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МУЌАДДИМА 

Мубрам будани мавзўи диссертатсия. Дар шароити ҳозираи рушди 

иҷтимоию  иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар  вилоятҳо ва шаҳру 

ноҳияҳои он нақш ва аҳамияти соҳибкории истеҳсолӣ бисѐр ҳам назаррас  

мегардад. Дар айни замон афзоиши натиҷаҳои истеҳсолии фаъолияти 

соҳибкорон дар соҳаҳои воқеии хоҷагии халқ омили асосии 

муайянкунандаи афзоиши боигарии миллӣ ва зиѐд гардидани ҳаҷми 

истеҳсолоти саноатӣ, таъмини рушди иқтисодии мамлакат ва 

баландбардории сатҳи зиндагии аҳолӣ ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин   

субъектҳои соҳибкории хурд ҳангоми фаъолият ва тараққиѐташон 

мушкилот ва душвориҳои  зиѐдеро  эҳсос менамоянд. Механизми 

ташкилӣ-иқтисодии танзими давлатии рушди соҳибкории истеҳсолӣ,  

такмилдиҳии  пояҳои  қонунгузорӣ ва меъѐрӣ-ҳуқуқии он дар айни замон 

хело муҳим мебошанд.  Инчунин, бояд нишондиҳандаҳои рушди 

корхонаҳои хурд ва соҳибкорони инфиродӣ дар ҳисоботҳои оморӣ ба 

таври дақиқ ворид карда шаванд. Дар маҷмӯъ муносибати системавӣ оид 

ба дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд дар ҳамаи сатҳҳои мақомотҳои 

ҳукумати иҷроия вуҷуд надорад1.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳо оид ба омода намудани нақшаҳо 

ва лоиҳаҳои  стратегии рушд ва ҷойгиркунии самтҳои ояндадори 

соҳибкории истеҳсолии хурд беҳбудиро тақозо менамоянд.  Дар баробари 

ин масъалаҳои нокифоягии сармоя, ҷалби он ва мушкилоти мавҷуда дар 

тартиби гирифтани қарзҳо, номукаммалӣ дар низоми андозситонӣ боиси 

суст гардидани суръати рушди соҳибкории истеҳсолии хурд мегарданд.  

Аз ин лиҳоз, зарурияти дар асоси истифодаи корҳои илмии олимони 

ватанию хориҷӣ гузаронидани таҳлилҳо ва баҳогузории  ҳолати рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, асосноккунӣ ва 

коркарди самтҳои асосии такмилдиҳии танзими давлатии соҳибкории 

                                                           
1
 - Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 
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истеҳсолиии хурд  ва шаклҳои таъмини инфрасохтори фаъолияти 

соҳибкорӣ дар минтақаҳои муайяни мамлакат ба миѐн омадааст.  

Таҳлилҳои муқоисавии гузаронидаи мо оид ба хусусиятҳои рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд аз он шаҳодат медиҳанд, ки соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

суръати якхела рушд намекунад. Агар дар пойтахти ҷумҳурӣ-шаҳри 

Душанбе ва марказҳои маъмурии вилоятҳо-шаҳрҳои Хуҷанд ва Бохтар 

соҳибкорӣ бо як суръати муътадил рушд карда истода бошад, дар қисми 

зиѐди ҷумҳурӣ суръати рушди он бисѐр ҳам суст мебошад. Дар як қатор 

ноҳияҳо ҳаҷми сармоягузориҳо ба фондҳои асосии истеҳсолӣ, ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулотҳо, шумораи коргарони корхонаҳои истеҳсолӣ баръакс 

кам гардидааст.    

Таҷрибаи мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта нишон 

медиҳад, ки бе такмилдиҳии механизми пурраи системаи танзими 

давлатии соҳибкории хурд, расидан ба  ҳадафҳои стратегии рушди 

иқтисоди миллӣ, таъмини шуғли аҳолӣ, баландбардории даромаднокии 

аҳолӣ ва зиѐд намудани ҳаҷми истеҳсоли молҳои ватанӣ ғайриимкон 

мегардад.  

Ҳамин тариқ, аҳамияти мавзӯи таҳқиқот аз он иборат аст, ки бе 

ташаккулѐбии механизми боэътимоди танзими давлатӣ, дастгирӣ ва 

ҳимояи фаъолияти соҳибкорӣ, истифодаи имкониятҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ барои манфиатҳои иқтисодию иҷтимоии ҷумҳурӣ ва 

минтақаҳои алоҳидаи он ғайриимкон мегардад. Дар баробари ин бояд 

диққати махсус ба ҳалли масъалаи танзими давлатии соҳибкории 

истеҳсолии хурд бо дарназардошти омилҳои гуногуни таъсиррасон ва 

нақши мақомотҳои ҳокимияти иҷроия ва ташкилотҳои байналмилалӣ дар 

ҷумҳурӣ дода шавад.  

Ҳалли масъалаҳои дар боло овардашуда бо коркарди консепсияи аз 

ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи рушди устувори соҳибкории истеҳсолӣ, дар 

асоси истифодаи захираҳои молиявӣ-қарзӣ, инвеститсионӣ ва инсонӣ 
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алоқамандии зич дорад. Истифодаи оқилонаю самараноки захираҳои 

номбаршуда ба ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ равона карда 

шудааст, ки масъалаи мазкур  дар назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва вилоятҳои он меистад.  Ташаккулѐбии механизми самараноки танзими 

давлатии соҳибкории  истеҳсолӣ бо дарназардошти хусусиятҳо ва 

имкониятҳои рушди вилоятҳо, дар асоси баландбардории самаранокии 

истифодабарии захираҳои табиӣ-иқтисодии онҳо боиси расидан ба 

ҳадафҳои иҷтимоии сиѐсати иқтисодии ҷумҳурӣ мегардад.  

Аҳамияти муайянкунии мушкилоти баѐншуда, ҳалли нопурраи онҳо 

боиси интихоби мавзӯи таҳқиқот гардидаанд. 

 Ҳамин тариқ, зарурияти шадиди такмилдиҳии самтҳои асосии 

танзими давлатии соҳибкории истеҳсолӣ, махсусан дар соҳаи  соҳибкории 

хурд бо мақсади ҳавасмандгардонии рушди он вуҷуд дорад.  

Дараҷаи омӯзиши мушкилот. Ба масъалаҳои назариявӣ-методологии 

соҳибкорӣ корҳои илмии олимон А. Смит, Р. Кантилон, А. Маршалл, Й. 

Шумпетер, П. Друкер, С. Брю ва дигарон бахшида шудаанд. 

Дар коркарди мушкилоти идоракунии фаъолияти соҳибкорӣ дар 

сатҳҳои макро ва микроиқтисодӣ  Н.Г. Агурбаш, А.Н. Балабанов, Г. Берч, 

B. Бузгалин, Ю.П.Васильев, М.Гербер, П.Ҷенстер, Л.А.Жданова, Ҷ. 

Кейнс, П. Кит, А. Маршалл, А. Мелянцев, Д. Моррис ва дигарон саҳми 

босазо  боқӣ гузоштаанд. 

Масъалаҳои рушди иқтисодиѐт ва соҳибкории истехсолии хурд   дар 

корҳои илмии олимони иқтисодчии рус - Л.И. Абалкин, А.И. Агеев, О.И. 

Ананьин, Е.Л. Андреева, Н.В. Алейников, Н.В. Архангельский, С.А. 

Бартенев, М.Г. Лапуста, В.С. Лисин ва дигарон мавриди таҳлил қарор 

гирифтаанд. 

Масъалаҳои махсуси рушди соҳибкории хурд, аз он ҷумла 

хусусиятҳои намудҳои алоҳидаи он дар корҳои илмии   Н.Н. 

Беспамятных, В.В. Бочко, С.Н. Воробев, В.Д. Грибов, С.Л. Гуляев, 

В.К.Заусаев, И.Б.Захаров, В.И.Илюхин таҳқиқ карда шудаанд. 
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Вазъи кунунии соҳибкории хурд, мушкилоти рушди он ва самтҳои 

асосии дастгирии соҳибкорӣ аз тарафи мақомотҳои ҳукумати иҷроия дар 

корҳои илмии Е.Г. Анимиц, Н.В. Архангельский, Т.П. Афанасьева, Ю.К. 

Баженов, Н.А. Блинова, В.В. Буев, В.В. Генералов, Е.В. Горенюк, В.П. 

Грузинов,  М.В. Ляшенко ва дигарон баррасӣ гардидаанд. 

Самтҳои алоҳидаи ташаккулѐбӣ ва рушди соҳибкорӣ дар 

таҳқиқотҳои олимон-иқтисодчиѐни тоҷик инъикоси худро ѐфтаанд, ки аз 

байни онҳо корҳои илмии олимон Ҳ.Н. Фақеров, Т.Б. Ғаниев, К.К. 

Давлатов, Г. Ҷӯрабоев, А.Х. Катаев, Н.К. Қаюмов, С.Д. Комилов, Р. 

Қудратов, А.Р. Қурбанов, Т.Н. Назаров, Т.Д. Низомова, Р.К. Раҷабов, 

Р.К. Раҳимов, А. Рауфӣ,  С. Ҳабибов, Х.Х. Ҳабибуллоев  ва дигаронро 

қайд кардан ҷоиз аст.  

Бояд қайд кард, ки бисѐре аз олимони ватанӣ ва хориҷӣ саҳми 

арзандае дар муайянкунии мушкилоти соҳибкории ҳозиразамон, аз он 

ҷумла дар самти соҳибкории хурд гузоштаанд. Дараҷаи омӯхта шудани  

масъалаҳои кори дисертатсиониро баҳогузорӣ намуда, месазад қайд 

намоем, ки:  

 дар таҳқиқотҳои муаллифони хориҷӣ ва ватанӣ ба таври пурра 

дар бораи моҳияти соҳибкории истеҳсолии хурд ба сифати яке аз 

намудҳои самараноки соҳибкории ҳозиразамон маълумот дода 

нашудааст; 

 дар адабиѐти илмӣ-иқтисодии таҳлилшаванда таҳқиқотҳои амиқи 

илмӣ оид ба тамоюл ва қонуниятҳои ташаккулѐбӣ ва рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар раванди ислоҳоти институтсионалӣ оварда 

нашудаанд; 

 дар маҷмӯъ хислати диалективии  соҳибкории хурд, 

мушкилоти ташаккулѐбии  он,  афзалиятҳо ва норасоиҳои соҳибкории 

хурд дар коркарди сиѐсати давлатии танзими соҳибкории истеҳсолии хурд 

ба назар гирифта нашудаанд; 
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 дар шароити ҳозира  ба таври амалӣ самтҳои  танзими 

соҳибкории истеҳсолии хурд ва рушди инфрасохтори дастгирии он дар 

давраи оянда пурра таҳқиқ карда нашудаанд. 

Назарияи рушд ба муайянкунии ҳолати он дар асоси баҳодиҳии 

омилҳо ва шароити таъсиррасонии муҳити беруна ва дохила ниѐз дорад, 

ки онҳо ба сатҳ ва самаранокии амалкунии соҳибкорӣ, асосноккунии 

стратегияҳо ва механизмҳои дасгирӣ ва танзими соҳибкории истеҳсолии 

хурд таъсири калон мерасонанд.  

Ҳарчанд ба масъалаи омӯзиши низоми танзими давлатии 

соҳибкории истеҳсолии хурд аз тарафи олимони ватанию хориҷӣ диққати 

ҷиддӣ дода шуда бошанд ҳам, аммо ин масъала дар шароити мавҷудаи 

замон, макон ва сатҳи рушди вилоятҳои  алоҳида, махсусан барои вилояти 

Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври пурра инъикоси худро 

наѐфтааст.  

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ 

ин асосноккунии назариявӣ ва коркарди механизми такмилдиҳии танзими 

давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд бо дарназардошти беҳтаргардонии  

самтҳои ташкилӣ-сохторӣ ва институтсионалӣ, инчунин дастгирии 

соҳибкории хурд бо роҳи таъмини инфрасохтори он дар шароити 

иқтисоди бозорӣ мебошад.  

Мутобиқ ба мақсади гузошташуда дар таҳқиқоти диссертатсионӣ 

ҳалли масъалаҳои зерин пеш гузошта мешаванд: 

 таҳқиқи асосҳои назариявӣ ва хусусиятҳои хоси рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар низоми иқтисоди бозорӣ; 

 омӯзиши асосҳои методии баҳодиҳии рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд ва нақшу аҳамияти он дар татбиқи мақсадҳои таъмини 

рушди иқтисоди ҷумҳурӣ, ки аз сиѐсати давлатӣ дар марҳилаи ҳозираи 

рушди иқтисодиѐт бармеоянд; 
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 гузаронидани таҳлили ҳолати ҳозира ва рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин заминаҳо ва 

омилҳои рушди соҳибкории истеҳсолии хурд;  

 муайянкунии шароити ташкилию иқтисодии таъмин намудани 

рақобатпазирии соҳибкории истеҳсолии хурд; 

  коркарди стратегияи рушди соҳибкории истеҳсолӣ, инчунин 

ташкил ва такмилдиҳии инфрасохтори зарурии он; 

  асосноккунии самтҳои асосии такмилдиҳии танзими давлатии 

рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар ҷумҳурӣ ва вилояти Хатлон. 

Объекти таҳқиқот  субъектҳои хоҷагидори соҳибкории хурд ба 

шумор мераванд, ки онҳо фаъолияти истеҳсолию хоҷагидории худро дар 

бахши истеҳсолии иқтисодиѐт пеш мебаранд.  

Мояи (предмети) таҳқиқот муносибатҳои иқтисодию иҷтимоие 

мебошанд, ки дар раванди робитаҳои мутақобилаи субъектҳои соҳибкории 

хурди истеҳсолӣ бо сохторҳои гуногуни хоҷагидорӣ, молиявӣ, аз он ҷумла 

бо мақомотҳои давлатии ҳукумати иҷроия бо мақсади ташаккулѐбии 

иқтисоди самаранок ва рақобатпазир пайдо мегарданд. 

Соҳаи таҳқиқотбарӣ. Кори диссертатсионӣ дар мувофиқат бо 

фаслҳои зерини Шаҳодатномаи рӯйхати ихтисосҳои кормандони илмии 

КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (иқтисоди соҳибкорӣ) иҷро 

гардидааст: 8.3.- Қонуниятҳо ва тамоюли рушди соҳибкории ҳозиразамон; 

8.6. - Барқароршавӣ ва рушди шаклҳои гуногуни соҳибкорӣ: ташкилӣ-

ҳуқуқӣ; аз рӯи миқѐси фаъолияти соҳибкорӣ; аз рӯи самтҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ (истеҳсолот, савдо-молиявӣ, миѐнаравӣ ва ғайра); 8.7. ‟ 

Ташаккулѐбӣ ва рушди инфрасохтори фаъолияти соҳибкорӣ; 8.8. ‟ 

Танзими давлатӣ ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ. 

Асосҳои назариявӣ ва методии таҳқиқоти диссертатсионӣ корҳои 

илмии бунѐдӣ оид ба назарияи иқтисод, оид ба назарияи ҳозиразамони 

рушди устувори иқтисоди минтақавӣ, таҳқиқотҳои монографӣ ва 

диссертатсионӣ, нашри илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ, ки  ба  таҳқиқи 
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масъалаҳои фаъолияти соҳибкорӣ, таъминоти сармоягузорӣ ва 

ташкилкунии инфрасохтори бозорӣ бахшида шудаанд, маводҳо ва 

тавсияҳои конференсияҳои илмӣ-амалӣ, барномаҳои рушди иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он, санадҳои меъѐрию 

ҳуқуқӣ, қарорҳои Маҷлиси Олӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 

масъалаҳои  рушди соҳибкории истеҳсолии хурд ва таъмини рушди 

иқтисодӣ ба шумор мераванд.  

Ҳангоми гузаронидани таҳқиқот аз тарафи муаллиф услубҳои 

таҳаввулотӣ-таърихӣ, институтсионалӣ, усулҳои умумиилмии  

диалективӣ-мантиқии таҳлил ва синтез, муқоисанамоӣ, таҳлили 

коррелятсионӣ, тамсилабандии иқтисодӣ-математикӣ, қаторҳои 

динамикӣ, баҳодиҳии муқоисавӣ, инчунин усулҳои гузаронидани 

пурсишномаҳо, анкетакунонӣ, гузаронидани таҳлил ва гурӯҳбандии 

натиҷаҳои он истифода гардидаанд. 

Заминаи иттилоотии таҳқиқот  маълумотҳои оморӣ ба ҳисоб 

мераванд, ки онҳо рушди фаъолияти соҳибкориро дар ҷумҳурӣ ва 

минтақаҳои алоҳидаи он  тавсиф дода, дар маҷмӯаҳои оморӣ ва 

ҳисоботҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Маркази таҳқиқотҳои стратегии  назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, донишкадаҳои илмӣ-таҳқиқотии соҳавӣ нашр 

гардидаанд. Инчунин ба сифати иттилоот маводҳои ҷамънамудаи 

муаллиф оид ба сохторҳои таҳқиқшавандаи соҳибкории истеҳсолии 

вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмат менамоянд.  

       Навоварии илмии таҳқиқот аз асосноккунии назариявии усулҳо 

ва самтҳои асосии такмилдиҳии танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии 

хурд ва коркарди тавсияҳои амалӣ оид ба рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд  иборат аст. Дар поѐн натиҷаҳои асосии таҳқиқот оварда мешаванд, 

ки онҳо дар худ навоварии илмӣ доранд: 
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  асосҳои назариявӣ ва методии омӯзиши самтҳои асосии рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд бо дарназардошти афзалиятҳои сиѐсати 

давлатӣ ва баҳодиҳии  аҳамияти иҷтимоию иқтисодии онҳо тақвият дода 

шудаанд, хусусиятҳои асосҳои баҳодиҳии рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд муайян ва аниқ гардидаанд; 

  ба ҳолати ҳозира ва тамоюли рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд дар ҷумҳурӣ баҳо дода шудааст, сиѐсати рафтори сохторҳои 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити рақобатнок асоснок карда 

шудааст;  

 омилҳо ва заминаҳои асосие муайян гардидаанд, ки онҳо 

суръати рушди субъектҳои соҳибкории истеҳсолиро бозмедоранд, 

инчунин шароити ташкилию иқтисодии таъмини рақобатпазирии 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар асоси ташкил намудани бизнес-паркҳо 

муайян гардидаанд;  

  стратегияи рушди соҳибкории истеҳсолии хурд таҳия 

гардидааст ва самаранокии фаъолияти  корхонаҳои истеҳсолии хурд дар 

шароити рушди иҷтимоию иқтисодии воҳиди маъмурии мушаххас 

баҳогузорӣ карда шудааст; 

  самтҳои асосии танзими давлатии рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар асоси пешниҳоди нақшаи нави ташкил ва 

беҳтаргардонии инфрасохтори лозимаи он асоснок карда шудааст, ки он 

бо низоми тафриқавии тақсимоти ташкилотҳои он беҳтар гардонида 

шудааст. Ин нақша дар асоси омӯзиши хусусият ва дараҷаи рушди 

иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон сохта шудааст. 

 Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Татбиқи муқаррароти 

методӣ ва тавсияҳои коркардшуда имконият медиҳанд, ки маҷмӯи 

чорабиниҳои аввалиндараҷа оид ба дастгирии давлатии рушди 

соҳибкории истеҳсолии  хурд дар  сатҳи ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ 

аз рӯи самтҳои иқтисодӣ ва меъѐрию ҳуқуқӣ коркард шаванд. 
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Муқаррароти асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ ҳангоми 

такмилдиҳии қонунгузорӣ дар самти танзими рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд, ташкили инфрасохтори дастгирии соҳибкории 

истеҳсолии хурд бо ташкил намудани бизнес-инкубаторҳо, марказҳои 

махсуси технологӣ, коркарди стратегияи рушди устувори соҳибкорӣ дар 

сатҳи минтақавӣ метавонанд истифода  шаванд. 

Истифодаи натиҷаҳои таҳқиқот. Муқаррароти асосӣ ва натиҷаҳои 

таҳқиқот дар Раѐсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон (маълумотнома оид ба татбиқ 

аз 29.01.2018, №1/28) ва Ҳукумати ноҳияи Кӯшониѐни вилояти Хатлон 

(маълумотнома оид ба татбиқ аз 22.01.2018, №8)  татбиқ гардидаанд. 

Маводҳои таҳқиқот дар раванди таълими фанҳои «Ташкили 

фаъолияти соҳибкорӣ», «Банақшагирии фаъолияти соҳибкорӣ»  ва 

«Танзими давлатии иқтисоди миллӣ» дар Донишкадаи энергетикии 

Тоҷикистон ҳангоми хондани маърӯзаҳо истифода гардидаанд 

(маълумотнома оид ба татбиқ аз 18.01.2018., №5).  

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти гузаронидашуда дар конференсияҳои  

илмию амалии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, ки дар Донишкадаи 

энергетикии Тоҷикистон ва дигар мактабҳои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тӯли солҳои 2012-2018 баргузор гардидаанд, аз тарафи муаллиф маърӯза 

гардидаанд. Муқаррароти асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 11 кори 

илмӣ бо ҳаҷми  3,3 ҷузъи чопӣ, аз он ҷумла чор мақола дар маҷаллаҳои 

дорои тақризи Комиссияи Олии Аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳаҷми 1,2 ҷузъи чопӣ нашр гардидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми кор. Сохтори диссертатсия ба мақсад ва вазифаҳои 

таҳқиқот созгор аст. Диссертатсия аз сарсухан, се боб, хулоса, рӯйхати 

адабиѐтҳои истифодашуда ва замимаҳо иборат аст. Ҳаҷми кор аз 166 

саҳифа, аз он ҷумла 15 нақша ва 25 ҷадвал иборат аст. Рӯйхати 

библиографии диссертатсия 189 номгӯйро ташкил медиҳад. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДИИ ТАНЗИМИ 

ДАВЛАТИИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛӢ ДАР ШАРОИТИ 

ИҚТИСОДИ БОЗОРӢ 

1. Соҳибкории истеҳсолӣ дар низоми иқтисоди бозорӣ 

Гузариши  иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои бозорӣ 

дар солҳои 90-уми асри гузашта боиси пайдо гардидани мушкилоту 

нофаҳмоиҳои зиѐд гардид. Акнун дар ҳамаи самтҳои иқтисодиѐт, аз он 

ҷумла дар бахши соҳибкорӣ низ бояд корҳои зиѐд ба анҷом расонида 

мешуданд. Набудани пояҳои асосии коргузорӣ, аз он ҷумла маҷмӯи 

қонунҳо ва санадҳою меъѐрҳои ҳуқуқии лозима, таҷрибаю малакаи 

корбарӣ боиси ба мушкилот рӯ ба рӯ шудани соҳибкорон мегардиданд.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар шароити ҷумҳурӣ бахши соҳибкорӣ 

дар гузаронидани ислоҳоти  иқтисодии лозима бо сабабҳои объективӣ ва 

субъективии зерин мавқеи махсусро ишғол менамояд: 

 - шароити мавҷудаи дохила ва берунаи рушди мамлакат 

ҳавасмандгардонии рушди шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ,  ташаккулѐбии 

низоми имтиѐздиҳӣ ва дастгирии сохторҳои фаъолияти соҳибкориро дар 

самти хоҷагидории онҳо тақозо менамояд; 

 - аз рӯи мушоҳидаҳо инфрасохтори мавҷудаи соҳибкорӣ реҷаи 

истифодабарии объектҳои асосии онро барзиѐд марказонида ва 

серхароҷот намудааст, ки ин ба таври сунъӣ воридкунии тағйиротро дар 

ин самти муҳиму қафомонда мушкил гардонидааст; 

 - сатҳи таъминоти муҳити институтсионалии соҳибкорӣ ба он дараҷа 

паст ба назар мерасад, ки ин ба қабули қарорҳои идоракунии самаранок 

ва аз  ҷиҳати илмӣ асоснокшуда таъсири манфӣ мерасонад. 

Барои ҳамин ҳам дар айни замон зарурияти гузаронидани ислоҳот 

дар бахши соҳибкорӣ  ногузир аст. Агар аҳолӣ ба дастрас намудани молҳо 

ва хизматрасониҳои босифат манфиатдор бошанд, мақомотҳои давлатии 

ҳукумати иҷроия зарурияти ворид намудани тағйиротҳоро дар ин бахши 

хоҷагии халқ дарк менамоянд. 
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Ба фаъолияти соҳибкорӣ хислатҳои умумии дилхоҳ низоми иқтисодӣ 

хос аст. Дар баробари ин соҳибкорӣ бо мазмун, самти фаъолият, 

пайдарпаии иҷроиши амалиѐтҳо, ки аз тарафи соҳибкор иҷро мешаванд, 

тавсиф дода мешавад.  

Зарур аст қайд намоем, ки фаъолияти соҳибкорӣ ин фаъолияти 

мустақилест, ки бо таври таваккалӣ пеш бурда мешавад. Фаъолияти 

мазкур   аз истифодаи объектҳои ғайриманқул, фурӯши молҳо, иҷроиши 

корҳо ва расонидани хизматрасониҳо ба гирифтани фоида равона карда 

шудааст ва аз тарафи шахсони ба сифати соҳибкор бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба қайд гирифташуда, амалӣ мегардад. 

[6,91,92]. 

Муаллифи дигар соҳибкориро ҳамчун «фаъолияти мустақилонаи бо 

ташабусси шаҳрвандон пайдошаванда, ки ба гирифтани фоида ѐ ин ки 

даромади шахсӣ равона карда шудааст, аз номи худ ва бо масъулияти 

амволии худӣ бурда мешавад, ѐ ин ки бо ном ва масъулияти амволии 

шахси ҳуқуқӣ амал мекунад» таъриф медиҳад [12,13]. 

Дар бисѐр мамлакатҳо нисбат ба мафҳуми соҳибкорӣ таърифҳои 

гуногун истифода мегарданд. Масалан дар ИМА Комиссияи миллӣ оид ба 

соҳибкорӣ фаъолияти соҳибкориро ҳамчун маҷмӯи амалиѐтҳои  пай дар 

пай, ба таври параллелӣ ва дар як вақт иҷрошаванда таъриф медиҳад. Дар 

баробари ин ҳар як амалиѐти тиҷоратӣ як давраи ба анҷом 

расонидашудаи соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. Нисбат ба  чунин амалиѐт 

мафҳуми «аҳди тиҷоратӣ (бизнес-сделка)»-ро истифода бурдан ҷоиз аст.  

Дар ин маврид аҳд гуфта шартномаи ба таври хаттӣ тартиб додашуда ѐ ин 

ки ба таври шифоҳӣ мувофиқшудаи ду ѐ ин ки якчанд субъектҳои 

хоҷагидор ѐ шахсонеро меноманд, ки он ба манфиати ҳамаи тарафҳо 

нигаронида шудааст [178]. 

Як қатор иқтисодчиѐн баробаркунии соҳибкориро ба тиҷорати 

муқаррарӣ зери тозиѐнаи танқид мегиранд. Аз он ҷумла, В.Е. Савченко 

чунин мешуморад, ки ҳангоми муайянкунии моҳияти иқтисодии 
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соҳибкорӣ бояд аз сифатҳои шахсии соҳибкор худро дур гирифт. Аз рӯи 

ақидаи В.Е. Савченко, соҳибкор - ин «омили субъективии (шахсии) 

такрористеҳсол буда, қодир аст дар асоси ташаббускорӣ ва навоварӣ, аз 

масъулияти пурраи иқтисодӣ натарсида, ба таваккал рӯ ба рӯ шавад ва 

дигар омилҳои истеҳсолотро ба таври хосса бо мақсади дар оянда 

гирифтани даромади иловагӣ омезиш намояд» [114]. 

Дар баробари ин В.Е. Савченко чунин мешуморад, ки мақсади 

соҳибкор ин гирифтани фоидаи баланд, яъне даромад аз соҳибкорӣ 

мебошад. Ин фоида натиҷаи амалисозии қобилиятҳои махсуси соҳибкор 

оид ба омезиши мусоиди омилҳои истеҳсолот мебошад, ки ба навовариҳо 

ва таваккал намудан асоси воқеии худро қабул менамояд. Қобилияти ба 

таври махсус омезиш додани омилҳои истеҳсолот дар асоси навовариҳо ва 

таваккалият аз сифатҳои шахсии соҳибкор вобастагии калон дорад. Ин 

новобаста ба он, ки шахси алоҳида ва ѐ гурӯҳи одамон ин гуна қарорҳоро 

қабул менамоянд. Дар байни чунин хусусиятҳо муаллифи кор [62] 

қобилиятҳои шахсии зерини соҳибкори муваффақро ҷудо менамояд: 

  қабул намудани қарорҳои ғайристандартии навовар на танҳо дар 

ҳолатҳои стандартӣ, балки дар ҳолатҳои номуайянӣ; 

  пешниҳоди ақидаҳои нави истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ, баҳо додан ба 

оянда аз нуқтаи назари гирифтани даромади иловагӣ; 

  ба таври фаврӣ баҳо додан ба навовариҳо аз нуқтаи назари 

самаранокии интиҳоии онҳо; 

  баҳо додан ба вазъи бозор аз нуқтаи назари гирифтани фоидаи 

иловагӣ; 

  таваккал намудан; 

  таҳлил намудани иттилоот ва баровардани хулосаи дуруст вобаста 

ба вазъи ҷойдоштаи бозор. 

Қайд намудан зарур аст, ки қобилиятҳои соҳибкории дар боло 

овардашуда дар маҷмӯи вазифаҳои асосии фаъолияти амалии соҳибкор 
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истифода бурда мешаванд. Аз байни онҳо  вазифаҳои зерини соҳибкорро 

махсусан қайд кардан ҷоиз аст [62]: 

  омӯзиши талабот ва қобилияти пардохтпазирии харидорон; 

  муайянкунии хусусиятҳои мол,  намуди истеҳсолот, ҳаҷми истеҳсоли 

молҳо, бозорҳои фурӯш ва хатҳои нақлиѐтию логистикии ҳаракати молҳо 

(маҳсулотҳо); 

  бо дарназардошти барномаи истеҳсолӣ муайянкунии захираҳои 

моддӣ ва бозорҳои он, ки дар он ҷо имконияти харидорӣ намудани 

ашѐҳои меҳнат бо нархи арзон ва сифати баланд мавҷуд аст; 

  интихоби нақшаҳои технологии такмил додашудаи истеҳсолот ва 

манбаъҳои азнавсозӣ ва таҷдиди доимии он; 

  ташкил ва идораи истеҳсоли молҳо, ки барои фурӯш таъин 

мегарданд.  

Бо дарназадошти фикрҳои дар боло овардашуда месазад, ки боз як 

таърифи гуфташудаи соҳибкориро изҳор намоем: «соҳибкорӣ ин шакли 

махсус ва навовари истеҳсолот буда, дар шароити мавҷудаи таърихӣ ва 

иҷтимоию иқтисодӣ аз ҳама боло меистад ва ба   такророистеҳсоли 

умумиҷамъиятӣ такони заруриро медиҳад» [159]. 

Ақидаҳои дар боло овардашударо оид ба моҳияти соҳибкорӣ таҳлил 

намуда, мо низ ба он чунин таърифро раво медонем: соҳибкорӣ ин пеш аз 

ҳама  чунин  фаъолияти заруриест, ки ба беҳтар қонеъ намудани талаботҳои 

ҷамъиятӣ бо роҳи истифодаи хусусиятҳои навоварӣ ва ҷустуҷӯию эҷодияш 

ба пешниҳод намудани молҳою хизматрасониҳо ва иҷроиши корҳои 

босифат нигаронида шудааст.  

Зарур аст қайд намоем, ки аз рӯи аломатҳои гуногун соҳибкориро 

тасниф менамоянд: аз рӯи намуд ѐ таъинот (истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ, 

машваратӣ), аз рӯи шакли моликият (давлатӣ, хусусӣ), шумораи 

моликиятдорон (инфиродӣ, шарикӣ),  шаклҳои ташкили-ҳуқуқӣ (ҷамъиятҳо, 

кооперативҳо),  шаклҳои ташкили-иқтисодӣ (консернҳо, ассосиятсияҳо, 

консорсиумҳо, синдикатҳо, картелҳо, гурӯҳҳои молияви-саноатӣ), миқѐси 
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фаъолият (маҳаллӣ, минтақавӣ, миллӣ, байналмилалӣ, ҷаҳонӣ) ва ғайраҳо. 

Дар байни онҳо соҳибкории истеҳсолӣ дар таъмини рушди иқтисодӣ ва 

баландбардории сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат ҷойи муҳимро ишғол 

менамояд.  

Яке аз хусусиятҳо хоси соҳибкории истеҳсолӣ аз он иборат аст, ки дар 

ташкил намудану пешбурди фаъолият маблағ ва меҳнати зиѐдро талаб 

менамояд. Аз ин сабаб соҳибкорон нисбат ба намудҳои тез 

фоидаоварандаи  соҳибкорӣ  ба он камтар диққат медиҳанд. Лекин 

тиҷорат бо истеҳсолот алоқамандии зич дорад. Истеҳсолот набошад, 

тоҷирон танҳо ба савдои молҳои воридотӣ машғул мешаванд. Барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои захираҳои бойи табиӣ ва меҳнатӣ 

мебошад, рушди соҳибкории истеҳсолии хурд ба ҳал намудани бисѐр 

масъалаҳои иҷтимоӣ мусоидат менамояд. Соҳибкории истеҳсолӣ ба 

намудҳои инноватсионӣ, илмию техникӣ, иттилоотӣ, истеҳсоли молҳо, 

расонидани хизматҳо ва ғайраҳо ҷудо мешавад. 

Соҳибкории истеҳсолиро мо ҳамчун намуди махсуси фаъолият дида 

мебароем, ки он ба фаъолияти инноватсионӣ алоқамандӣ дошта, дар худ 

ҳамаи хавфҳои инноватсиониро қабул менамояд. Тибқи ин  таъриф 

соҳибкори муваффақ он касе ба ҳисоб меравад, ки дорои хислатҳои 

мустақилиятнокӣ  ва ташаббускорӣ буда, дар масъалаи интихоби 

вариантҳои муносиби татбиқи технологияҳои инноватсионӣ ва равандҳои  

ҳозирзамони  технологӣ қобилияти баланди корӣ аз худ зоҳир менамояд. 

Ногуфта намонад, ки соҳибкории истеҳсолии хурд на фақат ҳамчун 

пайвандгар барои гузаштан ба муносибатҳои бозорӣ дар давраи 

амалкунии иқтисоди гузариш хизмат намудааст, балки он дар айни замон 

ҳамчун омили воқеии ҳавасмандгардонии алоқаҳои иҷтимоӣ ва 

муносибатҳо дар байни бахшҳои гуногуни иқтисоди мамлакат ва 

минтақаҳои он баромад менамояд. 

Дар шароити гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мавқеи муҳимро татбиқи идеологияи ҳаракат ба сӯйи бозори 
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«озод» ишғол менамояд, ки дар он ба идоракунии давлатии иқтисодиѐт 

саҳми на чандон калон ҷудо карда мешавад. Ин гуна сиѐсат тамоюли 

манфиро дар идоракунии иҷтимоию иқтисодии ҷамъият ба миѐн меорад, 

ки он ба ақидаи бисѐре аз таҳлилгарон боиси пайдо шудани   буҳрони 

иқтисодӣ мегардад. Ба шумораи онҳо  паст гардидани сатҳи рушди 

истеҳсолот, канда шудани алоқаҳои мутақобилаи байнисоҳавӣ ва 

байниминтақавӣ, фаъолгардии раванди беқурбшавиии пул, тезу тунд 

гардидани мушкилоти иҷтимоӣ, яку якбора паст гардидани даромадҳои 

воқеии аҳолӣ, пайдо шудани бекорӣ ва аз ҷиҳати иҷтимоӣ ҳифз 

нагардидани аҳолӣ, инчунин бад гардидани муҳити руҳиявӣ бо тамоми 

оқибатҳои манфии он, ба монанди паст гардидани дараҷаи худшиносиву 

худогоҳии миллӣ, иҷтимоию маданӣ, маънавию ахлоқӣ дохил мешаванд. 

Ҳамин тариқ, ба хулосае омадан мумкин аст, ки аз рӯйи натиҷаҳои 

зинаҳои аввали ислоҳоти иҷтимоию иқтисодии гузаронидашуда, бояд 

зарурияти омезиши механизмҳои идоракунии бозориро бо чорабиниҳои 

давлатӣ дарк намоем ва онро дар идоракунии иқтисодиѐт истифода 

намоем. Ин гуна рафтор пайравони худро дар мактабҳои гуногуни илмӣ 

пайдо намудааст. Дар илми иқтисоди ҷаҳонӣ нуқтаи назаре тасдиқ 

гардидааст, ки мувофиқи он дараҷаи рушди қувваҳои истеҳсолкунанда 

дар мамлакатҳои тараққиѐташон баланд аз ҳисоби  истифодаи 

механизмҳои бозорӣ ба даст омадааст [159]. 

 Месазад қайд намоем, ки худи иқтисоди бозорӣ бетағйир боқӣ 

намемонад. Вай маҳсули таҳаввулоти ҷамъиятии бисѐрасра буда, дар 

раванди он асосҳои консептуалии идоракунии бозории низомҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ дар масоҳатҳои маъмурии гуногун ташаккул ѐфтааст. 

Танзими давлатии соҳибкорӣ дар сатҳи минтақавӣ дорои як қатор 

хусуситҳои хоси худ мебошад.  Аз байни онҳо муайянкунии вазифаҳои 

мушахасси ҳар як зинаи идоракунӣ дар ситемаи ягонаи идоракунии 

раванди танзими давлатии соҳибкорӣ амали асосӣ ба ҳисоб меравад.  

Унсурҳои байни ҳам алоқаманди низомҳои додашуда дорои хусусиятҳои 
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хоси дурусти фазогӣ, захиравӣ, истеҳсолӣ ва иҷтимоӣ буда, бо дараҷаи 

баланди мустақилияти хоҷагидорӣ фаъолият менамоянд. 

Рушди самараноки низомҳои соҳибкории истеҳсолии хурд ба 

раванди ғайримарказигардонии идоракунии давлатӣ, аз рӯи принсипи 

додани қисми зиѐди вазифаҳои идоракунии рушди масоҳатҳо ба сатҳҳои 

минтақавии (вилоятии) идоракунӣ алоқамандии зич дорад. 

Дар айни замон коркард ва татбиқи принсипҳо ва усулҳои 

идоракунии иқтисоди мамлакат дар асоси назарияи нав зарур аст, ки он 

хусусиятҳои ислоҳоти бозории марҳилаи ҳозираро дар худ таҷассум 

намояд.  

Барои ҳамин ҳам татбиқи манфиатҳо на фақат ба ҳамгироии 

хоҷагидорӣ алоқамад аст, балки он ба рушди низомҳои фаъолияти 

соҳибкорӣ низ алоқаманд аст. Ин соҳа бояд ҳамчун воситаи таъминоти 

рушди самараноки иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои гуногуни мамлакат 

ҳисобида шавад. Аз ин рӯ, мо сабабҳои зеринро ҳамчун зарурияти 

гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ ва тараққӣ додани соҳибкорӣ медонем: 

  зарурияти баҳисобгирии хусусиятҳои ҳудудҳои маъмурӣ (вилоятҳо, 

ноҳияҳо) дар татбиқи сиѐсати умумидавлатии сохтории молиявӣ; 

  имконияти татбиқи самараноки афзалияти рақобатии ҳудудҳои 

маъмурии алоҳида (вилоятҳо, ноҳияҳо); 

  имконияти рушди самараноки соҳибкорӣ, пеш аз ҳама соҳибкории 

истеҳсолии хурд бо дарназардошти шароити маҳаллӣ, бозори маҳаллӣ ва 

истифодаи захираҳои маҳаллӣ. 

Таҳлили таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ҷой доштани 

соҳибкории худтанзимшавандаи «соф» ғайриимкон аст, чунки барои 

барқароркунӣ ва фаъолияти дурусту самараноки субъектҳои соҳибкорӣ 

дастгирии давлатӣ, танзими муҳити  берунаи он ва таъминоти 

инфрасохторӣ  лозиманд. 

Ҳолати мавҷудаи рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар ҷумҳурӣ аз 

он шаҳодат медиҳад, ки иқтидори  он бо сабаби мавҷудияти норасоиҳои 
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идоракунӣ дар сатҳи давлатӣ ва маҳаллӣ, аз сабаби набудани стратегияи 

дурусту самараноки рушди фаъолияти соҳибкорӣ,  пурра истифода 

намегардад. Мушкилот ба мукаммал набудани пояҳои назариявӣ ва 

методӣ низ алоқамандӣ дорад, ки онҳо раванди мазкурро ба танзим 

медароранд.  

Дар ҳолати  мавҷудияти шароити гуногуни табиию иқлимӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоию демографии ҷумҳурӣ нақши идоракунии маҳаллӣ 

меафзояд.  Дар он усулҳо, механизмҳо ва тамсилаҳои  хоси маҳаллӣ  оид 

ба танзим ва тараққӣ додани соҳибкорӣ истифода мегарданд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки танзим ва тараққӣ додани соҳибкорӣ бо 

роҳи таъсиррасонӣ ба муҳити берунаи фаъолияти соҳибкорӣ бо беҳтар 

намуди он, бартарафсозии омилҳои номусоиди он ва ташкили шароити 

барои расидан ба мақсадҳои гузошташуда мусоид, дар низоми танзими 

фаъолияти соҳибкорӣ амалӣ карда мешавад.  

Интихоби васоит ва фишангҳои таъсиррасон аз рӯйи сохтори 

иқтисодӣ ва иҷтимоии объекти танзим, бузургии иқтидори захиравӣ, 

имконоти мақомотҳои дахлдори идоракунии иҷроия муайян карда 

мешавад. 

Дар марҳилаи аввали гузариш ба иқтисоди бозорӣ воҳидҳои сохторӣ 

оид ба танзим ва дастгирии соҳибкорӣ ташкил карда шудаанд. Шабакаи 

фондҳои танзими соҳибкорӣ ташкил шудаанд, ки воҳидҳои онҳо вилоятҳо 

ва ноҳияҳоро фаро гирифтаанд. Вазифаи асосии ин гуна фондҳо аз 

ташхис, интихоб дар асоси озмун ва маблағгузории лоиҳаҳои гуногуни 

соҳибкорӣ, дар навбати аввал лоиҳаҳои ба барномаи вилоятӣ воридшуда 

иборат аст.  

Қайд кардан зарур аст, ки  дар баъзе аз ноҳияҳои ҷумҳурӣ то ҳол 

механизми баҳодиҳии иқтидори захиравӣ ва таҳлили имкониятҳои 

истифодаи он барои рушди соҳибкории истеҳсолии хурд ташкил 

нагардидааст. Дар ин шароит  ҷустуҷӯи захираҳо, пеш аз ҳама захираҳои 

инвеститсионӣ хеле душвор аст. Ин ва дигар масъалаҳои ҷойдошта 
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мувофиқкунии низомҳои маҳалии соҳибкориро бо иерархияи идоракунӣ 

ва танзими фаъолияти соҳибкорӣ дар  мадди аввал мегузорад. Дар 

баробари ин функсияҳо, вазифаҳо ва салоҳияти ҳар як унсури низоми 

танзимкунӣ бояд ба назар гирифта шаванд ва дараҷаи мушкилии 

масъалаҳои гузошташуда ба ақидаи худидоракунӣ бояд зид набошанд. 

Яке аз самтҳои муҳими ислоҳоти иқтисодӣ ин азнавсозии фаъоли 

равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ мебошад, ки дар рафти он омезиши 

механизмҳои нави хоҷагидорӣ бо хусусиятҳои хоси ҳудудҳои маъмурӣ 

таъмин мегардад. Татбиқи муваффақи ислоҳот дар он маврид имконпазир 

мегардад, ки вай ба зернизоми мушаххаси минтақавӣ такя намояд ва 

заминаҳои воқеии иҷтимоию иқтисодии ин минтақаҳоро ба назар гирад. 

Ислоҳот бояд дар ҳамаи зинаҳои идоракунӣ ва танзимкунӣ аз тарафи 

мақомотҳои давлатӣ ба дастурамали ягонаи идоракунии стратегӣ 

мувофиқат намояд. Дар назди минтақаҳо  дар шароити ҳозира вазифаҳои 

мушкил оид ба ташкил ва истифодаи самараноки афзалият ва паси сар 

намудани оқибатҳои буҳрони иқтисодӣ меистанд. 

Ақидаи муаллифони тарафдори корҳои зеринро [5,7,30] махсусан 

ҷудо менамоем, ки  вазифаҳои зерин дар назди минтақаҳои ҷумҳурӣ 

меистанд: 

  ташаккулдиҳии моликони самаранок фаъолияткунанда дар сатҳи 

микроиқтисодӣ, ки онҳо ба ҳалли масъалаҳои умумидавлатӣ ва минтақавӣ 

нигаронида шудаанд; 

  рушди шаклҳо ва намудҳои гуногуни соҳибкорӣ дар пояи 

иқтидорҳои мавҷуда ва бо дарназардошти имкониятҳои воқеии захиравии 

вилоятҳо ва ноҳияҳо; 

  мақсаднок ва зарурияти гузаронидани ислоҳоти сохтории маҷмӯаи 

истеҳсолӣ бо мақсади баландбардории даромаднокии субъектҳои 

хоҷагидор, дар асоси татбиқи шаклҳо ва усулҳои нави соҳибкорӣ; 

  ташкили инфрасохтори бозорӣ бо мақсади  пурра намудан ва 

тараққӣ додани низоми мавҷудаи инфрасохторӣ ва баланбардории 
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самаранокии фаъолияти воситаҳое, ки муносибатҳои бозориро ба танзим 

медароранд; 

 тараққӣ додани шабакаҳои объектҳои инфрасохторӣ: хоҷагиҳои 

шаҳрӣ, хизматрасониҳои илмӣ, низомҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, 

таъминоти методӣ, кадрӣ ва ғайраҳо; 

  банақшагирӣ, ташкил ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии минтақавӣ, аз 

он ҷумла зарурияти ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, инчунин ташкили муҳити 

созгори иҷтимоию иқтисодӣ, ки ба рушди соҳибкорӣ дар ҳамаи соҳаҳои 

иқтисоди миллӣ мусоидат менамоянд. 

Пеш аз ҳама ҳалли ин масъалаҳо ба рушди соҳибкории хурд 

алоқамандии зич дорад, ки натиҷаҳои он пайдокунии омилҳои 

такондиҳандаи равандҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ мебошад. Дар 

чунин шароит  диққати асосиро ба такмилдиҳии низомҳои идоракунии 

минтақавии соҳибкории хурд ва миѐна додан лозим аст, ки мақсади он 

ташкили шароит барои рушди корхонаҳои хурд, дар қатори дигар 

вазифаҳо оид ба ислоҳот дар сатҳи иқтисоди миллӣ мебошад. 

Ба назари мо, пеш аз ҳама, мушкилоти рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурдро дар қатори дигар мушкилотҳо бояд ба таври маҷмӯӣ 

ҳал намоем. Дар айни замон зарур аст, ки шароит барои 

ҳавасмандгардонии фаъолнокии хоҷагидорӣ ва истифодаи максималии 

иқтидорҳои иқтисодии соҳибкории минтақавӣ муҳайѐ карда шаванд. 

Мавҷудияти фарқият дар сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии вилоятҳо, 

имкониятҳои мавҷудаи истеҳсолӣ ва захиравӣ, хусусиятҳои демографӣ ва 

миллии онҳоро ба назар гирифта, муносибати фардиро барои ҳалли 

масъалаҳои рушди низомҳои соҳибкории истеҳсолии хурд ба роҳ мондан 

лозим аст. 

Вобаста ба ин сохтани низоми идоракунии соҳибкории минтақавӣ 

ба як қатор принсипҳои асосӣ такя мекунад [5,7, 125]. Аз байни онҳо 

давомдиҳии раванди хусусигардонӣ бо коркарди яквақтаи стратегия ва 

тактикаи идоракунии минтақавӣ принсипи муҳим ба ҳисоб меравад. Ин 
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гуна муносибат имконият медиҳад, ки ягонагии мақсад  ва вазифаҳои 

сатҳи минтақавӣ бо манфиатҳои молик таъмин гардад  ва оқибатҳои 

ногувори имконияти сар задани зиддиятҳо дар байни субъектҳои 

хоҷагидор рафъ карда шаванд. 

Ба сифати принсипи дуюми фаъолияти низоми идоракунии 

соҳибкории маҳаллӣ  принсипи  сиѐсати  сохторӣ  қабул карда мешавад, ки 

он дар тақсимоти захираҳои буҷавӣ ва қарзӣ муносибати соҳавӣ ва 

корпоративиро бекор менамояд. Мақсади воқеии ин принсип тақсимоти 

захираҳо аз рӯйи барномаи махсуси тарҳрезишуда мебошад, ки мувофиқи 

он маблағҳо ба барномаҳои мушаххас ва лоиҳаҳои инвеститсионӣ, бо 

назорати сахти бонкӣ ҷудо карда мешаванд. Дар ин маврид соҳибкорон 

нақши иҷрокунандаи барномаҳоро иҷро намуда, миқѐс ва шакли 

иштироки онҳо дар марҳилаи коркарди барномаҳо ва лоиҳаҳо муайян 

карда мешавад. 

Принсипи сеюми ташкили низоми идоракунии соҳибкорӣ дар сатҳи 

вилоятҳо  ин омезиши функсияҳои дастгирии «иқтисоди хурд» ва танзими 

зиддиинҳисории фаъолияти корхонаҳои соҳаҳои гуногун мебошад. 

Фаъолияти сохторҳои идоракунӣ дар ин самт, аз истифодабарии 

механизмҳои маъмурии маънкунанда иборат мебошад, ки ин чорабиниҳо 

монеаҳоро барои пайдошавии  монополияҳои нав ба миѐн мегузоранд. 

Дар масъалаи зарурияти нақши фаъоли давлат дар дастгирии 

соҳибкории хурд, ки ба ташаккулѐбии бозорҳои нав, ташкили робитаҳои 

нави  байнисоҳавӣ ва байникорхонавӣ, ҳавасмадкунонии рушди 

истифодаи захираҳои пеш истифоданашуда  нигаронида шудаанд, месазад 

ҷанбаъҳои  зеринро ҷудо намоем [5,7,30]: 

Ҷанбаи иқтисодӣ.  Дар айни замон дар иқтисоди вилоятҳо ва 

ноҳияҳои ҷумҳурӣ афзалиятҳои захиравӣ арзи ҳастӣ доранд. Соҳибкорон 

субъектҳои марказӣ буда, барои рушди иқтисоди вилоятҳо хавфҳои 

вуҷуддоштаи молиявиро ба назар гирифта,  фаъолият менамоянд. Дар 
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баробари ин соҳибкории минтақавӣ,  ҳангоми мавҷудияти рақобати 

шадид, боиси пайдо гардидани ақидаҳои инноватсионӣ мегардад. 

Ҷанбаи иҷтимоӣ.  Соҳибкорон вазифаҳои муҳими иҷтимоию 

иқтисодиро ҳал менамоянд ‟ ҷалбкунии аҳолӣ ба фаъолгардии иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ, ки ин ба пастшавии хавфҳои иҷтимоӣ ва сиѐсӣ оварда 

мерасонад. Ин хавфҳо дар айни замон ба  таҷдиди корхонаҳои азими 

саноатӣ дар маҳалҳо вобастагӣ доранд. 

Ҷанбаи сиѐсӣ.  Дар муносибатҳои субъектҳо-объектҳо «ҳукумат- 

тиҷорат-ҷамъият»  соҳибкорон дорои вазни хоси  назаррас мебошанд, ки 

бо ин на танҳо муҳити иқтисодӣ, балки муҳити сиѐсиро низ дар минтақа 

ташаккул медиҳанд. 

Қайд кардан муҳим аст, ки мушкилии асосӣ оид ба ислоҳоти низоми 

соҳибкорӣ  ба норасоии таҳқиқотҳои илмӣ дар самти амаликунӣ ва 

ташкили ин соҳаи ҳаѐти ҷамъиятӣ алоқамандӣ дорад. Барои ҳамин ҳам 

самтҳои зерин оид ба баландбардории самаранокии фаъолияти 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар вилоятҳо муҳим мебошанд: 

1. Баҳодиҳии самаранокии фаъолияти соҳибкории истеҳсолии 

хурд, инчунин муайянкунии тамоюл ва динамикаи он; 

2. Ташаккулдиҳии сохтори мусоиди идоракунии низомҳои 

соҳибкории истеҳсолии хурд бо дарназардошти тақсимоти ваколатҳо 

дар байни зинаҳои мақомоти давлатии  ҳукумат; 

3. Татбиқи самараноки ғайриинҳисоригардонӣ дар соҳаи 

соҳибкории истеҳсолии хурд ва ташкили механизми пасткунии 

хароҷот  ҳангоми истеҳсоли молҳо, маҳсулотҳо ва хизматҳо; 

4.  Муайянкунии қонуниятҳои хос дар динамикаи соҳибкории 

истеҳсолии хурд; 

5.  Баландбардории самаранокӣ ва такмили механизми ташкилию 

иқтисодии амалкунии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити 

ҳозираи ҷаҳонишавии иқтисодиѐт. 
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Дар маҷмӯъ, омӯзиши ҳаматарафаи соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

ҳамаи институтҳои он имконият медиҳад, ки  механизми самараноки 

ташкилию иқтисодии идоракунии соҳа коркард шавад, ҷой ва нақши он 

дар ислоҳоти иқтисодиѐт муайян карда  шавад, инчунин қонуниятҳои 

рушди он бо дарназардошти ҷаҳонишавӣ дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда шаванд. 

Қайд кардан зарур аст, ки соҳибкории истеҳсолӣ аз рӯи самти фаъолият 

ба намудҳои инноватсионӣ, илмӣ-техникӣ, истеҳсоли молҳо, истеҳсоли 

хизматҳо, иттилоотӣ ва ғайраҳо ҷудо мешавад. Барои шароитҳои ҳозираи 

ҷумҳурӣ, дар баробари ривоҷ додани дигар намудҳои соҳибкории истеҳсолӣ, 

ба истеҳсоли молҳо афзалият дода мешавад. Чунки дар айни замон қисми 

зиѐди талаботи бозори молҳои истеъмолӣ аз ҳисоби воридот қонеъ гардонида 

мешавад. Лекин барои таъмини рақобатпазирии молҳои истеҳсолшаванда пеш 

аз ҳама истифодаи технология ва таҷҳизотҳои каммасрафи ҳозиразамон лозим 

мегардад. Дар шароити имрӯза соҳибкорон асосан бо истифода аз технология 

ва таҷҳизотҳои хориҷӣ фаъолияти худро пеш мебаранд, ки ин душвориҳои 

зиѐдера дар масъалаи дастрас намудани онҳо ба миѐн меорад. Ҳамчун ҳадафи 

стратегӣ тайѐр намудани мутахассисон дар самти мошинсозӣ ва коркарди 

технологияҳои истеҳсоли молҳо афзалиятнок ҳисобида мешавад. 
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1.2. Хусусиятҳои  хоси рушди соҳибкории истеҳсолӣ  ва танзими давлатии 

он дар шароити иқтисоди бозорӣ 

Рушди соҳибкории истеҳсолӣ бо таҳқиқи мунтазами раванди 

соҳибкории ҳозирзамон алоқаманд аст. Таҷриба нишон медиҳад, ки 

марҳилаҳои эҳѐгардии  соҳибкориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷудо 

намуда, таснифоти соҳибкорӣ аз рӯйи шаклҳои шуғли намояндагони 

гурӯҳҳои гуногуни соҳибкорӣ ва соҳаи афзалиятноки фаъолияти 

соҳибкорӣ ба мақсад мувофиқ ҳисобида мешавад (ҷадвали 1.1). 

Ҷадвали  1.1. 
Ташаккулѐбии соњибкорї да Љумњурии Тољикистон 

Марҳилаҳо Марҳилаи эҳѐгардӣ 
Шакли шуғли 

соҳибкорон  

Соҳаи афзалиятноки 

соҳибкорӣ  

М
а
р

ҳ
и

л
а
и

  
я
к

у
м

  

(с
о

л
ҳ
о

и
 1

9
9
1
-1

9
9
7
) 

Хусусигардонӣ  
-мансабдорони давлатӣ; 
 

- савдо; 
-саноат 
-наќлиѐт 

Ба расмиятдарории 

иқтисоди пинҳонӣ 

-намояндагони иқтисоди 
пинҳонӣ дар ҳамаи 
соҳаҳои иқтисодиѐт 

-савдо; 
-соњаи 
хизматрасониҳо 

Рушди фаъолияти 

меҳнатии фардӣ 

-коргарони 
соҳибтахассус; 
-ихтисосмандони зинаи 
миѐна 

-фаъолияти дилхоҳ, 

ки тез муваффақият 
меорад 

Фаъолгардии 

сохторҳои коррупсионӣ  
-намояндагони бозор; 
 

ҳамаи соҳаҳои 
фаъолият  

М
а
р

ҳ
и

л
а
и

 д
у
ю

м
 

(а
з 

 с
о

л
и

 1
9
9
8
 т

о
 ҳ

о
л

о
) 

Аксуламали иқтисоди 

бозории 

ташкилшаванда 

-кормандони муҳандисӣ-

техникӣ; 

-зиѐиѐн; 

- коргарони соњаи 

кишоварзї 

-истеҳсолот, нақлиѐт 

ва сохтмон; 

-хизматрасониҳои 

ақлонӣ; 

-соњаи кишоварзї 

Фаъолияти натиҷабахш 

дар соҳаҳои марҳилаи 

аввал 

-моликиятдорони бозор 

-инфрасохтори 

бозор (бонкҳо, 

биржаҳо, ситемаҳои 

иттилоотӣ-

коммуникатсионӣ); 

-нақлиѐт, саноат ва 

сохтмон 

Пешниҳоди муаллиф 

Чи хеле ки аз ҷадвали 1.1 дида мешавад,  марҳилабандии  эҳѐгардии  

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  имконият медиҳад, ки на фақат 

хусусиятҳои асосии он вобаста ба омилҳои таъсиррасонанда                  
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ҷудо карда шаванд, балки  як қатор аломатҳои фарқкунандаи вобаста ба 

тавсифи намояндагони гурӯҳҳои соҳибкорӣ дар марҳилаҳои якум ва дуюм 

муайян карда шаванд.  Ин на фақат аз нуқтаи назари назария, балки дар 

амал низ ҷолиб аст, чунки метавонад барои коркарди сиѐсати самараноки 

дастгирӣ ва тараққӣ додани соҳибкорӣ хизмат намояд [167]. 

Нақши муҳимро дар ташаккулѐбии аломатҳои фарқкунандаи 

соҳибкорӣ муҳити иҷтимоию иқтисодӣ иҷро намуд, ки дар он соҳибкорӣ 

тавлид гардид. Ҳамаи гурӯҳҳои ҷудошуда ҳангоми машғул шудан ба 

соҳибкорӣ дорои манфиатҳои гуногуни иҷтимоию иқтисодӣ буданд. 

Барои намояндагони марҳилаи аввал, ки фаъолияти худро дар давраи 

ҷамъкунии сармояи ибтидоӣ аз ҳисоби тақсимот ва азхудкунии моликияти 

давлатӣ оғоз намуда буданд, мақсади асосӣ ин ҳарчи тезтар соҳиби 

даромад гардидан буд.  

Бисѐре аз намояндагони соҳибкорон дар марҳилаи аввал, ки ба 

моликияти давлатӣ дастрасӣ доштанд, аз вазъияти ҷойдошта истифода 

бурда, соҳиби сармоя гардиданд ва мавқеи худро дар бозор мустаҳкам 

намуданд. 
 

Равандҳои иҷтимоию иқтисодии солҳои охир (тамоюли рушди 

иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон,  як қатор беҳбудиҳои иҷтимоӣ, сиѐсати 

муносиби пулию қарзӣ, мутобиқшавии  соҳибкорон ба шароити мавҷуда 

ва ғайраҳо) боиси зинда гардидани фаъолияти корӣ дар ҳамаи соҳаҳои 

иқтисодиѐт гардиданд. Дар муҳити соҳибкорӣ азнавбаҳодиҳии арзишҳо 

ба миѐн омад. 

Ғайр аз ин, дар марҳилаи аввал эҳѐгардии соҳибкорон  ҳамчун 

субъектҳои хоҷагидор дар шароити мушкили иқтисодӣ сурат гирифт. 

Канда шудани алоқаҳои иқтисодӣ, комил набудани механизмҳо ва 

инфрасохтори бозор, тайѐрии касбии нопурраи соҳибкорон ва дар 

шароити бозорӣ дуруст кор карда натавонистани онҳо, ҳангоми яку 

якбора паст шудани пардохтпазирии талабот ва фаъолнокии 

инвеститсионӣ, худбартарафсозии давлат аз танзими равандҳои иҷтимоию 
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иқтисодӣ, баланд будани сатҳи таваррум, зиѐдшавии бори андозҳо, 

афзудани ҳаҷми  маҳсулотҳои воридотӣ боиси ба мушкилиҳои зиѐд рӯ ба 

рӯ гардидани соҳибкорон мегардиданд. Барои ҳамин ҳам доираи 

фаъолияти соҳибкорони марҳилаи аввал  аз рӯи намудҳои фаъолият бисѐр 

ҳам танг буд. Барои соҳибкорони марҳилаи дуюм ин масъала васеътар 

гардид, ки ин дар беҳтар гардидани фаъолияти соҳибкорон дар соҳаҳои 

гуногуни бахши воқеии иқтисодиѐт дар солҳои охир тасдиқи худро меѐбад 

[168]. 

Хусусиятҳои асосии эҳѐгардии соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

ҷумҳурӣ  пеш аз ҳама ба равандҳои иҷтимоию иқтисодии  давраи гузариш 

ба иқтисоди бозорӣ ва ба ташаккулѐбии муҳити беруна ва дохилаи рушди 

соҳибкорӣ   алоқамандӣ доранд [101]. 

Яке аз чунин равандҳо барқароршавии иқтисоди омехта мебошад, 

ки хусусияти он дар бисѐр маврид аз рафтори субъектҳои бозор, муҳити 

рақобатӣ, тағйиротҳои миқдорӣ ва сифатии бозорҳои ташкилшавандаи 

молӣ, ташкили сели молӣ, ҳолати пардохтпазирии талабот  ва ғайраҳо 

вобастагӣ дорад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати механизмҳои асосии 

институтсионалии ташаккулѐбии хоҷагиҳои бисѐрсоҳавӣ, омилҳои зерин 

истифода гардиданд: 

  хусусигардонии корхонаҳои давлатӣ дар марҳилаи аввал, ки мақсади 

он зиѐд намудани моликиятдорони фоидаовар, баландбардории 

самаранокии иқтисодии корхонаҳо, ғайриинҳисоригардонии иқтисодиѐт ва 

ташкили муҳити солими рақобатнок буд; 

  таъмини озодии иқтисодӣ, ки мақсади он ташкили шароит барои 

интихоби озоди шакл ва намудҳои хоҷагидорӣ дар асоси манфиатҳои 

холиси иқтисодӣ, имкониятҳои ягонаи фаъолиятнамоии корхонаҳои 

шаклҳои гуногуни моликият буд; 

  идоракунии иқтисодиѐт бо роҳи  баҳисобгирии ҳаҷми пулҳои нақд, 

ки дар гардиш қарор доранд (сиѐсати монетаристӣ). 
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Ба ақидаи мо, натиҷаи воқеии чунин ислоҳот, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқарраргардии  шакли кейнсии карахтиро ба миѐн овард, ки 

дар он даромади камшавандаи шаҳрвандон (пастшавии талаботи 

интиҳоӣ) аз ҳисоби камшавии даромади истеҳсолот ва музди меҳнат, кам 

гардидани даромадҳои минбаъдаи шаҳрвандон ба вуқуъ пайвастааст. 

Бояд қайд намоем, ки дар давраҳои аввал (солҳои 1991-1997) дар 

ҷумҳурӣ  ҳодисаи қарздории корхонаҳо дар назди якдигар ва бонкҳо  ҷой 

дошт. Дар баробари ин баландшавии нарх ба фаъолияти субъектҳои 

навташкили истеҳсолӣ таъсири манфии худро мерасонд. Таъсири манфии 

калонро ба соҳибкории истеҳсолии хурд ҷанги шаҳрвандӣ, махсусан дар 

вилояти Хатлон ва ноҳияҳои минтақаи Рашт расонид. 

Дараҷаи солонаи беқурбшавии пул  ба миқдори  20-30% (дар солҳои  

1992-1993 сатҳи таваррум 20-30% -ро дар як моҳ ташкил медод) муайян 

гардида буд. Музди меҳнати миѐнамоҳона дар солҳои 1993-1995  нисбат 

ба  соли 1991-ум ҳамагӣ 50%-ро ташкил медод.  Ҳаҷми сармоягузориҳо 

дар соли 1992-юм ба миқдори 85% аз сатҳи соли 1991 паст гардид. 

Бекории ба қайд гирифташуда дар сатҳи  20-35%-ро аз шумораи аҳолии аз 

ҷиҳати иқтисодӣ  фаъол фаро мегирифт, лекин сатҳи бекории воқеӣ 40-

60%-ро ташкил медод. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар марҳилаи аввали барқароршавии 

соҳибкории истеҳсолии хурд хусусигардонӣ ба таври марказонидашуда, 

аз рӯйи соҳаҳо, вилоятҳо, ноҳияҳо ва корхонаҳо бо нақшаи муайяни 

гузаронидани чорабиниҳо, дар муҳлатҳои ниҳоят кам гузаронида мешуд. 

Ин гуна амал  интихоби дурусти роҳҳо ва шаклҳои хусусигардониро 

маҳдуд менамуд ва манфиати моликиятдоронро баланд мебардошт. Дар 

мамлакат хусусигардонӣ ба бартарафсозии монополияи давлат бе 

дарназардошти манфиатҳои иқтисодӣ ва оқибатҳои иҷтимоии ин раванд 

табдил дода шуд. Дар натиҷаи ин, дар солҳои аввали ислоҳот зиѐдшавии 

миқдори корхонаҳои бахши ғайридавлатӣ ва ҳиссаи онҳо дар  маҷмӯи 

маҳсулоти дохила ба рушди самараноки  истеҳсолот  оварда нарасонд. 
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Дар натиҷаи либераликунонии (озодкунии) иқтисодиѐт, тақсим намудани 

корхонаҳо ба давлатию  ғайридавлатӣ аҳамияти худро гум кард, чунки бе 

назорат мондани фаъолияти корхонаҳо ба буҳрони корхона новобаста ба 

шакли моликияти онҳо оварда расонид. Дар баробари ин дастгириҳои 

давлатӣ ва имтиѐзҳои муайянро як қатори соҳаҳо соҳиб гардиданду халос 

[5]. 

Яке аз хусусиятҳои муҳими эҳѐгардии соҳибкории истеҳсолии хурд 

ин ба шароити минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон вобастагӣ дорад, ки дар 

ибтидои гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ фарқият дар сатҳи рушди 

минтақаҳо бо таъсири омилҳои гуногун  ҷой дошт [7,125]. 

Фарқияти якуми раванди эҳѐгардии соҳибкории истеҳсолии хурд бо 

дарназардошти хусусиятҳои минтақавии он дар ибтидои гузаронидани 

ислоҳот, ин иқтидорҳои гуногуни соҳибкорӣ доштани минтақаҳо ва 

имкониятҳои гуногуни захиравию такрористеҳсолкунии рушди 

соҳибкории онҳо мебошад. Ин фарқиятҳо натиҷаи махсусгардонии соҳавӣ 

ва минтақавии иқтисоди ИҶШС буд, ки он бо дар муҳлати якчанд 

даҳсолаҳо ташаккул ѐфтани алоқаҳои хоҷагидории мувофиқ асоснок 

карда мешавад. Кам гардидани яку якбораи воридшавии ашѐи хом, 

маводҳо, маҳсулотҳои якдигарро пуркунанда аз мамлакатҳои ИДМ, аз 

сабаби канда шудани алоқаҳои иқтисодӣ на танҳо тағйирѐбии самтҳои 

анбуҳҳои молиявӣ, инвеститсионӣ ва молиро талаб менамуд, балки ба 

зиѐдшавии фарқияти бозорҳои ташкилшаванда мусоидат менамуд; 

Фарқияти дуюми раванди барқароршавии соҳибкорӣ, махсусан дар 

солҳои аввали ислоҳот, бо сиѐсати аз ҳад зиѐди вилоятҳо оид ба 

худтаъминкунӣ, назорати баландшавии нархҳо, ҳаракати молҳо ва 

захираҳо то ҳадди маҳдудкунии баровардани онҳо аз қаламрави 

вилоятҳою ноҳияҳо алоқамандии зич дошт; 

Сеюм,  дар зиѐдшавии фарқияти сатҳи рушди вилоятҳо монополизми 

маҳаллӣ нақши калон бозид, ки он баъди канда шудани фазои ягонаи 

иқтисодии собиқ ИҶШС бараъло айѐн гардид. Хусисияти монополизми 
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минтақавӣ аз он иборат аст, ки махсусгардонӣ дар тӯли солҳои дароз 

айнан дар фазои ягона сурат гирифта буд.  Ба афзоиши монополизми 

минтақавӣ дар сохтори содирот зиѐд будани ҳиссаи ашѐи хом ва самти 

аграрӣ доштани иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон  мусоидат менамуданд; 

Чорум, дар ташаккулѐбӣ, ҳолат, самаранокӣ ва динамикаи 

соҳибкории истеҳсолии хурд нақши муҳимро ҳолати пардохтпазирии 

талабот бозид. Хусусияти эҳѐгардии соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он иборат аст, ки он дар асоси фарқиятгузории 

минтақаҳо аз рӯйи сатҳи пардохтпазирии талаботи истеъмолӣ ташаккул 

ѐфт; 

Панҷум, ҷоннокшавии раванди барқароршавии соҳибкории 

истеҳсолии хурд бинобар  сабаби маҷудияти  фарқияти вилоятҳо аз рӯи 

сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии онҳо, мавҷудияти пояи моддию 

техникӣ, пешрафта будан ва дастрас будани маҷмӯи инфрасохтори 

бозорҳои молӣ, фондӣ ва дигар бозорҳо, омилҳои табиию иқлимӣ, 

демографӣ, маданӣ ва сатҳи маълумотнокии аҳолӣ дар минтақаҳои 

алоҳида гуногун ба назар мерасад;  

Шашум, афзоиши фарқият дар вилоятҳо аз ҳисоби мавҷудияти 

муносибати созандаи байни аҳолӣ ва мақомотҳои ҳукумати иҷроияи 

маҳаллӣ назаррас гардид ва ин ба рушди соҳибкорӣ ва гузаронидани 

сиѐсати иҷтимоию иқтисодӣ мусоидат намудааст. Дар бораи ин 

мавҷудияти дараҷаҳои баланди фарқияти   фаъолнокии соҳибкорӣ дар 

вилоятҳо ва ноҳияҳои гуногуни ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад. Шумораи 

зиѐди сохторҳои соҳибкорӣ ба вилоятҳои Суғд, Хатлон ва  шаҳри 

Душанбе рост меояд. 

Ғайр аз ин ба раванди эҳѐгардии соҳибкории истеҳсолии хурд 

татбиқи тамсилаи интихобшудаи ислоҳоти иқтисодиѐт низ таъсири калон 

гузошт, ки ин раванд ба ҷорикунии иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо камбудию  норасоиҳои  зиѐд  айѐн гардид. Дар ин бора он 

шаҳодат медиҳад, ки бисѐре аз корхонаҳои хусусигардонидашуда 
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ҳисоботҳои заруриро намесупориданд, оид ба таъсисдиҳандагон 

маълумоти бардурӯғро пешниҳод менамуданд, андозҳоро 

намесупориданд. Ҳамагӣ 5-7%-и корхонаҳои  саноатӣ самаранок 

фаъолият намуда, 85%-и онҳо зараровар буданд. Ин дар ҳоле буд, ки 

захираҳои молиявии онҳо, аз он ҷумла истеҳлоки аз тарафи давлат 

назоратнашаванда, аз тарафи роҳбарияти корхонаҳо бо мақсади 

бойшавии шахсӣ истифода мегардиданд [10]. 

Ба назари мо хусусияти муҳими раванди эҳѐгардии соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  ба он вобастагӣ дорад, ки 

ислоҳоти иқтисодии гузаронидашуда бе дарназардошти тағйиротҳои 

иқтисоди ҷаҳонӣ ва геополитикӣ амалӣ гардидааст.  

Қайд кардан ҷоиз аст, ки яке аз чунини тағйиротҳои ба рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд таъсири калон расонанда ин  сатҳи кушода 

доштани иқтисоди миллӣ мебошад. Дар рафти гузариш аз иқтисоди 

«пӯшида» ба иқтисоди «кушода» хатари рақобати шадиди хориҷӣ дар 

бозори дохила пайдо мешавад, ки он метавонад боиси таназзули пурраи 

иқтисоди миллӣ, паст гардидани фаъолнокии  соҳибкорӣ, афзоиши сатҳи 

бекорӣ ва бад гардидани вазъи иҷтимоӣ дар ҷамъият гардад [5,125]. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки афзоиши тамоюли ташаккулѐбии 

сохторҳои гуногуни байнидавлатӣ бо мақсади амиқтар намудани 

ҳамкориҳои  байниякдигарӣ дар доираи ҳамгироии иқтисодӣ, дар самтҳои 

гуногун аз афзоиши муборизаҳои рақобатӣ барои бозорҳои сармоя, 

қувваи корӣ, ашѐи хом ва бозорҳои фурӯш шаҳодат медиҳад. Дар охир 

ҳангоми ташкили чунин сохторҳо ҳудудҳои  соҳаҳои таъсироти  тарафҳо, 

татбиқ ва ҳимояи манфиатҳои муштарак  муайян карда мешаванд [8]. Дар 

маҷмӯъ, раванди байналмилалигардонии ҳаѐти хоҷагидорӣ хосияти 

ҷудонашавандаи рушди ҳозираи иқтисоди ҷаҳонӣ ба шумор рафта, 

ҳамчун ивазкунандаи сарбастагии иқтисодҳои миллӣ дар ҳаматарафа 

вобаста гардидани мамлакатҳо аз якдигар амалӣ мегардад. 
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Дар алоқамандӣ ба ин, ба назари мо, масъалаи воридшавии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ташкилоти Байналмилалии Савдо дар соли 

2013-ум  муҳокимаи махсусро талаб менамояд.  Ташкилоти 

Байналмилалии Савдо дар замони ҳозира дар ҷаҳон ягона ташкилоте 

мебошад, ки дар доираи он ҳамаи масъалаҳои вобаста ба реҷаи савдои 

байналмилалии молҳо ва хизматрасониҳо мувофиқа карда мешаванд. Ба 

мамлакатҳои аъзои Ташкилоти Байналмилалии Савдо 90%-и гардиши 

молҳои ҷаҳонӣ рост меоянд. Ташкилоти Байналмилалии Савдо ҳарчи 

фаъолтар ба ташкилоти байналмилалии иқтисодӣ оид ба танзими ҳамаи 

равандҳои байналмилалии мубодилаи мол, сармоя, хизматрасониҳо, 

қувваи корӣ табдил мегардад [125].  

Давраи на чандон калони воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Ташкилоти Байналмилалии Савдо нишон медиҳад, ки дар ин давра рушди 

иқтисоди миллӣ ва соҳибкории истеҳсолии хурд дар мамлакат ва 

минтақаҳои алоҳидаи он мушоҳида карда мешаванд. 

Омӯзиши хусусиятҳои хоси соҳибкории истеҳсолии хурд бо мақсади 

муайянкунии самтҳои лозимаи дахолати давлатӣ гузаронида мешавад. 

Маълум аст, ки яке аз самтҳои асосии  рушди устувори иқтисоди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин ба масъалаи эҳѐгардӣ ва тараққиѐти соҳибкории 

истеҳсолии хурд алоқамандии зич дорад. Барои таъмини рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд сиѐсати самараноки андозситонӣ, сиѐсати 

дурусти молиявию қарзӣ, ташкили инфрасохтори сифатноки бозор, 

вазъияти солими рақобатӣ, дастгирӣ ва ҳимояи давлатии он заруранд.  

Дар бораи дахолати давлат ба иқтисодиѐт дар адабиѐти илмӣ ақидаҳои 

гуногун вуҷуд доранд. Намояндагони мактаби классикии назарияи 

иқтисод ақидаи дахолати маҳдуди давлатро ба иқтисодиѐт тарафдорӣ 

менамоянд. Яке аз намояндагони маъруфи ин мактаб - Адам Смит 

иқтибоси машҳури худ «Дасти ноаѐни иқтисодиѐт»-ро пешниҳод намуд. 

Ба фикри ин олим, «Дасти ноаѐни иқтисодиѐт», яъне қонунҳои табии 

иқтисодиѐт худ ба худ бозорро идора менамоянд ва ягон хел дахолати 
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иловагии давлатӣ дар ин маврид лозим нест. Вазифаи давлат фақат аз 

дастгирӣ намудани моликияти хусусӣ иборат аст.  

Лекин таҷриба  нишон медиҳад, ки бе дастгирии давлатии иқтисодиѐт 

рушди устувори он ғайриимкон аст. Махсусан дар давраи рушди 

истеҳсолоти оммавӣ, зиѐд гардидани тиҷорати молҳо, тезу тунд гардидани 

муборизаҳои рақобатӣ механизмҳои бозорӣ бе дахолати давлатӣ аз ӯҳдаи 

идораи иқтисодиѐт баромада наметавонанд.  

 Зарурияти танзими давлатии иқтисодиѐтро Ҷ. Кейнс асоснок намуд. 

Аз рӯи назарияи ӯ, бо роҳи амалисозии хароҷотҳои давлатӣ суръати 

тараққиѐти иқтисодиѐтро ба самти зарурӣ гардонидан мумкин аст. 

Тамсилаи Кейнсии танзими давлатии иқтисодиѐт самаранокии худро тӯли 

солҳои  30-70-уми асри гузашта нишон дод. Махсусан солҳои баъдиҷангӣ  

барқароркунӣ ва  азнавсозии хоҷагии халқ дар солҳои 50-60-ум бо нақши 

фаъоли давлат амалӣ гардид.  

Дар шароити иқтисоди бозорӣ танзими давлатии иқтисодиѐт аз 

чорабиниҳои зерин иборат аст:  

- пешниҳоди иттилооти пурра ба иштирокчиѐни бозор оид ба 

ҳолати иқтисодии давлат ва дурнамои тараққиѐти он; 

- асосноккунии самтҳои асосии сиѐсати иқтисодии давлат дар 

марҳилаи ҳозира;  

- чорабиниҳо оид ба тараққӣ додани бахши давлатии иқтисодиѐт. 

Вобаста ба мақсадҳои гузошташуда, танзими давлатӣ вазифаҳои 

муҳимро дар амалкунии иқтисоди бозорӣ иҷро менамояд. Иқтисоди 

бозорӣ, ки асосан ба амалкунии моликияти хусусӣ асос ѐфтааст, бе  

пояҳои зарурии  қонунгузорӣ фаъолият карда наметавонад. Дар ин ҳолат 

вазифаи муҳими давлат ин ташкили асосҳои ҳуқуқии амалкунӣ ва 

тараққиѐти иқтисодиѐт мебошад. Ин ба воситаи қонунгузорӣ оид ба 

соҳибкорӣ, моликият, андоз, фаъолияти берунмарзӣ, қонунҳои 

зиддиинҳисорӣ ва ғайраҳо татбиқ мегардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳанӯз соли 1991-ум қонун «Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон» қабул гардида буд. Моддаи 16-уми ин қонун ба танзими 

давлатии соҳибкорӣ бахшида шудааст, ки мувофиқи он давлат рақобати 

озодро дар байни соҳибкорон қонунан таъмин менамояд, 

истеъмолгаронро аз рақобати носолим ва пайдошавии монополия ҳимоя 

менамояд.  

   Соли 2002-юм қонун «Дар бораи ҳимояи давлатии соҳибкорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» қабул гардид, ки он дар баробари муайянкунии 

муқаррароти  умумии ҳимояи давлатӣ, дастгирӣ ва таъмини рушди озоди 

соҳибкорӣ, инчунин шаклҳо ва усулҳои ҳавасмандгардонӣ ва танзими 

фаъолияти субъектҳои соҳибкориро муқаррар менамояд. Баъд дар 

солҳои 2005-ум ва 2007-ум қонун "Дар бораи ҳимоя ва дастгирии 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» ду бор бо мақсади муайянкунии 

пурратари муқаррароти умумии ҳимояи давлатӣ, дастгирӣ ва таъмини 

рушди озоди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, муқарраркунии 

шаклҳо ва усулҳои ҳавасмандгардонии давлатӣ ва танзими фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ таҳрир гардид.  

   21 феврали соли 2018 таҳти №1505  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи  мораторий ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ 

дар соҳаи истеҳсолот» қабул гардид. Мақсади ин қонун аз бартарафсозии 

монеаҳои маъмурӣ ва кам кардани тафтишҳои беасос иборат аст, ки 

қабули ин қонун ба фаъолияти соҳибкорони истеҳсолӣ таъсири мусбат 

мерасонад.  Инчунин дар ин даъвати Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ворид намудани 

тағйиру иловаҳо ба Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти №1511 

ва  «Дар бораи ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Кодекси гумруки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» таҳти №1512 қабул гардиданд, ки ин қонунҳо бо 

мақсади дастгирии соҳибкорони истеҳсолӣ бо роҳи додани сабукиҳо ба 

онҳо ҳангоми воридкунии таҷҳизот аз хориҷи кишвар ва супоридани 

андозҳо амалӣ карда мешавад. 

         Соҳибкории истеҳсолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон  
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вобаста ба шароити мавҷудаи иқтисодию иҷтимоӣ ру ба афзоиш дорад. 

Аммо чунин суръати рушд ба талаботҳои давру замон ҷавобгӯ нест. 

Масъалаи асосӣ ин аз доираи фаҳмиши соҳибкорон оид ба ташкили 

соҳибкории истеҳсолӣ ва баландбардории ҳисси масъулиятшиносии онҳо 

дар масъалаҳои  ташкили ҷойҳои нави корӣ, баландбардории сатҳи 

зиндагии аҳолӣ ва ҳалли дигар масъалаҳои иҷтимоӣ вобастагӣ дорад. 

 Аз ҳама муҳим барои ташкили соҳибкории истеҳсолӣ ин ташкили 

муҳите мебошад, ки дар он соҳибкорон аз ҷиҳати иқтисодӣ бояд барои 

фаъолиянамоӣ ҳавасманд бошанд. Чунин муҳити созгор бо роҳи барпо 

намудани муҳити рақобатноки солим, муҳити институтсионалии мусоид 

ва ташкили инфрасохтори дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ таъмин карда 

мешавад. Яке аз хусисиятҳои хоси рушди соҳибкории истеҳсолӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин хислати ноустувор доштани хоҷагиҳои 

истеҳсолии алоҳида мебошад. Ин гуна ҳолат аз сабабҳои ба вазъияти 

тағйирѐбандаи бозор тоб наовардани субъектҳои соҳибкорӣ ва аз 

идоракунии номукаммал ба миѐн омадааст. Молҳои аз хориҷи кишвар 

воридшаванда бо истифода аз технология ва таҷҳизотҳои муосири каммасраф 

истеҳсол гардида, барои соҳибкорони ватанӣ муҳити рақобатии шадидро эҷод 

менамоянд. Дар ин ҳолат соҳибкорони ватаниро лозим аст, ки дар масъалаи 

дастрас намудани технологияҳо ва таҷҳизоти дорои маҳсулнокии баланд, 

инчунин дар самти баланд бардоштани сатҳи касбии кормандони  

корхонаашон ҷидду ҷаҳд намоянд. Махсусан, ҳамчун ҳадафи стратегии 

субъектҳои хоҷагидор масъалаи дар дохили кишвар ба роҳ мондани истеҳсоли 

воситаҳои истеҳсолот муҳим арзѐбӣ мегардад.  Чунки таҷҳизотҳои аз хориҷи 

кишвар воридшаванда дар аксари маврид ѐ аз ҷиҳати маънавӣ фарсуда 

гаштаанд, ѐ бо нархи гарон дастрас мегарданд, ки ин ба рақобатпазирии 

молҳои истеҳсолшаванда таъсири манфии худро мерасонад.   
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 1.3. Асосҳои методии баҳодиҳии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд 

Таҷрибаи рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар мамлакатҳои 

гуногун нишон медиҳад, ки яке аз унсурҳои асосии коркарди низоми 

танзими давлатии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд ин ташкили маҷмӯи 

усулҳои баҳодиҳии самаранокии соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

шароити ҳудуди маъмурии мушаххас мебошад. 

Таҳлили адабиѐти илмӣ нишон медиҳад, ки усули универсалии 

баҳодиҳии самаранокии соҳибкории истеҳсолии хурд амалан вуҷуд 

надорад ва дар таҳлилҳо фақат воситаҳои методиеро истифода бурдан 

мумкин аст, ки онҳо  дар таҳқиқотҳо оид ба масъалаҳои рушди соҳибкорӣ 

бе дарназардошти соҳибкории истеҳсолии хурд истифода бурда шудаанд. 

Ба фикри мо, ин гуна рафтор он қадар ҳам маҳсулнок буда наметавонад.  

Барои ҳамин ҳам ҳангоми коркарди маҷмӯи усулҳо муаллифони 

корҳои [5,7,30]-ро тарафдорӣ намуда, усули таҳлили системавии маҷмӯиро 

истифода менамоем. Чунки ин  усул дар дараҷаи баланд ба мақсадҳои 

таҳқиқоти диссертатсионӣ, яъне коркарди самтҳои асосии такмилдиҳии 

танзими рушди соҳибкории истеҳсолии хурд мувофиқат менамояд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шаклҳои зерини ташкилию ҳуқуқии 

соҳибкорӣ дар бахши соҳибкории истеҳсолии хурд мавҷуданд: 

1. Соҳибкории инфиродӣ. Дар айни замон дар самти соҳибкории 

истеҳсолии минтақаҳо шумораи зиѐди моликиятдорон (корхонаҳои на 

чандон калон ва соҳибкорони инфиродӣ) фаъолият менамоянд, ки онҳо ба 

истеҳсоли молҳо, инчунин истеҳсол ва таъмири воситаҳои техникӣ 

машғуланд.  

Соҳибкории инфиродӣ аз тарафи як нафар шахси воқеӣ амалӣ 

мегардад, ки он соҳиби амвол ба ҳисоб меравад. Ҳамаи даромадҳо аз 

фаъолияти соҳибкорӣ фақат ба молики ягонаи тиҷорат таалуқ доранд. 

Молик масъулияти ягонаро барои муваффақ гардидан дар тиҷорат бо 

гузоштани амволи худ бар дӯш мегирад. Масъулияти баланд оид ба 
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ӯҳдадориҳои қабулшуда бо хавфи баланди талафоти молиявӣ омезиш 

меѐбанд, ки он бо зарарҳои имконпазир алоқамандӣ дорад. 

Ба назари мо, афзалияти зерини соҳибкории инфиродиро ҷудо 

намудан мумкин аст: дар ташкилнамоӣ осон; мустақилияти пурра, озодӣ 

ва фаврият;  конфидентсионалии фаъолият, яъне имконияти нигоҳдории 

сирҳои тиҷорат; хароҷотҳои на чандони калони ташкилкунӣ; чандирият 

дар бурдани кор (усулҳо метавонанд вобаста ба ҳолати бозор тез иваз 

шаванд); аз тарафи давлат минималӣ будани муқаррарот, ки имконият 

медиҳад, масалан, фоида мустақилона тақсим гардад; соҳибкории 

инфиродӣ дар масъалаи баҳисобгирии молиявӣ ва андозсупорӣ  беандоза 

сода аст, ки онро бе доштани маълумоти махсуси муҳосибӣ бурдан 

мумкин аст; меъѐрҳои андозбандӣ аз даромади соҳибкорони инфиродӣ 

нисбат ба шахсони ҳуқуқӣ пастанд. 

Лекин дар баробари афзалият соҳибкории инфиродӣ дорои 

норасоиҳои муайян низ ҳаст. Ба шумораи онҳо дохил мешаванд:  

1. Мушкилоти ҷалби инвеститсияҳои калон. Соҳибкори инфиродӣ 

ҳуқуқи баровардани саҳмияҳо ва вомбаргҳоро надорад, барои ҳамин ҳам 

ба ӯ ҷамъ намудани миқдори зиѐди воситаҳои пулӣ мушкил аст;  

2. Номуайянии муҳлатҳои фаъолият. Одатан фаъолияти соҳибкорӣ 

аз сабаби беморӣ, синну сол ѐ ин ки аз сабаби фавти одам қатъ мегардад. 

Аз ин сабаб дигар субъектҳои бозор бо онҳо созишномаҳои молиявии 

дарозмуддат имзо намекунанд;  

3. Масъулияти номаҳдуд барои қарзҳо. Дар ҳолати нобарорӣ 

мумкин аст, ки ҳамаи пасандозҳо ва амволи шахсӣ аз даст раванд;  

4. Норасоии идоракунии махсусгардонидашуда. Як соҳибкор 

менеҷери асосӣ оид ба савдо, таъминот ва ғайраҳо шуда кор мекунад. 

Лекин як одам наметавонад мутахассиси калон дар ҳамаи самтҳои 

фаъолият бошад;  
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5. Норасоиҳои функсионалӣ. Дар баробари мушкилоти гирифтани 

сармоя барои соҳибкори инфиродӣ масъалаҳои хислати фавридошта низ 

мавҷуданд.  

Муҳити рақобатӣ, ки дар он соҳибкорони инфиродӣ кор мекунанд, 

онҳоро маҷбур менамояд талаботи истеъмолкунандагонро тез ва дақиқ  

муайян намуда, доимо сифати маҳсулотҳои истеҳсолшавандаашонро 

баланд бардоранд.  

2. Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд. Дар айни замон 

Ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуд (ҶДММ) аз ҳама шакли 

васеъгаштаи соҳибкории шарикӣ дар самти соҳибкории истеҳсолии хурд 

ба ҳисоб меравад. Ин шакли корбарӣ қариб дар ҳамаи намудҳои 

фаъолияти истеҳсолӣ истифода мегардад.  

Муҳим аст қайд намоем, ки ҶДММ дорои хусусиятҳои зерин 

мебошад: як намуди якҷоякунии сармоя мебошад, ки иштироки ҳатмии 

ҳар як иштирокчиро дар кори ҷамъият талаб наменамояд; тақсимоти 

сармояи оинномавии ҷамъият ба ҳиссаҳои иштирокчиѐн ва набудани 

масъулияти иштирокчиѐн барои қарзҳои ҷамъият; дар қонунгузорӣ ба 

сармояи оинномавӣ, муайянкунӣ ва ташаккулѐбии он  талаботҳои 

баландтар гузошта шудааст. Пеш аз ҳама андозаи ин сармоя бояд аз 

андозаи муқаррарнамудаи қонунгузорӣ паст набошад. 

Ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ яке аз намудҳои  ҶДММ ба 

шумор рафта, қоидаҳои умумӣ бар онҳо якхела татбиқ мегарданд. Барои 

ҳамин  ҳам  ҳамаи гуфташудаҳо оид ба ҷамъияти дорои масъулияташ 

маҳдуд ба ҷамъияти дорои масъуяти иловагӣ низ дахл доранд. 

Ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ ҳамон афзалиятҳо ва 

норасоиҳои ҶДММ-ро дорад. Афзалияти иловагии он аз нисбатан ҷолиб 

будан ба қарздиҳандагон иборат аст, ки онҳо масъулияти шахсии 

иловагиро оид ба ӯҳдадориҳои ҷамъият бар дӯш мегиранд. Лекин ин 

хусусият норасоии ҷамъияти дорои масъулияти иловагӣ низ шуда 

метавонад. 
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3. Ҷамъиятҳои саҳҳомӣ. Тибқи Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  он ҷамъияте саҳҳомӣ ҳисобида мешавад, ки сармояи 

оинномавиаш ба миқдори муайяни саҳмияҳо тақсим карда шудааст. 

Ташкили сармояи корхона бо ѐрии қоғазҳои қиматнок, яъне  саҳмияҳо ба 

ҷамъият ду афзалиятро медиҳад: имконияти ҷамъкунии сармояи зиѐд, ки 

дар ибтидо дар дасти саҳмгузорони зиѐд маҳфузанд; имконияти зуд 

гирифтан ва фурӯхтани саҳмия, махсусан бо ѐрии механизмҳои биржавӣ 

ва саҳмияҳои номӣ, ки ин имконият медиҳад ба таври фаврӣ сармоя аз як 

соҳаи фаъолият ба соҳаи дигари фаъолият вобаста ба вазъи ҷойдоштаи 

бозор гузарад. Ҳангоми фаъолияти дигар шаклҳои ташкили соҳибкорӣ ин 

ғайриимкон аст. 

Ҷамъиятҳои саҳҳомӣ метавонанд кушода ва пӯшида бошанд. Дар 

бахши соҳибкории истеҳсолӣ шакли саҳмиявии хоҷагидорӣ бисѐртар 

ҳангоми ташкили ширкатҳои нисбатан калон истифода мегардад, ки онҳо 

дорои шабакаҳои корхонаҳои фаръӣ мебошанд. Дар баробари ин 

ҷамъиятҳои саҳҳомии шакли пӯшида дар соҳибкории истеҳсолии хурд 

мавриди истифодаи васеъ қарор мегиранд. 

 4. Корхонаи воҳиди давлатӣ. Тибқи Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, корхонаи воҳиди давлатӣ ташкилоти тиҷоратие шинохта 

мешавад, ки ба ӯ ҳуқуқи соҳиби ба амволи ин ташкилот дода нашудааст. 

Корхонаҳои воҳиди давлатӣ дорои як қатор хусусиятҳо мебошанд, 

ки бо онҳо аз дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ фарқ мекунанд. Агар дар 

шакли хоҷагидории корхонаҳои воҳидӣ принсипи воҳидӣ ҷой дошта 

бошад, дар шакли хоҷагидории дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ принсипи 

иттиҳодиявӣ ба кор бурда мешавад. Амволи корхонаи воҳидӣ 

тақсимнашаванда буда, бо ягон шартҳои мавҷуда ба саҳмҳо, аз он ҷумла 

дар байни кормандони  худи корхонаи воҳидӣ  ҷудо карда намешавад. 

Фарқияти асосии корхонаи воҳидӣ аз дигар ташкилотҳои тиҷоратӣ аз 

ҳамин иборат аст. 
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Дар самти соҳибкории истеҳсолӣ корхонаҳои воҳиди давлатӣ 

ҳамчун шакли ташкилию ҳуқуқӣ васеъ истифода бурда мешаванд.  

5. Кооперативҳои истеҳсолӣ. Кооперативи истеҳсолӣ ин иттиҳоди 

ихтиѐрии аъзоѐн барои бурдани фаъолияти якҷояи хоҷагидорӣ, бо 

иштироки шахсии аъзоѐни он мебошад.  

Дар бахши  соҳибкории истеҳсолии хурд кооперативҳои истеҳсолӣ 

ҳамчун шакли ташкилию ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ васеъ истифода 

бурда мешаванд.  

Мақомоти муҳими идоракунии кооперативи истеҳсолӣ маҷлиси 

умумии аъзоѐни он ба ҳисоб меравад. Роҳбарии ҷориро ба кооперативҳои 

истеҳсолӣ мақомоти иҷроияи он, яъне раѐсати кооперативи истеҳсолӣ 

мебарад. 

Дар кооперативи шумораи коргаронаш аз 50 нафар зиѐд ба таври 

иловагӣ Шӯрои мушоҳидавӣ ташкил карда мешавад, ки он ба фаъолияти 

мақомотҳои иҷроия назорат мебарад. Як аъзои кооператив наметавонад 

дар як вақт ҳам аъзои Шӯрои мушоҳидавӣ ва ҳам аъзои мақомоти иҷроия 

бошад. 

Ҳар як аъзои кооператив ҳуқуқ дорад аз ҳайати кооператив барояд, 

ки дар баробари ин бо хотимаѐбии соли молиявӣ ба ӯ саҳмҳо ва дигар 

маблағҳо пардохт карда мешаванд. Аъзои кооператив ҳуқуқ дорад, ки 

саҳми худро пурра  ѐ  ин  ки қисман ба дигар аъзои кооператив диҳад.  

Додани саҳм (ѐ қисми он) ба шаҳрванде, ки аъзои кооператив нест фақат 

дар мувофиқа бо раѐсати кооператив иҷозат дода мешавад. Аъзоѐни 

кооператив, дар дохили корхона ҳангоми хариди молҳои худӣ, ҳуқуқи 

истифодаи имтиѐзҳоро доранд. 

6. Иттиҳодияи соҳибкорон. Барои амалкунӣ ва рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд мавҷудияти шаклҳои гуногуни иттиҳодияҳои соҳибкорон 

аҳамияти муҳим доранд, ки онҳо дар солҳои охир дар минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил гардида истодаанд. Дар айни замон дар 

бахши соҳибкории истеҳсолии хурд низ чунин иттифоқҳо, ассосиятсияҳо 
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ва дигар шаклҳои иттиҳодияҳо амал мекунанд, ки аъзоѐни онҳо 

корхонаҳои шаклҳои гуногуни моликият ва соҳибкорони инфиродӣ ба 

ҳисоб мераванд. Самтҳои асосии фаъолияти онҳо аз мусоидат намудан ба 

аъзоѐни иттиҳодия дар ташкили кафолатҳои зарурии ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ 

барои фаъолиятнамоии мустақилона, дастгирӣ намудани фаъолияти 

кории роҳбарони корхонаҳо ва соҳибкорони инфиродӣ, ташкили низоми 

самараноки ҳамкорӣ бо маъмурияти вилоят, Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, дигар мақомотҳои 

идоракунии минтақавӣ, танзими корҳои соҳаҳои истеҳсолӣ, мусоидат 

намудан дар баландбардории тахассуси корӣ ва касбияти роҳбарони 

хоҷагиҳо ва мутахассисони онҳо, иштирок дар корҳои таъминоти ҳуқуқии 

фаъолияти соҳибкорӣ иборат аст. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки ташкили иттиҳодияҳо дар бахши 

соҳибкории истеҳсолии хурд аз ҷиҳати иқтисодӣ ба мақсад мувофиқ аст. 

Дар охир ин ба афзоиши шумораи субъектҳои хурди истеҳсолӣ, дар 

бозори минтақавӣ ва ташкили муҳити рақобатнок мусоидат менамояд. 

Ғайр аз ин, дар ҷумҳурӣ холдингҳо ва гурӯҳҳои молиявию саноатӣ 

метавонанд амал намоянд. 

Муҳим аст қайд намоем, ки таҳлили системавии маҷмӯӣ як қатор 

принсипҳо, усулҳо ва роҳҳои муайяни омӯзиши ҳаматарафаи субъектҳои 

таҳқиқотро дар бар мегирад, ки   дар таркиби худ нақша ва пай дар пай 

гузаронидани таҳлил, усулҳо ва роҳҳои таҳлили иттилоотию иқтисодӣ, 

рӯйхати марҳилаҳои корҳои ташкилӣ, роҳҳои гирифтан ва коркарди 

иттилоотро дар бар мегирад.  

Принсипҳои асосии таҳлили иқтисодии системавии маҷмӯӣ ин 

пуррагӣ, сохторӣ, вариантнокӣ, функсионалӣ ва динамикӣ будани он ба 

шумор мераванд. 

Таҳлили системавии маҷмӯиро дар бахши соҳибкории истеҳсолии 

хурд ҳамчун се қисми бо ҳам алоқаманд дидан мумкин аст: таҳлили 

захираҳои мавҷуда, таҳлили раванди истеҳсолот ва таҳлили натиҷаҳои ба 
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дастомада. Мувофиқан, пай дар пай гузаронидани таҳлили системавии 

маҷмӯӣ дар бахши соҳибкории истеҳсолии хурд намуди зеринро дорад: 

  соҳибкории истеҳсолии хурд ҳамчун низоми кушодаи ташкилию 

хоҷагидорӣ дида мешавад, мақсад ва вазифаҳо, шароити фаъолиятнамоӣ 

ва унсурҳои асосии он муайян карда мешаванд;  

  коркарди синтетикӣ ва таҳлилии нишондиҳандаҳо амалӣ мешавад 

ва нишондиҳандаҳои калидӣ барои гузаронидани таҳлил интихоб карда 

мешаванд;  

  соҳибкории истеҳсолии хурд дар намуди нақшаҳо нишон дода 

мешавад, ки дар онҳо ҳолати  ҷойдоштаи соҳибкорӣ, унсурҳои таркибии 

он, функсияҳо ва алоқамандии онҳо ифода меѐбанд ва дар асоси системаи 

нишондиҳандаҳои коркардшуда нишондиҳандаҳои воқеӣ ва натиҷавӣ 

муқаррар карда мешаванд;  

  барои ҳар як қисм услубҳои гузаронидани таҳлили воқеӣ интихоб 

мегарданд, ки ин имконият медиҳад дар бораи ҷиҳатҳои миқдорӣ ва 

сифатии алоқамандиҳои ҷойдошта маълумот пайдо намоем; 

  тамсилабандии низоми соҳибкории истеҳсолии хурд дар асоси 

маълумотҳои аз марҳилаҳои пештара ба даст омада  гузаронида мешавад;  

  пешниҳодҳо оид ба такмили танзими рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд коркард мешаванд . 

Дар маҷмӯъ, марҳилаҳои асосии баҳодиҳии самаранокии рушди  

соҳибкории истеҳсолии хурд (СИХ) аз як қатор амалиѐтҳои пай дар пай 

иборатанд, ки онҳо ҳолати СИХ-ро дар асоси нишондиҳандаҳои миқдорӣ 

ва сифатӣ таҳлил менамоянд: 

• дар марҳилаи аввал стратегияи рушди СИХ дар ояндаҳои 

миѐнамуддат (3-5 сол) ва дарозмуддат (10-15 сол) муайян карда мешавад; 

• дар марҳилаи дуюм лоиҳаҳои стратегӣ ва барномаҳои 

миѐнамуддати мақсадноки рушди СИХ ташаккул меѐбанд; 

• дар марҳилаи сеюм нишондиҳандаҳои баҳодиҳии самаранокии 

фаъолияти СИХ  ҷудо карда мешаванд; 
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•  дар марҳилаи чорум низоми нишондиҳандаҳои асосии 

самаранокии фаъолияти  СИХ  коркард мешаванд; 

• дар марҳилаи панҷум гурӯҳи  корхонаҳои истеҳсолии хурд 

ҷудо карда мешаванд. 

Баҳодиҳии самаранокии рушди СИХ  дар ҳудуди маъмурии алоҳида 

бо роҳи гузаронидани муқоисаҳои нишондиҳандаҳои миқдорӣ ва ҳиссавӣ 

амалӣ карда мешавад. Нишондиҳандаҳои асосии самаранокии фаъолияти 

СИХ дар вилоят  дар ҷадвали 1.2. оварда шудаанд: 

       Пешниҳоди муаллиф 

Чи хел ки аз ҷадвал дида мешавад, татбиқи усули зерин имконият 

медиҳад, ки сатҳи самаранокии фаъолияти СИХ баҳо дода шавад ва 

тавсияҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда оид ба рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилоятҳои он коркард 

шаванд.  

Дар маҷмӯъ, натиҷаҳои ба дастомада имконият медиҳанд, ки 

мақсадҳои асосию стратегии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

Ҷадвали 1.2. 

Нишондиҳандаҳои асосии самаранокии фаъолияти соҳибкории истеҳсолии хурд дар вилояти 
Хатлон 

         

Нишондиҳандаи 

гурӯҳӣ 

Намуди нишондиҳандаҳо 

Миқдорӣ Ҳиссавӣ 

Дараҷаи рушди  СИХ 

Шумораи корхонаҳои 
хурди истеҳсолӣ (КХ), воҳ. 

Ҳиссаи КХ дар шумораи 
умумии корхонаҳои вилоят, 

% 

Даромади КХ аз фурӯши 
маҳсулотҳо, млн.сомонӣ 

Ҳиссаи КХ дар даромади 
умумии корхонаҳои вилоят, 

% 

Натиҷаи 
фаъолияти 

СИХ 

Фоидаи умумии КХ, 
млн.сомони 

Ҳиссаи КХ дар фоидаи 

умумии корхонаҳои вилоят 
(минтақа), % 

Сармоягузории КХ дар 
сармояи асосӣ, млн.сомонӣ 

Ҳиссаи КХ дар ҳаҷми 
сармоягузории корхонаҳои 

вилоят, % 

Маблағгузории  СИХ 

ба рушди иҷтимоию 
иқтисодии минтақа 

Шумораи коргарони КХ, 
нафар 

Ҳиссаи коргарони КХ дар 
шуғли умумии аҳолии вилоят, 

% 

Андозсупорӣ ба буҷети 
ҳамаи сатҳҳо, млн.сомонӣ 

Ҳиссаи КХ дар ҳаҷми умумии 
андозсупории корхонаҳои 

вилоят, % 
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вилояти мушаххас  дар асоси гузаронидани мониторинг муайян ва татбиқ 

карда шаванд.  

Бояд қайд намуд, ки  усули пешниҳоднамудаи муаллиф ба таври 

амалӣ барои гузаронидани баҳодиҳии  самаранокӣ ва натиҷабахшии 

татбиқи чорабиниҳои лоиҳаи стратегии «Рушди соҳибкории истеҳсолӣ» 

дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои  2012 - 2017, 

инчунин дар барномаи мақсадноки  «Тараққиѐт ва дастгирии соҳибкории 

истеҳсолӣ» дар ноҳияи Кӯшониѐни вилояти Хатлон дар солҳои 2012-2016 

истифода гардидааст. 

Усули пешниҳодшуда имконияти гузаронидани таҳлили муқоисавии 

нишондиҳандаҳои гуногунро медиҳад, ки ин нишондиҳандаҳо дар асоси 

пурсишҳои  сотсиологӣ рушди соҳибкории истеҳсолиро тавсиф медиҳанд. 

Натиҷаҳои таҳлил ва пурсишҳои сотсиологиро дар варақаҳои маълумотӣ 

ва нашриѐти даврӣ, дар лавҳаҳои оид ба масъалаҳои тараққиѐт ва 

дастгирии субъектҳои соҳибкории истеҳсолии хурд  ҷудошуда чоп 

намудан ба мақсад мувофиқ аст.  

Ба фикри мо, воситаҳои пешниҳодшуда имконият медиҳанд, ки 

масъалаҳои зерини рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар минтақаҳои  

ҷумҳурӣ ҳалли худро ѐбанд:  

 ташкили низомҳои мусоиди танзим ва дастгирии рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд, дар шароити ҳудуди маъмурии мушаххас; 

 ҳалли масъалаҳои мушкилоти монеашавандаи рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар вилоят  ва шаҳру ноҳияҳои алоҳида; 

 назорат намудани нишондиҳандаҳое, ки динамикаи рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурдро ифода менамоянд; 

 ҷудокунии нишондиҳандаҳо барои муайянкунии гурӯҳи  

корхонаҳои истеҳсолии хурди самаранок фаъолияткунанда. 

Қайд кардан зарур аст, ки ҳалли масъалаҳои рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд ҳангоми гузариши иқтисоди миллӣ ба тамсилаи 

ташаккулѐбӣ ва рушди устувор ҳатмӣ ба шумор мераванд.  Тамсилаи 
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ташаккулѐбӣ ва рушди устувор ба татбиқи самтҳои зерин нигаронида 

шудааст: 

„ ба эътидолдарории вазъи иқтисодии корхонаҳо ва  соҳаҳое, ки 

онҳо мавқеи калидиро дар иқтисоди миллӣ ишғол менамоянд; 

„ ташкили инфрасохтори истеҳсолӣ ва институтсионалии рушди 

фаъолияти соҳибкорӣ; 

„ баландбардории сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат ва вилоятҳои он. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  барои ҳалли 

ин масъалаҳо заминаҳои зарурӣ мавҷуданд. 

Иқтисоди бозории ташаккулѐбанда шароити объективиро барои 

пайдошавии муҳити рақобатнок дар асоси як навъ рақобати 

молистеҳсолкунандагон барои дарѐфти соҳаи фоиданоки пешниҳоди 

сармояи  худ  муҳайѐ месозад. Ғайр аз ин, рақобат механизми асосӣ барои 

ҳалли масъалаи таносуби истеҳсолоти ҷамъиятӣ ба шумор меравад. 

Барои таъмини рушди устувори соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

ҷумҳурӣ  заминаҳои муайян заруранд. Ба назари мо, шарти муҳими таъмини 

рушди устувори соҳибкории истеҳсолии хурд ин зиѐдкунии  номгӯи молҳои 

истеҳсолшаванда бо ѐрии истифодаи  натиҷаҳои таҳқиқотҳои маркетингӣ 

мебошад. Дар алоқамандӣ ба ин, ташкили марказҳои консалтингию 

маркетингии дастгирии соҳибкории истеҳсолиро пешниҳод менамоем.  Ин 

марказҳо ба муштариѐни худ намудҳои гуногуни хизматрасониҳои 

машваратиро оид ба  ташкили баҳисобгирӣ, аудит,  андозбандӣ, молия, 

пешниҳоди молҳо, таблиғот, таърифу тавсифи фаъолият, менеҷмент, 

психологияи муносибат бо мизоҷон ва таъминкунандагон, технологияи 

равандҳои савдо, логистика ва ғайра  мерасонанд. 

Дар оянда пайдоиши бозорҳои маҳаллии  хизматрасониҳои маркетингӣ 

ва консалтингӣ дар ҳамаи минтақаҳои ҷумҳурӣ имконпазир аст, ки ин ба 

манфиати кор буда, ба баландшавии  сифати хизматрасониҳо ба мизоҷон ва 

беҳтаргардии кори худи  марказҳо мусоидат менамояд.  Дар баробари ин дар 

шаҳрҳои мамлакат, ки дар онҳо соҳибкории истеҳсолии хурд  хубтар тараққӣ 
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мекунад,  нақшаи ташкили дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ дар 

намуди ташкил намудани бизнес-инкубаторҳо амалӣ карда мешавад. 

Шартҳои дигари муҳими рушди устувори соҳибкории истеҳсолии хурд 

ин гузаштан ба робитаҳои хоҷагидории бевосита бо молистеҳсолкунандагон 

мебошад (зиѐда аз 60%-и воридкунии молҳо,  аз рӯи баъзе намудҳои 

алоҳидаи молҳо -75%), истифодаи  роҳи боркунии маҳсулот аз анборҳои 

таъминкунандагони яклухтфурӯш,  лизинг ва франчайзинги таҷҳизотҳо, 

рушди намудҳои дигари хизматрасониҳои иловагӣ мебошанд. Ғайр аз ин 

рушди устувори соҳибкории истеҳсолии хурд ба татбиқи чорабиниҳои 

ташкилию техникӣ алоқамандӣ дорад, ки онҳо ба баландбардории сифати 

хизматрасониҳои ба истеъмолкунандагон расонидашаванда нигаронида 

шудаанд. Ин чорабиниҳо аз бисѐр ҷиҳат мақому манзалати корхона ва 

рақобатпазирии онро боло мебардоранд. 

Самтҳои дигари муҳими рушди соҳибкории истеҳсолии хурд ин 

беҳтарнамоии равандҳои ҳамгироӣ, ташкили корхонаҳои муштараки 

истеҳсолӣ, таъминоти сармоягузориҳо аз ҳисоби сарчашмаҳои дохила ва 

беруна, инчунин равнақ додани ҳамкориҳои бахшҳои давлатию хусусӣ 

мебошанд. Истифодаи дастовардҳои илмӣ дар самти тақвият бахшидани 

фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ яке аз масъалаҳое мебошад, ки бояд 

мавриди истифодаи васеи соҳибкорон қарор гирад. 

Акнун ба таҳқиқи ҳолати ҳозира ва рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шароити мавҷудаи иқтисоди бозорӣ 

мегузарем.  
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БОБИ II. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ СОҲИБКОРИИ ИСТЕҲСОЛИ ХУРД 

ДАР ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

2.1. Баҳодиҳии ҳолати кунунӣ ва рушди соҳибкории истеҳсолии хурд 

Рушди соҳибкорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва вилоятҳои  он нобаробар ба назар мерасад. Ба назари мо, 

сабаби асосии ин нобаробарӣ дар шароити ибтидоии иқтисодию 

иҷтимоии мавҷудаи давраҳои  то ислоҳот дар иқтисоди мамлакат 

мебошад. Суръати баландтари рушди бахши соҳибкории хурд дар 

вилоятҳое таъмин гардид, ки онҳо дорои иқтидори истеҳсолии зиѐдтар 

буданд. Айнан дар  ин вилоятҳо нақши соҳибкории хурд афзоиш меѐбад. 

Коркарди роҳҳои ҳавасмандгардонии рушди соҳибкории хурд 

муваффақияти сиѐсати давлатиро дар ташкили синфи миѐнаи аҳолӣ 

таъмин меамояд, ки онҳо ба шароити рақобати бозорӣ тезтар мутобиқ 

мегарданд.  

Дар шароити иқтисоди бозорӣ фаъолияти соҳибкорӣ дар таъмини 

рушди бонизоми иқтисодиѐт нақши муҳимро мебозад. Ин далел исботи 

худро дар чунин мамлакатҳои пешрафта ба монанди ИМА, Олмон, 

Ҷопон, Фаронса ва дигар давлатҳо ѐфтааст. Аз мамлакатҳои ИДМ 

Ҷумҳурии Қазоқистонро номбар кардан мумкин аст, ки ҳукумати ин 

давлат дар солҳои охир,  дар самти  тараққӣ додани фаъолияти соҳибкорӣ 

корҳои зиѐдеро ба анҷом расонидааст. Натиҷаи ин корҳои ба анҷом 

расонидашуда беҳтар гардидани фазои сармогузорӣ дар ин мамлакат 

мебошад, ки ин ҳолат барои ҷалби самоягузориҳои хориҷӣ мусоидат 

намудааст. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам мушкилиҳои монеашавандаро паси  

сар намуда, барои таъмини рушди соҳибкорӣ дар мамлакат кӯшишу 

ғайрат менамояд.  Барои татбиқи ин ҳадаф Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, вазоратҳои он ва мақомотҳое, ки ба бахши хусусӣ сару кор 

доранд, чораҳои заруриро меандешанд. Дар ин самт махсусан, сиѐсати 

пешгирифтаи Асосгузори сулҳу ваҳдат, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ  Раҳмон шоистаи таъриф аст, 

ки ҳар сол як маротиба бо соҳибкорон  вохурӣ гузаронида, оид ба 

масъалаҳои мубрами ин бахши муҳими иқтисодиѐт фикрҳои ҷолиби худро 

баѐн менамояд.  
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Соҳибкории хурд дар паҳнгардонии тамаддун нақши асосиро 

бозидааст, лекин он дар тӯли таърихи мавҷудияташ дар шуури ҷамъиятӣ 

ба ин сифат ҷой нагирифтааст. Ҳоло соҳибкории хурд ҳамчун қувваи 

пешбарандаи иқтисодиѐт шинохта шудааст. Барои он ки соҳибкорӣ дар 

мамлакат рушд намояд, зарур аст  ба ин раванд давлат мусоидат намояд. 

Дар ҷумҳурӣ афзоиши номунтазами захираҳои меҳнатии дар бахши 

соҳибкорӣ машғули кор ба назар мерасад. Дар баробари ин қайд кардан 

зарур аст, ки рушди нисбатан сусти соҳибкории хурд ба он имконияти 

таъсир расонидан ба ташкили ҷойҳои нави кориро намедиҳад. Дар 

давоми  6 соли охир шумораи корхонаҳои хурд дар ҷумҳурӣ  1,72  

маротиба ва дар мувофиқат ба ин шумораи коргарони дар онҳо 

коркунанда ба миқдори 7,6% афзоиш ѐфтааст (ҷадвали 2.1.). Ин дар ҳоле 

аст, ки ба миқдори  кифоя инфрасохтори хизматрасонандаи соҳибкории 

хурд тараққӣ наѐфтааст  ва соҳибкории хурд ба бозори сармояҳо ба 

дараҷаи лозима дастрасӣ надорад.  

Ҷадвали 2.1. 

Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2016 

Нишондиҳандаҳо 

Ишо- 
рати 

шартӣ 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с.2016 
нисбат 

ба 
с.2010, 

маротиба 

Шумораи корхонаҳои 
хурди амалкунанда, 
воҳид 

І 2865 3367 3890 4810 5394 5176 4919 1,72 

ІІ 81 85 89 137 391 257 281 3,47 

Шумораи коргарони 
дар корхонаҳои хурди 
амалкунанда 
коркунанда, нафар 

І 19887 18744 19600 27500 30200 28400 21400 1,08 

ІІ 866 556 601 784 1339 1474 1558 1,8 

Даромад аз маҳсулоти 
фурӯхташуда (корҳо, 
хизматрасониҳо) дар 
як сол, млн. сомонӣ 

І 1836,2 2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 2,07 

ІІ 18,3 14,1 13,4 19,9 65,5 114,4 233,8 12,78 

Фонди музди меҳнат 
(бо ҳамкорон), млн. 
сомонӣ 

І 92,3 133,3 177,9 249,4 318,5 329,1 216,5 2,35 

ІІ 2,5 2,1 2,4 3,0 6,7 7,0 7,6 3,04 

Ҳиссаи маҳсулотҳо, 
корҳо ва 
хизматрасониҳои 
истеҳсолнамудаи 
корхонаҳои хурд дар 
ММД, % 

І 7,43 7,86 7,88 10,54 12,06 12,74 6,96 0,94 

ІІ 0,28 0,18 0,14 0,20 0,56 0,89 1,6 5,71 

 

Ҳисобҳои муаллиф аз рӯйи  Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе: АОНПҶТ, 

2017.-С. 197-2159; 

 Замимаҳо: І – оид ба ҷумҳурӣ, ІІ – оид ба вилояти Хатлон. 
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Чи хеле ки аз ҷадвали 2.1 дида мешавад, шумораи корхонаҳои хурд 

дар давраи солҳои 2010-2016, дар мамлакат қариб 2 маротиба зиѐд 

гардидаанд. Дар баробари ин афзоиши шумораи коргарони дар ин 

корхонаҳо коркунанда ба андозаи ҳамагӣ 7,6 % ба назар мерасад. 

Маълумотҳои ҷадвали 2.1-ро истифода намуда, ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки дар шароити маҷудияти иқтисоди то дараҷае кушода, дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкорӣ дар ҳамаи соҳаҳо бояд  мавқеи  

пешсафро ишғол намояд. Дар баробари ин, мо чунин мешуморем, ки дар 

солҳои охир муътадилгардонии вазъи макроиқтисодии мамлакат ба даст 

омад, лекин сатҳи ба дастомадаи рушди фаъолияти соҳибкорӣ ба 

талаботҳои марҳилаи ҳозираи рушди иқтисодиѐт ҷавобгӯ нест. 

Қайд кардан муҳим аст, ки дар шароити ҳозираи рушди иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолати фаъолияти соҳибкорӣ аз бисѐр ҷиҳат манфӣ 

арзѐбӣ мешавад. Чунки на ҳамаи корхонаҳои бахши соҳибкории 

иқтисодиѐт корхонаҳои самаранок  фаъолияткунанда ва дар шароити 

мавҷудияти рақобат тобоваранда ба ҳисоб мераванд. Ин раванд дар 

фаъолияти номуътадили корхонаҳои хурд, шумораи коргарони онҳо, 

ҳиссаи на чандони калони ҳаҷми маҳсулотҳои истеҳсолшуда, корҳо ва 

хизматрасониҳо дар ММД низ дида мешавад  (ҷадвали 2.2., нақшаҳои 

1,2,3,4,5 ва 6).  

Ҷадвали 2.2 

Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурди 

вилояти Суғд, ВМКБ, Ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳриДушанбе дар 

солҳои 2010-2016 

Нишондиҳандаҳо 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
с.2016 

нисбат ба 
соли 2010  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

вилояти Суғд 

Шумораи 
корхонаҳои хурди 
амалкунанда, воҳид 

645 742 931 1517 1628 1366 1190 
1,84 

маротиба 

Шумораи 

коргарони дар 

корхонаҳои хурди 

амалкунанда 

коркунанда, нафар 

4579 4353 4605 8067 8785 6733 5667 
1,24 

маротиба 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Даромад аз 
маҳсулоти 
фурӯхташуда 
(корҳо, 
хизматрасониҳо) 
дар як сол, млн. 
сомонӣ 

300,9 377,2 591,25 1369,9 1750,3 1725,0 1065,5 
3,54 

маротиба 

Фонди музди 
меҳнат (бо 
ҳамкорон), млн. 
сомонӣ 

14,4 19,1 22,7 44,0 66,0 50,5 39,3 
2,73 

маротиба 

Ҳиссаи маҳсулотҳо, 
корҳо ва 
хизматрасониҳои 
истеҳсолнамудаи 
корхонаҳои хурд 
дар ММД-и вилоят, 
% 

5,26 5,25 6,6 13,12 15,18 14,33 7,68 
1,46 

маротиба 

шаҳри Душанбе 

Шумораи 
корхонаҳои хурди 
амалкунанда, воҳид 

1811 2182 2479 2555 2740 2832 2575 
1,42 

маротиба 

Шумораи 
коргарони дар 
корхонаҳои хурди 
амалкунанда 
коркунанда, нафар 

10855 11281 11403 15072 16639 16552 10122 
0,93 

маротиба  

Даромад аз 

маҳсулоти 

фурӯхташуда 

(корҳо, 

хизматрасониҳо) 

дар як сол, млн. 

сомонӣ 

1090,9 1575,8 1737,5 2401,8 3008,4 3581,6 1892,1 
1,73 

маротиба 

Фонди музди 

меҳнат (бо 

ҳамкорон), млн. 

сомонӣ 

63,5 100,5 134,7 179,3 218,6 241,9 134,9 
2,12 

маротиба 

Ҳиссаи маҳсулотҳо, 
корҳо ва 
хизматрасониҳои 
истеҳсолнамудаи 
корхонаҳои хурд 
дар ММД-и шаҳр, 
% 

20,97 23,26 21,52 25,52 29,56 33,96 18,75 
0,89 

маротиба 

Ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ 

Шумораи 
корхонаҳои хурди 
амалкунанда, воҳид 

303 352 386 593 623 716 864 
2,85 

маротиба 

Шумораи 

коргарони дар 

корхонаҳои хурди 

амалкунанда 

коркунанда, нафар 

3587 2489 2950 3495 3359 3611 3967 
1,11 

маротиба 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Даромад аз 
маҳсулоти 
фурӯхташуда 
(корҳо, 
хизматрасониҳо) 
дар як сол, млн. 
сомонӣ 

426,1 394,5 506,6 477,6 674,2 747,9 598,9 
1,41 

маротиба 

Фонди музди 

меҳнат (бо 

ҳамкорон), млн. 

сомонӣ 

11,8 11,5 17,9 22,6 26,6 29,4 33,8 
2,86 

маротиба 

Ҳиссаи маҳсулотҳо, 
корҳо ва 
хизматрасониҳои 
истеҳсолнамудаи 
корхонаҳои хурд 
дар ММД-и 
минтақа, % 

9,51 8,39 8,96 7,72 10,16 9,85 7,11 
0,75 

маротиба 

Вилояти Мухтори Бадахшони Куҳӣ  

Шумораи 
корхонаҳои хурди 
амалкунанда, воҳид 

- 6 5 8 12 5 8 
8 

маротиба 

Шумораи 
коргарони дар 
корхонаҳои хурди 
амалкунанда 
коркунанда, нафар 

- 65 92 95 96 49 54 
54 

маротиба 

Даромад аз 
маҳсулоти 
фурӯхташуда 
(корҳо, 
хизматрасониҳо) 
дар як сол, млн. 
сомонӣ 

- 1,6 1,2 1,9 3,1 1,3 2,8 
2,8 

маротиба 

Фонди музди 
меҳнат (бо 
ҳамкорон), млн. 
сомонӣ 

- 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3 0,9 
0,9 

маротиба 

Ҳиссаи маҳсулотҳо, 
корҳо ва 
хизматрасониҳои 
истеҳсолнамудаи 
корхонаҳои хурд 
дар ММД-и вилоят, 
% 

- 0,46 0,23 0,3 0,43 0,18 0,33 
0,33 

маротиба 

Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОНПҶТ, 

2017.-С. 197-225; 

Ғайр аз ин, аз рӯйи маълумоти ҷадвалҳои 2.1, 2.2  ва нақшаҳои 1-6 

маълум аст, ки дар минтақаҳои ҷумҳурӣ низ сатҳи нишондиҳандаҳои 

рушди соҳибкории хурдро тавсифдиҳанда сол ба сол беҳтар гардида 

истодааст. Мувофиқан, шумораи корхонаҳои хурди амалкунанда тӯли 
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солҳои 2010-2016 дар вилояти Хатлон, вилояти Суғд, шаҳри Душанбе, 

Ноҳияҳои Тобеи Ҷумҳурӣ, Вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ  ба 

миқдори  3,47 маротиба; 1,84 маротиба; 1,42 маротиба; 2,85 маротиба; 8 

маротиба зиѐд гардидаанд.  

 

Нақшаи 1. Динамикаи шумораи корхонаҳои хурди амалкунанда тӯли 

солҳои 2010-2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он (адад) 

 

Нақшаи 2.  Динамикаи шумораи миѐнарӯйхатии кормандони дар 

корхонаҳои хурд коркунанда тӯли солҳои  2010-2016 дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва минтақаҳои он (нафар) 
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Нақшаи 3. Динамикаи даромади солона аз фурӯши маҳсулотҳои (корҳо, 

хизматрасониҳо)  корхонаҳои хурд тӯли солҳои  2010-2016 дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва минтақаҳои он (млн.сомонӣ) 

 

Нақшаи 4. Динамикаи фонди музди меҳнати корхонаҳои хурд тӯли солҳои 

2010-2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он (млн. сомонӣ) 

 

Нақшаи 5. Динамикаи шумораи шаҳрвандони машғули фаъолияти 

инфиродии меҳнатӣ  тӯли солҳои 2010-2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  
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Нақшаи 6. Динамикаи шумораи шаҳрвандони машғули фаъолияти 

инфиродии меҳнатӣ тӯли солҳои  2010-2016  дар вилояти Хатлон  
 

 Даромади солона аз фурӯши маҳсулотҳо  (корҳо, хизматрасониҳо)  

соли 2016-ум нисбат ба  соли 2010-ум дар вилоятҳои Хатлон, Суғд, шаҳри 

Душанбе, НТҶ ва ВМБК мувофиқан ба миқдори 12,8 маротиба; 3,54 

маротиба; 1,73 маротиба; 1,14 маротиба ва 2,8 маротиба зиѐд гардидаанд. 

Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки  самаранокии фаъолият дар ин бахши 

иқтисодиѐт дар ҳамаи вилоятҳои ҷумҳурӣ баланд шуда истодааст. Лекин 

нишондиҳандаҳои номбаршуда оид ба фаъолияти корхонаҳои хурд дар соли 

2016-ум нисбати соли 2015-ум кам гардидаанд. Ин асосан аз вазъи иқтисодии 

мамлакатҳои минтақаи Осиѐи Марказӣ вобастагӣ дошта, бо мавҷудияти 

вобастагии иқтисодиѐти ин мамлакатҳо аз иқтисодиѐти Федератсияи Россия 

маънидод карда мешавад. Дар баробари ин нишондиҳандаҳо шумораи 

шаҳрвандони машғули фаъолияти инфиродии меҳнатӣ ҳам дар сатҳи ҷумҳурӣ 

ва ҳам дар сатҳи вилояти Хатлон зиѐд гардидааст. Ин падида аз он шаҳодат 

медиҳад, ки дар баробари сол ба сол зиѐд гардилани нишондиҳандаҳои 

соҳибкории хурд, саҳми соҳибкории инфиродӣ низ дар ҳаҷми умумии 

истеҳсоли молҳо, расонидани хизматрасониҳо ва иҷроиши корҳо зиѐд 

гардидааст. 

 Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва 

махсусан соҳибкории хурд ба эҳѐгардӣ ва рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ дар 
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ҳамаи вилоятҳо ва ноҳияҳои мамлакат бевосита алоқамандии ногусастанӣ 

дорад (ҷадвали 2.3.). Натиҷаи ислоҳоти дар соҳаи кишоварзӣ гузаронидаи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба табдили хоҷагиҳои калон ба 

хоҷагиҳои хурд ва ба онҳо додани озодии иқтисодӣ дараҷаи 

масъулиятшиносию манфиатнокии онҳоро зиѐд намуда, боиси афзоиши 

самаранокии фаъолияти онҳо гардидааст. 

Ҷадвали 2.3 

Динамикаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар солҳои  2010-2016  дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Нишондиҳандаҳо 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с.2016 

нисбат ба 

соли 2010, 

бо % 

Шумораи хоҷагиҳои 

деҳқонии ба қайд 

гирифташуда, воҳид 

51372 58313 73806 87594 108035 130176 145107 282,5 

Замини истифодаи 

кишоварзӣ, ҳаз.га 
2682,7 2624,7 2589,4 2580,8 2558,3 2557,1 2591,5 96,6 

Андозаи миѐнаи 

масоҳати замин, га 
52,2 45,0 35,1 29,5 23,7 19,6 17,9 34,3 

Маҳсулоти умумии 

кишоварзӣ, млн. 

сомонӣ 

15344,0 16548,6 18259,8 19642,3 20472,2 21126,3 22234,0 144,9 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОНПҶТ, 2017. –с.218. 

Чи хел ки аз ҷадвали  2.3 дида мешавад, дар давраи муоинашаванда 

шумораи умумии хоҷагиҳои деҳқонии бақайдгирифташуда ба миқдори 

2,83 маротиба зиѐд, лекин майдони кишти онҳо ба андозаи   3,4% кам 

гардидааст.  Дар баробари ин андозаи миѐнаи майдони кишт барои як 

хоҷагӣ, агар дар соли 2010 52,2 гектарро ташкил диҳад, дар соли 2016 ин 

нишондиҳанда 17,9 гектарро ташкил медиҳад, ѐ ин ки дар давраи 

омӯхташаванда андозаи миѐнаи майдони кишт ба миқдори  65,7% кам 

гардидааст. Бо таъсири ин омилҳо нишондиҳандаҳи иқтисодию молиявии 

хоҷагиҳои деҳқонии хурд сол ба сол хубтару беҳтар мегарданд, ки далели 

он дар давраи муонишаванда  зиѐд шудани маҳсулоти умумӣ мебошад. Дар 

ин самт яке аз масъалаҳои ҳалталаб ин бо хориҷи кишвар содир намудани 
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маҳсулотҳои истеҳсолшаванда боқӣ мемонад. Қайд кардан зарур аст, ки 

ин тамоюл дар ҳамаи вилоятҳо ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ низ ба назар 

мерасад. 

Мавриди зикр аст, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар вилояти 

Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои он дар давоми 6 соли охир бо суръати афзоши 

муътадил зиѐд гардида, афзоиши миѐнасолонаи он 6,5%-ро ташкил медиҳад.  

(ҷадвали 2.4). 

Ҷадвали 2.4 

Динамикаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти 

Хатлон (ҳазор сомонӣ) 

Шаҳру ноҳияҳо  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с.2016 
нисбат 

ба 
с.2011, 

% 

Вилояти Хатлон 8815357 9581910 10552764 10823348 11192707 11728721 133,05 

ш.Бохтар 34526 37528 41330 42390 43837 44229 128,10 

н.Кӯшониѐн 672795 731299 805395 826046 854236 878422 130,56 

н.Вахш 560295 609017 670723 687921 711397 733212 130,86 

н.Хуросон 294514 320124 352560 361600 373940 397325 134,91 

н.Дўстї 397804 432396 476207 488417 505085 521725 131,15 

н.Ќубодиѐн 507639 551781 607688 623270 644540 667072 131,41 

н.Љ.Балхї 528803 574785 633024 649255 671412 712653 134,77 

н.А.Љомї 371456 403757 444666 456068 471632 488839 131,60 

н.Љайњун 469386 510202 561897 576304 595971 639922 136,33 

н.Панљ 345282 375306 413333 423931 438398 460967 133,50 

н.Шањритуз 410573 446276 491493 504095 521298 562852 137,09 

н.Ёвон 612421 665675 733122 751920 777581 822767 134,35 

н.Н.Хусрав 196807 213921 235595 241636 249882 269810 137,09 

ш.Леваканд 76403 83047 91461 93806 97008 100698 131,80 

ш.Кўлоб 309705 336636 370745 380251 393228 403115 130,16 

н.Муъминобод 398829 433510 477434 489676 506387 525500 131,76 

н.Восеъ 505585 549549 605230 620749 641933 660765 130,69 
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н.М.С.А.Њамадонї 339641 369175 406580 417005 431236 459794 135,38 

н.Фархор 486425 528723 582294 597224 617605 623069 128,09 

н.Темурмалик 199154 216471 238405 244518 252862 262000 131,56 

н.Данѓара 564825 613940 676146 693483 717149 795681 140,87 

н.Ховалинг 123923 134699 148347 152151 157343 161568 130,38 

н.Ш.Шоњин 212508 230987 254391 260914 269818 277031 130,36 

Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи  Омори солонаи вилояти Хатлон дар солҳои 2011-2016. -: 

САОНПҶТ, 2017 сол 

 Қайд кардан зарур аст, ки саҳми корхонаҳои хурди истеҳсолӣ дар ҳаҷми 

маҷмӯи маҳсулоти дохилаи мамлакат на чандон калон аст ва гуфтан мумкин 

аст, ки иқтидори ин бахши муҳими иқтисодиѐт пурра истифода намегардад 

(ҷадвали 2.5) 

Ҷадвали 2.5 

Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурд аз рӯи самти 

фаъолият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то 01.01.2018 сол 

 

Шумораи 

корхонаҳои 

хурд 

Шумораи 

миѐнаи 

кормандон, 

нафар 

Фонди 

музди 

меҳнат, 

ҳаз.сом. 

Даромад аз 

маҳсулоти 

фурухташуда, 

расонидани 

хизматҳо, 

иҷроиши 

корҳо, ҳаз. сом. 

Саҳми 

корхонаҳо 

аз рӯи 

даромад, 

фоиз 

Ҳамаи намудҳои 

фаъолияти 

иқтисодӣ 

4919 21368 216503,3 3793137,0 100 

Соҳаҳои истеҳсолӣ 1439 6211 84048,9 871858,2 22,99 

Аз он ҷумла:      

Кишоварзӣ, шикор ва 

ҷангалпарварӣ 
72 304 2399,8 35473,7 0,94 

Саноати истихроҷи 

маъданҳои кӯҳӣ ва 

коркарди конҳо 

128 641 5927,7 63324,7 1,67 

Саноати коркард 364 1704 13639,6 91192,0 2,4 

Неруи барқ, газ ва 

таъминоти об 
2 6 240,2 72,1 0,002 

Сохтмон 567 2347 50694,0 581484,6 15,33 

Нақлиѐт, хоҷагии 

анбор ва алоқа 
306 1209 11147,6 100311,1 2,64 

Соҳаҳои 

ғайриистеҳсолӣ 
3480 15157 132454,4 2921278,8 77,01 

Аз он ҷумла:      

Савдои яклухт ва 

чакана, таъмири 

автомобилҳо, 

мотосиклҳо, молҳои 

маишӣ ва маводҳои 

истифодаи шахсӣ 

1886 7730 58593,3 2531335,0 66,73 
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Меҳмонхонаҳо ва 

тарабхонаҳо 
232 1591 9963,7 67381,1 1,78 

Фаъолияти молиявӣ 59 242 6855,0 49447,3 1,31 

Амалиѐт бо амволи 

ғайри манқул, иҷора 

ва фаъолияти 

тиҷоратӣ 

665 2438 34349,1 173482,7 4,57 

Маориф,тандурустӣ 

ва хизматҳои 

иҷтимоӣ  

346 1775 12213,3 44107,6 1,16 

Дигар хизматҳои 

коммуналӣ, иҷтимоӣ 

ва шахсӣ 

292 1381 10479,6 55525,1 1,46 

Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: АОНПҶТ, 2017. –с.220. 

Аз рӯйи маълумоти дар ҷадвали 2.5 овардашуда бармеояд, ки имрӯз 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкории хурди истеҳсолӣ ҳамчун бахши 

пешоҳанги таъмини рушди воқеии иқтисодиѐт ҳамагӣ 23%-и даромад аз 

маҳсулоти фурӯхташуда (корҳо, хизматҳо)-ро таъмин менамояд. Ин чунин 

маъно дорад, ки талаботи бозори дохилаи  мамлакат ба молҳои 

истеъмолӣ асосан аз ҳисоби воридот, тавассути рушди соҳибкории 

тиҷоратӣ таъмин карда мешавад. Чунин ҳолат дар мавриди мавҷуд 

будани захираҳои табиӣ, қувваи кории арзон ба роҳ мондани соҳибкории 

истеҳсолиро дар сатҳи зарурӣ тақозо менамояд.  Ҳиссаи маҳсулотҳо, 

корҳо ва хизматрасониҳои истеҳсолнамудаи корхонаҳои хурди истеҳсолӣ 

дар ММД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 6,96 %-ро ташкил медиҳад. 

Чунин нишондиҳанда барои таъмини рушди иқтисод, таъмини шуғли 

аҳолӣ ва баландбардории сатҳи зиндагии аҳолӣ кифоя нест.  

Дар асоси таҳлилҳои дар боло гузаронидашуда чунин хулоса 

баровардан мумкин аст, ки дар давраи муоинашаванда, дар маҷмӯъ 

беҳтаргардии фаъолияти соҳибкорӣ дар ҳама вилоятҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, аз он ҷумла дар вилояти Хатлон ба назар мерасад. Дар 

баробари ин қайд кардан зарур аст, ки дар ин самт ҳоло ҳамаи захираҳо 

пурра истифода нагардидаанд. 

Дар маҷмӯъ,  дар шароити мавҷудаи  вилояти Хатлон  соҳибкорӣ 

дар таъмини рушди иқтисодии минтақа, ташаккулѐбии синфи миѐна ва 

беҳтаргардонии  сатҳи зиндагии аҳолӣ  дар солҳои наздик нақши муҳимро 
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мебозад. Лекин барои истифодаи иқтидорҳои мавҷуда пеш аз ҳама 

дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкорӣ бо роҳи таъмин намудани ҳамаи 

шароити рушди он лозим аст. Имрӯз аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ин самт корҳои зиѐд бурда шуда истодаанд, аммо дараҷаи 

татбиқи қарору қонунҳои қабулгардида дар маҳалҳо беҳбудиро талаб 

менамояд. 

Ҳангоми татбиқи сиѐсати давлатии дастгирии соҳибкории 

истеҳсолии хурд Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳимро мебозад, ки он мақомоти давлатӣ 

оид ба дастгирии соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя ба ҳисоб меравад.  Ин 

мақомоти давлатӣ дар ҳамкорӣ бо ташкилотҳои байналмилалӣ дар бахши 

дастгирии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиѐдеро ба анҷом 

мерасонад.  

Бояд қайд намоем, ки аз 1 июли соли 2009-ум яке аз монеаҳои асосии 

раванди бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ бо роҳи ҷорӣ намудани 

принсипи   «Равзанаи ягона» бартараф  карда шуд. Қонуни нави  

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба бақайдгирии шахсони ҳуқуқӣ ва 

соҳибкорони инфиродӣ», ки моҳи майи соли 2009-ум қабул гардидааст, 

имконияти содда намудани раванди бақайдгириро барои шахсони ҳуқуқӣ 

ва соҳибкорони инфиродӣ ба миѐн овард. Пештар бақайдгирии 

соҳибкорон дар байни 49 рӯз бо иштироки  якчанд мақомотҳои ба ин кор 

машғул амалӣ мегардид, акнун муҳлати бақайдгирӣ барои шахсони 

ҳуқуқӣ 5 рӯз ва барои соҳибкорони инфиродӣ 3 рӯзро ташкил медиҳад. 

Ҳамаи амалиѐтҳои раванди бақайдгирӣ дар як мақомот, яъне дар 

нозироти андози маҳаллӣ сурат мегирад. Бешак, чунин содда намудани 

раванди бақайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ ба беҳтаргардии муҳити корӣ 

ва фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат менамояд. 

Дар баробари ин, дар ҷумҳурӣ Ҳукумати Бонки Умумиҷаҳонӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Департамент оид ба рушди байналмилалӣ (DFID), 

Иттиҳодияи байналмилалии молиявӣ (IFC), Агентии ИМА оид ба рушди 
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байналмилалӣ (USAID), Котиботи давлатии Швейтсария оид ба иқтисод 

(SECO) ва дигар ташкилотҳо фаъолият мебаранд, ки онҳо бо роҳи 

татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои  гуногуни иқтисоди мамлакат ба 

беҳтаргардии муҳити корӣ ва фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидат менамоянд.  

Мақсади лоиҳаи Иттиҳодияи  байналмилалии молиявӣ (IFC) оид ба 

рушди  соҳибкории хурд  дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ҳанӯз соли 2003-

юм оғоз шуда буд,  беҳтаргардонии муҳити корӣ барои рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Ин лоиҳа 

мониторинги муҳити кориро ба воситаи гузаронидани таҳқиқотҳои 

мунтазам дар бахши соҳибкории истеҳсолии хурд, бо роҳи гузаронидани 

пурсишномаҳо дар байни соҳибкорони ҳамаи минтақаҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон  амалӣ мегардонад.                          

Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашуда ин лоиҳа ба 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар масъалаи гузаронидани ислоҳоти 

самти  қонунгузории бахши соҳибкории истеҳсолии хурд ѐрӣ мерасонад.   

Ин лоиҳа саҳми худро дар таҳқиқоти «Бурдани тиҷорат» низ гузошт, 

ки он лоиҳаи муштараки Иттиҳодияи  байналмилалии молиявӣ ва Бонки 

умумиҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад. Лоиҳа ба Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои зерин кӯмак мерасонад: ҷорӣ намудани 

тағйиротҳои ҳуқуқӣ, ки ба бартарафсозии монеаҳои маъмурӣ нигаронида 

шудаанд, ислоҳоти сиѐсати қонунгузорӣ нисбат ба бахши соҳибкории 

истеҳсолии хурд бо мақсади ташкили муҳити кории мусоид. Лоиҳа 

инчунин фаъолияти гурӯҳи кориро оид ба беҳтаркунии муҳити ҳуқуқии 

соҳибкории истеҳсолии хурд  бо иштироки ташкилотҳои бахши хусусӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоҳанг месозад. 

Давлатро зарур аст, ки соҳибкории хурдро аз бюрократия бо роҳи 

кам намудани шумораи мақомотҳои назоратӣ ва миқдори тафтишҳо, 

давом додани  раванди ихтисоркунии шумораи намудҳои фаъолият тибқи 

иҷозатнома  ҷудо сохта, чорабиниҳоро дар самти паст кардани амалҳои 
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коррупсионӣ андешад. Инчунин дар самти тайѐрӣ ва баландбардории 

дараҷаи тахассуси кадрҳои соҳибкорӣ (махсусан, масъалаи тайѐрии 

касбии кадрҳои тахассуснок дар ин соҳа зарур аст) корҳои зиѐд бояд ба 

анҷом расонида шаванд. 

 Дар ибтидои соли 2016 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи аҳолии 

машғули кор  2379,7 ҳазор нафарро ташкил дод, ки аз ин шумора 66,75% 

дар бахши хусусӣ кор мекунанд2.  Лекин бо роҳи тайѐр намудани кадрҳои 

нав, махсусан дар минтақаҳои ҷумҳурӣ имконияти зиѐд намудани ин 

нишондиҳанда мавҷуд аст. Аз тарафи Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон  дар Паѐми худ ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон( 22.12.2017 ) дар ин масъала чунин 

таъкидҳо шуданд: Ҳукумати кишвар ба масъалаи шуғл ва таъсиси ҷойҳои 

нави корӣ диққати махсус дода, дар ин самт якчанд барномаҳои 

давлатиро амалӣ намуда истодааст. Соли 2017-ум 135 ҳазор ҷойи кории 

доимӣ, муваққатӣ ва мавсимӣ ташкил шудааст, ки ин мушкилоти 

нарасидани ҷойҳои кориро дар мамлакат ҳал карда наметавонад3. 

Ба Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон лозим аст, ки ҳамкориҳои 

мустаҳкамро бо ташкилотҳои байналмилалӣ, институтҳо, ҷамъиятҳои 

донорӣ, бо мақсади дар оянда беҳтарнамоии муҳити соҳибкорӣ ва фазои 

сармоягузорӣ ва ҷалби сармояҳои ҳаҷман калони хориҷӣ давом диҳад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби захираҳои табиӣ бой аст. Дар баробари 

ин истихроҷ ва коркарди сангҳо, металҳои қиматбаҳо, маъдан, коркарди 

пахта ва маҳсулотҳои кишоварзӣ самтҳои афзалиятнок барои 

сармоягузорӣ ба ҳисоб мераванд.  

Солҳои охир талабот ба ташкили муколамаи фоидабахши байни 

давлат ва бахши хусусӣ дар вилоятҳои ҷумҳурӣ зиѐд шуда истодааст.  Бо 

дарназардошти ин гуфтаҳо, дар мувофиқат бо банди 4-уми қарори 

ҷаласаи 7-уми Шӯрои машваратӣ, ки 15 марти соли  2011 баргузор шуда 

                                                           
2
 Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-Душанбе:АОНПҶТ, 2016.-с.85-89 

3
http//www. prezident.tj/ habarho.Паѐми  Эмомалӣ Рахмон ба  Маҷлиси Олӣ, 22.12.2017. 
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буд, ташаббуси Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташкили 

Шӯроҳои машваратии доимамалкунандаи  маҳаллӣ дар назди раисони 

ҳукуматҳои вилоятҳо ва шаҳри Душанбе ҳамаҷониба дастгирӣ ѐфт.  

Ташкил ва фаъолияти Шӯрои машваратӣ дар назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳбарияти вилояти Хатлон имконият дод, ки 

30 ноябри соли  2011  дар назди раиси Ҳукумати вилояти Хатлон Шӯрои 

машваратии  минтақавӣ (ШММ) ташкил намояд. Ташаббуси раиси 

вилояти Хатлон аз тарафи Иттиҳодияи байналмилалии молиявӣ дастгирӣ 

ѐфт. Ин ташкилот дар айни замон ба котиботи ШММ кӯмаки техникӣ 

мерасонад. Фаъолият дар самти додашуда, пеш аз ҳама ба он алоқаманд 

аст, ки ташкил ва мустаҳкамкунии муколамаи байни давлат ва бахши 

хусусӣ дар сатҳи минтақавӣ имконияти пайгирӣ ва баҳогузорӣ  намудани  

натиҷаҳои ислоҳотро на танҳо дар марказ, балки дар маҳалҳо низ таъмин 

менамояд. 

Ба назари мо,  ташкили фаъолияти бахши хусусии вилояти Хатлон 

беҳбудиро талаб менамояд. Аз ҷумла, раванди ташкили ассосиятсияҳо ва 

иттифоқҳои гуногун дар сатҳи зарурӣ бояд ба роҳ монда шавад. 

Ассосиятсияҳо ва дигар иттиҳодияҳои мавҷудаи соҳибкорӣ намояндагии 

худро дар мақомотҳои давлатӣ надоранд ва мувофиқан имконияти таъсир 

расонидан ба раванди қабули қарорҳои идоракунии мутааллиқи рушди 

бахши хусусиро  надоранд.  Дар вилоят рушди нокифояи инфрасохтори 

дастгирии соҳибкории истеҳсолии  хурд ба назар мерасад, ки фаъолияти 

пурраи онҳо  метавонад ба худташкилкунӣ ва худтакмилдиҳии 

самараноки тиҷорат мусоидат намояд. 

Қайд кардан зарур аст, ки ба Шӯрои машваратии минтақавӣ нақши 

ташхисгар дода шудааст, ки вай бояд ислоҳот оид ба дастгирӣ ва рушди 

соҳибкории истеҳсолиро асоснок намояд,  фазои сармоягузориро дар 

вилояти Хатлон беҳтар намояд,  мақомотҳои маҳаллии ҳукумати 

давлатиро аз ғалатҳои калон, ҳангоми лоиҳакашӣ ва татбиқи ислоҳот огоҳ 

намояд. Ҳамин тавр, мувофиқи муқаррароти ШММ вазифаи асосии 
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сохтори зерин аз мусоидат намудан ба коркард ва тайѐр намудани  

тавсияҳо ва пешниҳодҳо барои раиси Ҳукумати вилояти Хатлон, 

мақомотҳои ҳукумати давлатии вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ оид ба 

масъалаҳои беҳтаркунии муҳити соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ дар 

вилояти Хатлон мебошад. 

ШММ дар шабоҳат бо Шӯрои машваратии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳайати раис ва аъзоѐни Шӯро ташкил карда 

шудааст.  Аъзоѐни доимии Шӯро намояндагони мақомотҳои ҳукумати 

давлатии маҳаллӣ мебошанд, ки онҳо ба танзими масъалаҳои  рушди 

иқтисодӣ, савдо ва сармоягузорӣ машғуланд.  Инчунин намояндагони 

сохторҳои соҳибкории вилоят, сармоягузорони хориҷӣ, ки лоиҳаҳои 

азими сармоягузориро дар вилояти Хатлон амалӣ месозанд, ташкилотҳои 

дутарафа ва бисѐртарафаи донорӣ низ аъзоѐни доимии ШММ мебошанд. 

Ташаккулѐбии ШММ дорои хусусиятҳои хоси худ мебошад- ба шумораи 

аъзоѐни ғайридоимӣ  намояндагон аз  доираҳои илмӣ, аллалхусус аз 

мактабҳои олӣ низ шомиланд. Фаъолияти ШММ нишон дод, ки  низоми 

муносибатҳои байни ҳукумати маҳаллӣ ва соҳибкорон дар вилояти 

Хатлон дар интиҳои кор, ба муколамаи боэътимоди байни давлат ва 

бахши хусусӣ мусоидат намояд. Такмилдиҳии танзими ҳуқуқии 

соҳибкории истеҳсолии хурд мониторинги доимии қонунгузории 

мавҷударо талаб менамояд. Аз он ҷумла, дар вилоятҳо барои 

муайянкунии маҳдудиятҳои қонунгузорӣ, ки ба озодии фаъолияти 

соҳибкорӣ  монеа  мешаванд, таҳлил ва бартарафсозии монеаҳои маъмурӣ 

чораҳои амалии саривақтӣ дидан лозим аст. Яке аз самтҳои муҳими 

дастгирии давлатии соҳибкорӣ ин кам кардани тафтишу санҷишҳои 

фаъолияти онҳо аз тарафи мақомотҳои давлатӣ мебошад. Бо андешидани ин 

гуна тадбирҳо  ва додани имтиѐзҳои андозӣ ба соҳибкорони навташкил, аз 

ҳисоби зиѐд гардидани шумораи андозсупорандагон ҳаҷми умумии воридоти 

андозиро зиѐд намудан мумкин аст. 
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Дастгирии молиявию қарзӣ мавқеи муҳимро қариб дар ҳамаи 

барномаҳои дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд ишғол менамояд.  

Самти молия, бегуфтугӯ муҳим арзѐбӣ мегардад, аммо ин омили 

муайянкунандаи  рушди соҳибкорӣ  шуда наметавонад, махсусан, агар ба 

ин масъала  аз нуқтаи назари  сиѐсати давлатӣ нигарем. Сиѐсати 

молиявиро оид ба дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд дар сатҳи 

давлатӣ Фонди давлатии дастгирии соҳибкории хурд бо роҳи татбиқи 

Барномаи давлатии дастгирии соҳибкории хурд аз ҳисоби сарчашмаҳои 

буҷетӣ ва ғайрибуҷетӣ амалӣ месозад. 

Ба ҳаҷми нисбатан ками маблағҳои давлатии дар ташкил ва рушди 

ширкатҳои вилоятии лизингӣ, рушди амалиѐтҳои лизингии ба соҳибкории 

хурд нигаронидашуда нигоҳ накарда, гуфта метавонем, ки ин 

маблағгузориҳо натиҷаҳои мусбӣ дода истодаанд.  

Нақш ва аҳамияти рушди соҳибкории истеҳсолиро дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳқиқ намуда, мо ба чунин хулоса омадем, ки барои эҳѐкунӣ 

ва рушди муносибатҳои бозорӣ мавҷудияти соҳибкории хусусӣ дар 

иқтисодиѐт зарур аст, чунки нақши соҳибкории хусусӣ дар ташкили 

иқтисодиѐти ба иҷтимоиѐт нигаронидашуда ва ташаккулѐбии синфи 

миѐна дар ҷамъият ниҳоят калон аст. Мо бо муаллифони  корҳои илмӣ 

[5,7,125] розӣ шуда, нишон додани як қатор афзалиятҳои соҳибкории 

хусусиро ҳамчун омилҳои мусоидаткунандаи рушди иқтисодиѐт дар 

маҷмӯъ лозим медонем: 

1. Корхонаҳои хусусӣ дар соҳаҳои гуногуни соҳибкории истеҳсолии 

хурд ба монанди  истеҳсолоти кишоварзӣ, соҳаҳои саноати сабук ва 

озуқаворӣ ба дараҷаи кифоя самаранок фаъолият менамоянд. Дар 

корхонаҳои хурд мақсадҳои кормандон ва шавқи татбиқи онҳо ягона 

буда,  алоқамандӣ бо натиҷаҳои ниҳоии фаъолият зиѐдтар ҳис мегардад; 

 2. Айнан дар доираи корхонаҳои хусусӣ мумкин аст, ки 

хусусигардонӣ  на дар сухан, балки дар амал гузаронида шавад, яъне 
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бевосита додани моликият ба дасти истеҳсолкунандагони неъматҳои 

моддӣ ва хизматрасониҳо; 

  3. Корхонаҳои хурд ба паст намудани шиддати иҷтимоӣ дар 

шароити буҳронҳои иқтисодӣ пайдошаванда қодиранд; 

4. Соҳибкории хусусӣ дар асоси ташаббуси техникӣ ѐ ақидаи нав 

тавлид мегардад.  

Эҳѐгардӣ ва рушди соҳибкории истеҳсолии хусусӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо хусусиятҳои  тарзи зиндагии аҳолӣ, фаъолнокии онҳо дар 

самти навовариҳо, самтҳои ислоҳоти иқтисодӣ, ҳолати рақобати озоди 

бозорӣ, рушди сусти инфрасохторҳо ва дастгирии нокифояи давлатӣ 

алоқамандӣ дорад.  

Дар айни замон соҳибкории хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

вилояти Хатлон падидаи иҷтимоию иқтисодие ба ҳисоб меравад, ки он 

иқтисодиѐти ҷумҳурӣ ва вилоятро бо сармоя ва бозорҳои хусусӣ пурра 

менамояд.  

Ба назари мо, рушди бахши соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти Хатлон дорои як қатор хусусиятҳои ба 

худ хос мебошад: 

- хусусияти хоси рушди соҳибкории истеҳсолии хусусӣ ин 

маҳдудияти амалҳои стратегии субъектҳои он ва мавҷудияти ҳавасмандии 

соҳибкорон ба сармоягузории лоиҳахои кутоҳмуддат; 

 - самтгирии сиѐсати иқтисодӣ ба таъмини манфиатҳои сохторҳои 

азими хоҷагидорӣ ва молиявӣ, инҳисоригардонии омилҳои истеҳсолот ва 

хатҳои ҳаракати молҳо, ки шароити номусоидро барои фаъолияти 

корхонаҳои хусусӣ эҷод менамоянд ва ҳангоми коркарду татбиқи сиѐсати 

давлатӣ манфиатҳои корхонаҳои хусусӣ пурра ба назар гирифта 

намешаванд; 

 - сахтии аз ҳад зиѐди сиѐсатҳои буҷетӣ ва пулию қарзӣ, ки ба 

тезутундгардии мушкилоти такрористеҳсол (нарасидани захираҳо барои 
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фаъолияти ҷорӣ ва тараққиѐт)  меорад ва натиҷаи ин сиѐсат ҳаракат 

кардани субъектҳои соҳибкории истеҳсолии хурд ба «иқтисоди пинҳонӣ»; 

 - фаъолият накардани корхонаҳои хусусии хурд дар соҳаҳои дорои 

дараҷаҳои баланди технологӣ, ки ин ба тезутунд гардидани масъалаи 

ҳамгироии субъектҳои хурди соҳибкорӣ бо молистеҳсолкунандагони 

калон ва миѐна мегардад. 

Таъсири давлатӣ ба иқтисодиѐти соҳибкории истеҳсолии хусусӣ, 

қобил аст, ки  ба раванди даври кории он  таъсири назаррас намояд.   

Омили хароҷоти давлатӣ барои рушди соҳибкории хурд, бо мақсади 

таъмини суръати афзоиши иқтисодии устувор, бояд сол ба сол зиѐд карда  

шавад.   

Таҳлилҳои гузаронидаи мо нишон медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, махсусан дар вилояти Хатлон, ташкили инфрасохтори 

бозорӣ беҳбудиро талаб менамояд. Махсусан фаъолияти муассисаҳои 

моливию қарзӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, биржаҳо ба талаботҳои замони ҳозира 

бояд мувофиқ гардонида шаванд.  Барои соҳибкорон дастрасии  сармоя аз  

сарчашмаҳои анъанавӣ ва ғайрианъанавӣ таъмин карда  шавад  ва умуман 

фазои сармоягузорӣ боз ҳам мусоид гардонида шавад. 

Таҳлили марҳилаҳои рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нишон дод, ки новобаста аз чораҳои андешидашуда, дар мамлакат то 

ҳоло шароити мусоидаткунандаи зиѐдшавии шумораи корхонаҳои хурд  

бо дарназардошти рушди устувору самараноки онҳо ба таври пурра 

ташкил карда нашудаанд. Яъне соҳибкории хурд, ҳамин тавр то ҳоло 

асоси рушд ва баэътидолдароии иқтисодиѐти  ватанӣ нагардидааст. Ҳалли 

масъалаи додашуда бе ташкили инфрасохтори дастгирии соҳибкории 

истеҳсолии хурд ғайриимкон аст. Аз қадамҳои аввали пайдоиши 

соҳибкории хурд ҳамчун омили аҳамияти иқтисодидоштаи рушди 

иқтисодиѐт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низоми институтҳои 

инфрасохтории мувофиқ низ мавриди истифода қарор гирифтанд.    

Дар айни замон инфрасохтори дастгирии давлатӣ ва молиявии 
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соҳибкории хурдро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо ташкил медиҳанд:      

Шӯро оид ба соҳибкорӣ дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Фонди дастгирии соҳибкории хурд, фондҳои вилоятии 

дастгирии соҳибкории хурд, Маркази дастгирии соҳибкории хурд,  

Кумитаи иттифоқҳои касабаи кормандони соҳибкории хурд, Палатаи 

савдою саноатӣ (нақшаи 7). 

Самаранокии фаъолияти ин сохторҳо имконият медиҳад, ки 

устувории  корхонаҳои хурди истеҳсолӣ (КХИ) ва нақши онҳо дар рушди 

иқтисодиѐт баланд бардошта шавад, муҳити дохила ва берунаи соҳибкории 

хурд барои рушди устувори он мусоидат намояд. 

 
    
 

     

 

                                                              

  

                                                         

  

                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

                                                                                                           

                                                                                                                                 

  

 

Нақшаи 7.  Инфрасохтори  дастгирии давлатӣ ва молиявии соҳибкории 

хурд 

Ба назари мо,  бо мақсади баландбардории устувории КХИ 

дастгирии давлатӣ бояд аз рӯи принсипи  «равзанаи ягона» ҷараѐн гирад, 

яъне ҳамаи кӯшишҳои мақомотҳои давлатӣ оид ба мусоидаткунии 

соҳибкории истеҳсолӣ, дар мувофиқа бо мақсадҳо гузошташудаи ягона, ба 

самти комѐб гардидан ба натиҷаҳои баланд равона карда шаванд.  

     Соҳибкории хурд 

        Муҳити беруна  

Муҳити 

дохила 

Шӯро оид ба 

соҳибкорӣ дар назди 

Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Райѐсати дастгирии 

соҳибкории хурд 

Фонди дастгирии 

соҳибкории хурд 

Маркази дастгирии 

соҳибкории хурд дар 

вилоятҳо 

Кумитаи иттифоқҳои 

касабаи кормандони 

соҳибкории хурд 

Палатаи савдою 

саноатӣ 
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Қайд кардан зарур аст, ки барои соҳибкорон дар масъалаи 

мустақилона муайян намудани саволҳои ба кадом мақомоти давлатӣ ва бо 

кадом масъала муроҷиат намудан,  мушкилот пайдо намешавад.      

 Ҳамин тариқ, ташаккули тамсилаи нави рушди иқтисодиѐти 

маҳаллӣ аз нав дида баромадани мақсадҳои сиѐсати маҳаллии дастгирии 

соҳибкории хурдро бо ҷудокунии мақсадҳои асосӣ ва махсус тақозо 

менамояд. Дар баробари ин мавқеи  муҳим ба дастгирии молиявӣ дода 

мешавад. 

Комѐб гардидан ба  мақсадҳои дар боло овардашуда ташаккулѐбии 

механизми татбиқи онро талаб менамояд. Ин механизм дар худ роҳҳо ва 

тартиби ҳамкориҳои субъектҳои соҳибкории хурдро бо дигар унсурҳои 

муҳити берунаи минтақавӣ, инчунин амалигардии ақидаҳои соҳибкории 

шаҳрвандонро бо ѐрии низомҳои дастгирии соҳибкорӣ дар бар мегирад 

(нақшаи 8). 

Аҳолӣ 

Ақидаи соҳибкорӣ 

Дастгирии давлатӣ ва молиявии КХИ 

Соҳибкории воқеӣ 

 

 

 

Нақшаи 8. Механизми расонидани дастгирии давлатӣ ва молиявии 

соҳибкории хурд  

Умуман, истифодаи механизми додашуда ба афзоиши миқдорӣ ва 

сифатии хизматрасониҳои институтҳои инфрасохторӣ таъсири мусбат 

расонида, имконият медиҳад, ки рушди устувори соҳибкории истеҳсолӣ, 

иқтисодиѐт дар маҷмӯъ ва иқтисодиѐти вилоятҳои алоҳидаи он таъмин 

карда шавад. 

Эҳѐгардӣ ва 

рушди иқтисод 
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2.2. Таҳлили омилҳои рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

шароити мавҷуда 

Аз натиҷаҳои таҳлилҳои гузаронидашуда маълум аст, ки дар 

омӯзиши рушди иқтисодиѐти мамлакатҳои гуногун, ҳамчун асос барои 

рушди инноватсионӣ се омил мавҷуд аст [5,7,30,41]. 

Омили якум асосҳои донишҳои аҳолиро дар бар мегирад, ки онро 

дар донишгоҳҳо, марказҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз худ мекунанд ва баъдан 

дар раванди фаъолияти истеҳсолӣ ва касбӣ сайқал медиҳанд. Дар ин 

маврид диққати асосӣ ба он бояд равона карда шавад, ки дараҷаи касбии 

мутахассисон дар самти истеҳсол намудани воситаҳои истеҳсолот ва коркарди 

технологияҳои истеҳсолӣ дар дохили мамлакат басанда бошад. Барои ин бояд 

барномаи давлатии таълимӣ қабул карда шавад ва аз ҳисоби ҷавонони 

лаѐқатманд барои омӯзиши ихтисосҳои зарурӣ дар хориҷи кишвар заминаҳо 

гузошта шавад. 

 Омили дуюм таъмини саривақтии гирифтани иттилооти заруриро 

дар бар мегирад, ки он дар таркиби худ маълумотҳои аз инфрасохтори 

иттилоотию комуникатсионӣ ба дастомадаро ифода менамояд. Дар 

шароити иқтисоди бозорӣ ва муборизаҳои рақобатӣ иттилоот дар қатори 

дигар омилҳои истеҳсолот дар таъмини рушди устувори корхонаҳо нақши 

муҳимро мебозад. 

Омили сеюм ин ташкили муҳити мусоиди эҷодиро дар доираи ҳар 

як корхонаи истеҳсолӣ дар бар мегирад, ки он бо ҳавасмандгардонии 

фаъоли моддӣ ва маънавӣ асос ѐфтааст ва ба баландбардории сатҳи 

дониши кормандон ва роҳбарони корхона, бо васеъгардонии 

имкониятҳои эҷодӣ ва зеҳнии онҳо мусоидат менамояд4.  

Таҳлил нишон медиҳад, ки дар раванди баҳодиҳии фаъолияти 

соҳибкории истеҳсолӣ, мавқеи махсус ба омӯзиши динамикаи истеҳсоли 

навъҳои асосии  маҳсулоти саноатӣ дар ноҳияҳои алоҳидаи вилояти 

                                                           
4 Васильев Ю.П. Стратегия повышения эффективности производства в США, или как прорваться в будущее. - 

М.: Экономика, 2008. - С.66-67. 
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Хатлон дода мешавад. Натиҷаҳои ин таҳлил дар ҷадвали 2.6 оварда 

шудаанд. 

Ҷадвали  2.6 

Динамикаи истењсоли навъњои асосии мањсулоти 

саноатї дар шањру ноњияњои вилояти Хатлон дар  солҳои 2011-2016 

Шаҳру ноҳияҳо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

с. 2016 
нисбат ба 

с. 2011,  
бо % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Шаҳри Бохтар        

Трансфарматорњои 
ќуввагї, њазор квт 

11,2 9,3 1,8 11,2 28,4 45,9 409,8 

Нахи пахта, тонна 5279 5288 3304 3406 3364.1 2401,0 45,5 

Гўшти навъи- I-ум, тонна 525 544 720 852 865 930,8 177,3 

Њасиб, тонна 53,4 50,6 99,2 100,5 127,4 145,0 271,5 

Мањсулоти ширї, тонна 148,1 100,2 151,5 234,8 250,0 420,2 283,7 

Равѓани растанї, њаз.тонна 0,8 1,0 1,1 0,5 0,1 0,1 12,5 

Орд, њазор тонна 10,5 3,4 3,7 2,3 - - - 

Нон ва мањсулоти нонї,  

њазор тонна 
1,2 1,7 2,2 3,2 3,0 3,7 308,3 

Шаҳри Левакант        

Карбамид, њазор тонна 1,3 - - - - - - 

Хишти сохтмонї, млн. 
дона 

3,0 7,1 22,8 5,3 2,9 2,0 66,7 

Истењсоли ќувваи барќ, 
млн.квт.с 

1165,6 973,4 1086,9 1061,6 1104,4 1127,1 96,7 

Ноҳияи Кӯшониѐн        

Нахи пахта, тонна 6001 9026 9122 8008,3 8858,4 7562,7 126,0 

Ноҳияи Хуросон        

Нахи пахта, тонна 1684 1117 1622 9160 3581,1 4082,0 242,4 

Орд, њазор тонна 8,8 9,2 9,3 9,7 9,7 10,3 117,0 

Ноҳияи Дӯстӣ        

Нахи пахта, тонна 2101 4403 4501 2557 5381,9 3459,9 164,7 

Ноҳияи Ҷ. Балхӣ        

Нахи пахта, тонна 4030 5479 7041 5108 4637,1 6183,4 153,4 

Орд, њазор тонна 15,0 14,3 11,0 11,8 11,6 8,7 58,0 

Газ, млн.м3 11,1 4,4 0,5 1,5 2,4 0,6 5,4 

Ноҳияи Вахш        

Нахи пахта, тонна 6208 10045 6718 5132,7 4392,7 4404,5 70,9 

Ноҳияи А.Ҷомӣ        

Нахи пахта, тонна 2958 6177 3917 4922,5 3222,5 1167,1 39,5 

Ноҳияи Ҷайҳун        

Нахи пахта, тонна 2850 4448 2726 2351 1286 1521 53,4 

Истењсоли нефт, тонна 7932 8025 8107 8304 9034 9114 114,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Ноҳияи Панҷ        

Нахи пахта, тонна 2570 2551 2391 1858,3 1265,7 773,6 30,1 

Ноҳияи Шаҳритуз        

Нахи пахта, тонна 4083 5515 4716 5000,5 4709,5 3034,0 74,3 

Шаҳри Кулоб        

Нахи пахта, тонна 1873 2013 2258 1483,1 1338,5 991,0 52,9 

Хишти сохтмонї млн. 
дона 

2,8 3,3 4,7 4,5 4,5 4,7 167,9 

Гўшт навъи  I- ум, тонна 1028,7 1034 1271,5 1315,5 1316,2 1343,2 130,6 
Њасиб, тонна 61,9 72,3 117 144,7 75,5 86,2 139,3 

Мањсулоти ширї,тонна 93,3 60,1 119,2 118,6 189,2 162 173,6 
Равѓани растанї, њазор 
тонна 

0,5 0,6 0,6 0,5 0,4 0,6 120,0 

Орд, њазор тонна 12,7 12,9 13,0 14,5 18,1 20,7 163,0 
Нон ва мањсулоти нонї, 
њазор тонна 

 
2,6 

2,6 4,2 4,8 4,8 5,7 219,2 

Ноҳияи М.С.А. Ҳамадонӣ        

Нахи пахта, тонна 1857 2428 2383 2202,2 611,3 277,1 14,9 

Ноҳияи Фархор        

Нахи пахта, тонна 5482 9026 8489 5434,7 5630,3 4187,8 76,4 

Ноҳияи Балҷувон        

Истењсоли нефт, тонна 4678 7333 3690 2199 1500 1122 24,0 

Истењсоли газ, млн м3 2,5 3,0 0,9 0,2 0,3 0,9 36,0 
Бензин, тонна 80 54,1 46,2 52,4 2,2 - - 
Мазут, тонна 2447 2554,7 1731,4 1599,5 92,2 - - 
Сузишвории дизелї 1128,7 911,5 678,8 776,4 40,4 - - 

Ноҳияи Данғара       - 

Нахи пахта, тонна 720 650 576 448 2739,7 2856,5 369,7 

Ноҳияи Восеъ        

Нахи пахта, тонна 5644 4283 3327 3426,3 2793,2 1013,0 17,9 
Намак, тонна 9820 11490 12869 13427,0 12625 12880 131,2 

Шаҳри Норак        

Истењсоли ќувваи 
барќ,млн.квт.с  

 
11957 

 
12683,5 

 
12356,3 

 
11794,2 

 
12235,8 

 
12000,5 

100,4 

Ноҳияи Ёвон        

Нахи пахта, тонна 7139 10431 5704 5279,3 5812,3 10027,6 140,5 
Соддаи каустикї, тонна 79,7 - - - - - - 

Оњак, тонна 550 1460 1379 547 - 800 145,5 
Намак, тонна 3410 90 290 405 185 400 11,7 

Ноҳияи Қубодиѐн        

Нахи пахта, тонна 2120 2558 2615 2055 2018,1 1455,9 68,7 

Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи: Омори солонаи вилояти Хатлон дар солҳои 2011-2016. -: 

САОНПҶТ, 2017 сол 

Чи хеле ки аз маълумотҳо ҷадвали 2.6  дида мешавад, дар давраи 

мушоҳидашаванда  рушди нобаробари соҳибкорӣ дар вилояти Хатлон 

ҷой дорад. Соҳибкории истеҳсолӣ  ҳоло дар ҳалли масъалаи таъмини 

шуғли аҳолӣ, махсусан дар  деҳоти вилоят омили муайянкунанда 

нагардидааст. Қонунҳои қабулгардида,  супоришҳо ва қарорҳо оид ба 

ҳавасмандгардонӣ ва ташкили шароити зарурӣ ва расонидани кӯмаки 
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давлатӣ, дастгирии соҳибкорон дар вилоят ғайриқаноатбахш иҷро 

мегарданд.  

 Дар асоси анкетаҳои коркардшуда 60 субъектҳои соҳибкории хурд 

дар вилояти Хатлон таҳқиқ карда шуданд. Аз рӯйи намуди асосии 

фаъолият - 45,7 % пурсидашудагон ба соҳаи савдо (яклухт, чакана) 

тааллуқ доранд, -36,4% ва -17,9% мувофиқан  ба расонидани 

хизматрасониҳои маишӣ ба аҳолӣ ва соҳибкории истеҳсолӣ машғуланд. 

 Дар байни корхонаҳои истеҳсолии  хурд фаъолияти ҶДММ “Амом”-и 

ноҳияи Кӯшониѐн оид ба истеҳсоли ширеши кафел, ҶДММ “Кайѐн”, 

ноҳияи Кӯшониѐн оид ба истеҳсоли қисмҳои эҳтиѐтии мошинҳои 

кишоварзӣ, ҶДММ “Грин Голд”-и  ноҳияи Данғара оид ба коркарди 

писта ва бодоми талх, ҶСК “Обсохтмон”-и  ноҳияи Восеъ оид ба 

истеҳсоли регу сангмайда, ҶДММ “Баракати Раҳмон”-и  ноҳияи 

Ҳамадонӣ оид ба истеҳсоли регу сангмайда, ҶДММ “Мустақим-1”-и 

ноҳияи Ш. Шоҳин оид ба истеҳсоли регу сангмайда, ҶДММ “Фархундаи 

Баҳор”-и ноҳияи Ҷ. Балхӣ оид ба истеҳсоли хишт барои роҳрав, ҶДММ 

“Сайѐди Тоҷиддин”-и ноҳияи Ёвон оид ба истеҳсоли хишти сементӣ, 

ҶДММ “Ҷомкор”-и шаҳри Бохтар оид ба истеҳсоли шифери тунукагӣ, 

ҶДММ “Волвес”-и ноҳияи Ёвон оид ба истеҳсоли маснуот аз пластикаи 

филизӣ ва ғайраҳо назаррас аст. 

Дар байни мушкилоти ҷойдоштаи рушди соҳибкории хурд дар 

вилояти Хатлон мушкилотҳои зерин махсус нишон дода шудаанд: 

 андозситонӣ ва афзоиши бори молиявӣ дар маҷмӯъ  16,2% 

овозҳои додашуда, аз рӯйи аҳамиятнокӣ 39,4% -и пурсидашудагон 

таъсири калони ин масъаларо қайд намудаанд; 

 нарасидани воситаҳои гардони худӣ ва дастрасии маҳдуд ба 

захираҳои қарзӣ  33,5%, аз рӯйи аҳамиятнокӣ 53,5%-и пурсидашудагон 

таъсири калони ин масъаларо иброз  намуданд; 

 монеаҳои маъмурӣ  33,1%,  аз рӯйи аҳамиятнокӣ  60,9% . 
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Монеаҳои маъмурӣ ба рушди корхонаҳои хурд дар соҳаҳои 

фаъолияти зерин таъсири манфӣ мерасонанд: 

 савдо - 32,3% пурсидашудагон; 

 хӯроки умум -34,6% ҷавобдиҳандагон; 

 истеҳсолот - 33,1% овозҳои додашуда. 

Саволҳои махсуси анкета ба муайянкунии мушкилоти ҷойдоштаи 

рушди соҳибкории истеҳсолии хурд бахшида шуда буданд. 

 Ҳамин тариқ, муайян гардид, ки дар фаъолияти истеҳсолӣ  танҳо 

25,5%-и  респондентон технологияҳои инноватсиониро истифода 

мебаранд ва  74,5% -и онҳо аз истифодаи ин дастовардҳои илмию 

муҳандисӣ дар канор мондаанд. 
 

Аз рӯйи ақидаи қариб сеяки пурсидашудагони соҳибкорони 

истеҳсолгар (32,9%), таъсири манфиро ба рушди соҳибкорӣ маҳдудияти 

захираҳои молиявӣ ва мушкилоти дастрасӣ ба он мерасонад, дар ин самт 

бонкҳо ва ширкатҳои сармоягузорӣ қариб, ки барномаҳо ва лоиҳаҳои 

дарозмуддатро (аз 5 сол боло) дар самти соҳибкории истеҳсолии хурд 

маблағгузорӣ намекунанд.Пурсидашудагон  омили аз ҷиҳати аҳамиятнокӣ 

дуюм, ки ба рушди самараноки соҳибкории истеҳсолии хурд монеа 

мегардад, ин  нарасидани кормандони дорои дараҷаи тахассуси заруриро 

махсус қайд намудаанд. (29,6%).  Нарасидани объектҳои инфрасохториро 

25,5%-и пурсидашудагон дар байни дигар омилҳои монеашавандаи рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд номбар намудаанд. Мавҷудияти назоратҳои  

беасос аз тарафи мақомотҳои давлатӣ ва ҷой доштани амалҳои 

ришваситонӣ низ масъалаҳое мебошанд, ки ҳалли таъҷилии худро талаб 

менамоянд. 

Аз рӯйи анкетакунонӣ, натиҷаҳое ба даст омаданд, ки онҳо дар 

маълумотҳои мақомотҳои расмии оморӣ мавҷуд нестанд: аз рӯйи шакли 

ташкилию ҳуқуқӣ дар байни пурсидашудагон  75%-ро ҷамъиятҳои дорои 

масъулияташ  маҳдуд ташкил намуданд,  25% - ро соҳибкорони инфиродӣ.  
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Аз рӯйи самти фаъолият 45,7%-и респондентон соҳаи  фаъолияти 

асосии корхонаи  худро савдо номбар намуданд, 36,4%  хизматрасониҳои 

маишӣ ба аҳолӣ, фақат 17,9% - истеҳсолот. 

Натиҷаҳои ҷавоб ба саволи «Чанд  сол аст, ки шумо дар бозор 

фаъолият менамоед?»  дар ҷадвали 2.7 оварда шудаанд.                                                                                                 

Ҷадвали 2.7  
Тақсимоти ҷавобҳои респондентони в. Хатлон оид ба фаъолият дар бозор 

 
Нишондиҳандаҳо аз 1 сол 

кам 
1 - 3  сол 3 - 5  сол 

5 - 1 0  
сол 

аз 10 сол 
зиѐд 

Ҳамагӣ 

Шумораи 
ҷавобдиҳандагон 

10 22 16 30 42 120 

Бо % 
аз ҳамагӣ 

8,3 18,3 13,3 25,0 35,1 100,0 

 
Чи хел ки аз ҷадвали 2.7  дида мешавад, шумораи зиѐди соҳибкорон 

зиѐда аз 10 сол  дар бозор фаъолият намудаанд. Ғайр аз ин, аз тарафи мо 

шумораи  миѐнарӯйхатии кормандони соҳаи соҳибкорӣ дар шаҳр омӯхта 

шуд. Муқаррар гардид, ки ин нишондиҳанда ба 2-10 нафар дар  42,8%-и 

соҳибкорони пурсидашуда, 11-20 нафар дар 26,0%-и пурсидашудагон, 61-

100 нафар дар 11,3%-и пурсидашудагон баробар аст. 

 Ҳангоми баҳодиҳии ҳолати молиявию иқтисодии соҳибкорӣ аз рӯйи 

андозаи фоида 65,0%-и  соҳибкорон фоидаи худро на чандон калон,  23,4%  

ҳамчун миѐна ва фақат  11,6% фоидаи гирифтаи худро баланд арзѐбӣ 

кардаанд. Дар баробари ин, мо гуфта метавонем, ки қариб 30-40%-и 

респондентон рақамҳои воқеиро дар бораи даромадҳои худ нишон 

намедиҳанд. 

Ҳамчунин аз тарафи мо сохтори ҷавобҳои соҳибкорон аз рӯйи ҳаҷми 

солонаи даромад аз фурӯши молҳо, иҷроиши корҳо ва расонидани 

хизматрасониҳо омӯхта шуд (ҷадвали 2.8). 
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Ҷадвали 2.8 
Тақсимоти ҷавобҳои респондентони в. Хатлон аз рӯйи ҳаҷми солонаи 

даромад аз фурӯши молҳо, иҷроиши корҳо ѐ расонидани хизматрасониҳо 

 
 

Нишондиҳанда 
Аз 10 ҳаз. 

сомонӣ 
кам 

1 0 - 1 0 0  
ҳ а з .  

с о м о н ӣ  

1 0 0 - 2 0 0  
ҳ а з .  

с о м о н ӣ  

2 0 0 - 3 0 0  
ҳ а з .  

с о м о н ӣ  

300-500 
ҳаз. 

сомонӣ 

Аз 500 
ҳаз. 

сомонӣ 
боло 

Ҳамагӣ 

Шумораи 
ҷавобдодагон 

35 29 11 7 4 4 90 

Бо % 
аз ҳамагӣ 

38,8 32,2 12,2 7,8 4,5 4,5 100,0 

 

Аз рӯйи таҳқиқотҳои гузаронидашуда, аз тарафи мо 

нишондиҳандаҳое ҷудо карда шудаанд, ки дар асоси онҳо корхонаҳои 

истеҳсолии хурди самаранок фаъолияткунанда ҷудо карда мешаванд: 

 муҳлати миѐнаи фаъолиятнамоии корхона -5 сол; 

 суммаи миѐнаи гардишҳо (даромадҳо); 

 афзоиши гардишҳо (даромадҳо); 

 афзоиши самаранокӣ; 

 афзоиши ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ; 

 гардиши солона на камтар аз 200 ҳаз.сомонӣ. 

Ин нишондиҳандаҳо ба нишондиҳандаҳои молиявии корхонаҳои 

истеҳсолӣ дохил шуда, натиҷаҳои фаъолияти истеҳсолии онҳоро дақиқ 

муайян менамоянд. Чи қадаре  ки ин нишондиҳандаҳо баланд бошанд, 

ҳамон қадар самаранокии фаъолияти субъектҳои соҳибкории истеҳсолии 

хурд баландтар аст. 

Дар асоси натиҷаҳои пурсиши субъектҳои соҳибкории истеҳсолии 

хурд (дар солҳои 2015-2016) ва мониторинги корхонаҳои истеҳсолии хурд 

(дар солҳои 2016-2017) бо ѐрии таҳлили қиѐсии нишондиҳандаҳои 

фаъолияти онҳо, гурӯҳи нишондиҳандаҳо барои муайянкунии 

самаранокии фаъолияти корхонаҳои истеҳсолии хурд дар вилояти Хатлон 

ҷудо карда шуданд (ҷадвали 2.9). 

Ҷадвали 2.9 

Нишондиҳандаҳо барои муайянкунии самаранокии фаъолияти 

корхонаҳои истеҳсолии хурд дар вилояти Хатлон 
№ 
 

Номгӯи 

нишондиҳанда 

Маълумотҳои 
мониторинг 

Маълумотҳои 

оморӣ 
1. Муҳлати миѐнаи фаъолияти 

корхонаи истеҳсолии хурд, сол 
8 6 

2. Суммаи миѐнаи гардишҳо 
(даромад) ба як корхона, 
ҳаз.сомонӣ. дар як сол 

12,5 21,2 
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3. Афзоиши гардишҳо (даромад) 
дар соли охир, % 

24 17 

4. Самаранокӣ (нисбати фоидаи 
соф бар даромад), % 

11,5 9,7 

5. Ҳиссаи корхонаҳои хурди 
сармоягузорикунанда дар 
шумораи умумии корхонаҳои 
истеҳсолии хурд, % 

24 32 

6. Ҳиссаи корхонаҳои истеҳсолии 
хурд бо гардиши зиѐда аз  500 
ҳаз.сомонӣ дар як сол, % 

18 26 

Тибқи  таҳлили маълумотҳои оморӣ ва мониторинги соҳибкории 

истеҳсолӣ дар вилояти Хатлон ба хулосае метавон омад, ки  барои 

муайянсозии тамоюли умумии хосси рушди соҳибкории хурд  дар самти 

истеҳсолот бояд чорабиниҳои зерин гузаронида шаванд: 

 муқоисаи маълумотҳои оморӣ ва натиҷаҳои мониторинг аз 

рӯйи нишондиҳандаҳои миѐнашуда ба ҳар як корхонаи хурд;  

 натиҷаҳои мониторинг ва пурсиши соҳибкорон оид ба ҳамон 

самтҳои соҳибкорӣ маълумот медиҳад, ки дар бораи онҳо маълумотҳои 

оморӣ вуҷуд надоранд; корхонаҳое, ки фаъолияти онҳо бо истифодаи 

роҳҳои нави таҳқиқот омӯхта  мешаванд, хубтару беҳтар вазъи ҷойдоштаи 

соҳибкории истеҳсолиро дар минтақа ифода карда метавонанд; 

 давраи миѐнаи фаъолияти корхонаҳои истеҳсолии хурди 

самаранок фаъолияткунанда бо зиѐд гардидани ҳаҷми гардиши онҳо 

меафзояд; 

 дар байни андозаҳои корхона ва нишондиҳандаҳои молиявии 

он алоқамандӣ мавҷуд аст: корхонаҳои нисбатан калон (бо ҳаҷми 

гардиши зиѐда аз 500 ҳаз.сомонӣ дар як сол)  дар бисѐр мавридҳо аз худ 

динамикаи мусбиро нишон медиҳанд. 

Муқаррар  гардидааст, ки ҷудокунии гурӯҳҳои корхонаҳои 

истеҳсолии хурди самаранок фаъолияткунанда ба такмили танзими 

давлатии рушди онҳо  мусоидат менамояд, инчунин метавонад ба сифати 

воситаи ҷудокунии гурӯҳҳои ба ин монанд дар дигар намудҳои 

фаъолиятҳои иқтисодӣ хизмат намояд. Дар баробари ин, баҳодиҳии 
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фоиданокии  фаъолияти соҳибкорӣ  бо ѐрии нишондиҳандаи самаранокӣ 

муҳим ба ҳисоб меравад.  

Дар асоси таҳлили муқоисавии маълумотҳои мониторинг ва оморӣ 

муқаррар карда шуд, ки бо зиѐд гардидани ҳаҷми гардиши молҳои 

корхона, давомнокии миѐнаи фаъолиятнамоии корхонаҳои истеҳсолии 

хурд низ меафзояд. Шумораи ками корхонаҳои истеҳсолии хурди 

самаранок фаъолияткунанда ҳам аз рӯйи маълумотҳои оморӣ (18%) ва ҳам 

аз рӯйи маълумотҳои мониторинг (26%)  дар гурӯҳи корхонаҳои ҳаҷми 

гардиши молашон аз 500 ҳазор сомонӣ боло дар як сол ба назар расид. 

Инчунин муқаррар гардид, ки дар байни андозаҳои корхона ва 

тағйирѐбии нишондиҳандаҳои молиявии он алоқамандӣ мавҷуд аст: дар 

корхонаҳои азим (бо ҳаҷми гардиши зиѐда аз 500 ҳаз. сомонӣ дар як сол ва 

зиѐда аз 50 нафар коргарон) беҳбудии вазъи молиявӣ ба назар мерасад, ин 

дар ҳоле аст, ки вазъи молиявии қисми зиѐди корхонаҳо хурд ѐ бад 

гардидааст, ѐ ин ки бетағйир боқӣ мондааст. 

Соҳибкорон ба захираҳои моддӣ ва бозори фурӯши молҳои худ 

дастрасии васеъ надоранд. Аз тарафи мақомотҳои маҳаллии ҳукумати 

иҷроия ба онҳо кӯмаки  зарурӣ расонида намешавад. Ҷой доштани 

ҳодисаҳои номатлуби далелҳои дахолати беасоси мақомотҳои ҳукумат ва 

идоракунӣ дар маҳалҳо ба фаъолияти молиявию  хоҷагидории субъектҳои  

соҳибкорӣ ҳанӯз ҳам масъалаи ташвишовар боқӣ мондааст. Бонкҳо бо 

маблағгузории воситаҳои худ ба рушди соҳибкории хурд, ҳанӯз ҳам бо 

соҳибкорон ҳамкорони манфиатнок нагардидаанд, чунки фаъолияти онҳо 

беҳбудиро дар самти пешниҳоди имтиѐзҳо ба соҳибкорон тақозо 

менамояд. Соҳибкории хурд асосан дар доираи хурди хариду фурӯш 

маҳдуд мешавад, на ин ки дар самти истеҳсоли молҳо барои пешниҳод ба 

бозорҳои дохила ва беруна. Омори расмӣ дар вилоят ба таври пурра 

миқѐси бахши хусусии ташакулѐбандаро ба қайд намегирад. 

 Аз ин сабаб  Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи шумораи корхонаҳои 

хурд, ки дар бахши соҳибкорӣ кору фаъолият мебаранд, бо 
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дарназардошти  соҳибкорони инфиродӣ, аз дигар мамлакатҳои ИДМ 

бисѐр ҳам қафо мондааст.  

Қайд кардан зарур аст, ки асосҳои  такмилдиҳии техникии 

истеҳсолот ва татбиқи ақидаҳои инноватсиониро дар корхонаҳои 

истеҳсолии хурд омилҳои зерин ташкил медиҳанд: 

 тезонидани рушди низомҳои иттилоотию комуникатсионӣ; 

 ташкили шароитҳо барои фаъолгардонии фаъолияти инноватсионӣ; 

 таъмини шароити мусоид дар истеҳсолот; 

 баландбардории тахассуси кормандон ва роҳбарони ҳамаи зинаҳои 

корхонаҳои соҳибкории истеҳсолӣ; 

 тайѐр намудани мутахассисони касбӣ дар хориҷи кишвар бо 

мақсади истеҳсол намудани таҷҳизот ва дастгоҳҳои истеҳсолот дар 

дохили кишвар. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки сатҳи ҳозираи рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз  бисѐр мамлакатҳои ҷаҳон қафо 

мондааст.   Ин қафомонӣ  ҳамчун натиҷаи таъсири шароит ва омилҳои 

асосии ба рушди соҳибкории истеҳсолии хурд таъсиррасонанда, дорои 

хусусиятҳои ба худ хос дар сатҳи давлатӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ  мебошад. 

Аз ин лиҳоз, омилҳои шаҳодатдиҳандаи ин тамоюлро ҷудо намудан ба 

мақсад мувофиқ аст: 

      мавҷудияти санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқии танзимкунандаи 

муносибатҳо дар бахши соҳибкории истеҳсолӣ; 

 набудани кафолати давлатӣ ва механизмҳои қарздиҳӣ ба 

корхонаҳои хурди истеҳсолӣ, меъѐрҳои баланди қарзҳои бонкӣ, набудани 

қарзҳои имтиѐзнок ва имтиѐзҳои андозӣ; 

 сатҳи нокифояи маблағгузории барномаҳои мақсадноки 

дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд; 

 набудани низоми имтиѐзҳои давлатӣ ва сабукиҳо барои 

корхонаҳои истеҳсолии хурд оид ба андозҳо, иҷорапулӣ барои замин, 

биноҳо ва лизинг; 
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 низоми қафомондаи баҳисобгирӣ ва ҳисоботи омории 

субъектҳои соҳибкории хурд (набудани маълумотҳо оид ба натиҷаҳои 

фаъолияти корхонаҳо хурд, соҳибкорони инфиродӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ); 

   рушди нокифояи инфрасохтори дастгирии соҳибкории истеҳсолии 

хурд.  

Қайд кардан зарур аст, ки таҳлили системавии шароитҳо ва омилҳои 

ба рушди соҳибкории истеҳсолии хурд таъсиркунанда нишон медиҳад, ки 

мушкилоти ҷойдоштаро дар ҳамбастагӣ бо мақомотҳои ҳукумати иҷроия 

ва мақомотҳои худидоракунии маҳаллӣ худи субъектҳои соҳибкории хурд 

ҳал карда метавонанд.  

Дар баробари ин, аз бисѐр ҷиҳат ин раванд аз самаранокии танзими 

давлатӣ вобастагӣ дорад, ки он бояд барои истифодаи пурраи иқтидорҳои 

мавҷудаи соҳибкории истеҳсолии хурд дар мамлакат ва минтақаҳои 

алоҳидаи он шароити мусоидро фароҳам оварад.  

Барои ҳамин ҳам маҷмӯи чорабиниҳо оид ба ҳалли масъалаҳои 

нишондодашуда, истифодаи усулҳои барномавии мақсаднокро пешбинӣ 

менамояд, ки онҳо метавонанд мувофиқати татбиқи чорабиниҳоро бо 

муҳлати иҷроиши онҳо, истифодаи самараноки захираҳо, 

иҷрокунандагон, инчунин ташкили раванди идоракунӣ ва назорати 

онҳоро таъмин намоянд.  

Дар сатҳи ҳозираи рушди иқтисодиѐти мамлакат нишондиҳандаи 

асосӣ, ки иқтидори давлати дилхоҳро ифода менамояд, суръати афзоиши 

самаранокии истеҳсолот ба ҳисоб меравад. Ҳоло комилан маълум аст, ки 

ин афзоиш аз ҳаҷми захираҳои молиявии аз тарафи давлат барои амиқтар 

намудани таҳқиқотҳои илмӣ, бо мақсади муайянкунии самтҳои наву 

ояндадори тараққиѐт ва баландбардории самаранокии истеҳсолот 

вобастагии калон дорад.  

Дар баробари ин омили асосии тезонидани рушди техникӣ ва 

баландбардории самаранокии истеҳсолоти саноатӣ  дар бисѐр мавридҳо 

афзоиши автоматоникунонӣ ва татбиқи равандҳои технологии нисбатан 
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мукаммал шинохта шудааст. Барои ҳамин ҳам ба мақсад мувофиқ аст, ки 

омӯзиши илмии муҳити берунаи соҳибкории истеҳсолии хурд дар асоси 

таҳлили маҷмӯии иҷтимоӣ, техникӣ, иқтисодӣ ва сиѐсӣ  гузаронида шавад. 

Ба омилҳои муҳити беруна номбаршудагони зерин дохил мешаванд, ки 

онҳо бевосита ба рушди соҳибкории истеҳсолии хурд таъсир мерасонанд: 

 иҷтимоӣ: демография, сатҳи зиндагӣ, сатҳи маълумотнокӣ, сатҳи 

рушди сармояи инсонӣ; 

 технологӣ:  тайѐрии касбии мутахассисон, сатҳи умумии рушди 

техникии истеҳсолот, татбиқи технологияҳои ҳозиразамони 

сарфакунандаи энергия ва захираҳо, инноватсия, нано-технология; 

 иқтисодӣ: сиѐсати молиявию қарзии мақомотҳои давлатии 

ҳукумати иҷроия, сиѐсатҳои сармоягузорӣ, гумрукӣ ва андозӣ; 

 сиѐсӣ: вазъияти умумии сиѐсӣ дар мамлакат ва минтақаҳои он, 

самаранокии кори ҳукумати қонунбарор ва иҷроия дар минтақаи 

мушаххаси мамлакат; 

 ҳуқуқӣ: мавҷудияти санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ дар самти 

стандаркунонӣ, метрология, ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолгарон, сиѐсати 

зидиинҳисорӣ, сармоягузорӣ, ҳифзи муҳити зист ва ғайраҳо. 

Таҳлили адабиѐти иқтисодӣ нишон медиҳад, ки низоми омилҳои 

рушди соҳибкории истеҳсолии хурд метавонад дар асоси истифодаи 

омилҳои ба меъѐрҳои ҳуқуқӣ таъсиррасон сохта шаванд, ки онҳо ба 

соҳибкорон бояд имтиѐзҳои зеринро таъмин намоянд5:          

 

       . раванди содашуда ва тезонидашудаи кушодан ва бақайдгирии 

корхонаҳои хурди истеҳсолӣ; 

  ҳимояи соҳибкорони истеҳсолӣ аз монеаҳои бюрократӣ дар сатҳи 

давлатӣ ва минтақавӣ; 

  такмили қонунгузории андозӣ дар самти ҳавасмандгардонии 

фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ; 
                                                           
5 Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах Российской Федерации.- М., 2005. 
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 такмили қонунгузории гумрукӣ бо мақсади додани имтиѐзҳо ба 

соҳибкорони истеҳсолӣ. 

Ба назари мо, гузаронидани баҳодиҳии имкониятҳои 

баландбардории суръати рушди соҳибкории истеҳсолии хурд ва таъсири 

ин раванд  ба динамикаи рушди иқтисодиѐти мамлакат ва минтақаҳои 

алоҳидаи он  бо дарназардошти таркибдиҳандагони  гуногун ба мақсад 

мувофиқ аст ( ҷадвали 2.10).   

                                                                                                    Ҷадвали  2.10 

Имкониятҳои баландбардории суръати рушди соҳибкории истеҳсолии хурд 

№  Таркибдиҳандагон Мундариҷа 

1. Иқтисодӣ  

Тамоюли умумии рушди иқтисоди мамлакат ва 

минтақаҳои мушаххаси он, ҳолати соҳибкории 
истеҳсолии хурд муайян карда мешавад, дурнамо ва 
оянда он, таъсири ҳолати иқтисодиѐт ба рушди 
соҳибкории хурд баҳо дода мешавад.  
Дар асоси таҳлили маълумотҳои оморӣ ва 
мониторинг ба чунини хулоса омадан мумкин аст, ки  
нақш ва саҳми соҳибкории истеҳсолии хурд дар 
рушди минтақаҳо бемайлон зиѐд шудан мегирад. 

2. Институтсионалӣ  

Бо идоракунӣ ва танзимӣ соҳаҳои алоҳидаи 
муносибатҳои иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ алоқамандӣ 
дорад. Ба он омилҳои илмӣ-техникӣ, молиявӣ, 
инвеститсионӣ ва иҷтимоӣ, инчунин чораҳо оид ба 

беҳтаркунии низоми идоракунӣ дохил мешаванд. 
Институтҳое, ки рушди самараноки соҳибкориро 
кафолат медиҳанд. инҳоянд: риояи бечуну чарои 
қонунҳо, мавҷудияти суди мустақил; паст намудани 
сатҳи монеаҳои маъмурӣ; набудани коррупсия.  
Дар айни замон ҳангоми ҳаракати маҳсулоти 
соҳибкории хурд дар бозорҳои соҳавӣ ва минтақавӣ 
монеаҳои сунъӣ ба манфиати ҳамаи сатҳҳои 
идоракунию маъмурӣ, мақомотҳои қудратӣ, гурӯҳҳои 
ҷиной ѐ дигар ҳолатҳои ғайрииқтисодӣ мавҷуданд. 

3. Сиѐсӣ ва ҳуқуқӣ 

Ба омилҳои муайянкунандаи сиѐсӣ дар самти рушди 
соҳибкории истеҳсолии хурд метавонем самаранокии 
кори ҳукумати давлатӣ ва маҳаллӣ, маданияти сиѐсӣ 
ва мавҷудияти нуфузи синфи миѐнаро дохил намоем. 
Ба омилҳои ҳуқуқӣ таъминоти ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ-
ҳуқуқии пешрафтаи фаъолияти соҳибкорӣ, 
мавҷудияти барномаҳои минтақавӣ ва маҳаллии 
мақсаднок, мавҷудияти лоиҳаҳои стратегӣ, ки ба 
дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд нигаронида 
шудаанд, дохил мешаванд. Қонуни Ҷумҳурии 
Тоҷикистон «Дар бораи рушди соҳибкории хурд дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки дар он меъѐрҳои 
миқдории муайянкунии субъектҳои соҳибкории хурд 
ва миѐна муқаррар гардидаанд, тахминан 2,5 
маротиба соҳаи дастгирии давлатии соҳибкории 
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хурдро зиѐд намуда, ба миқдор ва динамикаи 
корхонаҳои хурд таъсири бевосита мерасонад. Дар 

байни шаклҳои мусоидатнамоӣ ба фаъолияти 
самараноки субъектҳои соҳибкории хурд, дастгирӣ 
дар самти инноватсия ва истеҳсолоти саноатӣ 
имконият медиҳад, ки   рушди афзалиятноки 
соҳибкории истеҳсолии илмталаб ояндабинӣ карда 
шавад. 

Воридшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Ташкилоти байналмилалии 

савдо дар соли 2013-ум ба рушди соҳибкории истеҳсолии хурд таъсири 

худро расонид. Дар алоқамандӣ ба ин рушди соҳибкории истеҳсолии хурд 

дорои хислати дуҷониба буда метавонад: 

 рушди самараноки корхонаҳои хурд, ки ба савдои молҳои 

воридотӣ машғуланд, метавонад аз ҳисоби пасткунии нархҳои ин молҳо, 

инчунин аз ҳисоби тараққӣ додани соҳибкории истеҳсолии хурд ва 

инноватсионӣ дар натиҷаи ҳамкориҳо бо ширкатҳои азими хориҷӣ 

таъмин карда шавад; 

 мавқеи соҳибкории истеҳсолии хурд дар ҷумҳурӣ бо сабаби 

арзон гардидани маҳсулоти воридшавандаи хориҷӣ метавонад ниҳоят 

танг гардад. 

 Ба ин хусусиятҳо нигоҳ накарда Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бо 

ҷомеаи ҷаҳонӣ иқтисодиѐти худро пайвандад. Ин омил боиси воридшавии 

технологияҳо ва таҷрибаю малакаи пешрафта ба мамлакат мегардад. 

Истеҳсол намудани маҳсулотҳо бо стандартҳои байналмилалӣ ва сифати 

ҷавобгӯ ба талаботҳои иқтисоди ҷаҳонӣ истеҳсолкунандагонро водор 

месозад, ки ҳамқадами замон бошанд ва аз навовариҳо дар ҳамаи  

самтҳои фаъолияти истеҳсолӣ ва хоҷагидориашон истифода намоянд. 

Ғайр аз ин, хусусиятҳои ташаккулѐбӣ ва рушди соҳибкории 

истеҳсолиро ба назар гирифта, мо метавонем як қатор омилҳои 

муайянкунандаро ҷудо намоем, ки онҳо муҳити соҳибкориро дар 

мамлакат ва минтақаҳои алоҳида ташкил медиҳанд (нақшаи 9.):  

1) хароҷоти умумии соҳибкорон, ки барои истифодабарии 

инфрасохторҳо сарф мешаванд;  
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2)  дастрасии соҳибкорон ба кӯмакпулиҳои давлатӣ ва 

инфрасохтори қарздиҳӣ;  

3) сиѐсати давлатӣ ва минтақавии иқтисодию қонунгузорӣ ва сиѐсати 

пешгирифта нисбати соҳибкории истеҳсолӣ; 

 4) моликият бо мавҷудияти пояи захиравӣ ифода карда мешавад 

(мавҷудияти фондҳои асосӣ). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нақшаи 9. Омилҳое, ки муҳити соҳибкориро дар мамлакат ва минтақаҳои 

алоҳидаи он ташкил медиҳанд. 

         Ин омилҳо муҳити соҳибкориро дар минтақаҳои алоҳидаи мамлакат 

ифода намуда, аз низоми танзими давлатии фаъолияти соҳибкорӣ 

вобастагии калон доранд. Чи қадар ки намудҳои гуногуни 

хизматрасониҳои пешниҳодшавандаи инфрасохтори дастгирии 

соҳибкории истеҳсолии хурд арзон ва дастрас бошанд, ҳамон қадар 

самаранокии фаъолияти ҳам ташкилотҳои инфрасохторӣ ва ҳам 

субъектҳои хоҷагидор баландтар  мегардад. Дар ҳолатҳои зарурӣ бо иҷро 

гардидани маҷмӯи талаботҳо ва ҷой доштани зарурият бояд аз тарафи 

мақомотҳои ҳукумати иҷроия ба соҳибкорон кӯмакҳои молиявӣ расонида 

шавад. Ин дар маҷмӯъ ба афзоиши манфиати ҷамъиятӣ оварда мерасонад. 

Агар сиѐсати давлатӣ ҳақиқатан ҳам ба беҳтар намудани муҳити 

соҳибкорӣ ва фазои сармоягузорӣ равона шуда бошад, дар бахши 

соҳибкорӣ ҳатман сол ба сол пешравиҳо ба назар хоҳанд расид. 

Дар асоси умумикунии натиҷаҳо аз тарафи мо механизми 

ташаккулѐбии баҳодиҳии саҳми соҳибкорӣ дар рушди иқтисоди минтақа 

пешниҳод мегардад (нақшаи 10).  

 

Хароҷоти умумии 

соҳибкорон барои 

истифодаи 

инфрасохторҳо 

 

Кӯмакпулиҳои 

маъмурӣ 

Сиѐсати минтақавӣ 

ва маҳаллии 

иқтисодӣ  

 

Моликият 
Муҳити 

соҳибкорӣ 
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Нақшаи 10. Механизми ташаккулѐбии баҳодиҳии саҳми соҳибкорӣ дар 

иқтисоди вилоят 

Марҳилаи дигари муҳим, ҳангоми баҳодиҳии сатҳи рушди 

соҳибкории истеҳсолӣ дар вилояти Хатлон ин  муйянкунии саҳми соҳаҳои 

алоҳидаи он мебошад. Натиҷаҳои баҳодиҳии сатҳи соҳибкории истеҳсолӣ 

дар вилояти Хатлон тули солҳои 2014-2016,  дар ҷадвали 2.11 оварда 

шудаанд.                                                                                      

Самтҳои асосии баҳодиҳии 

таъсири соҳибкорӣ ба 

иқтисоди вилоят 

 

Нишондиҳандаҳои  
миқѐси фаъолияти 
корхонаҳои хурд 

 

Фаъолнокии 
корхонаҳои хурд 

дар самти 
сармоягузорӣ 

 

Нишондиҳандаҳои 

саҳми корхонаҳои  

хурд  ба тараққиѐти 

иҷтимоию иқтисодии 

вилоят 
 

1.Шумораи 

корхонаҳои хурд дар 

минтақа. 

2. Ҳиссаи корхонаҳои 

хурд дар  шумораи 

умумии корхонаҳои 

минтақа. 
3.Тақсимоти 

корхонаҳои хурд аз 

рӯйи намудҳои 

фаъолияти иқтисодӣ. 

4.Шумораи 

корхонаҳои хурд  ба 

1000 нафар аҳолӣ 

5.Гардиши      

корхонаҳои хурд 

(даромад аз фурӯши 

маҳсулотҳо, иҷроиши 

корҳо ва 

хизматрасонӣ) 

6.  Арзиши дороиҳои  

корхонаҳои хурд. 
7. Арзиши фондҳои 

асосии корхонаҳои 

хурд 
  

 

1.Сармоягузории 
корхонаҳои  хурд ба 

сармояи асосӣ  
2.Ҳиссаи 
сармоягузории 
корхонаҳои хурд 
дар сармояи асосии 
минтақа  
3. Нисбат ба ҳаҷми 
сармогузорӣ бар 
сармояи асосӣ дар 
корхонаҳои хурд  
4. Нисбат ба ҳаҷми 
сармоягузорӣ бар 
фоидаи софи 
корхонаҳои хурд  

  
 

1.Шумораи коргарони 
корхонаҳои хурд  

2.  Шумораи ҷойҳои 
кории аз нав 
ташкилгардида 
3.Шумораи коргарони 
корхонаҳои хурди 
минтақа   
4. Ҳиссаи кормандони 
корхонаҳои хурд дар 
шумораи умумии 
коргарони минтақа 
5. Фонди музди 
меҳнати коргарони 
корхонаҳои хурд  
6. Андозаи миѐнаи 
музди меҳнати як 
коргари корхонаи 
хурд  
7.Саҳми корхонаҳои 
хурд дар маҷмӯи 
маҳсулоти дохилаи 
минтақа 
8.Суммаи пардохтҳои 
андозӣ    
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Ҷадвали 2.11 

Динамикаи вазни қиѐсии истеҳсоли маҳсулотҳо, хизматрасониҳо ва 

иҷроиши корҳои соҳаҳои алоҳида дар вилояти Хатлон (ҳазор сомонӣ) 

Соҳаҳо 2014 % 2015 % 2016 % 

Саноат 3604521,5 21,2 4275657,0 23,5 4801419,7 24,0 

Аз он ҷумла:             

Саноати истихроҷи маъдан 200995,9 1,18 237604,4 1,3 328948,8 1,6 

Саноати коркард 1743966,3 10,2 2077749 11,4 2399329,5 12,0 

Истеҳсол ва тақсимоти неруи 
барқ, газ ва об 

1659559,3 9,75 1960303,6 10,8 2073141,4 10,4 

Кишоварзӣ 11016953,2 64,7 11381622,6 62,5 11728720,7 58,6 

Аз он ҷумла:             

Растанипарварӣ 7718060,1 45,3 7764368,5 42,7 7899461,9 39,5 

Чорводорӣ 3298893,1 19,4 3617254,1 19,9 3829258,8 19,1 

Сохтмон, сармоягузорӣ ба 

сармояи асосӣ 
1380605,0 8,11 1454936,9 8,0 2330172,1 11,6 

Аз он ҷумла :             

Давлатӣ 350673,67 2,06 329548,2 1,8 480326,6 2,4 

Ғайридавлатӣ 1029931,3 6,05 1125388,7 6,2 1849845,5 9,25 

Даромад аз фаъолияти 

корхонаҳои нақлиѐтӣ 
1020730,0 5,99 1077600,0 5,9 1141510,0 5,71 

Аз он ҷумла:             

Боркашонӣ 827150,0 4,86 873400,0 4,8 920650,0 4,60 

Мусофиркашонӣ 193580,0 1,14 204200,0 1,1 220860,0 1,10 

Даромад аз фаъолияти асосии 

корхонаҳои соҳаи алоқа 
6774,3 0,04 6964,5 0,04 6756,1 0,03 

Аз он ҷумла:             

Даромади ҶСК 
"Тоҷиктелеком"-и в. Хатлон 

4784,5 0,03 4893,2 0,03 4416,9 0,02 

Даромади департамети 
давлатии "Почтаи 
Тоҷикистон"-и в. Хатлон 

1989,8 0,01 2071,3 0,01 2339,2 0,01 

Ҳамагӣ 17029584,0 100 18196781,0 100 20008578,6 100 

Сарчашма: Вазъи иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон, САОНПҶТ,солҳои 2015,2016  

 

Чи хеле ки аз ҷадвали 2.11 маълум гардид, ҳиссаи маҳсулоти 

истеҳсолнамудаи соҳаи кишоварзӣ дар ҳаҷми умумии истеҳсолоти 

вилояти Хатлон, дар давоми солҳои 2014-2016 зиѐд аст ва афзоиши 

натиҷаҳои фаъолияти корхонаҳои  соҳаи саноат начандон назаррас 

мебошад. Ин нишондиҳанда дар соли 2016-ум нисбат ба соли 2014-ум 
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6,1% (64,7%-58,6%) коҳиш ѐфтааст, аммо ҳанӯз ҳам чунин вазъият бо 

мақсади расидан ба иқтисодиѐти индустриалӣ-аграрии мамлакат  созгор 

нест. Маҳсулотҳои соҳаи кишоварзӣ, махсусан пахта бояд дар дохили 

мамлакат коркард гардида, ҳамчун молҳои истеъмолии дар шароити 

мавҷудаи рақобатнок сифатнок, барои таъмини талаботҳои аҳолӣ пешниҳод 

гарданд. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки  дар марҳилаи ҳозира нақши муҳимро 

дар рушди соҳибкории истеҳсолии хурд, дар қатори дигар омилҳо 

инчунин баҳисобгирии омилҳои махсуси хавфҳо мебозад6. Чунин омилҳо 

ба иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дахл доранд, ки ба онҳо омилҳои 

зерини мавҷудияти хавфҳоро дохил намудан мумкин аст: 

  ҳиссаи калони корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ, саноат ва соҳаҳои 

коркарди маҳсулотҳо дар истеҳсолот; 

  вобастагии бозори истеъмолӣ аз воридот; 

 набудан ѐ ин ки нопурра будани низоми дастгирии давлатӣ; 

 талаботи пасти пардохтпазирии аҳолӣ; 

 маҳдудияти рақобати озоди бозорӣ ва ҷой доштани рақобати 

носолим. 

Дар маҷмӯъ, хусусиятҳои хоси баҳисобгирии самаранокии  

соҳибкории истеҳсолии хурд имконият медиҳад, ки танзими рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд такмил дода шавад, мушкилоти ҷойдоштаи 

ин соҳа ҳал карда шаванд, инчунин нишондиҳандаҳои ифодакунандаи 

динамикаи рушди корхонаҳои истеҳсолии хурд назорат карда шаванд.   

 

 

 

 

 

                                                           
6 Лапуста М.Г. Предпринимательство. - М: ИНФРА-М, 2008. -С.501. 
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2.3. Шароити ташкилию иқтисодии ташаккулѐбии муҳити рақобатнок дар 

бахши соҳибкории истеҳсолии хурд 

Дар тезонидани раванди  баэътидолдарории макроиқтисодӣ ва 

комѐб гардидан ба суръати баланди рушди иқтисодӣ  рушди соҳибкории 

хурд нақши фаъолро мебозад. Соҳибкории хурд бо дарназардошти 

афзалиятҳои он ояндаи калон дорад. Сохтори зерин бо чандирият ва 

қобилияти қабули навовариҳо, прогрессияи илмию техникӣ ва ба 

тағйиротҳои талаботҳои ҷамъиятӣ тез мутобиқ гардидан фарқ мекунад. 

Соҳибкории хурд сармоягузориҳои калонро талаб намекунад ва 

фаъолияти он ба таъмини талаботҳои бозори дохила ба молҳои 

истеъмолӣ, хизматрасониҳо, ба таъмини шуғли аҳолӣ, пасткунии сатҳи 

бекорӣ ва сатҳи камбизоатӣ нигаронида шудааст. Соҳибкории хурд дар 

даҳсолаи гузашта  дар эҳѐшавӣ ва рушди иқтисоди бозорӣ дар  ҷумҳурӣ 

нақши муҳимро бозид. 

 Аҳамияти асосии соҳибкорӣ дар ташаккулѐбии иқтисоди 

рақобатпазир аз он иборат аст, ки он дар худ иҷрои вазифаҳои муҳим, 

яъне ба ҳайси ташаббускор ва фаъолкунандаи раванди ташкили молҳо ва 

хизматрасониҳои нав баромад мекунад ва  талаботҳои аҳолиро қонеъ 

менамояд. Алоқаи ногусастании бозор,  соҳибкорӣ ва давлат бояд ҳамчун 

ҷавҳари асосии иқтисоди миллии оқилона сохташуда шинохта шавад. 

Дар айни замон иқтидори соҳибкорӣ дар иқтисоди бозории ҷумҳурӣ 

пурра фаъолият намекунад. Ин ба фаъолияти соҳибкорӣ дар самти 

азхудкунии  захираҳои табиӣ, истифодаи иқтидори меҳнатӣ, ки то ҳол ба 

дараҷаи нокифоя истифода мегардад, ба рушди соҳаҳои асосии 

иқтисодиѐт: саноат, комплекси агросаноатӣ, энергетика, нақлиѐт дахл 

дорад.  Дар онҳо ислоҳотҳои институтсионалии гузаронидашуда, бо 

гузаштан ба реҷаи нави соҳибкории инноватсионӣ мустаҳкам 

нагардидааст. 

Муайянкунии захираҳои стратегии баландбардории иқтисоди 

миллӣ, ки аз ҳама муҳимаш соҳибкории истеҳсолии хурд ба шумор 
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меравад, махсусан барои вилоятҳои ҷумҳурӣ муҳим аст, чунки айнан дар 

минтақаҳо марказҳои асосии гузаронидани ислоҳотҳои иқтисодӣ ва 

ташаккулѐбии синфи миѐна пайдо мегарданд. 

Таҳлили корҳои илмӣ  [5,7,30] нишон медиҳад, ки аҳамияти асосии 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар ташаккулѐбии иқтисодиѐти 

рақобатпазир  муайян мегардад. Вай ба худ вазифаҳои муҳими иҷтимоӣ, 

яъне тезонидани раванди амалисозии муносибатҳои бозорӣ дар асоси 

истифодабарии иқтидорҳои табиию захиравии мамлакат ҳамчун 

ташаббускори ташкили молҳо ва хизматрасониҳои нав, бо мақсади 

таъмини талаботҳои аҳолӣ баромад намуданро мегирад. Дар баробари ин 

соҳибкории истеҳсолии инноватсионӣ ба амаликунии лоиҳаҳое мусоидат 

менамояд, ки онҳо ҳамкориҳои дарозмуддати субъектҳои хоҷагидории 

гуногунро талаб менамоянд. 

Қайд кардан муҳим аст, ки дар айни замон давлат ва соҳибкорӣ  ду 

тарафҳои ба ҳам муқобил дар масъалаҳои ҷалби захираҳои иқтисодӣ ва 

истифодабарии роҳҳои гуногуни ташкили истеҳсолот ба шумор мераванд. 

Барои наздиккунии онҳо зарур аст, ки  давлат дар асоси истифодаи 

фишангҳои гуногуни  давлатию соҳибкорӣ, шаклҳо, роҳҳо ва усулҳои 

ҳалли масъалаҳои стратегӣ  ба реҷаи фоиданоки фаъолиятнамоӣ гузарад. 

Бо усули соҳибкорӣ бурдани хаҷагидорӣ ба ақидаи рақобатпазирӣ 

ба андозаи зиѐд мувофиқат менамояд. Зиѐда аз ин, дар усули соҳибкории 

хоҷагидорӣ, ҳамчун асос механизми рақобат нуҳуфтааст. Қайд кардан 

муҳим аст, ки айнан принсипи рақобатпазирӣ ба таври расмӣ механизми 

асосии иқтисоди бозорӣ шинохта шудааст. Лекин дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рақобат ҳамчун механизми  асосии иқтисоди бозорӣ аз соҳиби 

аслиаш, яъне соҳибкорон ҷудо карда шудааст. Барои ҳамин ҳам шарти 

муҳими татбиқи тамсилаи иқтисодиѐти рақобатпазир  ин коркарди 

стратегияи дурнамо ва татбиқи он аз тарафи давлат мебошад.  Ин амал 

муҳити мусоидро барои инкишофи рақобат ва муқарраркунии масъулияти 
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якдилонаи мақомотҳои ҳукумати иҷроия ва соҳибкорон барои татбиқи 

стратегияи қабулшуда муҳайѐ месозад. 

Таҳлили корҳои илмии дар ин самт ба анҷом расонидашуда нишон 

медиҳад, ки рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ҳамчун категория дар 

ҳаракат ва ноустувор аст, кӯшишҳои мунтазамро оид ба нигоҳдории сатҳи 

рақобатпазирии аз тарафи бозори ҷаҳонӣ тақозошаванда, бо роҳи 

коркарди амалиѐти системавии хислати стратегӣ дошта талаб менамояд.  

Аз ин лиҳоз, барои ҳалли чунин масъала нақши муҳимро давлат мебозад, 

ки он ба ҳамаи иштирокчиѐн, пеш аз ҳама ба иштирокчиѐни бахши воқеии 

иқтисодиѐт муҳити зарурии ҳуқуқӣ ва иқтисодиро барои мустаҳкамкунии 

рақобатпазирии маҳсулотҳо, молҳо ва хизматрасониҳо  муҳайѐ менамояд. 

Рақобатпазирии соҳибкории истеҳсолии хурд ин мафҳуми мураккаб ва 

гуногунсамт мебошад. Омӯзиши корҳои илмӣ  [2,7,14]  нишон медиҳад, ки 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон одатан се афзалияти асосии рақобатиро ҷудо 

мекунанд: захираҳои зиѐди ашѐи хом; рушди сусти соҳаҳои 

истихроҷкунанда; ғунҷоиши бозори дохила. 

Имрӯз мавқеи муҳимро дар бисѐр масъалаҳое, ки дар самти сохтани 

иттиҳодияҳо, ҳамгироии сармояҳои молиявӣ ва саноатӣ, стратегияи 

рушди бахши воқеии иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон пайдо мешаванд, 

бадастории мувозинат, ҳамкориҳои соҳибкориҳои калон, миѐна ва хурд  

ишғол менамоянд. Қайд кардан зарур аст, ки сатҳи макроиқтисодии 

рақобати фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ, пеш аз ҳама дар сатҳи 

микроиқтисодӣ ташаккул ва пайдо мегардад, яъне дар сатҳи субъектҳои 

ибтидоии хоҷагидорӣ (сохторҳои гуногуни  соҳибкории истеҳсолӣ). Айнан 

дар ҳамин субъектҳои хоҷагидор масъалаи рақобат тезу тунду мураккаб 

аст ва ҷустуҷӯи роҳҳо, усулҳо ва шаклҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшуда 

ҳалли онро талаб менамояд. 

Ақидаи корҳои муаллифон  [2,7,14]-ро тарафдорӣ намуда, мо чунин 

мешуморем, ки соҳибкории истеҳсолии ҳозиразамон  ин фаъолияти 

танзимкунандаи  субъект дар сохтори иқтисодӣ мебошад, ки шакли 
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ташкил ва идоракунии истеҳсолотро бо мақсади таъмини самаранокии 

баландтарин дар фаъолияти хоҷагидорӣ муайян менамояд. Ба таври дигар 

гӯем, соҳибкории истеҳсолии хурд ин татбиқи яке аз ду шаклҳои зерини 

тамсилаҳои соҳибкорӣ мебошад: 

1. Тамсилае, ки ба максималигардонии фоида ва дар пояи 

технологияҳои мавҷуда гирифтани натиҷаҳои баландтарин аз истифодаи 

захираҳои дар ихтиѐрдошта  нигаронида шудааст.  

2. Тамсилае, ки ба ҷустуҷӯи технологияҳои нисбатан самараноки 

коркарди захираҳо, истифодаи усулҳои иқтисодии хоҷагидорӣ, истифодаи 

навовариҳо ва пасткунии хавфҳои онҳо нигаронида шудааст. 

Таҷриба нишон медиҳад, ки барои шароити гуногун соҳибкории 

истеҳсолии хурд мазмуни иқтисодии гуногун ва аз худ фаъолияти 

мушкилфаҳми хоси субъекти мушаххаси хоҷагидорро ифода менамояд. 

Ин,албатта,   ба иқтисоди бозорӣ алоқамандии зич дорад. Ба назари мо, 

омил ва шароити муайянкунанда барои соҳибкории истеҳсолӣ, ҳамчун 

катигорияи иқтисодӣ  ин татбиқи муносибатҳои истеҳсолӣ барои 

такрористеҳсоли сармояи худӣ ва қарзӣ бо мақсади гирифтани фоида дар 

шароити мавҷудияти рақобати шадид мебошад. 

Барои ҳамин ҳам, пеш аз ҳама, моҳияти иқтисодии соҳибкории 

истеҳсолии рақобатпазир бо амаликунии марҳилаи асосии зерини 

такрористеҳсол  ифода меѐбад: ҷустуҷӯи ақидаҳои нав, баҳодиҳии ояндаи 

иқтисодии он ва тартибдиҳии бизнес-нақша; ҷустуҷӯи захираҳои зарурӣ ва 

варианти идоракунии корхонаи худӣ. Инро ба назар гирифта, мо чунин 

мешуморем, ки  дар шароити ҳозира соҳибкории истеҳсолии хурд бояд бо 

мазмун ва татбиқи равандҳои инноватсионию инвеститсионӣ дар 

иқтисоди миллӣ ва ҷаҳонӣ алоқамандии зич дошта бошад. 

Дар шароити ҳозираи иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди 

инноватсионию  инвеститсионӣ дар сохтори соҳибкории истеҳсолии хурд 

бояд дар доираи  даври ягона ва идоракунии ягона гузаронида шавад. 

Барои ҳамин ҳам, дар айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди 
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марказонидани сармоя амалӣ мешавад, ки он ба муттаҳидкунии 

корхонаҳо оварда мерасонад. Дар баробари ин, ҳоло он сатҳи фаъолияти 

корхонаҳои азим ташаккул наѐфтааст, ки субъектҳои хоҷагидории калон 

ба ташкили соҳибкории истеҳсолии хурд дар минтақаҳои алоҳида 

манфиатдор ва ташаббускор бошанд.  

  Дар марҳилаи ҳозира шумораи зиѐди омилҳои ба рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд монеашаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин   

набудани консепсияи пурраи рушди соҳибкории истеҳсолӣ, набудани 

сиѐсати давлатии иқтисодӣ дар самти соҳибкории истеҳсолӣ, 

номуккамалии пояҳои ҳуқуқӣ барои муносибатҳои нави хоҷагидорӣ, 

набудани воситаҳои зарурии молиявӣ ва моддӣ барои ташаккулѐбии 

корхонаҳои хурди самаранок фаъолияткунандаи истеҳсолӣ, сатҳи баланди 

ҷинояткорӣ дар тиҷорат, тайѐр набудани оммаи асосии аҳолӣ ба шакли 

соҳибкории хоҷагидорӣ, норасоии кадрҳо бо дараҷаи баланди тайѐрии 

касбӣ барои таъмини самаранокӣ дар хоҷагидории ҳозиразамон ва 

ғайраҳо мебошанд. 

Мо чунин мешуморем, ки  таъмини рақобатпазирии соҳибкории 

истеҳсолии хурд фақат дар сурати коркарди самтҳои мувофиқи сиѐсати 

иқтисодӣ имконпазир мегардад. Яке аз функсияҳои иқтисодии давлат ин 

таъмини ҷиҳатҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии муносибатҳои нави истеҳсолӣ 

мебошад. Дар ин мазмун аҳамияти он барои мустаҳкамкунии соҳибкории 

истеҳсолии хурд бисѐр ҳам калон аст.  

Ба назари мо, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон ду варианти 

дастгирии давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд мавҷуд аст:  

1. Танзими васеи давлатии фаъолияти сохторҳои соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар омезиш бо сиѐсати протексионистӣ (бартарӣ додан 

ба истеҳсолкунандагони ватанӣ) ба фоидаи онҳо.  

2. Танзими давлатии андозаноки  шароити бозорӣ бо мақсади он, 

ки рақобати ташаккулѐбанда мустақилона шароити хоҷигидориро дар 
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бозор  муқаррар намояд. Инро ҳангоми коркарди сиѐсати давлатии 

дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд ба назар гирифтан лозим аст. 

Мо чунин мешуморем, ки соҳибкории истеҳсолӣ ҳамчун тарзи 

хоҷагидорӣ ва ҳамчун шакли фаъолияти корӣ ба хавфҳо ва муносибати 

инноватсионӣ нисбати истифодаи низомҳои алоқаҳои иқтисодии мавҷуда 

асос ѐфтааст. Бояд қайд намуд, ки чунин фаъолияти инноватсионии 

хавфнок метавонад раванди такрористеҳсолро пурра ѐ ин ки қисман фаро 

гирад.  

Дар марҳилаи ҳозираи рушди иқтисоди бозорӣ, соҳибкории 

истеҳсолии хурд бо коркарди стратегияи менеҷменти навовариҳо ва 

хавфҳои соҳибкорӣ дар асоси ҷустуҷӯ, таҳлил ва интихоби вариантҳои 

мусоидтар ва фаъолияти инноватсионию инвеститсионӣ дар барномаҳо ва 

нақшаҳои соҳибкорӣ алоқамандии зич дорад.  

Умуман, соҳибкории истеҳсолии хурд дар иқтисодиѐти мамлакат ва 

ҷамъият таъиноти муҳим дорад. Зимнан дар ҳар як давраи таърихӣ  

мумкин аст, омилҳоеро ҷудо намоем, ки суръати рушди фаъолияти 

соҳибкориро ѐ метезонанд, ѐ ин ки суст менамоянд. Дар баробари ин мо 

чунин мешуморем, ки соҳибкории истеҳсолии  рақобатпазир бо менеҷмент 

алоқамандии  ногусастанӣ дорад. Менеҷменти ба стратегияи тараққиѐт, ба 

тағйиротҳои мунтазами дохилии сохторҳои соҳибкорӣ, ба мутобиқшавӣ 

бо тағйиротҳои муҳити беруна дуруст равона кардашуда гирифтани 

андозаи дилхоҳи даромади соҳибкориро таъмин менамояд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти шароити гуногуни 

рушди иқтисодӣ, шаклҳои стратегияи рушди соҳибкории истеҳсолии хурд 

ва ислоҳоти иқтисодиѐт метавонанд гуногун бошанд. Стратегияи рушди 

соҳибкории  истеҳсолии  рақобатнок, ки ба истифодаи иқтидори захиравӣ 

такя мекунад, бисѐртар ба вилоятҳо ва ноҳияҳои дорои захираҳои бойи 

табиӣ мувофиқат менамояд.  

Дар баробари ин истифодаи  сармоягузорӣ ба сифати унсури асосии 

комѐб гардидан ба рақобатпазирии  соҳибкории истеҳсолии хурд 
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имконият медиҳад,  ки афзалиятҳои рақобатии нисбатан боло ба даст 

оварда шаванд. Аз ин лиҳоз, роҳи додашуда коркарди механизми 

самараноки ҷалби захираҳои инвеститсионии ҳам дохила ва ҳам берунаро 

тақозо менамояд. 

Роҳи дигаре, ки онро вилоят  метавонад интихоб намояд, ин роҳи 

инноватсионӣ мебошад, ки он қодир аст аз ҳисоби таҷдиди пояҳои 

истеҳсолию техникӣ, тараққӣ додани комплексҳои истеҳсолии соҳавӣ ва 

байнисоҳавӣ, истеҳсоли молҳо ва хизматрасонҳои дараҷаи ҷаҳониро ба 

роҳ монад.  

Андешидани чорабиниҳо оид ба  баландбардории ҳосилнокии 

меҳнат  ҳамчун унсури асосии стратегияи рушди  корхонаҳои истеҳсолии 

хурд ба  баландбардории устувори сатҳи зиндагии аҳолии вилоят ва 

ноҳияҳои он  мусоидат менамояд. Стратегияи инноватсионии  ислоҳоти 

иқтисодиѐт  ин на танҳо технологияҳои нав , балки ташкили корхонаҳои 

нав низ мебошанд, ки  онҳо қодиранд дар асоси таҷдиди пояҳои 

истеҳсолию техникӣ, тараққӣ додани маҷмӯаҳои истеҳсолии соҳавӣ ва 

байнисоҳавӣ, дараҷаи баландтари рақобатпазириро аз ҳисоби татбиқи 

комѐбиҳои илмию техникӣ ба даст оранд. 

Аксарияти мамлакатҳои ҷаҳон рақобатпазирии худро аз ҳисоби 

тараққӣ додани иқтидори илмию техникӣ таъмин менамоянд. Дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба бахши давлатӣ аз ҳад зиѐд таваҷҷӯҳ дода 

мешавад. Масалан, агар дар мамлакатҳои пешрафтаи саноатӣ вазни хоси 

бахши хусусӣ дар инноватсияҳои умумии соҳаи илм аз 60 то 80%-ро 

ташкил диҳад, ин нишондиҳанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 3%-ро 

ташкил медиҳад. Талафоти зиѐди фоида аз ҳисоби ниҳоят суст истифода 

шудани дастовардҳои илмӣ бо мақсади тиҷоратӣ ба назар мерасад. 

Бо ин маънӣ механизми нодири ҳалли бисѐр масъалаҳои иҷтимоию 

иқтисодии соҳибкории истеҳсолии хурд ва манбаи рушди соҳибкории 

инноватсионӣ метавонад, самтҳои зерин ба монанди тараққӣ додани 
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бизнес-паркҳо (бизнес-инкубаторҳо, технопаркҳо, марказҳои омӯзишӣ ва 

ғайраҳо) бошанд [22]. 

Бизнес-парк инфрасохтори соҳибкорӣ мебошад, ки дар доираи он  

ҳамаи шароити зарурӣ барои пайдоиш ва рушди шаклҳои гуногуни 

субъектҳои  соҳибкории истеҳсолии хурд ташкил карда мешаванд. Онҳо 

шароити ибтидоии хубро барои амалисозии ақидаҳои нав ва гирифтани 

фоида ба даст меоранд [15]. 

Ташкили худи бизнес-паркҳо бояд ба омӯзиш ва таҳлили  

ҳаматарафаи  шароити зиѐди ҳам хислати иқтисодӣ ва ҳам ғайрииқтисодӣ 

дошта пайгирӣ карда шавад. Ба шумораи ин шароитҳо дохил мешаванд: 

 вазъи мавҷудаи иқтисодии минтақа, иқтидори иқтисодии он, 

шароити мавҷуда барои рушди иқтисодии корхона; 

 аҳолӣ ва бозори маҳаллии меҳнат (анъанаҳои хоҷагидорӣ ва 

истеъмол , вазъи шуғли аҳолӣ, шумораи бекорон, ҳайати иҷтимоии онҳо, 

сатҳи маълумотнокӣ); 

 муҳити иҷтимоию руҳиявӣ, муносибати мақомотҳои ҳукумати 

иҷроия ва ҷамоатчигӣ ба ин ҳодиса, ҳолати соҳибкории иттилоотӣ, 

мавҷудият ѐ набудани барномаҳои дастгирии соҳибкорӣ; 

 мавҷудияти муҳити соҳибкорӣ, соҳибкор ҳамчун субъекти 

асосии тарзи соҳибкории хоҷагидорӣ, ҳавасмандгардонии фаъолият ва 

воқеияти ташкили ҷойҳои кории нав; 

 мавҷудияти пояи моддию техникии зарурӣ барои оғозбахшии 

фаъолияти бизнес-паркҳо; 

 таъминоти кадрии фаъолияти бизнес-паркҳо. 

Ба таври назариявӣ метавон пешниҳод намуд, ки вобаста ба 

таъсисдиҳанда ва мақоми бизнес-парк шаклҳои зерини он вуҷуд доранд: 

1. Бизнес-парк ҳамчун ташкилоти ғайритиҷоратӣ, ки барои ҳалли 

масъалаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, асосан барои зиѐдкунии ҷойҳои корӣ, 

инчунин воридкуниҳо ба буҷети маҳаллӣ  ташкил карда мешавад; 
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2. Бизнес-парк ҳамчун ташкилоти тиҷоратӣ  бо ҳамаи натиҷаҳои 

барои корхонаҳои истеҳсолӣ зоҳиршаванда ташкил карда мешавад, ки ин 

корхонаҳо тақдири худро ба бизнес-парк мепайванданд; 

3. Бизнес-парк ҳамчун сохтор ва институти иқтисодӣ, ки ба 

ташкили корхонаҳои инноватсионӣ дар соҳаҳо ва технологияҳои 

пешрафта махсус гардонида мешаванд ва онҳо қодиранд тиҷорати навро 

бо иқтидорҳои зиѐди тараққиѐт ташкил намоянд. 

4. Хар  як шакли бизнес-парк ба сатҳи муайяни тараққиѐт  ва 

талаботҳои бозор бо дарназардошти мушкилоти ҷойдоштаи сатҳҳои 

ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ ва имкониятҳои молиявӣ мувофиқат менамояд. 

Дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳамаи шаклҳои бизнес-

паркҳо истифода шаванд, лекин дар ояндаи наздик истифодаи  шакли 

якуми бизнес-паркҳо бо унсурҳои фаъолияти тиҷоратӣ дорои афзалият 

мебошанд. 

Сохтори  бизнес-паркро ба таври зерин метавон тасаввур намуд 

(нақшаи 11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нақшаи 11. Сохтори бизнес-парк дар вилояти Хатлон 

Оид ба хусусият, функсияҳо, вазифаҳо, принсипҳои ҳар як унсури 

сохтории бизнес-паркҳо алоҳида истода мегузарем. 

1. Таъсисдиҳандагон. Агар бизнес-парк  ин ҷамъияти саҳҳомӣ 

бошад, дар ин маврид маҷлиси умумии саҳҳомон, шӯрои ҷамъияти 
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саҳҳомӣ, раиси шӯро ва президент, инчунин дастгоҳи идоракунии 

ҷамъияти саҳҳомӣ фаъолият мебаранд. 

2. Бизнес-инкубатор. Ташкилоти махсусгардонидашудае 

мебошад, ки корхонаҳои навро бо пешниҳод намудани намудҳои зиѐди 

хизматрасониҳо, бо шароити имтиѐзнок ташкил ва баъдан тараққӣ 

медиҳад. Дар баробари ин  бизнес-инкубатор ба ҷустуҷӯ ва интихоби 

шаклҳо ва усулҳои соҳибкории истеҳсолии хурд ва мутобиқкунии он бо 

шароити маҳаллӣ машғул  мегардад. Лекин барои воридшавии корхона ба 

бизнес-инкубатор  риояи принсипҳои муайян  зарур аст, ки дар асоси онҳо 

фаъолияти корхона низоми дурустро пайдо менамояд. Аввал, корхонаи 

таъсисшаванда бояд дар асоси озмун, дар мувофиқат ба талаботҳои 

лоиҳаи пешниҳодшудаи рушди вилоят ташкил ѐбад. Дуюм, бизнес-

инкубатор ҳангоми гирифтани маблағҳои қарзӣ аз тарафи корхона, 

ҳамчун кафолатдиҳанда дар назди сохторҳои сармоягузорӣ баромад 

менамояд. Сеюм, бизнес-инкубатор бо маркази омӯзишӣ дар алоқамандии 

зич кор мекунад, ки он корхонаҳоро бо кӯмакҳо ва машваратҳои зарурии 

молиявию муҳосибӣ, маркетингӣ, ҳуқуқӣ, инжинирингӣ таъмин менамояд. 

Чорум,  бизнес-инкубатор оид ба фаъолияти молиявию хоҷагидории 

мизоҷонаш назорати пурра мебарад. 

3. Маркази омӯзишӣ. Мақсади асосии ин унсури сохтори бизнес-

парк пешниҳоди маълумотҳои дақиқи ҳозиразамон, расонидани доираи 

васеи хизматрасониҳои техникӣ ва омӯзонидани нозукиҳои соҳибкорӣ 

мебошад. Вазифаҳои асосии он хислати омӯзишӣ дошта, бояд ба 

расонидани кӯмакҳои гуногун равона карда шаванд. Вазифаи 

аввалиндараҷаи он ташкили маҷмӯи  хизматрасониҳои омӯзишӣ ва тайѐр 

намудани кадрҳо мебошад. Дуюм, расонидани кӯмак дар фаъолиятҳои 

нашриявӣ, маркетингӣ, ҳуқуқӣ, компютерӣ, муҳосибии корхона. Сеюм, 

интихоби стратегияи муборизаи рақобатӣ ва таҳлили вазъият бо рақибон, 

ѐрӣ расонидан ба соҳибкорони ҷавон (махсусан ба олимони ҷавон). 

Чорум, ташкили алоқаҳои доимии амалкунанда бо ҷамоатчигӣ. Панҷум, 
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ақидаҳои нави тиҷоратӣ, истеҳсолӣ, илмию амалиро дар амал истифода 

намудан ва ба воситаи технопарк, бо гузаронидани таҷриба  то марҳилаи 

татбиқ расонидан. 

4. Технопарк. Вазифаҳои асосии технопарк ин якум, дастгирии 

лоиҳаҳо ва барномаҳои ҳозиразамони технологии ояндадор. Дуюм, 

интихоби лоиҳаҳои ояндадор  аз нуқтаи назари аҳамиятнокии онҳо барои 

вилоят. Сеюм, ташкили инфрасохтори дохила, ки татбиқи ақидаро 

имконпазир мегардонанд. Чорум, расонидани ѐрии ҳаматарафа дар самти 

менеҷмент ва маркетинг.  Панҷум, расонидани хизматрасонии машваратӣ 

оид ба робитаҳои байналмилалӣ ва ҷалби сармоя мебошанд. 

Ҳамин тариқ, бизнес-паркҳо ташаббускори раванди технологии 

баландпоя буда, ба инноватсияҳо мусоидат менамоянд, ки бе онҳо 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар дилхоҳ соҳаи иқтисодиѐт рақобатпазир 

буда наметавонад. Бизнес-паркҳо тараққиѐт ва баландбардории 

рақобатпазирии сохторҳои пешоҳанги соҳибкории истеҳсолиро ҳавасманд 

мегардонанд, дар масъалаҳои ба таври касбӣ бурдани вазифаҳо ба 

мутахассисон тавсияҳо пешниҳод менамояд, барои ҷалби сармоя аз 

сарчашмаҳои гуногун мусоидат менамояд. 

Акнун ба коркарди самтҳои афзалиятноки мукаммалсозии танзими 

давлатии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мегузарем. 
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БОБИ III. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ МУКАММАЛСОЗИИ 

ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ РУШДИ СОҲИБКОРИИ  

ИСТЕҲСОЛИИ ХУРД  

3.1. Самтҳои стратегии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд  

              Таҷрибаи хориҷӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки соҳибкории 

ҳозиразамон синтези соҳибкории хурд ва калонро дар бар мегирад. 

Соҳибкории истеҳсолии хурд дар ҳаѐти иҷтимоӣ ва иқтисодии 

мамлакатҳои тараққикардаи саноатӣ нақши ниҳоят муҳимро мебозанд, 

ки дар ин мамлакатҳо ҳиссаи маҳсулотҳои истеҳсолнамудани 

корхонаҳои хурд то 70%-и умумии маҳсулоти миллиро ташкил медиҳад. 

Таҳқиқотҳои дар Британияи Кабир гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки 

ширкатҳои нисбатан фоидаовар  бо шумораи 1-19 нафари кормандон 

фаъолияти истеҳсолию хоҷагидориашонро пеш мебаранд. Чунин 

ширкатҳои хурд 96%-и шумораи умумии корхонаҳои хурди Британияи 

Кабирро (2,4 млн.) ташкил медиҳанд. Дар ибтидои солҳои 90-ум ҳиссаи 

соҳибкории хурд 21%-и гардиши умумии молро ташкил медод ва  дар он 

36%-и ҳамаи кормандони кироя машғули кор буданд. Дар айни замон 

дар Британияи Кабир ҳар як ҳаштуми аҳолии калонсол ба тиҷорати 

шахсии худ машғул аст7. 

Дар ИМА қариб 7 млн. корхонаҳо бо шумораи кормандони кирояи  

аз 500 нафар кам, аз он ҷумла 6 млн. корхонаҳо бо шумораи кормандони 

аз 20 нафар кам ба қайд гирифта шудаанд. Ғайр аз ин, 18,3 млн. 

корхонаҳои инфиродии ғайрикишоварзӣ дар ин мамлакат фаъолият 

мебаранд8. 

Дар ҳоли ҳозир дар Олмон қариб 2 млн. корхонаҳои хурд ва миѐна 

ба қайд гирифта шудаанд (зиѐда аз  99%-и ҳамаи корхонаҳои мамлакат), 

ки то 50%-и ММД мамлакатро истеҳсол менамоянд. Дар бахши 

                                                           
7 http://www.protown.ru/information/hide/3716.htmI 
8 http://www.chelt.ru/2005/9-05/lebedeva_9-05.html 

http://www.protown.ru/information/hide/3716.htmI
http://www.chelt.ru/2005/9-05/lebedeva_9-05.html
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соҳибкории хурд  2/3 ҳиссаи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъоли мамлакат 

машғули кор аст.  

Муҳим аст қайд намоем, ки корхонаҳои истеҳсолии хурд дар 

механизми худтанзимкунии иқтисоди бозории мамлакатҳои 

тараққикарда нақши муҳимро мебозанд. Ин дар алоқамандии зич 

доштани корхонаҳои хурд  бо соҳибкории калон, ҳам дар самти 

додугирифти захираҳои моддию техникӣ ва ҳам дар самти коркарди 

навовариҳо зоҳир мегардад. Истеҳсол ва ташкили фурӯши молҳои нав, 

ки сармоягузориҳои калон, иқтидорҳои истеҳсолии мувофиқ ва 

захираҳоро талаб менамоянд, барои корхонаҳои хурд мушкил аст ва 

онҳо ин корро барои татбиқ намудан ба корхонаҳои азим медиҳанд.   

Соҳибкории хурди ИМА қариб 50%-и ҳамаи навовариҳо ва 

технологияҳои навро пешниҳод намудааст, ки он асоси дастовардҳои 

прогрессияи илмию техникиро ташкил медиҳад. Аз  61 ихтирооти калони 

асри XX  48 ‟тои  он аз тарафи ширкатҳои хурд бозѐфт гардидаанд. 

Айнан корхонаҳои истеҳсолии хурд аввалин шуда компютери 

фардӣ, техникаи нусхабардор, крекинги нефт, ручкаи шарикӣ ва 

ғайраҳоро коркард ва истеҳсол намудаанд. Аз рӯйи маълумотҳои Фонди 

илмии миллии ИМА 1 доллари дар корҳои илмию таҳқиқотӣ 

гузошташуда  аз тарафи ширкатҳои на чандон калон (то 500 нафар) , 4 

маротиба зиѐд, навовариҳо нисбат ба  ширкатҳои миѐна (то 1000 нафар),  

ва  24 маротиба зиѐд нисбат ба  ширкатҳои калон (аз  ҳазор нафар боло) 

навовариҳо пешниҳод намудааст9. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки  бо шарофати соҳибкории хурд бисѐре 

аз самтҳои муҳими фаъолияти истеҳсолӣ дар Британияи Кабир тараққӣ 

намуда истодаанд. Чунончи , тайѐр намудани намудҳои нави маводҳои 

баландсифат; тезонидани рушди илмҳои биологӣ ва воситаҳои табобати 

бемориҳои гуногун; коркарди воситаҳои техникии баландбардории 

                                                           
9 http://polbu.ru/knorring_management/ch29_all.html 

http://polbu.ru/knorring_management/ch29_all.html
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самаранокии истеҳсолот дар саноати коркардкунанда; рушди самтҳои 

электронӣ ва фотоэлектронӣ; такмилдиҳии технологияҳои истеҳсоли 

энергия; тараққӣ додани технологияҳои иттилоотию коммунакатсионӣ10. 

  Таҷрибаи иқтисоди бозории мамлакатҳои тараққикарда нишон 

медиҳад, ки соҳибкорӣ бо принсипи  муттаҳидкунии корхонаҳои хурд 

сохта шудааст, ки зимнан корхонаҳои азим ба фишороварии соҳибкории 

хурд нигаронида нашуда,  бо онҳо ҳамкориҳои мутоқибалаи судмандро 

ба роҳ мемонанд. Махсусан, дар самти махсусгардонии истеҳсолоти 

алоҳида ва дар бозѐфтҳои инноватсионӣ корхонаҳои азим ва хурд 

якдигарро пурра менамоянд. Агар истеҳсолоти азим ба қонеъгардонии 

талаботи оммавии нисбатан якҷинса ва истеҳсоли ҳаҷми зиѐди 

маҳсулотҳои стандартӣ  манфиатнок бошад, корхонаҳои хурд бошанд, 

дар қисматҳои нисбатан хурди бозор, бо истеҳсол намудани номгӯи 

маҳдуди молҳо ва хизматрасониҳо фаъолият мебаранд. 

Қонеъгардонии қисматҳои талаботҳои бозор, ки барои соҳибкории 

истеҳсолии хурд ҷудо гардидаанд, бо истеҳсол намудани маҳсулотҳои 

тайѐр, пеш аз ҳама бо истифодаи технологияҳои баланд амалӣ карда 

мешавад. Ин гуна холигии бозор дар ҳолате пайдо мегардад, ки 

қисматҳои муайяни талабот аз тарафи истеҳсолоти азим, бинобар сабаби 

ғунҷоиши ками худи бозор ѐ ин ки набудани имконияти бо хароҷотҳои 

минималӣ истеҳсол намудани миқдори ками молҳо, қонеъ карда 

намешавад. 

Таҳқиқи тамоюли истеҳсолоти ҳозира ва савдои байналмилалӣ, 

пайдоиш ва васеъгардии холигии бозорро барои соҳибкории хурд нишон 

медиҳад. Афзоиши тамоюли фарқкунӣ ва фардикунонии талабот ба 

назар мерасад. Дар соҳаи талаботи шахсӣ талаботҳои хоси гурӯҳҳои 

нисбатан на чандон калони истеъмолгарон нақши муҳимро мебозанд. 

                                                           
10 Васильев Ю.П. Стратегия повышения эффективности производства в США, или как прорваться в 

будущее. -М.: Экономика, 2008. -С. 100 
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Чунин талаботро фақат ширкатҳои  на чандон калон қонеъ карда 

метавонанд, чунки барои корхонаҳои калон истеҳсол намудани молҳо, 

бо ҳаҷми кам ѐ ин ки  истеҳсол намудан мувофиқи дархости мизоҷон, 

фоидаи дилхоҳ намеорад. Дар шароити васеъгардии бозори молҳои нав, 

ширкати хурд метавонад ба ширкати миѐна  ва ҳатто бо гузаштани 

муддати муайян ба ширкати азим табдил ѐбад. 

    Дар баробари ин барои фаъолиятнамоии корхонаҳои азим 

шароити зерин зарур ва фоидабахшанд: бозори васеъ бо талаботи 

устувор ва давомдор; маҳсулоти истеҳсоли умум, ки ба талаботҳои бозор 

мувофиқат намоянд; захиракунии воситаҳои зиѐди молиявӣ; қувваи 

кории арзон.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки корхонаҳои истеҳсолии хурд 

имконияти тезтар ва беҳтар ба талаботҳои бозор ва истеъмолгарони 

мушаххас, бо шарофати соддагии сохтори идоракуниашон мутобиқ 

гардиданро доранд. Сохтори соддаи идоракунӣ ба корхонаҳои хурд 

имконият медиҳад, ки қарорҳои идоракунӣ, аз он ҷумла муайянкунии 

мақсадҳо ба таври фаврӣ бароварда шаванд. Муқаррар гардидааст, ки 

арзиши аслии маҳсулотҳои истеҳсолкунандаи корхонаҳои истеҳсолии 

хурд нисбат ба ширкатҳои азим, дар баробари сифати баланд 

доштанашон, пастар аст. Аз бисѐр ҷиҳат фаъолияти корхонаҳои 

истеҳсолии хурд ва аз ҷиҳати техникӣ муҷаҳҳаз будани онҳо аз 

комплексҳои азими истеҳсолию хоҷагидорӣ вобастагӣ дорад. Нисбат ба 

онҳо корхонаҳои хурд ба сифати таъминкунандагони қисмҳои 

пурракунандаи маҳсулотҳои истеҳсолшаванда баромад мекунанд, ки ин 

ба онҳо имконияти истифодаи махсусгардонӣ ва муттаҳиднамоиро на 

танҳо дар самти истеҳсолот, балки дар самтҳои фурӯши молҳо, 

хизматрасониҳои техникӣ ва кафолатӣ медиҳад. 

Одатан, корхонаҳои истеҳсолии хурд пудратчиѐни хурди 

ширкатҳои азим ба шумор рафта, дар асоси махсусгардонии истеҳсолот, 
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тайѐр намудани қисмҳои алоҳидаи маҳсулотҳо ва тақсимоти технологии 

меҳнат бо мақсади расидан ба натиҷаҳои баланди молиявӣ фаъолият 

мебаранд. Ин корхонаҳо иҷроиши на зиѐдтар аз як-ду амалиѐтро дар 

раванди мушкили технологӣ ба худ мегиранд. Пурра намудани раванди 

истеҳсоли маҳсулотҳо бар дӯши корхонаҳои азим аст. 

Дар мамлакатҳои тараққикарда дар доираи ҳамкориҳои техникӣ 

ширкатҳои калони дархосткунанда, ки маҳсулотҳои тайѐри қиматбаҳоро 

дар асоси маснуоти пурракунанда истеҳсол менамоянд, ба 

иҷрокунандагон ва таъминкунандагони хурди худ биноҳо, воситаҳои 

ибтидоии истеҳсолотро иҷора медиҳанд, ба онҳо бо шароити имтиѐзнок 

ашѐи хом ва маводҳоро медиҳанд, барои истифодаи тамғаи фурӯшашон 

иҷозат медиҳанд. 

 Дар шароити ҳозира дар самти ҳамкориҳои корхонаҳои хурд ва 

калон низоми муносибатҳои шартномавӣ дар асоси франчайзинг 

мавриди истифодаи васеъ қарор дорад. Моҳияти ин система аз он иборат 

аст, ки ширкати азим ба ширкати хурд ҳуқуқи истисноии истифодаи 

таҷриба ва малакаи технологӣ, инчунин тамғаи савдояшро пешниҳод 

менамояд. Ширкати азим одатан қарзҳоро низ бо шартҳои имтиѐзнок 

пешниҳод менамояд, хизматрасониҳои гуногуни машваратӣ мерасонад 

ва таҷҳизотро ба иҷора медиҳад. Франчайзинг ба азхудкунии 

технологияҳои нав аз тарафи корхонаҳои истеҳсолии хурд ва 

васеъгардии соҳибкорӣ мусоидат менамояд. Дар шароити ҳозира 

хусусияти хоси соҳибкории хурд дар мамлакатҳои тараққикарда аз 

ҳамгироии он дар шабакаи истеҳсоли сохторҳои азими саноатӣ иборат 

аст. 

Шаклҳои ташкилии чунин ҳамгироӣ лизинги 

маблағгузоришаванда, франчайзинг, шартномаҳои дарозмуддат барои 

таъмини маснуоти пурракунанда бо кафолатҳои муайяни молиявӣ  

мебошанд. Шумораи корхонаҳои хурд, ки бо чунин шаклҳои 
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муносибатҳои хоҷагидорӣ фаъолият менамуданд, дар ИМА ҳанӯз дар 

охирҳои солҳои 80-уми асри гузашта 50 ҳазорро бо ҳаҷми савдои  632 

млрд. доллар ташкил медод. Аз рӯйи баҳои иқтисодчиѐни хориҷӣ 

гардиши чунин ширкатҳои истеҳсолии хурд, ки фаъолияти худро дар 

асоси франчайзинг мебаранд, дар соли 2005-ум то 1 трлн. доллар 

афзудааст11.  

          Корхонаҳои хурд муносибатҳои технологӣ ва молиявии худро 

мустаҳкам намуда, одатан ба қатори корхонаҳои хурди бо корхонаҳои 

калон якҷоя фаъолияткунанда шомил мегарданд. Айнан алоқаҳои 

пудратчигии хурди корхонаҳои хурд замина барои гузаштани онҳо ба 

фаъолияти мустақилонаи рақобатнок мегарданд. Корхонаҳои хурде, ки 

аз марҳилаи фаъолият намудан ҳамчун пудратчии хурд нагузаштаанд, 

баръакс, ба дараҷаҳои баланди механикунонӣ ва истеҳсоли маҳсулотҳо 

нарасидаанд. 

Дар  мамлакатҳои тараққикарда корхонаҳои хурд ба рушди 

ноҳияҳои аз ҷиҳати саноат қафомонда  мусоидат намуда, дар сиѐсати 

минтақавии онҳо нақши муҳимро мебозанд. Онҳо бо мақсади коркарди 

захираҳои маҳаллӣ ташкил гардидаанд, ки азхудкунии онҳо барои 

корхонаҳои калон ғайрисамаранок ба ҳисоб меравад. 

Омӯзиши таҷрибаи америкоӣ, махсусан стратегияи рушди 

технологии шаҳри Питтсбург [5] маҷбур месозад, ки оид ба имкониятҳои 

воқеии ҳамроҳкунии институтҳои иқтисодӣ, техникӣ ва марказҳои илмию 

таҳқиқотӣ ба баҳодиҳии ҳолат ва суръати такмилдиҳии корхонаҳои 

саноатии хурди ҷумҳарии мо фикр намоем. 

Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон месазад, ки истифодаи 

таҷрибаи коркарди стратегияи рушди босуръати корхонаҳои саноати 

коркарди маҳсулотҳои хомро мақсаднок шуморем. Саноати мошинсозӣ 

такмилдиҳии воситаҳои истеҳсолотро барои азнавсозии сармояи асосӣ 

                                                           
11 http://www.rb.ru/comшunity/articles/articles/2007/09/12/133002.htшl 

http://www.rb.ru/community/articles/articles/2007/09/12/133002.html
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дар корхонаҳои   мушаххаси мамлакат таъмин менамояд. Мақсади 

асосии стратегияи пешниҳодшаванда ин таъмини гузариши босуръати 

ҳамаи истеҳсолоти саноатии ҷумҳурӣ ба сатҳи баландтари 

муҷаҳҳазгардонии техникии корхонаҳо мебошад.  Ин ба 

баландбардории самаранокии истеҳсолот ва рақобатпазирии маҳсулоти 

истеҳсолшаванда  имконият медиҳад12. 

Дар вилояти Хатлон соҳибкории истеҳсолии хурд метавонад худро 

дар соҳаи коркард ва татбиқи қарорҳои пешрафтаи илмию технологӣ ва 

истеҳсоли маҳсулотҳои ҳозиразамони тақозокунандаи бозор ѐбад. Ин ба 

истеҳсоли таҷҳизоти энергетикӣ, асбобҳо ва воситаҳои худкори саноатӣ, 

маводҳои сохтмонии аз ҷиҳати экологӣ тоза, маҳсулотҳои саноати сабук 

ва ғайраҳо дахл дорад. Дар маҷмӯъ, нақшаи зерини шаклҳои асосии 

робитаҳои мутақобилаи соҳибкориҳои истеҳсолии хурд ва калонро ҷудо 

кардан  мумкин аст (нақшаи 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нақшаи 12. Шаклҳои асосии робитаҳои мутақобилаи соҳибкориҳои 

истеҳсолии хурд ва калон 

Дар шароити вилояти Хатлон самтҳои ҷолиб барои соҳибкории 

хурд ҳамон намудҳои фаъолият мебошанд, ки ба истеъмолгари охирон 
                                                           
12 Васильев Ю.П. Стратегия повышения эффективности производства в США, или как прорваться в 

будущее. - М.: Экономика, 2008. -С.81. 

ШАКЛҲОИ АСОСИИ РОБИТАҲОИ МУТАҚОБИЛАИ 

СОҲИБКОРИҲОИ ИСТЕҲСОЛИИ ХУРДУ МИЁНА ВА КАЛОН 

Пудратӣ ва 

пудратии 

хурд 

Саноатӣ-

соҳибкорӣ 

Истеҳсолӣ-

молиявӣ 

Инноватсионӣ Истеҳсолӣ-

фурӯшӣ 

Инкубаторҳо 

барои соҳибкории 

хурду миѐна 

Лизинг Маблағгузориҳо

и венчурӣ 

Франчайзинг Шартномаҳои 

истеҳсолӣ 

Факторинг Технопаркҳо 

ва паркҳои 

саноатӣ 

Кластерҳои 

саноатӣ (соҳавӣ)  
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нигаронида шуда бошанд. Дар вилояти Хатлон соҳаи нисбатан 

азхудшуда саноати озуқаворӣ мебошад (қариб12% -и корхонаҳои 

саноатии хурд). Соҳаҳои истеҳсоли трансформаторҳои тайѐр (9,6%) ва  

маҳсулотҳои дигари минералӣ (15,0%) тараққӣ ѐфтааст. Соҳибкории хурд 

инчунин дар соҳаи саноати масулотҳои сохтмонӣ тараққӣ ѐфтааст, ки  

даромади онҳо 25%-и даромади корхонаҳои хурди вилояти Хатлонро 

ташкил медиҳад. 

Дар ҳамаи ноҳияҳои вилояти Хатлон бо дарназардошти анъанаҳои 

ҷойдоштаи маҳаллӣ ва рушди шабакаҳои иттилоотӣ, бо истифодаи 

технологияҳои навтарин корхонаҳои хурд ташкил карда мешаванд. Дар 

асоси маълумотҳои омории расмӣ чунин хулоса баровардан мумкин аст, 

ки шурӯъ аз соли  2010 дар мамлакат афзоиши шумораи корхонаҳои 

хурд, пеш аз ҳама дар соҳаи саноат ба назар мерасад. Лекин суръати 

афзоиши шумораи корхонаҳои хурди саноатӣ нисбат ба дигар соҳаҳо, 

махсусан нисбати корхонаҳои соҳаи кишоварзӣ пасттар аст. 

Дар шароити вилояти Хатлон афзоиши ҳаҷми сармоягузориҳо ба 

фондҳои асосии истеҳсолӣ яке аз нишондиҳандаҳои муайянкунандаи 

сатҳи рушди корхонаҳои хурд ба шумор меравад, чунки афзоиши он 

имконият медиҳад, ки маблағҳо барои азнавсозиву таҷдиди таҷҳизот ва 

технологияҳо, барои татбиқи бозѐфтҳои инноватсионӣ ҷудо карда 

шаванд. 

Таҳлили динамикаи рушди соҳибкории хурд дар минтақаҳо нишон 

медиҳад, ки вазни қиѐсии корхонаҳои истеҳсолии хурд нисбат ба 

шумораи умумии корхонаҳои хурд дар шаҳрҳои калонтарини ҷумҳурӣ 

чунин аст: шаҳри Душанбе - 20,6% , шаҳри Хуҷанд - 12,5%, шаҳри Бохтар-

8,5%. Маълумотҳои ҳисобӣ оид ба шумораи кормандони корхонаҳои 

хурд аз рӯйи намудҳои асосии фаъолияти  иқтисодӣ дар вилояти Хатлони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар ҷадвали 3.1 оварда шудаанд.  

Ҷадвали 3.1 
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Маълумотҳо оид ба шумораи кормандони корхонаҳои хурд аз рӯйи 

намудҳои асосии фаъолияти иқтисодӣ дар вилояти Хатлон дар соли 2016 

 

Шаҳру ноҳияҳои интихобии 
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Шумораи 
кормандон дар 
вилояти Хатлон 

Ҳамагӣ 
(нафар) 

215 329 132 458 126 298 1558 

бо % аз 
ҳамагӣ 

13,8 21,1 8,5 29,4 8,1 19,1 100 

Шумораи 
кормандон дар 
шаҳри Бохтар 

Ҳамагӣ 
(нафар) 

76 - 45 84 45 50 300 

бо % аз 
ҳамагӣ 

25,26 - 18,42 27,37 15,79 13,16 100 

Шумораи 
кормандон дар 
шаҳри Кӯлоб 

Ҳамагӣ 
(нафар) 

72 - 42 82 42 45 283 

бо % аз 
ҳамагӣ 

25,4 - 14,8 29,0 14,8 15,9 100 

Шумораи 
кормандон дар 

ноҳияи Кӯшониѐн 

Ҳамагӣ 
(нафар) 

25 110 30 42 20 30 257 

бо % аз 
ҳамагӣ 

9,7 42,8 11,7 16,3 7,8 11,7 100 

Шумораи 
кормандон дар 
ноҳияи Восеъ 

Ҳамагӣ 
(нафар) 

27 105 25 38 18 28 241 

бо % аз 
ҳамагӣ 

11,2 43,6 10,4 15,8 7,5 11,6 100 

Сарчашма: Вазъи иҷтимоию иқтисодии вилояти Хатлон, САОНПҶТ,солҳои 2015,2016  

 

Чи  тавр ки аз маълумотҳои ҷадвали 3.1 дида мешавад, дар 

корхонаҳои  хурди  саноатии шаҳрҳои Бохтар ва Кӯлоб мувофиқан 

25,26% ва 25,4%-и  шумораи умумии кормандони корхонаҳои хурди 

вилояти Хатлон машғули коранд. Дар ноҳияҳои вилоят бошад,  саҳми 

соҳаи кишоварзӣ зиѐдтар ба назар расида,  аз сабаби набудани 

заминаҳои мусоид оид ба ташкили корхонаҳои  нав,  шумораи ками 

шаҳрвандон дар корхонаҳои саноатӣ шуғли доимии худро пайдо 

намудаанд. Дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ чунин 

вазъият ҷой дошта, беҳтар намудани сиѐсати саноатии мамлакат ва 

расидан ба натиҷаҳои дилхоҳро дар ин самт тақозо менамояд. Дар 

шароити имрӯза иқтидори истеҳсолии мамлакат аз сиѐсати саноатии он 
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вобастагии калон дорад. Дар ин самт омӯзиши таҷрибаи мамлакатҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ пешрафта аз манфиат холӣ нест. 

Дар рушди соҳибкории истеҳсолии хурд баҳисобгирии  

хусусиятҳои шароити маҳаллӣ нақши калонро мебозад, чунки 

соҳибкории хурд фаъолияти худро бо дарназардошти талаботҳои бозори 

дохила, ҳаҷми он ва сохтори истеъмол пеш мебарад. Айнан дар бозорҳои 

маҳаллӣ корхонаҳои истеҳсолии хурд метавонанд, ҳамаи афзалиятҳои 

рақобатии худро бо самаранокии баланд истифода намоянд, ки ин 

афзалиятҳо бо истифодабарӣ ва тақсимоти пурратари захираҳои табиию 

моддӣ, кадрӣ, технологӣ ва ташкилӣ ифода меѐбанд. 

Ақидаи муаллифони корҳои [2,5,7]-ро тарафдорӣ намуда,   

дараҷаҳои асосии ташкилию сохтории соҳибкории истеҳсолии хурдро 

дар минтақа шартан ба се гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст (нақшаи 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

Нақшаи 13. Дараҷаҳои асосии ташкилию сохтории фаъолияти соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар минтақа  
Таҷриба нишон медиҳад, ки танзими давлатии соҳибкории 

истеҳсолии хурд омили муаяйнкунанда дар рушди иқтисодиѐти бисѐре аз 

мамлакатҳои пешрафтаи дунѐ ба шумор меравад. Таҳлили корҳои илмии 

 

Макродараҷа 

дараҷаи олии ташкилию 

сохтории  соҳибкории 

истеҳсолӣ-вилоятӣ 

 

Микродараҷа 

 

Мезодараҷа 

дараҷаи поѐнии ташкилию 

сохтории  соҳибкории 

истеҳсолӣ –бевосита 

субъектҳои корхонаҳои 

истеҳсолии хурд 

дараҷаи миѐнаи ташкилӣ-

сохтории  соҳибкории 

истеҳсолӣ –иттиҳодияҳо ва 

кластерҳои корхонаҳои хурд 
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[5,7,21] нишон медиҳад, ки низоми дастгирии соҳибкории хурд бисѐртар 

дар ИМА, Аврупои Ғарбӣ ва Ҷопон самаранок амал мекунад. Таҳлили 

таҷрибаи байналмилалии гузаронидашуда, инчунин барномаҳо ва 

лоиҳаҳои минтақавӣ нишон доданд, ки барои такмилдиҳии танзими 

рушди соҳибкории истеҳсолии хурд истифодаи бозѐфтҳои назариявӣ, 

илмию амалӣ ва натиҷаҳои татбиқи онҳо ба мақсад мувофиқ аст. Аз он 

ҷумла, бо ин мақсад истифодаи номбаршавандаҳои зерин аз манфиат 

холӣ нест: 

  таҷрибаи мактаби ҳамгироии самараноки корхонаҳои хурди 

пудратчӣ дар комплекси истеҳсолиро (Ҷопон) метавонанд, корхонаҳои 

хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон   истифода намоянд.  Ин корхонаҳо  дар 

гирди ширкатҳои калони соҳаҳои мошинсозӣ ва металлургӣ ташкил 

гардидаанд. Ин гуна корхонаҳои хурд қисмҳои пурракунандаи 

маҳсулотро таъмин менамоянд ва дар асоси пудратчигии хурд 

хизматрасониҳои хислати истеҳсолидоштаро ба корхонаҳои азими 

дархосткунанда мерасонанд;  

  таҷрибаи робитаҳои соҳибкориҳои хурд ва калонро, ки ба рушди 

шаклҳои самараноктари  ҳамкориҳо нигаронида шудаанд, дар омезиш 

бо рақобати шадид (ИМА) метавонанд, корхонаҳои хурди илмию 

истеҳсолӣ ва инноватсионӣ истифода намоянд. Ин гуна корхонаҳо бо 

ворид намудани навовариҳо ва бозѐфтҳои инноватсионӣ хароҷотҳои 

истеҳсолиро кам намуда, сифати молҳоро баланд мебардоранд ва бо ин 

мавқеи худро дар байни рақибон мустаҳкам менамоянд;  

  таҷрибаи ташкил ва тараққӣ додани минтақаҳои  саноатиро ҳамчун 

шакли самараноки рушди корхонаҳои истеҳсолии хурд бо мақсади 

баровардани муваффақонаи молҳои онҳо ба бозорҳои беруна (Италия, 

Туркия)  бисѐртар дар шаҳрҳо ва ноҳияҳои сернуфузи ҷумҳурӣ истифода 

бурдан мумкин аст. Ин гуна корхонаҳо номгӯи васеи молҳои 

истеъмолиро истеҳсол менамоянд; 
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 таҷрибаи рушди корхонаҳои истеҳсолии хурд дар доираи 

кластерҳои саноатии соҳавӣ (Британияи Кабир) бисѐртар ба он 

соҳибкорони ҷумҳурӣ лозим мегардад, ки ба истеҳсоли маҳсулотҳо ва 

хизматрасониҳои истеҳсолии нодир барои соҳаҳои алоҳида махсус 

гардонида шудаанд. 

Умуман, таҷрибаи рушди иқтисодиѐти яке аз мамлакатҳои 

пешрафтаи дунѐ, яъне ИМА-ро ба  назар гирифта,  ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст, ки самаранокии истеҳсолот аз ҳисоби сарфа ва 

оқилона истифода намудани сармоя, захираҳои меҳнатӣ, молиявӣ, 

моддӣ, энергетикӣ ва ғайраҳо таъмин гардидааст. Дар баробари ин 

омили «тамоюли устувори рушди маҳсулдеҳии намудҳои нави таҷҳизот 

ва воситаҳои гуногуни техникӣ нисбат ба афзоиши нархи онҳо» дар 

баландбардории самаранокии истеҳсолот нақши муҳимро мебозад. Ин 

бисѐртар дар соҳаҳои истеҳсоли компютерҳо, технологияҳои иттилоотӣ, 

саноати электронӣ, коркарди металҳо, матбуот мушоҳида мегардад. 

Рушди соҳаҳои илмталаб ва электроникунонии васеи иқтисодиѐт дар 

оянда самти афзалиятнок ба ҳисоб меравад.  

Дар оянда ихтисоркунии кормандони оддӣ дар истеҳсолот давом 

ѐфта, шумораи коргарон аз ҳисоби кормандони ба меҳнати зеҳнӣ 

машғулшаванда (муҳандис-технологҳо, барномасозон, муҳандисони 

самти электронӣ, кормандони соҳаи инноватсионӣ) меафзояд. Бо 

дарназардошти тамоюли дар боло пешбинишуда равандҳои ба ин 

монанд дар бахши воқеии иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон низ 

мегузаранд. Лекин, агар мо ҳоло ҳозир муносибати худро ба стратегияи 

тараққиѐт, махсусан ба стратегияи рушди корхонаҳои истеҳсолии хурди 

ииноватсионии ба истеҳсоли молҳои ҳозиразамони технологияашон 

баланд нигаронидашуда ҷиддӣ ба роҳ намонем, дар ин масъала ба 

қафомонии зиѐд  рӯ ба рӯ мегардем. 
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Расидан ба рушди мусбати соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

натиҷаи диққат додан ба механизмҳои коркарди афзалиятҳои иҷтимоию 

иқтисодӣ бо истифодаи усулҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи танзими 

давлатӣ,  бо дарназардошти нақши давлат дар шароити нави иқтисоди 

бозорӣ таъмин мегардад. 

Дар солҳои охир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор таҷрибаҳои 

мусбати ба рушди соҳибкории истеҳсолии хурд мусоидаткунанда ҳосил 

гардидаанд. Дар шаҳри Душанбе марказҳои махсусгардонидашудаи 

истеҳсолию технологӣ ташкил гардиданд. Мақсади фаъолияти чунин 

марказҳо ин ташкили пояҳои истеҳсолию технологӣ, иттилоотӣ ва 

иқтисодӣ барои тайѐрӣ ва оғозбахшии фаъолияти мустақилонаи 

субъектҳои соҳибкории хурд мебошад. Ғайр аз ин марказҳо омӯзиши 

соҳибкорон ва мутахассисонро барои корхонаҳои истеҳсолии хурди 

инноватсионӣ мегузаронанд.  

Дар вилояти Хатлон мақомоти минтақавии машваративу 

мубоҳисавӣ (ММММ) ташкил карда шудааст. Таҳлили фаъолияти 

ММММ нишон дод, ки муносибатҳои ҷойдоштаи ҳасанаи байни 

ҳукумати маҳаллӣ ва соҳибкорон дар вилояти Хатлон барои мусоҳибаи 

устувори  байни давлат ва соҳибкорон мусоидат менамояд. Дар 

баробари ин такмилдиҳии механизми танзими ҳуқуқӣ ва дастгирии 

фаъолияти соҳибкорӣ ташкили мониторинги мунтазами қонунгузории 

амалкунандаро бо мақсади муайянкунии маҳдудиятҳои ҳуқуқӣ, инчунин 

таҳлил ва бартарафсозии монеаҳои маъмурӣ талаб менамояд. 

Дар айни замон дастгирии давлатии соҳибкории хурд бо 

мавҷудияти пояи васеи меъѐрӣ амалӣ карда мешавад, ки асоситаринаш 

ин Қонун «Дар бораи рушди соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон» мебошад. Тибқи ин қонун қарорҳои мувофиқи Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шудаанд. Қарорҳои аз ҳама муҳим ин 

барномаҳои дастгирии соҳибкории хурд ба шумор мераванд. Санадҳои 
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меъѐрӣ оид ба дастгирии соҳибкории хурд ва барномаҳои чунин 

дастгирӣ дар сатҳҳои давлатӣ ва маҳаллӣ низ вуҷуд доранд. Дар 

баробари ин, қонунҳои амалкунанда дар самти коркард ва татбиқи 

механизмҳо ва самтҳои асосии дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд 

дар сатҳҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ такмилдиҳиро талаб менамоянд. 

Мо мавқеи таҳқиқотгарон [2,7,155]-ро тарафдорӣ менамоем, ки 

онҳо хулосаҳои худро оид ба вобаста будани устуворгардӣ ва рушди 

иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рушди умумиҷаҳонии иқтисодиѐт 

ва соҳибкорӣ асоснок намудаанд.  

Ба назари мо, ташкили шароитҳо барои соҳибкорӣ, махсусан дар 

соҳаи истеҳсолоти моддӣ ва расонидани хизматрасониҳо, мақсади 

муҳими сиѐсати давлатӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ мебошад. Барои 

рушди мутавозун ва пай дар пайи иқтисодиѐт фақат ба соҳибкории 

калон, ки дар мамлакати мо асосан дар соҳаи саноат кор мекунанд ва ба 

шаклҳои гуногуни соҳибкорӣ дар соҳаи мубодила такя намудан, кифоя 

нест.  

Ба рушди истеҳсолоти моддии илмталаб ва технологияҳои 

иттилоотӣ диққати бештар додан ба мақсад мувофиқ аст.  Онҳо 

метавонанд , ҳам талаботҳои бозори дохиларо қонеъ намоянд ва ҳам 

молу хизматрасониҳои рақобатпазирро ба берун содир намоянд. Бо 

дарназардошти ин мо чунин мешуморем, ки дар байни ҳамаи шаклҳои 

соҳибкорӣ дар масъалаи дастгирии давлатӣ ба соҳибкории истеҳсолии 

самти инноватсионидошта аҳамияти ҷиддӣ додан лозим аст, чунки он 

дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ кор намуда, дар таъмини рушди иҷтимоию 

иқтисодии ҷамъият нақши босазо дорад. 

Дар маҷмӯъ ба рушди босуръати соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

вилоятҳо ва маҳалҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ чорабиниҳои зерин мусоидат 

менамоянд: 
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 баландбардории ҳосилнокии меҳнат, баландбардории 

рақобатпазирии молҳои истеҳсолшаванда ва диверсификатсияи 

иқтисоди мамлакат, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои онҳо; 

 фаъолкунии ҷамъиятҳои соҳибкорӣ ва дигар шаклҳои ҳамгироии 

онҳо, таррақӣ додани муҳити солими рақобатнок; 

 танг карда баровардани мавқеи истеҳсолот ва корхонаҳои 

ғайрисамаранок аз бозори маҳаллӣ, инчунин наздиккунии максималии 

маҳсулотҳо, молҳо ва хизматрасониҳои истеҳсолшуда ба истеъмолгарон. 

Ба сифати омилҳои асосӣ, ки суръати рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурдро бозмедоранд, месазад мушкилоти қарздиҳии воқеии 

соҳибкории истеҳсолии хурдро ҷудо намоем. Азбаски пешниҳоди қарзҳо 

ба соҳибкорони истеҳсолӣ аз рӯйи таҳлили фаъолияти бисѐре аз бонкҳои 

тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қоидаҳои умумӣ амалӣ мегардад, 

пояҳои мавҷудаи меъѐрию ҳуқуқӣ ба соҳибкорони истеҳсолӣ дастрасии 

озодро ба манбаъҳои воқеии маблағгузорӣ пурра таъмин карда 

наметавонад. 

Қонунгузории амалкунанда дар самти андозситонӣ ба соҳибкорони 

истеҳсолӣ ягон хел имтиѐзҳои воқеиро пешниҳод наменамояд, аз ҷумла 

ситемаи соддакардашудаи андозситонӣ коркарди иловагиро талаб 

менамояд.  Барои рушди соҳибкории истеҳсолии хурд шароити мусоидро 

ташкил намудан лозим аст (таътилҳои андозӣ, озодкунӣ аз андози фоида 

дар 3-5 соли аввали фаъолияти корхонаҳои истеҳсолии хурди 

инноватсионӣ). 

Ба ақидаи мо, маҷмӯи чорабиниҳо дар самти андозситонӣ, ки 

соҳибкории истеҳсолиро вусъати тоза мебахшанд, бояд аз қисмҳои 

таркиби зерин иборат бошанд: 

  такмилдиҳии  Кодекси андоз, аз ҷумла ҳалли масъалаи ҳисобкунӣ 

ва пардохти андоз аз арзиши иловашуда, ки дар ташкилотҳои калон ва 

миѐна ҳангоми гирифтани молҳо, корҳо ва хизматрасониҳо аз 
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корхонаҳои хурд  бо мақсади коркарди минбаъда ѐ ин ки фурӯш пайдо 

мешавад; 

 бекоркунии баҳисобгирии дукарата (муҳосибӣ ва андозӣ) барои 

корхонаҳои истеҳсолии хурд; 

 ба таври назаррас кам кардан ва сода намудани шаклҳои 

ҳисоботи андозӣ; 

  азнавтақсимкунии воридшавиҳои андозӣ аз соҳибкории хурд ба 

фоидаи буҷети вилоятҳо, аз он ҷумла на камтар аз 70% ба буҷети шаҳру 

ноҳияҳо; 

  беҳтаркунии корҳо оид ба татбиқи лизинг, пеш аз ҳама пешниҳоди 

амволи ғайриманқули шаҳр ҳамчун объекти лизинг; 

  ташкили фондҳои кафолатӣ барои пешниҳоди кафолати қарзҳои 

соҳибкорони истеҳсолии хурд ва пасткунии меъѐрҳои фоизии қарзҳои 

бонкӣ аз ҳисоби воситаҳои буҷети вилоятҳо ва ноҳияҳо. 

Масъалаи норасоии биноҳои истеҳсолӣ ва маъмуриро дар асоси 

мавҷудияти пояҳои қонунгузорӣ бо додани ҳуқуқ ба соҳибкорони 

истеҳсолии хурд оид ба гирифтани биноҳои давлатӣ ва шаҳрӣ дар асоси 

озмун, на чун ҳозира дар шакли музояда ҳал намудан лозим аст. 

Инчунин имконияти хариди биноҳо  бо мавқуфгузории пардохтҳо низ 

бояд пешбинӣ карда шавад. 

Коркарди низоми имтиѐзҳо ва додани сабукиҳоро ба корхонаҳои 

хурд ҳангоми ба иҷораи дарозмуддат гирифтани биноҳои моликияти 

давлатибуда  самаранок меҳисобем. Аз ҷумла, ин метавонад пешниҳоди 

бебозгашти масоҳатҳои истеҳсолӣ ва объектҳои моликияти давлатӣ ба 

ташкилотҳои инфрасохторӣ (бизнес-инкубаторҳо, технопаркҳо, 

марказҳои махсусгардонидашудаи технологӣ ва фондҳои дастгирии 

соҳибкории истеҳсолии хурд), бо баргардонидани баъдинаи воситаҳо 

дар намуди андозҳои ба буҷетҳои сатҳҳои гуногун воридшаванда бошад.  
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3.2. Ташаккулѐбӣ ва рушди инфрасохтори дастгирии соҳибкории 

истеҳсолии хурд 

Рушди соҳибкории истеҳсолии хурд пеш аз ҳама аз инфрасохтори 

дастгирии субъектҳои он вобастагӣ дорад. Инфрасохтори  соҳибкории 

хурд ин маҷмӯи ташкилотҳои тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратӣ мебошад.  

Ташкилотҳои мазкур ба сифати таъминкунандагони намудҳои гуногуни 

талаботҳои соҳибкорон бо мақсади иҷроиши дархостҳо оид ба 

молрасонӣ, иҷрои корҳо ва хизматрасонӣ барои эҳтиѐҷоти давлатӣ, 

ҳангоми амалӣ намудани барномаҳои рушди субъектҳои соҳибкории 

хурд  дар сатҳҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ фаъолияти худро ба роҳ 

мемонанд. 

Ақидаи муаллифон [2,5,7]-ро дастгирӣ намуда,    мо чунин 

мешуморем, ки инфрасохтори дастгирии субъектҳои соҳибкории хурд аз 

унсурҳои таркибии зерин иборат аст: 

  марказҳо ва агентиҳо оид ба рушди соҳибкорӣ; 

 фондҳои давлатии тараққиѐт ва дастгирии соҳибкории хурд; 

  фондҳои мусоидат ба қарзгирӣ  (кафолатӣ, замонатӣ); 

  фондҳои саҳҳомии сармоягузорӣ, ки барои соҳибкорӣ сармоя ҷалб 

менамоянд; 

 технопаркҳо, паркҳои илмӣ, марказҳои инноватсионӣ-технологӣ; 

 бизнес-инкубаторҳо; 

 палатаҳо ва марказҳои ҳунарҳои мардумӣ; 

 марказҳои дастгирии пудратчиѐни хурд; 

 марказҳои маркетингӣ ва таълимию тиҷоратӣ; 

 агентӣ оид ба дастгирии содироти молҳо; 

    ширкатҳои лизингӣ; 

 марказҳои машваратӣ ва дигар ташкилотҳо. 
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Тамсилаи дастгирӣ  ва рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар таркиби худ инфрасохтори дастгирии онро 

ҷой дода, бо мақсади беҳтару хубтар намудани натиҷаҳои фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ аз тарафи мо сохта шудааст (нақшаи 14).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Нақшаи 14. Тамсилаи дастгирӣ ва рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Таҷриба нишон медиҳад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон талаботҳои 

асосӣ ба ташкилотҳое, ки инфрасохтори дастгирии субъектҳои 

соҳибкории хурдро ташкил медиҳанд, дар барномаҳои давлатӣ, вилоятӣ, 

минтақавӣ ва ноҳиявии рушди соҳибкории хурд муқаррар карда 

мешаванд. 

 Дар асоси омӯзиши таҷрибаҳои ватанӣ ва байналмилалӣ мо 

принсипҳои зерини ташаккулѐбии инфрасохтори вилоятии дастгирии 

соҳибкории хурдро дар вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

мақсад мувофиқ мешуморем: 

 мувофиқати рушди объектҳои инфрасохторӣ бо сатҳи рушди 

соҳибкории хурд ва талаботҳои он дар ин ѐ он ноҳияҳо ва вилоят дар 

маҷмӯъ; 

 рушди доираи хизматрасониҳои пешниҳодшавандаи объектҳои 

инфрасохторӣ дар асоси таъминоти моддӣ ва махсусан таъминоти 

молиявии мувофиқ; 

 хислати маҷмӯгии хизматрасониҳои пешниҳодшавандаи объекти 

инфрасохтор (аз рӯйи  принсипи «дар зери як бом» ѐ «равзанаи ягона»), 

ҷойгиркунии хизматрасониҳои гуногун (машваратӣ, таълимӣ, иттилоотӣ, 

ҳуқуқӣ, молиявӣ)  дар сатҳҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ дар доираи як объекти 

инфрасохторӣ; 

 рушди афзалиятноки объектҳои инфрасохтории шаҳрӣ аз рӯйи 

шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқӣ  (фонд),  ки самаранокӣ ва чандирияти худро, 

аз он ҷумла дар масъалаи наздиккунии хизматрасониҳо ба ҷойи 

фаъолият  исбот намудааст; 

 васеъкунии фаъолияти фондҳои мавҷуда ба минтақаҳои ҳамсоя, 

ки дар айни замон чунин объектҳои инфрасохториро ѐ надоранд, ѐ 

ташкил намудани онҳо дар ин маҳалҳо ғайримақсаднок аст. 
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  Бо дарназардошти принсипҳои номбаршуда, мо самтҳои зерини 

ташаккулѐбӣ ва рушди инфрасохтори дастгирии соҳибкории истеҳсолии 

хурдро дар вилояти Хатлон пешниҳод менамоем: 

1. Тайѐр намудани санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ, ки чорабиниҳои танзими 

давлатиро дар ташаккулѐбии низоми таъминоти инфрасохтории 

соҳибкорӣ ба назар мегиранд; 

2. Рушди низомҳои мавҷудаи фондҳои вилоятии (шаҳрии) дастгирии 

соҳибкории хурд; 

3. Коркарди низомнома оид ба ташкили инфрасохтори дастгирии 

соҳибкории истеҳсолии хурд ва муқарраркунии коэффисентҳои 

пасткунанда барои онҳо ҳангоми ҳисоби иҷорапулиҳо; 

4. Ташаккулѐбии афзалиятноки инфрасохтори минтақавии дастгирии 

соҳибкории истеҳсолии хурд (технопаркҳо, марказҳои технологии 

махсусгардонидашуда, марказҳои интиқоли технологияҳо, фондҳои 

венчурӣ) ва инфрасохторҳое, ки ба рушди соҳибкорони корро 

оғозкунанда мусоидат менамоянд (бизнес- инкубаторҳои соҳавӣ ва 

минтақавӣ, марказҳои иттилоотӣ-машваратӣ ва ғайраҳо). 

 Аз сатҳи фаъолияти инфрасохтори дастгирии соҳибкории 

истеҳсолии хурд дараҷаи беҳдошти муҳити соҳибкорӣ вобастагии калон 

дошта, он барои фаъолияти пурсамари субъектҳои соҳибкории истеҳсолии 

хурд заминаи боэътимодро муҳайѐ месозад. Бояд низоми танзими давлатии 

соҳибкории истеҳсолӣ, махсусан дар самти ташкили инфрасохтори дастгирии 

соҳибкорӣ ба беҳтар кардани шароити кории соҳибкорон ва ба онҳо 

расонидани кӯмакҳо дар самтҳои гуногуни фаъолияти истеҳсолию 

хоҷагидориашон равона шуда бошад. Натиҷаи фаъолияти соҳибкорон аз 

дараҷаи ташкили инфрасохтори дастгирии онҳо вобастагии калон дорад. 

Аз рӯйи  маълумотҳои ба дастомада оид ба ташкилотҳои мавҷудаи 

инфрасохтории дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд (фондҳои 

дастгирии соҳибкории хурд, паркҳои технологӣ, марказҳои иттилоотию 
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машваратӣ, бизнес-инкубаторҳо, марказҳои технологии минтақавӣ,  

марказҳои шартномаҳои хурд ва кооператсияи истеҳсолӣ) дар вилояти 

Хатлон гуфтан мумкин аст, ки шумораи ин ташкилотҳо кифоя набуда, 

сатҳу сифати хизматрасониҳои онҳо беҳбудиро талаб менамояд. 

Таҳлили интихобии амалкунии ташкилотҳои дастгирикунандаи 

таррақиѐти соҳибкории хурд дар вилоят нишон дод, ки инфрасохтори 

мавҷудаи вилояти Хатлон дорои камбудиҳои назарраси зерин 

мебошанд: 

 набудани нақша ва системанокӣ дар ташкили унсурҳои 

инфрасохтори дастгирии соҳибкории хурд дар минтақаҳо; 

 бе асосноккунӣ ташкил намудани унсурҳои инфрасохтори 

дастгирии соҳибкории хурд дар минтақаҳо; 

 ҳамоҳангсозии сусти корҳо оид ба тараққиѐт ва дастгирии 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар байни ташкилотҳои амалкунандаи 

инфрасохторӣ ва мақомотҳои ҳукумати иҷроия ва худидоракунии 

маҳаллӣ; 

 нокифоя будани маълумотнокии соҳибкорон, ки дар соҳаи 

истеҳсолӣ кор мекунанд, оид ба ташкилотҳои инфрасохтории мавҷуда 

ва номгӯи хизматрасониҳои пешниҳодкунандаи онҳо; 

 рушди нокифояи пояҳои моддӣ-техникии ташкилотҳои 

инфрасохторӣ, норасоии кадрҳои тахассуснок, машваратчиѐн, 

мутахассисон ва ғайраҳо. 

Бо мақсади бартарафсозии норасоиҳои муайяншуда ва бо 

мақсади ташкили низоми пурраи ташкилотҳои инфрасохторӣ дар 

қаламрави вилояти Хатлон, татбиқи принсипи тақсимоти ташкилотҳои 

инфрасохториро аз рӯйи омилҳои зерин пешниҳод менамоем: 

а) сатҳ ва хусусияти рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳрҳо ва дигар 

минтақаҳои вилоят; 
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б) шумораи аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъоли вилоят ва шаҳру 

ноҳияҳои алоҳидаи он; 

в) мавҷудияти барномаҳои мақсадноки тараққиѐт ва дастгирии 

соҳибкории истеҳсолии хурд; 

г) мавҷудият ѐ ин ки набудани ташкилотҳои инфрасохтории 

дастгирии соҳибкории хурд. 

Мақомотҳои ҳукумати иҷроия ва худидоракунии маҳаллӣ дар 

масъалаи ташкили инфрасохтори дастгирии соҳибкории истеҳсолии 

хурд метавонанд яке аз вариантҳои зеринро интихоб намоянд: 

1. Дар мувофиқат бо принсипи тақсимоти ташкилотҳои 

инфрасохтории пешниҳодшуда, ҳукуматҳои маҳалҳои алоҳидаи вилоят 

самтҳои асосии корҳоро оид ба ташкили инфрасохторҳо муайян 

менамоянд, ки онҳо дар барномаи тараққиѐт ва дастгирии соҳибкории 

хурд ҳамчун фасли алоҳида нишон дода мешаванд; 

2. Дар асоси анкетакунонӣ ва пурсиши соҳибкорон 

хизматрасониҳои муҳимтарин оид ба дастгирӣ ва рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар ҳар як минтақаи алоҳида муайян карда мешавад; 

3. Консепсия (низомнома) оид ба ташкил ва амалкунии 

ташкилотҳои инфрасохторӣ коркард мешавад, ки  он баъди муҳокимаи 

Шӯро оид ба соҳибкории хурд ѐ дигар ташкилотҳои ҷамъиятӣ аз тарафи 

раиси Ҳукумати вилоят тасдиқ карда мешавад. 

4. Бо мақсади рушди муваффақонаи соҳибкории истеҳсолии 

хурд ташкили шаклҳои пешрафтатари инфрасохторҳо зарур аст. Дар 

байни онҳо мувофиқ ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон  шаклҳои 

зеринро ҷудо намудан мумкин аст: 

 бизнес-инкубаторҳо (соҳавӣ, вилоятӣ), ҳамчун шакли самараноки 

дастгирӣ ва рушди соҳибкорони корро оғозбахшанда; 
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 технопаркҳо ва паркҳои индустриалию саноатӣ, ҳамчун 

сохторҳои мусоидаткунада ба якҷояшавии захираҳои илмӣ, моддӣ ва 

молиявии корхонаҳои истеҳсолии хурд; 

  марказҳои иттилоотию машваратӣ оид ба рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд; 

  марказҳои технологии вилоятӣ, ҳамчун сохтори татбиқи 

технологияҳои ҳозиразамони истеҳсолӣ ва хоҷагидорӣ; 

  марказҳои шартномаҳои хурд ва кооператсияи истеҳсолӣ, ҳамчун 

сохтори ба ҳамкориҳои пурсамари байни соҳибкории истеҳсолии хурду 

калон мусоидаткунанда; 

 шаклҳои ҳозиразамони ташкилотҳои инфрасохторӣ ва ҷалби 

захираҳо барои рушди соҳибкории истеҳсолии хурд (фондҳои венчурӣ, 

лизинг, франчайзинг). 

Бо мақсади татбиқи унсурҳои нав ва нокифояи инфрасохтори 

дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд аз тарафи муаллиф лоиҳаҳои 

зерини консепсияҳо коркард гардиданд, ки онҳоро метавон ҳамчун 

консепсияҳои намунавӣ (появӣ) тавсия намуд: консепсия ва  тавсияҳо оид 

ба ташкили паркҳои индустралию саноатӣ (паркҳои саноатӣ) ва 

технопаркҳо; консепсияи ташаккулѐбии низомҳои ягонаи иттилоотию 

машваратии НЯИ «Соҳибкории хурд». 

Дар айни замон дар баробари ташкил ва рушди низоми пурраи 

ташкилотҳои инфрасохторӣ, дар такмилдиҳии танзими рушди 

соҳибкории хурд ислоҳотҳои фундаменталӣ ва институтсионалӣ низ 

аҳамияти муҳим доранд. Ин ислоҳотҳо ба қонунгузории амалкунанда, 

мавқеъ ва нақши соҳибкории истеҳсолии хурд дар иқтисодиѐт, инчунин 

самтҳои асосии дастгирии он аз тарафи мақомотҳои давлатии ҳукумати 

иҷроия дахл доранд. 
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3.3. Мукаммалсозии низоми танзими давлатии рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд 

Бо мақсади ҳалли мушкилоти асосӣ, ки рушди самараноки 

соҳибкориро бозмедоранд, истифодаи маҷмӯи чораҳои молиявӣ ва 

андозиро барои ҳавасмандгардонии рушди соҳибкории хурд дар бахши 

истеҳсолӣ ба мақсад мувофиқ мешуморем. Ба назари мо, такмилдиҳии 

танзими рушди соҳибкории истеҳсолии хурд коркард ва дар амал татбиқ 

намудани маҷмӯи санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ ва қонунгузорӣ, инчунин 

тараққӣ додани шумораи зиѐди  институтҳои иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо менамояд. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар ҳамаи вилоятҳо ва минтақаҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар вилояти Хатлон  низоми танзим ва 

дастгирии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд амал мекунад. 

Дар расми 15 низоми вилоятии  танзим ва дастгирии рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд  нишон дода шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Нақшаи 15. Низоми вилоятии танзим ва дастгирии рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд 
Таҳлили нақшаи 15  нишон медиҳад, ки чорабиниҳо оид ба тараққӣ 

додани пояҳои меъѐрию ҳуқуқӣ ва чорабиниҳо оид ба баландбардории 

маданияти соҳибкорӣ (барномаҳои махсуси таълимӣ ва омӯзишӣ, пеш аз 

ҳама оид ба такмили қобилиятҳо ва малакаҳои соҳибкорӣ, инчунин 

таълим додан ва бозомӯзии хизматчиѐни давлатӣ, барномаҳои махсуси 

ВАО, тарғиб ва равшаннамоӣ) дорои самараи зиѐдтару тезҳосилшаванда 

Соҳибкории истеҳсолии хурд 

Табодули
иттилоот 

Дастгирии 
молиявӣ ва 

амволӣ 

Дастгирии 
тараққиѐти 

ташкилотҳои 

инфрасохторӣ  

Бозомӯзӣ ва 

баландбардо 

рии тахассуси 

кадрҳо  

Танзими 
пояҳои 

меъѐрию 

ҳуқуқӣ  
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мебошанд. Қайд кардан зарур аст, ки фоидаи зиѐдтар аз татбиқи ин 

чорабиниҳо дар муҳлатҳои миѐна ва дароз ҳис карда мешаванд. 

Дар давраи кӯтоҳмуддат чорабиниҳои дастгирии бевоситаи 

субъектҳои соҳибкории хурд (молиявӣ, истеҳсолию техникӣ, амволӣ, 

машваратӣ) фоиданоканд, аммо самараи афзуншаванда аз ин 

чорабиниҳо минималӣ мебошад. Зеро онҳо дар маҷмӯъ ба муҳити рушди 

соҳибкорӣ ва ба он додани хислати ҳавасмандӣ  таъсири зиѐд расонида 

наметавонад. Асосан, чунин чорабиниҳо бо мақсади расонидани 

хизматрасониҳои тиҷоратӣ ба соҳибкорон дар минтақаҳое амалӣ 

мешаванд, ки дар он ҷойҳо чунин намуди хизматрасониҳо нокифоя аст, ѐ 

умуман мавҷуд нестанд. 

Ба назари мо, танзими меъѐрии пояҳои ҳуқуқӣ бояд шароитро 

барои дастгирӣ ва рушди афзалиятноки  соҳибкории истеҳсолии хурд 

дар қаламрави шаҳрҳои калони Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайѐ  созад ва 

аз амалиѐтҳои зерин иборат бошад: 

 асосноккунӣ, коркард ва тасдиқи лоиҳаҳои стратегӣ ва 

барномаҳои мақсадноки рушди соҳибкории истеҳсолии хурд аз тарафи 

мақомотҳои қонунбарор, ки маблағгузории онҳо аз ҳисоби буҷетҳои 

давлатӣ ва маҳаллӣ таъмин карда мешавад; 

 аз тарафи мақомотҳои  ҳукумати иҷроия тайѐр намудан ва қабули 

ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ, низомномаҳо ва дастурамалҳо, ки фаъолияти 

ташкилотҳои инфрасохториро дар маҳали мушаххас ба танзим 

медароранд, тартиби ба онҳо пешниҳод намудани кӯмакҳои молиявӣ; 

 коркард ва тасдиқи ҳуҷҷатҳои меъѐрӣ бо мақсади татбиқи 

муқаррароти қонунҳои давлатӣ, ки ба дастгирӣ ва рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд равона гардидаанд. 

Дар самти тайѐр намудан, бозомӯзӣ ва баландбардории дараҷаи 

тахассуси кормандон  дастгирии субъектҳои соҳибкории истеҳсолии хурд 
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аз тарафи мақомотҳои давлатии ҳукумати иҷроия ва худидоракунии 

маҳаллӣ бояд дар намудҳои зерин амалӣ карда шаванд: 

-  аз ҳисоби буҷети давлатӣ дар хориҷи кишвар барои омӯхтани 

касбҳои муҳандисӣ, бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсоли таҷҳизотҳо, 

дастгоҳҳо ва коркарди технологияҳои истеҳсолӣ дар дохили кишвар, 

сафарбар намудани ҷавонони лаѐқатманд; 

- коркарди барномаҳои таълимӣ ва омӯзишии намунавӣ, ки ба 

тайѐр намудан, бозомӯзӣ ва баландбардории дараҷаи тахассуси 

кормандони корхонаҳои истеҳсолии хурд равона гардидаанд; 

- ташкил намудани шароит  барои баландбардории тайѐрии касбии 

мутахассисони касбҳои коргарӣ; 

- омӯзондани асосҳои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ба 

соҳибкорони корро оғозбахшанда  аз ҳисоби маблағҳои буҷетҳои 

давлатӣ ва маҳаллӣ. 

Дар вилояти Хатлон дар доираи татбиқи чорабиниҳои барномаи 

мақсаднок аз ҳисоби маблағҳои буҷети вилоят 450 нафар мутахассисони 

корхонаҳои истеҳсолии хурд тӯли солҳои 2010-2016 курсҳои тайѐрӣ ва 

бозомӯзиро гузаштаанд. 

Дастгирии рушди ташкилотҳои инфрасохторӣ дар таркиби худ 

чорабиниҳои зеринро дар бар мегирад: 

  коркард ва тасдиқи консепсияи рушди ташкилотҳои инфрасохторӣ 

дар қаламрави вилоят ва шаҳру ноҳияҳои он; 

  ташкилкунӣ ва тасдиқи номгӯи ташкилотҳои инфрасохторӣ; 

  коркард ва мувофиқкунии тавсияҳои методӣ оид ба ташкили 

технопаркҳо, паркҳои саноатӣ, кластерҳо, марказҳои 

махсусгардонидашуда, бизнес-инкубаторҳо барои соҳибкории 

истеҳсолии хурд бо иштироки бевоситаи Ҳукумати вилоят; 

  коркард ва татбиқи лоиҳаҳои махсуси сохтмони биноҳои истеҳсолӣ 

барои корхонаҳои хурд аз ҳисоби истифодаи афзалиятҳои ҳамкориҳои ба 
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роҳ мондашудаи байни соҳибкорон ва мақомотҳои давлатӣ (шарикии 

давлатию хусусӣ). 

         Дар шаҳрҳои вилоят якчанд кластерҳо ташкил гардида, 

бомуваффақият кор карда истодаанд. Масалан, дар шаҳри Данғара 

истеҳсоли маҳсулотҳои нафтӣ дар ҳоли афзоиш аст, дар шаҳри Кӯлоб 

бошад, минтақи саноатӣ оид ба истеҳсоли маснуот  фаъолият менамояд. 

Дастгирии молиявии соҳибкории истеҳсолии хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва минтақаҳои он бояд аз чорабиниҳои зерин иборат бошад: 

 маблағгузории мақсадноки лоиҳаҳои истеҳсолӣ, инноватсионӣ 

ва барномаҳои  субъектҳои соҳибкории хурд, ки дар минтақаи додашуда 

амалӣ мегарданд, дар шакли кӯмакҳои хурд; 

 дастгирии молиявии лоиҳаҳои истеҳсолӣ, инноватсионӣ ва 

барномаҳои субъектҳои соҳибкории хурд дар шакли қарзҳо аз ҳисоби 

буҷет; 

 таъминоти фаъолияти истеҳсолии корхонаҳои хурд тавассути 

истифодаи воситаҳои ҳозиразамони иҷораи молиявӣ (лизинг), факторинг 

ва франчайзинг; 

 қисман ҷубронкунии фоизҳои қарзҳои субъектҳои соҳибкории 

истеҳсолии хурд, ки онҳоро ташкилотҳои қарзию молиявӣ додаанд. 

Дар шаҳри Бохтар дар давоми солҳои 2010-2016 аз ҳисоби буҷети 

шаҳр ба 30 корхонаҳои истеҳсолии хурд барои ҷуброн намудани 

хароҷотҳояшон оид ба иштирок дар намоишгоҳҳо 18,5 ҳазор сомонӣ 

маблағҳо сарф гардидаанд. 

Дастгирии амволии соҳибкории истеҳсолии хурд ва ташкилотҳои 

инфрасохториро дар намуди супоридани ҳуқуқи истифодабарии амволи 

давлатӣ (қитъаҳои замин, биноҳо, иншоотҳои сохташуда, биноҳои 

ғайриманзилӣ, таҷҳизотҳо, мошинҳо, механизмҳо, воситаҳои нақлиѐт, 

чизу чораҳо, асбобҳо) амалӣ намудан ба мақсад мувофиқ аст. 

Супоридани амвол ҳам бо музд ва ҳам бемузд ѐ бо шартҳои имтиѐзнок 
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бояд амалӣ гардад. Барои мисол, маркази рушди соҳибкории шаҳри 

Бохтар барои иҷораи бино фақат 25%-и меъѐри иҷоравии муайяншударо 

мепардозад. Шарти асосии супоридани амволи давлатӣ бо шароити 

имтиѐзнок ин истифодаи мақсадноки он бояд бошад. 

Табодули иттилоотӣ метавонад, ба воситаи низоми ягонаи 

дастгирии иттилоотии соҳибкории  хурд амалӣ гардад. Дар шаҳри Бохтар 

сомонаи соҳибкории хурд ташкил карда шудааст, шабакаҳои  

иттилоотии хурд ва марказҳои машваратӣ фаъолият мебаранд. 

Дар бахши соҳибкории хурд (дар корхонаҳои хурд ва фаъолияти 

меҳнатии инфиродӣ) дар айни замон 48%-и аҳолии машғули кори шаҳри 

Бохтар  кор мекунанд. Аз ним зиѐди субъектҳои соҳибкории хурд ба 

соҳаҳои савдо ва хуроки умум тааллуқ доранд, аз чор як ҳиссаи 

корхонаҳои хурд дар соҳаҳои сохтмон ва саноат фаъолият менамоянд. 

Ҳиссаи калони корхонаҳои истеҳсолии хурд дар соҳаҳои матбуот, 

саноати тиббӣ ва озуқаворӣ бомуваффаққият кор мекунанд. Дар 

истеҳсолоти коркарди маҳсулотҳо дар соли 2016-ум 9,6%-и корхонаҳои 

хурд кор мебурданд. 

Дар соли 2016 дар шаҳри Бохтар 1 бизнес-инкубатор ва 4 парки 

технологӣ фаъолият мебурданд, ки онҳо 20 корхонаи инноватсионии 

хурдро муттаҳид менамуданд. Ин шумора, албатта, барои рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд нокифоя аст. Дар баробари ин, 

технологияҳои нав дар истеҳсолот бисѐр ҳам суст татбиқ мегарданд, 

иқтидорҳои истеҳсолӣ ва биноҳои  холӣ дар корхонаҳо ғайрисамаранок 

истифода мегарданд.  

Қайд кардан зарур аст, ки аз рӯйи натиҷаҳои пурсишномаҳои 

гузаронидашуда фақат 12%-и соҳибкорони истеҳсолии хурд барои рушди 

худ аз қарзҳои бонкӣ истифода мебаранд, қисми боқимода бо ин мақсад 

ба фоидаи корхона ѐ ин ки маблағҳои худӣ такя мекунанд.  
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Вақтҳои охир  тамоюли истифодаи қарзҳои истеъмолӣ барои 

маблағгузории фаъолияти корхонаҳои хурд васеъ мегардад, чунки 

тартиби гирифтани чунин қарзҳо нисбат ба қарзҳои тиҷоратӣ сода карда 

шудааст. 

Дар айни замон коркарди алгоритми фаъолияти мақомотҳои 

давлатии ҳукумати иҷроия оид ба такмилдиҳии танзими рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар асоси истифодаи захираҳои маҳдуд 

аҳамияти муҳим пайдо менамояд. Ҷудокунии самтҳои афзалиятнок ва 

дастгирии рушди онҳо дар кори мақомотҳои давлатии ҳукумати иҷроия 

амалиѐтҳои асосӣ ба ҳисоб мераванд. 

Қайд кардан зарур аст, ки татбиқи технологияҳои иттилоотӣ ва 

сарфакунандаи энергия дар иқтисодиѐт, махсусан дар фаъолияти амалии 

соҳибкории истеҳсолии хурд метавонад,а омили муайянкунандаи рушди 

самараноки он дар ояндаи дур бошад. 

Дар шароити ҳозира истифодаи банақшагирии стратегиро ба 

мақсад мувофиқ мешуморем.   Он метавонад, новобаста аз шаклҳои 

моликият ва шаклҳои ташкилию ҳуқуқии корхонаҳо раванди 

такрористеҳсолро таъмин намояд. 

Аз ин рӯ, бо иштироки бевоситаи муаллиф лоиҳаи стратегии 

«Рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар вилояти Хатлон дар давраи то 

соли 2020» коркард гардидааст, ки мақсади асосии он рушди 

муваффақонаи корхонаи истеҳсолии хурд дар асоси таҷдиди корхонаҳои 

калон, такмили инфрасохтори дастгирии соҳибкорӣ, пасткунии арзиши 

аслии маҳсулот аз ҳисоби азхудкунии технологияҳои нав ва 

кооператсияи соҳибкориҳои хурду бузург мебошад. 

Барои комѐб гардидан ба мақсадҳои стратегии ин лоиҳа аз тарафи 

мо вазифаҳои асосии зерин муайян шудаанд: 

1. Мусоидат намудан ба ҷалби маблағҳо ва сармоягузориҳо барои 

субъектҳои соҳибкории истеҳсолии хурд; 
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2. Тараққӣ додани кооператсияи истеҳсолии соҳибкории хурд; 

3. Мусоидат намудан ба раванди таҷдиди масоҳатҳои холӣ ва 

иқтидорҳои истеҳсолии бекормонда дар корхонаҳои калон; 

4. Ташкили технопаркҳои минтақавӣ ва соҳавӣ, паркҳои 

индустриалию саноатӣ, бизнес-инкубаторҳо, сохтмони блок-модулҳо 

барои корхонаҳои истеҳсолии хурд; 

5. Ташфиқу тарғиби маҳсулотҳои корхонаҳои истеҳсолии хурд 

ва соҳибкорони инфиродӣ; 

6. Беҳтаркунии корҳо оид ба тайѐр намудан ва бозомӯзии 

мутахассисон барои корхонаҳои истеҳсолии хурд. 

Барои ҳалли вазифаҳои стратегии лоиҳа усули комплексӣ истифода 

мегардад, ки он аз қисмҳои таркибии зерин иборат аст: 

 иштироки субъектҳои соҳибкории истеҳсолии хурд дар татбиқи 

барномаҳо ва лоиҳаҳои нақшаи стратегии рушди шаҳрҳои вилоят, дар 

иҷроиши дархостҳои давлатӣ ва рушди хоҷагии шаҳрӣ; 

 ҷойгиркунии корхонаҳои хурд дар масоҳатҳои холии 

корхонаҳои шаҳрҳо, мусоидат намудан ба рушди алоқаҳо дар асоси 

қарордодҳои хурд ва алоқаҳои кооператсионии соҳибкории хурд ва 

бузург; 

 ташкили инфрасохтори дастгирӣ ва рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд: паркҳои соҳавӣ ва минтақавӣ, паркҳои технологӣ, 

марказҳои илмию истеҳсолӣ ва идоравии соҳибкорӣ; 

 муттаҳидкунии захираҳои молиявӣ ва ташкилии шаҳрҳо, 

бонкҳо, сармоягузорон, соҳибкорон, фондҳо барои татбиқи лоиҳаҳо ва 

барномаҳои мушаххаси рушди соҳибкории истеҳсолии хурд. 

Комѐб гардидан ба мақсади асосии лоиҳа татбиқи маҷмӯи 

чорабиниҳо ва ташкили низоми пурраи тараққиѐт ва дастгирии 

соҳибкории истеҳсолии хурдро дар шаҳрҳои калони вилояти Хатлон дар 

бар мегирад. 
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Маҷмӯи  чорабиниҳои амалишаванда, пеш аз ҳама ба сифати 

чорабинии афзалиятноки татбиқшаванда, ҷудокунии барномаи сохтмони 

блок-модулҳои истеҳсолӣ  барои  ҷойгиркунии корхонаҳои хурд  (аз рӯйи 

принсипи иштироки саҳҳомӣ, тақсимоти масоҳатҳо дар асоси озмун  ) 

нигаронида мешавад. Барои расидан ба мақсадҳои лоиҳа инчунин 

чорабиниҳои зерин бояд амалӣ гарданд: 

1. Коркарди нақшаҳои ҳозиразамони ҷалби захираҳои молиявӣ 

(иштироки саҳҳомӣ, ҷалби фондҳои венчурӣ ва сармоягузорӣ, истифодаи 

механизмҳои лизинг ва факторинг); 

2. Ташкили бизнес-инкубаторҳои минтақавӣ (дар ҳар як ноҳияҳо 

ва шаҳрҳо) ва соҳавӣ (истеҳсоли мебел, хизматрасониҳои хоҷагии 

манзилию коммуналӣ, коркарди метал ва ғайра) барои соҳибкорони 

оғозбахшандаи фаъолият дар соҳаи истеҳсолот, ташкили паркҳои 

технологӣ барои корхонаҳои хурд ва илмию истеҳсолӣ; 

3. Ташкили паркҳои индустралию саноатӣ ва корхонаҳои хурди 

махсусгардонидашуда дар масоҳатҳои холии корхонаҳои саноатӣ (дар 

соҳаи коркарди метал, истеҳсоли асбобҳои маишӣ ва молҳои ниѐзи 

аввал, хизматрасониҳои хоҷагии манзилию коммуналӣ, истеҳсоли мебел, 

тирезаҳо, дарҳо); 

4. Ҷалби соҳибкории хурд ба кооператсияи истеҳсолӣ бо 

соҳибкории бузург (ташкили корхонаҳо хурд, ки барои корхонаҳои 

калон маҳсулотҳои пурракунандаро истеҳсол менамоянд, ташкили 

кластерҳои корхонаҳои хурд, ташкили маркази кооператсияи истеҳсолии 

шаҳрӣ (маркази қарордодҳои хурд); 

5. Ташкили низоми тайѐр намудан ва бозомӯзии кадрҳо барои 

соҳибкории истеҳсолии хурд (ташкили бонки маълумотҳои кадрҳо барои 

соҳибкории истеҳсолии хурд, ташкили омӯзиш ва бозомӯзии соҳибкорон 

аз рӯйи барномаҳои махсус). 
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Заминаи муҳим барои татбиқи вазифаҳои гузошташуда ин омил ба 

шумор меравад, ки дар лоиҳаи стратегии «Рушди соҳибкории истеҳсолии 

хурд дар вилояти Хатлон дар давраи то соли 2020»  масоҳатҳои 

ҷойгиркунии бизнес-инкубаторҳо ва технопарҳо мушахасс гардидаанд. 

Варианти дигари тараққӣ додани технопаркҳо ин истифодаи масоҳатҳои 

холии корхонаҳои калони саноатӣ ба шумор меравад.  

Самтҳои ояндадори рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар шаҳри 

Бохтар дар айни замон инҳоянд: 1) коркарди маҳсулотҳои кишоварзӣ; 2) 

саноати озуқаворӣ; 3) соҳаи хоҷагии манзилию коммуналӣ; 4) истеҳсоли 

масолеҳи сохтмонӣ; 5) истеҳсоли таҷҳизоти энергетикӣ. 

Муносибати ҳамаҷониба ба баҳодиҳии самаранокии низоми 

минтақавии рушди соҳибкории хурд, ки бо таҳлили қиѐсии тағйиротҳои 

нишондиҳандаҳои асосии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд асоснок 

карда мешавад, имконияти баровардани чунин хулосаро медиҳад: дар 

маҷмӯъ низоми минтақавии рушди соҳибкории хурд самаранокии 

баланди худро нишон медиҳад. 

Аммо  пастшавии суръати афзоиши шумораи корхонаҳои хурд ва 

шумораи миѐнарӯйхатии кормандони он андешидани чорабиниҳои 

иловагиро оид ба тараққӣ додани яке аз унсурҳои асосии система, яъне 

муҳити меъѐрию ҳуқуқии соҳибкории хурд  тақозо менамояд. Барои 

ислоҳи вазъият зарур аст, ки таъсири манфии раванди танзим ва 

назорати фаъолияти соҳибкорӣ дар қаламрави вилояти Хатлон паст 

карда шавад. Бо ин мақсад гузаронидани аудити равандҳои мавҷудаи 

танзим ва назорати соҳибкории истеҳсолии хурд (бақайдгирӣ, 

иҷозатдиҳӣ ва мувофиқатнамоӣ, шартҳои ҷудокунии қитъаҳои замин, 

биноҳо, амвол,  назоратбарӣ ва ғайраҳо) бо ҷалби ташхисгарони холис 

ба мақсад мувофиқ аст. Аз рӯйи натиҷаҳои ин аудит коркард ва 

амалисозии чорабиниҳо оид ба мусоидгардонии ин равандҳо  амри 

зарурӣ ба ҳисоб меравад. 
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Иҷроиши маҷмӯи чорабиниҳои барномаҳои мақсаднок имконият 

доданд, ки дар соли 2016 нисбат ба соли 2010-ум ҳиссаи умумии 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба 

миқдори 4,6%, ҳиссаи воридшавиҳо аз ҳисоби соҳибкории хурд ба 

вилояти Хатлон  ба миқдори 7,5% афзун гарданд. 

Бояд иқрор шуд, ки яке аз унсурҳои асосии дастгирӣ ва рушди 

соҳибкории истеҳсолии хурд ин мавҷудияти барномаи миѐнамуддати 

мақсаднок ба ҳисоб меравад. Бо мақсади дақиқ муайян намудани ҳолати 

воқеии соҳибкории истеҳсолии хурд 24 барнома ва нақшаҳои 

чорабиниҳои амалкунанда дар вилоят омӯхта шуда, норасоиҳои асосии 

зерини онҳо муайян карда шуданд: 

1.  Набудани усули тасдиқшуда ва муносибати системавӣ ба 

коркард ва мувофиқатнамоии барномаҳои мақсаднок дар ноҳияҳои 

вилоят ; 

2. Набудани асосноккунӣ ѐ ин ки шарҳу эзоҳи ҳолати мушкилот, 

инчунин мақсаду вазифаҳои чорабиниҳо ва баҳодиҳии натиҷанокии онҳо 

қариб дар ҳамаи ноҳияҳои вилоят; 

3. Муҳлати амалкунии барномаҳо ва чорабиниҳо аз як сол то 4-

5 сол  давом меѐбад; 

4. Дар як қатор барномаҳо сарчашмаҳои маблағгузорӣ нишон 

дода нашудаанд, чорабиниҳои барномаҳо ва нишондиҳандаҳои 

натиҷанокии онҳо аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок нагардидаанд. 

Бо дарназардошти ин натиҷаҳо ва таҷрибаи мавҷуда талаботҳои 

асосӣ барои коркарди барномаҳои дастгирӣ ва рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд мураттаб гардидаанд. 

Нишондиҳандаҳои ба нақша гирифташаванда оид ба назорати 

татбиқи чорабиниҳои лоиҳа то соли 2020 бояд инҳо бошанд: 

1. Баланбардории ҳиссаи захираҳои молиявии ҷалбшуда дар ҳаҷми 

умумии сармоягузорӣ то ба 75%; 
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2. Пур намудани бозор бо молҳо ва хизматрасониҳои сифатнок, 

пасткунии арзиши аслии маҳсулот, зиѐдкунии истеҳсоли маҳсулотҳои 

рақобатпазир, васеъкунии номгӯи маҳсулотҳо, афзоиш додани ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулотҳои корхонаҳои хурд ба миқдори 2 - 2,5 маротиба; 

3. Афзун намудани шумораи корхонаҳои хурд, ки бо корхонаҳои 

бузург ба кооператсияи истеҳсолӣ машғул мешаванд  ба миқдори то 50%. 

4. Зиѐд намудани шумораи корхонаҳои истеҳсолии хурди 

махсусгардонидашуда, ки дар масоҳатҳои холии истеҳсолӣ ташкили 

мегарданд, ба миқдори 2 - 2,5 маротиба; 

5. Ташкили инфрасохтори рушди соҳибкории истеҳсолии хурд, 

зиѐдкунии шумораи технопаркҳо, паркҳои саноатӣ барои корхонаҳои 

истеҳсолии хурд ва шумораи коргарони корхонаҳои истеҳсолӣ ба 

миқдори на камтар аз 2 маротиба; 

6. Баландбардории саҳми соҳибкории истеҳсолии хурд дар 

соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳр,  таъсиси мавқеи мусбати 

соҳибкорӣ; 

7. Зиѐдкунии шумораи кормандони тахассуснок дар корхонаҳои 

истеҳсолии хурд. 

Дар асоси омӯзиш ва системакунонии маводҳои ба мавзӯи 

диссертатсия мувофиқбуда ва натиҷаҳои пурсишномаҳо, анкетакунонии 

субъектҳои соҳибкории истеҳсолии хурд, ки дар давоми солҳои 2012-2016 

гузаронида шуданд, номгӯи чорабиниҳои асосӣ оид ба такмилдиҳии 

танзими рушди соҳибкории истеҳсолии хурд мураттаб гардидааст.  Ин 

номгӯи чорабиниҳо аз қисмҳои зерин иборат аст: 

1) Муайянкунии афзалиятҳои дарозмуддат ва миѐнамуддати 

рушди соҳибкории истеҳсолии хурд дар сатҳи маҳаллӣ  дар мувофиқат бо 

хусусиятҳои хоси минтақаи додашуда ва барномаҳои рушди иқтисодию 

иҷтимоӣ; 
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2) Коркард ва татбиқи лоиҳаҳои стратегӣ ва барномаҳои 

миѐнамуддати маҳаллӣ оид ба рушди соҳибкории истеҳсолии хурд; 

3) Иштирок дар ташкилкунии ташкилотҳои минтақавии 

инфрасохтори дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд (паркҳои 

технологӣ, паркҳои саноатӣ, бизнес-инкубаторҳо, марказҳои 

махсусгардонидашудаи истеҳсолӣ) бо истифодаи воситаҳои буҷети 

маҳаллӣ; 

4) Ба субъектҳои соҳибкории истеҳсолии хурд пешниҳод намудани 

фармоишҳои  давлатӣ оид ба истеҳсоли маҳсулотҳо, корҳо ва 

хизматрасониҳо, додани имтиѐзҳо ба  он қисми андозҳои 

пардохтшаванда, ки ба буҷети маҳаллӣ гузаронида мешаванд; 

5) Ба воситаи содагардонии тартиботи маъмурӣ ва осон намудани 

дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ, амволӣ ва иттилоотӣ амалан татбиқ 

намудани чорабиниҳои дастгирии субъектҳои соҳибкории истеҳсолии 

хурди оғозкунандаи фаъолияти худ; 

6) Татбиқи амалии чорабиниҳо оид ба дастгирии иттилоотию 

машваратии субъектҳои соҳибкории истеҳсолии хурд, бо истифодаи 

воситаҳои буҷети маҳаллӣ омӯзондан ва бозомӯзии мутахассисон барои 

корхонаҳои истеҳсолии хурди иинноватсионӣ (ташкили марказҳо ва 

нуқтаҳои иттилоотию машваратӣ); 

7) Коркард ва татбиқи механизмҳои ҷалби иқтидори соҳибкории 

истеҳсолии хурд ба ташкили истеҳсолот ва кушодани ҷойҳои корӣ 

ҳангоми таҷдид, дигаркунии самти фаъолият ва мустаҳкамкунии 

корхонаҳои бузург дар қаламрави минтақаи мушаххас; 

8) Ҳамоҳангсозии чорабиниҳо ва захираҳои дастгириҳои давлатӣ, 

мунисипалӣ ва ҷамъиятии соҳибкории истеҳсолии хурд дар қаламрави  

минтақаи додашуда. 

Дар маҷмӯъ, татбиқи самтҳои асосии такмилдиҳии танзими 

тараққиѐт ва дастгирии соҳибкории истеҳсолии хурд имконият медиҳад, 

ки  рушди иқтисодиѐт ва баландбардории сатҳи зиндагии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин карда шавад. 
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Таҳлили коррелятсионӣ ва регресионии натиҷаҳои фаъолияти 

иқтисодии субъектҳои истеҳсолии хурд бо мақсади муайянкунии 

динамикаи рушди он гузаронида мешавад. Дар  асоси ин таҳлилҳо 

тамсилаҳои иқтисодию математикӣ коркард мегарданд. Ҳангоми интихоби 

нишондиҳандаҳо мо ба натиҷаҳои интиҳоӣ аҳамият дода, ҳамчун 

нишондиҳандаҳои таҳлилӣ даромади корхонаҳои хурд ва маҷмӯи маҳсулоти 

минтақавиро қабул намудем:  

У1 – Даромади корхонаҳои хурди вилояти Хатлон, млн. сомонӣ 

(аломати натиҷавӣ); ба сифати омилҳои таъсиррасон (аломатҳои омилӣ) 

нишондиҳандаҳои зеринро қабул намудем: 

Х1 – Шумораи коргарони корхонаҳои хурд, нафар; 

Х2 – Фонди музди меҳнати корхонаҳои хурд, млн. сомонӣ; 

Х3 – Индекси ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои хурд; 

У2 – Маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилояти Хатлон, млн. сомонӣ 

(аломати натиҷавӣ); ба сифати омилҳои таъсиррасон (аломатҳои омилӣ) 

нишондиҳандаҳои зеринро қабул намудем: 

Х1 – Сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ, млн. сомонӣ; 

Х2 – Даромади корхонаҳои хурд, млн. сомонӣ; 

Х3 – Сармоягузории хориҷӣ ба иқтисоди вилояти Хатлон, млн. сомонӣ. 

Ҳисобҳо дар мошинаи электронии ҳисоббарор бо ѐрии барномаи 

стандартии regree 2.78 бурда шудаанд: 

1. Таҳлили коррелятсионии Даромади корхонаҳои хурди 

вилояти Хатлон 

Маълумот дар бораи тағйирѐбандаҳо 
Ишорати 

аломат 
Аломат Воҳиди ченкунӣ 

У 
Даромади корхонаҳои хурди 

вилояти Хатлон 
млн. сомонӣ 

Х1 
Шумораи коргарони корхонаҳои 

хурд 
нафар 

Х2 
Фонди музди меҳнати корхонаҳои 

хурд 
млн. сомонӣ 

Х3 
Индекси  ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти корхонаҳои хурд 
- 
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Коэффисентҳои ҷуфтии коррелятсия 

Барои он ки тамсилаи бисѐромилаи регресивии аломати Даромади 

корхонаҳои хурди вилояти Хатлон сохта шавад, қаблан бояд аломатҳои 

омилӣ ҷудо карда шаванд. Бо ин мақсад мо матритсаи коэффисентҳои 

ҷуфтии коррелятсияро меѐбем: 

 У Х1 Х2 Х3 

У 1 0,90032 0,88956 0,84615 

Х1 0,90032 1 0,99601 0,57173 

Х2 0,88956 0,99601 1 0,56925 

Х3 0,84615 0,57173 0,56925 1 

 

Дар сатри якуми ин матритса коэффисентҳои Rух навишта шудаанд, ки 

онҳо зичии алоқамандии ҳар як аломатро ифода менамоянд. 

Натиҷаҳои ҳисоби регрессияи бисѐрченака 

ТАҒЙИРЁБАНДАҲОИ НОВОБАСТА 

Тағйир. 
Қимати 

миѐна 

Фарқияти 

миѐнаи 

квадратӣ 

Коррелятсия 
Коэффисенти 

регрессия 
Т 

Х1 968,29 471,18 0,90032 0,2522 4,6256 

Х2 4,3857 2,5752 0,88956 -27,25 4,3643 

Х3 1,1934 0,32,51 0,84615 121,4 3,5502 

 

ТАҒЙИРЁБАНДАИ ВОБАСТА 

Қимати миѐна Фарқияти миѐнаи квадратӣ 

84,486 79,076 

  

Нишондиҳанда Қимат 

Аъзои озод -185,1 

Коэффисенти коррелятсияи бисѐромила 0,98996 

Sост 15,81 

Шумораи дараҷаҳои озодӣ k1 = p 3 

Шумораи дараҷаҳои озодӣ k2 = n-p-1 3 

Fнабл 49,035 

 

Таҳлили натиҷаҳои гирифташуда  

Коэффисенти интихобии бисѐромилаи коррелятсия 

 Натиҷаҳои гирифташударо таҳлил менамоем. Аввал коэффисенти 

интихобии бисѐромилаи коррелятсияро мебинем: Rв = 0,98996 
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Пеш аз он ки оид ба зичии алоқамандии байни аломати натиҷавӣ ва 

аломатҳои маҷмӯии омилӣ  хулоса барорем, аҳамияти коэффисенти 

интихобии бисѐромилаи коррелятсияро дар дараҷаи аҳамиятнокии 0,01 

месанҷем. Барои ин фарз мекунем, ки: 

H0:Rген=0, H1: Rген ≠ 0 

Меѐбем: Тнабл=12,129 

tкрит.дв.(0,01;3) =5,84 

Аз сабаби Тнабл> tкрит.дв.(0,01;3) будан, фарзияи нолӣ инкор карда 

мешавад ва фарзияи H1: Rген ≠ 0 қобили қабул мегардад. Ҳамин тариқ, Rв = 

0,98996 дорои аҳамият мебошад ва алоқаи байни аломати натиҷавӣ ва 

аломатҳои маҷмӯии омилӣ зич мебошад. 

Коэффисенти детерминатсия 

Коэффисенти детерминатсияро меѐбем: D= ( Rв
2
) *100% = (0,98996)

2 
* 

100% = 98,0021 %. Мувофиқан, вариатсияи аломати натиҷавии Даромади 

корхонаҳои хурди вилояти Хатлон ба ҳисоби миѐна ба миқдори 98,0021% аз 

ҳисоби вариатсияи аломатҳои омилӣ (шумораи коргарон, фонди музди 

меҳнат ва индекси ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои корхонаҳои хурд) маънидод 

карда мешавад. 

Тамсилаи бисѐромилаи регрессивӣ 

Баъд тамсилаи бисѐромилаи регрессивӣ таҳлил карда мешавд, ки он 

намуди зеринро дорад:  У= -185,1*Х1-27,25* Х2+121,4* Х3 

Аҳамиятнокии ин тамсиларо бо дараҷаи аҳамиятнокии 0,01 месанҷем. 

Барои ин фарзияҳои зеринро пеш мегузорем:   

H0 : тамсилаи регрессионӣ аҳамиятнок нест (H0:А1= А2=... Ар=0) 

H1 : тамсилаи регрессионӣ аҳамиятнок аст (H1: ақалан як А1≠0 бошад, 

аз қиматҳои 1 то р тағйир меѐбад) 

Фарзияи нолиро бо ѐрии бузургии тасодуфии F месанҷем, ки он 

тақсимоти Фишер-Снедекорро дорост. 

Меѐбем:  Fнабл=49,035, Fкрит..(0,01;3,3) =29,46 
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Аз сабаби он ки Fнабл > Fкрит..(0,01;3,3) аст, фарзияи нолиро инкор 

менамоем ва тамсилаи бисѐромилаи регрессионӣ аҳамиятнок ба ҳисоб 

меравад. 

Мазмуни коэффисенти регрессия 

Дар ҷадвал андозаи тағйирѐбии аломати натиҷавӣ ҳангоми ба миқдори 

1 воҳид афзуншавии аломати омилӣ нишон дода шудааст: 

Аломати омилӣ Тағйирѐбии аломати натиҷавӣ 

Шумораи коргарони корхонаҳои хурд 0,2522 

Фонди музди меҳнати корхонаҳои хурд -27,25 

Индекси  ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
корхонаҳои хурд 

121,4 

 

Коэффисентҳои чандирият 
Дар ҷадвал фоизи тағйирѐбии аломати натиҷавӣ ҳангоми ба миқдори 1 

фоиз афзуншавии аломати омилӣ нишон дода шудааст: 

Аломати омилӣ Тағйирѐбии аломати натиҷавӣ (бо %) 

Шумораи коргарони корхонаҳои хурд 2,89 

Фонди музди меҳнати корхонаҳои хурд -1,41 

Индекси ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
корхонаҳои хурд 

1,71 

 

Муқоисаи коэффисентҳои чандирият бо бузургии мутлақашон нишон 

медиҳад, ки аломати натиҷавии Даромади корхонаҳои хурди вилояти Хатлон 

нисбат ба  тағйирѐбии аломатҳои омилҳо ҳассос аст. 

Муодилаи регрессия дар миқѐси стандартӣ 

Муодилаи регрессияи стандартиро тартиб дода, коэффисентҳои онро 

ҳисоб менамоем b1: 

У=9,09*Х1-4,64*Х2+5,02*Х3 

Коэффисентҳои b1-ро бо бузургии мутлақашон муқоиса намуда, ба 

хулоса меоем, ки ба аломати натиҷавӣ - Даромади корхонаҳои хурд омили 

Шумораи коргарони корхонаҳои хурд таъсири бештар мерасонад: 

Ранги таъсирот Аломат 

1 Шумораи коргарони корхонаҳои хурд 

2 Индекси ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои хурд 

3 Фонди музди меҳнати корхонаҳои хурд 
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Ҷадвали ҳисобҳои боқимондаи тағйрѐбандаҳои вобаста 

Қимати додашуда Қимати ҳисобшуда Бақия %-и фарқият 

18,3 9,34 8,96 96 
24,1 26,8 -2,73 -10,2 
35,4 31,3 4,06 13 
49,9 61,5 -11,6 -18,9 
85,5 101 -15,3 -15,2 
144,4 128 16,6 13 
233,8 234 -0,0401 -0,071 

 

2. Таҳлили коррелятсионии Маҷмӯи маҳсулоти минтақавии 

вилояти Хатлон 

Маълумот дар бораи тағйирѐбандаҳо 
Ишорати 

аломат 
Аломат Воҳиди ченкунӣ 

У 
Маҷмӯи маҳсулои минтақавии 

вилояти Хатлон 
млн. сомонӣ 

Х1 Сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ млн. сомонӣ 

Х2 Даромади корхонаҳои хурд млн. сомонӣ 

Х3 Сармоягузории хориҷӣ млн. сомонӣ 

 

Коэффисентҳои ҷуфтии коррелятсия 

Барои он ки тамсилаи бисѐромилаи регресивии аломати Даромади 

корхонаҳои хурди вилояти Хатлон сохта шавад, қаблан бояд аломатҳои 

омилӣ ҷудо карда шаванд. Бо ин мақсад мо матритсаи коэффисентҳои 

ҷуфтии коррелятсияро меѐбем: 

 У Х1 Х2 Х3 

У 1 0,90775 0,88289 0,9667 

Х1 0,90775 1 0,98822 0,82784 

Х2 0,88289 0,98822 1 0,78546 

Х3 0,9667 0,82784 0,78546 1 

 

Дар сатри якуми ин матритса коэффисентҳои Rух навишта шудаанд, ки 

онҳо зичии алоқамандии ҳар як аломатро ифода менамоянд. 

Натиҷаҳои ҳисоби регрессияи бисѐрченака 

ТАҒЙИРЁБАНДАҲОИ НОВОБАСТА 

Тағйир. 
Қимати 

миѐна 

Фарқияти 

миѐнаи 

квадратӣ 

Коррелятсия 
Коэффисенти 

регрессия 
Т 

Х1 1343,5 507,72 0,90775 -0,5163 4,8385 

Х2 77,343 76,186 0,88289 14,63 4,2042 

Х3 80,133 7,1646 0,9667 277,6 8,4467 
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ТАҒЙИРЁБАНДАИ ВОБАСТА 

Қимати миѐна Фарқияти миѐнаи квадратӣ 

10502 2738,8 

  
Нишондиҳанда Қимат 

Аъзои озод -1,218 

Коэффисенти коррелятсияи бисѐромила 0,98718 

Sост 618,1 

Шумораи дараҷаҳои озодӣ k1 = p 3 

Шумораи дараҷаҳои озодӣ k2 = n-p-1 3 

Fнабл 38,251 

 

Таҳлили натиҷаҳои гирифташуда  

Коэффисенти интихобии бисѐромилаи коррелятсия 

 Натиҷаҳои гирифташударо таҳлил менамоем. Аввал коэффисенти 

интихобии бисѐромилаи коррелятсияро мебинем: Rв = 0,98718 

Пеш аз он ки оид ба зичии алоқамандии байни аломати натиҷавӣ ва 

аломатҳои маҷмӯии омилӣ  хулоса барорем, аҳамияти коэффисенти 

интихобии бисѐромилаи коррелятсияро дар дараҷаи аҳамиятнокии 0,01 

месанҷем. Барои ин фарз мекунем, ки: 

H0:Rген=0, H1: Rген ≠ 0 

Меѐбем: Тнабл=10,715 

tкрит.дв.(0,01;3) =5,84 

Аз сабаби Тнабл> tкрит.дв.(0,01;3) будан, фарзияи нолӣ инкор карда 

мешавад ва фарзияи H1: Rген ≠ 0 қобили қабул мегардад. Ҳамин тариқ, Rв = 

0,98718 дорои аҳамият мебошад ва алоқаи байни аломати натиҷавӣ ва 

аломатҳои маҷмӯии омилӣ зич мебошад. 

Коэффисенти детерминатсия 

Коэффисенти детерминатсияро меѐбем: D= ( Rв
2
) *100% = (0,98718)

2 
* 

100% = 97,4524 %. Мувофиқан, вариатсияи аломати натиҷавии Маҷмӯи 

маҳсулоти минтақавии  вилояти Хатлон ба ҳисоби миѐна ба миқдори 

97,4524% аз ҳисоби вариатсияи аломатҳои омилӣ (сармоягузорӣ ба фондҳои 

асосӣ, даромади корхонаҳои хурд ва сармоягузориҳои хориҷӣ) маънидод 

карда мешавад. 
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Тамсилаи бисѐромилаи регрессивӣ 

Баъдан  тамсилаи бисѐромилаи регрессивӣ таҳлил карда мешавд, ки он 

намуди зеринро дорад:  У= -0,5153*Х1+14,63* Х2+277,6* Х3 

Аҳамиятнокии ин тамсиларо бо дараҷаи аҳамиятнокии 0,01 месанҷем. 

Барои ин фарзияҳои зеринро пеш мегузорем:   

H0 : тамсилаи регрессионӣ аҳамиятнок нест (H0:А1= А2=... Ар=0) 

H1 : тамсилаи регрессионӣ аҳамиятнок аст (H1: ақалан як А1≠0 бошад, 

аз қиматҳои 1 то р тағйир меѐбад) 

Фарзияи нолиро бо ѐрии бузургии тасодуфии F месанҷем, ки он 

тақсимоти Фишер-Снедекорро дорост. 

Меѐбем:  Fнабл=38,268, Fкрит..(0,01;3,3) =29,46 

Аз сабаби он ки Fнабл > Fкрит..(0,01;3,3) аст, фарзияи нолиро инкор 

менамоем ва тамсилаи бисѐромилаи регрессионӣ аҳамиятнок ба ҳисоб 

меравад. 

Мазмуни коэффисенти регрессия 

Дар ҷадвал андозаи тағйирѐбии аломати натиҷавӣ ҳангоми ба миқдори 

1 воҳид афзуншавии аломати омилӣ нишон дода шудааст: 

Аломати омилӣ Тағйирѐбии аломати натиҷавӣ 

Сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ -0,5153 

Даромади корхонаҳои хурд 14,63 

Сармоягузории хориҷӣ 277,6 

Коэффисентҳои чандирият 

Дар ҷадвал фоизи тағйирѐбии аломати натиҷавӣ ҳангоми ба миқдори 1 

фоиз афзуншавии аломати омилӣ нишон дода шудааст: 

Аломати омилӣ Тағйирѐбии аломати натиҷавӣ (бо %) 

Сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ -0,0659 

Даромади корхонаҳои хурд 0,108 

Сармоягузории хориҷӣ 2,12 

 

Муқоисаи коэффисентҳои чандирият бо бузургии мутлақашон нишон 

медиҳад, ки аломати натиҷавии Маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилояти 

Хатлон нисбат ба тағйирѐбии аломатҳои омилҳо ҳассос аст. 

Муодилаи регрессия дар шакли стандартӣ 
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Муодилаи регрессияи стандартиро тартиб дода, коэффисентҳои онро 

ҳисоб менамоем b1: 

У=-0,715*Х1+1,53*Х2+21,6*Х3 

Коэффисентҳои b1-ро бо бузургии мутлақашон муқоиса намуда, ба 

хулосае  меоем, ки ба аломати натиҷавӣ – Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ 

омили Сармоягузории хориҷӣ таъсири бештар мерасонад: 

Ранги таъсирот Аломат 

1 Сармоягузории хориҷӣ 

2 Даромади корхонаҳои хурд 

3 Сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ 

 

Ҷадвали ҳисобҳои боқимондаи тағйрѐбандаҳои вобаста 

Қимати додашуда Қимати ҳисобшуда Бақия %-и фарқият 

6493,2 6784,2 -291 -4,28 
8050,8 8157,8 -107 -1,31 
9899,9 9084,9 815 8,98 
10223,7 11205,7 -491 -4,58 
11699,3 11432,3 267 2,33 
12522,7 12783,7 -261 -2,04 
14621,7 14553,3 68,4 0,47 

 

 Тамсилаҳои иқтисодию математикии коркардшуда оид ба пешгӯии 

даромади корхонаҳои хурд ва маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилояти Хатлон 

дар ҷадвали 3.2 оварда шудаанд.  

Ҷадвали 3.2 

Натиҷаҳои тамсилаҳои иқтисодию математикӣ 

№ Тамсилаи иқтисодию 

математикӣ 
Омилҳо 

1 

Даромади корхонаҳои хурди вилояти 

Хатлон, млн. сомонӣ 

У1= 9,09*Х1-4,64* Х2+5,02* Х3 

Fнабл=49,035;  Fкрит (0,01;3,3)=29,46 

R
2
=0.980021 

Х1- Шумораи коргарони корхонаҳои 

хурди вилояти Хатлон, млн. сомонӣ; 

Х2- Фонди музди меҳнати корхонаҳои 

хурд, млн. сомонӣ; 

Х3- Афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти корхонаҳои хурд 

2 

Маҷмӯи маҳсулоти минтақавии вилояти 

Хатлон, млн. сомонӣ 

У2= -0,715*Х1+1,53* Х2+21,6* Х3 

Fнабл=38,268;  Fкрит(0,01;3,3)=29,46 

R
2
=0.974524 

Х1- Сармоягузориҳо ба фондҳои асосӣ, 

млн. сомонӣ; 

Х2- Даромади корхонаҳои хурди вилояти 

Хатлон, млн. сомонӣ; 

Х3- Сармоягузориҳои хориҷӣ ба 

иқтисоди вилояти Хатлон, млн. сомонӣ 
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 Дар асоси гузаронидани таҳлили коррелятсионӣ ва сохтани 

тамсилаҳои иқтисодию математикӣ мо ҷадвали пешбинии рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурдро дар вилояти Хатлон тартиб медиҳем (ҷадвали 3.3) 

Ҷадвали 3.3 

Ҷадвали пешбиниии рушди соҳибкории хурд 

№ Тамсилаи иқтисодию математикӣ 2019 2020 2025 2030 

1 

Даромади корхонаҳои хурд,  

млн. сомонӣ 

У= - 49,4+33,47*Х1 

Fнабл=25,509;  Fкрит(0,01;1,5)=16,26 

R2=0,836109 

285,3 318,77 486,12 653,47 

2 

Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ,  

млн. сомонӣ 

У= 5483+1255*Х1 

Fнабл=235,64;  Fкрит(0,01;1,5)=16,26 

R2=0,979229 

18033,0 19288,0 25563,0 31838,0 

3 

Сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ,  

млн. сомонӣ 

У= 503,4+210*Х1 

Fнабл=19,82;  Fкрит(0,01;1,5)=16,26 

R2=0,798557 

2603,4 2813,4 3863,4 4913,4 

4 

Сармоягузориҳои хориҷӣ,  

млн. сомонӣ 

У= 67,06+3,268*Х1 

Fнабл=166,46;  Fкрит(0,01;1,5)=16,26 

R2=0,970836 

99,74 103,01 119,35 135,69 

5 

Фонди музди меҳнати коргарони 

корхонаҳои хурд, млн. сомонӣ 

У= -0,07143+1,114*Х1 

Fнабл=34,608;  Fкрит(0,01;1,5)=16,26 

R2=0,873758 

11,07 12,18 17,75 23,32 

6 

Шумораи коргарони корхонаҳои 

хурд, нафар 

У= 132,6+208,9*Х1 

Fнабл=55,638;  Fкрит(0,01;1,5)=16,26 

R2=0,917553 

2221,6 2430,5 3475 4519,5 

7 

Индекси ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои 

корхонаҳои хурд 

У= 1,054+0,005286*Х1 

Fнабл=127,94;  Fкрит(0,01;1,5)=16,26 

R2=0,962381 

1,107 1,112 1,139 1,165 
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ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДҲО 

Гузаронидани таҳқиқот ба мо имконият медиҳад, ки хулосаҳо ва 

пешниҳодҳои зеринро баѐн намоем: 

1. Дар марҳилаи ҳозира бо беҳтар гардидани нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ ва суръати тоза пайдо намудани натиҷагириҳои мусбат, 

ки дар раванди татбиқи барномаҳои миллии ислоҳоти иқтисодии 

қабулгардида ба даст омадаанд, пешрафти иқтисоди мамлакат аз ҳалли 

мушкилоти афзоиш додани фаъолгардонии соҳибкорӣ дар бахши воқеии 

иқтисодиѐт, аз ташаккулѐбии тамсилаи устувори рушди соҳибкорӣ дар 

пояи рушди истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда вобастагии калон 

дорад. Васеъгардонии доираи фаъолият ва рушди устувори бахши 

соҳибкорӣ ба истифодаи самараноки иқтидори ҷамъшудаи табиию 

иқтисодӣ ва истеҳсолию технологӣ, тақвиятбахшии нақши соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо, афзоиш 

додани рақобатпазирии иқтисодиѐти миллӣ ва минтақавӣ мусоидат 

менамояд.  

2. Сатҳу шароити ҳозираи рушди иқтисодию иҷтимоии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва минтақаҳои он зарурияти асосноккунии илмию методии 

такмилдиҳии низомҳои идоракунӣ ва танзими давлатии рушди 

фаъолияти соҳибкории истеҳсолиро дар низоми омилҳои сиѐсати 

иқтисодии минтақавӣ ва таъмини рушди иқтисодӣ ба миѐн оварданд. 

Таъмини рушди иқтисодии мамлакат бояд дар асоси баҳисобгирии 

хусусиятҳо, принсипҳои васеъгардонии доираи фаъолияти иқтисодӣ, 

мусоидгардонӣ ва таъмини самаранокии татбиқи лоиҳаҳои 

инвеститсионӣ, таъмини муҳити мусоиди соҳибкорӣ ва сармогузорӣ, 

ташкили ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши даромади  

молистеҳсолкунандагон, инчунин баҳисобгирии афзалияти сиѐсати 

давлатиии минтақавӣ ва мусоидгардонии таносубҳои байниминтақавӣ ва 
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робитаҳои онҳо дар шароити мавҷудаи минтақаи мушаххас амалӣ карда 

шавад. 

3. Самти муҳими татбиқи сиѐсати ҳозираи иқтисодӣ зарурияти 

танзими давлатии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд бо дарназардошти 

хусусиятҳои фаъолиятнамоӣ ва рушди онро ба миѐн меоварад. Шароити 

мувофиқи ташаккулѐбӣ ва рушди иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

маҷмӯъ ва минтақаҳои он дар алоҳидагӣ ба шумор меравад. 

4. Таҳлили ҳолати кунунӣ ва тамоюли рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд имконият дод, ки норасоиҳо ва афзалияти 

фаъолиятнамоии бахши соҳибкорӣ муайян карда шаванд, нақш ва 

аҳамияти рушди иҷтимоию иқтисодии он дар рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон баҳо дода шавад. Нишон дода шуд, ки васеъгардонии 

доираи фаъолият ва баландбардории самаранокии сохторҳои 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити захираҳои маҳдуд бе 

беҳтаргардонии таъминоти ташкилотҳои инфрасохторӣ, ки онҳо ба 

ҷонноккунии устувории молиявии бахши соҳибкорӣ, афзоиши ҳаҷми 

истеҳсолот, ташкили ҷойҳои нави  корӣ, пуркунии бозор бо маҳсулотҳо, 

молҳо ва хизматрасониҳои  ватанӣ нигаронида шудаанд, ғайриимкон 

аст. Дар баробари ин рушди фаъолияти соҳибкории истеҳсолии хурд 

бояд дар асоси афзалиятҳои сиѐсати давлатӣ, механизми танзими 

давлатӣ ва дастгирии субъектҳои бахши соҳибкорӣ, истифодаи 

самараноки воситаҳои буҷети давлатӣ, шарикии давлат ва бахши хусусӣ, 

инвеститсияҳои хориҷӣ, кӯмакҳои беруна, грантҳо ва қарзҳои 

ташкилотҳои байналмилалии молиявӣ дар асоси коркарди барномаҳои 

комплексии аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи  рушди соҳибкории 

истеҳсолии хурд дар шароити минтақаи мушаххас амалӣ карда шавад. 

5. Дар асоси таҳқиқи тамоюл ва қонуниятҳои тараққиѐт, инчунин 

заминаҳо ва омилҳои рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар вилояти Хатлон 

сиѐсати рафтори сохторҳои соҳибкорӣ дар муҳити рақобатнок асоснок 
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карда шуд. Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот, таҳлили омилҳое гузаронида 

шуд, ки онҳо рушди соҳибкории истеҳсолии хурдро дар вилоятҳо, 

шаҳрҳо ва ноҳияҳо тавсиф медиҳанд: шумораи корхонаҳои хурд ва 

соҳибкорони инфиродӣ дар шумораи умумии субъектҳои иқтисоди 

бозорӣ; саҳми соҳибкорӣ дар ташкили маҷмӯи маҳсулоти дохила, дар 

истеҳсоли маҳсулотҳо (иҷроиши корҳо ва хизматрасониҳо); саҳми 

субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар ташаккулѐбии буҷетҳои 

ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; афзоиши шумораи аҳолии қобили кори машғули 

кор дар корхонаҳои хурд ва кам намудани шумораи бекорон; малакаи 

ташкили кори худӣ дар шаҳрвандони қобилиятнок, ҷамъшавии таҷрибаи 

идоракунии сохторҳои соҳибкорӣ ва ғайраҳо. Инчунин омилҳои зерин, 

ҳамчун омилҳои ба рушди соҳибкорӣ монеъшаванда муайян гардидаанд: 

номукаммалии танзими давлатӣ, таъминоти инфрасохторӣ,  низомҳои 

молиявию қарзӣ ва андозӣ, сиѐсати нархгузории давлат, монеаҳои 

институтсионалӣ, ки дар роҳи рушди субъектҳои соҳибкорӣ дар 

вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳои мамлакат меистанд. 

6. Дар диссертатсия усули баҳодиҳии комплексии самаранокии 

фаъолияти корхонаҳои истеҳсолии хурд пешниҳод ва истифода 

гардидааст, ки он барои татбиқи мақсадҳо ва вазифаҳои сиѐсати 

иҷтимоию иқтисодии давлатӣ нигаронида шудааст. Ин усул ба омӯзиш 

ва гурӯҳбандии нишондиҳандаҳои алоҳида, ки натиҷаҳои фаъолиятро ба 

таври умумӣ тавсиф медиҳанд ва ҷудокунии гурӯҳи корхонаҳои 

истеҳсолии хурди самаранок фаъолияткунанда асоснок карда мешавад. 

7. Дар таҳқиқоти диссертатсионӣ стратегияи рушди фаъолияти 

соҳибкории истеҳсолии хурд дар вилояти Хатлон коркард гардидааст, 

пешниҳодҳо ва тавсияҳо оид ба такмилдиҳии қонунгузории 

амалкунанда, ки  рушди соҳибкории истеҳсолии хурдро ба танзим 

медароранд, инчунин пешниҳодҳои мушаххас оид ба ташкили 

инфрасохтори минтақавии дастгирӣ ва рушди соҳибкории истеҳсолии 
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хурд (марказҳои тиҷоратӣ, бизнес-инкубаторҳо, паркҳои соҳавӣ ва 

технологӣ, марказҳои махсусгардонидашудаи технологӣ ва марказҳои 

қарордодҳои хурди истеҳсолӣ) дар вилояти Хатлон нишон дода шудаанд.  

  8. Асосноккунии самтҳои асосии рушди фаъолияти соҳибкорӣ 

дар вилояти Хатлон зарурияти такмилдиҳии танзими давлатии 

соҳибкории истеҳсолии  хурдро дар назар дорад. Ин асосноккунӣ бояд 

бо дарназардошти бартарафсозии монеаҳои зерини роҳи рушди 

бонизому пай дар пайи соҳибкорӣ гузаронида шавад: 

 дастгирии мақсадноки корхонаҳои хурди соҳибкории 

истеҳсолӣ дар самтҳои ояндадори фаъолияти иқтисодии минтақаи 

мушаххас; 

 ҳавасамандгардонии рушди ташабуссҳои соҳибкорӣ, ба 

воситаи  сиѐсати самараноки андозӣ ва гумрукӣ, бардоштани монеаҳо ва 

маҳдудиятҳои маъмурӣ; 

 барқароркунӣ ва тараққӣ додани соҳибкории истеҳсолии хурд 

бо дарназардошти шароити воқеии иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ; 

 асосноккунӣ, ташаккулдиҳӣ ва тараққӣ додани инфрасохтори 

дастгирии соҳибкории истеҳсолӣ;  

 ташаккулдиҳӣ ва тараққӣ додани низомҳои таълимии касбӣ, 

тайѐр намудан ва бозомӯзии мутахассисон барои соҳибкории истеҳсолии 

хурд; 

 ба сифати самтҳои афзалиятнок дар рушди иқтисодиѐти 

минтақаҳои алоҳида ҷудокунии бахши истеҳсолоти моддӣ, махсусан 

истеҳсолоти инноватсионӣ ва баландтехнология, инчунин коркарди 

барнома ва лоиҳаҳои мақсадноки тараққиѐт ва дастгирии соҳибкории 

истеҳсолии хурд. 

9. Дар кори илмӣ алгоритми амали мақомотҳои давлатии ҳукумати 

иҷроияи Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ташаккулдиҳии низоми 

пурраи танзимкунӣ ва дастгирии рушди соҳибкории истеҳсолии 
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хурд дар асоси таҷрибаи дар вилоятҳо, шаҳрҳо ва ноҳияҳо 

мавҷудбуда пешниҳод гардидааст. 

Дар маҷмӯъ натиҷаҳои ба дастомада ва тавсияҳо метавонанд,  

барои коркарди маҷмӯи чораҳои аввалиндараҷаи танзими давлатии 

соҳибкории истеҳсолии хурд аз рӯйи се самти асосӣ истифода гарданд: 

меъѐрию ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва институтсионалӣ.  

  Амалисозии маҷмӯи чораҳо оид ба такмилдиҳии танзими 

давлатии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд, инчунини таъминоти 

методӣ ва ташкилии фаъолияти он имконият медиҳад, ки ба сифати 

афзалияти асосӣ дастгирии давлатии рушди соҳибкории истеҳсолии хурд 

ва инноватсионӣ ҷудо карда шавад.  Шароити зарурӣ барои ҷалби 

сармоя дар соҳаи истеҳсолоти моддӣ  фароҳам  оварда шавад, фондҳои 

захираҳои молиявӣ аз ҳисоби воситаҳои буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллӣ 

ташкил карда шаванд ва ҳамин тарз шароити мусоид барои рушди 

самараноки ин бахши муҳими иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳайѐ 

карда шавад. 
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Замимаи 1 
Анкета  

оид ба пурсиши фаъолияти соҳибкорони хурди истеҳсолӣ 
  1. Аз кадом сол корхонаи Шумо кор мекунад? (нависед )   ............. 
  2. Андозаи корхонаи Шумо чӣ қадар аст? (шумораи кормандон) (нависед ) …………… 

3. Корхонаи Шумо ба кадоме аз соҳаҳои фаъолияти зерин машғул аст? 
1) кишоварзӣ 
2) саноат (истеҳсол, истихроҷ) 
3) сохтмон 
4) савдо, хуроки умумӣ, хизматрасонии 
маишӣ 
5)   фаъолияти нақлиѐт, алоқа 

6) фаъолияти молиявӣ ва бонкӣ 
7) амалитҳо бо амволи ғайриманқул  
8) тандурустӣ  
9) хоҷагии манзилию коммуналӣ 
10) дигар (нависед) _____________________ 
 

4. Корхонаи Шумо аъзои кадом  номбаршудаҳои зерин ҳаст? (лозимиҳоро хат кашед): 

1. палатаи савдою саноатии маҳаллӣ 
2.  иттиҳодияи дигари соҳибкорон (ассотсиатсия, клуби соҳибкорон, ташкилоти ҷамъиятӣ 

ва ғайра) 
3.  кластери корхонаҳо 
4.  иттиҳоди ғайрирасмии соҳибкорон 

5. Ба фикри Шумо, нишондиҳандаҳои зерин нисбати соли 2016 чи гуна тағйир ѐфтаанд?: 
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Шароити бурдани тиҷорат дар маҷмӯъ      

Муносибати аҳолӣ ба соҳибкории хурд      

Муносибати байни соҳибкорони хурд ва ҳукумати маҳаллӣ      

Муносибати мақомотҳои марказии ҳукумат ба соҳибкории хурд      

Муносибати байни намояндагони соҳибкории хурд ва калон      

Муносибат бо мақомотҳои тафтишкунанда       

Қонунгузории ҶТ дар самти соҳибкории хурд      

Раванди бақайдгирии корхона      

Литсензиякунонӣ ва гирифтани иҷозатнома      

Дастрасии Шумо ба захираҳои молиявию қарзӣ      

Дастрасӣ ба захираҳои моддӣ (замин, биноҳо ва ғайраҳо)      

Сатҳи ҷойдоштаи инфрасохтори бозорӣ      

Мубориза бо ҷиноятҳои иқтисодӣ ва коррупсия      

Дастгирии давлатии соҳибкории хурд      

6. Кадоме аз номбаршудагони зерин бисѐртар ба муваффақияти тиҷорати Шумо таъсир 

мерасонад? (то 5 варианти ҷавобро пешниҳод намоед ) 

 Таъсири 
«+» 

мерасонад 

Таъсири 
 «-»  

мерасонад 

Худи ман  (дониши ман, таҷриба,  кушушу ғайрат ва ғайра.)   

Кормандон (тахассус,  тартибу интизом, масъулиятшиносӣ)    

Таҷҳизотҳои мавҷуда     

Рақибон   

Иқтидори инноватсионӣ (татбиқи технологияи инноватсионӣ, 
маҳсулотҳо, кооператсия бо ташкилотҳои таҳқиқотӣ ва ғайра) 

  

Вазъияти макроиқтисодӣ дар мамлакат (сатҳи даромади 
шаҳрвандон, сатҳи таваррум, устувории асъори миллӣ ва 
ғайраҳо) 

  

Танзими соҳибкорӣ бо роҳи қонунгузорӣ (сифат, устуворӣ , 
риояи қонунҳо, мувофиқати қонунҳо ва санадҳои зерқонунӣ )  
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Раванди пешниҳоди ҳисоботҳо, бурдани ҳисоби муҳосибӣ   

Низоми андозситонӣ (меъѐри андозҳо)   

Дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ    

Дастраси ба хизматрасониҳо (омӯзиш, машварат, расонидани 
иттилоот) 

  

Муносибат бо мақомотҳои назораткунанда (нозироти андоз, 

назорати сухтор, маркази санитарию эпимедиологӣ ва ғайра.) 

  

Муносибат бо мақомотҳои ҳукумати маҳаллӣ   

7.Кадоме аз мақомотҳои назароткунандаи зерин дар соли охир дар корхонаи Шумо тафтиш 
гузаронид? 

1) Мақомоти назорати сӯхтор 
2) Нозироти андоз 
3) Мақомоти назорати санитарӣ 
4) Нозироти давлатии меҳнат 
5) Мақомоти Тоҷикстандарт 
6) Мақомоти назорати нархҳо 
7) Мақомоти ВКД 

8) Мақомоти назорати экология 
9) Бонкҳои тиҷоратӣ 
10) Мақомотҳои назорати гумрук 
11) Мақомоти ҳимояи ҳуқуқи 
истеъмолгарон 
12) Мақомоти назорати давлатӣ 
13) Дигар (нависед) __________________ 

7. Шумо барои хизматрасониҳои ташкилотҳои инфрасохторӣ тайѐред маблағ пардохт 
намоед? 

1) Бале,  агар арзиши онҳо аз  ____________ сомон боло набошад; 
2) Не 
8. Кадоме аз чорабиниҳои зерини пешниҳодшаванда барои рушди корхонаи Шумо 
фоидабахш  аст? 

Шакли мусоидат 
Манфиатовар 

аст 
Иштирок 
мекунам 

Машварат оид ба масъалаи қонунгузории соҳибкорӣ   

Машварат оид ба масъалаҳои молиявӣ ва андозситонӣ   

Машварат бо соҳибкорон   

Вохӯрӣ бо намояндагони ҳукумати иҷроия    

Муҳокимаи консепсияҳо, стратегияҳо ва лоиҳаҳо   

Намоишгоҳҳо, презентатсияҳо   

Семинарҳо ва тренингҳо   

Озмуни бизнес-нақшаҳо ва бизнес-ақидаҳо   

Озмуни лоиҳаҳои инноватсионӣ   

Сафарҳои омӯзишӣ ва мубодилаи таҷриба   

Конференсияҳо, мизи мудаввар   

Вохӯрии иттиҳодияи соҳибкорон (ассотсиатсияҳо, клубҳо 
ва ғ.) 

  

Вохӯрии соҳибкорон барои барқароркунии алоқаҳои нави 
тиҷоратӣ 

  

10. Пешниҳодҳои Шумо оид ба беҳтаркунии муҳити соҳибкорӣ, рушди соҳибкорӣ ва 

инфрасохторҳои дастгирии он 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


