљтимоию
иќтисодиро дар шароитњои бозории навташаккулѐфта возењу равшан
намоиш дињанд. Тадќиќи хољагињои хонаводагї дар бозорњои гуногун,
натиљањои фаъолияти иќтисодии онњо то андозаи муайян барои ба
эътидол овардан тафриќабандии рушди иљтимоию иќтисодии хољагињои
хонаводагии минтаќа дар шароити инкишофи иќтисодиѐти давраи
гузариши Љумњурии Тољикистон имконият фароњам меорад.
Мусаллам аст, ки давлат, њатто дар мавриди риояи пурраи
ўњдадорињои иљтимоии ба зимма гирифтааш, аз ўњдаи њалли мустаќилонаи
вазифаи баланд бардоштани некўањволии ањолї намебарояд ва дар ин
бобат иштироки самарабахши худи ањолї дар низоми муносибатњои
иќтисодї зарур аст.
Дарки назариявии масъалаҳои фаъолияти хоҷагии хонаводагӣ,
таъсири он ба пешрафти иқтисодиѐту иҷтимоиѐт, пеш аз ҳама ба назарияи
иқтисодӣ, мавриди таваљљуњи намояндагони илмҳои гуногун ќарор
мегирад. Таҳлили назарияи андешаҳои иқтисодӣ оиди таҳаввулоти
хољагии хонаводагї аз лаҳзаи пайдошавии инсон то кунун гузаронида
мешавад. Шаклҳои ташкилии хољагии хонаводагї дар марҳилаҳои
гуногуни рушди ҷомеаи инсонӣ баррасӣ мешаванд: хољагии хонавода дар
иқтисодиѐти анъанавӣ (ҷомеа, оила), хољагии хонавода дар иқтисодиѐти
ғуломдорӣ

(хољагии

соҳибони

ғуломон,

ғуломон,

деҳқонон

ва

ҳунармандон), хољагии хонавода дар иқтисоди феодалӣ (иқтисодиѐти
сарварии феодалҳо, деҳқонон ва ҳунармандони озод), хољагии хонавода
дар иқтисодиѐти капиталистӣ.
Аз

тарафи классикони

назарияи иќтисодї роњњои тараќќиѐти

хољагидорї аз истењсолоти оддї, натуралї то васеи истењсолоти молї, иваз
ва истеъмоли мањсули мењнат ошкор ва пешкаш гардидаанд. Дар
хољагидории оддї ва натуралї истењсол ва истеъмоли неъматњои моддї
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мањдуд танњо дар доираи оила ѐ ќабила иљро мегардид, ки дар он ивази
мол, њисобкунї барои мукофотдињии фардї ва таќсимоти мењнат дида
намешуд.
Моњияти таќсимоти мењнатро аввалин маротиба классики назарияи
иќтисодї А.Смит соли 1776 дар китобаш «Тадќиќот оид ба табиат ва
сабабњои бойшавии халќњо»2 дида баромада пешравии бузурги ќуввањои
истењсолкунандаро бо таќсимоти мењнат, ки асоси мањорат, тавоної,
андешакорї аст, пайваст намуд. Баъд ў шароитњои зиѐд кардани њаљми
корро ба 3 гурўњ људо намуд: 1) кори якхеларо мўњлати дароз иљро карда
коргар чаќќонтар кор мекунад ва дар фаъолияташ ў тараќќї меѐбад; 2) дар
ваќти тез кор кардан ваќт сарфа мешавад; 3) дар натиљаи истифодаи
мењнати мошинї кам шудани миќдори мењнат, осон шудани он ва баланд
шудани њосилнокии мењнат ба вуљуд меояд.
Муносибати анъанавї ба хољагии хонаводагї, пеш аз њама, ба
тадќиќи љанбањои зерини оила такя мекард: наќши оила, устувории вазъи
он дар љамъият, шуѓлнокї ва маќоми иљтимоию иќтисодї, ки марбутан ба
хусусияти муносибатњои љамъиятї таѓйир меѐфтанд. Вобаста ба ин
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар
Паѐми худ соли 2015-ро “Соли оила”3 эълом дошт, ки метавонад дар
такомул ва рушди хољагии хонаводагї наќши худро гузорад.
Дар назарияи иқтисодӣ, алалхусус, дар парадигмаи неоклассикӣ,
хољагии хонавода ҳамчун истеъмолкунанда аз ҷониби як гурӯҳ шахсоне
муаррифӣ карда мешавад, ки бо мақсади таъмини истеъмоли худ байни
худ созишҳои муайян бастаанд ва ѐ хољагињои хонаводагие, ки аз як нафар
иборатанд ва мустақилона истеъмолро таъмин мекунанд.
Навоварии нисбӣ ва коркарди нокифояи масъалаҳои рафтори
истеъмолкунандагон дар шароити дигаргуниҳои куллӣ имконият медиҳад,
Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Государственное социальноэкономическое издательство, 1962. – С.5.
3
Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз
26.04.2013, шањри Душанбе [манбаи электронї] URL: http://www.president.tj (санаи истифодабарї:
31.05.2020).
2
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ки намунаҳои истеъмол омӯхта шуда, назари нав оид ба модели рафтори
истеъмолкунандагони хољагии хонаводагї дар иқтисоди Тоҷикистон
равшан карда шавад.
Возењ аст, ки истилоњи пойгоњї барои иќтисодиѐти хољагии
хонаводагї иќтисодиѐт бо таваљљўњ ба «ташаккули он дар оила» мебошад.
Њамаи таърифњои иќтисодї, ки дар боло баррасї гардид, як умумият
доранд: онњо моњияти иќтисодиѐтро бо хољагї вобаста мекунанд.
Хољагињо категорияњои мухталиф доранд, ки аз байни онњо иќтисодиѐти
хољагии хонаводагї мавриди тадќиќ ќарор гирифтааст.
Хусусияти асосии муносибати институтсионалӣ ба назар гирифтани
таъсир ба рафтори меъѐрҳои арзишҳои иҷтимоӣ ва стереотипҳои
тафаккури хољагии хонавода мебошад, зеро муҳити институтсионалӣ
ҳамчун омили муҳим ва маҳдудкунандаи амалҳои иқтисодии хољагињои
хонаводагї ва шахсони алоҳида зуњур менамояд. Нуқтаи муҳим дар
назарияи институтсионалӣ дар таҳлили фаъолияти хољагии хонаводагї ин
рад кардани қоидаҳои неоклассикӣ оид ба ҳувияти хонавода ва шахс,
инчунин хусусияти оқилонаи рафтори иқтисодии хољагињои хонаводагї
мебошад.
Тибқи назарияи институтсионалӣ, одамон мувофиқи стратегияи
дарѐфт кардани натиҷаи қаноатбахш амал мекунанд, яъне сатҳи муайяне,
ки ба орзуи онҳо мувофиқат мекунанд.4
Бинобар ин дар марњилаи муосир дарѐфти механизми иќтисодї, ки
роњњои асосии мўътадилгардонии инкишофи

иљтимоию

иќтисодии

хољагињои хонаводагии минтаќаро дар шароити иќтисодиѐти давраи
гузариш таъмин мекунад, яке аз самтњои афзалиятноки тараќќиѐти
љамъият мебошад.
Дар натиҷаи баррасии маҷмӯи муносибати назарияњои гуногуни
иқтисодӣ, аз ҷумла самтҳои муосири "рафторӣ" ба хулосае омаданд, ки
Колдеева Е.В. Автореферат на тему «Институциональные основы экономических отношений в сфере
домашних хозяйств и изменение их роли как субъектов хозяйствования» спец. 08.00.01 Ярославль, 2005.
– С.10
4
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хољагии хонаводагї субъекти алоҳидаи институтсионалии муносибатҳои
муосири бозорӣ бо хусусиятҳои рафтори инфиродӣ мебошад.
Асосгузори муносибати институтсионалӣ Т. Веблен ба мушкилоти
истеъмол, ки ба назарияи неоклассикии интихоби истеъмолкунанда
мухолиф аст, ба масъалаи таъсири институтҳо таваҷҷӯҳ кард. Дар китоби
худ “Назарияи синфи бекорчї” мафҳуми “ҷанбаи мусобиќавии истеъмол” ро пешнињод карда, нишон медиҳад, ки чӣ гуна молҳо “бо мақсадҳои
бавоситаи њасадхўрона истифода шуда метавонанд”.5 Т. Веблен таъсири
омилҳои ғайрииқтисодӣ – иҷтимоию психологӣ (љидду љањди шахс ба
эҷодкорї, ғамхорӣ ба наздикон, исрофкории намоишкорона, муқоисаи
ҳасадомез) - ро, ки рафтори хољагии хонаводањоро дар иқтисодиѐт шарҳ
медиҳанд, људо мекунад.
Дар ин замина саволи зерин ба миѐн меояд: маҳз талаботи кӣ қонеъ
мегардад ва то ҳадди аксар мутавозин мешавад? “Дар воқеият, - мегӯяд
Ҷ.Гэлбрейт, - хоҷагии хонаводагии мукаммал ба ифодаи фардияту
афзалиятҳои шахсии ин ѐ он узви оила дар бисѐр соҳаҳо роҳ намедиҳад”. 6
Неоинституционалист

Љ.

Колдуэлл

консепсияи

хоси

хољагии

хонаводагиро таҳия кардааст. Вай қайд кардааст, ки “иқтисодиѐти
анъанавии деҳқонӣ ба хољагии хонаводагї асос ѐфта, аз иқтисодиѐти
капиталистии ғайриоилавӣ

комилан фарқ мекунад. Фарқи асосӣ дар

ташкили истеҳсолот ин усули муносибатҳои истеҳсолӣ мебошад. Ҳар як
намуди истеҳсолот қонунҳои иқтисодию демографии худро дорад, ки бо
њам вобастаанд. Усули оилавии истеҳсолот бо мавҷудияти муносибатҳои
истеҳсолӣ байни хешовандоне, ки ҳамчун авлавият ва тобеият баромад
мекунанд, тавсиф меѐбад, маҳз онҳое, ки дар оила ҳукмфармоянд ва оид ба

Веблен Т. Теория праздного класса. – Прогресс, 1984. – С. 200-202.
Гэлбрейт, Дж. К. Экономические теории и цели общества = Economics and the Public Purpose (1973) / Под
общ. ред. и с предисл. Н. Н. Иноземцева, А. Г. Милейковского. — М.: Прогресс, 1976. — 408 с.
5
6
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тамоми ҷанбаҳои ҳаѐт қарор қабул мекунанд, аз фаъолияти рељаи оилавӣ
манфиатҳои назаррас ва ғайримоддӣ мегиранд".7
Ҳамин тариқ, консепсияи Љ. Колдуэлл истифодаи таҳаввулоти
институтсионалиро ҳангоми таҳлили хољагињои хонаводагї мавриди амал
ќарор додааст. Љ. Колдуэлл категорияи рељаи оилавии истеҳсолотро ҷудо
кард. Вай ошкор сохт, ки дар байни аъзоѐни хољагињои хонаводагї
муносибатҳои истеҳсолии оилавӣ мавҷуданд, ки воситаҳои истеҳсолотро
дар бар мегирад.
Ташаккули низоми иқтисоди бозаргонӣ дар Тоҷикистон олимонро
водор сохт, ки системаи куҳнаи афкорро дар бораи хољагии хонаводагї
тағйир диҳанд. Ҳамин тавр, дар шароити ташаккули муносибатҳои
бозаргонӣ раванди табдил додани хонаводањо ба як субъекти хоҷагидорӣ
идома дорад. Дар фаҳмиши объекти нави тадқиқот - хољагињои хонаводагї
аҳамияти муҳим доранд, зеро дар иқтисодиѐти трансформатсионӣ онњо
бештар ба сифати нисбатан мустақил баромад мекунанд ва ба ҷузъи
субъектҳои хоҷагидории оила монанд нестанд. Нуктаи мазкур таќозо
мекунад, ки ба таҳлили мушкилоти зикршуда, алалхусус ба таъсири
рўзафзуни хољагињои хонаводагї ба фаъолияти иқтисодиѐти миллӣ
таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад.
В.М.Жеребин ва А.Н.Романов ба хоҷагии хонаводагӣ таърифи зерин
додаанд: “Воҳиди хоҷагидории иборат аз як ѐ бештар ашхос, ки бо буҷету
ҷои истиқомати ягона муттаҳид шудааст ва иқтисодиѐтро бо захираҳо
таъмин намуда, пули бар ивази он гирифтаро барои хариди молу
хизматҳое истифода мебарад, ки талаботи моддии инсонро қонеъ
мегардонанд. Низоми вазифаҳои хоҷагии хонаводагӣ: дар марҳилаи
ташкили сармояи инсонӣ – ташаккул ва истифодаи буҷети оилавӣ,
пешбурди хоҷагии хонаводагӣ; дар марҳилаи истеҳсолӣ – вазифаи
репродуктивї, вазифаи иҷтимоигардонӣ, вазифаи рекреатсионӣ, дар
7

Колдуэлл Дж. Теория рождаемости: от высокого «плато» - к дестабилизации / Дж. Колдуэлл // Демография.ру
(электронный журнал): http://www.demographia.ru/articles_N/index.html?idR=20&idArt=249 (санаи мурољиат
13.02.2018).
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марҳилаи амалигардонии сармояи инсонӣ – иштироки инфиродии аъзои
хоҷагии хонаводагӣ дар хоҷагии бозорӣ, шаклҳои корпоративии ишироки
хоҷагии хонаводагӣ дар хоҷагии бозорӣ, пешбурди хоҷагии хонаводагӣ,
ташкили бизнеси оилавӣ”.8
Дар адабиѐти муосири иқтисодӣ хољагии хонаводагї мавриди тањќиќ
ќарор гирифта, аз нуқтаи назари олимон институти хоҷагии хонаводагї
метавонад ҳамчун маҷмӯи қоидаҳои расмӣ ва ғайрирасмии рафтор дар
маҷмӯи

муносибатҳои

мухталифи

иҷтимоию

иқтисодӣ,

ки

дар

муносибатҳои он бо муҳити беруна ташаккул меѐбад, ҳангоми иҷрои
вазифаҳои такрористеҳсоли меҳнат, таъминкунандагони мол ба бозор ва
гирандагони даромад арзѐбї мешавад, баромад менамояд.
Мувофиќи аќидаи классикони англис А. Смит, Д.Рикардо сарчашмаи
даромади ањолї, аз љумла даромади сармоядорон, коргарон, соњибони
молу мулк, заминдорон, савдогарон ва ғайра як чиз нест. Ин даромад
тањти «дастњои ноаѐн» (ќонунњои иќтисодї) бо тарзи табиї ташкил ва
таќсим мегардад.9 Њастии њаѐти љомеаро «инсони иќтисодї» муайян
мекунад ва мењвари асосии онро манфиати шахсї (хусусї) ташкил
медињад.
Агар назарияи неоклассикӣ бо назардошти натиҷаҳо ба ақидаи чӣ
тавр шахсони оқил неъматҳои моддиро баланд мебардоранд, ширкатҳо
фоидаро ба ҳадди аксар мерасонанд ва давлат некӯаҳволии ањолиро
баланд мебардорад, нигаронида шуда бошад, пас неоинститутсионалистон
ба масъалаи ҳавасмандкунии рафтори инсонӣ, шароити манзилии онњо,
раванди қабули қарорҳо афзалият доданд. Дар ин робита, меъѐрҳо ва
қоидаҳои рафтори инсон, ки дар ҷомеа ҳукмфармост, аҳамияти бузург
дорад. Агар неоклассикҳо омўзиши моделҳои мувозинати иқтисодии
ҳамкории мутақобилаи агентҳои иқтисодиро дар мадди аввал гузоранд,
пас неоинститутсионалистон ба таҳлили сохтори дохилии агентҳои
8

Жеребин В.М. Уровень жизни населения / В.М. Жеребин, А.Н. Романов - М.: Юнити - дана, 2002. – С. 592.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Государственное социальноэкономическое издательство, 1962. – С.153.
9
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иқтисодӣ - хољагињои хонаводагї, ширкатҳо ва давлат диққати ҷиддӣ
медиҳанд.
Олимони неоинститутсионалї Нуреев Р. ва Кохэн С. чунин аќида
доранд, ки дар назарияи муосири иқтисодӣ хољагии хонавода ягонагии се
ҷанбаи ҳолатҳои интихоб ба ҳисоб меравад: даромад - истеъмол, меҳнат истироҳат, истеъмол - пасандоз.10 Маҳз ин равиш, ки дар асарњои олими
маъруф Г. Беккер, самарабахш истифода шудааст, имкон медињад, ки
микро- ва макроиқтисодиѐтро пайваст намуда, самтҳои нави пешомади
тадқиқоти микроиқтисодиро муайян карда шавад. 11
Ба аќидаи академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раҳимов Р.К. «хољагии хонаводагї дар иќтисодиѐти бозорї воњиди
иќтисодиест, ки аз якчанд шахс иборат аст ва он мустаќилона ќарор кабул
мекунад, ба ќонеъгардонии њадди аксари талаботаш, ки ба онњо
афзалиятњои

муайян

медињад,

мекўшад,

соњибмулки

ягон

омили

истењсолот (аксаран нерўи корї) мебошад, истењсол ва такрористењсоли
«сармояи инсонї»-ро таъмин мекунад».12
Дар асари худ олим Ѓаниев Т. Б. чунин ибрози аќида намудааст, ки
хољагии хонавода яке аз њалќањои муњимми љомеаи башар ва мактаби
бузурги рушди нерўи инсонї, давомдињандаи насл ва рушди фарњанги
касбї дар рўи замин аст. Мањз, тавассути низоми мустањками оилавї њар
як фард вориди шинохти худ гашта, аз ќонуниятњои воќеии њаѐти инсонї,
ќонуниятњои муњити табиат, фарњанги љомеа бархурдор мегардад.13
Дар шароити иқтисоди бозаргонӣ хољагии хонаводагї ҳалқаи асосии
ташаккул ва ҷамъоварии сармояи инсонӣ мебошад, ки системаи вазифаҳои
хоҷагӣ дар ин мафҳум дар зинаҳои таҳсил, истеҳсол ва татбиқи "сармояи
инсонӣ" ба назар гирифта мешавад.

10

Нуреев Р., Кохэн С. Современная экономика. Принципы и политика.Т. 1. М., 1996. Гл. 7-8. С. 109-148.
Беккер Г. Человеческий капитал//США: экономика, политика, идеология. 1993.№ 11, 12: Экономика
семьи и макроповедение//США: экономика, политика, идеология. 1994. № 2, 3.
12 Рахимов Р.К. Экономическая теория. Душанбе, Ирфон-2008, - 492с.
13
Ѓаниев Т.Б. Менељмент. Ќисми 6. Рушди нерўи инсонї – Душанбе, 2010. - С. 312.
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Баъзе муаллифон ташрењи нињодии хољагии хонаводагиро истифода
мебаранд ва онро бо мафњуми «сармояи инсонї» марбут месозанд.
Масалан, институтсионалист А.Н. Олейник14 хољагии хонаводагиро чун
гурўњи

одамоне

муайян

мекунад,

ки

онњоро

вазифаи

умумии

такрористењсоли сармояи инсонї, љои истиќомат, буљет ва алоќањои
оилавию

хешутаборї

муттањид

месозанд.

В.И.

Видяпин

чунин

мепиндорад, ки хољагињои хонаводагї истењсол ва такрористењсоли
«сармояи
соњибмулк

инсонї»-ро
ва

таъмин

тањвилгари

мекунанд,
омилњои

дар

иќтисодиѐти

истењсолот

бозорї

мебошанд,

ба

ќонеъгардонии њадди аксари талаботи шахсї љидду љањд мекунанд.15
Тањти истилоњи «сармояи инсонї» дониш, малака, ќобилиятњои
истењсолї, дигар ќобилиятњои инсонро, ки ба афзоиши сармояю даромад
таъсир мерасонанд, мефањманд. Онњоро ба њайси сармоягузорї баррасї
мекунанд, зеро харољоти љорї ба баланд бардоштани тахассусмандї ва
ќобилияти инсон љуброни бисѐркаратаро аз њисоби дар оянда афзоиш
ѐфтани даромад пешбинї мекунад. Дар низомњои иќтисодии рушдашон
устувор сармоягузорї ба инкишофи сармояи инсонї на танњо барои худи
фард, балки умуман ба давлат низ хеле муфид мебошад.
Муќаррар карда шуд, ки дар тадќиќи фаъолияти инвеститсионии
хољагињои хонаводагии минтаќа истифодаи ташхиси муносибатњои
назариявии неоклассикї, институтсионалї ва неоинститутсионалї, ки
рафтори иќтисодї, сохтори дохилии хољагињои хонаводагї, хусусиятњои
њамкории мутаќобилаи онњоро бо дигар субъектњои иќтисодї ба назар
мегиранд, мувофиќи маќсад аст.
Тавре ки муҳаққиқи рус Р.В. Орлов ќайд мекунад, хољагињои
хонаводагї як қисми даромадашонро њамчун пасандоз дар бозорњои

Олейник А. Институциональная экономика: учеб.- метод. Пособие. Тема 12. Домашнее хозяйство и другие
организационные структуры // Вопросы экономики. 1999. №12. - С. 131-132.
15
Экономическая теория: Учебник / Под общ. ред. акад. В.И. Видяпина, А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой, Л.С.
Тарасевича. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 714 с — (Серия «Высшее образование»).
14
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молиявӣ гузошта, дар сармоягузорӣ, ки ба он ҳар як давлат ниѐз дорад,
иштирок мекунанд. 16
Алњол, бинобар тамоюли мусбати демографӣ дар Тоҷикистон, дар
панҷ соли охир шумораи хољагињои хонаводагї 5,7% афзудааст, дар ҳоле
ки афзоиши миѐнасолона беш аз 1%, яъне дар як сол беш аз 14 ҳазор
хољагињои хонаводагї буд, ки ин яке аз нишондиҳандаҳои пешрафта дар
иқтисоди Тоҷикистон ба њисоб меравад.17
Нуктаи болоро бо ду њолати калидии иќтисодї асоснок кардан
мумкин аст:
- мањз хољагињои хонаводагї истеъмолкунандагони нињоии молу
хизматњое мебошанд, ки дар иќтисодиѐт истеъмол мешаванд;
- инкишофи хољагињои хонаводагї, ки на категорияи муљаррад, балки
категорияи мушаххас буда, оилањо, аъзои онњо, ашхоси алоњидаро дарбар
мегиранд,

ба

њайси

маќсади

асосии

рушди

иќтисодии

љамъият,

бартариятњои иљтимоии он зуњур менамояд.
Мутахассисони соњаи иќтисодиѐти минтаќа ба таљдиди назари ќатъии
донишњое, ки дар соњаи хољагии хонаводагї андўхта шудаанд, оѓоз
намуданд ва дар шароити нав ѓояњою консепсияњои нави илмии инкишофи
хољагии хонаводагиро пешнињод карда истодаанд.
Ба аќидаи иќтисоддони ватанї Имонов О.Д. “хоҷагии хонаводагӣ дар
шароити иқтисоди бозорӣ ҳамчун воҳиди иқтисодӣ мустақилона қарор
қабул мекунад, талаботи худро то ҳадди имкон қонеъ мегардонад ва
соҳиби ҳама гуна омилҳои истеҳсолӣ мебошад, инчунин истеҳсол ва
таҷдиди сармояи инсониро таъмин мекунад".18
Дар њаќиќат хољагии хонаводагї ба њайси унсури одитарин
пойдевореро ташкил мекунад, ки дар рўи он тамоми ќисмњои минбаъдаи
аз лињози вазифа тафриќаи низоми мураккаби иќтисодї ќарор мегиранд.
16

Орлов Р.В. Проблемы бюджета в домохозяйстве // V Международная студенческая электронная научная
конференция «Студенческий научный форум 2013» [Сайт]. URL: http://www. scienceforum.ru /2013/pdf/3718.pdf (дата
обращения 02.03.2020).
17 Тадќиќотњои асосии нишондињандањои буљети хољагии хонавода дар Љумњурии Тољикистон. Агентии омории
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2020.
18 Имонов О.Д. Традиционная (национальная) модель домохозяйства Республики Таджикистан. Проблема учета и
финансов № 4 (24), 2016. – С. 37- 41.
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Тадќиќоти иқтисоддони бузурги рус М.И. Туган-Барановский бо
масъалаҳои ташкилотҳои кооперативии шабеҳи хољагињои хонаводагї, ки
ҳамчун ташкилоти истеъмолкунанда баромад мекарданд, сарукор дошт, ки
мақсади асосии онҳо фоида ба даст овардан нест, балки қонеъ
гардонидани талаботи истеъмолкунандагони худ, таъмини амнияти
озуқавории

онҳо

буд.

Истеҳсоли

хонагї

ҳамчун

фаъолияти

худмаблағгузори хољагии хонаводагї ҳисобида мешуд.
Н.Д. Кондратев масъалањои аграрӣ, истифодаи замин, хољагињои
хонаводагии деҳқононро мавриди тањќиќ ќарор додааст. Олими рус
нобаробарии нишондиҳандаи зичии аҳолиро дарк намуда, кӯшиш кард, ки
механизми кӯчонидани самараноки хољагињои хонаводагии деҳқононро
пайдо кунад. Ба аќидаи ў мушкилоти асосии хољагињои хонаводаи
деҳқононро надоштани маълумоти махсуси аъзои он ва набудани олоти
истеҳсолот ташкил мекунад.
Дар мактаби ташкилӣ ва истеҳсолӣ тадқиқоти А.В. Чаянов ба чунин
масъалаҳо, ба монанди иқтисодиѐти оила, кооперативи деҳқонон, маҷмӯи
кишоварзӣ равона карда шудааст. Ба аќидаи олим иқтисоди оила ва
меҳнат на аз мавқеи синфҳои иҷтимоӣ, балки аз мавқеи ташкили дохилии
он баррасӣ карда мешавад, ки ба хусусиятҳои минтақавии ҷойгиршавии
иқтисодиѐт, мавқеи ноҳия дар робита бо бозорҳои фурӯш, нишондиҳандаи
зичии аҳолӣ такя мекунад. Онро ҳамчун омили муайянкунандаи ташкили
иқтисодиѐти

деҳқонон

бо

назардошти

таркиби

миқдорӣ

ва

нишондиҳандаҳои синнусолї тањќиќ намудааст.19
Дар асарҳои худ Имонов О.Д. иброз дошт, ки аксарияти аҳолии деҳот
аз бахши кишоварзӣ, њамчун воситаи зиндагӣ вобастагии калон дорад.
Дар Љумњурии Тољикистон заминҳои корам, ки 10% заминњои кишоварзии
ќаламрави кишварро ташкил мекунад, бахусус заминҳои обѐришаванда
яке аз манбаъҳои муҳимми хоҷагиҳои хонаводагии деҳот ба ҳисоб
мераванд. Пас аз ба даст овардани истиқлолият, мамлакат якбора
19

Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации крестьянской кооперации. — Москва, 1919. — 343с.
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пастравии сатҳи ҳосилнокии кишоварзиро аз сар гузаронид, вале ислоҳот
ва таҷдиди сохтор имкон дод, ки гузариш ба иқтисоди бозорӣ дар дењот
низ сурат гирад. Дар ин замина дастгирии давлатии рушди хољагии
хонаводагї омили асосии танзими соњаи кишоварзї ва бозори истеъмолї
ба њисоб меравад.
Њамин тариќ, тањти истилоњи хољагии хонаводагї мо шакли бурдани
фаъолияти кишоварзиро мефањмем, ки онро оила ва ѐ аъзои алоњидаи он
бо љалби коргарони кироя дар миќдоре, ки аз теъдоди аъзои дар
истењсолот машѓул будаи оила бештар нест, амалї мегардонад.
Намояндагони љараѐнњои афкори иќтисодии неоклассикї, ташкилию
истењсолї, кейнсгарої хољагињои хонаводагиро чун субъекти иќтисодиѐт
баррасї мекунанд, ки вазифањои мухталифро иљро менамояд: истеъмолї,
ташаккули талаботи умумї, такрористењсол, дохилиистењсолї, пасандозї,
вазифањои ташкилї. Онњо бахши хољагии хонаводагиро дар иќтисодиѐти
мамлакат соњаи нисбатан мустаќил њисоб мекунанд; раванди худтанзими
онро ќайд карда; таъсири омилњои мухталифро ба хољагии хонаводагї њам
дар микросатњ ва њам дар макросатњ (вазъияти демографї, иттифоќњои
касаба, раќобат, психология, ќонунњо, меъѐрњо ва ѓайра) мавриди тадќиќ
ќарор медоданд.20
Иќтисодиѐти хољагии хонаводагиро тањлил намуда, муњаќќиќи ватанї
Шарипов З.У. дар корњои худ чунин пешнињод кардааст, ки тибќи он асоси
механизми хољагидории оиларо раванди ќонеъ гардонидани талабот
ташкил мекунад. Ба гуфти ў “бањри ќонеъ гардонидани талабот истењсолот
пеш бурда мешавад, техника тараќќї мекунад, ташкили мењнат такмил
меѐбад ва ѓайра. Дар нињояти кор, њар сикли такрористењсол бо истеъмоли
мањсулоти истењсолшуда ба охир мерасад ва сикли нав сар мешавад».21
Дар тадќиќи мо иќтисодиѐти хољагии хонаводагї чун истилоњи ба
иќтисодиѐти оила айниятдошта фањмида мешавад, ки ин нуктаро ќаробати
Петухова Е.П. Совершенствование регулирования механизма домашнего хозяйства в современной экономике.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.э.н. по спец.08.00.01 Брянск 2004. – С.8.
21 Шарипов З.У. Сельские домохозяйства в развитии потребительской кооперации РТ, автореферат диссертации на
соискание ученой степени к.э.н.: 08.00.05. Душанбе 2007г. – С.7.
20
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муњтавои истилоњњои «хољагии хонаводагї» ва «хољагии оилавї»,
њамчунин моњияти категорияи иќтисодиѐт, ки дар боло оварда шудааст,
муайян мекунад.
Вале, чи тавре ки тадќиќи манбаъњои иќтисодї нишон дод, дар њељ як
аз манбаъњои мазкур истилоњи «иќтисодиѐти хољагии хонаводагї» чун
мафњуми

мустаќил

бар

хилофи

истилоњњои

умумиистеъмолии

«иќтисодиѐти давлат» ва «иќтисодиѐти корхона» људо карда нашудааст.
Њамаи иштирокдорони фаъолияти бозорї (хољагињои хонаводагї,
корхонањо, давлат) ба њам манфиатдор мебошанд. Некўањволии як
иштирокдори бозор аз некўањволии дигарон вобаста аст. Њамон як
субъекти бозор метавонад њам дар њайати хољагии хонаводагї ва њам
муассисаи давлатї ва њам иштирокдори бизнес бошад. Аз ин рў ањамияти
иќтисодии хољагии хонаводагї бемайлон меафзояд. Ин бо рушди
соњибкорї, хонакорї, њунармандї, ташкили корхонањои оилавї, тавсеаи
худхизматрасонии хољагињои хонаводагї, ки ба рафъи норасоињои
инфрасохтори иљтимої мусоидат мекунад, ба вуљуд овардани ќишри нав
дар кишоварзї – фермерњо, ки асоси фаъолияташонро мењнати оилавї
ташкил мекунад, вобаста аст.
Солњои охир фаъолияти соњибкории хољагињои хонаводагї босуръат
инкишоф меѐбад, наќши онњо дар ташаккули љамъияти шањрвандї, иљрои
ќарорњои давлатї меафзояд. Ин бошад боиси тавсеаи таркиби вазифањои
онњо аз њисоби вазифањои соњибкорї, шањрвандї ва иљтимої мегардад.
Бо назардошти вазъияти мазкур аз љониби Асосгузори сулњу вањдати
миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї
Рањмон солњои 2019-2021 «Солњои рушди дењот, сайѐњї ва њунарњои
мардумї» эълон карда шуд. 22
Маќсади асосии ин таклиф амалї гардонидани саъю кўшишњои
њукумати мамлакат дар самти њарчї бештар ободгардонии Тољикистон ва
њалли масъалањои иљтимоии ањолї бо роњи такмили инфрасохтор ба
Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, аз 26
декабри 2019, шањри Душанбе URL: http://www.president.tj (санаи истифодабарї: 17.08.2021).
22
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талаботи муосир мувофиќ намудани сатњи хизматрасонї ва баланд
бардории некўањволии ањолї дар минтаќањо мебошад. Вазифаи мазкур,
пеш аз њама, ба маќсади инкишоф додани њунарњои мардумї, дастгирии
соњибкорї дар амалия ба соњибкорону њунармандон додани ќарзњои
имтиѐзнок равона гардидааст.
Ба маќсади њавасманд гардонидани ањолї ба истењсоли молњои
истеъмолї дар хона ва рушд бахшидан ба њунарњои мардумї аз 1 январи
соли 2018 фурўши чунин молњо аз пардохти њамаи намудњои андоз озод
карда шуд.
Давлат тавассути ба вуљуд овардани неъматњои љамъиятї ба рушди
иќтисодї таъсир мерасонад ва бо ин роњ рушди доимиро нигоњ медорад.
Он на танњо ба афзоиши доимии устувор тавассути зиѐд кардани суръати
он мусоидат мекунад, балки худаш сабаб ва манбаи афзоиши доимо
нигоњдошташавандаи рушд мебошад. Ба назар гирифтани омилњои
мазкур, ки ба вазъи иќтисодии мамлакат таъсир мерасонанд, хеле мушкил
аст.
Таҳлили муносибатҳо ба омӯзиши хољагии хонаводагї аз ҷониби
мактабҳои гуногуни иқтисодӣ нишон дод, ки:
- модели классикӣ хоҷагии хонаводагӣ ва фардро чун мафҳуми
айниятдор баррасӣ мекунад. Ин муносибати нисбатан маҳдуд аст, зеро
хоҷагии хонаводагӣ аз якчанд субъект (падару модар, фарзандон ва ғайра)
иборат буда метавонанд. Дар доираи ин модел муносибатҳои дохили
хоҷагии хонаводагӣ, мақсади таъсиси он ва ғайра таҳқиқ намешавад.
Рафтори он чун амали мувофиқкунанда (оптимизатсиякунанда) дар самти
ба ҳадди аксар расонидани вазифаи мақсаднок (фоиданокӣ) тавсиф
мешавад, яъне дар фаъолияти хоҷагии хонаводагӣ афзалияту маҳдудиятҳо,
мақсаду воситаҳо қатъан аз ҳам ҷудо карда шудаанд;
- тарафдорони ҷараѐни институтсионалӣ омилҳоеро таҳқиқ мекунанд,
ки дар асарҳои неоклассикон барои иқтисодиѐти хоҷагиҳои хонаводагӣ
беруна ба шумор мерафтанд: нобаробарии иҷтимоию ҷинсӣ дар дохили
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хоҷагӣ, консепсияи оила ва таваллуд, ки омили демографиро ба назар
мегирад ва ғайра. Ҳамин тариқ, ҷараѐни институтсионалӣ ба ғайр аз бозор
ва давлат чун танзимгарони асосии хоҷагии хонаводагӣ, таъсири омилҳои
иловагии берунаи институтсионалиро ба фаъолияти он баррасӣ мекунад.
Ба қатори онҳо вазъи демографӣ, иттифоқҳои касаба, корпоратсияҳо,
психология, қонунҳо, меъѐрҳо ва ғайра дохил мешаванд. Зимнан хоҷагии
хонаводагӣ чун субъекти фаъоли муносибатҳои иқтисодӣ муайян карда
мешавад. Пас, дар иқтисодиѐти омехта нақш ва ҷои институти хоҷагии
хонаводагӣ дар муҳити институтсионалӣ меафзояд. Бинобар ин, ба вуҷуд
овардани механизми самарабахши танзими институти хоҷагии хонаводагӣ
чун яке аз шартҳои рушди иқтисодиѐти миллии мамлакат самти муҳимми
рушди иқтисодии Тољикистон ба шумор меравад; 23
- дар доираи муносибати марксистӣ проблемаи хољагии хонаводагї ба
њайси масъалаи алоҳида мавриди омўзиш ќарор нагирифтааст, балки
функсияи истеҳсолии хонаводаҳо аз ҳадафи асосии капиталистӣ - фоида
ҷудо омӯхта шудааст, диққати намояндагони муносибати марксистӣ ба
мансубияти аъзои хонавода ба табақаҳои муайяни иҷтимоӣ равона карда
шудааст; 24
- дар муносибатњои кейнсгароӣ, хољагии хонаводагї дар системаи
иқтисодӣ

нақши

дуҷониба

дорад,

ҳамчун

як

хоҷагии

иқтисодии

таъминкунандаи захираҳо ва субъектҳои сарфкунандаи захираҳо, ба
ҷанбаҳои психологии рафтори макроиқтисодии агентҳо таваҷҷӯҳ зоҳир
карда мешавад, ки қарорҳои қабулшуда аз ҷониби хољагињои хонаводагї
ва натиҷаҳои ин қарорҳо ба нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъсири
назаррас доранд; 25
- иқтисоди нави хоҷагии хонаводагӣ дар айни замон васеъ
истифодашаванда аст, ки раванди зиндагии хољагињои хонаводаҳоро бо
истифодаи асосҳои психологӣ равшан намуда, чун омезиши оқилонаи
Веблен Т. Теория праздного класса. – Прогресс, 1984. – С. 200-202.
Маркс К., Энгельс Ф. Собрание сочинений. В 9-и томах. Т. 8. - М.: Политиздат, 1987. - С. 324.
25 Кейнс. Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. – 960 с.
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вақти аъзои хоҷагии хонаводагӣ дар истифодаи захираҳои бозорие, ки
барои истеҳсоли натиҷаҳо ѐ неъматҳои матлуб зарур аст, баррасӣ
мегардад. Ин назария ба ташкил ва сохтори дохилии оила ва хоҷагиҳои
хонаводагӣ аҳамият намедиҳад ва ба назарияи неоклассикӣ қаробат дорад,
ки тибқи он фаъолияти бехарҷ ва самарабахши хоҷагии хонаводагӣ мисли
ширкатҳо пешбинӣ карда мешавад. Предмети он на танҳо рафтори
бозории хоҷагиҳои хонаводагӣ (пешниҳодоту талаботи нерӯи корӣ,
талабот ба мол), балки чунин падидаҳо, аз қабили никоҳ, таваллуд,
таҳсили кӯдакон ва тақсими вақтро дар бар мегирад.26
Тадќиќот собит сохт, ки сарчашмањои муосири иќтисодї моњияти
истилоњи «иќтисодиѐти хољагии хонаводагї»-ро аз мавќеи муносибатњои
субъективию объективї баррасї мекунанд (ниг. ба љадвали 1).27
Љадвали 1. - Нуќтаи назари олимони иқтисодӣ ба мафҳуми
хољагии хонаводагї
Манбаъ
Таърифи муҳтавои “хоҷагии хонаводагї”
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики:
2-е изд., — М.: Норма, 2005. –576 с.

Тюгашев Е.А. Экономика
домашнего хозяйства и
окружающего социума:
Новосибирск: 2002. – С.104.
Г.Беккер, Избранные труды по
экономической
теории
«Человеческое
поведение»
экономический подход, Москва
ГУВШЭ, 2003. – С.17.
Роберт Поллак. Трансакцион-ный
подход к изучению семьи и
домашнего хозяйства // THESIS. 1999. - №6.
Резник С.Д., Бобров В.А., Егорова
Н.Ю. Менеджмент в домашнем
хозяйстве: / Под общ. ред. С.Д.
Резника. – 3-e изд. – М.: ИНФРА –
М, 2010. – С. 14.

Хољагињои хонаводагї бо пешниҳоди захираҳои
зарурӣ (меҳнат, замин, сармоя, қобилиятҳои
соҳибкорӣ) даромади пулӣ (музди меҳнат, иҷора,
фоизҳо, фоида) мегиранд.
Хољагињои хонаводагї воҳиди асосии иқтисодӣ
мебошад; як ѐ якчанд шахсоне, ки ихтиѐран якҷоя
зиндагӣ мекунанд, якҷоя хӯрок мепазанд ва аз
идоракунии муштараки хољагии хонавода манфиат
мегиранд.
Хољагињои хонаводагї на танҳо моли бозорро
истеъмол мекунанд, балки бо истифода аз молњои
бозор «молҳои истеъмолӣ» истеҳсол намоянд ва
кўшиш менамоянд, ки фоидаи ба даст овардаро ба
ҳадди аксар расонанд.
Назарияи нави иқтисодии хољагии хонавода васеътар
аст, вай на танҳо рафтори бозор, балки падидаҳои
ғайрибозорӣ, аз қабили додани дониш ба кӯдакон ва
ҷудо кардани вақтро таҳлил мекунад.
Хољагии хонавода гурӯҳи одамонест, ки бо
вазифаҳои умумӣ, ҷои зист, буљети умумї ва одатан
робитаҳои оилавӣ муттаҳид шудаанд.

Беккер Г.С. Семья / В кн.: Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, П. Ньюмена. –
М.: ИНФРА–М., 2004.
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Негматова Ш.Г. Теоретические основы домохозяйства и их особенности // Международная научнопрактическая конференция «Молодежная наука: вызовы и перспективы». ТОМ VII. – Макеевка, 2021. - С. 183188.
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Под ред. Азрилияпа А.Н. - 3-е изд. –
М.: Институт новой экономики. –
2005. –1088 с.

Иқтисодиѐти хољагии хонавода воҳиди асосии
сохторӣ мебошад, ки дар соҳаи истеъмолии
иқтисодиѐт амал мекунад. Хољагиҳои хонаводагї
таъминкунандаи омилҳои истеҳсолот дар иқтисоди
бозорӣ мебошанд.
Хољагии хонавода ин гурӯҳи одамоне мебошад, ки
бо як вазифаи умумии такрористеҳсоли сармояи
инсонӣ, ҷои зист, буљет ва робитаҳои оилавӣ
муттаҳид шудаанд.

Нугуманова Л.Ф. Особенности
функционирования домашних
хозяйств как функциональной
структуры // Вестник БУКЭП -2011. №4. – С. 253-257.
Раҳимов Р.К. Экономическая теория, Оила ва ѐ умуман хољагии хонавода дар иқтисоди
Душанбе - «ИРФОН», 2008, - 492 с.
бозорӣ як воҳиди иқтисодие мебошад, ки аз як ѐ
якчанд шахс иборат буда, мустақилона қарор қабул
мекунад, барои ҳадди аксар қонеъ кардани ниѐзҳои
худ саъй намуда, ба онҳо афзалиятҳои муайян
медиҳад, соҳиби ҳама гуна омилҳои истеҳсолот (аксар
вақт қувваи корӣ) мебошад, истеҳсол ва таҷдиди
«сармояи инсонӣ» - ро таъмин мекунад.
Машокиров Ш.У. Рыночные основы Оила як воҳиди истеъмолӣ мебошад, ки ячейкаи
развития
домашних
хозяйств ибтидоии ҷамъият буда, аъзоѐни он дар асоси
переходной экономики. Автореферат даромадашон худашонро бо воситаҳои зарурии
диссертации на соискание ученной рӯзгузаронӣ таъмин мекунанд, инчунин, дар оила
степени к.э.н.: по спец. 08.00.01. такрористеҳсоли қувваи корӣ, тарбияи инсон ва
Худжанд 2012, – С.8.
фарҳангии ӯ, психологияи инсон ташаккул меѐбад.
Шарипов
З.У.
Сельские Хољагии хонаводагї унсури зарурии кооператсияи
домохозяйства
в
развитии истеъмолкунандагон ва асоси устувории иҷтимоии
потребительской кооперации РТ. ҷомеаи деҳот мебошад.
Автореферат
диссертации
на
соискание ученной степени к.э.н.: по
спец. 08.00.05. Душанбе 2007 г. – С.7.

Аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст
Аз нуќтаи назари муносибати объектии шарњи моњияти хољагии
хонаводагї хусусияти истеъмолї ва истењсолии онро таъкид мекунанд.
Хусусияти объектии хољагии хонаводагї дар таърифе, ки дар
«Фарњанги иќтисодї»-и И.П. Николаева оварда шудааст, хеле возењу
равшан инъикос гардидааст: «Хољагии хонаводагї субъекти иќтисодиѐт
мебошад, ки аз як ѐ зиѐда ашхос иборат буда, иќтисодиѐтро бо захирањо
таъмин мекунад. Даромаде, ки хољагии хонаводагї аз пешнињоди захирањо
мегирад, ба хариди неъматњои дар љамъият истењсолшаванда масраф
мегардад. Мањз хољагињои хонаводагї муайян мекунанд, ки барои ќонеъ
гардонидани талаботи онњо чиро истењсол кардан зарур аст. Дар бозор
хољагињои хонаводагї ба њайси харидорони неъматњои истењсолшуда ва
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фурўшгарони

захирањо

барои

истењсоли

неъматњои

мазкур

зуњур

менамоянд». 28
Муќаррароти мазкур пурра собит сохт, ки мањз мушаххас сохтани
тартиби ташаккули даромаду харољоти хољагињои хонаводагї моњияти
онро ба мундариљаи иќтисодиѐт, ки онро бо хољагї айният медињанд,
наздик мекунад, ки дар ин бобат дар боло ишора рафта буд.
Хулоса, хољагии хонаводагї маљмўи шахсонеанд, ки худашонро бо
њамаи чизњои ба њаѐт зарурї таъмин менамоянд ва воситањои худро пурра
ѐ ќисман муттањид месозанд. Хољагии хонаводагї истењсоли якљояи
неъматњо, мубодила, таќсим ва истеъмоли онњоро пешбинї мекунад, ки бо
муносибатњои иќтисодии такрористењсол ва татбиќи иќтидори инсонї
муттањид карда шудаанд, якљоя зиндагї мекунанд ва ба маќсади ќонеъ
гардонидани талаботи иљтимоию иќтисодї ва маънавиашон хољагии
муштаракро пеш мебаранд. Хољагии хонаводагиро бар хилофи оила
метавонад як нафар низ пеш барад. Фаъолияти ўро дар бобати дар
чањорчўбаи хољагии худ таъмин кардани талаботи худ њамчунин ба
мафњуми хољагии хонаводагї нисбат додан мумкин аст.
Институти хоҷагии хонаводагӣ дар ҳама марҳилаҳои рушди ҷомеаи
инсонӣ мавҷуд буд. Системаҳои пайдарпайи иқтисодӣ хусусиятҳои асосии
марҳилаҳои гузаштаро ба таври мухтасар инъикос мекунанд. Маҷмӯи
воситаҳои танзими хољагињои хонаводагї дар иқтисоди омехта натиҷаи
рушди тањаввулотӣ ва интихоби воситаҳои таъсир ба фаъолияти хољагии
хонавода дар системаҳои анъанавӣ, бозорӣ ва банақшагирифташудаи
иқтисодӣ мебошад, ки рушди пешрафти иқтисодро таъмин мекунад. Аз ин
рӯ, дар иқтисоди омехта нақш ва мавқеи ниҳоди хољагии хонавода дар
муҳити институтсионалӣ меафзояд. Аз ин рӯ, самти муҳимми рушди
иқтисодии Тоҷикистон эҷоди механизми самарабахши танзими ниҳоди
хољагии хонавода ҳамчун яке аз шартҳои рушди иқтисодиѐти кишвар
мебошад.
28

Николаева И.П. Экономический словарь. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.- С. 47.
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Иќтисоддон Субњонов А.И. масъалањои банаќшагирии хонаводаро
дар шароити иќтисодиѐти бозорї омўхта, онро њамчун љузъи тараќќиѐти
афзоиши

ањолї

дар

иќтисодиѐт,

дараљаи

сифати

њаѐтгузаронии

хонаводањо, такрористењсоли ањолї ва мутобиќати онњо ба шароитњои
нав, ки бо арзишњои оилавї, мавќеи бачагон дар иќтисодиѐт, муњољирати
мењнатии бурунмарзї алоќаманд аст ва устувории оилавиро таъмин
менамояд, бахшида шудааст. 29
Њамин тариќ, дар иртибот бо дигаргунињое, ки дар иќтисодиѐт ва
љамъияти муосир ба амал меоянд, наќши хољагињои хонаводагї дар
иќтисодиѐти минтаќа меафзояд. Онњо ба њайси воњидњои асосии истеъмолї
боќї мемонанд, ташаккул ва такрористењсоли сармояи инсониро бар дўш
дошта, њамчунин бо соњибкорї машѓул мешаванд, дар ташаккули
љамъияти шањрвандї, иљрои ќарорњои давлатї ширкат меварзанд,
захирањои иќтисодии онњо ба сармоягузорињои дохилии минтаќањо табдил
меѐбанд.
Љой, наќш ва ањамияти хољагињои хонаводагиро дар шароити
иќтисодиѐти давраи гузариш нуктањои зерин муайян мекунанд:
 хољагињои хонаводагї сатњи зарурии талаботи истеъмолиро, ки бе
он

фаъолияти

механизми

бозор

имконнопазир

аст,

таъмин

мекунанд;
 хољагии хонаводагї дар бозори омилњои истењсолот (ќобилиятњои
соњибкорї ва мењнат) субъектњои пешнињодот мебошанд;
 мањз хољагии хонаводагї асоси ташаккули истењсолот ва таљдиди
сармояи инсонї мебошанд;
 пасандози хољагињои хонаводагї манбаи андўхт ва сармоягузорї
мебошад, ки дар шароити иќтисодиѐти рў ба тараќќї нињода истода,
хеле муњим аст;

Субхонов А.И. Вопросы планирования семьи в условиях рыночной экономики в РТ//Социальноэкономические и демографические аспекты реализации национальных проектов в регионе: сб. статей
Уральского демографического форума / отв.ред. д.э.н. О.А Козлова. – Том 1.- Екатеринбург: Институт
экономики УрО РАН, 2019. – С.324-330
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 имконияти хољагињои хонаводагї дар бобати ба роњ мондани
бизнеси оилавї на танњо ба болоравии некўањволии хусусии онњо,
балки умуман ба рушди иќтисодиѐти кишвар низ мусоидат мекунад;
 хољагии хонаводагии оилавї яке аз шаклњои пешбурди фаъолияти
кишоварзї мебошад, ки аз љониби оила ѐ аъзои алоњидаи он ѐ бо
љалби коргарони кироя амалї гардонида мешавад.
Дар асоси тањлили муњтавои истилоњњои «хољагии хонаводагї» ва
«иќтисодиѐти хољагии хонаводагї» ба хулосае расидан мумкин аст, ки ин
ду мафњумро чун мафњумњои муродиф баррасї кардан мумкин аст, вале
бояд мањдудгардонии даќиќи объекти ташаккули муносибатњои иќтисодї
сурат гирад: дар иќтисодиѐт бо субъектњои намояндагикунандаи онњо; дар
хољагии хонаводагї бо оила (аъзои оила) ва ѐ инсони алоњидае, ки
мустаќилона хољагидорї менамояд.30
Њолатњои номбаршуда зарурати омўзиши муносибатњои мављудаи
методиро ба тадќиќи иќтисодиѐти хољагии хонаводагї муайян мекунад, ки
дар фасли ояндаи кори диссертатсионї баррасї карда мешавад.

Негматова Ш.Г. Концептуальные основы домохозяйства и их особенности в условиях рынка [Текст] /
Ш.Г.Негматова //Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и
общественных наук – Душанбе, 2019. - №3, часть II. – С. 180-185 (ISSN 2413-5151);
30
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1.2.

Равияњои методии бањодињї ба иќтидори иќтисодии хољагињои
хонаводагї дар иќтисодиѐти минтаќа

Дар шароити иќтисодиѐти бозорї хољагии хонаводагї дар фаъолияти
иќтисодию иљтимоии минтаќа наќши муњим дорад. Зеро шахсоне, ки дар
минтаќањо фаъолият доранд, ба истењсоли мол ва хизматрасонињо нигоњ
доштан ба рушди боигарињои табиї ва фарњангї таъсири бевосита
мерасонанд. Хољагии хонаводагї њамчун субъекти алоњидаи иќтисодї њам
дар сатњи кишвар ва њам дар сатњи минтаќа муносибатњоро оид ба
истифодаи захирањо, ки дар ихтиѐри онњо аст ва ќонеъ намудани талаботе,
ки онњо доранд, дар васеъ намудани такрористењсоли сармояи инсонї
инъикос менамояд.
Иќтидори захиравии хољагињои хонаводагї табиатан моњияти духела
доранд. Аз як тараф, онњо чун манбаи ќонеъ гардонидани талаботи худи
хољагињои хонаводагї ба њисоб рафта, аз тарафи дигар иќтидори
захиравии хољагињои хонаводагї ба сифати манбаи ба худ хоси ќонеъ
гардонидани

талаботи

дигар

субъектњои

хољагидорї

ба

омилњои

истењсолот баромад мекунанд.
Маъмулан тањти истилоњи иќтидори захиравии субъекти хољагидорї
миќѐси захирањои моддию мењнатии андўхта ва дар нињояти кор,
имконияти массаи муайяни истењсоли мањсулот фањмида мешавад.
Ҳангоми таҳқиқи категорияи ―иқтидори захиравӣ‖ баррасии мафҳуми
мазкур танҳо дар намуди маҷмӯи захираҳои дар ихтиѐри хољагии хонаводагї
буда қобили қабул нест. Дар ин маврид бояд принсипи низоммандиро
истифода бурдан лозим аст, ки ҳамаи падидаҳои мураккабро дар намуди
низоми қисмҳои ба ҳам алоқаманде баррасӣ мекунад, ки ҳар яки онҳо
нисбатан мустақил ва бисѐрвазифа мебошад.
Модели фаъолияти ин субъектро дар системаи муносибатҳои
иқтисодӣ бо дигар субъектҳои муҳити институтсионалӣ асоснок намуда,
муайян карда шуд, ки баланд бардоштани самаранокии фаъолияти хоҷагӣ
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на танҳо ба ташкили дохили корхона, балки ба ташкили иқтисодиѐти
субъектҳои хоҷагидории дигар: хоҷагиҳои хонаводагӣ, давлат ва ширкатҳо
вобаста аст. (нигаред ба расми 1)

Наќш ва вазифањои хољагии хонаводагї дар системаи иќтисодї
Истеъмолкунандаи
неъматҳои моддӣ ва
хизматрасонӣ

Пешнињодкунандаи захирањо

қувваи корк

эцтижҷоти моддк

сармоя, амвол

эцтижҷоти ѓайримоддк

қобилияти
социбкорк

қаноатмандк аз зиндагк
Сањмгузории
сармояи инсонӣ

Такрористењсолии
захираҳои меҳнатӣ

иштироки инфиродии
аъзои хонавода дар
пешрафти љомеа

вазифаи репродуктивк
ташаккули сармояи
инсонк

коркарди мањсулотњои
зењнї
фаъолияти инноватсионии коргарон дар
рушди корхонањо

Расми 1. - Наќш ва вазифањои хољагии хонаводагї дар системаи иќтисодї
(тањияи муаллиф)
Ќисми асосии ањолї фаъолияти њаѐтии худро мустаќилона таъмин
мекунад. Хољагињои хонаводагие, ки даромади устувор доранд, иќтидори
сармоягузории баландро соњибанд. Ќисми дигари ањолї аз њисоби
воситањои

давлат

фаъолият

мебаранд.

Дар

ин маврид иќтидори

пасандозию сармоягузории онњо ночиз аст. Соњибкорон, дар навбати худ,
бо сатњи баланди мутобиќшавї ба таѓйирѐбии муњити беруна тавсиф
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мешаванд ва имкониятњои мухталифи иќтисодию инвеститсиониро барои
афзоиши даромади худ истифода мебаранд.
Ба назари мо, зарурати омўзиши иќтидори захиравии хољагињои
хонаводагї дар он зуњур меѐбад, ки тањлили имкониятњои мављудаи
хољагињои

хонаводагї

чун

субъекти

хољагидори

мустаќилона

фаъолияткунанда дар љустуљўи роњу механизмњои истифодаи оќилонаи
онњо ѐрии калон мерасонад.
Дар асари худ О.Н. Зуева таъкид кардааст, ки «тањти иќтидори
хољагии хонаводагї низоми омилњои ба њам алоќаманду вобаста ва
њамкорикунандаро фањмидан лозим аст, ки рушди самарабахш ва устувори
хољагињои хонаводагиро њам дар шароити њозира ва њам дар дурнамо
таъмин мекунанд». 31
Кисми асосии бањодињї ба хољагињои хонаводагї асосан аз далелу
раќамњои демографї (њайати хонавода) таваллуд, фавт, њаљми даромад ва
харољоти хољагии хонавода, њолати амволї вобаста аст. 32
Дар ваќти бањодињї нисбати истеъмолоти хољагии хонавода, яъне
њаљми харољот даромади хољагињои хонаводаро ба чунин гурўњњо таќсим
кардан мумкин аст:
 маоши расмӣ - пардохтҳои иҷтимоӣ аз буљет ва фондҳои
ғайрибуљетӣ; даромади расмӣ аз фаъолияти соҳибкорӣ.
 даромад аз саҳмияҳо ва дигар даромадҳо аз иштирок дар
идоракунии амвол; фоизҳо аз пасандозҳои бонкӣ; маблағҳои
меросӣ; даромад аз амволи ба хонавода тааллуқдошта бо ҳуқуқи
моликият.
 даромади ғайрирасмии меҳнат; даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ;
маблағе, ки аз шахсони сеюм ройгон гирифта шудааст; даромад аз
истифодаи такрории ҷангал (занбурӯғ, буттамева, ашѐи хоми
Зуева О.Н. Логистика взаимодействия потоковых процессов домашних хозяйств и организаций
торговли. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством логистика)
Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук, Екатеринбург –
2008, 46 стр. – С. 51.
32
Комаров Е.И. Организация, управление и администрирование в социальной работе, - М. 2015. – С.483.
31
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техникӣ); даромади шикорчиѐни ҳаваскор; даромад аз фурӯши
мева ва маҳсулоти қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ.
Олимаи ватанї, доктори илмњои иќтисодї профессор Амонова Д.С.
муаммоњои дар самти табадуллотњои иќтисодї-иљтимої дар иќтисодиѐти
кишвар ба миѐн омадаро бо масъалањои паст шудани арзиши мењнат дар
шароитњои нави хољагидорї, тафриќаи беасоси даромадњо ва хусусиятњои
истеъмолии ањолї вобаста намудааст.33
Муайян намудани даромади њар як нафари аъзои хонавода, яъне
тафриќабандии даромадњои хољагии хонавода аз нуќтаи назари меъѐрњои
зерин сурат мегирад:
 даромади њар як узви хољагии хонавода аз њадди аќалли харљи
зиндагї кам аст (ин хел гурўњи хољагињои хонаводагї ба гурўњи
камбизоатон дохил мешаванд);
 даромади њар як узви хољагии хонавода аз њадди аќалли харљи
зиндагї баланд аст, вале аз сабади истеъмолї кам мебошад (ин
гурўњи хољагии хонаводагї ба категорияи камтаъминшуда дохил
мешавад);
 даромад ба њар як узви хољагии хонавода аз сабади истеъмолї зиѐд
аст, вале аз буљети даромади баланд, даромади пастро ташкил
медиҳад (ин гурўњи хољагии хонаводагї миѐнатаъминшуда ба њисоб
меравад);
 хољагии хонаводагие, ки даромад ба њар узви он аз буљети даромади
баланд зиѐд аст (ин гурўњи хољагии хонаводагї ба сатњи баланд
дохил мешавад).
Хољагии хонаводагї њамчун субъекти алоњидаи иќтисодї бо дигар
субъектони иќтисодї, яъне фирмањо, давлат, бахши хориљї дар самти
мубодилаи

захирањо,

истифодаи

натиљаи

истењсолот,

пешнињоди

захирањо вобастагї дорад. Аз нуќтаи назари мантиќї субъекти

Амонова Д.С. Занятость населения — основной элемент социальной политики//Труд и социальное
развитие. ГУ «НИИ труда и социальной защиты населения РТ». — Душанбе, 2012. - № 3 (14). — С.48-52.
33
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хољагињои хонаводагї захирањои гуногун доранд ва онњоро чунин ифода
кардан мумкин аст:


захирањои мењнатї (ќувваи корї, сармояи зењнї, ќобилияти
соњибкорї);



захирањои моддї (объектњои ғайриманќул, таљњизот, замин ва
ғ.);



захирањои молиявї (даромади ањолї, ки аз андўхт ва пасандоз
иборатанд);



захирањои такрористењсолї (ќобилияти зиѐд кардани шумораи
ањолї).

Аз рўи вазифањои дар боло ќайд гардида дар иќтисодиѐти бозорї оид
ба муайян кардани њолат ва сањми хољагии хонаводагї усулњои гуногун
истифода бурда мешаванд.
Иќтидори

меҳнатї

муҳимтарин

унсури

иќтидори

хољагињои

хонаводаҳост, зеро худтаъминкунии меҳнатї принсипи зиндагии инсон
дар ҳама намудҳои системаҳои иқтисодӣ, аз ҷумла иқтисоди бозорӣ
мебошад.
Иќтидори меҳнатӣ имконият медиҳад некӯаҳволии ањолиро тавассути
меҳнат таъмин намояд, ки маҷмӯи хусусиятҳои хонаводаҳоро дар назар
дорад. Ба ин хусусиятҳо миқдор (шумораи ањолии қобили меҳнат,
таносуби байни онҳо ва маъюбон) ва параметрҳои сифатии қобилияти
корї дохил мешаванд.
Дар таҳқиқоти иқтисодӣ иќтидори меҳнатӣ аксар вақт ба хусусиятҳои
таълимӣ ва касбию тахассусї ишора мекунад. Маҳз таносуби табаддули
ин захира ба даромади меҳнатӣ вобаста аст. Аммо аз нуқтаи назари
такрористеҳсолии онҳо ҷузъҳои иҷтимоӣ ва физиологӣ аҳамияти зиѐд
доранд, ки таърифи онҳо на ба хољагињои хонавода, балки ба ҷомеа дахл
дорад.
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Барои муайян намудани имкониятњои мењнатї ва амволї њисоб карда
шудааст, 34 ки дар љадвали 2 оварда шудаанд. Нишондињандањои мазкурро
олимон Шатилов И.Н. Комаров Е.И., Войтенко А.И. тањќиќ карданд. Дар
он арзѐбии иќтидори мењнатї дар асоси низоми холгузорї истифода бурда
мешавад. Холгузорї тибќи нишондињандањои аз паст то баланд, яъне аз 0
то холи максималї (њадди аксар) сурат мегирад.
Љадвали 2. – Меъѐрњои арзѐбии ќобилияти мењнатии хољагињои
хонаводагї
Иќтидори мењнатї

миѐнаи махсус

2

Мањсулнокї
Қобилияти корӣ
Вақти ҷустуҷӯи
(М3)
(М2)
кор (М4)
меъѐрњо
хол меъѐрњо
хол меъѐрњо
хол
0,01-0,25
0 0,01-0,25
0 зиѐда аз 1
0
сол
0,26-0,50
1 0,26-0,50
1 аз 6 моњ то 1
1
сол
0,51-0,75
2 0,51-0,75
2 аз 3 то 6 моњ
2

олї

3

0,76-1,0

Сатҳи маълумот
(М1)
Меъѐрњо
хол
0
пойгоњӣ ва
паст
ибтидої
1

3

аз 3 моњ кам

3

Таҷрибаи
корӣ (М5)
меъѐрњо хол
аз 1 сол
0
кам
аз 1 то 3
1
сол
аз 3 то 5
2
сол
зиѐда аз
3
5 сол

Аз љадвали 2 бармеояд, ки њангоми арзѐбии имкониятњои бо кор
таъминкунї диќќати асосї ба сатњи маълумотнокї дода мешавад, яъне
мављудияти маълумоти олї ѐ ибтидої ва миѐнаи касбї, маълумоти
миѐнаи умумї ва ғайра. Бинобар ин, агар дар хољагињои хонаводагї
њиссаи ањолии дорои маълумоти олї бештар бошад, он аз сифати баланди
маълумотнокии хонавода шањодат медињад. Баъди арзѐбї, меъѐрњо барои
арзѐбии интегралї аз рўи формулаи зерин њисоб карда мешавад:
ИМ= М1 х Км1+ М2 х Км2+ М3 х Км3+ М4 х Км4+ М5 х Км5 (1.1).
дар ин љо: ИМ- иќтидори меҳнатии хоҷагиҳои хонаводагӣ (бо холҳо); М1,
М2, М3, М4, М5 – нишондињандањои иќтидорҳои мењнатї (дар бандњо); Км1,
Км2, Км3, Км4, Км5 – коэффисиенти вазнии мењнатталабї.
Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития
малых городов// Экономика России: ХХI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. Ред О.И.
Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12. – С.144-151.
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Вазъи иќтидори амволии хољагии хонаводагї низ бо њамин роњ
муайян карда мешавад. Дар адабиѐти мазкур35 низоми арзѐбии амвол дар
шакле, ки дар љадвали 3 омадааст, тавсиф шудааст.
Љадвали 3. - Меъѐрњои арзѐбии иќтидори амволии хољагињои хонаводагї
Коэффитсиенти
Мавҷудияти
сохтмони манзил
манзили
(А1)
иловагӣ (А2)
меъѐрњо
хол
меъѐрњо
хол
аз 0,33 кам
0 Нест
0
0,33-0,66
1 њаст, дар
1
дењот
0,67-1,00
2 њаст, дар
2
шањр
аз 1 зиѐд

3

дар маркази
вилоят ќарор дорад

Иќтидори амволї
Мавҷудияти
наќлиёти шахсї
(АЗ)
меъѐрњо
хол
нест
0
мошинањои
1
категорияи 1
мошинањои
2
категорияи 2

3

Мавҷудияти
қитъаи замин
(А4)
меъѐрњо
хол
нест
0
бе ќитъаи
1
замин
дар
2
масоњати
20 км
бештар аз
3
20 км

Пасандоз (А5)
меъѐрњо
нест
сањмия

хол
0
1

пасандозї

2

маблағњои
худї

3

Иќтидори амволии хољагии хонавода чи хеле ки аз љадвали 3 дида
мешавад дар асосї нишондињандањои гуногун бањогузорї мешаванд:
коэффитсиенти

манзил,

мавҷудияти

манзили

иловагӣ,

мавҷудияти

наќлиѐти шахсї, мавҷудияти амволи ғайриистиқоматї, мавҷудияти
қитъаи замин, пасандоз.
Дар асоси нишондињандањои оварда шуда дар ин самт низ бањодињии
интегралї муайян карда мешавад, ки он бо формулаи зерин њисоб карда
шудааст:
ИА= А1 х КМ1+ А2 х КМ2+ А3 х КМ3+ А4 х КМ4+ А5 х КМ5; (1.2.)
дар ин љо: ИА- имкониятҳои амволии хоҷагиҳои хонаводагӣ (бо холҳо);
А1, А2, А3, А4, А5 - нишондињандањои имкониятҳои амволї (бо холњо); Км1,
Км2, Км3, Км4, Км5 – коэффисиенти вазнии меъѐри имкониятҳои амволӣ.
Барои арзѐбии динамикаи некӯаҳволии воқеии хољагии хонаводагии
минтақа истеъмоли миѐнаи воқеии хонаводаҳо ба ҳар сари аҳолӣ бо
назардошти қобилияти харидории онҳо, яъне таносуби истеъмоли миѐнаи
моҳонаи ниҳоӣ ба ҳар сари аҳолӣ ва арзиши маҷмӯи муайяни молҳо ва
Шатилов И.Н. Управление социальной работой в контексте социально - экономического развития
малых городов// Экономика России: ХХI век: международный сбор. науч. трудов / под общ. Ред О.И.
Кирикова. Воронеж, 2018. Вып. 12. С.144-151.
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хизматрасониҳои

барои

муқоисаи

байниминтақавии

қобилияти

харидории аҳолӣ истифодашаванда муайян карда шуд.
Тањлили иќтисодиѐти хољагии хонавода ба ошкор сохтани робитаи
мутаќобилаи ин нињоди иќтисодї бо низоми иќтисодии минтаќа имкон
медињад, ки он дар вазъи бозори минтаќавї ва мањаллии мењнат, бозори
неъматњо, талаботи умумї, сармоягузорї дар минтаќа ва ѓайра инъикос
ѐбад. Шаклњои мутобиќшавии хољагии хонаводагї ба шароитњои бозории
хољагидорї дар њудуд аз омилњои иќтисодию инсонї ва аз вижагињои
муњити институтсионалї, ки дар он хољагињои хонаводагї фаъолият
мебаранд, вобастаанд.
Амалї намудани механизми дигаргуншавии захирањои иќтисодии
хољагињои хонаводагї дар њамон сурат самарабахш буда метавонад, ки
агар, аз як тараф, инвеститсияњо ба рушди иќтисодиѐти минтаќа таъсири
мусбати махсус расонанд, аз тарафи дигар, захирањои хољагињои
хонаводагиро капитализатсия ва диверсификатсия намоянд.
Як ќатор муњаќќиќон мафњуми фаъолияти «пасандозї» ва фаъолияти
«инвеститсионї»-и хољагињои хонаводагиро фарќ мекунанд. Масалан,
фарќи байни онњо дар шакли нигоњ доштани пасандоз ва нињодњои
истифодашаванда аст.36
Фаъолияти пасандозї воситањои пулї ва асъорро дар шакли наќдина
дарбар мегирад. Муњаќќиќ Геронин Н.Н. ин мафњумњоро чун мафњумњои
баробари айниятдошта мањсуб мекунад.37 Ба назари мо, раванди
дигаргуншавии иќтисодиѐти хољагињои хонаводагї ду марњиларо дарбар
мегирад: 1) љамъшавии воситањои пулї (њамчунин дороињои дилхоњи
бебозгашт гирифта); 2) гузариши онњо ба инвеститсияњо. Зимнан як
шаклро ба шакли дигар табдил додан мумкин аст. Раванди табдилдињї
бояд онњоро ба тарзе диверсификатсия кунад, ки онњо даромаднокии
њадди аксар ва таваккалияти њадди аќалро њам аз мавќеи худи хољагии
36

Семениюта О.Г., Гончаренко Т.В. Сберегательный потенциал и потенциал сбережений населения: анализ дефиниций //
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика.
Информатика, 2011. №7-1 (102) Том 18.
37
Геронин Н.Н. Финансы домашних хозяйств в современной России // Финансы. Деньги. Инвестиции, 2003. №4. М.: Изд-во
«Экономика», 1999. – С.793.
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хонаводагї ва њам аз мавќеи иќтисодиѐти минтаќа дошта бошанд.
Бинобар

ин

дар

диссертатсия

мафњуми

«фаъолияти

пасандозию

инвеститсионї»-и хољагињои хонаводагї истифода шудааст, ки таљаммўъ
ва дигаргуншавии иќтисодиѐти хољагии хонаводагиро аз як шакл ба
шакли дигар дарбар мегирад.
Яке

аз

нишондињандањои

пањншудаи

арзѐбии

самарабахшии

инвеститсияњои хонаводањо мултипликатори инвеститсионї мебошад, ки
онро Љ.М. Кейнс пешнињод кардааст.38 Дар консепсияи мултипликатор
мављудияти вобастагии устувори дутарафаи байни таѓйирѐбии њаљмњои
инвеститсия ва даромади умумї пешбинї карда мешавад.
Ба тањлили муосири талабот ва пасандози ањолї аввалин шуда Љ.М.
Кейнс асос гузоштааст. Ў бори аввал мафњуми функсияи истеъмолиро
љорї намуд, ки истеъмоли љориро бо даромади љорї алоќаманд мекунад. Ў
собит сохт, ки байни истеъмол ва пасандоз даромадро таќсим кардани
хољагии хонавода яке аз ќарорњои калидиест, ки одамон онро ќабул
мекунанд. Намояндагони ин љараѐн хољагии хонаводагиро ба сифати
манбаи асосии пасандоз баррасї намуда, вазифаи пасандозиро яке аз
вазифањои асосии он мешуморанд. Ѓайр аз ин онњо алоќаи мутаќобилаи
байни сатњи даромади хољагињои хонаводагї ва сатњи истеъмолии онњоро
ошкор сохтанд.
Модели классикии Љ.М. Кейнс самараи мултипликативї намуди
зеринро дорад (формулаи 1.3):

(1.3)
дар ин љо m – мултипликатори инвеститсияњо,
даромади умумї (барориш),

- таѓйирѐбии

– таѓйирѐбии инвеститсияњо аст.

Аз рўи формулаи (1.3) бармеояд, ки мултипликатори инвеститсияњо
бузургии таносуби таѓйирѐбии даромади умумиро (мањсулотро) ба
таѓйирѐбии инвеститсияњо (формулаи 1.4) муайян мекунад:
(1.4)
38

Кейнс. Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. М.: Эксмо, 2007. – 960 с.

42

Ба

як

ќатор

мањдудиятњо

нигоњ

накарда

модели

классикии

мултипликатори Љ. Кейнс барои арзѐбии таъсири афзоиши инвеститсияњо
ба афзоиши даромад дар мамлакатњои мухталифи љањон ба таври васеъ
истифода

мешавад.

Муќаррароти

методии

механизми

амали

мултипликатор истифодаи моделњои анъанавиро дар шароити имрўзаи
иќтисодї

ва

гузаронидани

тањлили

самараи

мултипликативии

инвеститсияњоро дар амалия аз рўи тамоми доирањои нишондињандањо, аз
љумла аз рўи њаљми истењсолот, мањсулоти умумї, даромади миллї ва
минтаќавї, даромади инфиродї ва ѓайра имконпазир мегардонад. Њамин
тариќ, модели мултипликатор ба арзѐбии самараи инвеститсионии
мултипликативї барои иќтисодиѐти минтаќавї имконият медињад.
Омўзиши асосњои методии тадќиќи хољагии хонаводагї нишон дод, ки
њар як љараѐн ба он сањми худро гузоштааст. Аз ин чунин хулоса
баровардан мумкин аст, ки тадќиќи фаъолияти инвеститсионии хољагињои
хонаводагї синтези љараѐнњои мазкурро истифода бурдан лозим аст. Дар
ин

сурат

хољагињои

муносибати

неоклассикї

хонаводагї,

вижагињои рафтори

ташаккули

пасандоз

ва

истеъмоли
фаъолияти

инвеститсиониро људо мекунад; муносибати институтсионалї таъсири
нињодњои

(институтњои)

берунаро

чун

асоси

зарурии

фаъолияти

самарабахши дарозмуњлати аксарияти хољагињои хонаводагї муайян
менамояд; муносибати неоинститутсионалї сохтори дохилии хољагињои
хонаводагї, шароит ва заминањои ќабули ќарорњои иќтисодиро меомўзад,
њамчунин муносибатњоро барои ба даст овардани њамкории мутавозини
байни хољагињои хонаводагї, давлат ва корхонањо эълом медорад.
Фарќи асосї дар муносибатњои методии мављуда таркиби мухталифи
инвеститсияњои сармояњои эњтимолии хољагињои хонаводагї мебошад.
Танњо корњои ангуштшумор ба тадќиќи тамоми маљмўи иќтисодиѐти
хољагињои хонаводагї, ки активњои молиявию ѓайримолиявї ва сармояи
инсониро дарбар мегирад, бахшида шудаанд.
Ѓайр аз ин, њудудњои алоњида бо нобаробарї дар инкишофи
инфрасохтори сармоягузорї ва муњити иќтисодию иљтимої тавсиф
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мешаванд, ки онњо имкониятњои сармоягузории хољагињои хонаводагиро
муайян мекунанд. Дар натиља, ба сабаби гуногун будани сатњи њаѐти ањолї
ва сатњи рушди иљтимоию иќтисодии њудудњои алоњидаи минтаќа типњои
мухталифи стратегияи инвеститсионии хољагињои хонаводагї ташаккул
меѐбанд. Дар иртибот бо ин, ба назари мо, истифодаи механизми ягонаи
табдилѐбии иќтисодиѐти хољагињои хонаводагї дар минтаќа ва љумњурї
боиси таќвияти нобаробарї дар таќсими фазоии онњо мегардад, яъне
суръати бурунрафти захирањо аз ноњияњои дењот ба шањр меафзояд.
Муносибати тафриќавиро истифода бурда зарур аст бигўем, ки моњияти
он дар истифодаи методњо ва олоти мухталифи танзими табдилѐбии
иќтисодиѐт вобаста аз гурўњњои хољагињои хонаводагии дорои типњои
гуногуни стратегияи инвеститсионї ифода меѐбад. Ин имкон медињад
тадбирњои мувофиќ, њадафманд ва сариваќтї андешида шаванд, ки на
танњо ба болоравии љалб ва њамгироии захирањои ањолї ба муомилоти
хољагидории минтаќа, балки ба муътадил сохтани нобаробарї нигаронида
шудаанд.

Дар

мавриди

арзѐбии

ѓайриќаноатбахшии

механизми

дигаргуншавии захирањои иќтисодии хољагињои хонаводагии минтаќа
норасоињои фаъолияти њамин механизм људо ва самтњои асосии такмили
он муайян карда мешаванд.
Њамин тариќ, методикаи бањодињии иќтидори иќтисодии хољагињои
хонаводагї ва дигаргуншавии иќтисодиѐти хољагињои хонаводагии
минтаќа тањия карда шуд, ки бар хилофи методикањои мављуда
нобаробариро дар рушди иљтимоию иќтисодии њудудњо, некўањволии
моддї, имкониятњои инвеститсионї ва мањдудиятњои ањолї ба назар
мегирад ва боиси ташаккули стратегияњои инвеститсионии онњо дар
дохили минтаќа мегардад. Ин ба такмили механизми дигаргуншавии
захирањои ањолии минтаќа дар асоси муносибати тафриќавї имконият
медињад.
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1.3.

Таљрибаи хориљии рушди хољагињои хонаводагї ва имкониятњои
мутобиќати он дар иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон

Дар шароити иќтисодию иљтимоии ба миѐномада дар њаѐти ањолии
мамлакати мо масъалаи рушди иќтисодї ба мадди аввал мебарояд. Барои
баланд бардоштани самарабахшии фаъолият ва афзоиши љаззобияти
инвеститсионии иќтисодиѐти минтаќавї захирањои молиявї, мењнатї,
зењнї яке аз бахшњои муњимтарини иќтисодиѐт, ки дар он такрористењсоли
сармояи инсонї амалї мегардад, мавриди истифода ќарор мегиранд. Дар
њамаи давлатњои мутараќќии дорои иќтисодиѐти бозории љањон бахши
хољагињои хонаводагї наќши принсипиалиро бозида, на танњо талаботи
љории давлату минтаќањоро ба захирањои мењнатї таъмин мекунанд, на
танњо тавассути механизмњои талаботи умумї рушди истењсолотро
њавасманд мегардонанд, балки талаботро ба захирањои молиявию
инвеститсионие, ки барои таљдиди техникию технологии низомњои
иљтимоию иќтисодии минтаќа аз њисоби пасандозњои инфиродї зарур аст,
ќонеъ мегардонанд.
Дар муќоиса бо дигар воњидњои хољагї хољагињои хонаводагї
устувории бештар доранд. Чи тавре ки таљрибаи рушди онњо нишон
медињад дар давраи бўњрони молиявии солњои 90-ум, онњо нисбат ба дигар
субъектњои иќтисодї пуртоќаттар ба њисоб мерафтанд. Рушди устувори
хољагињои хонаводагї ба туфайли иштироки онњо дар истењсоли мањсулот,
бозтаќсим, андўхт ва истеъмол ба даст меояд.
Асоси фаъолияти рафтори иќтисодии хољагињои хонаводагиро тибќи
нуќтаи назари дар илми њозира њукмфармои неокласскї, принсипи
универсалї – максимизатсияи (ба њадди аксар расонидани) оќилонаи
некўањволї ташкил мекунад. 39
Рафтори хољагињои хонаводагиро аз бисѐр љињат муњити иљтимоии
онњо, низоми арзишњо, ки дар ин ѐ он љамъият афзалият доранд, њамчунин
39

Желаева С. Э. Экономическое время в механизме самоорганизации экономической системы // Журнал экономической
теории –2015. — №1. — С. 69–74.
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омилњои сершумори беруна, ки рафтори онњоро мањдуд менамоянд,
муайян мекунанд. 40
Таъсири ин омилњо на танњо рафтори иќтисодии хољагињои
хонаводагиро ташаккул медињанд, балки аз бисѐр љињат намуди модели
иќтисодиро муайян мекунанд. 41
Зимнан маќсадњои фаъолияти хољагии хонаводагї, ки дар низомњои
мухталифи иќтисодї мумкин аст аз њам сахт фарќ кунанд, омили муњимми
њаракатдињандаи он мебошанд.42 Чи тавре ки таљрибаи љањонї нишон
медињад, дар олам ду стереотипи фањмиши некўањволї мављуд аст:
-

муносибати

аврупої.

Максимизатсияи

некўањволї

тавассути

максимизатсияи даромад муайян мешавад, ки ин бештар ба мамлакатњои
дорои иќтисодиѐти мутараќќї хос аст.
- муносибати осиѐї. Некўањволї тавассути обрўю эътибор дар назари
атрофиѐн аз лињози саводнокї, диндорї ѐ принсипњои маънавию ахлоќии
љамъият, ки ѓолибан ба мамлакатњои тараќќиѐбанда хос аст, муайян карда
мешавад.
Дар иртибот бо ин ду муносибат дар љањон ду модели усулан
мутафовити иќтисодї ташаккул ѐфтаанд, ки онњоро шартан аврупої ва
осиѐї номидан мумкин аст.
Ќайд кардан муњим аст, ки мамлакатњои дорои типи осиѐии рушд, ки
сатњи баланди пасандоз доранд, ба туфайли интихоби стратегии хољагињои
хонаводагї барои суръати тези иќтисодї замина фароњам меоранд.
Суръати афзоиши иќтисодии мамлакатњои дорои модели аврупої бошад
ночиз аст.
Ба амрикоиѐн сатҳи нисбатан баланди босаводии молиявӣ хос аст ва
онҳо бо майли тамом бо шаклҳои мухталифи инвеститсияҳо таҷриба
мегузаронанд. Ин хислати онҳо махсусан дар замони бӯҳронӣ, аз қабили
40

Козлова О. А., Тухтарова Е. Х. Факторный анализ взаимосвязи «потребление — сбережение» в Уральском федеральном
округе» // Экономика региона. — 2014. — №3. — С. 248 — 257
41
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Edwards J.Consumer power and market control. Exploring consumer behaviour in affluent contexts (1946–1980) // European journal
of the history of economic thought. — 2014. — №4. — P. 699–723
42
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замоне, ки тамоми оламро пандемия (пандемияи короновирус Covid-19)
фаро гирифтааст, возеҳу равшан зоҳир мегардад. Аз рӯи омори Вазорати
савдои ИМА то соли 2020 амрикоиѐн хароҷоти ҷориашонро қатъан коҳиш
дода, аз даромади худ қисми рекордӣ - 33 фоизро ба пасандоз
гузарониданд. Дар соли 2020 ин нишондиҳанда то 19 фоиз паст фаромад,
вале он боз ҳам аз сатҳи миѐнаи солҳои охир, ки тақрибан 6-7% буд, хеле
зиѐд аст.43 Дар Хитой, Кореяи Љанубї ва Малазия меъѐри пасандози 1730% мебошад, ки барои суръати баланди рушди иќтисодї дар ин
мамлакатњо шароитњои муайян фароњам оварда шудааст.
Барои иќтисодиѐти љањонї ин алоќа дар тањлили байни мамлакатњо
бо њассосияти зерин тавсиф мегардад: ба њисоби миѐна дар мамлакатњо 1%
афзоиш ѐфтани меъѐри пасандоз боиси 0,22 % афзудани иќтисодиѐти
глобалї мегардад. Нишондиҳандаи сатҳи пасандозҳои аҳолӣ хусусияти
асосии иќтидори қарзии кишвар мебошад, ки қобилияти иқтисодиѐтро
барои маблағгузории фаъолияти худ нишон медиҳад ва барои муайян
кардани шароити рушди оянда мусоидат мекунад.
Мамлакатњо – андўхткунандагон, ки барои рушди худ иќтидори хуб
доранд, ба гулгулшукуфии иќтисодии дигар мамлакатњо низ такон
мебахшанд. Ин њодиса ба туфайли он ба вуљуд меояд, ки хољагињои
хонаводагии

ин

мамлакатњо

дар

асъори

хориљї

нигоњ

доштани

пасандозашонро бењтар мешуморанд ва њамин тавр донори мамлакатњои
дигар мегарданд. Зимнан «мамлакатњои андўзанда» аз бисѐр љињат бохт
мекунанд, дар њоле ки иќтисодиѐти мутараќќї аз ин вазъият танњо бурд
менамояд.
Њамин тариќ, фањмиши мухталифи ба даст овардани некўањволї дар
хољагињои хонаводагї ба ташаккули ду модели мухталифи иќтисодї дар
љањон таъсир мерасонад. Зимнан, аз як тараф, модели аврупої (истеъмолї)
такондињандаи рушди глобалии љањон мебошад, аз тарафи дигар, ин рушд

Как жители других стран пытаются сохранить свои сбережения. Российская газета - Федеральный
выпуск № 222 (8276). Москва, 2020 (дата обращения 22.08.2021).
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аз њисоби иќтидори молиявї ва инсонї, ки дар модели дигари иќтисодии
(пасандозї) дар мамлакатњои Осиѐ ташаккулѐбанда сурат мегирад.
Ањамияти хољагињои хонаводагї махсусан дар иќтисодиѐти гузариш,
ваќте ки истењсоли љамъиятї аз ўњдаи ќонеъ гардонидани талаботи њаѐтан
муњимми ањолї набаромад ва ањолї маљбур шуд беш аз пеш ба
худтаъминкунї гузарад, баланд гардид. Айни замон дар асоси таљрибаи
хориљї метавон тахмин кард, ки дар оянда хољагињои хонаводагї
хусусияти молї касб мекунанд. Њиссаи молу хизматњое, ки дар хољагињои
хонаводагї истењсол мешаванд, дар хаљми умумии мањсулоти дар
мамлакат истењсолшаванда мунтазам меафзояд.
Бештар аз 73% хољагињои хонаводагї дар Љумњурии Тољикистон дар
дењот зиндагї мекунанд ва ба онњо сатњи пасти рўзгузаронї, серфарзандї,
дастнигарї ба ѐрии молиявии давлат ва дигар ташкилотњои молиявї хос
аст. Бинобар ин ба маќсади баланд бардоштани сатњи њаѐтии иќтисодиѐти
минтаќавии

хољагињои

хонаводагии

љумњурї

истифодаи

таљрибаи

мамлакатњои хориљии дуру наздик, ки некўањволии њамаљонибаи онњоро
таъмин кардааст, ба маќсад мувофиќ мегардад.
Ѓайр аз ин, дар бахшњои кишоварзии љумњурї истењсолоти нокифояи
мањсулоти кишоварзї, аз њисоби захирањои худ талаботи ањолиро ба
мањсулоти озуќаворї таъмин карда наметавонист. Ќисми зиѐди мањсулоти
истеъмолшаванда аз берун ворид карда мешуд. Бинобар ин дар шароити
Тољикистон

масъалаи

асосии

таъмини

њаѐти

ањолї

масъалаи

худтаъминкунї бо мањсулоти кишоварзї ба шумор меравад.
Ќисми зиѐди идоракунї, масъулияти таваккал ва сањми мењнатї бо
назардошти таѓйирѐбии меъѐри мушаххаси миќдории он алњол дар тамоми
љањон меъѐри умумии хољагињои оилавї боќї мемонад. 44
Фаъолияти бисѐр хољагињои хонаводагї бо истењсолоти кишоварзї
алоќаманд аст. Бинобар ин шакли моликият дар бахши аграрї омили
муњимми рушди минбаъдаи хољагињои хонаводагї ба шумор меравад.
Узун В.Я., Сарайкин В.А., Гатаулина Е.А. Классификация сельскохозяйственных производителей на основе данных
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.- М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова: ЭРД, 2010. (Науч. тр.
ВИАПИ имени А.А. Никонова; Вып. 30). – С. 229.
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Соњибони хољагињои оилавї дар ИМА ва мамлакатњои ИА танњо
њамон ваќт фермерњо – соњибкорони самарабахш ба њисоб мераванд, ки
мањсулоти истењсолкардаашонро фурўшанд ва чизњои ба истењсолоти
минбаъдаи кишоварзї ва ба фаъолияти њаѐтии оила заруриро харанд. Ин
тамоюли умумиљањонии инкишофи бахши хољагињои оилавї аз хољагии
истеъмолї ба самти хољагии соњибкории оилавї мебошад.
Алњол дар Русия истењсоли мањсулоти хољагии оилавї дар навбати
аввал ба истеъмоли аъзои оила ва хешовандони наздик равона мегардад.
Дар аксар ваќт муносибатњои молию пулї бо мубодилаи судманди
дутарафаи мањсулоту хизмат иваз мешавад. 45
Хољагии оилавї метавонад калон ва сермањсул бошад, он дар
баробари хољагии дастаљамъии азим баъзе бартариятњо дорад. Дар њамин
шароити мусоиду мувофиќ дар чањорчўбаи корпоратсия хољагињои оилавї
метавонанд хеле самарабахш бошанд. Ин нуктаро дар мамлакатњои дорои
иќтисодиѐти бозоргонї, ки дар он љо истењсолоти мањсулоти кишоварзиро
асосан бизнеси оилавї амалї мегардонад, мавриди амал ќарор додаанд. 46
Дар Финляндия кишоварзї талаботи ањолии мамлакатро оид ба њамаи
намудњои озуќаворї пурра ќонеъ мегардонад. Дар ин мамлакат ба
молистењсолкунандагони кишоварзї кўмакхарљи (дотатсияњои) экологї,
кўмакхарљ барои шароити номусоид ва кўмакхарљњо ба хољагї дода
мешавад.

Барои

таѓйири

намуди

фаъолияти

хољагињои

фермерии

зараровар дастгирии буљетї дар намуди ѐрии моддї пешбинї шудааст.
Дар Дания фермаи оилавї асоси бахши соњаи кишоварзї аст. Барои
фермер шудан дар мактаби кишоварзї таълими махсуси панљсоларо
гузаштан лозим аст. Њамаи фермерњо аъзои кооперативњои кишоварзї
мебошанд. Ба 20 њазор хољагии фермерї 300 иттињодияи кооперативї рост
меояд. Фаъолияти кооперативњои кишоварзї истењсол, коркард ва фурўши
мањсулотро дар бар мегирад. Кооперативњо њамчунин фермерњоро бо
Узун В.Я., Сарайкин В.А., Гатаулина Е.А. Классификация сельскохозяйственных производителей на основе данных
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.- М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова: ЭРД, 2010. (Науч. тр.
ВИАПИ имени А.А. Никонова; Вып. 30). – С. 229.
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пору, тухмї, ему хошок, техникаи кишоварзї таъмин мекунанд. Фермер
вазифадор аст, ки мањсулоташро ба кооперативе, ки узви он мебошад,
супорад. Аз љониби худ, корхонањои кооперативї вазифадоранд ин
мањсулотро ќабул кунанд. Ба туфайли ин мамлакат яке аз калонтарин
содиркунандагони мањсулоти кишоварзї дар ИА мебошад. 47
Дар Шветсия мусоидат ба машѓули ањолии дењот, рушди соњибкории
хурд ва миѐнаи оилавї самти афзалиятноки сиѐсати аграрию иљтимої
эътироф шудааст. Ба маќсади баланд бардоштани самарабахшии низоми
иќтисодї, њамчунин тавсеаи имконияти фурўши мањсулот, ба вуљуд
овардани инфрасохтори кишоварзї дар соњаи агробизнес кооператив ва
хадамоти давлатї ташкил карда мешавад. 48
Инкишофи кооперативњо дар мамлакатњои Аврупо, Осиѐ ва Амрико
њам аз лињози шакл ва њам аз лињози мундариља фарќи љиддї дорад, ки бо
хусусиятњои инкишофи таърихии онњо вобаста аст. Дар мамлакатњои
Иттињодияи Аврупо њамаи заминњо кайњо таќсим ва ќонунан вобаста
карда шудаанд. Ќисми зиѐди замин моликияти хусусї аст, айни замон
заминњои мазкур тибќи ќонуни мерос байни ворисон таќсим мешавад. Ба
ибораи дигар, раванди ба ќитъањои хурдтар таќсимшавии замин доимо
давом дорад. Бинобар ин дар мамлакатњои Аврупо хољагињои хурди
оилавї афзалият доранд, ки шаклњои аз њама самарабахши ташкили
истењсолоти кишоварзиро љустуљў менамоянд. 49
Љопон мамлакати дигарест, ки дар он њаракати кооперативї вусъат
ѐфтааст. Дар мамлакат кооперативњое фаъолият мебаранд, ки хизматњои
мухталифи зеринро пешнињод мекунанд: фурўш, таъминот, ќарздињї. Дар
Љопон њамагї 737 коопертив фаъолият мекунад, ки таќрибан 10 млн нафар
узв доранд. 50
47Кулькова
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Бар хилофи давлатњои аврупої ба Љумњурии халќии Хитой даст дод,
ки афзоиши истењсоли мањсулоти кишоварзиро аз њисоби хољагии оилавии
анъанавии мењнаташон самарабахш таъмин кунад. Аз оѓози њазорсолаи
нав Њукумати Хитой бо назардошти њайъат ва љойгиршавии табаќањои
ќашшоќи ањолї ба ислоњоти мубориза бо ќашшоќї тасњењи зарурї
даровард. Аввалан, њукумат мисли пештара диќќаташро ба минтаќањои
муайяне, ки дар онњо ќашшоќї вуљуд дорад, мутамаркиз намекунад. Ба
љои ин ба воситаи лоињаи «Дењаи бидуни ќашшоќї» тамоми диќќат ба он
равона мешавад, ки ба ќашшоќон ѐрии мушаххас расонида шавад. Дувум,
ба сохтори лоињањои марбут бо сиѐсати мубориза бо ќашшоќї тасњењ
дароварда шуд: дар шакли инвеститсияњо ба тањсил ва таълими корманди
муњољир аз минтаќањои ќашшоќ ба миќдори зиѐд лоихањо илова шуданд.
Солњои охир дигар барномањои мубориза бо ќашшоќї дар мањалњои дењот
ба амал сар карданд. Масалан, бекор кардани андози кишоварзї бори
молиявии ќашшоќонро сабук кард. Сиѐсати коњиш додан ва умуман аз
байн бурдани пардохти тањсил ва дигар харљњои иловагї ба кўдакони
оилањои дењот имкони тањсилро фароњам овард.51 Дар натиља, сиѐсати
мубориза бо ќашшоќї дар дењот дар њаќиќат самарабахш гардид.
Чунин шароит ва вижагиро дар Љумњурии Ўзбекистони њамсоя низ
мушоњида кардан мумкин аст, ки дар он љо сиѐсати инкишофи
иќтисодиѐти оилавї дар амал матлубияташро исбот мекунад. Баланд
бардоштани фаъолнокии хољагињои хонаводагии дењот, болоравии сатњи
даромаднокї ва иштиѓоли ањолии дењот натиљаи муњимми рушди
иќтисодиѐти оилавї гардид.
Дар иќтисодиѐти Ўзбекистон соњаи кишоварзї мисли саноат наќши
пешбар дорад. Бо назардошти ин, аз солњои аввали истиќлолият
роњбарияти мамлакат ба ислоњоти муносибатњои аграрї дар дењот диќќати
љиддї медињад. Ба ин маќсад дар муњлати кўтоњ дар љумњурї асосњои
сиѐсати давлатии ислоњоти аграрї коркард шуданд, ќонунњо дар бораи
51
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замин, моликият, хољагии дењќонию фермерї, кафолатњои озодии
фаъолияти соњибкорї, хамчунин дигар санадњои меъѐрии њуќуќї ќабул
гардиданд.
Алњол дар Љумњурии Ўзбекистон Низомнома дар бораи тартиби
амалигардонии соњибкории оилавї ва фаъолияти њунармандї асоси
њуќуќии

бизнеси

оилавї

мебошад.

Низомнома

њамчунин

њуќуќу

ўњдадорињои субъектњои соњибкории оилавиро танзим мекунад. Масалан,
субъектњои соњибкории оилавї ба бимаи (суѓуртаи) иљтимої ва тибќи
тартиби пешбиникардаи ќонун ба собиќаи мењнатї даровардани давраи
кори соњибкории оилавї њуќуќ доранд.
Тибќи

моддаи

15-и

лоињаи

«Ќонуни

корхонаи

оилавї»

иштирокдорони корхонаи оилавї ба амалњои зерин њуќуќ доранд:
- ба гирифтани њиссаи даромади худ вобаста аз шартњои шартномаи
муассисї;
- ба ихтиѐран ќатъ кардани иштирок дар корхонаи оилавї;
- талаб кардани баргардонии пардохтњои амволї, аз љумла дар намуди
аслї, агар шартномаи муассисї чизи дигарро ќайду шарт накарда бошад;
-

ба

суѓуртаи

иљтимоии

давлатї,

њамчунин

тибќи

тартиби

муќарраркардаи ќонун ба собиќаи мењнатї даровардани ваќти кор дар
корхонаи оилавї.
Дар натиља марњила ба марњила аз љониби њукумат амалї гардидани
тадбирњо оид ба ислоњоти кишоварзї дар љумњурї иќтисодиѐти аграрї ва
типњои нави муносибатњои аграрї ташаккул ѐфтанд. Дар он љои асосиро
хољагињои фермерї чун корхонањои хусусї ва хољагињои дењќонии
майдамолии оилавї, ки истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзиро дар
ќитъањои замини ба сарвари оила људо карда дар асоси истифодаи мењнати
аъзои хољагии хонаводагї амалї мегардонанд, ишѓол мекунанд.
Дар

раванди

дигаргунсозии

хољагињои

дењот

дар

Љумњурии

Ўзбекистон гурўњњои зерини хољагињо ташаккул ѐфтанд: хољагињои
фермерии хусусї, хољагињои дењќонии майдамолии оилавї, хољагињои
хонаводагї ва корхонањои кишоварзї (ниг. ба расми 2).
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ГУРЎЊЊОИ ХОЉАГИЊОИ ДЕЊОТ

Хољагињои
фермерии хусусї

Хољагињои
майдамолии оилавї

Хољагии
хонаводагї

Корхонаи кишоварзї

Расми 2. - Гурўњњои хољагињои дењот
Давлат низоми дастгирї ва њавасмандгардонии (имтиѐзњо, кафолатњо)
рушди хољагињои дењќонї ва фермериро ба вуљуд овард. Њамчунин
инкишофи хонакорї бо истифодаи имтиѐзњои дахлдор ба наќша гирифта
шудааст. Байни чунин имтиѐзњо метавон аз пардохти ягонаи иљтимої ва
андози амвол озод кардани хонакорон, аз гузаронидани манзили
истиќоматии хонакор ба дараљаи манзили ѓайриистиќоматї озод кардани
ў, тарифабандии пардохти хонакор барои истифодаи нерўи барќ, газ, об ва
дигар хизматњои коммуналї аз рўи тарифањое, ки барои симоњои воќеї
пешбинї шудаанд, ѐдовар гардид.
Ба муњофизати њуќуќњои хонакорон дар муносибатњои мењнатии онњо
кафолати пурра дода шудааст. Пардохти њармоњаи якфоиза ба фонди
музди мењнат кафолати њифзи иљтимої ва таъмини иљтимоии хонакор дар
мавриди ба синни нафаќа расидани ў мебошад.52
Њамаи ин ба рушди истењсол ва фурўши мањсулоти кишоварзї ва
афзоиши даромади ањолии дењот мусоидат кард.
Ба назари мо, истифодаи таљрибаи мамлакати њамсоя дар иќтисодиѐти
хољагињои хонаводагии Љумњурии Тољикистон аз манфиат холї нест.
Алњол дар Љумњурии Тољикистон дар дењот ба хољагињои хонаводагї
ѐрии њамаљониба расонида мешавад. Масалан, чандин њазор гектар замин
ба оилањо ва аъзоѐни онњо ба истифодаи бемўњлат дода шуд. Ѓайр аз ин, ба
хољагињои хонаводагї барои инкишофи хољагињои наздињавлигї ва
хољагињои ѐрирасони хусусї ќарз пешнињод карда мешавад.
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Дар Стратегияи миллии рушд то давраи 2030 ќайд шудааст, ки оила
асоси љамъият мебошад, иќтисодиѐти оилавї бошад ќисми иќтисодиѐти
миллї аст. Бинобар ин њамаи масъалањои марбут ба хољагињои
хонаводагї, таъмини иштиѓоли онњо, коњиши сатњи ќашшоќї ва
масъалањои дигар вазифаи миќѐси умумимиллї мебошанд. 53
Ањамияти иќтисодии хољагии хонаводагї бемайлон таќвият меѐбад.
Ин бо инкишофи соњибкорї, хонакорї, њунармандї, ташкили корхонањои
оилавї, тавсеаи худхизматрасонии хољагињои хонаводагї, ки ба рафъи
норасоињои инфрасохтори иљтимої мусоидат мекунад, ба вучуд овардани
табаќаи нави хољагии дењот – фермерњо, ки фаъолияташон ба мењнати
оилавї асос меѐбад, алоќаманд аст.
Хољагии хонаводагї омили ташаккули синфи миѐна мегардад, ки бе
он на танњо роњандозии муносибатњои бозории муътадил, балки ба даст
овардани самарабахшии зарурии иќтисодии ислоњот имконнопазир аст.
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон нияти љорї
намудани намуди нави андозро ба фермерњо ва соњибкорони инфиродї
ироа дошт. Сарвари давлат таклифи худро њангоми мулоќот бо
кормандони соњањои андозу гумрук ва бонк иброз кард. 54
Ба назари мо, афзоиши њаљми истењсоли мањсулоти кишоварзї ва
фурўши он пойдевори афзоиши даромадњои пулии хољагињои хонаводагї
мебошад. Бо маќсади баланд бардоштани самарабахшии иќтисодї,
инчунин

тавсеаи

имкони

фурўши

мањсулот,

ба

вуљуд

овардани

инфрасохтори дењот дар соњаи агробизнес, кооперативњо ва хадамоти
давлатї ташкил карда мешаванд.
Хуллас, моделњои иќтисодии ташаккулѐфта ба некўањволии хољагињои
хонаводагї дар иќтисодиѐт таъсир мерасонанд. Онњо бошанд дар навбати
худ модели рушди мамлакатро муайян мекунанд. Хољагињои хонаводагї
кўшиш ба харљ медињанд, то фоидаи бештарро ба даст оранд, бинобар ин
Улугходжаева Х.Р., Давлатов М.Х. Роль домашних хозяйств в условиях перехода к рыночной экономике.
Таджикский национальный университет. Вестник таджикского национального университета. Серия социальноэкономических и общественных наук 2017. №2/6. Стр3-5
54 Матни суханронии Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ Раҳмон бо кормандони Агентии давлатии Ховар.
(манбаи электронї). (санаи мурољиат 20.05.20 )
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рафтори истеъмолиро интихоб мекунанд. Њол он ки дар мамлакатњое, ки
ба онњо аломатњои намуди осиѐии рушд хосанд, хољагињои хонаводагї ба
рафтори пасандозї самтгирї мекунанд. Зимнан, ангезаи ин стратегия ба
ташаккули обрўю эътибор барои насли оянда – гирифтани маълумот, ба
вуљуд овардани шароитњои арзанда ва ѓайра равона кардани пасандоз аст.
Дар асоси омўхтани таљрибаи рушди хољагињои хонаводагї дар
мамлакатњои хориљї, ба назари мо, барои рушди иќтисодиѐти хољагињои
хонаводагии Љумњурии Тољикистон

истифодаи самтњои зерин ќобили

ќабул мебошад:
- хољагињои хонаводагї бояд ба истењсол ва фурўши мањсулоти
мушаххаси кишоварзї мутобиќ гарданд, ки дар он имконияти такмили
мунтазами мањсулот ба амал омада, паст кардани арзиши аслии мањсулот,
баланд бардоштани сифат ва раќобатнокии он дар бозор таъмин мегардад;
- ба маќсади таъмини хољагињои хонаводагї бо нурї, тухмї, ему
хошок, техникаи кишоварзї ва бо ин роњ истисно сохтани имконияти
иштироки миѐнаравон, ки ба назаррас коњиш додани харољоти истењсолу
фурўши мањсулот имконият фароњам меорад, дар шаклњои кооперативии
моликият

муттањид

сохтани

онњо

ба

маќсад

мувофиќ

аст.

Дар

кооперативњо зимнан онњо метавонанд фурўши самарбахши мањсулоти аз
истеъмол барзиѐдиро ташкил кунанд;
- аз љониби маќомоти давлатии њокимият мушаххасан дастгирї
кардани хољагињои хонаводагии зарардида, ки аз лињози молиявї
дастнигар њастанд, бо роњи ба онњо пешнињод намудани кўмакхарљ
(дотатсия);
- дар мањалли дењот ба вуљуд овардани чунин инфрасохтор, ки барои
пешбурди самарабахши фаъолият дар хољагињои хонаводагї шароити
муътадилро таъмин мекунад;
- ташкили тањсилоти нисбатан хушсифати кўдакони хољагињои
хонаводагии дењот ба маќсади баланд бардоштани ќобилиятњои зењнии
онњо, ки дар оянда ба мансабњои баландмаош соњиб шудан имконпазир
мегардад;
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- аз љониби сохторњои дахлдори њукумати мањаллї барои аъзоѐни
хољагии хонаводагї ташкил кардани тањсилоти махсус дар муассисањои
таълимии кишоварзї ѐ дар бизнес-инкубаторњо, то онњо на танњо
мањсулоти босифати кишоварзї истењсол намоянд, балки оид ба коркард
ва фурўши мањсулот, инчунин рољеъ ба масъалањои њуќуќї малакањои
кофї ба даст оранд;
- њифзи њуќуќњои хонакорон ва њунармандон дар муносибатњои
мењнатии онњо ва ба тартиб даровардани муњофизати иљтимої ва
таъминоти нафаќавии онњо њангоми расидан ба синну соли нафаќа
(бањисобгирии ваќти фаъолият дар хољагии шахсї њамчун собиќаи корї);
- бо шартњои имтиѐзнок ќарздињї ба хољагињои хонаводагии дењот;
- расонидани хизмат оид ба логистикаи таъмини истењсол ва фурўши
мањсулоти кишоварзии хољагињои хонаводагї.
Њамин тавр, махсусгардонии хољагидорї ба истењсоли мањсулоти
муайяни кишоварзї, аз байн бурдани теъдоди зиѐди миѐнаравон дар
таъминоти захирањо, дастгирии хољагињои хонаводагї аз лињози молиявї
мўњтољ, таъмини инфрасохтор дар дењот, барасмиятдарории собиќаи корї
дар хонавода, кўмакњои ќарзї ва хизматрасонии логистикии босамар
асоси рушди хољагињои хонаводагињо дар дењот мегарданд.
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БОБИ 2. ЊОЛАТИ МУОСИР, ХУСУСИЯТЊО ВА ИЌТИДОРИ
ЗАХИРАВИИ ХОЉАГИЊОИ ХОНАВОДАГЇ ДАР ВИЛОЯТИ СУЃДИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
2.1.

Тамоюл дар фаъолияти хољагињои хонаводагї дар минтаќа ва
њолати иќтидории онњо

Дар давоми 30 соли даврони истиќлолият шароити фаъолияти
хољагињои хонаводагї дар мамлакати мо таѓйироти бунѐдиро паси сар
кард, ки бо гузариш ба иќтисодиѐти бозорї иртибот дорад. Мањз ба
туфайли таѓйироти мазкур алњол хољагињои хонаводагї мустаќилона
мушаххасоти рафтори иќтисодии худро муайян карда метавонанд ва
масъулияти ќарорњои иќтисодии ќабулкардаашонро пурра ба зимма
мегиранд.

Метавон

гуфт,

ки

алњол

хољагињои

хонаводагї

њам

тањвилгарони захирањои иќтисодї ва њам воњидњои истеъмолкунандаи
асосї њисоб мешаванд. Вобаста ба болоравии мустаќилияти хољагињои
хонаводагї зарурати нисбатан муфассалтар омўхтани фаъолияти иќтисодї
ва ошкор сохтани захирањои онњо дар рушди иќтидори иќтисодии
мамлакат ба миѐн меояд.
Ташаккули хоҷагии хонаводагии ба бозор нигаронида шуда, дар
низоми

хоҷагидори

минтақавӣ

унсури

зарурии

дигаргуниҳои

институтсионалии иқтисодиѐти Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Хоҷагии
хонаводагии муосир яке аз субъектҳои муҳимтарини хоҷагидор ба ҳисоб
меравад, зеро он ба раванди ташаккули нерӯи корӣ ва сармояи инсонӣ,
истеҳсоли бисѐр молу хизматҳо, ҷалбу истифодаи захираҳои моддию
молиявӣ дохил карда шудааст. Имкони мустақилона муайян кардани
мушаххасоти раванди такрористеҳсоли худро ба даст оварда, хоҷагиҳои
хонаводагӣ таъсирашонро ба равандҳои иқтисодие, ки дар сатҳҳои
мухталифи ташкили хоҷагии ҷамъиятӣ, аз ҷумла минтақавӣ мегузаранд,
тақвият медиҳанд.
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Аз инкишофи пойдори хоҷагиҳои хонаводагӣ амнияти умумии
фаъолияти низоми иқтисодӣ вобаста аст. Ба томияту маҳфузияти низоми
амнияти

иқтисодии

хоҷагиҳои

хонаводагӣ

қиматҳои

баланди

нишондиҳандаҳои зерини иҷтимоию иқтисодӣ дохил мешаванд: сатҳи
даромад, сохтори хароҷот, озодии иқтисодӣ, фаъолнокии иқтисодӣ,
самарабахшии сиѐсати иҷтимоӣ ва иқтисодии давлат. Тадќиќи рафтори
иќтисодии хољагињои хонаводагї имконият медињад, ки захирањои
хољагињои хонаводагї, молу хизматњо дар заминаи инкишофи онњо
муайян карда шавад.
Бо вуљуди он ки дар љумњурї ислоњот амалї мегардад ва он ба баланд
бардоштани сатњи њаѐти ањолї нигаронида шудааст, лекин то њол сатњи
њаѐти ањолї нигаронкунанда боќї мемонад. Вазъият махсусан дар оилањои
серфарзанд мураккаб аст, зеро харљи онњо зиѐд ва даромадашон кам
мебошад.
Вобаста ба ин зарурати нисбатан амиќтар омўхтани масъалаи рушди
устувори хољагињои хонаводагї ва вижагињои онњо дар Љумњурии
Тољикистон ба миѐн меояд. Сифати њаѐти хољагињои хонаводагї ба
воситаи сатњи кофии некўањволии ањолї, имконияти воќеии ташаккули
даромадњою раванди истифодаи онњо, њамчунин имконияти гирифтани
ѐрии иљтимої муайян карда мешавад. 55
Ташаккули муносибатҳои бозорӣ дар Тољикистон ва минтаќањои он,
ки њамроњ бо падидаҳои бӯҳронӣ дар ҳама соҳаҳо (иқтисодӣ, иҷтимоӣ,
иҷтимоӣ - сиѐсӣ ва ғайра) буд, ба сохтор ва динамикаи даромади
хонаводаҳо таъсири назаррас расонд. Ин омилҳо на танҳо боиси коҳиш
ѐфтани даромади воқеии аҳолӣ гардиданд, балки мушкилотро дар ҳисоб
кардани як қатор нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ (музди миѐнаи
меҳнат,

даромади миѐнаи воқеии ҳар сари аҳолӣ, сабади истеъмолӣ)

оварда расониданд. Илова бар ин, омилҳои хусусияти минтақавӣ
55

Улугходжаева Х.Р., Давлатов М.Х. Роль домашних хозяйств в условиях перехода к рыночной экономике. Таджикский
национальный университет. Вестник таджикского национального университета. Серия социально-экономических и
общественных наук 2017. №2/6. –С.3-5.
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(субсидияҳои аксар буҷетҳои минтақавӣ, вайрон шудани робитаҳои
иқтисодӣ ва харобшавии бозорҳои меҳнатии минтақавӣ) -ро оварда
мерасонад, ки ин вазъро дар соҳаи даромад боз ҳам бадтар кардааст.
Тадќиќи методии иќтидори иќтисодии хољагињои хонаводагї (дар
фасли 1.2. оварда шудааст) имкон дод љузъњои асосии механизми татбиќи
нопурра ва самарабахши он људо карда шавад:
- таъсири даромадњо ба раванди ќонеъгардонии талаботи хољагињои
хонаводагї;
- њиссаи пардохти мењнат дар даромадњои умумї;
- ихтисори тафриќаи беасоси даромадњо тавассути такмили танзими
онњо;
- мусоидати фаъолона ба ташаккули механизмњои бозории танзими
њамаи намудњои даромадњои хољагии хонаводагї (музди кор, нафаќа,
ѐрдампулї, стипендия ва ғ.);
- амалигардонии сиѐсати иштиѓол дар сатњи минтаќа;
- вобастагии њолати хољагињои хонаводагї аз мављудияти пасандоз;
- таќвияти дастгирии давлатии рушди инфрасохтори бозорї дар
минтаќањо (инфрасохтори бозори мењнат, бозори амволи ѓайриманќул,
намудњои касбї, илмию техникї, инвеститсионї ва дигар намудњои
дастгирии корхонањо, њамчунин бизнеси хурд, соњибкории хусусї ва
ѓайра).
Якчанд сабабњои пайдоиши масъалаи арзѐбии вазъияти хољагињои
хонаводагї, сатњу сохтори даромади онњо мављуданд:
- дар сурати мављудияти бахши назарраси иќтисодиѐти нињонї њамаи
андозагирињои омории ањолї ва арзѐбињои онњо, махсусан дар сатњи
минтаќавї ба ќадри кофї аниќ нестанд;
- интихоби хурди тадќиќоти буљетии хољагињои хонаводагї, ки
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон мегузаронад,
масъалаи иловагии андозагирињои минтаќавї мебошад, ки он низ боиси
кофӣ набудани маълумот мегардад;
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- њисобкарди аниќи воридоти натуралї аз хољагии хусусии ѐрирасон,
ки барои шањрвандон муњим аст ва барои ањолии дењот, махсусан дар
минтаќањои иќлимашон мусоид фавќулода ањамият дорад, нисбатан
мураккаб аст;
- дар минтаќањо нархи молу хизмат якчанд маротиба фарќ мекунад, ки
зарурати тасњењ намудани даромади ањолиро ба миѐн меорад ва бо ин
маќсад нишондињандањои арзиши маблаѓи њадди аќалли рўзгузаронї дар
минтаќа ѐ арзиши маљмўи собити молу хизмат истифода мешавад ва
зимнан њар як нишондињанда тафриќаи минтаќавиро ба таври гуногун
инъикос мекунад.
Нокифоягии

маълумоти

оморї

доир

ба

даромади

хољагињои

хонаводањо дар минтаќа имкон намедињад, ки тањлили њамаљонибаи ин
нишондињанда бо таври воќеї гузаронида шавад. Инчунин њисоби
номукаммали имтиѐзу трансфертњои иљтимоии хољагињои хонаводагї,
пасандозу амволи ѓайриманќул сабаби аниќ набудани далелњо шуда
метавонад.
Тадќиќи буљети хољагињои хонаводагї дар вилояти Суғд, ки аз 1
январи соли 2010 дар пойгоњи тадќиќи семоњинаи хољагии хонаводагї
гузаронида мешавад, ки аз ќисмњои зерин иборат мебошад: иттилооти
демографї оид ба њайъати оила, манзил ва инфрасохтор, њаљми истеъмол
дар хољагии хонавода, аз љумла аз истењсолоти худї, фаъолияти иќтисодї
дар соњањои кишоварзї ва ѓайрикишоварзї.
Тамоюлњои

минтаќавии

ташаккул

ва

истифодаи

даромадњои

хољагињои хонаводагї, аз љумла ба маќсади гирифтани пасандоз аз бисѐр
љињат аз мушаххасоти иљтимоию демографии ањолї, динамикаи таваллуду
фавт, маљроњои муњољиратї вобаста аст. Дар иртибот бо ин нукта тањлили
мушаххасањои иљтимоию демографии хољагињои хонаводагї марњилаи
зарурии ќаблии тадќиќи вижагињои минтаќавии рафтори иќтисодии онњо
мебошад.
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Љадвали 4. - Шумораи ањолии доимї дар шањру ноњияњои вилояти Суғди
Љумњурии Тољикистон, дар давраи 2011-2020
њазор нафар
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

вилояти Суғд
ш. Хуљанд
ш. Исфара
ш. Конибодом
ш. Панљакент
ш. Истиќлол
ш. Истаравшан
ш. Гулистон
ш. Бустон
н. Айнї
н. Ашт
н. Деваштич
н. Зафаробод

2298,8

2349,0

165,4
236,8
185,6
253,2
14,7
229,1
41,6
29,7
73,1
140,0
143,5
62,7

167,5
241,1
188,9
259,3
15,2
234,3
42,3
30,8
74,4
143,5
146,8
64,3

н.Б.Ѓафуров

325,2

н.Љ.Расулов
н. Кўњистони
Мастчоњ
н. Мастчоњ
н. Спитамен
н.Шањристон

2018

2019

2020

2400,6

2455,5

2511,0

2560,8

2608,5

2658,4 2707,3

с.2020
нисбати
с.2011
бо %
2753,1 119,8

169,7
246,1
192,5
265,1
15,6
239,5
43,0
31,9
75,6
147,5
150,5
65,9

172,7
251,4
196,0
271,8
15,9
245,5
43,8
32,5
76,9
151,6
154,3
67,4

175,4
256,3
199,5
278,4
16,4
251,4
45,1
33,5
78,3
155,2
158,3
69,2

178,1
260,7
202,5
284,3
16,5
257,2
46,1
34,5
79,8
158,2
162,0
70,7

179,9
265,1
205,5
290,3
16,9
262,5
47,1
35,1
81,0
161,6
165,7
72,4

181,6
269,6
208,4
296,8
17,3
268,1
48,2
36,0
82,3
164,8
169,6
74,2

183,6
274,0
211,1
303,0
17,7
273,5
49,2
36,9
83,6
168,1
173,5
75,9

185,5
274,0
213,6
309,1
18,0
278,5
50,0
37,4
84,8
171,2
177,3
77,5

112,2
115,7
115,1
122,1
122,4
121,6
120,2
125,9
116,0
122,3
123,6
123,6

332,7

339,8

347,4

355,0

361,3

367,6

374,3

380,5

386,2

118,8

116,6
21,6

119,4
22,0

122,2
22,3

125,0
22,8

127,8
23,1

130,4
23,7

132,8
24,2

135,3
24,6

137,7
25,3

140,1
25,8

120,2
119,4

104,6
119,7
35,7

107,4
122,5
36,6

110,3
125,6
37,5

113,4
128,7
38,4

117,0
131,7
39,5

119,9
134,4
40,5

122,6
136,8
41,5

125,3
139,2
42,7

128,4
141,6
43,7

131,3
144,0
44,8

125,5
120,3
125,5

Муаллиф аз рўи сарчашмањои зерин њисоб намудааст: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон, Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе, 2020. - С. 18-21. Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори
назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, 2021. – С.32-33.

Чи тавре ки дар љадвали 4 омадааст, дар солњои 2011-2020 ба ноњияњо
ва шањрњои вилояти Суғд тамоюли фаъоли иљтимоию демографии
афзоиши шумораи ањолии доимї хос буд. Ќайд кардан лозим аст, ки
ањолии гурўњи минтаќањои мавриди тадќиќ аз 12,2 % то 25,9 % зиѐд
шудааст. Афзоиши ањолии доимї бештар дар ш. Бўстон, ки 25,9%
афзудааст, дида мешавад. Умуман дар вилояти Суѓд ањолии доимї дар
солњои мазкур 19,8% зиѐд гардидааст.
Таѓйирѐбии шумораи ањолии минтаќа тањти ду омили зерин ташаккул
меѐбад: афзоиши (ѐ камшавї) табиии ањолї ва бурунрафти муњољиратї.
Моњиятан њар ду нишондињандаи мазкур, махсусан афзоиши табиии ањолї
ѓайримустаќим

афзалияти

минтаќаро

барои

зиндагии

хољагињои

хонаводагї инъикос мекунанд. Дар њаќиќат, агар дар минтаќа ба њисоби
миѐна барои фаъолияти мењнатї, харидани манзил шароити мусоид,
инфрасохтори мутараќќии истењсолї ва иљтимоию маишї мављуд бошад,
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чунин минтаќа барои зиндагии дарозмуддати оилањо, аз љумла оилањои
љавон, таваллуду тарбияи кўдакон афзалиятнок аст.
Даромадњои хољагињои хонаводагї дар рушд ва баланд бардоштани
сифати њаѐти хољагињои хонаводагї яке аз наќшњои асосиро мебозанд.
Алњол динамикаи даромадњо ба афзоиш тамоюл дорад. Ба њисоби миѐна
дар вилояти Суғд дар соли 2020 даромадњои пулї ба њар сари ањолї нисбат
ба соли 2014 69,3% афзуда, 671,0556 сомониро дар як моњ ташкил кардааст
(ниг. ба љадвали 5).
Љадвали 5. - Таркиби даромади умумии хољагињои хонаводагии вилояти Суғд
дар давраи солњои 2014-2020
(ба њисоби миѐна ба як аъзои хонавода дар як моњ, бо сомонї)
2014

Љамъи даромад
аз он љумла:
1. даромадњои
мењнатї
2. нафаќа,
ѐрдампулї, стипендия, пардохтњои љубронї, аз љумла
кўмаки
башардўстона
3. даромад аз
моликият ва
фурўши амволи
ѓайриманќул
4. даромад аз
хољагии
ѐрирасони шахсї
5. дигар даромадњои пулї (аз
љумла даромад аз
фаъолияти тиљоратї ва фаъолияти мустаќилонаи касбї)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

с. 2020
нисбати
с. 2014

сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо %
396,4 100,0 380,0 100,0 418,5 100,0 500,60 100,0 496,2 100,0 543,1 100,0 671,05 100,0 274,65 169,3

193,4 48,8 196,96 51,8 244,80 58,5 271,08 54,2 256,0 51,6 306,26 56,4 305,68 45,5 112,29 158,1
19,04 4,8 20,30 5,3 22,74 5,4 27,48 5,5 26,24 5,3 33,41 6,2 49,47 7,4 30,43 2,6мар

0,05 0,01 0,01

-

0,83

0,2

0,54

0,1

1,23

0,3

0,62

0,1 25,47 3,8 25,42 5мар.

65,74 16,6 70,62 18,6 51,18 12,2 68,22 13,6 51,71 10,4 51,12 9,4 74,34 11,1

8,6

113,1

118,1 29,8 92,12 24,3 98,97 23,7 133,28 26,6 160,95 32,4 151,70 27,9 216,09 32,2 97,96 183,0

Њисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суѓд – 2021. Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар в. Суѓд, – Хуљанд, 2021. – С. 211-213.

Дар њайъати даромадњои хољагињои хонаводагии вилояти Суѓди
Љумњурии Тољикистон се манбаи аз њама муњимро људо мекунанд: музди
56. Омори солонаи вилояти Суѓд – 2021. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар в. Суѓд, Хуљанд, 2021. - С. 211-213.

62

мењнат, пардохтњои иљтимої ва дигар даромадњо, ки дар шаш соли
минбаъда рў ба афзоиш нињода истодааст. Манбаи асосии хољагињои
хонаводагї даромадњои мењнатї боќї мемонанд, ки дар соли 2020 ба
њисоби миѐна ба њар узви хољагињои хонаводагї дар як моњ 305,68 сомонї
рост омад. Дар соли 2020 нисбат ба соли 2014 динамикаи мусбати
даромади мењнатї (+58,1%) ба мушоњида мерасад, ки чун афзоиши њиссаи
он дар сохтори даромад инъикос ѐфтааст.
Дар сохтори даромадњои пулї њиссаи пардохтњои иљтимої (аз љумла
нафаќа, ѐрдампулї) дар соли 2020 7,4 % - ро ташкил кард. Аз солњои 20142017 вазни ќиѐсии ин нишондињанда мунтазам меафзояд. Соли 2020 бо
сабаби ќарори стратегии Њукумати Љумњурии Тољикистон дар бобати зиѐд
кардани њаљми нафаќаю ѐрдампулї дар он љањиши назаррас ба мушоњида
расид, ки ин болоравї нисбати соли 2014 ба 2,6 маротиба зиѐд мебошад.
Њиссаи баландтаринро дар таркиби умумии даромадњо, дигар даромадњо
ташкил медињад, ки њиссаи он 32,2% дар соли 2020 ташкил додааст. Ба
таркиби онњо ба ѓайр аз музди мењнат ва пардохтњои дорои хусусияти
иљтимої, даромадњо аз амвол, аз фурўши мањсулоти кишоварзї, њамчунин
даромадњои «нињонї» (расман ба њисоб нагирифта) дохил мешаванд.
Њамаи ин аз он шањодат медињад, ки дар љумњурї иштиѓоли ѓайрирасмї
боќї мондааст. Даромадњои ѓайрирасмї аз як тараф дар давраи бўњрон
мумкин аст, ки бештар ба ихтисор дучор гарданд, аз љониби дигар, онњо ба
шароити номуайянї одї мутобиќ мешаванд. Манбаи дигари даромад аз
њисоби фурўши мањсулоти кишоварзї (+13,1%) ташкил додааст, ки дар
Љумњурии Тољикистон ќисми зиѐди хољагињои хонаводагї барои нигоњ
доштани сатњи њаѐт ва гирифтани даромади иловагї ба пешбурди
хољагињои шахсии ѐрирасон машѓул мебошанд.
Дар баробари тањлили тамоюли таѓйирѐбии сохтори даромадњои
умумии ањолї дар солњое, ки аз оѓози ислоњоти иќтисодї сипарї шудаанд,
чи хеле ки олимаи ватанї Кошонова М.Р. иброз намудааст, таѓйир ѐфтани
чунин индикаторњои иљтимоию иќтисодии сатњи њаѐти ањолї, аз ќабили
даромад ба њар сари ањолї, даромади пулии воќеан дар ихтиѐрбуда, њаљми
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музди кори номиналии ањолї аз рўи андозаи даромадњои миѐна ба њар
сари ањолї хеле муњим мебошад. 57
Ба аќидаи доктори илмҳои иқтисодӣ Кошонова М.Р. ба сохтори
даромадњои хољагињои хонаводагї воридот аз фаъолияти мењнатии
инфиродї, истењсоли мањсулот, хизматрасонї дохил мешаванд. Бинобар
ин даромади соњибкориро, ки аз фурўши молу мањсулоти хољагии шахсии
ѐрирасон ба даст меояд, низ ба даромадњои мењнатї мансуб донистан
мумкин аст.58
Омўзиши худиштиѓол бо тадќиќи вобастагињои байни параметрњои
иштиѓоли умумї, иштиѓоли нопурра ва бекорї аз як тараф, иштиѓоли
мустаќилонаи ањолї аз тарафи дигар хеле зич алоќаманданд. Дар ин љо
бояд имкониятњои эњтимолии ањолї, таркиб ва сохтори демографии он,
захираю ќобилиятњои амалигардонии фаъолияти мењнатию иќтисодї њам
дар истењсолоти љамъиятї ва њам дар сатњи хољагии хонаводагї ба назар
гирифта шаванд. Њамчунин намудњои алоњидаи фаъолияти мењнатї,
истењсолї ва иќтисодии хољагињои хонаводагї, аз љумла фаъолияти дорои
хусусияти кишоварзї ва ѓайрикишоварзї, намудњои мухталифи хизмат ва
савдои чаканаи хурди мустаќилона мавриди тадќиќ ќарор мегиранд.
Мувофиќи маълумоти агентии омор нерўи корї (машѓулони кор ва
бекорони расман ба ќайдгирифташуда) соли 2020 дар вилояти Суѓд 852,9
њазор нафар ташкил кард. Аз љумла 845,0 њазор нафар (99,1%) машѓули
кор дар иќтисодиѐт буданд, 7,9 њазор нафар бошанд маќоми расман
бекорро доранд, ки 0,9 % нерўи кориро ташкил менамояд.59
Солњои минбаъда њиссаи даромадњои мењнатї дар њаљми умумии
даромадњои пулї тавассути тадбирњои сиѐсати баланд бардоштани њадди
аќалли музди мењнат ва сатњи музди мењнат дар бахши буљетї равона
гардид. (ниг. ба љадвали 6)

Кошонова М.Р. Социальная сфера в условиях переходной экономики: факты, проблемы, суждения. Душанбе.
Ирфон, 2007. – С. 98-99 с.
58 њамон љо
59 Омори солонаи вилояти Суѓд – 2021с. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар Суѓд. - С. 139140
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Љадвали 6. - Музди мењнати миѐнаи номиналии якмоњаи кормандон дар
вилояти Суғди Љумњурии Тољикистон дар солњои 2011-2020
(сомонї)

Љумњурии
Тољикистон
вилояти
Суғд

2018

2019

2020

соли 2020
нисбати
2011 (ба
маротиб)

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

442,1

555,3

694,9

816,3

878,9

961,7

1144,2 1233,8 1335,5

1444,0

3,3

331,3

429,5

552,8

645,7

696,8

774,2

1013,0 1072,3 1182,7

1236,26

3,7

Њисоби муаллиф аз рўи манбањои: Минтаќањои Љумњурии Тољикистон. Агентии омории назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. Душанбе, 2018. С. 74-76. Омори солонаи вилояти Суѓд – 2021. Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд, 2021. – С. 139-140.

Дар соли 2020 музди мењнати миѐнаи номиналии якмоњаи як корманд
дар Љумњурии Тољикистон 1444,060 сомониро ташкил кард, ки нисбат ба
соли 2011 3,3 маротиба зиѐд аст.
Ќайд кардан зарур аст, ки музди мењнати миѐнаи якмоњаи ањолии
вилояти Суѓд дар муќоиса бо нишондињандаи Љумњурии Тољикистон паст
аст, вале он тамоюли болоравї дорад. Музди мењнати миѐнаи якмоњаи
ањолї соли 2020 бо ифодаи номиналї дар вилояти Суѓд бошад 3,7
маротиба афзуда, 1236,6 сомониро ташкил кард.
Дар давраи аз соли 2017 то 2018 миќдори довталабон ба як љои корї
каме коњиш ѐфта, аз 8,7 то 8,5 нафар ба як љои кории холї расид. Сатњи
бекории расман ба ќайдгирифта соли 2020 дар Љумњурии Тољикистон
2,3%-и нерўи кориро ташкил кард. Сатњи бекорї дар вилояти Суѓд нисбат
ба дигар минтаќањо яке аз пасттаринњо буда, он дар соли 2020 7,9 %-ро
ташкил дод.61
Дар њамаи бахшњои иќтисодиѐт ба истиснои тандурустї ва маориф
соли 2020 афзоиши музди мењнат ба мушоњида расид. Зимнан диќќати
асосї ба миѐнаравии молиявї, кишоварзї ва сохтмон дода мешуд.
Хизматњои молиявї, сохтмон, наќлиѐт ва алоќа бахшњои аз њама
баландмаоши иќтисодиѐт боќї мемонанд. Фарќи музди мењнат ба тафриќа
дар сатњњои соњавии њосилнокии мењнат мувофиќат мекунад. Илова бар ин
60Музди
61

миѐнаи мењнат https://sputnik-tj.com/20200826/Muzdi-minai-menat-dar-Toikiston (санаи мурољиат 23.12.2021)
Омори солонаи вилояти Суѓд – 2021с. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд,
2021. – С.10.
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соҳаи кишоварзї, ки дар он ќариб нисфи нерўи корї машѓули мењнат
мебошад, дар соли 2020 бо музди мењнати миѐнаи 598,59 сомонї62 дар як
моњ бахши аз њама каммаош (њамагї 25 фоиз бештар аз музди мењнати
њадди аќалли муќарраргардида) боќї мемонад.
Даромадњои миѐнаи пулии номиналї, харољот ба њар сари ањолї ва
музди мењнати миѐна ба сабаби тафриќаи назарраси арзиши њаѐт тафовути
воќеии сатњи зиндагии хонаводаро дар минтаќањо инъикос намекунанд.
Омори даромадњои пулии хољагињои хонаводагї дар буриши гурўњњои
шањрњо ва ноњияњои вилояти Суғд мавриди тадќиќ қарор гирифтааст.
Сохтори даромадњои пулии хољагињои хонаводагї дар бораи
вижагињои рафтори иќтисодии онњо дар буриши минтаќавї иттилооти
муњим медињад. Тамоюли даромаду харољоти хољагињои хонаводагии
вилояти Суѓд дар даврањои 2014-2020, ки унвонљў бо истифода аз
маълумотњои аввалиндараљаи иттилоотии оморї тањлил кардааст.
Фарќияти минтаќавии даромадњои хољагињои хонаводагии вилояти
Суѓди Љумњурии Тољикистон ва минтаќањои он барало аѐн аст, вале
андозагирии фарќиятњои мазкур кори осон нест. Нишондињандањои
даромаду харољоти хољагињои хонаводаи минтаќањои мухталиф оид ба
сатњи зиндагии ањолї тасаввуроти хеле нисбию сатњї медињанд. (ниг. ба
љадвали 7.)

Омори солонаи вилояти Суѓд – 2021с. Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд,
2021. – С.199.
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Љадвали 7. - Њаљми даромаду харољоти хољагињои хонаводагии шањру ноњияњои вилояти Суғд,

ба њисоби миѐна дар як хонавода дар солњои 2014 - 2020

1

Даромади умумї, аз
љумла:
- музди мењнат
- даромад аз муњољирон
- даромад аз соњибкорї
- машғулияти худї
(њунармандї)
- трансфертњои
иљтимої (нафаќа,
кўмакпулї)
- даромад аз хољагии
ѐрирасони шахсї
- дигар даромадњо
2 Харољоти умумї, аз
љумла:
- озуќаворї
- ғайриозуќаворї
- хўроки умумї
- маблағи тањсил
- маросимњои фарњангї
- харољоти коммуналї

с. 2020

с. 2014

с. 2020

с. 2014

с. 2020

с. 2014

с. 2020

Деваштич Панљакент
с. 2014

с. 2020

с. 2014

с. 2020

с. 2014

с. 2020

с. 2014

с. 2020

Б.Ғафуров Истаравшан Конибодом Спитамен
с. 2014

с. 2020

Хуљанд
с. 2014

Нишондињандањо

(бо фоиз)
Исфара Љ.Расулов

100,0 100,0 100,0 100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

72,3
2,7
9,7
7,2

58,5
25,3
1,1

38,7
17,7
24,1
5,9

62,5
7,7
6,7
2,6

55,7
5,5
29,8
4,1

58,0
3,5
28,3
1,7

27,4
40,1
15,9
1,6

20,6
28,8
24,6
1,1

41,4
31,5
15,4
7,0

28,8
34,9
23,5
2,3

34,3
35,2
13,0
2,5

33,7
34,7
11,3
2,9

21,2
50,6
12,3
0,9

16,3
60,3
12,0
1,4

41,4
28,3
8,7
5,4

51,4
22,2
5,9
-

43,7 42,0
15,5 28,2
27,4 19,4
8,0 1,1

5,9

8,3

11,3

13,0

3,1

6,5

12,7

4,4

2,8

7,5

8,2

5,7

12,3

5,3

14,0

11,3

3,3

5,5

0,5

-

0,3

-

-

-

-

18,7

-

-

4,3

8,9

0,4

3,4

-

7,1

0,1

2,5

1,7
6,8
2,0
7,5
1,8
2,0
2,3
1,8
1,9
3,0
2,5
2,8
2,3
1,3
2,2
2,1
2,0 1,3
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
38,7
29,9
3,6
4,7
0,8
5,2

38,2
33,8
3,3
3,8
1,0
10,0

39,8
28,8
0,9
2,3
0,3
3,5

47,9
34,0
2,8
3,3
0,5
6,2

42,7
31,3
2,3
0,5
2,3

41,4
40,8
1,1
2,4
1,9
3,9

41,3
45,1
0,8
0,1
3,2

40,8
48,1
1,3
0,8
0,6
3,3

50,4
39,2
2,1
0,3
2,5

51,5
27,8
0,7
1,6
1,4
8,6

41,1
30,8
0,9
0,4
1,5

47,3
36,1
1,2
6,2

42,1
41,4
1,0
1,2
2,0

44,3
36,3
2,0
3,9

38,5
45,0
0,8
0,7
2,4

51,7
35,6
1,8
1,5
1,1
5,1

45,6 41,3
39,1 40,2
1,8 3,1
0,6 3,0
0,5
2,0 4,9

(барќ, об, газ, партов ва ғ.)
5,4
9,1
0,4
2,2
- андоз
17,1 4,5 15,3 5,3
20,9
8,5
9,5
4,7
5,5
8,4 25,3 9,2 12,3 11,3 12,6 3,2 10,4
- харољоти дигар
3 Ќарз
-1,6
-4,8
-2,0
-5,2
4 Пасандоз
12,1 11,8 11,0 4,7
5,0
1,3
2,3
1,6 11,2 7,8
1,3
Асос: тадќиќоти худии муаллиф дар асоси буљети хољагии хонаводањои вилояти Суғди Љумњурии Тољикистон, солњои 2014-2020

3,5
4,0
8,5
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Афзоиши даромадро аввалин шуда ањолии минтаќањои захиравию
содиротии нисбатан «сарватманд» (ш. Хуљанд – 68,6%, Конибодом
72,3%, Истаравшан-69,0%, Панљакент-34,1% афзоиш дорад) ташкил
дода, њамчунин минтаќањои аграрии дорои саноати мутараќќї эњсос
карданд. Сипас, даромадњои ањолиро минтаќањо ва ноњияњои рушдашон
нисбатан суст давом медињанд (н.Б.Ѓафуров-12,5%, н. Деваштич -8,4%,
ш. Исфара – 8,1%, н. Спитамен-3,5%). (ниг. ба диаграммаи 1)
Диаграммаи 1. - Даромадњои пулии хољагињои хонаводагї дар шањру
ноњияњои вилояти Суѓд дар давраи солњои 2014-2020
Конибодом
Панљакент
Спитамен
Б.Ғафуров
2020

Истаравшан

2014

Љ.Расулов
Исфара
Деваштич
Хуљанд
0
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Асос: тадќиќоти худии муаллиф дар асоси буљети хољагињои хонаводагии вилояти
Суғди Љумњурии Тољикистон, солњои 2014-2020.

Ќайд кардан зарур аст, ки даромадњои хољагињои хонаводагии
шањру ноњияњои вилояти Суғд аз њамдигар фарќи назаррас надоранд.
Айни замон, хусусиятњои фарќкунандаи зерин ба назар мерасанд:
- дар њамаи минтаќањои гурўњи мавриди тадќиќ бидуни истисно
вазни ќиѐсии нисбатан зиѐд (ниг. ба љадвали 7) ба даромадњои мењнатї
рост меоянд. Дар Хуљанд соли 2020 даромади хољагињои хонаводањо дар
муќоиса бо соли 2014 68,6% афзудааст. Гузашта аз ин чунин афзоиш дар
минтаќањо, ба мисли Спитамен, Исфара ва Деваштич муќоиса бо соли
2014 њамагї 3,5%- 8,5% афзоиш дорад, яъне дар ин минтаќањо даромади
нисбатан баланди хонаводањо ба назар мерасад. Аз як тараф, сабаби
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чунин тағйирот вазни ќиѐсии даромадњои мењнатї дар сохтори умумии
даромадњои пулии ањолї омили объективї – вазни ќиѐсии нисбатан
баланди ашхоси машѓули кор дар минтаќањои вилояти Суғд мебошад;
тафовути ҳудудӣ дар сатҳи даромадҳо мунтазам меафзояд. Ҳамин тавр,
дар минтақаҳое, ки бо истеҳсоли молњои саноатї машѓуланд (Хуҷанд,
Б.Ғафуров, Истаравшан, Панҷакент) сатҳи миѐнаи даромад баланд аст.
Дар минтақаҳое, ки бо кишоварзӣ машѓуланд, даромад нисбатан паст
аст. Дар Б.Ғафуров ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар соли 2020 нисбати соли
2014 5,5 маротиба, Панҷакент 4,6 маротиба, Хуљанд 2,8 маротиба
афзудааст.
Қайд кардан зарур аст, ки дар бисѐр минтаќањо њиссаи даромадњои
хољагињои хонаводагї аз воридоти дигар аз нишондињандаи њисоби
миѐнаи вилояти Суғд зиѐд аст. Бо вуљуди ин дар аксарияти кулли
минтаќањо соли 2020 дар муќоиса бо соли 2015 камшавии вазни ќиѐсии
гурўњи мазкури даромадњо ба назар мерасад. Ин нишондињанда дар
бобати нисбатан пастшавии тамоюли бо фаъолияти соњибкорї машѓул
шудани аъзои хољагињои хонаводагї шањодат медињад.
Инчунин, агар дар минтаќањои вилояти Суғд, аз љумла њиссаи
даромад аз фаъолияти соњибкорї дар сохтори даромади пулии
хољагињои хонаводагї аз 8 % то 27 % бошад, дар ИДМ он ба њисоби
миѐна 40-45%-ро ташкил мекунад. Ба назари мо, њисоби миѐнаи сатњи
нисбатан баланди њаѐт дар давлатњои мутараќќии ИДМ нисбат ба дигар
минтаќањо мањз ба њамин вобаста аст: њарчанд фаъолияти соњибкорї дар
муќоиса бо кори кироя таваккали бештар дорад, дар сурати якхела
будани дигар шароитњо, он имкони тавлиди даромадњои назаррасро
фароњам меорад.
Ба сохтори даромад аз машѓулияти худии хољагињои хонаводагї
чунин намудњои фаъолияти корї дохил мешавад: дўзандагї, устогї,
пазандагї, тарроњї ва њунармандї. Даромадњои худро истифода бурда

69

хољагињои хонаводагї ташаккул ва рушди бозори молу хизматро таъмин
мекунанд. (ниг. ба диаграммаи 2).
Диаграммаи 2. - Сохтори даромад аз машғулияти худии хољагињои
хонаводагї дар минтаќањои вилояти Суѓд дар давраи солњои 2014-2020
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Асос: тадќиќоти худии муаллиф дар асоси буљети хољагињои хонаводагии вилояти Суғди
Љумњурии Тољикистон, солњои 2014-2020

Харољоти буљети хољагињои хонаводагї дар иќтисодиѐти мамлакат
наќши назаррас мебозад. Имрўз аз љониби олимон эътироф шудааст,
ки аз рўи њиссаи харољоти хољагињои хонаводагї ба сатњи некўањволии
ањолии мамлакат бањо дода шавад.
Вале ќайд кардан зарур аст, ки дар иќтисодиѐти давраи гузариш аз
субъектњои хољагидорї сафарбаркунии тамоми захирањо талаб карда
мешавад ва чи ќадаре ки имконият барои рушд бештар бошад, сатњи
устуворї њамон ќадар баландтар аст. Сохтори истеъмол аз бузургии
даромадњои хољагињои хонаводагї сахт вобаста аст.
Дар соли 2020 дар вилояти Суғд харољоти истеъмолї ба њар узви
хољагии хонаводагї ба њисоби миѐна дар як моњ 646,1 сомониро ташкил
кард, ки ин нисбат ба соли 2014 75,6% зиѐд аст. Ин нишондињанда
мувофиқи даромади умумии хољагии хонаводагї дар соли 2020 нисбатан
камтар буда, аз он шањодат медињад ки хољагињои хонавода харољоти
худро пўшонида метавонад. (ниг. ба љадвали 8)
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Љадвали 8. - Харољоти пулии хољагињои хонаводагї дар вилояти Суғди
Љумњурии Тољикистон, дар давраи 2014-2020
(тибќи додањои тадќиќи интихобии хољагињои хонаводагї)
2015

2014

2016

2017

2018

сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо % сомонї бо %

сомонї

2019

бо % сомонї

Љамъи
харољот
367,85 100,0 349,21 100,0 396,60 100,0 452,72 100,0 448,26 100,0
аз он љумла:

2020
нисбати
2014

2020

Тағйирѐ (+,-)
%
бї

бо % сомонї

бо %

491,3

100,0 646,1

100,0 278,25

175,6

196,3

1)харољоти
истеъмолї: 326,72 88,8 318,83 91,3 347,69 87,7 401,46

88,7

385,03 85,9

434,8

88,5

641,47

99,3

314,75

-барои
хариди
хўрокворї

165,41 50,6 176,17 55,3 178,64 51,4 203,95

50,8

168,44 43,7

199,2

40,5

359,3

55,6

193,89 2,17м.

-барои
хариди
мањсулоти
ѓайриозуќа

118,32 36,2

33,5

150,23 33,5

155,2

31,6

189,29

29,3

70,97

160,0

-барои
хариди
машрубот
-барои пардохти
хизмати
шахсї

98,40

30,8 110,29 31,7 134,66

0,59

0,2

0,51

0,2

0,44

0,1

0,46

0,1

0,54

0,1

0,44

0,1

1,57

0,24

0,98

2,6м.

42,40

13,0

43,75

13,7

58,32

16,8

62,39

15,6

65,75

14,7

80,0

16,2

83,34

12,9

40,94

196,6

2) Андозњо, пардохтњо
11,3
63,23 14,1
56,5 11,5
0,7
41,13 11,2 30,38 8,7 48,91 12,3 51,26
4,64
-36,49 11,3
Њисоби муаллиф аз рўи: Омори солонаи вилояти Суғд; Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суғд, - Хуљанд, 2021. – С. 214-215.

Дар муќоиса бо соли 2014 њиссаи харољот ба озуќаворї 5 фоиз зиѐд
мебошад. Дар хољагињои хонаводагии дорои 3 фарзанд ва аз ин бештар
харољоти истеъмолї ба хўрокворї 6,0 фоиз кам шудааст, њамчунин
нафаќахўрон бошанд коњишѐбӣ 0,4 фоизро ташкил додааст.
Харољот ба истеъмоли нињоии вобаста ба минтаќањои вилояти Суғд
дар давоми солњои 2014-2020 75,6% зиѐд буда, аз он љумла соли 2020
њиссаи хўрокворї (ѓизо) 55,6%-ро ташкил карда, нисбат ба соли 2014
2,17 маротиба зиѐд гаштааст. Харољот ба хариди молњои ѓайриозуќаворї
дар харољоти умумї соли 2020 29,3%-ро ташкил кард, ки нисбат ба соли
2014 60,0% зиѐд аст. Харољоти пардохти хизматњо 2,6 баробар афзуд:
агар соли 2014 вазни ќиѐсии онњо дар харољот ба истеъмоли нињої 13,0%ро ташкил карда бошад, соли 2020 нишондињандаи мазкур ќариб таѓийр
наѐфта 12,9%-ро ташкил намудааст.
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Аз рўи маълумотҳо бар меояд, ки хароҷоти озуқаворӣ дар сохтори
хароҷоти умумии хољагињои хонаводагї беш аз 50% -ро ташкил медиҳад.
Дар ин замина, бамаврид аст қайд намоем, ки “хароҷот барои хӯрокворӣ
дар хароҷоти умумии аҳолӣ набояд аз 50% зиѐд бошад ва дар оянда бо
назардошти татбиқи тадбирҳои суръатафзої ба рушди сармояи инсонӣ
он на бештар аз 30 - 35% – и хароҷотро ташкил кунад”.63
Сохтори хароҷоти истеъмолии хољагињои хонаводагї аз он шањодат
медиҳад, ки њолати даромади ками аҳолӣ нишон дода шудааст.
Мувофиқи

қонунҳои

рафтори

истеъмолкунандагони

хонаводаҳо,

хароҷоти онҳо таъсири мултипликатсионӣ дорад. Ба ибораи дигар,
қисми зиѐди хароҷоти хонаводаҳо, ки ба сикли иқтисодӣ равона карда
шудаанд, барои дигар субъектҳои хоҷагӣ ҳамчун манбаи даромад хизмат
мекунанд.
Хариди либос, пойафзол, мебел ва ашѐи рўзгор аз 40% то 56%-и
тамоми харољоти хариди молњои ѓайриозуќавориро ташкил мекунад.
Афзоиши харољот ба пардохти хизматњо асосан ба афзоиши хизматњои
манзилию коммуналї, хизматњои алоќа ва наќлиѐт алоќаманд аст. Ба
њиссаи онњо 55-74% тамоми харољот ба пардохти хизматњо рост меояд.
Дар давраи мавриди назар њиссаи харољот ба пардохтњои њатмї ва
њаќќи аъзогї 12,9%-ро ташкил кард, ки нисбат ба соли 2014 96,6% зиѐд
аст. Ин раванд асосан аз ҳисоби рушди хароҷоти истеъмолӣ ва ҳатмӣ
муайян карда мешавад.
Ҳамин тавр, нишондиҳандаҳои хароҷоти хољагии хонавода бояд
вобаста аз шумораи аъзои хољагии хонавода тасҳеҳ карда шаванд. Тарзи
одитарини тасҳеҳ тақсим намудани ҳаҷми умумии хароҷоти хољагии
хонавода ба шумораи аъзоѐни хонавода мебошад, ки дар натиҷа хароҷот
ба ҳар сари аҳолӣ ба даст меояд. Мусаллам аст, ки ин ҳалли комил нест,
зеро он бо сарфаи аз ҳисоби миқѐс ѐ бо тафовут дар талаботи аъзоѐни

Умаров Х.У. Продовольственная безопасность в Таджикистане: перспективы и препятствия // Азия –
плюс. http://news.tj. (дата обращения 27.03.2019).
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хонавода (бино ба тафовути синну солӣ ѐ ҷинсӣ) тасҳеҳ намегардад.
Минбаъд мо нишондиҳандаҳои маҷмӯи истеъмолро мунтазам истифода
мебарем.
Дар натиља афзоиши иќтисодї ба афзоиши даромадњои ањолии
минтаќањои иќтисодиѐти «дохилї», ки дар давраи гузариш ба таназзули
њадди аксари истењсолот дучор гардиданд, таъсири камтар расонид.
Бинобар ин мухолифати фаъолона ба нерўи кории дар бозор ба ќайд
нагирифта бояд яке аз афзалиятњои калидии рушди минтаќањои
Љумњурии Тољикистон (ш. Душанбе, вилояти Суѓд, НТЉ), махсусан он
минтаќањое, ки дар онњо вазни ќиѐсии чунин пардохтњо аз њисоби
миѐнаи Љумњурии Тољикистон назаррас зиѐд аст, гардад.
Умуман, дар асоси таҳлили маълумотҳо дар бораи хусусиятҳои
хароҷот ва даромадҳои хољагињои хонаводагї ба чунин хулоса омадан
мумкин аст: мушкилии воқеӣ паст гардидани даромади воқеии хољагињои
хонаводагї, дараҷаи нобаробарии даромадҳо, мавҷудияти фоизи кофии
аҳолии камбизоат мебошад. Ин масъаларо ҳал кардан зарур аст, зеро
қобилияти харидории онҳо аз сатҳи даромади хоҷагиҳои хонаводагї,
яъне

иҷрои

вазифаҳои

талаботи

истеъмолкунанда,

қобилияти

амонатгузорӣ ва истифодаи он ҳамчун сармоягузорӣ вобаста аст.
Хароҷоти истеъмолии хоҷагиҳои хонаводагӣ ҳангоми ҳисобу китоби
ММД оид ба хароҷот, ки дар сохтори он қисми назаррасро ишғол
мекунад, нишондиҳандаи муҳимтарин мебошад. Агар сохтори хоҷагии
хонаводагии мушаххасро донем, бо эҳтимоли зиѐд дар бораи сатҳи
даромади он низ хулоса бароварда метавонем. Ба тағйирѐбии сохтори
хароҷоти хоҷагиҳои хонаводагӣ омилҳои мухталифи зерин сабаб шуда
метавонанд: тағйир ѐфтани даромади хоҷагиҳои хонаводагӣ, сатҳи нарх,
тағйирѐбии ҳайъати оила, тағйирѐбии тарзи зиндагӣ, афзалиятҳо ва
ғайра.
Дар ҳоли ҳозир, дар кишвар барномаи рушди иқтисоди рақамӣ дар
Тоҷикистон

пеш

бурда

шуда

истодааст.

Давлат

барои

баланд
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бардоштани рушди иқтисоди рақамӣ чораҳо андешида мешавад.
Технологияҳои муосири иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ дар тамоми
соҳаҳо босуръат татбиқ карда мешаванд.
Ин,

бешубҳа, ба баланд бардоштани қобилияти истеҳсолии

хољагињои хонаводагї ҳангоми ташкили тиҷорати шахсӣ ва ҳам ташкили
кор дар хона мусоидат мекунад.
Таҳлили тағйироти даромад ва хароҷоти хоҷагиҳои хонаводагии
вилояти Суғд нишон дод, ки боқӣ мондани сатҳи нисбатан пасти ҳаѐтии
аксарияти аҳолӣ садди роҳи рушди минбаъдаи иқтисодӣ мегардад,
ноустувории иҷтимоию сиѐсии онро амиқтар мегардонад.
Нишондиҳандаҳои дар ин фасл мавриди баррасӣ қарор гирифта моҳияти
равандҳои

ташаккул

ва

тақсими

даромади

хоҷагиҳои

хонаводагӣ,

муҳиммияти онҳоро дар рушди иқтисодиѐти минтақа ва баланд бардоштани
некӯаҳволии хоҷагиҳои хонаводагӣ тавсиф мекунанд ва нишон медиҳанд.
Яке аз мушкилотњои рушди хољагињои хонаводагї натиљаи он мебошад,
ки ба давраи гузариши иљтимої хосанд. Баробари мањдуд шудани
масъулияти

љамъияту

давлат

дар

назди

шањрвандон

афзоиши

мухторияту масъулияти дар назди хољагињои хонаводагї зиѐд мегардад.
Хољагињои хонаводагӣ маљбур мешаванд он вазифањоеро, ки ќаблан дар
зиммаи

давлат,

иттињодияњои

љамъиятї,

корхонањо

(харољоти

нигоњдории кўдакон дар боѓчањо, ѓамхорї дар бобати суѓуртаи
иљтимоии шањрвандон, фаъолияти њаѐтии онњо дар вазъиятњои мушкил
ва ѓайричашмдошт) буданд, мустақилона њал кунанд.
Дар иртибот бо ин нукта мониторинги таѓйироте, ки дар сатњи
хољагињои хонаводагї ба амал меоянд ва ба низоми арзишњою меъѐрњои
онњо марбутанд, ањамияти калон доранд ва бояд мунтазам гузаронида
шаванд.
Беҳтар намудани сифати ҳаѐти аҳолӣ ва ба вуҷуд овардани шароити
зарурӣ барои аҳолии вилоят вазифаи муҳимми стратегии минтақа ба ҳисоб
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рафта, он бо музди меҳнати сазовор, манзил, имкони нигоҳдории саломатӣ ва
гирифтани маълумот хос аст.
Баланд бардоштани саводнокии молиявии аҳолї, таъсиси марказҳои
махсуси иттилоотӣ, машваратӣ оид ба хизматрасонии маишӣ, доир ба
масъалаҳои гуногуни иқтисодӣ (тиҷорати оилавӣ, сармоягузорӣ, қарзҳо,
буҷети оила, андозбандӣ), барои фаъолтар ворид кардани хољагињои
хонаводагї ба муносибатҳои иқтисодӣ ва татбиқи васеи вазифаҳо ва
қобилиятҳои онҳо мусоидат хоҳад кард.
Тањлили иљрогардида аввалан, аз гуногун будани имкониятњои
иќтисодии хољагињои хонаводагї дар шањру ноњияњои вилояти Суѓд
шањодат медињад. Онњо ба баъзе хољагињои хонаводагї имконият
медињанд, ки масъалањои аъзои худро мустаќилона ва дар сатњи сазовор
њал кунанд. Хољагињои дигар бошанд дучори эњтиѐљоти рафънопазир
мегарданд. Њамин тариќ, мақомоти ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ, ки фарқи
воқеии хољагињои хонаводагиро дарк мекунанд, метавонанд ба шахсоне
ѐрї расонанд, ки ба кўмак бештар ниѐз доранд.
Дувум,

эҳѐи

хољагињои

хонаводагї

яке

аз

самтҳои

асосии

мутобиқшавии аҳолӣ ба шароити нави зиндагӣ буд, ки дар натиҷаи
таҳаввулоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба вуҷуд омадааст. Хољагињои
хонаводагии кишвар дар шароити душвортарини таҳаввулот сатҳи
баланди устувориро нишон доданд, ки ба туфайли ин шумораи зиѐди
аҳолї дар ин давра ба кор таъмин карда шуд. Дастгирии њамаљонибаи
хољагињои хонаводагї бояд яке аз вазифањои муњимтарини тамоми
сиѐсати давлат гардад. Зимнан, сиѐсат нисбат ба хољагињои хонаводагї
аз сиѐсати оилавї набояд људо карда шавад. Он набояд танњо бо
методњои њифзи иљтимоии оила ва ѐрї ба оилањои ќашшоќ мањдуд
гардад,

балки

имкониятњои

нави

рушди

хољагињои

хонаводагї,

азнавсозии онхо, мутобиќгардии онњоро дар иртибот бо шароитњои
мушаххаси иљтимоию иќтисодї, ки дар мамлакатамон ба миѐн омадаанд,
пешбинї кунад.
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Умуман, дар давраи солњои 2011-2020 њам ба иќтисодиѐти Љумњурии
Тољикистон ва њам ба низомњои иќтисодии минтаќањо тамоюли ба ќадри
кофї мусбати њиссаи даромадњо, ки ба хариди молу хизмат масраф
мегарданд ва афзоиши њиссаи даромадњое, ки ба шаклњои мухталифи
пасандоз равона шудаанд, хос аст.
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2.2. Хољагињои хонаводагї чун манбаи асосии захирањои иќтисодї дар
иќтисодиѐти минтаќа
Самти муҳимтарини стратегии рушди иҷтимоию иқтисодии вилояти
Суғд, ки дар Стратегияи рушди миллӣ дар давраи то соли 2030 сабт
шудааст,

фароҳам

овардани

шароити

зарурӣ

барои

истифодаи

самарабахши иқтидори инсонӣ, аз ҷумла ҳавасмандгардонии тарзи
солими ҳаѐт, ба ҳамагон таъмин кардани дараҷаи баробари дастрасӣ ба
таҳсилот, таъмини ҳифзи иҷтимоии табақаи беҳимояи аҳолӣ, беҳтар
намудани вазъи демографӣ, баланд бардоштани иштиғоли аҳолӣ,
таҳкими пояи моддию техникии соҳаи иҷтимоӣ ба ҳисоб мераванд.
Татбиқи амалии тадбирҳои мазкур ба баланд бардоштани сатҳ ва беҳтар
намудани сифати ҳаѐти хоҷагиҳои хонаводагии минтақа имконият
фароҳам меорад.
Вазифаи интихоб ва асоснок кардани модели рушди иқтисод, ки яке
аз афзалиятҳои соҳаи иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, зарурати ҷустуҷӯи
захираҳои дохилии афзоиш, аз ҷумла дар доираи бахшҳои гуногуни
институтсионалии иқтисодиро ба миѐн мегузорад. Бахши хољагии
хонаводагї иштирокдории муҳимми муносибатҳои иқтисодӣ мебошад,
ки захираҳои онро бояд яке аз захираҳои рушди иқтисодӣ ҳисобид. Аз
ин рӯ, омӯзиши ин бахши институтсионалии иқтисоди минтақа,
бешубҳа, ҳам аз нуқтаи назари илмӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ муҳим аст.
Хољагии хонавода субъекти асосии иқтисоди бозорї буда, дар
баробари давлат ва корхонаҳо як ҷузъи институтсионалӣ мебошад ва
пайвандест дар фаъолияти системаи иқтисодӣ. Хољагињои хонаводагї
соҳибони захираҳои иқтисодӣ буда, ин захираҳоро ба корхонаҳо ва
давлат, инчунин ба дигар хонаводаҳо пешниҳод мекунанд.
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Захираҳои иқтисодӣ - маҷмӯи захираҳое мебошанд, ки дар
фаъолияти иқтисодии њољагињои хонаводагї истифода мешаванд.64
Ҳаҷми умумии онҳоро ҳамчун сарвати хонавода муайян кардан мумкин
аст. Чуноне ки муњаќќиќи рус Л.Ф. Орлов дар асари худ навиштааст
“беҳбудии аҳолӣ на аз ҳисоби ҷараѐни даромад, балки аз захирањои
ҷамъшаванда муайян карда мешавад”.65
Дар

ҳақиқат,

истифодаи

самаранокии

захираҳои

иқтисодии

хољагињои хонавода ба тавсеаи бозор, рушди устувори иқтисодӣ ва
рақобатпазирии минтақа мусоидат мекунад.
Дигаргунсозии захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагї раванди
мураккаб буда, аз омилҳои иқтисодӣ, институтсионалӣ, иҷтимоӣ,
психологӣ вобаста аст.
Аз нуқтаи назари имкониятҳои сармоягузорӣ, хољагии хонавода
ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеа мебошад, ки иқтисодиѐтро бо захираҳо
таъмин менамояд ва маблағҳои барои он гирифтаашро истифода
мекунад. Ҳамзамон, хољагињои хонаводагї ба молҳои истеҳсолшуда
талабот доранд ва ширкатҳое, ки маҳсулоти худро мефурӯшанд, аз он
даромад мегиранд. Давлат дар навбати худ онњоро бо молҳои ҷамъиятӣ
ва хизматрасониҳо таъмин менамояд, инчунин муносибатҳои иқтисодии
субъектҳои бозорро танзим мекунад. Ҳамин тариқ, захираҳои иқтисодии
хољагињои хонаводагї воситаи ҳамкорӣ байни ҳамаи субъектҳои низоми
иқтисодӣ мебошанд.
Яке аз вазифањои асосии хољагии хонавода мустақилияти иқтисодӣ
мебошад, ки аз ҷиҳати некӯаҳволӣ арзѐбӣ мешавад. Аз ин рӯ, мафҳуми
иќтидори иҷтимоию иқтисодии хољагии хонаводагиро метавон маҷмӯи
имкониятҳои дохилии иҷтимоию иқтисодии он номид, ки имкон
медиҳад дар шароити мушаххас мустақилона таъмини некӯаҳволии
ањолиро дошта бошад.
64

Райзберг Б.А. Словарь современных экономических терминов. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 476 с.

Орлов Л.Ф. Теоретические основы формирования финансового потенциала домохозяйств // Вестник МГОУ.
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Иқтидори иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии минтақа – як навъ
функсияи маҷмӯи зернизомҳо – иқтидорҳои маҳаллӣ, натиҷаҳо мебошад, ки
тавассути мақсадҳо, таваккалҳо ва самараи синергетикӣ муайян карда
мешаванд.
Номустаќилии хољагињои хонаводагї як падидаи ғайримуқаррарии
иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба њисоб рафта, бартараф кардани он дахолати
давлатро тақозо мекунад, аз ин рӯ хољагињои хонаводаҳои камбизоат
объекти сиѐсати иҷтимоию иқтисодии давлат ќарор мегиранд. Сиѐсати
мазкур мумкин аст аз тарафи давлат дар ду самти асосӣ амалї карда
шавад: ташаккули иқтидори хољагињои хонаводагї ва фароҳам
овардани шароит барои самаранок истифода бурдани он.
Дастгирии давлатии хоҷагиҳои хонаводагӣ бояд маҷмӯӣ бошад ва
муносибати давлат ва хоҷагиҳои хонаводагиро дар соҳаҳои асосии
фаъолияти ҳаѐтии ҷамъият инъикос намояд. Дастгирии хоҷагиҳои
хонаводагиро давлат набояд бо ҳифзи иҷтимоии оилаҳое, ки дар
шароити мураккаб қарор доранд, маҳдуд кунад. Ба мадди аввал бошад
амалигардонии

механизмҳои

мутобиқшавӣ

бароянд,

ки

ба

худтатбиқкунии иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагӣ мусоидат мекунанд.
Таҳлили хоҷагиҳои хонаводагӣ нишон дод, ки инкишофи муносибатҳои
бозорӣ ба сатҳи ҳаѐтии хоҷагиҳои хонаводагӣ таъсири нобаробар
мерасонад. Дар умум гирем, қисми асосии аҳолӣ ба шароитҳои нав
мутобиқ шуда тавонистанд, вале, айни замон, тамоюлҳои манфӣ низ
мавҷуданд. Табақабандии аҳолӣ аз рӯи сатҳи даромад, ки бо
тафриқабандии музди меҳнат ва пардохтҳои иҷтимоӣ, тафриқабандии
даромаду хароҷот аз рӯи гурӯҳҳои мухталифи иҷтимоии аҳолӣ марбут
аст, идома дорад. Равандҳои тафриқабандии иҷтимоии хоҷагиҳои
хонаводагӣ боиси пайдошавии табақаи сершумори аҳолӣ гардид, ки
мушкилиҳои зиѐд ба дӯши онҳо афтодааст. Сиѐсати иҷтимоӣ бояд ба
дастгирии давлатии хоҷагиҳои хонаводагӣ, ки берун аз ҳудуди
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камбизоатӣ қарор доранд, ба масдуд сохтани раванди қашшоқшавӣ
равона карда шавад.
Самти афзалиятноки дастгирии давлатии хоҷагиҳои хонаводагӣ
таҳкими вазифаҳои иқтисодии онҳо мебошад, ки бояд дар самтҳои зерин
зоҳир шавад: таҳияи қонунгузорӣ дар бораи хоҷагиҳои хонаводагӣ бо
назардошти шароити тағйирѐбандаи ҳаѐти онҳо; андешидани тадбирҳои
махсуси дастгирии иҷтимоии хоҷагиҳои хонаводагии камбизоат, ки
мушкилоти хоса доранд (маъюбон, куҳансолон, серфарзандон, оилаҳои
ҷавон); мусоидат ба хоҷагиҳои хонаводагӣ дар ташкили истеҳсоли
озуқаворӣ ҳам барои истеъмоли дохилӣ, ҳам барои фурӯш; мусоидат ба
инкишофи бизнеси оилавӣ; таҳияи низоми андозбандӣ, ки манфиати
хоҷагиҳои хонаводагиро ба назар мегирад. Ҳамчунин мақомоти давлатӣ
ва минтақавӣ бояд ҷавононро бо таҳсилоти дастрас таъмин кунанд, зеро
барои рушди ҷамъият ва ба даст овардани пойдории иқтисодӣ
қобилиятҳои зеҳнии аҳолиро ҳадди аксар истифода бурдан лозим аст.
Ба гуфти Антохонова И.В. “татбиқи механизми ягонаи табдил
додани захираҳои иқтисодии хољагии хонаводагї дар минтақа бо
нобаробарии тақсимоти онҳо оварда мерасонад. Дар минтаќаҳои дорои
инфрасохтори рушдѐфта, сатҳи баланди саводнокии иқтисодӣ ва
ҳуқуқии аҳолї таљаммўи захираҳо бо суръати тез сурат мегирад”.66
Хољагињои хонаводагии баъзе минтақаҳо дар истифодаи василаҳои
табаддулотї имконият ва афзалиятҳои гуногун доранд.
Дар робита ба ин, бояд муносибатњои фарқкунандае татбиқ карда
шавад, ки моҳияти он истифодаи усулу василаҳои мухталифи танзими
табдилѐбии захираҳои иқтисодӣ ба сармоягузорӣ, вобаста аз гурӯҳҳои
хољагињои хонаводагии дорои стратегияи хоси бозорӣ мебошад.

66Антохонова

И.В. Статистическое моделирование сберегательного поведения: региональный аспект // Вопросы
статистики, 2006, no. 11, - С. 83-84.
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Аз тарафи олим Антохонова И.В якчанд тадбирҳои асосии танзими
табдилѐбии захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагї дар минтаќа
пешнињод карда шудааст.67 (ниг. ба ҷадвали 9).
Љадвали 9. - Тадбирҳои асосии танзими табдилѐбии захираҳои иқтисодии
хољагињои хонаводагии вилояти Суғд
Фаъолиятҳои гуногун
Гурўњи Iхољагињои
- бунѐди комплексҳои кишоварзӣ дар заминаи
хонаводагї бо
шарикии мањаллї – хусусӣ.
стратегияи бозорӣ
Гурӯҳи IIхољагињои - пешниҳоди иттилооти фаъол ба хонаводаҳо ва
хонаводагї бо
дастгирии
машваратии
онњо
дар
соҳаи
стратегияи ғайрибозорї сармоягузории хусусӣ, бахусус дар бораи
суратҳисобҳои инфиродии сармоягузорӣ;
- таълими аҳолӣ ба стратегияи бозор;
- таъмини кадрҳои баландихтисос дар соҳаи
сармоягузории хусусӣ;
-баланд бардоштани љаззобияти сармоягузории
хољагињои дењќонї.
Гурӯҳи IIIхољагињои - рушди ташаббуси ташкилии хонаводаҳо барои
хонаводагї бо стратегияи кор;
ғайрибозорӣ аз сабаби
- рушди меҳнати фосилавӣ;
набудани захираҳои
- рушди инфрасохтор ва машваратҳои ҷамъиятӣ
оид ба истифодаи он.
иқтисодӣ

Ин тадбирњо имкон медиҳанд, ки захираҳои иқтисодии хољагињои
хонаводагии дорои сатҳи пасти зиндагї ва некӯаҳволӣ ба гардиши
иқтисодӣ ворид карда шаванд. Комплекси агросаноатӣ як шабакаи
субъектҳои соҳибкории инфиродӣ мебошад, ки тарзи занҷири аз ҷиҳати
технологӣ печида дар асоси шарикии мањаллӣ ва хусусӣ муттаҳид карда
шудааст.68
Дар

доираи

њокимияти

тадбирҳои

давлатї

назораткунанда

ва

ва

пешниҳодшуда,

худидоракунӣ

ташкилкунандаи

мақомоти

ҳамчун

занҷири

мањаллии

танзимкунанда,

истеҳсолот-коркард-

маркетинг-таъминот баромад мекунанд.

Антохонова И.В. Статистическое моделирование сберегательного поведения: региональный аспект // Вопросы
статистики, 2006, no. 11, - С. 83-84.
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Натиҷаҳои таҳлили тақсими фазоӣ ва трансформатсияи захираҳои
иқтисодии хоҷагиҳои хонаводагии вилояти Суғд имкон дод, ки се гурӯҳи
хоҷагиҳои хонаводагии дорои стратегияи типӣ ҷудо карда шавад:
1. Хоҷагиҳои хонаводагӣ бо стратегияи бозорӣ. Ба ин гурӯҳ аҳолии
шаҳру ноҳияҳои рушдашон миѐна дохил мешаванд. Олатҳои аз ҳама
даромадовари молиявӣ соҳибкорӣ ва гузоштани маблағ ба амволи
ғайриманқул аст. Гуфтан лозим аст, ки дар хоҷагиҳои хонаводагии ин
гурӯҳ ҳаҷми зиѐди пасандоз дар шакли ғайримуташаккил ба мушоҳида
мерасад. Ҳиссаи назарраси даромади онњо аз воридоти натуралӣ буда,
чорвои кишоварзӣ, воситаҳои нақлиѐт ва қитъаи замин аз ҳама
сердаромад ба ҳисоб меравад.
2.

Хоҷагиҳои

хонаводагӣ

“бо

стратегияи

ғайрибозорӣ,

ки

пасандозро дар шакли ғайриташкилӣ нигоҳ медоранд”. Ба ин гурӯҳ
аҳолии

шаҳру

ноҳияҳои

тараққикарда

мансубанд.

Хоҷагиҳои

хонаводагӣ ин гурўњ маҷмӯи маҳдуди олатҳои трансформатсияи
захираҳои иқтисодиро истифода мебаранд. Ҷанбаи фарқкунандаи ин
гурӯҳ нигоҳдории пули нақд мебошад.
3. Хоҷагиҳои хонаводагӣ “бо стратегияи ғайрибозорӣ ба сабаби
норасоии

захираҳои

иқтисодӣ”.

Ба

ин

гурӯҳ

аҳолии

аз

ҳама

сусттараққикардаи ташкилаҳои маҳаллӣ мансубанд. Дар ин ҷо, сатҳи аз
ҳама пасти даромад ва амволи андӯхта ба қайд гирифта шудааст.
Фаъолияти пасандозию инвеститсионии хоҷагиҳои хонаводагӣ тараққӣ
накардааст.
Вобаста аз хусусиятҳои типологӣ мақсадҳои аввалиндараҷа, доираи
вазифаҳо ва самтҳои афзалиятноки танзим муайян карда шудаанд.
Барои гурӯҳи якум механизм ҷустуҷӯ ва истифодаи воситаҳои
ҷолиби трансформатсияро аз тамоми маҷмӯъ, ҳам аз мавқеи иқтисодиѐти
минтақа ва ҳам аз мавқеи хоҷагиҳои хонаводагӣ пешбинӣ мекунад.
Барои гурӯҳи дувум механизм ба ангезишу ҳавасмангардонии аҳолӣ
ба пешбурди стратегияи бозорӣ, барои гурӯҳи севум – ба баланд
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бардоштани сатҳи иштиғол ва некӯаҳволии аҳолӣ нигаронида шудааст.
Байни тадбирҳои пешниҳодгардида тадбирҳои умумӣ барои тамоми
вилоят ва тафриқавӣ барои ҳудудҳои алоҳида мавҷуданд.
Дар давраи амалї гардонидани дигаргунињои иќтисодї дар
Љумњурии Тољикистон истифодаи нокифояи иќтидори иќтисодии
корхонањои кишоварзї ба мушоњида расид, ки он ба њалли масъалаи
таъмини озуќавории ањолї, њамчунин ба вазъи хољагињои хонаводагї
таъсири манфї расонид.
Дар Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон омадааст: «Мо
таъмини истиқлолияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи
барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ баровардан ва ба кишвари транзитӣ
табдил додани Тоҷикистон, ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва дастрасии
аҳолии мамлакат ба ғизои хушсифат, инчунин, вусъатдиҳии шуғли
пурмаҳсулро ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ интихоб намуда, нақшаи
гузариши иқтисодиѐти кишварро аз шакли аграрӣ - индустриалӣ ба
индустриалӣ - аграрӣ амалӣ гардонида истодаем». 69
Дар дањсолаи охир сатҳи нокифояи истеҳсол ва коркарди ашѐи хоми
кишоварзӣ нисбат ба иқтидор ба коҳиши ҳаҷми таъминоти онҳо ба
бозори озуқаворӣ таъсир расонд.70
Мўњтавои давраи гузаришро дур шудан аз инњисори давлат дар
идоракунии фаъолияти истењсолии субъектњои маљмааи агросаноатї, аз
хољагидории мутамаркизонида ба хољагидории мустаќилона дар замин
ва фурўши озоди мањсулоти кишоварзї ташкил кард. Умуман ба
равандњои мазкур хусусиятњои миллї ва њудудии вилоятњо, шањрњо,
ноњияњои Љумњурии Тољикистон, махсусан масъалаи худтаъминкунии
ањолї бо мањсулоти кишоварзї илова мешаванд.

Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.12.2018, ш.
Душанбе. https://www.sai.tj/index.php/tj/.
70 Ҳабибов С.Х., Љамшедов М. Љ., Ҳабибова С.С. Бозори дохилии Љумҳурии Тољикистон: баҳодиҳї
варушди он дар шароити ба амал бароварданидигаргунсозиҳои бозорї. Иќтисодиѐти Тољикистон.
Душанбе 2017.- №1-С.-11-24
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Рушди истењсолоти минтаќавии молњои озуќаворї ба њалли
вазифањои стратегии таъмини амнияти озуќавории мамлакат мусоидат
мекунад.

Дар

чањорчўбаи

ин

барнома

самтњои

асосии

баланд

бардоштани самарабахшии истењсолоти мањсулоти кишоварзї, коркарду
нигоњ доштан ва ташкили савдои онро, ки ба ноил гардидан ба меъѐрњои
истеъмоли мањсулоти алоњидаи ѓизої мусоидат мекунанд, муайн кардан
лозим аст. Соњаи кишоварзї соњаи пойгоњии иќтисодиѐти миллии
Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад, бинобар ин Њукумати
мамлакат оид ба таъмини маљрои муназзам ва њадафманди раванди
ислоњоти иќтисодї дар кишоварзї тадбирњои дахлдор андешидааст.71
Тибќи далелњои Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон солњои охир дар љумњурї дар соњаи кишоварзї бештар аз
108 њазор хољагињои дењќонї вуљуд дошт.
Њаљми умумии мањсулоти кишоварзї дар њамаи категорияњои
хољагињо дар соли 2020 11791,0 млн сомониро ташкил кард, ки дар
муќоиса бо њамин давраи соли 2019 10725,4 сомонї, яъне 9,9% (бо
нархњои муќоисавї) зиѐд аст. Аз љумла, дар соли 2020 њаљми мањсулоти
растанипарварї 8704,5 млн сомонї ва чорводорї 3086,4млн сомониро
ташкил кард, ки нисбат ба соли 2019 мутаносибан 8045,3 млн. сом. (8,2%)
ва 2679,9 млн. сом. (15,2%) зиѐд мебошад.72
Барои ба даст овардани худтаъминкунї ва рушди минбаъдаи
хољагињои хонаводагї, ба назари мо, њалли масъалаи омодасозї ва
таълими онњо дар мактабњои олии мамлакат ва омўзишгоњњои касбњои
техникии дењот ба маќсад мувофиќ аст. Омодасозии онњо бевосита дар
худи хољагињои дењќонї бо коромўзии минбаъда (аз њисоби хољагињои
дењќонї) дар мамлакатњои хориљаи иќтисодиѐташон мутараќќї (боби
1.3) низ ањамияти калон дорад.
Указ Президента Республики Таджикистан от 9 июня 1999 года, № 1232 «О реорганизации
сельскохозяйственных организаций и предприятий»; Указ Президента Республики Таджикистан от 22 июня 1998
года, № 1021 «О реализации права пользования земель»; Постановление Правительства РТ от 27 июля 1998 года,
№ 244 «О мерах по выполнению Указа Президента РТ от 22 июня 1998 года, № 1021 «О реализации права
пользования земель»; Постановление Правительства РТ от 28 июня 1999 года, № 247 «О мерах по выполнению Указа
Президента РТ от 9 июня 1999 года, № 1232 «О реорганизации сельскохозяйственных организаций и предприятий».
71

72

Омори солонаи вилояти Суѓд. Сарраѐсати Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, 2021. - 357с.
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Њалли масоили асосии чї тавр ќонеъ гардонидани талаботи
рўзафзуни ањолї, ташкили заминаи мустањками озуќаворї ва амнияти
умумимиллии мамлакат дар самтњои зерин сурат мегирад:
- дар асоси рушд, љойгиронї ва истифодаи илман асосноки нерўњои
истењсолї, техникаю технологияи муосир ва дар заминаи онњо баланд
бардоштани њосилнокии мењнат дар кишоварзї;
- дар асоси таъсису рушди иќтисодиѐт тавассути эътирофи наќш ва
ояндадории инкишофи шаклњои мухталифи моликият ва махсусиятњои
хољагї, ташаккули корхонањои зудамали дењотї, миѐна, хурд, оилавию
гурўњї ва корхонањои муосир дар алоќаи зич бо тарзи анъанавии њаѐти
ањолї аз як тараф, аз љониби дигар ба назар гирифтани наќш ва
хусусияти иќтидори табиию захиравї;
-дар

асоси

инкишоф

ва

тавсеаи

робитањои

байналхалќї,

муносибатњои минтаќавї, њамчунин њалли масъалаи таъмини иттилоотї
ва дурнамои рушди пойгоњи инфрасохторї. (ниг. ба љадвали 10)
Љадвали 10. - Шумораи хољагињои дењќонии инфиродї дар ноњияњои
вилояти Суѓд дар давраи 2014-2020
№

Шањру
ноњияњо
1
Айнї
2
Ашт
3
Б.Ѓафуров
4
Деваштич
5
Љ. Расулов
6
Зафаробод
7
Истаравшан
8
Исфара
9
Конибодом
10 Кўњ. Мастчоњ
11 Мастчоњ
12 Спитамен
13 Панљакент
14 Шањристон
Њамагї дар вилоят

2014

2015

2016

2017

2018

2019

(адад)
2020

897
3663
2325
656
1384
3657
1741
3968
3663
558
3747
653
2965
908
30835

901
3840
2491
727
1335
3769
1884
4100
3767
622
3800
603
3017
901
31846

1005
4324
5316
1497
1663
3689
6741
13387
5853
979
4129
929
3578
1951
55041

1001
4574
5446
1998
1815
3725
7334
13257
7181
955
4994
1076
3557
1945
58858

1081
4648
6505
2247
1954
3815
8818
13257
7322
1040
4994
1174
3787
2041
62683

1133
4926
6090
2408
2122
3962
9031
13346
7970
968
4907
1201
5177
2088
65329

1058
5200
6463
2420
2344
4079
9186
12919
8072
977
4732
1368
5284
2229
66331

Сарчашмаи: Омори солонаи вилояти Суғд. - Хуљанд; Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон дар вилояти Суғд. - Хуљанд, 2021. – С.354.

Дар давраи мавриди таҳлил ќароргирифта, шумораи хољагињои
дењќонии инфиродї дар ноњияњои вилояти Суѓд дар соли 2020 нисбати

85

соли 2014 2,15 маротиб зиѐд шуда, дар њамин давра шумораи хољагињои
дењќонї дар ноњияи Истаравшан ба 5,3 маротиб афзудааст. Майдонњои
кишти зироатҳои кишоварзӣ 86,3% кам шуда, ҳиссаи онҳо дар ҳаҷми
умумии маҳсулоти кишоварзӣ 82,4% коњиш ѐфтааст. Дар њамин давра
майдони кишт дар хољагињои хонаводагї 136,3 ҳазор гектар зиѐд шуд, ки
55,9% истеҳсоли маҳсулоти умумии саноатро ташкил медињад.
Ин њолат аз он шаҳодат медиҳад, ки имрӯз хољагињои хонаводагї аз
заминҳои барои онҳо ҷудошуда самаранок истифода мебаранд. Дар
хоҷагиҳои ѐрирасони шахсӣ 170,2 ҳазор гектар заминҳои кишоварзӣ,
зиѐда аз 2,1 миллион сар чорвои калони шохдор, 3,4 миллион сар
паранда, 4,6 миллион cap гусфанду буз парвариш намуданд.73 (ниг. ба
љадвали 11)
Љадвали 11. - Истењсоли мањсулоти кишоварзї аз тарафи хољагињои дењќонї
дар вилояти Суѓд дар давраи 2014-2020 (бо нархњои соли 2020)
(млн. сомонї)
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2900,3

3332,1

4072,4

4209,9

4630,3

4883,5

5191,4

2812,7
87,6
695,9

3239,7
92,4
659,4

3961,0
111,3
312,2

4093,1
116,8
301,0

4519,8
110,5
185,7

4779,0
104,5
507,4

5083,4
108,0
7488,1

2014
Њамагї
аз он љумла:
- растанипарварї
- чорводорї
- моњидорї

2020 нисбати
2014 (бо %)
179,0
180,7
123,3

10,8 маротиб

Њисоби муаллиф аз рўи сарчашмаи: Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. Хуљанд, 2021. 2014-2020. – С. 357.

Дар љадвал маълумоти истењсоли мањсулоти кишоварзї аз тарафи
хољагињои дењќонї дар вилояти Суѓд соли 2020 пешкаш гардидааст, ки
нисбати соли 2014 79,0% зиѐд шудааст. Дар вилояти Суғд тақрибан 45%

ҳосили маҷмӯи маҳсулоти кишоварзї, аз ҷумла 79% картошка, зиѐда аз
60% сабзавот, тақрибан 45% чорвои калон, зиѐда аз 45% гӯсфанд ва бузро
истеҳсоли худї ташкил медињад. Гузашта аз ин, маҳсулоти кишоварзии
истеҳсоли

худӣ,

маъмулан,

сифати

баланд

дорад.

Маҳсулоти

истеҳсолшуда метавонад ҳам дар худи хољагии хонавода истеъмол шавад
Сельское хозяйство Республики Таджикистан. Статсборник Агентства по статистике при
Президенте Республики Таджикистан, 2020. – С. 200-250.
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ва њам ба бозор тањвил гардад, ки ин мутаносибан, ба рушди бозори
истеъмолӣ ва соҳибкорӣ, фароҳам овардани муҳити рақобат мусоидат
мекунад.
Айни замон, иќтисодиѐти минтаќавї иќтисодиѐти навъи кушода аст.
Ба ибораи дигар ќисми асосии захирањои моддию молиявии минтаќа аз
њисоби мубодила бо минтаќањои дигар ташаккул меѐбад ва баръакс,
ќисми

назарраси

молу

хизматњои

дар

минтаќа

истењсолшударо

ѓайрирезидентон истеъмол мекунанд ва сабти мубодилаи мазкур хеле
мушкил

аст.

Бо

сабабњои

номбаргардида

то

њол

мувозинати

ќаноатбахши нишондињандањои истењсол ва истифода дар сатњи минтаќа
ба даст наомадааст. Бинобар ин дар ояндаи наздик мањз нишондињандаи
маљмўи мањсулоти минтаќавии истењсолшуда чун нишондињандаи асосии
љамъбастї, ки рушди иљтимоию иќтисодии минтаќаро тавсиф мекунад,
боќї мемонад.
Њамин тариќ, мубрамияти њамоњангсозии сохтори иќтисодиѐти
минтаќавиро аз мавќеи ошкор сохтани наќши хољагињои хонаводагї чун
бахши муњимтарин, ки нишондињандањои фаъолияти он бояд њангоми
тањияи тадбирњои танзими давлатї ба назар гирифта шаванд, ќайд
кардан зарур аст. Тадбирњои танзими давлатии мазкур ба нигоњ доштани
рушди устувори минтаќа, суботи иљтимої ва ихтисори нобаробарї дар
даромадњои ањолї нигаронида шудаанд.
Бо мақсади ҷалб кардани кормандони соҳибихтисос ва кормандони
роҳбарикунанда ба тиҷорати хурду миѐна, сиѐсати давлатро дар ин соҳа
тавассути дастгирии иттилоотӣ ва кадрии соҳибкории хурд такмил
додан

зарур

аст,

алалхусус

тавассути

ташкили

шабакаи

махсусгардонидашудаи хадамоти иттилоотӣ ва марказҳои соҳибкорӣ
дар минтақаҳо дар заминаи таҷрибаи ватанӣ ва хориҷӣ барои њалли
масъалаҳои дастгирии иқтисодӣ, қарзӣ ва молиявӣ, ҳуқуқӣ, техникӣ,
технологӣ, маркетингии фаъолияти корхонаҳои хурди кишоварзї
машваратњо ташкил кардан манфиати кор аст. Инчунин тавсия дода
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мешавад, ки системаи омодагии касбӣ ва бозомӯзии кадрҳо барои соҳаи
кишоварзӣ, алахусус барои соҳибкории хурди деҳот беҳтар карда шавад.
Қонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи хоҷагиҳои деҳқонӣ
(фермерӣ)” шаклҳои ҳуқуқии ташкили хољагињои дењќонро пешбинӣ
менамояд. Хоҷагиҳои навтаъсисшуда ҳамчун соҳибкорони инфиродӣ ба
қайд гирифта мешаванд.
Дар љањон бештар аз 90% - и фермаҳо аз ҷониби ашхоси хусусӣ ѐ
хоҷагиҳои хонаводагӣ идора карда мешаванд, онҳо тақрибан 70-80%
замини кишоварзиро ишғол мекунанд, ки дар он қариб 80% ҳаҷми
умумиҷаҳонии озуқаворӣ истеҳсол мешавад. Созмони Милали Муттаҳид
соли 2014-ро Соли байналхалқии хоҷагиҳои фермерии оилавӣ эълон
кард,74 то ки ба иқтидори азими хоҷагиҳои фермерии оилавӣ аз байн
бурдани гуруснагӣ ва нигоҳ доштани захираҳои табиӣ диққат дода
шавад.
Фаъолият дар хоҷагињои деҳқонӣ ва фермерї ба фаъолияти
соҳибкорӣ мансуб аст ва метавонад тибқи хоҳиши аъзои хоҷагии
деҳқонӣ, ҳам бо ташкил кардани симои ҳуқуқӣ ва ҳам бидуни он амалӣ
карда шавад. Сарвари оила, ҳамсари ӯ, фарзандон, аз ҷумла волидайн,
дигар хешу ақрабои ба синни қобили меҳнат расида, ки якҷоя зиндагӣ
мекунанд ва хоҷагии деҳқониро пеш мебаранд, аъзои хоҷагии деҳқонӣ
буда метавонанд.
Баъди гузаштан ба иқтисоди бозорӣ, фаъолияти соҳибкории
хољагињои хонаводагии Љумњурии Тољикистон торафт рушди бештар
пайдо кард. Фондҳои хоҷагӣ ҳамчун асоси рушди тиҷорати шахсӣ
хизмат мекунанд. Такрористеҳсол ва рушди минбаъдаи иқтисодиѐт бо
рушди талаботи истеъмолӣ алоқаманд аст, ки аз ҳисоби дороиҳои
молиявии хољагињои хонаводагї ташаккул меѐбад.
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Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций. Семейные фермерские
хозяйства - часть решения проблемы голода. https://www.fao.org/zhc/detail-events/ru/c/273470/ (дата обращения
21.08.2020).
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Олимон Њабибов С.Њ., Эшов Д.К. қайд мекунанд, ки соҳибкорӣ
мафҳуми мураккабест, ки бо иқтисоди бозорӣ ва рақобат дар бозор
робитаи зич дорад. Дар баробари ин, он ҳамчун як намуди фаъолияти
иқтисодӣ

бо

параметрҳои

фавқулодаи

иқтисодӣ

ва

хусусиятҳои

фарқкунанда, яке аз самтҳои муҳимми системаи иқтисоди бозорӣ буда,
иқтисоди бозорӣ наметавонад дар алоҳидагӣ аз стратегияи фаъолияти
устувори тиҷорати хурд ва дастгирии кафолатноки давлат људо бошад.75
Соҳибкорӣ ба афзоиши даромади аҳолӣ, баланд шудани сатҳи шуғл,
маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, даромади буљет ва ташаккули муҳити
“солим” мусоидат мекунад. Дар натиҷаи бӯҳрони молиявии ҷаҳонӣ
бисѐр ташкилотҳо теъдоди кормандонро ихтисор карданд. Дар ин ҳолат
соњибкорї

сарчашмаи

алтернативии

даромад

барои

хољагињои

хонаводагї гардад, ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешаванд. (ниг. ба
љадвали 12)
Љадвали 12. – Ањолии машѓули фаъолияти соњибкорї дар шањру ноњияњои
вилояти Суѓд, дар соли 2020
(адад)

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Номгўи шањру ноњияњо

ш. Хуљанд
н. Айнї
н. Ашт
н. Деваштич
н. Зафаробод
ш. Исфара
ш. Гулистон
ш. Конибодом
н. Мастчоњ
н. Спитамен
ш. Панљакент
н.Љ. Расулов
ш. Истаравшан
н. Б. Ѓафуров
ш. Бўстон
н. Шањристон
н. Ќўњистони Мастчоњ

Фаъолияткунанда, тибќи
Шањодатнома

хољагии
дењќонї

патент

2672
133
344
301
284
1163
229
818
273
479
783
516
1128
1722
472
140
27

0
1073
5387
2379
4224
12286
0
8096
4355
1220
4216
2355
8651
6522
2
2288
1005

5914
671
1543
1030
955
3568
616
2675
755
1825
3424
2122
3426
4811
1886
238
60

Хабибов С.Х., Эшов Д.К. Малое предпринимательство (вопросы становления, кредитнофинансовой поддержки и развития)/С.Х.Хабибова –Душанбе: Ирфон, 2006. – 130 с.
75
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18. ш. Истиќлол
Њамагї дар в. Суѓд

46
11530

0
64059

250
35769

Сарчашма: Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди Президенти Љумњурии
Тољикистон, ш. Хуљанд, 2021.

Ќонунгузорӣ ва системаи андоз вобаста ба ќитъањои замини
наздињавлигии хољагињои хонаводагї то ҳол рушд наѐфтааст, эњтимол
пас аз қабули Кодекси замин ва Қонун “Дар бораи қитъаҳои замини
наздиҳавлигӣ” ин камбудиҳо дар қонунгузории андоз, ки ба рушди
муътадил ва фаъолияти мунтазами қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ
монеъ мешаванд, дар ояндаи наздик бартараф хоҳад шуд.
Реҷаи

содакардаи

андозбандӣ

барои

истеҳсолкунандагони

маҳсулоти кишоварзӣ (минбаъд “андози ягона”) реҷаи махсуси андозӣ
барои субъектҳои соҳибкорӣ мебошад, ки истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзиро бидуни коркарди минбаъдаи он амалӣ мегардонанд.
Андози

ягонаро

хоҷагиҳои

деҳқонӣ

(фермерӣ)

ва

дигар

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки барои онҳо замин
воситаи асосии фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, татбиқ мекунанд.
Дар кишварҳои дорои иқтисоди бозаргонӣ, яке аз манбаҳои асосии
сармоягузорӣ

дар

минтақа

пасандозҳои

хољагињои

хонаводагї

мебошанд. Пасандозҳо қисми даромади соф ҳисобидашуда, барои қонеъ
кардани ниѐзҳои ҷорӣ равона намешуданд. Раванди пасандоз дар рушди
иқтисодии кишвар аҳамияти хоса дорад: дар навбати аввал аз ҳисоби
пасандоз кам шудани пешниҳоди маблағњои пулї, ки ба коҳишѐбии
таваррум мустақиман таъсир мерасонад; дуюм, табдил додани пасандоз
ба сармоягузорӣ барои рушди минтақа хусусияти дарозмуддат ва
стратегӣ дорад.
Дар бисѐр кишварҳои мутараққӣ дороии хољагињои хонаводагї
иќтидори асосии рушди иҷтимоӣ мебошад. Таҳқиқоти Бонки ҷаҳонӣ
нишон дод, ки “ҳатто афзоиши ками пасандозҳои аҳолӣ ба иқтисодиѐт
назар ба афзоиши чандинкаратаи маблағҳои сармоягузорони хориҷӣ
самараи бештар медиҳад”.
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Пасандози пулї на танњо барои хољагии хонаводагї ањамияти калон
дорад, балки ба рушди иќтисодиѐти миллї низ таъсири мусбат
мерасонад. Пасандози хољагињои хонаводагї истеъмоли мавќуфгузошта
дар намуди маблаѓи пулии андўхта мебошад. Он яке аз манбаъњои
асосии

амалигардонии

фаъолияти

сармоягузории

субъектњои

хољагидорикунандаро ташаккул медињад. Бо вуљуди ин, пасандозњои
хољагињои хонаводагї худ ба худ ба инвеститсия табдил намеѐбанд, онњо
танњо чун манбаи инвеститсия зуњур менамоянд, ки эњтимол дорад
мавриди истифода ќарор нагиранд.
Имконияти истифодаи пасандозњои хољагињои хонаводагиро ба
сифати

захирањои

сармоягузорї

дар

Тољикистон

афзоиши

нишондињандањои даромадњои ањолї собит месозад. Афзоиши музди
кори номиналї ва воќеї, рушди ќарздињии истеъмолї боиси афзоиши
истеъмолоти хољагињои хонаводагї гардид.
Дар айни замон, як қисми амонатҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
раванди сармоягузорӣ ҷалб карда нашудаанд. Ин падидаро бо
нокифоягии маблағҳои пулии хољагии хонаводагї, нобоварӣ ба низоми
молиявӣ ва қарзӣ, инчунин маърифати пасти иқтисодии аҳолӣ шарњ
додан мумкин аст. Раванди табдил додани пасандоз ба сармоягузорӣ яке
аз самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди миллӣ мебошад, кам шудани
сармоягузории дарозмуддати истеҳсолӣ ба кам шудани суръати
афзоиши истеҳсолот, кам шудани сатҳи истеъмол ва кам шудани шуғл
оварада мерасонад.
Хуллас ташаккули инфрасохтори бозор як самти муҳим ба ҳисоб
рафта, барои таъсиси муассисаҳои инфрасохтории бозор дар шакли
таъминот ва фурӯш, ширкатҳои сармоягузорӣ, маркетингӣ ва суғурта,
бозорҳои яклухт ва хурди яклухти озуқаворӣ, бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар
сохторҳои молиявӣ барои хидматрасонии корхонаҳои хурд ва миѐна дар
деҳот тавсия дода мешавад. Дар чунин шароит, гузариш ба механизмҳои
рақобатии истифодаи маблағҳои буҷет, инчунин ташкили фондҳои
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кафолатӣ барои татбиқи барномаҳои сармоягузорӣ диќќати махсусро
талаб мекунад.
Механизми

табдил

додани

захираҳои

иқтисодии

хољагињои

хонавода дар заминаи фарқияти имконпазир имкон медиҳад, ки ҷиҳати
ҷалби сармоягузории хусусӣ ба иқтисодиѐт бо хароҷоти камтарин
чораҳои муассир татбиқ карда шаванд. Дар ниҳояти кор, ҷалб ва
ҳамгироии захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагї ба гардиши
иқтисодии минтақа ба рушди тамоми соҳаҳои иқтисодиѐт таъсири
мусбат мерасонад, яъне афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳои дохилӣ дар
минтақа, афзоиши шуғли аҳолӣ, беҳбудии некӯаҳволии мардум, баланд
бардоштани амнияти озуқаворӣ ва миллӣ ва таъсири мултипликативии
рушди истеҳсолотро дорад.
Ҳамин тариқ, захираҳои иқтисодии хољагињои хонаводагї ба
тамоми ҷанбаҳои фаъолияти иқтисодиѐт таъсир мерасонанд, аз ин рӯ,
давлат бояд ба ҳавасмандгардонии рушди онҳо диққати махсус диҳад.
Сарфи назар аз он, ки ҳукумат наметавонад ба фаъолияти хоҷагиҳои
хонаводагӣ таъсири мустақим расонад, сиѐсати бомулоњизаи давлатӣ ба
афзоиши захираҳои иқтисодии аҳолӣ, ки асоси рушди босамари
иқтисодиѐт мебошад, мусоидат мекунад.
Арзѐбии вазъияти моддии ањолї, ки аз рўи сатњи даромади хољагии
хонаводагї, яъне аз рўи љамъи харољоти пулии масрафшуда ва арзиши
воридоти аслї барои истеъмоли шахсї муќоиса мешавад, имкон медињад
њамаи омилњои имконпазир, ки иќтидори даромадии хољагињои
хонаводагиро муайян мекунанд, ба назар гирифта шавад. Таносуби
даромаду харољоти хољагињои хонаводагї профитсит ѐ касри воситањои
пулиро ташаккул медињанд. Барои фаъолияти мўътадили њаѐтии ањолї
дар буљети онњо бояд профитсит ташаккул ѐбад, ки пасандозро ифода
менамояд.
Ба рафтори пасандозии хољагињои хонаводагї омилњои микросатњ
таъсири аз њама зиѐд мерасонанд. Сабаб дар он аст, ки ин соњаи
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муносибатњои молиявї аз љониби давлат ба њадди аќал танзим карда
мешавад, њамчунин воситањои таъсири бевосита ба раванди таќсими
даромади дар ихтиѐри хољагињои хонаводагї буда вуљуд надоранд. Ѓайр
аз ин, омили инсонї ањамияти калон дорад, зеро мањз аъзои хољагињои
хонаводагї ин ѐ он ќарорњои молиявиро ќабул мекунанд, ки бо шаклњои
гирифтани

даромадњо

ва

ба

истифода

равона

кардани

онњо

алоќаманданд. Наќши ташкилотњои тиљоратї дар ташаккули буљети
хољагии хонаводагї ва самтњои харљи он бо низоми пардохти музди
мењнат ва њавасмандгардонии кормандон, њамчунин муќаррар кардани
нархњои чакана ба молу хизматњои пешкашкунандаи онњо, барориши
сањмияњо ва вомбаргњо, шаклњои иштирок дар сармояи оинномавии
корхонањо алоќаманд аст.
Њаљми пасандозњо, ки дар ихтиѐри хољагињои хонаводагї ќарор
доранд, бо инвеститсияњои давлатї ба бахши воќеї, аз рўи баъзе
арзѐбињо бошад, бо њаљми маљмўи мањсулоти дохилї муќоисапазир аст.
(ниг. ба расми 3)
Омилњое, ки ба ташаккули пасандози ањолї таъсир мерасонанд

якум

дуюм

бузургии даромади хољагии
хонавода

иќтисодї

манбаи ташаккули даромади
хољагии хонавода

молиявї

намуди даромади хољагии
хонавода

психологї

самарабахшии низоми идоракунии равандњои ташаккулу истифодаи
пасандози ањолї

Расми 3. - Омилњое, ки пасандози ањолиро њавасманд мегардонанд
Ба сабаби набудани далелҳо оиди намудњои мушаххаси активњои аз
љониби ањолї истифодашаванда муайян кардан имконнопазир аст, ки
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кадоме аз онњо ба иќтисодї бештар ва кадоме камтар тобоваранд. Бо
вуљуди

ин,

дар

асоси

тадќиќоти

интихобии

муаллиф

таҳлили

пасандозњои хољагињои хонаводагии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд
гузаронида шуд.
Тањлили динамикаи пасандози хољагињои хонаводагии вилояти
Суѓди Љумњурии Тољикистон нишон медињад, ки солњои охир онњо ба
афзоиш тамоюл доранд (ниг. ба диаграммаи 3)
Диаграммаи 3. - Динамикаи пасандози хољагињои хонаводагї дар минтаќањои
Суғди Љумњурии Тољикистон дар солњои 2014-2020

Динамикаи пасандози хољагии хонаводагии
минтаќаҳо
600
400
200
0

соли 2014

соли 2020

Асос: тадќиќоти худии муаллиф дар асоси буљети хонаводањои вилояти Суғди Љумњурии
Тољикистон, солњои 2014-2020.

Динамикаи пасандоз дар солњои 2014-2020, нишон медињад, ки
пасандози хољагињои хонаводагї дар ин даврањо се баробар зиѐд
шудааст. Бо вуљуди динамикаи мусбати пасандози хољагињои хонаводагї
ба инвеститсия (сармоя) табдил ѐфтани онњо бењбудї мехоњад. Бештар ин
њолат дар минтаќањои вилояти Суғд ба монанди, Деваштич, Исфара ва
Спитамен рост меояд.
Табдилѐбии пасандози хољагињои хонаводагї асосан аз њисоби
ташкили соњибкории хурд (ташкили истењсолот дар хољагињои шахсии
ѐрирасон, фаъолияти хурди тиљоратию миѐнаравї ва ѓайра) ба амал
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меояд. Ќайд кардан зарур аст, ки чунин намудњои фаъолияти
хољагидории хољагињои хонаводагї, ки ба табдилѐбии пасандоз ба
инвеститсия мусоидат мекунанд, асосан дар њаљмњои хеле хурд амалї
мегарданд.
Пасандози хољагињои хонаводагї, ѓайр аз манбаи сармоягузорї
будан, њамчунин воситаи рафъи мањдудиятњо барои ќонеъ гардонидани
талабот ва афзоиши истеъмол дар оянда мебошад. Зеро, пасандози
хољагињои хонаводагї тасбиткунандаи ба худ хосе дорад, ки амнияти
иќтисодии хољагињои хонаводагиро таъмин мекунад.
Дар асоси шароити ошкорсохта ва масъалањои ба пасандози
муташаккил табдил ѐфтани даромади ањолї самтњои асосии сиѐсати
давлатии

њавасмандгардонии

рафтори

пасандозии

хољагињои

хонаводагиро људо кардан мумкин аст: кам кардани бенавої; муътадил
сохтани нобаробарињои даромадњои инфиродии шањрвандон; баланд
бардоштани эътимод ба низоми молиявии давлат ва њифзи манфиатњои
иќтисодии

пасандозкунандагон;

пешнињоди

кафолати

амнияти

пасандозњо; њифзи пасандозњои нафаќавї; тавсеа ва такмили фаъолияти
институтњои молиявию

амонатї дар бозори пасандоз;

назорати

самарбахши фаъолияти онњо;

оптимизатсияи муњити пасандозию

инвеститсионї

бо

дар

мамлакат

назардошти

талаботи

сиѐсати

умумидавлатї, иљтимоию иќтисодї, молиявї ва пулию ќарзї.
Чи тавре ки дар боло зикр шуд тамоми даромади хољагињои
хонаводагї аз ду ќисм иборат аст: як ќисм ба истеъмол сарф мешавад,
ќисми дигар ба пасандоз мубаддал мегардад. Пас, чи ќадаре ки ќисми
зиѐди даромад сарф шавад, њамон ќадар ќисми кам ба пасандоз меравад.
Аз тарафи дигар, агар таносуби байни ќисмњои истеъмолшавандаю
пасандозшаванда бетаѓйир монад, пас ба сатњи пасандоз бузургии
даромади хољагии хонаводагї таъсир мерасонад.
Бояд қайд кард, ки ин хусусиятҳои истифодаи пасандозҳои
хоҷагиҳои хонаводагӣ дар шароити ниҳоят паст ба назар мерасанд, ки
онро маълумоти ҷадвали 13 тасдиқ мекунад.
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Љадвали 13. - Таносуби даромад, харољот ва пасандози хољагињои хонаводагии
вилояти Суғд, дар давраи 2014-2020 (бо сомонї)
Нишондодњо
Даромади миѐнаи якмоња ба
як узви хољагии хонавода
Харољоти миѐнаи якмоња ба
як узви хољагии хонаводагї
Пасандоз ба як узви хољагии
хонаводагї

2014
2015 2016 2017
396,35 380,0 418,5 500,6

2018
496,2

2019
543,1

2020
671,05

367,85 349,2 396,6 452,72 448,26 491,3

646,1

28,5

24,95

30,8

21,9

47,88

47,89

51,8

Њисоби муаллиф дар асосї: Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. Хуљанд, 2021. – С. 211-213.

Аз додањои љадвали 13 маълум аст, ки таносуби даромаду харољот ва
пасандози хољагињои хонаводагї дар вилоят мусбат буда, дар баъзе
даврањо бошад ќимати пасандоз ба як узви хољагии хонаводагї аз ўњдаи
ташаккули пасандоз дар њаљми калон намебарояд. Дар оѓози соли 2014
тамоюли хољагињои хонаводагї ба пасандоз дар гурўњи минтаќањои
мавриди тадќиќ 9,7%-ро аз бузургии умумии даромадњои пулии дар
ихтиѐрбуда ташкил кард. Дар соли 2020 ин нишондињанда нисбатан паст
шуд (3,7%).
Он нуќтаро, ки хољагињои хонаводагии вилояти Суғд ба нигоњ
доштани ќисми назарраси пасандоз дар шакли ѓайриистењсолї, берун аз
институтњои низоми молиявию кредитї афзалият медињанд, тањлили
муќоисавии бузургии миѐнаи супурдаи бонкии хољагињои хонаводагї ба
њар сари ањолї тасдиќ мекунад. Њаљми миѐнаи супурдаи бонкии
хољагињои хонаводагии љумњурї њамагї 2,5876 бузургии даромади
миѐнаи якмоњаро ба њар сари ањолї ташкил мекунад.
Иќтисодиѐти бозорї механизми автоматии ба инвеститсия табдил
додани пасандози хољагињои хонаводагиро надорад, «механизме вуљуд
надорад, ки тамоми пасандозро худ ба худ ба инвеститсия табдил
дињад».77 Агар пасандоз худ ба худ ба инвеститсия табдил наѐбад ва
њамзамон њиссаи пасандоз баробари афзоиши даромад зиѐд шавад, пас
ќисми зиѐди ин даромад берун аз талаботи самарабахш мемонад. Љ.М.
76

Манбаъ: Нишондињандањои асосии тадќиќи буљетњои хољагињои хонаводагии Љумњурии Тољикистон. Агентии
омори назди Президенти ЉумњурииТољикистон, 2020. - С. 73.
77 Алиджанова С. А. Трансформация сбережений домашних хозяйств в инвестиции в условиях высокого уровня
внешней трудовой миграции. Вестник ТГУПБП №2, Худжанд 2017.- С 61-70.
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Кейнс масъалаи асосии иќтисодиѐти муосир ва сабаби масъалаи
беиштиѓолии захирањоро, ки дар илми иќтисодї чун «парадокси
сарфакорї» маъруф аст, мањз дар њамин мебинад. 78
Ќоидањои

аз

љониби

умум

пазируфтаи

њисобкарди

майли

њудудиятнокро ба истеъмол ва пасандоз истифода бурда, дар љадвали 14
додањои вилояти Суѓд, нишондињандањои майли миѐна ба истеъмол ва
пасандоз

оварда

мултипликатори

шудааст,
харољоти

њамчунин
автономї

њисоби
ба

коэффисиенти

субот

расидааст.

Нишондињандањои майли миѐна ба истеъмол ва пасандоз хусусияти
муттасилї (перманентї) дорад, ки дар бораи доимияти сохтори харољоти
хољагињои хонаводагї шањодат медињад (ниг. ба љадвали 14).
Љадвали 14. - Нишондодњои майли миѐна ба истеъмолу пасандоз ва
мултипликатори инвеститсияњои автономї дар давраи 2014-2020
Нишондодњо
майли миѐна ба истеъмол
майли миѐна ба пасандоз
майли њудудиятнок ба истеъмол
майли њудудиятнок ба пасандоз
коэффисиенти
мултипликатори
харољоти автономї

2014
0,90
0,10
0,90
0,10
10

2015
0,93
0,07
0,88
0,12
8,3

2016
0,92
0,08
0,81
0,19
5,3

2017
0,95
0,05
0,68
0,32
3,1

2018
0,90
0,10
0,98
0,02
50

2019
0,90
0,10
0,92
0,08
12,5

2020
0,96
0,04
0,83
0,17
5,9

Муаллиф аз рўи манбаи зерин њисоб кардааст: Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, 2021. – С. 211-213.

Нишондињандањои њисобшудаи мултипликатори харољоти автономї
дар вилояти Суғди шањодат медињанд, ки дар шароити иштиѓоли пасти
захирањо дар иќтисодиѐти миллї воњиди инвеститсияњои афзоишї, аз
љумла

њар

воњиди

пасандози

табдилѐбанда

самараи

калони

мултипликативї дорад. Амали самараи мултипликатор спиралшакл
мегузарад ва дар њар гардиш ба афзоиши даромади умумї мусоидат
мекунад. Дар навбати худ афзоиши даромад, тибќи ќонуни психологии
кашфкардаи Љ.М.Кейнс, ба боз њам зиѐдшавии харољоти истеъмолї ва
пасандозњо мусоидат хоњад кард. Чи тавре ки зикр гардид, пасандоз дар
шакли дилхоњ чун ихрољ аз гирдгардиши умумии даромаду харољот
78

Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. –М.: Прогресс, 1978
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намудор мегардад. Бинобар ин агар пасандоз ба инвеститсия табдил
наѐбад, мутобиќан ба амали эффекти мултипликатор чунин њолат
имкониятњои истењсолии иќтисодиѐтро мањдуд мекунад. Бо вуљуди ин,
коэффисиенти њисобкарди мултипликатори харољоти автономї (аз љумла
инвеститсияњо) нишон медињад, ки сармоягузорї дар шароити вилояти
Суѓд ва љумњур метавонад самараи баланд дошта бошад.
Њамин тариќ, ба майли хољагињои хонаводагї, тибќи тањлилњои
гузаронида шуда, бояд омилњои хеле муњими иљтимоию иќтисодии зерин
таъсир расонанд:
- даромади пулї ба њар сари ањолї бояд ба майли хољагињои
хонаводагї ба пасандоз таъсири чандирї расонад. Дар њаќиќат, дар
шароити рушди устувории иљтимоию иќтисодии минтаќа афзоиши
даромадњои пулї бояд хољагињои хонаводагиро ба зиѐд намудани майл
ба пасандоз њавасманд гардонад, то дар оянда ба харидњои калон
маблаѓгузорї кунанд, захираи назарраси маблаѓњои пулиро «барои рўзи
мабодо» дошта бошанд;
- индекси нархњои истеъмолї њамчунин бояд ба майли пасандозкунї
таъсири худро расонад. Афзоиши майли ањолї ба истеъмоли љорї дар
шароити индекси баланди нархњои истеъмолї, њамчунин дар натиљаи
мунтазирии таваррумї – фарзу тахминњо дар оянда низ назаррас ба
баланд шудани нархи молу хизмат оварда мерасонад;
- банақшагирии хароҷот ва назорати иҷрои қисми хароҷоти буљети
хонавода, идоракунии оқилонаи моддаҳои алоҳидаи он метавонад то
андозае тамоюли манфиро сабук кунад.
Мутобиқан, ҳатто дар заминаи афзоиши даромади хонаводаҳо дар
вилояти Суғд ва минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, коҳиш додани
фарқияти онҳо ва пастравии устувори таваррум эҳтимолияти тамоюли
хонаводаҳоро ба сарфаҷӯӣ зиѐд мешавад ва мутаносибан фаъолияти
сармоягузории минтақавӣ дар заминаи онҳо афзоиш намеѐбад.
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Ин талаб менамояд, ки модернизатсияи босифати тамоми низоми
сиѐсати иқтисодии минтақавӣ дар самти ҳавасмандгардонии хољагињои
хонаводаҳо дар амонатгузорӣ, таъсиси институтҳо ва механизмҳои нав
боиси баланд бардоштани сифатии эътимодии аҳолӣ ба ташкилотҳои
молиявию қарзӣ, аз ҷумла муассисаҳои ғайрибонкӣ, ба монанди
муассисаи фондҳои ғайридавлатии нафақа, фондҳои муштарак ва ғайра
гардад.
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2.3. Хусусиятњои муосири танзими фаъолияти хољагии хонаводагї
ва омилњои ба он таъсиррасонанда дар минтаќа
Дар давраи бӯҳрони трансформатсионии солҳои 90-ум гурӯҳи асосии
омилҳо бо шароити шадид барои истеъмолкунандаи бӯҳрони иқтисодӣ
алоқаманд буданд, ки бо барњам додани стереотипҳои рафтор, арзишҳо
ва меъѐрҳо рў ба рў шуданд. Ҷузъҳои ин бӯҳрон таваррум ва бекорӣ,
коҳиш ѐфтани даромади воқеӣ ва афзоиши камбизоатӣ дар ҷомеаи
Тоҷикистон ба њисоб меравад.
Дар шароити бӯҳрони иқтисодӣ ва паст шудани қобилияти
харидории аҳолӣ, даромади пулӣ хусусияти фарқкунандаи асосӣ шуд.
Аммо, ҳангоми тавсиф додани рафтори институтсионалии хољагињои
хонаводагї қоидаҳоеро баррасӣ кардан муњим аст, ки тавассути онҳо ин
захираҳоро истифода бурдан мумкин аст. Бояд қайд кард, ки ин омилҳо
ба ташаккули шакли рафтори истеъмолкунандагон таъсир мерасонанд ва
тафовути истеъмолро барои давраҳои мухталифи рушди иқтисодиѐти
Тоҷикистон муайян мекунанд.
Айни замон дар низомҳои иқтисодӣ чунин унсурҳое ҳастанд, ки
онҳоро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. Ин унсурҳо муносибатҳои иҷтимоию
иқтисодӣ мебошанд, ки ба шаклҳои моликият ба захираҳои иқтисодӣ ва
натиҷаҳои фаъолияти хоҷагидории дар ҳар низоми иқтисодӣ ташаккул
ѐфта; шаклҳои ташкилию ҳуқуқии фаъолияти хоҷагидорӣ; механизми
хоҷагидорӣ, яъне тарзи танзими фаъолияти иқтисодӣ дар сатҳи макро- ва
микроиқтисодӣ такя мекунанд.
Дар ҷаҳорчӯбаи низомҳои иқтисодӣ дар зинаҳои мухталифи
инкишофи ҷамъияти инсонӣ хоҷагии хонаводагӣ чун институт:
1) шаклҳои мухталифи ташкилӣ дошт;
2) дар хоҷагии мамлакат нақши муайянро бозӣ мекард;
3) тавассути низоми воситаҳои дохилию берунӣ танзим мешуд.
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Дар раванди таҳаввулоти хоҷагии хонаводагӣ марҳилаҳои зерини
асосиро ҷудо кардан мумкин аст:
Марҳилаи якум бо ташаккули қабилаю обшина вобаста аст. Қабила
ба оилаҳо, обшина бошад ба хоҷагиҳои оилавии меҳнатӣ ҷудо мешаванд,
ки дар онҳо ҳам вазифаҳои биологӣ ва ҳам истеҳсолӣ тамаркуз меѐбанд.
Дар ин асос оила чун субъекти мустақили фаъолияти хоҷагидорӣ ҷудо
мешавад.
Дар марҳилаи дувум раванди мустақилшавии оила ва ташаккулѐбии
он чун субъекти моликияти хусусӣ ба амал меояд. Дар ин вақт муҳити
бозорӣ ташаккул меѐбад ва оилаҳои алоҳида ба он ҷалб мешаванд.
Дар марҳилаи севум давлат танзимгари фаъолияти иқтисодӣ дар
умум ва махсусан хоҷагии хонаводагӣ ба њисоб меравад.
Марҳилаи чорум бо ташаккули оила алоқаманд аст, ки он иҷрои
вазифаҳои истеҳсолӣ берун аз чаҳорчӯбаи хоҷагии хонаводагӣ амалӣ
мекунад. Хоҷагии хонаводагӣ хусусияти субъекти бозорро касб мекунад
ва ба сифати фурӯшандаи захираҳо ва истеъмолгар - харидори молу
хизмат баромад мекунад. Танзими фаъолияти хоҷагии хонаводагӣ асосан
тавассути бозор зимни таъсири давлат ба ҳаѐти иқтисодӣ сурат мегирад.
Таъсири танзимии тарзи ҳаѐти оилавӣ, анъанаҳои дерин, ки дар шароити
иқтисодиѐти бозорӣ аҳамияти дуюмдараҷа доранд, боқӣ мемонад.
Марҳилаи панҷум бо пайдоиши субъекти нави иқтисодӣ – корхонаҳо
тавсиф мешавад. Онҳо барои истеъмоли аъзои хоҷагии хонаводагӣ молу
хизмат истеҳсол мекунанд. Танзими фаъолияти корхонаҳо тавассути
воситаҳои худии истеҳсолот ва давлат тибқи қонунҳои бозор амалӣ
мегардад.
Марҳилаи шашум бо пайдоиши муносибатҳои сифатан нави
иқтисодӣ байни хоҷагиҳои хонаводагӣ ва корхонаҳо тавсиф мегардад.
Дар раванди алоқаҳои мутақобилаи байни субъектҳо фаъолияти
истеҳсолӣ ба чунин намудҳо ҷудо мешавад: намуди якуми фаъолият, ки
корхона амалӣ мегардонад, истеҳсоли молҳои истеъмолӣ мебошад, ки
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барои мубодила пешбинӣ мегарданд ва намуди дигари фаъолият, ки
хоҷагии хонаводагӣ иҷро мекунад, истеҳсоли молҳои истеъмолӣ дар
дохили хоҷагӣ барои худтаъминкунӣ ва фурӯши захираҳои иқтисодӣ дар
бозор ба мақсади гирифтани фоида мебошад.
Чунин баррасии сатҳии ҷои хоҷагии хонаводагӣ дар иқтисодиѐти
ҷамъият дар марҳилаҳои мухталифи инкишофи он имкон медиҳад баъзе
хулосаҳо барорем:
- аввалан, хоҷагии хонаводагӣ ҳамеша яке аз субъектҳои асосии
иқтисодиѐти миллӣ буда, дар он чун маҷмӯи қоидаҳои расмӣ ва
ғайрирасмии рафтор баромад мекунад;
- дувум, ангезаи ҳаракатдиҳандаи фаъолияти хоҷагии хонаводагӣ ба
вуҷуд овардан ва нигоҳ доштани шароит барои фаъолияти мӯътадили
ҳаѐтии оила, аз ҷониби он иҷро шудани вазифаҳои асосӣ ба шумор
меравад;
- севум, дар ҳар марҳилаи инкишофи ҷамъияти инсонӣ хоҷагии
хонаводагӣ дар шаклҳои мутаносиби ташкилӣ зуҳур мекунад: дар
шароити низоми иқтисодии анъанавӣ – хоҷагии ҷамъияти ибтидоӣ, сипас
оилаи алоҳида; дар Дунѐи Қадим – хоҷагии ғуломдорӣ, шаҳрвандони
озод; дар асрҳои миѐна – мулки феодалӣ, хоҷагии деҳқони крепостноӣ,
деҳқони озод, ҳунарманд (косиб), тоҷир, судхӯр; дар низоми иқтисодиѐти
бозорӣ – хоҷагии соҳибкор, коргари кироя, деҳқони озод, ҳунарманд
(косиб), савдогар ва ғайра;
- чорум, маҳсули асосии фаъолият ва моли хоҷагии хонаводагӣ
нерӯи корӣ аст, ки дар шароити мушаххаси таърихӣ ба ин ѐ он тариқ ва
ба ин ѐ он мақсад дар меҳнати дохилии худи хоҷагӣ ва берун аз он
мавриди истифода қарор мегирифт;
- панҷум, чун истеъмолгар хоҷагии хонаводагӣ барои қонеъ
гардонидани талаботи худ бояд манбаи неъматҳои зарурӣ дошта бошад.
Дар иқтисодиѐти анъанавӣ ин неъматҳо дар дохили худи хоҷагӣ ба вуҷуд
оварда, дар шакли натуралӣ истифода мешуданд. Маҳз аз ҳамин сабаб
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хоҷагӣ метавонист ҷудо аз дигар хоҷагиҳо вуҷуд дошта бошад. Дар
иқтисодиѐти бозорӣ қисми асосии неъматҳои истеъмолшаванда берун аз
хоҷагӣ ба даст оварда мешавад, ки барои он воситаҳои пулӣ лозиманд;
- шашум, дар низоми иқтисодии анъанавӣ фаъолияти хоҷагиҳои
ҷамъият умуман ва қисми таркибии он – хоҷагии хонаводагӣ тибқи
қоидаҳо, одатҳо, тарзи ҳаѐти одамон дар шароитҳои гуногун, ки дар
тӯли қарнҳои зиѐд ташаккул ѐфта буданд, танзим мешуданд. Ҳар як
хоҷагӣ манфиатҳои худро ба роҳбарӣ мегирифт ва бо ѐрии воситаҳои
худӣ онҳоро амалӣ мегардонид, зеро, асосан, ба нерӯю имкониятҳои худ
эътимод баста метавонист.
Дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ натиҷаи фаъолияти хоҷагии
хонаводагии алоҳида на танҳо аз ташкили дохилии он, балки аз вусъату
умқи алоқаҳои он бо дигар субъектҳои иқтисодӣ вобаста гардид. Акнун,
байни субъектҳои асосии иқтисодиѐт – хоҷагиҳои хонаводагӣ ва
корхонаҳо муносибатҳои барои ҳама умумии иқтисодӣ – муносибатҳои
бозорӣ арзи ҳастӣ мекунанд, ҳамчунин таъсири давлат ба ҳаѐти
иқтисодии мамлакат меафзояд.
Муносибати серпаҳлӯ имкон медиҳад, ки дар бораи институти
хоҷагии хонаводагӣ чун маҷмӯи қоидаҳои расмию ғайрирасмии рафтор
дар маҷмӯи мураккаби муносибатҳои мухталифи ҷамъиятию иқтисодӣ,
ки ҳам дар дохили ин субъект ва ҳам дар алоқаҳои он бо муҳити беруна
ташаккул меѐбанд, тасаввуроти умумӣ ба даст оварда шавад.
Мусаллам аст, ки доираи фарогирии њифзи иљтимої-иќтисодї дар
њар

як

давлат,

аз

як

тараф,

аз

сатњи

инкишофи

ќуввањои

истењсолкунандаи он ва имкониятњои иќтидори иќтисодии онњо дар
самти ташкилу барањмонии њифзи иљтимої вобаста бошад, аз тарафи
дигар, ба вазъияти демографии мамлакат ва зарурати танзими он
алоќаманд аст.79
Оймањмадов Г.Н. Автореферат диссертации на тему Региональные проблемы роста уровня жизни
населения. Душанбе 1989
79
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Ҳамзамон, набояд фаромӯш кард, ки ба афзоиши иќтидори
истеъмолии хољагии хонавода ва татбиқи самарабахши он на танҳо
фароҳам овардани шароит барои афзоиши даромади воқеии он, балки
баланд бардоштани маданияти ташаккули талабот ва истеъмоли хољагии
хонавода низ имконият медињад.
Њамаи давлатњои љањони имрўза новобаста аз модели иљтимої –
иќтисодии инкишоф як ќисми маљмўи мањсулоти дохилаашонро ба
таъмини њифзи иљтимоии ањолї ва ба сатњи муайяни зиндагии онњо
сафарбар менамоянд.
Дар робита бо истифодаи самараноки даромади дар ихтиѐри аҳолӣ
буда, риоя кардани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими
анъана, ҷашну маросимҳо дар Љумҳурии Тољикистон» ањамияти махсус
касб мекунад. Зеро дар ин қонун роҳҳои истифодаи сарфакоронаи
захираҳои иқтисодї нишон дода шудаанд, ки ба беҳтар кардани сифати
зиндагӣ, инчунин ташаккули амонатҳои аҳолӣ мусоидат мекунанд. Дар
ин радиф иқтисоддони ватанӣ Қодиров Д.Б. таъкид мекунад, ки «сатњи
некӯаҳволӣ аз истифодаи самараноки захираҳое, ки дастовардҳоро
таъмин мекунанд, вобаста аст”. 80
Устувории иљтимої яке аз нишондињандањои арзѐбишавандаи
бехатарии иќтисодии мамлакат буда, ќудрати давлат ва сохтори
њукмрони онро дар њалли муаммоњои иљтимої бунѐди механизми
бонуфуз барои доирањои њифзи манфиатњои субъектњои иљтимої нишон
медињад. Бинобар ин дар «Стратегияи давлатии бехатарии иќтисодї»
таъмини шароити мусоид барои њаѐти солим ва инкишофи шахсият,
устувории иќтисодиву иљтимої ва сиѐсии љомеа чун њадафи пешравии
давлат дониста мешавад.
Маҳдудиятҳои молиявӣ, даромади ҷории пулӣ ва пасандози пулии
хољагињои хонаводагї имрӯз омили муҳимтарин мебошанд, ки рафтори
80

Кадыров Д.Б. Концептуальные основы формирования модели государственной политики роста
благосостояния населения. // Сборник Наука и бизнес: условия взаимодействия индустриального
партнерства. Материалы международной научно-практической конференции. 2017. - С. 130-137. URL:
https://elibrary.ru
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истеъмолии оммаро муайян мекунанд. Дар ҳоле, ки интихоби васеи мол
ва хизматрасонӣ дар бозор меъѐрҳои истеъмолиро боло мебарад, дар
даҳсолаи охир коҳиш ѐфтани даромади пулии қисми зиѐди аҳолӣ ва аз
даст додани пасандозҳо ба назар мерасад. Нобаробарӣ дар қобилиятҳои
ба даст овардани захираҳои хољагињои хонаводагї омилҳои бисѐре
доранд, ки ин на танҳо аз ҷиҳати сохтори хољагињои хонаводагї, балки
аз минтақаҳои зисти онҳо низ вобаста аст.
Њар давлат барои арзѐбии вазъи воќеии даромади ањолї бояд
мањаки мушаххасро доро бошад ва чунин мањак ин њадди аќалли зиндагї
ва сабади истеъмолї ба шумор меравад. Сабади истеъмолї чун асоси
њисобкунии андозаи њадди аќалли зиндагї хизмат намуда, барои арзѐбии
сатњи зиндагии ањолї ва расонидани кўмаки иљтимоии давлатї ба
оилањои камбизоат истифода карда мешавад.
Набудани назорати даќиќ ба нархи сабади истеъмолї яке аз
масъалањои асосии давлат дар идоракунии буљети хољагињои хонаводагї
ба шумор меравад. Аксаран мо манзараи зеринро мушоњида мекунем:
трансфертњои иљтимоиро ба ањолї зиѐд намуда ва бо ин роњ ба амнияти
молиявии даромадњои хољагињои хонаводагї ноил гардидан, афзоиши
мувозинаи нархи сабади истеъмолии ањолиро тањти назорат намегиранд,
ки боиси афзоиши ќисми харољоти буљет мегардад ва ба фоида аз
афзоиши пардохтњои иљтимої иловаи воќеї намеорад.
Њангоми муайян намудани сатњи зиндагї, тањлили харољоти
истеъмолии хољагињои хонаводагї наќши муњимро мебозад ва харољоти
маблаѓ барои маводи озуќаворї нишондињандаи асосии сатњи зиндагии
ањолї мањсуб меѐбад. Сатњи зиндагии ањолї мањз аз рўи даромади
шањрвандон, дастрасї ба тањсил, тандурустї, хизматрасонии коммуналї
ва иљтимої муайян карда мешавад.
Бо ин маќсад 19 майи соли 2009 тањти №521 Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи њадди аќали зиндагї» ба тасвиб расид. Ќонуни
мазкур барои муайян намудани таркиб ва сохтори сабади истеъмолї
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барои гуруњњои асосии иљтимоию демографии ањолии Тољикистон
равона карда шуда буд.
Бар асари таъсири бўњрони молиявї ва мањдудияти имкони молиявї
лоиҳаи Қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз љониби Вазорати
молияи Љумҳурии Тољикистон дастгирї наѐфт. Вале тавсияномаҳои
методї бо Қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 29 декабри соли
2012 таҳти №775 тасдиќ гардиданд. Тавсияномањои методї барои муайян
намудани сиѐсат ва стандартњо оид ба пардохти њадди аќалли музди
мењнат, нафаќањо, љубронпулињо, кўмакпулињо ва дигар пардохтњои
иљтимої истифода карда мешаванд.
Дар тавсияномањои методї номгўйи маводи сабади истеъмолї,
мањсулоти

озуќаворї

ва

ѓайриозуќавї

бо

назардошти

талаботи

истеъмолии кўдакону наврасон, ањолии ќобили мењнат ва нафаќагирон
табаќабандї шудааст.
Мутобиќи Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон (аз 6 июни
соли 2016, № 697) њадди аќалли музди мењнат дар соли 2020 ба андозаи
400 сомонї81 муќаррар гардид. Арзиши њадди аќали сабади истеъмолї ба
њолати 1 июни соли 2018 бошад 569,62 сомонї (андозаи мањсулоти озуќа
– 47%, молњои ѓайриозуќа – 32% ва хизматрасонињо – 21%) - ро ташкил
менамояд.82
Арзиш ва хусусиятњои миллии сабади истеъмолї дар њар давлат
гуногунанд: сабади истеъмолї дар ИМА аз 300 номгўй, Фаронса аз 250
номгўй, Англия аз 350 ва Олмон аз 475 номгўй иборат буда, мањсулоти
озуќа то 30% сабади истеъмолї, молњои ѓайриозуќа то 47% фоиз ва
хизматрасонињо то 23% сабади истеъмолиро ташкил медињад.
“Тавсияномањои методї оид ба муайян намудани њадди аќалли
сабади истеъмолї барои гурўњњои асосии иљтимоию демографии ањолии
Љумњурии Тољикистон” аз 115 номгўй иборат буда, мањсулоти озуќа 48
81

Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, 2021. – С.
13;
82. Маълумот бо назардошти нарху навои мањсулоти озуќавории пешнињоднамудаи Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2018с.
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номгўй, молњои ѓайриозуќа 60 номгўй ва хизматрасонињо то 19 намудро
ташкил медињанд.
Дар љумњурии мо дар семоњаи аввали соли 2020 нисбати семоњаи
аввали соли 2019 њиссаи харољот ба хўрокворї дар шањр, дар њудуди
9,5% зиѐд буда, дар дењот бошад ин нишондињанда баръакс дар њудуди
2,4% кам нишон дода шудааст.83 Њамин тариќ харољот ба хўрокворї дар
байни моддањои харољоти истеъмолї љои махсусро ишѓол мекунад.
Арзиши умумии таъминоти озуќаворї аз харољоти пулї ба хариди
хўрокворї, таъминоти озуќаворї берун аз хона ва арзиши воридоти
натуралии мањсулоти хўрокворї ташаккул меѐбад. Чї ќадаре ки њиссаи
харољот ба озуќаворї кам бошад, сатњи некўањволї њамон ќадар баланд
аст.
Муайян гардидани меъѐрҳои илман дақиқи сабади истеъмолӣ ва ба
инобат гирифтани он барои муътадил нигоҳ доштани сатҳи зиндагии
аҳолӣ, татбиқи босамари сиѐсати иҷтимоии давлат, таҳияи барномаҳои
миллии ташкили истеҳсолоти рақобатпазир, идоракунии босамари
захираҳои табиӣ ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти ғизоӣ ва
корхонаҳои саноатӣ бо ашѐи хоми маҳаллӣ, ояндабинии истеҳсоли
маҳсулоти озуқаворӣ ва рушди устувору босуботи кишвар нақши калидӣ
дорад. Он, ҳамчунин, барои муайян кардани буҷети минималии
истеъмолӣ

(ҳадди

ақалли

барои

зиндагӣ

ва

фаъолият

зарурӣ)

нишондиҳандаи асосии воқеӣ ва барои дақиқ намудани имконоти
харидории асъорҳои миллӣ омили асосӣ ба шумор меравад.
Њангоми муайян намудани сатњи зиндагї, тањлили харољоти
истеъмолии хољагињои хонаводагї наќши муњимро мебозад ва харољоти
маблаѓ барои маводи озуќаворї нишондињандаи асосии сатњи зиндагии
ањолї мањсуб меѐбад. Сатњи зиндагии ањолї мањз аз рўи даромади
шањрвандон, дастрасї ба тањсил, тандурустї, хизматрасонии коммуналї
ва иљтимої муайян карда мешавад.
Продовольственная безопасность и бедность №2-2020. Агентство по статистике при Президенте РТ, Душанбе,
2020. – С. 78.
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Яке аз омилҳои асосии солимии љомеа истеъмоли ғизои бехавфу
хушсифат мебошад. Ташкили нодурусти истењсол ва истеъмоли ғизо
боиси пайдошавї ва афзоиш ѐфтани бемориҳои вазнини ғизої мегардад,
ки ба пастшудани сатњи некўањволии ањолї оварда мерасонад. Барои
фаъолияти пурсамари одам, таъмини нерў, мувозинати мубодилаи
дохили он, нақши маводи ғизої ниҳоят муҳим аст.84
Бо вуљуди он ки хусусияти истеъмоли озуќа дар Тољикистон аз
истеъмоли озуќа дар Федератсияи Русия ва Љумњурии Ќирѓизистон фарќ
мекунад, дар поѐн ба таври мисол њисоби миѐнаи сохтори озуќа ба як
нафар дар даваоми як сол оварда шудааст. (ниг. ба љадвали 15)
Љадвали 15. - Сохтори озуќаи Љумњурии Тољикистон нисбат ба сохтори озуќаи
Федератсияи Руссия85 ва Љумњурии Ќирѓизистон86 (ба 1 нафар аҳолӣ)
Номгўйи
мањсулоти озуќа
- нон, мањсулоти нонї
- равѓани рустанї ва дигар чарбуњо
- гўшт
- мевањои тару тоза
- шир ва мањсулоти ширї

Љумњурии
Тољикистон
145,2
16,5
25,2
28,2
37,2

(дар як сол бо кг)
Љумњурии
Федератсияи
Ќирѓизистон
Русия
108
100,7
14
8,6
34
52,2
120
74,4
245
303

Дар љадвали ќиѐсї дидан мумкин аст, ки меъѐри маводи хӯрокаи
серѓизо (гўшт, моњї, шир, мева, сабзавот) дар љумњурї хеле кам пешбинї
шудааст. Њол он ки Љумњурии Тољикистон давлати аграрї буда, аз
меваљот ва сабзавот бой мебошад.
Сатњ ва сохтори истеъмоли хўрокворї ва арзиши энергетикии он низ
нишондињандаи муњиммест, ки сифати њаѐти ањолиро тавсиф мекунад.
Солњои охир дар аксарияти мамлакатњои ИДМ тамоюли ихтисори
истеъмоли картошка, нон, мањсулоти нону кулча ва афзоиши истеъмоли
гўшту мањсулоти гўштї, тухм ва сабзавот ба мушоњида мерасад. Сатњи
Дастури методии «Ғизои ратсионалї и мувозинатнокии кўдакон ва ҷавонони синни мактабї»-и Пажўњишгоњи
давлатии ѓизои Вазорати энергетика ва саноати Љумњурии Тољикистон.- Душанбе, с.2018.
85 “Сабади истеъмоии дар Русия барои соли 2018 (маълумтњои расмї) https://bankiclub.ru/zakony/potrebitelskayakorzina-v-rossii-na- 2018-god-ofitsialnye-dannye/; (санаи мурољиат 25.07.2020)
86
Сабади истеъмолї Бишкек ба њолати 3 ноябр “Оила чи ќадар масраф мекунад барои
хўрока”http://www.for.kg/news-523792-ru.html; (санаи мурољиат 25.07.2020)
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истеъмол на танњо аз бузургии буљет, балки аз аъзоѐни хољагии
хонаводагї вобаста аст.
Истеъмоли мањсулоти хўрокворї ба њар нафар ањолии вилояти
Суғдро дар солњои 2014-2020 дар асоси тадќиќоти омории муаллиф
намуди зерин дорад. (ниг. ба диаграммаи 4).
Диаграммаи 4. - Истеъмоли мањсулоти хўрокворї ба њар нафар ањолии
вилояти Суғди Љумњурии Тољикистон дар солњои 2014-202087
(дар як сол, бо кг)
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Њисоби муаллиф дар асосї омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. Хуљанд, 2021. – С. 218-222.

Дар соли 2020 ба њар сари ањолии вилояти Суғд дар як моњ њиссаи аз
њама зиѐди истеъмоли мањсулот ба нон ва мањсулоти нонї рост меояд, ки
вазни ќиѐсии он дар њаљми умумии харољот 19,2%, сабзавоту полезињо
бошад 4,2%, ширу мањсулоти ширї 2,5%, меваю буттамева 2,3% – ро
ташкил дод. Њиссаи гўшту мањсулоти гўштї 12,6%, њамчунин аз њама кам
ба моњї ва мањсулоти моњигї 0,3% рост меояд. Дар муќоиса бо соли 2019
таѓйирот ночиз аст, танњо истеъмоли сабзавот 22,3% афзудааст.
Истеъмоли ширу мањсулоти ширї ва равғани растанї мутаносибан 15,6%
ва 2,5% коњиш ѐфтааст.
Таъмин набудан бо озуќаворї вазъиятеро ифода мекунад, ки одамон
аз дастрасии доимии физиологї, иљтимої ва иќтисодї ба миќдори кофии

Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд,
2021. – С. 222;
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озуќавории серѓизо ва барои саломатї бехатар, ки ба талаботу
бартариятњои ѓизоии онњо љавобгўянд ва барои бурдани тарзи њаѐти
фаъолонаю солим заруранд, мањрум мебошанд.
Ба

сабаби

нобаробарии

даромади

пулї

таркиби

мањсулоти

хўроквории истеъмолшаванда дар хољагињои хонаводагии шањр ва дењот
фарќ мекунад. Дар хољагињои хонаводагии шањр истеъмоли мева,
мањсулоти шир, моњї ва гўшт бештар аст, дар мањалли дењот бошад
мањсулоти нону картошкаро бештар истеъмол мекунанд. Дар семоњаи
аввали соли 2020 истеъмоли нон ва мањсулоти нону кулча ба њисоби
миѐна ба њар узви хољагии хонаводагї 40,45кг-ро ташкил дод.
Муњандиси амрикої Љейн Форрестер чунин мешуморид, ки сатњи
вазъиятњои стрессии ањолї, хусусиятњои истеъмоли хўрока ва сатњи
ифлосшавии муњит дар љамъият дар марњилаи љории рушд сифати њаѐтро
муќаррар мекунад. Чунин мањсуб мегардад, ки дар рафти бой шудани
мўњтавои

консепсияи

«сифати

њаѐт»

љузъњои

таркибии

тарзи

њаѐтгузаронї, аз љумла ѓизохўрии экологї, шароит барои инкишофи
сармояи инсонї ва ташаккули иќтидори зењнї низ дар љамъият таѓйир
меѐбанд. Ба аќидаи Љейн Форестер «истеъмоли миќдори зиѐди моњї,
паранда, бутмеваю сабзавоти мавсимї боиси афзоиши сатњи глюкоза дар
хун мегардад. Мутаносибан, хўроки дорои миќдори зиѐди глютен, ки он
дар ѓаллагињо ва карбогидратњо хеле бисѐр аст, боиси коркарди
барзиѐди инсулин мешавад. Дар натиља организм ба диабети ќанди
навъи 2 мубтало мегардад».88 Њамин тавр, истеъмоли гандум, нисбат ба
истеъмоли шакар бештар ба зиѐдшавии сатњи глюкозаи хун мусоидат
мекунад.
Ин масъаларо муфассалан нейробиологи маъруф Дэвид Перлмуттер
тадќиќ кардааст. Дар амалия ў борњо ба худ суоли зеринро додааст:
фаъолияти маѓзи сарро чї вайрон мекунад? Дар натиљаи тадќиќот ў
робитаи мутаќобилаи байни мањсулоти глютендор ва вазъи саломатиро
кашф кард: «Њамаи тадќиќоти охирин шањодат медињанд, ки глютен
88

Дж. Форрестер Мировая динамика - М.: Наука, 1978. – С. 168.
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оѓози инкишофи на танњо деменсия (ноќисаќлї), балки сардард,
депрессия, шизофрения ва камаќлї мебошад».89 Дар китоби худ «Ѓизо ва
маѓзи сар» ў ин масъаларо мавриди тадќиќ ќарор дода, одамонро даъват
кард, ки аз истеъмоли глютен даст кашанд, то саломатиашон побарљо
бошад.
Њамин тариќ, таркиби ѓизои тановулшаванда на танњо омили
муайянкунандаи вазъи љисмонии мо, балки солимии рўњониамон, яъне
соњањои эњсосї ва зењнї низ мебошад. Зимнан бењсозї ва такмили ѓизо
дар баробари «таълиму тарбияи экологии шахсият» на танњо саломатии
инсон, балки раванди мутобиќшавии иљтимоии он, идоракунї ва ќонун
эљодкуниро куллан таѓйир медињад.
Яке аз омилҳои муҳимтарини муайянкунандаи сатҳи некӯаҳволии
ањолї сатҳи маълумот ва сармояи инсонӣ мебошад.
Муҳаққиқи маъруфи сармояи инсонӣ Капелюшников Р. И. мафҳуми
«сармояи инсонӣ» -ро чунин арзѐбӣ менамояд: «сармояи инсонӣ шакли
сармоя аст, зеро он манбаи даромади оянда аст. Ҳар як инсон шахсияти
инфиродӣ буда, сармояи он ҷузъи ҷудонашавандаи инсон аст».90 Дар
асоси ин, мо сатҳ ва сифати сармояи инсониро дар сатҳи минтақавӣ
муайян хоҳем кард.
Сармоягузорӣ ба сармояи инсонӣ дар муқоиса бо дигар намудҳои
сармоя, дар низоми устувори рушдѐбандаи иқтисодӣ на танҳо барои
шахс, балки дар маҷмӯъ барои давлат фоидаоваранд.
Антохонова И.В. дар тадќиќотњои худ ќайд мекунад, «дар сохтори
харољоти ањолї талабот ба хизматрасониҳои таълимӣ дар минтақаҳо, ки
ҳамзамон сармоягузорӣ ба сармояи инсониро ифода мекунад, ањамияти
калон дорад». 91

Д.Перлмуттер., Лоберг К. Еда и мозг: что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью / Д.
Перелмуттер, К. Лоберг; пер. с англ. Г. Федотова, С. Чигринец [науч. ред. Н. Никольская].— 2-е изд.— М.: Манн,
Иванов и Фербер, 2015.— 240 с.
90 Капелюшников Р. И. Современные западные концепции формирования рабочей силы [Текст] / Р. И.
Капелюшников. – М: Наука, 1981.– 136 с.
91 Антохонова И.В. Проблемы эволюции потребительского спроса в переходной экономике региона // Проблемы
прогнозирования. – 2005. – № 2. – С. 111–117.
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Дар марҳилаи ибтидоии ислоҳоти иқтисодӣ на ҳама оилаҳо қодир
буданд ба худ бо ҳама гуна имтиѐзҳои заруриро раво шуморанд,
њамчунин барои рушди босифати нерӯи инсонӣ захираҳои молиявӣ кофї
надоштанд, ки дар солњои 90-ум ба тарзи иқтисодии ҳаѐти аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири манфӣ расонид. Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон ин вазъро як падидаи демографӣ номидааст, ки дар давоми
он захираҳои иқтисодӣ на танҳо барои мақсадҳои истеъмолӣ истифода
мешуданд, балки барои пешрафти босифати инсонӣ ва дар ин ҳолат
омили иқтисодӣ ва демографӣ нақши назаррасро бозидааст.
Хусусиятҳои сифатии сармояи инсонӣ аз фаъолияти хоҷагӣ
вобастааст, маҳз дар ҷараѐни таълим, рушди психологӣ, иҷтимоӣ ва
иқтисодии шахс ташаккул меѐбад, ки ба афзоиши ҳосилнокии меҳнат
дар минтақа мустақиман таъсир мерасонад. Ғайр аз он, сарфи назар аз
сатҳи рушди системаи тандурустӣ ва маориф, дар сурати мавҷудияти
нокофии

захираҳои

иқтисодӣ

дар

хољагињои

хонаводагї,

такрористеҳсоли мӯътадили сармояи инсонӣ мушкил мегардад.
Фаъолияти иќтисодии хољагињои хонаводагї ба ташаккули сармояи
инсонии аъзои он, дар навбати аввал дар раванди тарбияи кўдакон
таъсири усулї мерасонад, ки барои рушди њосилнокии мењнат дар оянда
дар иќтисодиѐти минтаќавї шароити зарурї фароњам меорад. Агар
даромади хољагињои хонаводагї нокофї бошад, новобаста аз сатњи
инкишофи низомњои маориф ва тандурустї эњтимоли такрористењсоли
сармояи инсонї ночиз аст.
Сифати сармояи инсонї яке аз омилњои муњимтарине мебошад, ки
иќтидори

рушди

инноватсионии

минтаќањоро

муайян

мекунад.

Сармоягузорї ба сармояи инсонї ѓайр аз самараи иљтимої њамчунин ба
афзоиши маљмўи мањсулоти минтаќавї ва болоравии раќобатпазирии
иќтисодиѐт таъсири бевосита мерасонад.
Бо мақсади муайян намудани нишондиҳандаи маҷмӯи сатҳ ва сифати
ҳаѐти

аҳолӣ,

шохиси

рушди

инсон

истифода

мешавад,

ки
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нишондиҳандаҳои давомнокии умр, сатҳи саводнокӣ, маълумот ва сатҳи
зиндагиро дар бар мегирад. Соли 2020 дар Тоҷикистон шохиси рушди
инсон (ШРИ) – 0,66892 ташкил дод. Таҳлил нишон медињад, ки солњои
охир ШРИ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз сатҳи 0,55 ба 0,668 расида,
љумњурї дар рейтинги љањонї аз љои 133-уми соли 2014 ба љои 125-ум дар
соли 2020 гузаштааст (ниг. ба љадвали 16).
Љадвали 16. - Рейтинги шохиси рушди инсон дар даврањои 2014-2020,
дар Љумњурии Тоҷикистон93
СОЛЊО

ДАРАЉА

ТАҒЙИРОТ, %

2020
2019
2018
2017
2016
2015

0,668
0,656
0,650
0,627
0,624
0,607

0,982
0,99
0,965
0,995
0,973
0,988

2014

0,60

-

Таъсири ҷузъҳои алоҳида ба индекси рушди инсон мухталиф аст.
Динамикаи индекс дар бораи таъсири сахти ҷузъи даромад (ММД ба ҳар
сари аҳолӣ) шаҳодат медиҳад, ки миқдори захираҳоеро, ки инсон барои
амалигардонии як қатор имкониятҳо дар ихтиѐр дорад ва онҳо бевосита
бо нишондиҳандаҳои маълумот ва дарозумрӣ иртибот доранд, инъикос
мекунад. Дар оянда ба назарияи «сармояи инсонӣ» аҳамияти бештар
дода мешавад, зеро он ба омўхтани падидаҳои муносибатҳои бозаргонӣ
ва ошкор сохтани самаранокии захираҳои молиявие, ки ба омили инсонӣ
гузошта шудаанд, имкон медињад. 94
Олимон мувофиқи мақсад будани сармоягузорӣ ба шахсро дар
шакли сармоягузорӣ ва дигар намудҳои захираҳо дар таълим, тарбия,
фарҳанг дар маҷмӯъ дар ҷомеа ва ҷавонон, инчунин афзоиши нерӯи
зеҳнии кишвар, хоҳиши ба даст овардани манфиатҳои иқтисодӣ ва
баланд бардоштани сатҳи касбии онҳо вобаста намудаанд.
https://nonews.co/directory/lists/countries/index-human (санаи мурољиат 15.10.2021)
Список стран по индексу человеческого развития. Материал из Википедии (санаи мурољиат
15.10.2021)
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93

94

Шульгина, Л. В. Человеческий капитал как объект социальной защиты [Текст] / Л. В. Шульгина, С. В. Якимчук
// ФЭС: Финансы. Экономика. – Воронеж: Финэкономсервис 2000. – 2010. – № 12. – С. 7-11.
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Гузариш ба рушди инноватсионӣ бо рушди дахлдори қувваҳои
истеҳсолкунандаи инсон - ҳамчун субъекти иқтисодии инноватсионӣ
сурат мегирад. Дар марҳилаи ташаккули усули нави технологии
истеҳсолот, вақте талабот ба инноватсия меафзояд, таъсиси ҳамин
навовариҳо дар натиҷаи истифодаи нерӯи рушди инсонӣ ба амал меояд.95
Аз ин рӯ, унсури асосии раванди рушди истеҳсолоти инноватсионӣ
шахси ихтироъкор, эҷодкор аст, сармояи инсонии ӯ ба манбаи асосии
истеҳсоли инноватсия дар асоси ғояҳои нав асос ѐфтааст.
Имрӯз сармоягузорӣ омили муҳимтарин дар мавҷудият ва рушди
сармояи инсонӣ ба њисоб рафта, дар шароити муосири иқтисодиѐти
раќамї, масъалаи такмили методологияи идоракунии сармояи инсонӣ
ҳамчун омили муайянкунанда ва шарти зарурии рушди инноватсионӣ ба
миѐн меояд.
Намояндаи доимии Бонки ҷаҳонӣ дар Тоҷикистон Ян-Питер Олтерс
дар чунин андеша аст, ки «њеҷ гуна сармоягузорӣ барои рушди қувваи
корӣ ва ҳосилнокии кишвар аз сармоягузорӣ ба солҳои аввали ҳаѐти
кӯдак самарабахштар нест», ва таъкид мекунад, ки «бо чунин аҳолии
ҷавон, шукуфоии ояндаи Тоҷикистон аз сармоягузории имрӯза ба
сармояи инсонии кишвар вобастагӣ дорад».96 Сиѐсате, ки ба рушди
инкишофи барвақтии кӯдак равона шудааст, тадбирҳоеро дар бар
мегирад, ки рушди инкишофи ҷисмонӣ, маърифатӣ, забонӣ ва иҷтимоиву
эњсосии кӯдакро аз давраи ба дунѐ омадан то мактаби ибтидої дар бар
мегиранд. Солҳои аввали ҳаѐт давраи муҳимтарини ташаккули мағзи сар
мебошад, ки дар он барои саломатӣ, қобилияти маърифатӣ ва
маҳсулнокии ҳаѐти баъдина замина гузошта мешавад. Ғизогирии
нокифоя, дастрасии маҳдуд ба оби тоза ва набудани ҳавасмандии њолати

Куркина, М.П. Интеллектуальные ресурсы общества в формировании инновационной составляющей
экономического роста [Текст] / М.П. Куркина, Т.С. Колмыкова // Известия ЮЗГУ. Серия Экономика.
Социология. Менеджмент. – 2013. – № 1 – С. 18-23
96 ПРЕСС-РЕЛИЗ №: 2020/ECA/98 (санаи мурољиат 17.04.2021)
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аќлонии кӯдакон метавонад боиси суст шудани рушд, сатҳи пасти таҳсил
ва дигар оқибатҳои ҷиддии ҳаѐт гардад.
Лоиҳаи «Рушди кӯдакони хурдсол барои ташаккули сармояи инсонӣ
дар Тоҷикистон»97 минтақаҳоеро муайян мекунад, ки дар онҳо сатҳи
пасти фарогирии кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ ва сатҳи таваллуд
баланд аст. Лоиҳа қарорҳои нави камхарҷро барои тавсеаи фарогирии
кӯдакони хурдсол бо таҳсилоти томактабӣ ҷорӣ хоҳад кард.
Фаъолияти лоиҳа дар якҷоягӣ бо шахсони тасмимгиранда, падару
модарон, ҷомеа, омӯзгорон ва кормандони соҳаи тандурустӣ гузаронида
мешаванд, зеро ҳамаи онҳо нақши муҳимми худро доранд. Як қатор
мақомоти давлатӣ, аз ҷумла онҳое, ки дар соҳаи тандурустӣ, маориф,
молия ва ҳифзи иҷтимоӣ ширкат меварзанд, барои ба даст овардани
натиҷаҳои беҳтар барои кӯдакон якҷоя кор хоҳанд кард.
Лоиҳа ба Тоҷикистон дар ворид кардани сармоягузориҳои муҳим
дар рушди кӯдакон мусоидат мекунад. Таҳқиқот нишон медиҳанд, ки
кӯдаконе, ки дар барномаҳои босифати рушд барвақт иштирок
мекунанд, ҳангоми таҳсил ба мактаб бештар омодагӣ мегиранд; онҳо дар
оянда майл ба соњиб шудани маоши баландтарро доранд ва эҳтимолияти
ба њаргуна ҷиноятњо даст назаданро доранд.
Бояд қайд кард, ки масъалаи минбаъдаи рушди сармояи инсонӣ дар
Стратегияи миллии рушд то давраи 2030 ҳамчун афзалияти ҳамаҷониба
ва байнисоҳавӣ, ки масъалаҳои маориф, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоиро
баррасӣ мекунад, гузошта шудааст.
Дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то давраи
2030 қайд шудааст, ки сармояи инсонӣ омили муҳимми рушди истеҳсолот
ва иқтисодиѐт буда, сифати он бо рушди тамоми соҳаҳо зич алоқаманд
аст. Вобаста ба ин, рушди сармояи инсонӣ ҳамчун самти афзалиятноки
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда мешавад. Принсипҳои
Бонки ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон кумаки бебозгашт....https://www.asiaplustj.info (санаи мурољиат
17.04.2021)
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асосии ин самти фаъолият бо ҳалли ҳамаҷонибаи масъалаҳои рушди
сармояи инсонӣ ва сифати зиндагӣ, инчунин фароҳам овардани
заминаҳои устувори ташаккули иқтисодиѐт алоқаманд мебошанд.98
Омилҳои асосии ташаккули иќтидори инноватсионии сармояи
инсонӣ дар минтақањо сатҳи таълим ва омодагӣ ба шаклҳои илмии
фаъолият: рушди илмӣ ва техникӣ, таҳқиқот ва ғайра ба њисоб мераванд
(ниг. ба љадвали 17).
Љадвали 17. - Рӯйхати минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба шохиси
рушди инсон дар соли 2020 99
№
1
2
3
4
5
6
7

дар минтаќањо
ш. Душанбе
ш. Хуљанд
в. Суѓд
НТЉ
в.Хатлон
ВМКБ
ба њисоби миѐна дар Тољикистон

ШРИ
0.733
0.713
0.688
0.646
0.637
0.618
0.66

Дар ҳар як минтақа раванди ташаккули нерӯи сармояи инсонӣ бо
назардошти хусусиятҳои он: омилҳои иҷтимоию демографӣ, хусусиятҳои
рушди соҳавӣ, сатҳи рушди иқтисодӣ, сатҳи рушди инфрасохтори
инноватсионӣ, минтақавӣ сурат мегирад.100
Арзѐбии ҳадафҳои Рушди ҳазорсола дар Тоҷикистон нишон дод, ки
онҳо асосан дар пойтахти кишвар, шаҳри Душанбе амалӣ карда
шудаанд. Мушкилоти зиѐд дар худи минтақаҳо таҷаммўъ ѐфтаанд, ки
ҳалли онҳо мустақиман ба комѐбиҳои мақсадҳои рушди устувор дар
кишвар таъсир мерасонад.101
Равандҳои таълимӣ ташаккули малакаҳои босифат, маҳоратҳои
касбӣ ва салоҳияти сармояи инсониро пешбинӣ мекунанд. Дар ҷадвали

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 2030 // Бо Қарори Маҷлиси
намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016, №636 тасдиқ шудааст. Душанбе: Контраст, 2016. - С.61-62.
99 «Субнациональный ИЧР - База данных по регионам - Глобальная лаборатория данных».
hdi.globaldatalab.org. (санаи мурољиат 18.11.2020)
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Быстрицкая, А. Ю. Региональные аспекты человеческого потенциала [Текст] / А. Ю. Быстрицкая, М. В.
Шатохин // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. – Курск: Курская государственная
сельскохозяйственная академия. – 2015. – № 1. – С. 23-25.
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18 маълумот дар бораи шумораи донишљўѐн аз рӯи барномаҳои таълимӣ
дар вилояти Суғд оварда шудааст.
Љадвали 18. – Иќтидори таълимии вилояти Суғд дар давраи 2014-2020
2014/ 2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 2019/ тағ. с.2020 нисбати
2015 2016 2017 2018 2019 2020
с.2014 (бо %)
Шумораи муассисањои таълимї (адад)
20
21
21
21
21
22
110
Муассисаҳои таълимии
таҳсилоти миѐнаи касбӣ
7
7
7
7
7
7
100
Муассисаҳои таҳсилоти
олии касбӣ
Шумораи донишљўѐн дар аввали соли таҳсил, ҳазор нафар
20,7
20,3 21,7
21,9
131,9
Муассисаҳои таълимии 16,6 18,9
таҳсилоти миѐнаи касбӣ
40,7
40,0 43,1
47,5
138,9
Муассисаҳои таҳсилоти 34,2 37,9
олии касбӣ
Шумораи донишҷӯѐн ба 10,000 нафар ањолї
67
75
81
78
82
81
120,9
Муассисаҳои таълимии
таҳсилоти миѐнаи касбӣ
151
159
153
162
176
126,6
Муассисаҳои таҳсилоти 139
олии касбӣ
Мутахассисони хатмкарда, ҳазор нафар
3,5
4,1
2,8
5,4
5,3
151,4
Муассисаҳои таълимии 3,5
таҳсилоти миѐнаи касбӣ
5,7
6,8
8,7
9,3
10,3
163,5
Муассисаҳои таҳсилоти 6,3
олии касбӣ
Муассисаҳои таълимӣ

Њисоби муаллиф дар асоси: Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, 2021. - С. 98-107.

Аз

маълумотҳои

баррасишаванда

ҷадвали

тамоюли

18

бармеояд,

болоравии

шумораи

ки

дар

давраи

донишҷӯѐн

ва

хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 13,3 ҳазор нафар
(+38,9%) ва 4 ҳазор нафар. (+63,5%) мутаносибан ба тамоюлоти
демографӣ ва бӯҳрони солҳои 90-ум рост меояд. Ҳамзамон маълум гашт
дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миѐнаи касбӣ тамоюли афзоиши
шумораи донишҷӯѐн ва хатмкунандагон то 5,3 ҳазор нафар (+31,9%) ва
1,8 ҳазор нафар (+ 51,4%) – ро ташкил дод.
Дар давраи мавриди таҳлил шумораи донишҷӯѐн ба 10000 нафар
ањолї дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 37 нафар (+26,6%) афзоиш
ѐфтааст, дар байни муассисаҳои таълимии миѐнаи касбӣ бошад 14 нафар
(+20,9%) зиѐд шудааст.
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Бояд қайд кард, ки зиѐдшавии теъдоди донишҷӯѐн дар доираи
барномаи таҳсилоти олии касбӣ ва тањсилоти миѐнаи касбї метавонад ба
имконоти касбии кормандон дар корхонаҳои минтақа таъсири мусбат
расонад. Дар чунин шароит сатҳ ва сифати тайѐр кардани мутахассисон
ба дараҷае мутобиқ мешавад, ки муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба талаботи
нави иқтисодиѐти раќамӣ мутобиқ шаванд.
Ҳамин тариқ, аз шумораи умумии аҳолии машғули кор дар минтақа,
ҳиссаи шахсони дорои маълумоти олӣ дар давраи аз соли 2020 то 2014 то
5,7% афзоиш ѐфта 38,9%–ро ташкил дод, дар ҳоле, ки шумораи
кормандони дорои маълумоти ибтидоии касбӣ 3,4% – ро ташкил додааст.
Ҳиссаи коргарони дорои маълумоти миѐнаи касбӣ, миѐнаи пурра,
умумии асосӣ ва дорои маълумоти миѐнаи умумӣ тамоюли камшавиро
дорад.
Дар соли 2020 қисми зиѐди бекорони расман ба қайд гирифташуда
(82,4% аз шумораи умумии бекорони ба қайд гирифташуда, ѐ 42,5 ҳазор
нафар) шахсоне мебошанд, ки таълими касбӣ надоранд ва ѐ бинобар
танаффуси тӯлонӣ малакаи худро гум кардаанд. Ғайр аз ин, тақрибан
66,3% бекорони ба қайд гирифташуда маълумоти миѐнаи умумӣ ва
миѐнаи нопурра доранд, ки 34,2 ҳазор нафарро ташкил медињанд.102 Ин
омилҳо барои бекорон мушкилоти бо кор таъминшавиро пайдо
мекунанд.
Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо захираҳои зиѐди меҳнатӣ
тавсиф мешавад, роҳи беҳтарини афзоиши даромад ва баланд бардории
сатҳи зиндагии аҳолӣ танҳо шуғлнокї буда метавонад. Имконияти
ҳалли масъалаи шуғли аҳолӣ аз ҷониби олимони Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раҳимов Р.К. ва Қаюмов Н.Қ. чунин қайд карда шудааст: “мушкилоти
шуғли аҳолии қобили меҳнат ба яке аз мухолифатҳои асосии иқтисодиѐт

102

Продовольственная безопасность и бедность №2 – 2020. Агентство по статистике при Президенте
Республики Таджикистан, Душанбе. - С.63. стр. 11.
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дар давраи гузариш табдил ѐфтааст”.103 Дар ин марҳилаи рушди
иқтисодиѐти Тоҷикистон бояд рушди иќтидори истеҳсолӣ ҷой дошта
бошад, ки ба афзоиши ҷойҳои корӣ бо мақсади баланд бардоштани
даромади воқеӣ ва сатҳи зиндагии аҳолӣ равона карда шавад. Ин, дар
навбати худ, ба болоравии фаъолнокии иқтисодӣ суръат мебахшад.
Дар нақшагирии стратегӣ мушкилоти самарабахшии шуғлнокї
ҳанӯз ҳам ба мадди аввал гузошта нашудааст, ки яке аз ҳадафҳои
ояндавии Стратегияи миллии рушд то давраи 2030 мебошад. Дар
раванди татбиқи ҳадафҳо ва вазифаҳои Стратегияи миллии рушд то
давраи 2030 ва Барномаи миѐнамўњлати рушди Љумњурии Тољикистон
бояд механизмҳо, самтҳо ва шаклҳои шуғлнокӣ барои коргарон ва
ҷавонони бекор монда, воридшавии онњо ба бозори меҳнат таъмин карда
шавад, зеро муҳоҷирати меҳнатии беруна кафолати шуғли пурра,
муассир ва пурсамар дода наметавонад.
Имрӯз, сарфи назар аз пешбурди сиѐсати фаъоли модернизатсия дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон, муаммоњои маҳаллӣ, ки ба рушди инноватсионии
макроиқтисодӣ халал мерасонанд, то ҳол ҳалли худро наѐфтааст, ба
монанди:
- сатҳи пасти хароҷот ва таҳқиқот дар соҳаи сармоягузорӣ ба
сармояи инсонї, ки аз сатҳи давраи пешазбӯҳронии соли 2008 чандин
маротиба кам аст;
- беэътиноӣ нисбат ба сармояи инсонӣ дар соҳаи инноватсия ва
технология,

инчунин

системаи

нисбатан

заифи

омӯзиш

барои

корхонаҳои инноватсионӣ;
- инфрасохтори инноватсионӣ нисбатан суст тараққӣ ѐфта, ки ба
дастгирии самараноки соҳибкории хурди инноватсионӣ дар масъалаҳои
таъсис, рушди робитаҳои коммуникатсионӣ, ворид шудан ба бозор бо
маҳсулоти инноватсионӣ нигаронида шудааст.
103

Каюмов H.H., Рахимов Р.К. К вопросу о темпах экономиского роста в условиях переходной экономики
Таджикистана.// Экономика Таджикистана: стратегия развития. 2002. — № 3. – С. 23-38.
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Ҳамин тариқ, барои ноил гардидан ба вазифаҳои гузошташуда ба
сохторҳои ҳукуматӣ зарур аст, ки ҷидду ҷаҳдашонро дар ду самти асосӣ
тамаркуз

диҳанд:

ба

модернизатсияи

иқтисодиѐт

ва

инкишофи

инфрасохтори минтақа. Ба ҳаракати бомуваффақият дар самтҳои мазкур
истифодаи оқилонаи иқтидори истеҳсолӣ ва зеҳнӣ, муҳити мусоиди
инвеститсионӣ, амалигардонии лоиҳаҳои инвеститсионии тиҷоратӣ ва
ғайритиҷоратӣ, ба вуҷуд овардани инфрасохтори дастгирии раванди
инноватсионӣ, инкишофи робитаҳои беруна, таҳкими пояи моддию
техникии соҳаи иҷтимоӣ, ҷорӣ намудани тадбирҳои иловагии дастгирии
иҷтимоии

шаҳрвандон,

ҷорӣ

намудани

шаклҳои

инвеститсионии

хизматрасонии иҷтимоӣ, модернизатсияи соҳаи таъминоти иҷтимоӣ
мусоидат хоҳанд кард.
Имрўз љомеаи муосирро зарур аст, дар сатњи минтаќавї ба маљмўи
муассисањое, ки афзоиши иќтидори инноватсионии сармояи инсониро
таъмин карда метавонад, таваљљўњ намоянд:
 ташкили институтҳои самти стратегии тиҷорат (барномаҳо,
стратегияҳо дар соҳаи дастгирии фаъолияти инноватсионӣ);


бо мақсади таъмини тақсимоти баробари даромадҳои аҳолӣ зарур

аст, ки тиҷорати хурду миѐна дар тамоми минтақаҳои кишвар рушд ѐбад;
 ташкили муассисаҳои дастгирии инфрасохтор дар минтаќањо;
 созмондиҳии институтҳо барои муттаҳидсозии тиҷорати минтақавӣ
(шарикӣ, шабакаҳои тиҷоратӣ, иттифоқҳо ва иттифоқҳои стратегӣ,
ассотсиатсияҳое, ки тиҷорати инноватсиониро дастгирӣ мекунанд).
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БОБИ III. ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ
НЕКЎАЊВОЛИИ ХОЉАГИЊОИ ХОНАВОДАГЇ ДАР МИНТАЌА
3.1. Самтњои афзалиятноки танзими фаъолияти хољагињои хонаводагї
дар вилояти Суғд
Алњол, сиѐсати иљтимоию иќтисодии дар асоси рушди пойдори
иќтисодї ба амал татбиќшаванда, пеш аз њама, ба баланд бардоштани
сатњи њаѐти ањолии Љумњурии Тољикистон равона карда шудааст.
Хољагии хонаводаи муосири тољик ба сифати яке аз субъектњои
муњимтарини хољагидор тасдиќ гардидааст, зеро он ба раванди
ташаккули нерўи корї ва сармояи инсонї, истењсоли бисѐр мањсулоту
хизматњо, љалбу истифодаи захирањои моддию молиявї ворид шудааст.
Имкони

мустаќилона

муайян

кардани

мушаххасоти

раванди

такрористењсоли худро ба даст оварда, хољагињои хонаводагии ватанї
таъсирашонро ба равандњои иќтисодие, ки дар сатњњои мухталиф, аз
љумла дар сатњи минтаќавии ташкили хољагии љамъиятї мегузаранд,
пурзўр мекунанд.
Аз рушди пойдори хољагињои хонаводагї фаъолияти бехатари
умуман

низоми

иќтисодї

вобаста

аст.

Ќиматњои

баланди

нишондињандањои иљтимоию иќтисодии зерин ба томияти низоми
амнияти иќтисодии хољагињои хонаводагї кафолат медињанд: сатњи
даромад; сохтори харољот; озодии иќтисодї; фаъолнокии иќтисодї;
самарабахшии сиѐсати давлатии иљтимої ва иќтисодї.
Хољагии хонаводагї чун воњиди хурдтарини низомманди хољагии
минтаќавї дар бозори мењнат, дар бозори истеъмолї, бозори амволи
ѓайриманќул ва бозори молиявї амал мекунад.
Хоҷагињои хонаводагї дар пешниҳоди захираҳои меҳнатї ба бозори
меҳнат субъекти асосї ба ҳисоб мераванд. Аз ин лиҳоз шумораи
нафароне, ки ҷои кор надоранд, яъне бекор ҳастанд дар хоҷагињои
хонаводагї шароити иќтисодии нисбатан паст доранд, бинобар ин аз
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нуқтаи назари иқтисоди зиѐд шудани теъдоди бекорон ба ҳолати
иҷтимоию иқтисодии ҳар як хонавода таъсири манфии ҷиддї дорад. Бо
тарзи аниқ истода гузарем, дар навбати аввал қобилияти ҳоҷагидории
хонавода коҳиш меѐбад, даромад ба ҳар сари аҳолї кам мегардад ва аз
ҳама муҳим, эҳтимолияти зиѐд шудани теъдоди ҷинояткорї дар ҷомеа
меафзояд. Аз ин лиҳоз мақомоти маҳаллии давлатиро бо ҳамкории
бахши хусусї ва дигар нињодҳои танзимкунандаи давлатї ба масъалаи
бо имконият кӯтоҳ намудани давомнокии ҷустуҷўи кор, эҳѐи ҷойҳои
кории нав бояд диққати махсус дода шавад.
Вақте ки давомнокии ҷустуҷўи кор зиѐд аст муҳити хољагињои
хонаводагї низ муташанниљ мегардад, яъне шароити иќтисодии
хонаводањо паст гардида, камбизоатї зиѐд мегардад. Дар ин радиф дар
ҷадвали 19 давомнокии ҷустуҷӯи кор дар вилояти Суғди Љумњурии
Тољикистон мавридаи тадқиқ қарор дода шудааст.
Љадвали 19. - Таќсимоти шумораи бекороне, ки дар раѐсати агентии мењнат ва
шуѓли ањолї аз рўи давомнокии љустуљўи кор дар солњои 2015-2020 ба ќайд
гирифта шудаанд
Солњо

2015

9652
100

8118
100

8940
100

нафар

850

798

719

886

898

(%)
нафар
(%)
нафар
(%)
нафар
(%)
нафар

7,8
2522
23,0
3086
28,2
2642
24,2
1838
16,8

7,4
2814
26,0
3187
29,5
2440
22,6
1570
14,5

7,4
2150
22,3
2990
31,0
2282
23,6
1511
15,7

10,9
2143
26,4
2233
27,5
2069
25,5
787
9,7

10,0
2722
30,5
2389
26,7
1768
19,8
1163
13,0

то 1 моњ

аз 6 то 12 моњ
аз 1 сол
зиѐдтар

2018

10809
100

нафар

аз 3 то 6 моњ

2017

10938
100

Бекорон –
Њамагї

аз 1 то 3 моњ

2016

дар охири сол, нафар
2019
2020

(%)

(%)

7906
100
951
12,0
2450
31,0
1903
24,1
1877
23,7
725
9,2

Њисоби муаллиф дар асосї: Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон. Хуљанд, 2021. – С. 185.

Чї тавре ки аз ҷадвал бармеояд, давомнокии чустуҷӯи кор нисбатан
хеле тӯлонї аст. Масалан теъдоди бекороне, ки аз 6 моҳ то 1 сол ва зиѐда
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аз он дар ҷустуҷӯи кор қарор доранд дар соли 2020 зиѐда аз 32,9 %
миқдори умумии бекоронро ташкил кард. Ин нишондиҳанда дар соли
2015 41% – ро ташкил медод. Бо тарзи умум миқдори шахсоне, ки дар
ҷустуҷўи кор буданд коҳиш ѐфтаанд, вале ба ин нигоҳ накарда сатњи
бекорон хеле зиѐд аст.
Дар мадди аввал яке аз самтҳои сиѐсати минтақавї таъмини њар як
хоҷагии хонавода ба кори доимї ѐ ин ки фароњам овардани шароити
мусоид барои ривоҷу равнақ ѐфтани соҳибкории оилавї, хонакорї,
њунармандї бояд бошад. Ба назари мо, хољагии хонаводагї бо тамоми
љузъњою сохторњои асосии иќтисодиѐти минтаќавї алоќаи таркибї
дорад ва бо ин роњ мукаммалгардонии шароити иќтисодии хонаводаро
таъмин намуда, хосияту сифатњои асосиро њангоми таъсири гуногуни

Хољагии хонаводагї ва
љузъњои асосии иќтисодиѐти
минтаќа

беруна ва таѓйироти дохилї нигоњ медорад (ниг. ба расми 4).

Буљети минтаќавї
Сиѐсати иљтимоии минтаќа
Бозори мењнат дар минтаќа
Бозори истеъмоли
молу хизматњо

Бозори молиявии минтаќа
Хољагии манзилию
коммуналии минтаќа

Расми 4. - Схемаи сохтори њамкории хољагињои хонаводагї ва љузъњои асосии
иќтисодиѐти минтаќавї

Чї тавре ки аз расми 4 бармеояд, хољагињои хонаводагї дар низоми
иќтисодии минтаќа љойгир шуда, тибќи таќсимоти мењнат вазифањои
махсуси истењсолї ва такрористењсолиро иљро мекунанд. Њамкории
бахши хољагињои хонаводагї дар сохтори иќтисодиѐти минтаќа иљрои

123

вазифаи муњимтарини зеринро аз љониби хољагињои хонаводагї таъмин
мекунад: ќонеъгардонии талаботи истеъмолї, ки шарти муњимми
фаъолияти механизми бозорї мебошад.
Бо вуљуди дигаргунињои бозорї њиссаи даромад аз фаъолияти
соњибкорї ва моликият дар сохтори даромади хољагии хонаводагї хеле
паст боќї мемонад. Дар он, мисли пештара, њиссаи даромад аз
кироякорї афзалият дорад. Њамчунин ќисми назарраси даромадњои
хољагињои хонаводагї дар иќтисодиѐти «нињонї» ташаккул меѐбад, ки ба
љалби онњо ба раванди сармоягузорї ва истифодаи маљрои дахлдори
воситањо ба сифати таъмини моддии баргардондани ќарзњо мамониат
мекунад. 104
Њамоњангсозии

њамкории

мутаќобилаи

буљетњои

хољагињои

хонаводагї бо буљети минтаќаи Љумњурии Тољикистон вазифаи
муњимтарини сиѐсати давлатї (аз љумла минтаќавї) дар рушди бахши
хољагии хонаводагї ба шумор меравад. Байни хољагињои хонаводагї ва
давлат

мунтазам

њаракати

пулї

сурат

мегирад:

аъзои

хољагии

хонаводагї дар бахши давлатї кор карда ѐ ба давлат молу хизмати
истењсолкардаашонро фурўхта, аз давлат музди кор ѐ даромад мегиранд.
Ѓайр аз ин, сиѐсати иљтимоию иќтисодиро амалї гардонида, давлат
трансфертњои

мухталифи

пулї,

њамчунин

неъмату

хизматњои

љамъиятиро дар шакли натура равона месозад. Айни замон дар
хољагињои хонаводагї њангоми пардохти андоз, бољ, хирољ ва дигар
пардохтњо ба буљет ва фондњои ѓайрибуљетї муносибатњои молиявї бо
давлат ба вуљуд меоянд.
Дар марњилаи муосири рушди иќтисодиѐт хољагии манзилию
коммуналї дар вазъияти на он ќадар хуб ќарор дорад. Ба он сатњи пасти
истифодаи самарабахши энергия ва сарфаи захира хос аст. Серхарљии
баланди хизматрасонї боиси баландшавии тарифањои хизматњои
коммуналї

мегарданд.

Вале,

азбаски

хољагињои

хонаводагї

Чумакова Н.А. Финансовая несостоятельность системы домашнего хозяйства (на материалах г. Краснодара). //
Вестник Адыгейского государственного университета. Экономика. − 2011. − № 1. − С. 73-77.
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масрафкунандагони фаъоли хизматњои коммуналї мебошанд, онњо
ќобиланд дар асоси арзишњои муштарак хољагии мањаллиро дигаргун
созанд, шароити зистро мутаносибан ба манфиату талаботи худ бењтар
намоянд.
Дигаргуншавии механизмњои идоракунии иќтисодиѐт, љустуљўи
роњњои нави рушд, ба туфайли ин, таѓйирѐбии мушаххасоти асосии
фаъолияти њаѐтии љамъият вижагињои давраи гузариш ба њисоб
мераванд. Шакливазкунии иљтимоию иќтисодї, ки ба куллан таѓйир
додани низоми куњна ва

ташаккули низоми нави муносибатњо

нигаронида шудаанд, дар љанбањои макроиќтисодии ислоњот тамаркуз
ѐфта, рушди љамъиятиро аз самти бањисобгирии њолати ањолї ва
дигаргунињои амалигардонандаро идрок кардани он тамоман ба тарафи
дигар бурданд. 105
Ќайд кардан зарур аст, ки амалигардонии фаъолияти мењнатї ва
истеъмоли молу хизматњо бевосита дар ташаккули маљмўи мањсулоти
минтаќавї иштирок мекунанд, табдилѐбии пасандозњои хољагињои
хонаводагї ба захирањои инвеститсионии минтаќавї бошад хусусияти
дарозмўњлати стратегї дорад.
Аз ин бар меояд, ки хољагињои хонаводагї субъекти махсуси
иќтисодиѐти минтаќавї мебошанд. Онњо як ќисми мањсулоти иловаро
дар намуди музди кор истеъмол намуда, онро ба сармояи инсонї ва
инвеститсияњо мубаддал мегардонанд. Хољагињои хонаводагї воњиди
ибтидоии бозорї ба њисоб мераванд ва тибќи ќонунњои бозор амал
мекунанд.
Фаъолияти њаѐтии хољагињои хонаводагиро мавриди омўзиш ќарор
дода, самтњои асосии иштироки хољагињои хонаводагиро дар рушди

105

Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомали Рахмон ба Маљлиси Оли Љумњурии Тољикистон аз 26 апрели
с.2013

125

иќтисодиѐти минтаќавї људо кардан мумкин аст, ки онњо дар расми 5
инъикос ѐфтаанд.106
Самтњои таъсири хољагињои хонаводагї ба рушди
иќтисодиѐти минтаќа

- ташаккул ва такрористењсоли иќтидори инсонї – шарти
муњимтарини стратегии фаъолияти дарозмуњлату устувор ва
самарабахши низоми иљтимоию иќтисодии минтаќа

-истеъмоли молу хизматњое, ки дар корхонаю ташкилотњои
минтаќа истењсол шудааст
- фаъолияти мењнатї дар корхонаю ташкилотњои минтаќа
ва иштирок дар ташаккули маљмўи мањсулоти минтаќавї ва
даромадњои буљети минтаќавї
-иштирок дар раванди инвеститсионии минтаќа: ѓайримустаќим
ва ѐ мустаќим
иштирок дар идоракунии корхонањои минтаќа (ба воситаи
механизмњои сањомї ва институти иттифоќњои касаба)
-

- иштирок дар идоракунии иќтисодиѐти минтаќа тавассути
механизмњои
ташкилотњои
љамъиятї
ва
институти
худидоракунии мањаллї
- таъмини бозори озуќавории минтаќа бо мањсулоти барзиѐди
хољагињои хусусии ѐрирасон

Расми 5. - Самтњои таъсири хољагињои хонаводагї ба рушди иќтисодиѐти
минтаќавї

Таќвияи наќши хољагињои хонаводагї ба самарабахшии ислоњоти
иљтимоию иќтисодї дар њудуди минтаќаи мушаххас таъсири калон
мерасонад. Истифодаи олатњои љалби захирањои хољагињои хонаводагї
ба гардиши иќтисодї боиси он мегардад, ки пасандозњои захиравии
ањолї ба сифати такони пурќуввати рушди динамикии иќтисодиѐти
минтаќа истифода шаванд.
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Негматова Ш.Ѓ. Самтњои афзалиятноки танзими фаъолияти хољагињои хонаводагї дар вилояти
Суғд [Матн] / С.А. Газибеков, Ш.Ѓ. Негматова // Ахбори ДДҲБСТ. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. –
Хуҷанд, 2021. -№3 (88). – С. 61-70 (ISSN 2411-1945);
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Дар шароити њукмфармоии моликияти давлатї даромади асосии
хољагињои хонаводагиро музди кор ва пардохтњо аз буљет ташкил
мекарданд. Баробари рушди муносибатњои бозорї наќши сарчашмаи
дувум торафт баланд шудан гирифт. Вале алњол низ музди кор даромади
асосї боќї мемонад. Ањамияти намуди алоњидаи сарчашмаро дар оилаи
мушаххас таркиби иљтимоии он муайян мекунад. Масалан, хољагињои
хонаводањое њастанд, ки дар онњо музди мењнат ќариб 100% даромади
пулиро ташкил мекунад. Зану шавњари бефарзанд, ки њар ду љой кор
мекунанд, мисоли ин гуфтањо шуда метавонанд. Хољагињои хонаводањое
њастанд, ки даромади пулии онњо танњо аз њисоби трансфертњои
иљтимоии давлатї ташаккул меѐбад. Масалан, зану шавњари нафаќахўр,
ки наберањои хурдсолашонро тарбият мекунанд. Ба сохтори даромади
хољагињои хонаводагї мањалли зист, яъне дар шањр ѐ дењот зиндагї
кардани онњо низ таъсир мерасонад.
Ба маќсади њифзи иљтимої давлат ба ањолї њаљми њадди аќалли
музди мењнатро кафолат медињад. Бисѐрињо чунин мешуморанд, ки
њаљми њадди аќалли музди мењнат ба њудуди поѐнии пардохти музди
мењнат, ки ба мењнати аз њама камихтисоси одї муќаррар карда
мешавад, мутобиќат дорад. Њаљми музди мењнати воќеї бо назардошти
њамаи намудњои пардохтњо (мизонњои тарифї, маош, иловапулї ва
ѓайра) набояд аз њаљми њадди аќалли музди мењнат, ки ќонунгузорї
муќаррар намудааст, новобаста аз он ки одам дар кадом ташкилот кор
мекунад, паст бошад.
Ѓайр аз ин, иштирок дар идоракунии корхона (тавассути институти
идоракунии корпоративии љамъиятњои сањомї ва институти иттифоќњои
касаба), њамчунин иштирок дар идоракунии иќтисодиѐти минтаќа
тавассути

механизмњои

ташкилотњои

љамъиятї,

ташкилотњои

худтанзимкунанда ва институти худидоракунии мањаллї самтњои
муњимми таъсиррасонии хољагињои хонаводагї ба рушди иќтисодиѐти
минтаќавї мебошанд.
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Ќайд кардан зарур аст, ки њамаи самтњои таъсири хољагињои
хонаводагї ба иќтисодиѐти минтаќавї, ки дар боло номбар гардиданд,
байни њам алоќаи зич доранд. Агар онњо самарабахш амалї гардонида
шаванд, њамдигарро пурра мекунанд ва таќвият мебахшанд. Масалан,
фаъолияти

мењнатии

самарабахш,

махсусан

агар

бо

иштироки

шањрвандон – сањомони корхонањои худї дар низомњои назорати
корпоративї такмил дода шавад, боиси афзоиши даромадњои воќеии
пулї ва мутаносибан, дар мавриди баробарии шароитњои дигар,
зиѐдшавии тамоюл ба пасандоз мегардад. Иштироки воќеї, на зоњирию
рўякии хољагињои хонаводагї дар фаъолияти институти худидораи
мањаллї ба сарфаи воситањои худии хољагињои хонаводагї, ки ба
маќсадњои рушди мањаллї људо карда мешаванд ва мутаносибан, ба
сарфаи воситањо барои афзоиши истеъмоли љорї ва пасандоз имкон
медињад.
Таҳлили таъсири нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ба маҷмӯи маҳсулоти
минтақавӣ ба истифодаи усулҳои муосири эконометрикӣ асос ѐфтааст.
Бо ҳадафи таҳқиқ, усули регрессияи бисѐромила ҳамчун воситаи таҳлил
интихоб шудааст, ки ба мо имкон медиҳад алоқамандии байни якчанд
нишондињандањои тағйирѐбандаи мустақилро вобаста намоем. Омилҳое,
ки ҷанбаҳои мухталифи хољагињои хонаводагиро тавсиф мекунанд,
ҳамчун тағйирѐбандаи мустақил амал менамоянд, ки сатҳи маҷмӯи
маҳсулоти минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он вобаста аст.
Њангоми арзѐбии сатњи њаѐти хољагињои хонаводагї, пеш аз њама,
омилњоеро људо мекунанд, ки ба сатњу сифати њаѐти ањолї таъсир
мерасонанд. Бинобар ин, тасњењи талаботро ба ташаккули сатњи даромад
ва сифати њаѐт мувофиќи маќсад мешуморем (ниг. ба љадвали 20).
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Љадвали 20. – Нишондињандањои иљтимоию иќтисодии некўањволии
хољагињои хонаводагии вилояти Суѓд, дар солњои 2010-2020
Солњо

МММ ба њар
сари ањолї
(бо нархњои љорї,
сомонї)

У

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Даромади пулї
моње ба як узви
хонавода
(сомонї)
Х1

277,96
308,34
369,42
425,62
396,4
380,0
418,5
500,6
496,2
543,1
671,05

2600,8
3123,1
3814,9
4348,9
4695,8
4793,7
5722,0
6712,9
6900,3
7585,8
7853,7

Харољоти
истеъмолї,
(сомонї)

Шумораи бекорони
расман ќайдшуда
(њаз.нафар)

Х2

Шумораи
миѐнасолонаи
кормандон
(њаз.нафар)
Х3

213,42
258,28
305,75
339,43
326,72
318,83
347,69
401,46
385,03
434,80
641,47

398,7
391,7
389,6
393,9
401,5
402,0
401,9
402,7
408,2
421,5
432,4

14,6
12,7
11,8
11,4
10,9
10,9
10,8
9,7
8,1
8,9
7,9

Х4

Њисоби муаллиф аз рўи сарчашмаи: Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, ш. Хуљанд, 2015. – С. 114-115; Омори солонаи вилояти Суѓд,
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Хуљанд, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.

Барои муайян кардани омилњое, ки ба маљмўи мањсулоти минтаќавї
таъсир мерасонанд, модели бисѐромилаи регрессионї тањлил намуда шуд,
ки дар натиљаи он муодилаи зерин ба амал омад:
7733,38 + 17,35х1 + 12,54х2 + 35,24х3 – 396,28х4 (3.1)
Коэффисиентњои чандириро дар ифодаи мутлаќ муќоиса намуда, ќайд
кардан мумкин аст, ки дар марњилаи љории инкишофи Тољикистон
нишондињандаи

аз

њама

самарабахше,

ки

некўањволии

хољагињои

хонаводагиро тавсиф мекунад, даромади миѐнаи хољагињои хонаводагї (ба
њар сари ањолї) мебошад. Шумораи умумии нерўи корї бошад њиссаи
баланд дорад.
Натиљањои регрессияи бисѐромила дар љадвали 21 оварда шудааст.
Љадвали 21. –Коэффисиенти чандирии омилҳо
Аломати омилї
Даромади пулї ба як узви хонавода, дар як моњ
Харољоти истеъмолї
Шумораи миѐнасолонаи кормандон
Шумораи бекорони расман ба ќайд гирифта

бо %
17,35
12,54
35,24
-3,96 маротиб

Муаллиф дар асоси манбаи зерин њисоб кардааст: Омори солонаи вилояти Суѓд, Агентии омори
назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Хуљанд, 2021. – С.12-13; 139-144; 211-213.
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Аз рӯи муқоисаи коэффисиенти чандирӣ, метавон қайд кард, ки агар
даромади пулї моње ба як узви хонавода 1% зиѐд шавад, пас МММ
17,35% меафзояд. Дар марҳилаи кунунии рушди минтаќа нишондиҳандаи
самараноке, ки сатҳи маҷмӯи маҳсулоти минтақаро ба ҳар сари аҳолӣ
муайян мекунад, ба тағйирѐбии шумораи миѐнаи шуѓлнокон ҳассос
мебошад, њар як фоиз зиѐдшавии он боиси 35,24% афзудани МММ
мегардад. Бекорӣ низ ба МММ алоқаманд аст: як банди фоизї камшавии
шумораи бекорон боиси 4,0 маротиба зиѐд шудани маљмўи мањсулоти
минтаќавї мегардад.
Аз ин рӯ, имрӯз зарурати объективӣ бо роҳи баланд бардоштани
ҳосилнокии меҳнат, шуғли аҳолӣ ва таъмини рақобатпазирии маҳсулоти
ватанӣ тақвият дода мешавад. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар он
кишварҳое, ки сатҳи баландтарини зиндагӣ ба даст оварда шудааст,
масалан, дар давлатҳои Аврупои Ғарбӣ, Осиѐ ва Амрикои Шимолӣ,
иқтисодиѐт дорои соҳаи рушдкарда, низоми мураттабу муназзам,
инфрасохтори истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ, ҳосилнокии баланди меҳнат,
техника ва технологияи пешрафта мебошад.
Натиљањои регрессияи бисѐрченака дар љадвали 22 оварда шудааст.
Љадвали 22. - Натиҷаҳои ҳисобкунии регрессияи бисѐромила
Нишондњанда
Коэффисиенти коррелятсионї (R)
Коэффисиенти детерминатсионї (R2)
Хатогињои стандартї
Мушоњида

Арзиш

0,984
0,969
406,2
11
Муаллиф дар асоси манбаи зерин њисоб кардааст: Омори солонаи вилояти Суѓд,
Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тољикистон. Хуљанд, 2021. – С.12-13; 139-144;
211-213.

Натиљањои тањлили ба дастомада нишон медињанд, ки зичии алоќаи
мутаќобилаи байни аломатњо мусбат аст, зеро, чи тавре ки маълум шуд,
коэффисиенти коррелятсия ба R=0,984 баробар мебошад. Њамчунин
коэффисиенти детерминатсия њисоб карда шуд, ки он R2=0,969-ро ташкил
кард. Аз ин љо бармеояд, ки вобастагии маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ аз
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таѓйирѐбии даромади миѐна ба њар сари ањолї бо назардошти омилњои
мавриди тадќиќ таќрибан 96,9%-ро ташкил мекунад.
Тадќиќ нишон дод, ки тибќи модели таҳияшуда таъсири аз њама
зиѐдро тағйирѐбии даромади хољагињои хонаводагї дар солҳои ҷорӣ ва
қаблӣ, тағйирот дар њайъати аҳолии шуѓлнок, сипас МММ ва харољоти
истеъмолї мерасонанд.
Њамин тариќ, модели тањия гардида пурра мувофиќу мутобиќ буда,
тамоми коэффисиентњои регрессия муњимманд ва мутаносибан онро
барои ќабули ќарор ва амалигардонии ояндабинї истифода бурдан
мумкин аст.
Механизми муосири танзими хољагии хонаводагї дар низоми
иќтисодиѐти минтаќа яке аз самтњои фаъолияти њокимияти давлатї ба
њисоб рафта, он метавонад дар рушди иљтимоию иќтисодиѐти минтаќа
наќши худро гузошта бошад.
Низоми иќтисодиѐт ба хонаводањо диќќати махсус дода, онро ба
сифати субъекти мустаќили муносибатњои бозорї тањќиќ менамояд.
Зимнан сиѐсати давлатии ба хољагии хонаводагї нигаронида шуда,
татбиќи чунин принсипњо, аз ќабили ба вуљуд овардани шароит барои
амалњои мустаќилона ва фаъолонаи ањолї, ташкили ѐрии воќеию
мушаххасро ба гурўњњои аз лињози иљтимої заъфпазир аз ќабили
гирифтани маълумот, ташкили кори худ, бизнеси оилавї пешбинї бояд
намуд.
Танзими хољагињои хонаводагї дар амалигардонии вазифањои
асосии иљтимоии онњо дар рушди иќтисодиѐти минтаќа самти муњим ба
шумор меравад. Аз нуќтаи назари наќш ва ањамият дар иќтисодиѐти
минтаќа хољагињои хонаводагї субъектњои худташкилшудаи хољагидорї
мебошанд. Аъзои хољагињои хонаводагї вазифањои мушаххасро дар
соњањои истењсолот, истеъмолот ва такрористењсоли сармояи инсонї
иљро мекунанд, њамчунин дар тавлид ва рушди иќтидори иќтисодии
бахшњои асосии иќтисодиѐти минтаќа ба маќсади ба њадди аксар
расонидани некўањволии худ ширкат меварзанд (ниг. ба расми 6).
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Расми 6. - Танзими фаъолияти хољагињои хонаводагї дар вилояти Суғд
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Манфиатдории хољагињои хонаводагиро ба робита ва њамкорї бо
дигар субъектњои иќтисодиѐти бозорї махсус таъкид кардан лозим аст.
Татбиқи тадбирҳои мазкур дар сурати ҳамкории мутақобила дар ҳамаи
сатҳҳои ҳокимият бомуваффақият хоҳад буд. Дар дурнамои дарозмуддат
баромадан ба мушаххасоти сифатан нави рушди иҷтимоию иқтисодии
минтақа қобили қабул ба ҳисоб меравад.
Хољагињои хонаводагї ба ташаккулу рушди иќтидори иќтисодии
бахши воќеии иќтисодиѐти минтаќа таъсири назаррас мерасонанд, ки он
дар самтњои зерин ифода меѐбад:
- таъмини пешнињодот дар бозори омилњои истењсолот, зеро
хољагињои хонаводагї тањвилгарони захирањои истењсолї (мењнатї,
ќобилиятњои соњибкорї, сармоя) мебошанд;
- таъмини сатњи барои фаъолияти механизми бозорї зарурии
талаботи истеъмолї ба молу хизматњое, ки корхонањои хусусї ва давлатї
истењсол кардаанд;
- пур кардани ќисми даромади буљети давлатї тавассути пардохти
андоз ва дигар намудњои пардохтњои њатмї;
- ташаккули андўхт ва инвеститсияњо аз њисоби пасандози хољагињои
хонаводагї, ки барои ширкатњо ва давлат сарчашмаи сармоягузории
истењсолот мебошад;
-

такрористењсолу

рушд ва амалигардонии сармояи инсонї

тавассути иштиѓол дар соњањои мухталиф;
- баланд бардоштани некўањволии хусусии хољагињои хонаводагї
тавассути рушди бизнеси оилавї, ки он умуман ба рушди иќтисодиѐти
бозорї мусоидат мекунад.
Тањияи модели муосири хољагии њонаводагї дар рушди минтаќа бо
истифодаи тавсияи методикаи муосири танзими хоҷагии хонаводагӣ дар
минтақа, сармоягузорӣ ба ташкили инфрасохтори муосири иҷтимоӣ иқтисодии минтақа ва ташкили љойњои корї, танзими ҳифзи ҳуқуқҳои
хоҷагии хонаводагӣ ва ҳунармандон дар муносибатҳои меҳнатӣ,
баҳодиҳии омилҳои таъсиррасон ва механизми идоракунии он дар сатҳу
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сифати ҳаѐти аҳолӣ метавонад омили рушди иљтимоию иќтисодии
минтаќа бошад.
Сиѐсати давлатї бевосита бояд нисбат ба хољагињои хонаводагї, пеш
аз њама, чунин роњњоро пешбинї намояд:
- њавасмандгардонї ва дастгирии бизнеси хурди «оилавї», ки барои
хољагии хонаводагї пойгоњї аст, њамчунин њавасмандгардонї ва
дастгирии фаъолияти инфиродии мењнатї;
- идома додани сиѐсати дастгирии шаклњои мухталифи хољагињои
хусусии ѐрирасон – људо кардани ќитъањои замин, пешнињоди тарифањои
имтиѐзнок;
- таъмини шароит барои тањким ва тараќќии хољагињои хусусии
ѐрирасон (хољагињои хонаводагии дењот), њатман нигоњ доштани
«андозбандии тарањњумовар» барои онњо; таъмини фурўши мањсулоти
молї, ки барои ин њавасмандгардонии иќтисодї ва њуќуќии фаъолияти
кооператсияи

матлубот

ва

ташкилоту

ширкатњои

мухталифи

мањсулоттайѐркунї, коркард, мањсулотхарии давлатї ва тиљоратї,
таъсиси љамъиятњои кредитї, кооперативњои истифодаи муштараки
техникаю наќлиѐти кишоварзї таќозо карда мешавад;
- њифзи њуќуќи хонакорон дар муносибатњои мењнатии онњо ва ба
тартиб даровардани њифзи иљтимоии онњо ва таъмини нафаќавї њини ба
синни нафаќа расидани онњо;
- саъю кўшиши назаррас барои харољот дар ташаккули сармояи
инсонии хољагињои хонаводагї, дар раванди тарбияи насли наврас, ки
барои афзоиши њосилнокии мењнат дар иќтисодиѐти минтаќавї шароити
зарурї ба вуљуд меорад.
Њамин тариќ, рушди иќтисодиѐти хољагињои хонаводагї њиссаи
назарраси сарватњои миллии мамлакат ва минтаќаро ташкил мекунад, ки
амалигардонии

самарабахши

он

метавонад

барои

гузаронидани

ислоњоти иљтимоию иќтисодї дар давлат пойгоњи моддиро таъмин
кунад, њамчунин сатњи некўањволии ањолиро назаррас баланд гардонад.
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3.2. Такмили механизмњои институтсионалии бењтаргардонии
некўањволии хољагињои хонаводагї дар минтаќа
Дар

давраи

гузариш

коњиши

фаъолнокии

ањолї дар

њамаи

минтаќањои љумњурї, дар тамоми категорияњои синнусолї ба мушоњида
расид.
Марњилаи мутобиќшавї дар Љумњурии Тољикистон, ки хеле тўл
кашид, то њол пурра ба итмом нарасидааст. Зимнан сатњи пасти дахолати
давлат ба фаъолияти бозории хољагии хонаводагї ба назар мерасад. Ин
њолатро дар амалияи як ќатор давлатњои дигаре, ки давраи гузариши
иќтисодиѐтро аз сар мегузаронанд, мушоњида кардан мумкин аст.
Дар Љумњурии Тољикистон то њол консепсияи сиѐсати давлатии
оилавї, ки бо сиѐсати демографї ва иштиѓоли ањолї, рушди иќтисодиѐти
оилавї алоќаманд бошад, тањия нагардидааст.
Сиѐсати давлатии оилавї низоми маќсадњою вазифањоро дарбар
мегирад, ки ба рушд, такрористењсол ва њифзи оила чун асоси бунѐдии
љамъият, нигоњдории арзишњои анъанавии оилавї, баланд бардоштани
наќши иљтимої – иќтисодї ва маънавии хољагињои хонаводагї дар
тараќќии Љумњурии Тољикистон нигаронида шудааст. Давлат ва
њукуматњои мањаллї, ки вазифањои њифзи иљтимоии ањолї, рушди
иќтисодии њудудњо ва таъмини сифати њаѐти ањолиро иљро мекунанд,
бояд тадбирњоро оид ба дастгирии иќтисодиѐти хољагињои хонаводагї,
ки ба афзоиши худтаъминкунии иќтисодї љидду љањд мекунанд, тањия ва
татбиќ намоянд ва самтњои стратегии рушди иќтисодиѐти оилавиро
муайян кунанд.
Тибќи консепсияи рушди иљтимоию иќтисодї бояд меъѐрњои
хољагињои хонаводагї оид ба сатњи таъмини иќтисодї муайян карда
шаванд, хољагињои хонаводагии аз лињози иќтисодї фаъол, ки ба
афзоиши худтаъминкунии иќтисодї љидду љањд намуда, тавассути
худтаъминкунї вазифањои иќтисодии худи хољагињои хонаводагиро
тавсеа мебахшанд, њавасманд гардонида шаванд. Њавасмандгардонї ва
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дастгирии давлатии худтаъминкунии иќтисодиѐти оилавї дурнамои нави
рушди онро ба вуљуд меорад, ки дар он њар як хољагии хонаводагї оид
ба гирифтани даромад, таъмин кардани харољоти худ, ки ба баланд
бардоштани сатњи њаѐт ва маќоми иљтимоии хољагињои хонаводагї
мусоидат мекунад, самтгирии њадафмандро муќаррар карда метавонад.
Дастгирии инвеститсионии шарикон оид ба рушд, воситањои
ташкилотњои бисѐрљониба ва њамкории техникии онњо дар масъалањои
тањия ва татбиќи тадбирњои дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии
Тољикистон дар давраи то соли 2030 пешбинишуда сарчашмањои хеле
муњимми рушди барномавии мамлакат ба њисоб мераванд. Пешбинї
мегардад, ки шарикон оид ба рушд аз њисоби воситањои грантї
маблаѓгузориро зиѐд мекунанд, ки ба маќсадњои нави рушди устувор
љавобгў мебошанд. Наќши њамоњангсозии муассисањои СММ дар
дастгирии натиљањои муќаррар кардани алоќањои даќиќ дар доираи
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли
2030 метавонад боэътимоди пешравиро дар масъалањои иљтимоию
иќтисодиро ба даст овардани он таъмин кунад.
Олатњои мушаххаси арзѐбии маблаѓгузорї, аз ќабили баррасии
харољот барои ѐфтани тарзњои тањкими боварї ба љонибдории
идоракунии институтсионалї, идоракунии молияи давлатї дар самти
дастгирии равандњои ислоњот, ки ба суръатафзоии пешравї дар татбиќи
Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли
2030 ѐрї расонида метавонанд, дар маблаѓгузорї наќши муњим
мебозанд.
Њангоми амалигардонии сиѐсати давлатии иљтимої манфиатњои
хољагињои хонаводагї ва таъсири онњоро ба талаботи афрод ба назар
гирифтан лозим аст, барои баланд бардоштани иќтидори захиравии (аз
љумла инсонию молиявии) хољагињои хонаводагї шароит ба вуљуд
оварда, оид ба дастгирии ќишрњои аз лињози иљтимої бењимояи ањолї
тадбирњои мухталиф андешидан лозим аст. Равандњои ташаккул ва
татбиќи сиѐсати давлатии иљтимої њатталимкон шаффофу оммавї буда,
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ба баланд бардоштани иќтидори захиравии ањолї ва истифодаи он
барои зиѐд кардани љаззобияти инвеститсионии минтаќа, ки дар он
њамин ањолї иќомат дорад, нигаронида шуда бошад. Равандњои мазкур
бояд даќиќан танзим кардаю самарабахшии онњо мавриди тафтиш
(мониторинг) ќарор гиранд.
Самтњои умдаи сиѐсати давлатии иљтимої инњоанд:
- дар макросатњ – таъмини амнияти миллї ва амалигардонии
њуќуќњои институтсионии шањрвандон, ки дар Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон сабт шудаанд;
- дар мезосатњ – рафъи тафриќаи сахт дар љамъият ва таъмини
њуќуќњои инсон тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон новобаста
аз минтаќаи истиќомат, ба вуљуд овардани шароит барои фаъолнокии
иќтисодї, рушди бизнеси хурд ва ба туфайли ин таъмини њифозати
иљтимої ва рушди шахсиятии њар узви чамъият, баланд бардоштани
љаззобияти инвеститсионї ва раќобатпазирии њудуд;
- дар микросатњ – баланд бардоштани иќтидори захиравии субъекти
иќтисодї, идоракунии самарабахши он бо назардошти манфиатњои
гурўњ (аз љумла аъзои хољагии хонаводагї), таъмини талаботи инсон, ба
вуљуд овардани шароитњои баланд бардоштани сифати сармояи инсонї,
сатњи мувофиќи њаѐт ва сифати њаѐти инсон ва чун натиљаи
ѓайримустаќим – њалли масъалањои иљтимої.
Дар шароити иќтисодї ва иљтимоии дар њаѐти мамлакати мо ба
миѐномада, масъалаи рушди иќтисодї ба мадди аввал мебарояд. Алњол
сиѐсати иќтисодию иљтимоии дар асоси рушди устувори иќтисодиѐт
амалї гардида истода, пеш аз њама, ба баланд бардоштани сатњи њаѐти
ањолии Тољикистон нигаронида шудааст. Ба ин маќсад танњо аз њисоби
љалби захирањои иловагии иќтисодї ноил гардидан мумкин аст. Хољагии
хонаводагї чун субъекти фаъолияти иќтисодї ба њайси манбаи
эњтимолии захирањои иќтисодии дархостнашуда зуњур мекунад.
Хољагињои

хонаводагии

муосири

тољик

яке

аз

субъектњои

муњимтарини хољагидорї ба шумор меравад, зеро он ба раванди
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ташаккули нерўи корї ва сармояи инсонї, ба вуљуд овардани бисѐр
мањсулоту хизматњо, љалбу истифодаи захирањои моддї, молиявї ва
иттилоотї љалб шудааст. Имкони мустаќилона муайян намудани
мушаххасоти раванди такрористењсоли худро ба даст оварда, хољагињои
хонаводагї таъсирашонро ба равандњои иќтисодие, ки дар сатњњои
мухталиф, аз љумла дар сатњњои минтаќавии ташкили хољагии љамъиятї
ба вуќўъ мепайванданд, таќвият доданд.
Дар Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то
соли 2030 сармояи инсонї умуман чун омили муњимми рушди истењсолот
ва иќтисодиѐт муайян карда шудааст, зеро сифати он бо рушди њамаи
соњањо зич алоќаманд мебошад. Байни дигар омилњои рушди минбаъдаи
иќтисодиѐт дар муќоиса бо сармояи захирањои табиї, воќеї ва молиявї
он љои аввалро ишѓол мекунад.
Дар иртибот бо ин нукта рушди сармояи инсонї чун самти
афзалиятноки фаъолияти Њукумати Љумњурии Тољикистон

муайян

шудааст.
Дар соњаи маориф барои Тољикистон баланд бардоштани сифати он
дар њамаи сатњњо ва нигоњ доштани дастрасии баробар ба тањсилот
барои њамаи категорияњои ањолї новобаста аз маќоми иљтимої ва
њуќуќї, љинс, синну сол, љои истиќомат бартарияти асосї мањсуб
мегардад.
Масъалањои рафъи бенавої то њол масъалаи мубрам боќї мемонад,
асоси таѓйир додани муносибатро ба њалли масъалањои бенавої
тавассути њалли масъалаи амнияти озуќаворї, таъмини амнияти
энергетикї, масоили бањсии об, санитария ва гигиена, ки ба сатњи њаѐт ва
некўањволии ањолї таъсир мерасонанд, ташкил мекунад.
Дар давоми 30 соли охир коњиш додани сатњи бенавої комѐбии
асосии Тољикистон гардид. Ќайд кардан муњим аст, ки дар давраи
амалигардонии Стратегияи давлатии паст кардани сатњи камбизоатии
ањолии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2025 ва Стратегияи
миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 Љумњурии
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Тољикистон ба рўйхати 10 мамлакатњое дохил мешавад, ки коњиши сатњи
бенавої бо суръати тез амали гардида истодааст. Аз соли 2000 то 2017
сатњи бенавої аз 83% то 29,7% коњиш ѐфта, сатњи ќашшоќї бошад аз 73%
то 14% поѐн фаромад.
Рушди иќтисодї, ки пайдарпай ба њисоби миѐна дар сатњи 7% дар як
сол боќї мемонад, ба коњиши сатњи умумии бенавої таъсири назаррас
расонид.
Тибќи додањои тадќиќи буљети хољагињои хонаводагї афзоиши
даромади онњо ба суръати афзоиши ММД дар ифодаи номиналї
мутобиќат мекунад. Ќайд кардан зарур аст, ки афзоиши даромади баъзе
аз гурўњњои ањолї на фаќат аз музди мењнати онњо, балки аз афзоиши
пардохтњои иљтимої тавассути буљет ва дигар воридот, аз љумла,
интиќоли пули муњољирон муайян карда мешавад.
Чи тавре, ки профессор Ўлмасов Р.У. ќайд мекунад «Муҳоҷирони
меҳнатӣ ба кор мераванд, онҳо омодаанд аз роҳати ҳаѐти ҳаррӯзаашон,
инчунин аз бисѐр чизњо гузашт кунанд. Барои муҳоҷирон пул чизи асосӣ
ба њисоб рафта, онњо ќисми зиѐди маошашонро ба оилаҳои худ интиќол
менамоянд».107
Тањлили марњилаи ибтидоии амалигардонии Стратегияи миллии
рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2030 дар мамлакат
нишон медињад, ки бозтаќсими даромадњо тавассути буљет њанўз аз
ањамияти њалкунандаи он дар ихтисори ќашшоќии сахт шањодат
намедињад. Ин чунин маъно дорад, ки ба масъалањои дастгирии
иљтимоии буљетї ба ќишри заъфпазири ањолї диќқати бештар додан
лозим аст.
Сиѐсати бомулоњизаи иҷтимоӣ метавонад ба афзоиши сармояи
инсонӣ мусоидат кунад. Азбаски тамоюлҳои рушд дар пешрафти илму
техника, фарҳанг ва ҳосилнокии меҳнат аз сифат ѐ сармояи инсон
вобаста аст, сармоягузории он дар оянда ба рушди кишвар оварда
Ульмасов Р.У. Новый вектор сотрудничества в области миграции. Журнал миграционное право
№2, 2015. С.7 – 12
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мерасонад. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ муқаррар карда шудааст, ки ҳадафи
асосии сиѐсати иҷтимоӣ дар оянда, пеш аз ҳама, таъмин намудани ҷомеа
бо роҳи сифатан баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва фароҳам овардани
ҳама гуна шароит барои рушди иқтидори инфиродӣ пешбинишуда
мебошад.
Фароҳам овардани заминаи устувори ҳуқуқӣ дар самти пешбурди
фаъолияти мустақили иқтисодӣ, ҳуқуқ ва имкониятҳои баробар барои
ҳамаи субъектҳои хоҷагидорӣ, озодии интихоб ва соҳибкорӣ, иҷрои
ӯҳдадориҳои иҷтимоӣ дар назди шаҳрвандон ва гурўњњои нисбатан
осебпазири ањолї ба њисоб меравад.
Кишварҳои дорои иқтисодиѐти мутараќќї на танҳо дар амалисозии
дигаргуниҳои иқтисодӣ, сохторӣ, институтсионалӣ, балки дар танзими
ҳаѐти иҷтимоии аҳолии худ барои таъмини некӯаҳволӣ таҷрибаи зиѐд
андўхтаанд.

Дар

ин

замина,

шохиси

рушди

инсонро

ҳамчун

нишондиҳандаи сатҳи зиндагии мардум баррасӣ намудан мумкин аст.
Таҷрибаи ҷаҳонӣ як қатор механизмҳоеро муқаррар кардааст, ки
яке аз онњо ШРИ буда, баланд шудани ин нишондињанда ба сатҳи
зиндагии мардум таъсири мусбат дошта, аз ҷумла ба суботи сиѐсӣ, рушди
устувори иқтисодӣ, танзими вазъи демографӣ дар ҷомеа ва ғайра таъсир
мерасонад. Тибқи арзѐбии байналмилалӣ, панҷ кишваре, ки рейтинги
баланди ШРИ доранд, кишварҳои дорои сатҳи баланди рушд Норвегия,

Австралия,

Швейтсария,

Нидерландия

мебошад,

ҷои

панҷумро Иѐлоти Муттаҳида ишѓол мекунад.
Аз кишварҳои ИДМ соли 2020 Қазоқистон ҷои 51-ум, Ӯзбекистон 106, Қирғизистон – 120, Тоҷикистон – 125 – умро ишѓол карда буданд.108
Низоми њифзи иљтимої барои рушди сармояи инсонї тавассути
амалигардонии афзалиятњои зерин шароит фароњам меорад:

Список стран по индексу человеческого развития, 2020г. Материал из Википедии (санаи мурољиат
15.01.2021)
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- таљдиди институтсионалии низоми њифзи иљтимої махсусан дар
сатњи мањаллї;
- таъмини устувории дарозмўњлати низоми нафаќа;
- таќвияи самтияти њавасмандгардонандаи њифзи иљтимоии ќишрњои
заъфпазири ањолї.
Аз рушди пойдори хољагињои хонаводагї фаъолияти бехатари
умуман

низоми

иќтисодї

вобаста

аст.

Ќиматњои

баланди

нишондињандањои иљтимоию иќтисодии зерин томияти низоми амнияти
иќтисодии хољагињои хонаводагиро кафолат дода метавонанд: сатњи
даромад; сохтори харољот; озодии иќтисодї; фаъолнокии иќтисодї;
самарабахшии сиѐсати давлатии иљтимої ва иќтисодї.
Дар адабиѐти иќтисодї ба масъалаи такмили механизми танзими
давлатии иќтисодиѐт тадќиќоти сершумор бахшида шудаанд. Тибќи
аќоиди муаллифи яке аз тадќиќот, механизми танзими давлатї унсури
сохтории низоми танзими давлатии иќтисодиѐт мебошад, ки маљмўи
шаклњо, усулњо, воситањо, олатњои таъсири давлатиро дарбар мегирад,
ки маќомоти њокимияти давлатии сатњњои минтакавї ва мањаллї дар
раванди танзими муносибатњои истењсолию иќтисодии байни субъектњои
хољагидор тибќи маќсаду вазифањои макроиќтисодии рушдии мамлакат
мавриди истифода ќарор медињанд.
Дар ин фањмиши механизми танзими давлатии иќтисодиѐт љанбањои
макроиќтисодии њамкории мутаќобилаи давлат бо иќтисодиѐт баррасї
мешавад. Албатта, моњияти танзими давлатї амалигардонии тадбирњои
муайян ба маќсади таъмини рушди устувори иќтисодиѐт мебошад, вале
олоти он дар доирањои субъектњои иќтисодиѐт фарќи назаррас доранд.
Рафтори

иќтисодии

хољагињои

хонаводагиро

дар

шароити

иќтисодиѐти гузариш тањлил намуда, муњаќќиќ Краснова О.М. ќайд
мекунад, ки сиѐсати иљтимоии давлат, ки ба дастгирии хољагињои
хонаводагї нигаронида шудааст, бояд ба муносибати иќтисодї асос
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ѐбад, ки он ба самарабахшї ва истифодаи њатталимкон оќилонаи
захирањо нигшаронида шудааст.109
Дар ин муносибат механизми давлатї хусусияти аз лињози иљтимої
дастгирикунандаро касб мекунад, ки ин нукта дар шароити иќтисодиѐти
гузариш муњим аст. Вале дар Љумњурии Тољикистон сиѐсати иљтимои ба
баланд бардоштани самарабахшии истифодаи захирањо ва иќтидорњои
хољагињои хонаводагї нигаронида шуда, амалї гардонида нашуд.
Сабабаш мањдудияти шадиди буљети давлатї, сатњи баланди бекорї,
шароити номусоиди сиѐсї ва ѓайра буд. Дар ин шароит, чи тавре ки дар
асарњои Нугуманова Л.Ф. оварда шудааст, хољагињои хонаводагї дар
раванди

таѓйироти

институтсионалї

ќарор

гирифта,

ба

рушди

худиштиѓолї мусоидат карданд.110
Новобаста аз гуногуншаклї њамаи усулњои таъсири давлатиро ба
маъмурї ва иќтисодї људо кардан мумкин аст. Дар доираи тадќиќоти мо
низ ин ду усулро ба сифати олат истифода бурдан мумкин аст, вале
пешакї мушаххасан мудаллал сохтан лозим аст, ки кадом олатњо барои
њамкории давлатї ба талаботи хољагињои хонаводагї мавриди истифода
ќарор гирифта метавонанд.
Дар бобати расонидани ѐрї ба хољагињои хонаводагї оид ба
мутобиќшавї ба шароитњои нави иќтисодї ошкор сохтани зиддият
байни пойгоњи ќонунгузории мављуда ва њолати воќеии иќтисодии
оилањо ва шањрвандони алоњида, њамчунин гузаронидани чорабинињо
дар самти такмили ќонунгузорї вазифањои хеле муњимми давлат ба
шумор мераванд. Ѓайр аз ин, таъсиси шабакаи иттилоотї ва бонки
додањо дар бораи вазъияти хољагињои хонаводагї зарур аст.
Дар шароити иќтисодиѐти гузариш механизми танзими давлатї
хусусияти вижа касб мекунад. Ба аќидаи И.В. Басков «Сохтори
самарабахш амалкунандаи молиявии институтсионалї чун маљмўи
Краснова О.М. Домашние хозяйства в современной экономической системе. Авт. дисс. на соис. уч степен. к.э.н.
/ Экономическая библиотека -http://economy-lib.com/domashnie-hozyaystva-v-sovremennoy-ekonomiches koy sisteme#ixzz (санаи мурољиат 10.03.2019).
110 Нугуманова Л.Ф. Институциональная трансформация домашних хозяйств в современной экономике. Дисс. на
соис. уч. степ. д.э.н. 08.00.01, Казань, 2012. – 341 с.
109
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унсурњои ба њам вобаста, ки шароитро барои ташаккули захирањои
инвеститсионї тавассути љалби пасандозњои хољагињои хонаводагї
таъмин мекунанд, шарти зарурии фаъолияти босамари механизми
гузариш ба њисоб меравад».111 Дар унсурњои асосии сохтори молиявии
институтсионалї як ќатор лањзањои муаммої мављуданд, ки ба љалби
пасандозњо ба сифати захирањои инвеститсионї ба бахши воќеии
иќтисодиѐт мамониат мекунанд. Масалан, яке аз норасоињои низоми
бонкї таљаммўи аз њад зиѐди сармояи бонкї дар сохторњои калони
бонкї, фондњои инвеститсионии сањмдорї – набудани механизми
ќонунгузории даќиќ мебошад, ки ба дастгирии сармоягузорї, маблаѓњои
љалбшудаи ањолї ба бахши воќеии иќтисодиѐт нигаронида шудааст.
Чи тавре ки профессор Б.А. Райзберг ќайд мекунад, маќсади асосии
танзими давлатии иќтисодиѐт умуман риоя кардани манфиати давлат ва
љамъият, ќишрњои аз лињози иљтимої њимоянашудаи ањолї ва, айни
замон, дар назар доштани њуќуќу озодињои шахсият аст.
Дар њаќиќат, дар шароити њозира наќши давлат дар ташкили
иќтисодиѐти самарабахши рушди хољагињои хонаводагї хеле мураккаб
аст. Маќсади асосии давлат баланд бардоштани некўањволии љамъият
тавассути таъмини, пеш аз њама, шароитњои иљтимої ва иќтисодї
мебошад.
Дар ин шароит дар назди давлати мо, ки дар он сатњи пасти рушди
инфрасохтори молиявї мушоњида мегардад, вазифаи такмили бахши
хољагињои хонаводагї меистад. Чунин аќидаро муњаќќиќи ватанї
Ќаюмов Ф.Ѓ. љонибдорї мекунад. Ба фикри ў, «дар шароити афзоиши
андўхт, тадбирњои аввалиндараља андешидан лозим аст, ки тањияи
барномањои буљетї оид ба њавасмандгардонии пасандозњои давлатию
хусусї, таъсиси фондњои махсус, ки ба љалби даромадњои иловагї
мусоидат мекунанд аз он љумлаанд».112
Баскова И. В. Домашние хозяйства в трансформационной экономике России: Автореферат диссертации
кандидата экономических наук: 08. 00. 01. Екатеринбург, 1997. – С.8.
112 Каюмов Ф.Г. Роль государственного сектора в трансформационной экономке Республики Таджикистан.
Диссертация на соискание ученной степени к.э.н. 08.00.01. Худжанд, 2013. – С.15
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Вале, барои танзими фаъолияти иќтисодии хољагињои хонаводагї
дар бозор, махсусан дар шароити бўњрон, асосноккунињои мушаххаси
вазъи дар љумњурї ба миѐномада зарур аст. Дар шароите, ки дар
Љумњурии

Тољикистон

афзоиши

мусбати

даромади

иќтисодии

хољагињои хонаводагї мушоњида мегардад, зарурати ба бахши воќеии
иќтисодиѐт љалб кардани маблаѓњои онњо ба миѐн меояд. Ин кор
тавассути

танзими

талаботи

хољагињои

хонаводагї

ба

молњои

ѓайриозуќаворї имконпазир аст. Ба ин маќсад, бо маврид аст, ки
тадбирњои маъмурї ва иќтисодии танзими талаботи ањолї истифода
бурда шавад. Маълум аст, ки тадбирњои маъмурии танзими давлатии
иќтисодиѐт санадњои меъѐрии њуќуќї, манъу муљозот, мањдудиятњои
миќдорї ва ѓайраро дарбар мегиранд.
Муњаќќиќи ватанї Машокиров Ш.У. омилњои дохилии рушди
иќтисодиѐти хољагињои хонаводагиро дар љумњурї тањлил намуда, ба
хулоса омад, ки «дар љумњурї раванди деиндустриконї ва сатњи сусти
инкишофи муносибатњои бозорї омили муњимми манфии рушди
хољагињои хонаводагї ба њисоб меравад».
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Ба аќидаи ў, дар шароити

њозираи Љумњурии Тољикистон бозор чун танзимгари иќтисодиѐт дар
бисѐр вазъиятњои иљтимоию иќтисодї алњол ба ќадри кофї самарабахш
амал намекунад, бинобар ин дар њалли бисѐр масъалањо њамкории
њадафманди бахши хољагии хонаводагї, давлат, минтаќа, корхона,
маќомоти институтсионалї зарур мебошад.
Чи тавре ки муњаќќиќони ватанї Блиничкина Н.Ю. ва Ахмедова
М.А. ќайд мекунанд, наќши давлат њини ташаккули амнияти низоми
иќтисодї назаррас таѓйир ѐфтааст. Наќши давлат дар фароњам овардани
шароит

барои

мењнати

сермањсул

бо

истифодаи

омилњои

њавасмандгардонандаи баланд бардоштани такрористењсоли љамъиятї
ифода меѐбад. Дар навбати аввал, он бояд дар тањияю риояи санадњои
меъѐрии њуќуќии мутобиќ ба талаботи иќтисодиѐти давраи гузариш ба
Машокиров Ш.У. Рыночные основы развития домашних хозяйств переходной экономики.
Автореферат диссертации на соискание ученной степени к.э.н.: по спец. 08.00.01. Худжанд 2012, – С. 8
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рушди

иќтисодиѐти

хољагињои

хонаводагї,

пешбурди

фаъолияти

соњибкорї, баланд бардоштани иштиѓоли аъзои оила ва пардохти нерўи
корї, њамчунин ташаккули шароити таъмини иљтимої, афзоиши сатњи
њаѐти категорияњои алоњида, гурўњњои ањолї ва хољагињои хонаводагї
зуњур кунад. 114
Тадќиќи масъалањои дохилию берунае, ки дар хољагињои хонаводагї
ба миѐн меоянд, имкон дод самтњои асосии такмили механизми давлатии
њавасмандгардонии хољагињои хонаводагї тасниф карда шаванд.
Самтњои

дар

ин

љо

номбаргардидаи

такмили

механизми

њавасмандгардонанда, ба аќидаи мо, дар сурати татбиќи пайгиронаи
онњо дар амалия ба тањияи барномаи маљмўии рушди хољагии
хонаводагї ва фаъолияти самарабахши он дар иќтисодиѐти муосири
Љумњурии Тољикистон мусоидат хоњад кард.
Ба аќидаи доктори илмњои иќтисодї Кошонова М.Р. ба сиѐсати
давлатї бояд низоми ягонаи «тести эњтиѐљмандї» ворид карда шавад, то
теъдоди гирандагони ѐрии давлатї танњо бо «мўњтољони њаќиќї» мањдуд
гардад. Дар натиља як ќатор барномањои иљтимої бекор ва харољоти
давлатї ба њадди аќалл расонида мешавад.115
Самарабахшии

механизми

пешнињоди

ѐрипулињои

иљтимоиро

њамчунин аз мавќеи аз љониби давлат иљро шудани ўњдадорињояш нисбат
ба гурўњњои мушаххаси бенифитсиарийњо оид ба њифзи онњо аз хавфњои
мухталифи иљтимої арзѐбї кардан лозим аст.
Тараќќии бизнеси хурду миѐна дар ин бобат ѐрии љиддї расонида
метавонад. Дар љумњурї тамоюли мусбати афзоиши миќдори ин гуна
корхонањо ба назар мерасад, њамасола бештар аз 3 њазор корхона, аз
љумла 42,4% хољагињои дењќонї, 14,6% дар савдо ва таъминоти моддию
техникї, 13,9% дар соњаи истењсолоти ѓайримоддї; 11,1% дар фаъолияти
умумии тиљоратї; 7,1% дар сохтмон; 4,7% дар саноат; 1,5% дар дигар
114

Ахмедова М.А., Блиничкина Н.Ю., Ќобил Ш. Экономическая безопасность домохозяйств в условиях
трансформационной экономики Республики Таджикистан. Региональные проблема преобразования экономики.
№2, 2014. - С.142-147
115 Кошонова М.Р. Социальная сфера в условиях переходной экономики: факты, проблемы, суждения. Душанбе.
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соњањо таъсис меѐбанд. Мањз њамин соња (бизнеси хурду миѐна) яке аз
муњаррикони рушди иќтисодиѐти хољагии хонаводагї дар низоми бозорї
шуда метавонад.
Њамаи шароитњоро муњайѐ сохтан лозим аст, то аъзои оилањо дар
Тољикистон

ибтикору

ташаббус

зоњир

карда

тавонанд,

имкониятњояшонро амалї гардонида, њарчї бештар пул кор кунанд ва
бо ин роњ фарќи сатњи даромад ва харољоти заруриро коњиш дињанд,
имкониятњои истеъмолии худро васеъ намоянд.
Вале раванди рушди соњибкории хурдро сатњи пасти саводнокии
молиявию инвеститсионии ањолї мањдуд мекунад, ки дар аксар маврид
боиси ќабули ќарорњои нодурусти инвеститсионї ва тиљоратї мегардад.
Ќарорњои мазкур на дар асоси арзѐбии воќеии вазъият, балки таваккалан
ќабул мешаванд. Њамчунин норасоии шадиди иттилоотро, ки барои
рушди бизнес зарур аст, ќайд кардан лозим аст. Аксаран агентињои
оморї барои амалї гардонидани арзѐбии даќиќ ва муфассали вазъият
иттилои пурра надоранд. Ин бошад ба рафтори инвеститсионии
хољагињои хонаводагї таъсир мерасонад ва боиси ноаниќї дар
фаъолияти соњибкорї мегардад.
Дар

иртибот

бо

ин

гуфтањо

зарурати

баланд

бардоштани

саводнокии молиявии ањолї бо роњи гузаронидани семинару тренингњои
гуногун, ташкили маслињату машваратњо барои хољагињои хонаводагї,
ки дар роњи таъсиси корхонањои хурди худї ќадамњои аввалин
мегузоранд, дар мактабњои миѐна љорї кардани фанњое, ки дар бораи
вижагињои фаъолияти бозори муосир тасаввуроти умумї медињанд,
мувофиќи маќсад менамояд. Ѓайр аз ин манбаъњои маблаѓгузориро
барои амалї гардонидани тадќиќоти маркетингї ва љамъоварии
иттилооте, ки барои фаъолияти устувори бизнеси хурд заруранд, ѐфтан
лозим аст. Масъалањои њифз ва рушди хољагињои хонаводагиро мањз аз
њамин мавќеъ баррасї кардан мумкин аст.
Ба маќсади тараќќї додани хољагињои дењќонию фермерї дар
Љумњурии Тољикистон

як ќатор тадбирњо амалї карда мешаванд:
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пешнињод кардани грантњо, субсидияњо, кафолатњои давлатї, ќарздињии
имтиѐзнок ва ѓайра. Бо вуљуди ин як ќатор мањдудиятњо боќї мемонанд,
ки ба баланд бардоштани њосилнокї ва рушди бемайлони хољагии
дењќонї мамониат меорад: ба ќадри кофї самарабахш набудан ва
дастрасии кам доштан ба

тадбирњои дастгирии давлатї, ангезиши

нокофї байни ањолии љавони ќобили мењнат, набудани бизнесбанаќшагирї, инкишофи сусти каналњои фурўши мањсулоти кишоварзї.
Хољагињои хонаводагї бо стратегияи инвеститсионї дар мањалли
дењот дар рушди истењсолоти кишоварзї иќтидори калон доранд. Онњо
дорои мушаххасањои зерин мебошанд: ба олатњои мухталифи молиявии
дигаргунсозии захирањо мароќ зоњир менамоянд ва онњоро истифода
мебаранд; соњаи кишоварзї чун сарчашмаи асосии зиндагї; хоњиш ва
љидду чањд ба кушодану тараќќї додани соњибкорї. Тибќи натиљањои
тадќиќи интихобї, њангоми пурсиш муайян гардид, ки 54,5% хољагињои
хонаводагї бо фаъолияти соњибкорї машѓул шуданианд, аз онњо 11,8%
аллакай бо

чунин фаъолият

машѓуланд,

81,8

фоизи хољагињои

хонаводагї дар љои истиќомат бизнеси худро кушоданианд. Зимнан
65,6% пурсидашудагон мехоњанд дар соњаи кишоварзї фаъолият баранд.
Хољагињои хонаводагї се мањдудияти асосии зеринро људо карданд, ки
ба рушди соњибкорї халал мерасонанд: андозњои баланд, нарасидани
маблаѓњои пулї, набудани дастгирї аз љониби давлат. Њангоми
истифодаи механизми шарикии давлатию хусусї мањдудиятњои мазкурро
рафъ намудан мумкин аст.
Профессор Низомова Т.Д. дуруст ќайд намудаанд, ки ояндаи
кишварро бидуни навоварӣ дар ҳама соҳањо тасаввур кардан мумкин
нест. Дар айни замон, ҷанбаи муҳими ин раванд рушди бахши хусусӣ,
бахусус соњибкорї бањисоб рафта, он ба рушди иқтисодӣ ва сифати
зиндагӣ дар кишвар бениҳоят муҳим мебошад.116
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Дар хољагињои хонаводагї норасоии малакаю донишњо оид ба
рушди соњибкорї, љустуљўи тањвилгарон, манбаъњои фурўш ва ѓайра
мушоњида мешавад. Вазифањои мазкур ба дўши маќомоти мањаллї ва
шањрї вогузор мегарданд. Дар чањорчўбаи лоињањои пешнињодгардида
онњо

на

танњо

дар

наќши

танзимгару

назоратгар,

балки

ташкилкунандагони занљираи логистии «истењсолот-коркард-фурўш»
баромад хоњанд кард. А.Н. Пивоваров ќайд мекунад, ки «яке аз шартњои
комѐбї занљираи мусоиди логистї байни шарикон аст...».117 Имрўз
масрафи ваќт ба худи истењсолот ба њисоби миѐна аз 2 то 5%-ро ташкил
мекунад, бештар аз 95% ваќт ба амалиѐти логистї сарф мешавад.
Татбиќи муносибатњои логистї ба истеъмолкунандаи нињої амалњои
зеринро таъмин мекунад: паст шудани арзиши аслї, мўњлатњои
кафолатноки тањвил, набудани мањсулоти нуќсондор, талафи махсулот,
дуздї, имконияти тањвили мањсулот бо дастањои хурд.
Дар марњилаи аввал маљмааи кишоварзї аз субъектњои алоњидаи
хољагидор иборат буда, ба сифати истењсолкунандагон хољагињои
дењќонии типи оилавї (хољагињои хусусии ѐрирасон, соњибкорони
инфиродї) дар мањалли дењот баромад хоњанд кард. Марњилаи дувуми
занљирии логистиро истењсолоти коркард ташкил мекунад. Онро њам дар
дењот ва њам дар шањр истифода бурдан ѐ аз нав бунѐд кардан мумкин
аст. Сипас манбаъњои фурўш муайян карда мешаванд. Ба њайси манбаи
фурўш шабакаи маѓозањо, муассисаи хўроки умумї, ташкилотњои
буљетиро истифода бурдан мумкин аст.
Ташкилкунандагони маљмааи кишоварзї њангоми амалигардонии
лоиња бояд як катор масъалањои ташкилиро њал кунанд, ба субъектњои
хољагидор замини кишоварзиро бо мавќуф гузоштани пардохт ба иљора
дињанд, сохтмони фермањо, истењсолоти коркардро маблаѓгузорї
кунанд, њамчунин имтиѐзњои андозиро ташаккул дињанд.
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Дар натиља чунин маљмаањои кишоварзї дар асоси шарикии
давлатию хусусї имкон медињанд, манфиатњои тарафњои гуногун
(маќомоти шањрию давлатии њокимият, роњбарони корхонањои хусусї,
фермерњо) - ро дар низоми ягона муттањид созанд ва фаъолияти онњоро
дар маљмааи ягона интегратсия намоянд.
Лоињањо оид ба бунѐди маљмаањои кишоварзї дар асоси шарикии
давлатию хусусї барои рушди иќтисодиѐти минтаќавии Љумњурии
Тољикистон самти аз лињози стратегї муњим ба њисоб меравад.
Амалигардонии лоињањои мазкур имконият медињад:
- захирањои иќтисодии хољагињои хонаводагї дар гардиши хољагии
минтаќа њамгиро карда шавад;
- самарабахшии истењсолоти кишоварзї ва саноати хўрокворї дар
ноњияњои мунисипалї баланд бардошта шавад;
- сатњи амнияти озуќавории минтаќа баланд бардошта шавад.
- сатњи иштиѓол баланд бардошта, љойњои нави корї ташкил карда
шаванд, ки боиси болоравии некўањволии ањолї мегардад.
Таснифи илмии бозорҳои истеъмолии минтаќавӣ ва ташхиси аниќи
иқтисодӣ имкон медиҳанд тадбирҳое андешида шаванд, ки ба баланд
бардоштани

ҷаззобияти

бозорҳо

барои

истеҳсолкунандагону

истеъмолкунандагон ва пешгӯии рушди онҳо мусоидат намоянд.
Натиҷаҳои ба даст омадаро ҳангоми таҳияи барномаҳои рушди
минтақавӣ истифода бурдан мумкин аст (ниг. ба расми 7).
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Расми 7. Механизми ташаккулѐбии некўањволии хољагињои хонаводагї дар минтаќа
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Њамин тариќ, ба маќсади ангезиш додану њавасманд кардани
хољагињои хонаводагї ба пешбурди стратегияи хољагии хонаводагї
амалигардонии тадбирњои зерин пешнињод карда мешавад:
- ба ањолї дар шакли семинарњо, тренингњо, курсњо, машварату
маслињатњо, интишори адабиѐти махсус ва ѓайра ѐд додани пешбурди
самарабахши хољагидорї.
-

ба

вуљуд

овардани

шароит

барои

амалњои

фаъолонаи

мустаќилонаи хољагињои хонаводагї оид ба рўзгузаронї ва ворид сохтан
ба муносибатњои нави љамъиятї;
- ташкил кардани ѐрии мушаххаси воќеї ба он хољагињои
хонаводагї, ки бо сабабњои объективї мустаќилона аз мўњтољї
баромада наметавонанд: сухан дар бораи гурўњњои аз љињати иљтимої
заъфпазири ањолї меравад, ки дар шароити экстремалї ќарор доранд.
Дар ин љо пеш аз њама намудњои мухталифи ќарз барои харидани
манзил, бисоту љињози хона, гирифтани маълумот, ташкили бизнеси худ,
бизнеси оилавї дар назар аст.
-

баланд

бардоштани

љаззобияти

инвеститсионии

хољагињои

хонаводагї;
- таъмини мутахассисони баландихтисос дар соњаи инвеститсияњои
хусусї ва кишоварзї;
- њавасмандгардонї ва дастгирии бизнеси хурди оилавї ва фаъолияти
инфиродию мењнатї (ќарзњо, имтиѐзњои андозї, њифзи њуќуќї);
- дастгирии шаклњои мухталифи хољагињои ѐрирасон: људо кардани
ќитъањои замин, пешнињоди тарифањои имтиѐзнок дар наќлиѐт, озод
кардан аз андоз;
- таъмини шароит барои тањким ва рушди хољагињои дењќонии
наздињавлигї (хољагињои хонаводагии дењот): њатман нигоњ доштани
«андозбандии тарањњумовар», таъмини фурўши мањсулот, ки барои ин
њавасмандгардонии иќтисодї ва њуќуќии фаъолияти кооператсияи
матлубот ва њавасмандгардонии фаъолияти ташкилоту ширкатњои
давлатию тиљоратии хариди мањсулот, мањсулоттайѐркунї, коркард,
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таъсиси љамъиятњои ќарзї, кооперативњои истифодаи муштараки
техникаи кишоварзї ва наќлиѐт таќозо карда мешавад.
Хуллас, баррасии шароитњои гузаронидани сиѐсати иљтимоии
давлат нишон медињад, ки татбиќи њар як аз самтњои пешнињодшуда
барои ба воќеият љорї намудани принсипи зерин имконият фароњам
меорад: ба хољагињои хонаводагї муњити хуб ба вуљуд оварда, њуќуќи
онњоро ба њаѐт, тањсилу тибби сазовор амалї гардонидан ва бо ин роњ
даромадњоро афзун кардану меъѐрњои мукарраргардидаи сатњу сифати
њаѐтиро ба даст овардан.
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БАРРАСИИ НАТИҶАҲО
Хољагињои хонаводагї ҳамчун воҳиди муҳимми иқтисодӣ, яъне
субъекти алоњидаи хољагидорї дар баланд бардоштани рақобатпазирии
минтақа ва таъмин кардани рушди иқтисодию иҷтимоии оянда сањми
назаррас

доранд,

дар

илми

иќтисодии

муосири

Тољикистони

соњибистиќлол мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Алњол сиѐсати
иќтисодию иљтимоии минтаќаи љумхурї бањри таъмини рушди устувори
иќтисодиѐт равона карда шудааст, ки пеш аз њама, ба баланд
бардоштани сатњи њаѐти хонаводањо дар њар як минтаќаи љумњурї
нигаронида

шудааст.

Дар

ин

самт

самаранок

истифодадабарии

захирањои иќтисодии хонаводањо баррасї гаштааст, зеро хољагии
хонаводагї чун субъекти фаъоли иќтисодї ба њайси манбаи эњтимолии
захирањои иќтисодии дархостнашуда зуњур мекунад.
Ташаккули низоми иқтисоди бозорӣ дар Тоҷикистон олимонро
водор сохт, ки низоми кӯҳнаи афкорро дар бораи хољагии хонаводагї
тағйир диҳанд. Ҳамин тавр, дар шароити ташаккули муносибатҳои
бозорӣ, раванди табдил додани хољагињои хонаводагї ба субъекти
хоҷагидорӣ идома дорад. Дар фаҳмиши объекти нави тадқиқот – хољагии
хонаводаҳо аҳамияти муҳим доранд, ки дар шароити табаддулотї
бештар ба сифати нисбатан мустақил баромад мекунанд ва ба ҷузъи
субъектҳои хоҷагидории оила монанд нестанд. Чунин тафовут, пеш аз
ҳама зарур аст, то ба таҳлили мушкилоти зикршуда дуруст таваҷҷӯҳ
зоҳир карда шавад, алалхусус аз ҳисоби ба таври назаррас афзояндаи
таъсири хољагињои хонаводагї ба фаъолияти иқтисодиѐти миллӣ
мавриди тањќиќ ќарор гирад.
Академики

Академияи

илмҳои

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

д.и.и.,

профессор Раҳимов Р.К., хољагии хонаводагиро дар иќтисодиѐти бозорї
њамчун воњиди иќтисодї, яъне субъекти хољагидор, ки он мустаќилона
ќарор ќабул мекунад, ба ќонеъгардонии њадди аксари талаботаш, ки ба
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онњо афзалиятњои муайян медињад, мекўшад, соњибмулки омили
истењсолот мебошад, истењсол ва такрористењсоли «сармояи инсонї»-ро
таъмин менамояд, мавриди тањќиќ ќарор додааст.
Дар асарњои худ доктори илмњои иќтисод, профессор Раҳимзода Ш.
М. асосҳои назариявию амалии рушди соҳибкории хурду миѐнаро дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон шарњ дода, саҳми онро дар ташаккули шуғли
аҳолӣ, ки аз донишу малакањои аъзоњои хонаводањо мебошанд, пайваст
менамояд. Инчунин, доир ба таъмини сарчашмаҳои молиявї, дастгирии
давлатии соҳибкорӣ

ва роҳҳои ҳимояи онњо пешнињодњои мушаххас

пешкаш кардааст.
Олимони мазкур сармоягузориро ба нерўи инсонї муњим њисобида,
љалби захираҳоро дар таълим, тарбия, фарҳанг, саломатї, инчунин
барои сифати иќтидории наслҳои оянда, афзоиши нерӯи зеҳнии ањолии
кишвар, ки дастрасии манфиатҳои иқтисодӣ ва болоравии сатҳи касбии
онҳо меоварад, вобаста намудаанд.
Доктори илмњои иќтисодї, профессор Шарифзода М.М. дар
асарњои худ хољагии хонаводаро дар чорчўбаи тањќиќи корхона, соња,
ноњия, вилоят, давлат њамрадиф дида баромада, сањми онњоро дар
доираи пешнињоди талабот ба молњое, ки аз љониби иттифоќи матлубот
ба бозорњои мањаллї дастрас аст ва њамчунин пешнињодкунандаи
захирањои сармоя, мењнат, воситањои молиявию пулї мавриди тањќиќ
ќарор додааст.
Тањќиќоти илмии олимони иќтисоддон Кошонова М.Р. ва Исмоилов
М.М. рољеъ ба сохтори даромадњои хољагињои хонаводагї, воридот аз
фаъолияти мењнатии инфиродї, истењсоли мањсулот, хизматрасонї
бахшида шудааст. Вобаста ба ин, онњо даромади соњибкориии хољагињои
хонаводагиро чун натиљаи фурўши молу мањсулоти аз хољагии шахсии
ѐрирасон ва аз дигар даромадњои мењнатї мансуб аст, тањлил намудаанд.
Доктори илмњои иќтисодї Қодирзода Д.Б. фаъолият, наќш ва
ањамияти хољагии хонаводагиро аз нигоњи сатњи некӯаҳволии ањолї,
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яъне асосан аз рўи сохтори даромаду харољоти ањолї дида баромадааст.
Дар асоси он профессор Қодирзода Д.Б. хусусан љабњањои иљтимоии
њаѐти хољагињои хонаводагиро тањќиќ намудааст.
Олимаи дигари ватанї дар соњаи иќтисодї Исмоилова М.М. дар
тадќиќоти худ сатњи таъсиррасонии њодисањои макроиќтисодиро,

бо

таѓйиротњое, ки бо гузариш ба иќтисодї бозорї алоќаманд аст ба тарзи
зиндагии хољагии хонаводагї инъикос ѐфтааст, инчунин роњњои
болоравии шуѓлнокї, ки дар њар як оила мавќеи худро дорад, тањлил
кардааст.
Доктори илмњои иќтисодї Ризоќулов Т.Р. таъсири номўътадилии
макроиќтисодї, яъне таваррум, стагнасия ва бекориро дар рафтори
хољагињои хонаводагї чї тавр инъикос мегардад тањќиќ намудааст.
Оќибатњои

манфии

номўътадили

макроиќтисодї

чї

тавр

дар

иќтисодиѐти хољагињои хонавода дарљ мегардад дида баромада,
љанбањои иљтимоии он арзѐбї карда шудааст.
Олими ватании соњаи иќтисод Азимов А.Љ. хољагии хонаводаро дар
чањорчўбаи њолатњои мигратсионї, тагѓйирѐбии њолатњои демографии
ањолї арзѐбї кардааст.
Олимаи ватанї, доктори илмњои иќтисодї профессор Амонова Д.С.
муаммоњои дар самти табадуллотњои иќтисодї-иљтимої дар иќтисодиѐти
кишвар ба миѐн омадаро бо масъалањои паст шудани арзиши мењнат дар
шароитњои

нави

хољагидорї,

тафриќаи

беасоси

даромадњо

ва

хусусиятњои истеъмолии ањолиро вобаста намудааст. Барои ањолии
ќобили мењнат, новобаста аз самти фаъолият, музди мењнат ќисми асосии
даромадро ташкил дода, ин њолат бо баланд шудани њосилнокии мењнат,
истифодаи техника ва технологияи муосир, ташкил ва ба меъѐргирии
мењнат, баланд бардоштани тахассусмандии коргаронро

баррасї

намудааст.
Доктори илмњои иќтисодї Бобољонов Д.Д. дар тадќиќотњои худ
хољагињои хонаводаро њамчун “субъекти хурди хољагидорї” ва нињоди
сектори хусусї мавриди тањќиќ ќарор дода, њамчунин хољагињои
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ѐрирасони

шахсии

хонаводањоро

њамчун

субъектњои

самаранок

фаъолияткунанда, ки мањсулоти хўрока истењсол менамоянд, дида
баромадааст.
Иќтисоддон Зокирова Ш.М. моњият, манбаъ ва тамоюли таѓйирѐбии
рафтори хољагињои хонаводагиро аз рўи самти назариявї асоснок
намуда, сабабњои иќтисодию иљтимоии нобаробарии даромадњои
хољагии

хонаводаро

баѐн

намудааст.

Дар

тадќиќоти

ў

асосан

нобаробарии даромадњо аз рўи каљхаттаи Лоренс ва коэффисиенти
Љинни нисбат ба хољагии хонаводагї муайян карда шудааст, инчунин
роњњои пасткунии нобаробарии даромадњои ањолї мавриди омўзиш
ќарор дода шудааст.
Иќтисоддон Машокиров Ш.У. дар тадќиќоти худ масъалањои
назариявии хољагии хонаводаро омўхта, омилњои дохилии рушди
иќтисодиѐти хољагињои хонаводагиро ошкор намудааст. Ў таъсири
манфиро ба ин субъект бо раванди ѓайрисаноатишавї ва сатњи сусти
инкишофи муносибатњои бозорї асоснок намудааст.
Муњаќќиќи ватанї, иќтисоддон Бобољонов Р.М. масъалаҳои
ташкил ва истифодабарии сармояи инсониро, ки асоси сифатнокии
аъзоњои хонаводаро таъмин менамояд, баррасї намуда, доир ба
баҳодињии имконияти истифодабарии шохиси рушди инсонӣ, шохиси
минтақавии рушди инсонӣ, ҳамчун меъѐри самарбахшии амалкарди
иқтисодиѐти минтақавӣ аз нигоҳи консепсияи татбиқ гардидаи Рушди
инсонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди тањќиќ қарор додааст.
Муњаќќиќи

ватанї

Шарипов

З.У.

иќтисодиѐти

хољагии

хонаводагиро дар дењот тањлил намуда, механизми хољагидории оилаи
дењотро чун раванди ќонеъ гардонидани талабот арзѐбї намудааст,
асоси ќонеъ гардонии талаботро бо рушди истењсолот, тараќќиѐти
техникї, ташкили оќилонаи мењнат пайваст намудааст.
Дар

тадќиќотњои

иќтисоддон

Субњонов

А.И.

масъалањои

банаќшагирии оила дар шароити иќтисодиѐти бозорї баѐн ѐфта, он
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њамчун љузъи тараќќиѐти афзоиши ањолї дар иќтисодиѐт, дараљаи
сифати

њаѐтгузаронии

хонаводањо,

такрористењсоли

ањолї

ва

мутобиќати онњо ба шароитњои нав, ки бо арзишњои оилавї, мавќеи
бачагон дар иќтисодиѐт, муњољирати мењнатии бурунмарзї алоќаманд
аст ва устувории оилавиро таъмин менамояд, бахшида шудааст.
Муњаќќиќони ватанї Блиничкина Н.Ю. ва Ахмедова М.А. дар
тадќиќотњои худ наќши давлат дар ташаккули амнияти низоми
иќтисодии хољагии хонаводагї бояд чї гуна бошад, тањлил намуда,
фароњам овардани шароит барои мењнати сермањсул бо истифодаи
омилњои њавасмандгардонандаи баланд бардоштани такрористењсоли
љамъиятии хољагии хонаводаро тањќиќ намудаанд. Бояд дар тањияю
риояи санадњои меъѐрии њуќуќии мутобиќ ба талаботи иќтисодиѐти
давраи гузариш ва мусоидаткунанда ба рушди иќтисодиѐти хољагињои
хонаводагї, пешбурди фаъолияти соњибкорї, баланд бардоштани
иштиѓоли аъзои оила ва пардохти нерўи корї, њамчунин ташаккули
шароити таъмини иљтимої, афзоиши сатњи њаѐти категорияњои алоњида,
гурўњњои ањолї ва хољагињои хонаводагї зуњур менамояд.
Дар фарќият аз тадќиќотњои олимони номбаршуда дар диссертатсия
мо асосан диќќати махсус ба рушди иқтисодии хољагињои хонаводагї
дар низоми иќтисодию иљтимоии минтаќа ва тањияи чорањо оид ба
баланд бардоштани натиљабахшии онњо бо маќсади ба даст овардани
суръати устувори рушди иљтимоию иќтисодї дар минтаќа

бахшида

шудааст.
Барои танзими фаъолияти иќтисодии хољагињои хонаводагї дар
шароити муосир, нахуст шароити бавуќўомадаи оилањои гуногуни
ањолии вилояти Суѓд асос карда шудааст. Дар минтаќаи Љумњурии
Тољикистон, аз он љумла дар вилояти Суѓд афзоиши мусбии даромади
иќтисодии хољагињои хонаводагї мушоњида мегардад, бинобар ин,
зарурати ба бахши воќеии иќтисодиѐт љалб кардани маблаѓњои
хонаводањо исбот карда шудааст. Тавассути танзими талаботи хољагињои
хонаводагї, зиѐд намудани талабот ба молњои инноватсионї пешнињод
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гардидааст. Ба ин маќсад тадбирњои маъмурї ва иќтисодии танзими
талаботи ањолї коркард карда шудааст. Тадбирњои маъмурии танзими
давлатии иќтисодиѐт, санадњои меъѐрии њуќуќї, манъу муљозот,
мањдудиятњои миќдорї ва ѓайра тањќиќ карда шудааст.
Баррасии шароитњои сиѐсати иљтимоии давлат нишон медињад, ки
татбиќи њар як аз самтњои пешнињодшуда барои ба воќеият љорї
намудани принсипи зерин имконият фароњам меорад: ба хољагињои
хонаводагї муњити хуб ба вуљуд оварда, њуќуќи онњоро ба њаѐт, амалї
гардонидани тањсилу хизматрасонињои сазовори тиббї ва бо ин роњ
даромадњоро афзун кардану меъѐрњои мукарраргардидаи сатњу сифати
њаѐтиро ба даст овардан, шарти муфид аст.
Дар

ќатори

нишондињандањои

фарќкунанда

истифодабарии

иќтидори иќтисодии хољагии хонавода, хусусиятњои муосири танзими
фаъолияти хољагии хонаводагї ва омилњои таъсиррасонанда ба он,
инчунин роњњои бењгардонии некўањволии хољагии хонаводагї дар
вилояти Суѓд аз тарафи мо дида баромада шудааст. Дар диссертатсия
фарќияти даромади хољагињои хонаводагии шањру ноњияњои пешрафта
ва оќибмондаи вилояти Суѓд, кадоме, ки натиљањои мусбї ва манфиро ба
рушди минтаќа таъсир мерасонад, мавриди тањќиќ ќарор гирифтааст.
Омўзиши чунин категорияи иќтисодї, чун хољагии хонавода, аз рўи
нуќтаи назариявї, методї ва амалї онро водор месозад, ки он мавќеи
хосро дар иќтисодиѐти муосир дорад, зеро иќтисодиѐти бозорї
иќтисодиѐти шартномањо, иќтисодиѐти инфиродї мебошад ва ба рушди
минтаќа ва мањал мусоидат мекунад ва тараќќиѐти иќтисоди-иљтимоии
устуворро таъмин менамояд.
Муќаррароти илмие, ки дар рисола коркард карда шудааст оид ба
мафњуми “хољагии хонаводагї” ва “иќтисодиѐти хољагии хонаводагї”,
ки онро як нињоди махсуси сектори хусусї, ки пайвандгари њамаи
муносибатњои иќтисодї мебошад ва маќсади асосии такрористењсолот
аст, аѐн гаштааст.
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Равияњои назариявии консепсияи хољагии хонаводагї, ки ба ѓанї
гардонидани омўзиши рафтори иќтисодии он мусоидат менамояд, зеро
дар ин равия хољагии хонаводагии ду субъекти алоњида дар як нињод
инъикос ѐфтааст, њам тавлидгари талабот ва њам пешнињодкунандаи
захирањо мебошад. Ин равия барои рушди назарияи хољагии хонаводагї
сањми худро хоњад гузошт.
Муќаррароти илмие, ки дар он хољагии хонаводагї бояд њамчун
нињоди такрористењсолии сармояи инсонї табдил дода шавад, дар
чањоррчўбаи муќарраротњои назарияи сармои инсонї мутобиќат дорад.
Низомбандии методикаи арзѐбии вазъи хољагии хонаводагї дар
низоми иљтимої- иќтисодии минтаќа, муќаррароти хосаи илмии рисолаи
мазкур мебошад, ки барои такмил додани методикаи илмии иќтисодї
мусоидат мекунад. Дар онљо иќтидори мењнатии хољагии хонаводагї аз
рўи панљ нишондињандањо, инчунин иќтидори амволии хољагии
хонаводагї аз рўи њамин миќдор нишондињандањо барои њисоб намудан
пешкаш карда шудааст. Дар асоси он усули умумї ва интегралї муайян
карда шудааст, ки дар рушди назарияи иќтидори иќтисодї сањм хоњад
гузошт.
Хулосаи илмии коркардшуда дар асоси омўзиши таљрибаи хориљии
рушди хољагии хонаводагї мудаллал намудани сањми шарт ва
шароитњои хоса, ки дар фаъолияти хољагии хонавода ва мутобиќатии он
ба иќтисодиѐти минтаќаи Љумњурии Тољикистон бевосита дар љабњањои
таркибии назарияи институтсионалї вобаста аст, баѐн гардидааст.
Муќаррароти илмие, ки дар натиљањои он тањлили хољагии
хонаводагї дар минтаќањои алоњида махсусан дар вилояти Суѓди
Љумхурии Тољикистон, ки самтњои фарќкунандаи минтаќавии хољагии
хонаводагиро барои муайян кардан мусоидат намуд, дар рушди
назарияи иќтисодии минтаќа сањми назаррас дорад.
Муќаррароти илмие, ки дар натиљаи коркарди амсилаи иќтисодї
оид ба дарѐфти таъсири таѓйир ѐфтани даромадњои хољагии хонаводањо
ба нишондињандањои умумии интизории минтаќа, маљмўи мањсулоти
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минтаќавї имкон медињад, назарияи рафтори истеъмолкунанда ѓанї
гардад, зеро дар он таѓйиротњои даромади пулии ањолї ва дигар
омилњое, ки ба сатњи зиндагии ањолї таъсир мерасонад, мудаллал
гардонида шудааст.
Муќаррароти илмї оид ба омўхтани рушди иќтисодї - иљтимоии
минтаќа, бо таѓйир ѐфтани захирањои хољагии хонаводагї дар асоси
консепсияи назарияњои демографї низ дида баромада шуд, ки аз
эњтимолият холї нест.
Пешнињодњои илмї амалие, ки дар диссертатсия коркард ва тавсия
дода шудааст бевосита барои бењтардошти њолати иќтисодии њољагии
хонавода дар рушди иќтисодиѐти минтаќа мусоидат мекунад ва бе шубња
барои ѓанї гардонидани назарияи рушди иќтисодї сањм мегузоранд.
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ХУЛОСА
Тањќиќи рушди хољагии хонаводагї дар низоми иќтисодию
иљтимоии минтаќа онро водор сохт, ки чунин самтњо амалї гардонида
шавад: шароити хуб барои хољагињои хонаводагї фароњам оварда
шавад; ба онњо њуќуќ ба њаѐти хубтар таъмин гардад; тањсил, њифзи
тандурустї ва дар маљмўъ некўањволии хољагињои хонаводагиро дар
минтаќа таъмин карда шавад.
Тибќи тањлилњои гузарондашуда ба чунин хулоса омадан мумкин
аст, ки ба рушди хољагињои хонаводагї бояд омилњои хеле муњими
иљтимоию иќтисодии зерин таъсир расонанд:
- даромади пулї ба њар сари ањолї бояд ба майли хољагињои
хонаводагї ба пасандоз таъсири чандирї расонад. Дар њаќиќат, дар
шароити рушди устувории иљтимоию иќтисодии минтаќа афзоиши
даромадњои пулї бояд хољагињои хонаводагиро ба зиѐд намудани майл
ба пасандоз њавасманд гардонад, то дар оянда ба харидњои калон
маблаѓгузорї кунанд, захираи назарраси маблаѓњои пулї «барои рўзи
мабодо» дошта бошанд;
- индекси нархњои истеъмолї њамчунин бояд ба майли пасандозкунї
таъсири худро расонад. Афзоиши майли ањолї ба истеъмоли љорї дар
шароити индекси баланди нархњои истеъмолї њамчунин дар натиљаи
мунтазирии таваррумї – фарзу тахминњо дар оянда низ назаррас ба
баланд шудани нархи молу хизмат оварда мерасонад;
- банақшагирии хароҷот ва назорати иҷрои қисми хароҷоти буљети
хољагии хонавода, идоракунии оқилонаи моддаҳои алоҳидаи он
метавонад то андозае тамоюли манфиро сабук кунад.
Њамаи иштирокдорони фаъолияти бозорї (хољагињои хонаводагї,
корхонањо,

давлат)

ба

њам

манфиат

доранд.

Некўањволии

як

иштирокдори бозор аз некўањволии дигарон вобаста аст. Њамон як
субъекти бозор метавонад њам дар њайати хољагии хонаводагї ва њам
муассисаи давлатї ва њам иштирокдори бизнес бошад. Аз ин рў
ањамияти иќтисодии хољагии хонаводагї бемайлон меафзояд. Ин бо
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рушди соњибкорї, хонакорї, њунармандї, ташкили корхонањои оилавї,
тавсеаи

худхизматрасонии

хољагињои

хонаводагї,

ки

ба

рафъи

норасоињои инфрасохтори иљтимої мусоидат мекунад, ба вуљуд
овардани

ќишри

нав

дар

кишоварзї

–

фермерњо,

ки

асоси

фаъолияташонро мењнати оилавї ташкил мекунад, вобаста аст.
Аз ин лињоз, аз рўи натиљањои тањќиќот ба чунин хулосаҳо
баровардан мумкин аст:
1.

Дар шароити таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодии

минтақаҳо, баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо ба истифодаи
иќтидори хољагињои хонаводагї ва фаъолсозии механизмњои иқтисодии
фаъолияти онҳо диққати махсус дода мешавад. Дар асоси ҷамъбасти
муносибатҳои

мухталифи олимони

ватанию хориҷӣ ба

таърифи

категорияи «хољагии хонаводагї» мо хусусияти зеринро људо намудем:
“хонавода ин маҷмӯи афродест, ки бо ҳама чизҳои барои ҳаѐт зарурӣ
таъминанд, маблағҳои худро пурра ѐ қисман ҷамъ мекунанд”. “Хоҷагии
хонаводагӣ истеҳсоли муштараки молҳо, мубодила, тақсимот ва
истеъмоли онҳоро дар бар мегирад, ки дар муносибатҳои иқтисодии
такрористеҳсолкунӣ ва татбиқи иќтидори инсонӣ, бо мақсади қонеъ
сохтани ниѐзҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва маънавии онҳо иштирок
мекунанд”. [2-М]
2. Методикаи бањодињии иќтидори иќтисодии хољагињои хонаводагї
ва дигаргуншавии иќтисодиѐти хољагињои хонаводагии минтаќа тањия
карда шуд, ки бар хилофи методикањои мављуда нобаробариро дар
рушди иљтимоию иќтисодии њудудњо, некўањволии моддї, имкониятњои
инвеститсионї ба назар мегирад ва боиси ташаккули стратегияњои
инвеститсионии онњо дар дохили минтаќа мегардад. Ин ба такмили
механизми дигаргуншавии захирањои ањолии минтаќа дар асоси
муносибати тафриќавї имконият медињад.
3. Таҷрибаи хориҷии рушди хољагињои хонаводагї дар кишварҳое,
аз қабили ИМА, Ҷопон, Русия, Олмон, Дания, Хитой, Ӯзбекистон ва як
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қатор кишварҳои дигари Аврупои Ғарбӣ омӯхта ва ҷамъбаст карда
шудааст. Маълум гардид, ки истифодаи усулњои пешќадами хољагии
хонаводагии Љумњурии њамсояи Ўзбекистон бештар ба иќтисодиѐти
мамлакат мувофиќтар аст. [4-М]
4. Дар асоси таҳлили вазъ ва тамоюлҳои рушди хољагињои
хонаводагї дар минтақа ба чунин хулосаҳо омадан мумкин аст:
- аввалан, аз гуногун будани имкониятњои иќтисодии хољагињои
хонаводагї дар шањру ноњияњои вилояти Суѓд шањодат медињад. Баъзе
хољагињои хонаводагї имконият доранд, ки масъалањои аъзои худро
мустаќилона ва дар сатњи сазовор њал кунанд, дигар хољагињои
хонаводагї бошанд дучори эњтиѐљоти рафънопазир мегарданд. Њамин
тариќ, мақомоти ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ, ки фарқи воқеии хољагињои
хонаводагиро дарк мекунанд, метавонанд ба шахсоне ѐрї расонанд, ки
ба кўмак бештар ниѐз доранд;
- дуюм, эҳѐи хољагињои хонаводагї яке аз самтҳои асосии
мутобиқшавии аҳолӣ ба шароити нави зиндагӣ буд, ки дар натиҷаи
таҳаввулоти иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба вуҷуд омадааст. Хољагињои
хонаводагии кишвар дар шароити душвортарини таҳаввулот сатҳи
баланди устувориро нишон доданд, ки ба туфайли ин шумораи зиѐди
аҳолї дар ин давра ба кор таъмин буданд. [1-М]
5. Арзѐбии истифодаи даромад ва хароҷоти хољагињои хонаводагї,
ки тибќи тањќиќот ба чунин хулосањо омадан мумкин аст:
- даромади пулї ба њар сари ањолї бояд ба майли хољагињои
хонаводагї ба пасандоз таъсири чандирї расонад. Дар њаќиќат, дар
шароити рушди устувории иљтимоию иќтисодии минтаќа афзоиши
даромадњои пулї бояд хољагињои хонаводагиро ба зиѐд намудани майл
ба пасандоз њавасманд гардонад, то дар оянда ба харидњои калон
маблаѓгузорї кунанд, захираи назарраси маблаѓњои пулї «барои рўзи
мабодо» дошта бошанд;
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- банақшагирии хароҷот ва назорати иҷрои қисми хароҷоти буљети
хољагии хонаводагї, идоракунии оқилонаи моддаҳои алоҳидаи он
метавонад то андозае тамоюли манфиро сабук кунад. [1-М]
6. Истифодаи модели бисѐромилаи иқтисодию

математикї онро

водор сохт, ки таъсири аз њама зиѐдро ба сатњи МММ чунин омилњо ба
монанди тағйирѐбии даромади хољагињои хонаводагї дар солҳои ҷорӣ ва
қаблӣ, тағйирот дар њайати аҳолии шуѓлнок, сипас харољоти истеъмолї
мерасонанд. [5-М]
7. Тањияи модели муосири хољагии њонаводагї дар рушди минтаќа
бо истифодаи тавсияи методикаи муосири танзими хоҷагии хонаводагӣ
дар минтақа, сармоягузорӣ ба ташкили инфрасохтори муосири иҷтимоӣ иқтисодии минтақа ва ташкили љойњои корї, танзими ҳифзи ҳуқуқҳои
хоҷагии хонаводагӣ ва ҳунармандон дар муносибатҳои меҳнатии онњо ва
таъмини нафаќавї њини ба синни нафаќа расидани онњо, баҳодиҳии
омилҳои таъсиррасон ва механизми идоракунии он дар сатҳу сифати
ҳаѐти аҳолӣ метавонад омили рушди иљтимоию иќтисодии минтаќа
гардад.
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ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲОИ
ТАҲҚИҚОТ:
Дар асоси натиљањои тањќиќот чунин тавсияњо пешнињод карда
мешаванд:


ба вуљуд овардани шароит барои амалњои фаъолонаи мустаќилонаи
хољагињои хонаводагї оид ба рўзгузаронї ва ворид сохтан ба
муносибатњои нави љамъиятї; [5-М]



рафтори иќтисодии хољагињои хонаводагї, ки бо нињодњои давлатї
вобастагї доранд, аз љониби давлат дастгирї ва њавасманд карда
шаванд;



дар дењот ба вуљуд овардани инфрасохторе, ки барои фаъолияти
хољагињои хонаводагї шароити мусоид фароњам меорад;



хоҷагиҳои

хонаводагие,

ки

истењсоли

мањсулот

машѓуланд,

мувофиќан ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти мушаххаси кишоварзӣ
мутобиқ ва махсус гардонида шаванд, зеро дар ин њолат имкони
доимо кам кардани арзиши мол,

бењтар намудани сифати он ва

тањкими мавқеи худ дар бозор имконпазир мегардад;
 аз љониби сохторњои дахлдори њукумати мањаллї ташкил кардани
курсњои даврї дар муассисањои таълимии кишоварзї ѐ дар бизнес –
инкубаторњо барои аъзои хољагии хонаводагї, то онњо на танњо дар
бобати истењсоли мањсулоти босифати кишоварзї дониш дошта
бошанд, балки инчунин рољеъ ба коркард, логистика ва фурўш,
њамчунин масъалањои њуќуќї низ малакањои кофї ба даст оварда
тавонанд;
 бо мақсади баланд бардоштани самаранокии ташаккули рушди
хољагињои хонаводагї дар сатҳи минтақа, заминаи боэътимоди
иттилоотро оид ба вазъи иљтимоию иќтисодии хољагињои хонаводагї
таъсис додан зарур аст;
 барои рушди устувори иқтисодию иҷтимоии хољагињои хонаводагї
чораҳои зеринро андешидан бомаврид аст: баланд бардоштани сатҳи
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даромади хољагињои хонаводагї тавассути баланд бардоштани нерӯи
зеҳнӣ ва меҳнатии аъзоѐни он, таъмини шуғли пурсамари аъзои
хонаводањо, рушди соњибкорї ва тиҷорати оилавӣ;
 ташкил кардани ѐрии мушаххаси воќеї ба он хољагињои хонаводагї,
ки бо сабабњои объективї мустаќилона аз мўњтољї баромада
наметавонанд: сухан дар бораи гурўњњои аз љињати иљтимої
заъфпазири ањолї меравад, ки дар шароити экстремалї ќарор
доранд;
 њавасмандгардонї ва дастгирии бизнеси хурди «оилавї», ки барои
хољагии хонаводагї пойгоњї аст, њамчунин њавасмандгардонї ва
дастгирии фаъолияти инфиродии мењнатї;
 идома додани сиѐсати дастгирии шаклњои мухталифи хољагињои
хусусии ѐрирасон – људо кардани ќитъањои замин, пешнињоди
тарифањои имтиѐзнок;
 саъю кўшиши назаррас ба харљ додан дар ташаккули сармояи
инсонии хољагињои хонаводагї, дар раванди тарбияи насли наврас,
ки барои афзоиши њосилнокии мењнат дар иќтисодиѐти минтаќавї
шароити зарурї ба вуљуд меорад;
 ҳифзи ҳуқуқҳо барои хонакорон ва њунармандон, инчунин њисоб
намудани фаъолияти шахсии онњо дар хонавода њамчун собиќаи
корї, танзими таъминоти иҷтимоӣ ва нафақа ҳангоми расидан ба
синни нафақа таъмин гардад. [4-М]
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