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МУҚАДДИМА 

 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Шароити муосири рушди иқтисодию 

иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати омӯзиши асосҳои назариявӣ ва 

илмию методӣ, инчунин таҷрибаи рушди соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти 

миллӣ, аз он ҷумла савдои чакана ва омилҳои баланд бардоштани сатҳи 

рақобаттавонии субъектҳои онро тақозо менамояд. Воқеан баланд бардоштани 

рақобаттавонии субъектҳои хоҷагидор дар шароити амали муносибатҳои 

озоди бозорӣ масъалаи хеле муҳим ва айни замон басо мураккаб ба ҳисоб 

меравад.  

Бояд қайд кард, ки дар татбиқи самараноки ҳадафҳои стратегӣ ва 

дурнамои рушди иқтисодиёти ҷумҳурӣ дар қатори дигар соҳаҳо, савдои чакана 

низ мавқеи махсусро ишғол менамояд, ки бахши муҳими соҳаи хизматрасонӣ 

ва омили калидии таъмини бозори истеъмолии кишвар бо молу хизматрасонӣ 

мебошад. Зинаи чаканаи савдои дохилӣ ҳамчун сарчашмаи ворид гардидани 

воситаҳои пулӣ, қисми назарраси буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллиро ташаккул 

медиҳад, барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ мусоидат карда, ба ин васила ба 

устувории вазъи иқтисодию молиявӣ дар кишвар замина мегузорад. Таъсири 

назарраси савдои чакана ба таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ 

тақозо менамояд, ки таҳқиқи амиқи масъалаҳои назариявӣ ва методологии 

тамоюл, қонуният ва ихтилофҳои рушди савдои чакана ва ташаккули 

механизми самараноки таъмини рақобаттавонии субъектҳои он амалӣ 

гардонида шавад.  

Мавриди зикр аст, ки дар шароити иқтисоди бозорӣ, рушди савдои 

чакана бо рақобат ва тағйирёбии вазъи он алоқаи ногусастанӣ дорад. Бинобар 

ин, муқаррароти илмӣ-назариявӣ, методологӣ ва методии таъмини 

рақобаттавонии савдои чакана дар шароити амал ва рушди муносибатҳои 

бозорӣ таҳлили амиқ, арзёбии объективии самаранокии воқеӣ, таҳияи 

стратегияи баланд бардоштани сифати хизматрасониҳоро ҳамчун яке аз 

омилҳои таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдо бо дарназардошти 
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ҷавобгӯ будан ба талаботи модели инноватсионии рушди иқтисодиёт тақозо 

менамояд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Ҷанбаҳои илмии диссертатсия дар 

асоси омӯзиш, таҷдиди назари муқаррароти назариявӣ, методологӣ ва амалии 

олимони ватанию хориҷӣ оид ба масъалаҳои рушди савдои чакана ва таъмини 

рақобаттавонии субъектҳои он дар асоси меъёру нишондиҳандаҳои гуногун 

ташаккул ёфтаанд.  

Бояд тазаккур дод, ки дар таҳқиқи масъалаҳои муҳими назария ва амали 

иқтисоди бозорӣ, соҳаи хизматрасонӣ ва савдои чакана олимони зерини 

иқтисодшиноси маъруфи мамолики хориҷӣ саҳми назаррас гузоштаанд - Л.И. 

Абалкин, И.Т. Абдукаримов, Г.А. Аванесова, М.И. Баканов, Ф. Бастиа, Д. Белл, 

И.К. Беляевский, А.Р. Бернвалд, Л.А. Брагин, И.А. Бланк, В.Г. Бурмистров, В.П. 

Воронин, А.И. Гребнев, Е.И. Данилов, Т.П. Данко,  П. Дойл, Ж. Жаллэ, А.В. 

Зирянов, В.И. Иванитский, А.Д. Карх, Ф. Котлер, К. Лавлок, М. Леви,  А.И. 

Левин, В. Леонтев, Р. Макконнел, К. Маркс, Т.И. Николаева, А.С. Нешитой, 

А.С. Новоселов, А.В. Орлов, Л.В. Осипова, В.К. Памбухчиянтс, Ф.Г. Панкратов, 

М. Портер, Б.А. Райзберг, Л.А. Самсонов, Ж.-Б. Сэй, И.М. Синяева, Б.А. 

Соловёв, А.И. Соломатин, А.М. Фридман, Д. Эванс, Е.Н. Ялунина ва ғайра.  

Ҳамчунин ҷанбаҳои мухталифи таҳлил ва рушди рақобатноки соҳаи 

хизматрасонӣ ва савдои чакана дар таҳқиқот ва асарҳои олимони 

иқтисодшиноси Ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳ.Н. Фақеров, С.Ҳ. Ҳабибов, И.А. 

Аминов, М.Қ. Ҳусаинов, А. Рауфӣ, М.М. Шарифзода, Р.К. Раҷабов, Н.Ф. 

Нидоев, Ф.Р. Шаропов, М.Ҷ. Ҷамшедов, З.Ҳ. Қодирова, Қ.Қ. Толибов,  Н.С. 

Сангинов, Ш.М. Норматова, С.С. Ҳабибова, М.М. Мариншоев, Н.Ш. Валиев 

ва дигарон мавриди омӯзиш қарор гирифтаанд. 

Дар навбати худ, нақш ва саҳми муайяни олимони зикршуда, натиҷаҳои 

илмию назариявӣ, методӣ ва амалии онҳоро баланд баҳо дода, қайд кардан 

зарур аст, ки баъзе масоили назариявӣ ва амалии рушди савдои чакана, бахусус 

масаъалаи рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана ва таъсири баланд 
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бардоштани сифати хизматрасониҳо ба таъмини рақобаттавонӣ то ҳол пурра 

омӯхта нашудаанд ва ба таҳқиқоти алоҳида ниёз доранд. 

Ҳамин тавр, омӯзиши то андозае нокифояи мазмуни иқтисодию 

иҷтимоӣ, нақш ва арзёбии рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар аосси 

баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ, инчунин аҳамияти баланди амалии 

савдои чакана дар қонеъ гардонидани тақозои аҳолӣ бо молу хизматрасонӣ 

интихоби мавзӯи диссертатсия, объект ва предмети таҳқиқот, мақсад ва 

вазифаҳои онро муайян намуданд.  

Бо дарназардошти гуфтаҳои зикршуда, аҳамияти назариявӣ ва амалии 

мавзӯи диссертатсияи мазкурро дар шароити муосири рушд мубрам арзёбӣ 

намудан мумкин аст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва ё мавзӯъҳои илмӣ. 

Мавзӯи диссертатсия ба самтҳои афзалиятноки рушди илмҳои иқтисодӣ дар 

ҷумҳурӣ, аз он ҷумла ба масъалаҳои таъмини рақобаттавонии субъектҳои 

хоҷагидории соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти миллӣ, ҳамчунин баланд 

бардоштани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ, ки дар Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ҳамчун самтҳои муҳим 

муайян гардидаанд, робита дорад. 

Ҳамчунин мавзӯи таҳқиқот дар доираи нақшаи дурнамои корҳои илмию 

таҳқиқотии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои солҳои 2021-

2025 аз рӯйи мавзӯъҳои “Таҳияи самтҳои асосии стратегияи рушди савдои 

дохилӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории инноватсионӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва шаҳри Душанбе барои солҳои 2021-2030 (РБ 

0121TJ1206) ва “Баланд бардоштани сифат дар соҳаи хизматрасонӣ” (РБ 

0121TJ1202), ки дар Муассисаи давлатии “Маркази миллии патенту 

иттилоот”-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ 

шудааст, иҷро гардидааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот аз асоснокгардонии муқаррароти илмию назариявӣ 

ва пешниҳоди тавсияҳои амалӣ оид ба таъмини рақобаттавонии субъектҳои 

савдои чакана дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ иборат аст. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади зикршудаи диссертатсия гузориш ва 

ҳалли ботадриҷи вазифаҳои  зерини илмию назариявӣ, методӣ ва амалиро 

муайян намудааст: 

- таҳқиқи моҳияту мазмуни иқтисодии рақобат ва таъмини 

рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана; 

- муайян кардани омилҳо ва нишондиҳандаҳои рақобаттавонии 

субъектҳои савдои чакана; 

- омӯзиши моҳият ва нишондиҳандаҳои асосии сифати хизматрасониҳои 

субъектҳои савдои чакана ҳамчун омили таъмини рақобаттавонии онҳо; 

- муайян кардани тамоюл, ошкор намудани омилҳои рушди савдои чакана 

ва арзёбии сифати хизматрасонӣ дар субъектҳои савдои чаканаи шаҳри 

Душанбе; 

- таҳия ва асоснокгардонии самтҳои асосии рушди савдои чакана дар 

шаҳри Душанбе дар шароити муосир; 

- такмили механизми таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана 

дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ. 

Объекти таҳқиқотро субъектҳои савдои чаканаи шаҳри Душанбе 

ташкил медиҳанд. 

Ба сифати предмети таҳқиқот муносибатҳои иқтисодию иҷтимоие 

баромад мекунанд, ки дар раванди таъмини рақобаттавонии субъектҳои 

савдои чакана ба миён меоянд. 

Фарзияи таҳқиқот ба тасаввурот оид ба нақши баланд бардоштани 

сифати хизматрасонии субъектҳои савдои чакана дар таъмини рақобаттавонии 

онҳо дар бозори истеъмолӣ асос меёбад. Маҳз амалӣ намудани маҷмӯи 

тадбирҳои зарурӣ оид ба баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ, дар қатори 
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дигар омилҳо, метавонад ба таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои 

чакана мусоидат намояд. 

Асосҳои назариявию методологии таҳқиқотро нуқтаҳои назар, ғояву 

коркардҳо оид ба назария ва амалияи иқтисодиёти муосир, рушди савдои 

чакана, ки дар асарҳои илмии олимони ватаниву хориҷӣ оварда шудааст, 

инчунин санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ оид ба масъалаҳои таъмин ва ҳимояи 

рақобат дар бозори истеъмолӣ ва савдои чакана ташкил медиҳанд. 

Сарчашмаҳои маълумот. Ба сифати сарчашмаҳои асосии маълумот 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, маводи Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сарраёсати он дар шаҳри 

Душанбе, маълумот оид ба вазъи ҷанбаҳои алоҳидаи бозори истеъмолӣ ва 

савдои чакана, маводи таҳлилие, ки дар нашрияҳои даврӣ чоп шудаанд, 

маводи воқеии дар монографияҳои самти таҳқиқ нашршуда ва натиҷаҳои 

таҳқиқоти шахсии довталаб баромад мекунанд. 

Барои ҳалли вазифаҳои дар диссертатсия гузошташуда, усулҳои 

гуногуни илмӣ, ба монанди усули системавӣ-таркибӣ, сабабу натиҷа, усули 

омӯзиши омилҳо, пурсишнома, экспертӣ-таҳлилӣ, иқтисодӣ-риёзӣ, иҷтимоӣ, 

алоқамандии хусусиятҳои миқдорию сифатӣ ва ғ. истифода шудаанд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон дар солҳои 2015-2022 иҷро шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар гузориш ва асоснокгардонии заминаҳои 

илмию назариявӣ ва методии зерин оид ба таъмини рақобаттавонии 

субъектҳои савдои чакана, ҳамчунин таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба баланд 

бардоштани сифати хизматрасониҳои савдо ҳамчун омили таъмини 

рақобаттавонӣ зоҳир мегардад: 

1. Моҳияту мазмуни иқтисодии вожаи “рақобат” ва таъмини 

рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана мавриди таҳқиқ қарор дода шуда, 

андешаи шахсии муаллиф оид ба таърифи ин категорияҳои иқтисодӣ муқаррар 

гардидааст. Ба андешаи муаллиф, рақобат - ин раванди муборизаи байни 

субъектҳои хоҷагидории бозорӣ мебошад, ки шарти асосии он озодӣ, 
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мустақилияти иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ мебошад. Вобаста ба вазифаҳои 

муқарраргаштаи таҳқиқоти худ, таҳти мафҳуми рақобаттавонӣ қобилияти 

корхонаи савдои чаканаро оид ба ташаккул додан ва дар дурнамои 

дарозмуддат истифодаи иқтидори имконпазирро фаҳмидан мумкин аст, ки 

корхонаро бо мавқеи устувори бозорӣ ва афзалиятҳои иқтисодӣ нисбат ба 

дигар субъектҳои хоҷагидорӣ таъмин менамояд. 

2. Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои асосии таъмини рақобаттавонии 

субъектҳои савдои чакана муайян гардидаанд. Дар таҳқиқот муайян карда 

шудааст, ки ба қатори нишондиҳандаҳои асосии рақобаттавонии корхонаи 

савдо иқтидори иқтисодӣ ва самаранокии фаъолияти корхонаи савдо, сатҳи 

идоракунӣ, вазъи молиявӣ, нуфузи корхона, стратегияи бозории он, фаъолияти 

инноватсионӣ, вазъ ва тахассусноки кормандон, салоҳиятнокии онҳо, такмили 

ихтисоси кормандони он ва сифати хизматрасонӣ дохил мешаванд. 

3. Моҳият ва нишондиҳандаҳои муҳими сифати хизматрасониҳои 

субъектҳои савдои чакана ҳамчун омили таъмини рақобаттавонии онҳо 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Ба андешаи муаллиф, зери мафҳуми 

сифати хизматрасонӣ маҷмӯи хосиятҳои муайяни раванд ё шароити 

хизматрасоние, ки қонеъгардонии талаботҳои ҷоришуда ё дар стандартҳои 

соҳавӣ зикршудаи истеъмолгаронро таъмин менамояд, фаҳмида мешавад. 

Сифати хизматрасонии субъектҳои савдои чаканаро дар чор ҷанба баррасӣ 

кардан зарур аст: ҷанбаи техникӣ; ҷанбаи санитарӣ-гигиенӣ; ҷанбаи этикӣ-

ҷамъиятӣ; ҷанбаи вазифагӣ ё функсионалӣ. 

4. Вазъи муосир, тамоюл ва хусусиятҳои рушди савдои чакана дар 

шаҳри Душанбе таҳлил карда шуда, арзёбии сифати хизматрасонӣ дар 

субъектҳои савдои чакана амалӣ гаштааст. Хулоса бароварда шудааст, ки 

савдои чаканаи шаҳри Душанбе имкониятҳои васеъро барои боз ҳам рушд 

ёфтан, зиёд намудани шумораи масоҳатҳои савдо, афзоиши ҳиссаи шаклҳои 

ҷории субъектҳои савдо, рушди рақобат байни субъектҳои бозори 

истеъмолиро соҳиб аст. 



9 
 

5. Афзалиятҳои рушди савдои чакана дар шаҳри Душанбе таҳия ва 

асоснок гардидаанд. Муайян гардидааст, ки дар асоси таҳлили тамоюлҳои 

рушди савдои чаканаи шаҳри Душанбе, амалӣ намудани афзалиятҳои зерин 

мувофиқи мақсад мебошад: такмили заминаи меъёрию ҳуқуқии ташкили 

савдои чакана; татбиқи шаклҳои муосири корхонаҳои савдои чакана; таъмини 

бехатарии молу хизматрасонӣ, риояи қатъии қоидаҳои беҳдошт ва ҳимояи 

ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва татбиқи технологияҳои рақамӣ дар савдои 

чакана. 

6. Тавсияҳо оид ба такмили механизми таъмини рақобаттавонии 

субъектҳои савдои чакана дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ 

ва танзими давлатии номгӯйи махсуси молҳои истеъмолии аҳамияти 

иҷтимоидошта асоснок карда шудаанд. Барои рушди устувор ва дарозмуддати 

савдои чакана дар шаҳри Душанбе ва таъмини рақобаттавонии субъектҳои 

савдои чакана афзалияти зеринро қайд кардан мумкин аст: фароҳам овардани 

шароит барои таъмини рақобат дар байни субъектҳои савдои чакана, 

инфрасохтори рушдёфта, ташаккули низоми ягонаи танзими фаъолияти савдо 

дар ҳудуди шаҳр, аз ҷумла такмили заминаи меъёрию ҳуқуқии фаъолияти 

бозорҳо, рушди шакл ва усулҳои назорат ва ҳамоҳангсозӣ; ташаккули нақшаи 

ҷойгирсозии шабакаҳои савдои чакана, фароҳам овардани шароит барои 

ташаккули савдои иҷтимоӣ, таъмини бехатарии молҳои фурӯхташаванда ва 

сифати хизматрасонӣ бо риояи қатъии қоидаҳои беҳдошт, бахусус дар 

шароити паҳншавии бемориҳои сироятӣ; тақвият додани тадбирҳо ҷиҳати 

дастгирии давлатӣ ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар бозори савдои 

чакана. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда. Ба ҳимоя, аз ҷониби муаллиф, 

натиҷаҳои зерини илмию назариявӣ, методӣ ва амалии таҳқиқот пешниҳод 

гардидаанд, ки дорои унсурҳои навгонии илмӣ мебошанд: 

- пешниҳоди муқаррароти илмию назариявӣ оид ба моҳияту мазмуни 

иқтисодии рақобат ва таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана; 
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- мушаххас гардонидани меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои асосии 

таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар шароити муосири 

рушди иқтисодӣ; 

- муайян намудани нишондиҳандаҳои асосии сифати хизматрасониҳои 

субъектҳои савдои чакана ҳамчун омили муҳими таъмини рақобаттавонии 

онҳо дар бозори истеъмолӣ; 

- ошкор кардани тамоюл ва хусусиятҳои рушди савдои чакана ва 

арзёбии сифати хизматрасонӣ дар субъектҳои он; 

- таҳия ва асоснок намудани самтҳои асосии рушди савдои чакана дар 

шаҳри Душанбе; 

- пешниҳоди тавсияҳои амалӣ оид ба такмили механизми таъмини 

рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар асоси баланд бардоштани 

сифати хизматрасонӣ ва зарурати танзими давлатии номгӯйи молҳои 

аҳамияти иҷтимоидошта. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар он аст, ки татбиқи 

хулоса ва тавсияҳои асоснокшудаи диссертатсия ба инкишофи назарияи 

савдои чакана ва таъмини рақобаттавонии субъектҳои он дар бозори 

истеъмолӣ мусоидат мекунад. Натиҷаҳои таҳқиқ, ки аз ҷониби муаллиф ба 

даст оварда шудаанд, метавонанд барои ба таври дақиқ ва объективӣ арзёбӣ 

намудани ҳолати рушд ва таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана 

бо дарназардошти таъсири бисёрҷонибаи омилҳои муҳити дохилӣ ва берунӣ 

дар шароити муосир истифода шаванд.  

Хулосаҳои асосӣ ва пешниҳодҳое, ки дар диссертатсия оварда шудаанд, 

метавонанд дар раванди таълим барои омодасозии мутахассисон дар самти 

савдо ва хӯроки умумӣ, инчунин дар курсҳои такмили ихтисоси роҳбарон, 

кормандон ва мутахассисони бахши савдои чакана истифода шаванд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзӯи 

диссертатсия ба бандҳои зерини Шиносномаи ихтисосҳои кормандони илм аз 

рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – 

Савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ) мутобиқ мебошад. 
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Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Саҳми шахсии 

муаллиф дар муайянкунии мақсад, предмет ва объекти таҳқиқот, дар 

асосноккунии номгӯи вазифаҳои таҳқиқот ва ҳалли ин масъалаҳо, пешниҳод 

ва амалӣ намудани муқаррарот то марҳилаҳое, ки истифодаи онҳоро барои 

такмил ва рушди савдои чаканаи шаҳри Душанбе имконпазир мегардонад, 

зоҳир мегардад. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосии 

илмию методӣ ва тавсияҳое, ки барои асосноккунии стратегияи рушди савдои 

чакана дар шаҳри Душанбе, арзёбии ҳамаҷонибаи сифати хизматрасонии 

савдо дар диссертатсия таҳия гаштаанд, дар фаъолияти мақомоти гуногуни 

давлатӣ истифода шудаанд. 

Хулоса ва пешниҳодоти муаллифи диссертатсия дар раванди таълими 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳангоми тартиб додани барнома ва 

дастурҳои таълимӣ аз рӯи фанҳои соҳавии иқтисодӣ – «Иқтисодиёти корхона» 

«Асосҳои соҳибкорӣ», «Маданияти бизнес» ва ғайра татбиқ шудаанд. 

Муқаррароти асосии илмӣ ва тавсияҳои амалии диссертатсия дар 

конфронсҳои илмию амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ пешниҳод 

гардиданд. 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Аз рӯи маводи диссертатсия 

17 кори илмӣ, аз он ҷумла 9 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои илмии аз ҷониби 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тавсияшуда нашр шудааст.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боби 

матни асосӣ, хулоса, рӯйхати адабиёт иборат аст. Муҳтавои асосии таҳқиқот 

дар 170 саҳифа оварда шудааст ва 31 ҷадвал, 7 диаграмма ва 19 расмро дар бар 

мегирад. Рӯйхати адабиёт аз 185 номгӯй иборат аст. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА ИЛМИЮ МЕТОДИИ ТАЪМИНИ 

РАҚОБАТТАВОНИИ СУБЪЕКТҲОИ САВДОИ ЧАКАНА 

 

1.1. Моҳияти иқтисодӣ, мазмуни рақобат ва таъмини рақобаттавонии 

субъектҳои савдои чакана 

 

Таъмини рушди устувор ва самараноки субъектҳои савдои чакана дар 

шароити амали муносибатҳои бозорӣ бо вазъи истифодаи механизми рақобат 

ва рақобаттавонӣ вобастагии ногусастанӣ дорад.  

Рақобати озоду солим – яке аз шартҳои асосии иқтисоди бозорӣ ба 

ҳисоб меравад. Бинобар ин муайян намудани моҳияти вожаи “рақобат”, 

шаклҳои асосии он дар истеҳсолоту муомилоти мол, мазмуну омилҳои 

таъсиррасон дар давраҳои гуногуни таърихӣ масоили мубрам ва ҳамзамон 

баҳснок арзёбӣ мешавад. 

Дар саҳифаҳои адабиёти иқтисодӣ аз ҷониби олимони хориҷӣ ва ватанӣ 

дар ин мавзӯъ фикру андешаҳои гуногун баён карда шудаанд. Бо вуҷуди ин 

ҳолат, масъалаи рақобаттавонии корхонаҳои савдои чакана то имрӯз пурра 

ҳаллу фасл нагардидаанд ва умуман нокифоя омӯхта шудаанд. 

Барои омӯзиши пояҳои назариявии ин масоили муҳими иқтисодию 

иҷтимоӣ, зарур шуморем, ки ба ақидаи асосгузори илми назарияи иқтисодӣ, 

иқтисоддони аврупоӣ Адам Смит рӯ оварем. Ӯ дар асари худ "Таҳқиқот оид ба 

табиат ва сабабҳои боигарии халқҳо (1776)", рақобатро ҳамчун "дасти ноаён" 

баррасӣ намудааст, ки нархҳои бозориро зери таъсири рақобат ташаккул 

медиҳад1.  

Дар ин маврид, ӯ моҳияти рақобатро ҳамчун маҷмӯи кӯшишҳои бо ҳам 

вобаста набудаи фурӯшандагони гуногунро барои ба даст овардани назорати 

бозорӣ шарҳ додааст. Ба андешаи ин олими машҳур,  рафтори мустақилона 

ҳатто дар бозоре, ки бо ду фурӯшандаи мол фаъолият мекунанд, метавонад ба 

                                                           
1 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2016. – 1056 с. 
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вуқӯъ ояд, вале ба эҳтимоли зиёд агар дар бозор бист нафар фурӯшанда бошад, 

пас ин вазъ бештар аст. 

Адам Смит ва пайравони ӯ дарк менамуданд, ки захираҳои иқтисодӣ 

аксар вақт дар давраи кӯтоҳмуддат нисбатан ноустувор мешаванд ва чунин 

меҳисобиданд, ки афзалияти пурраи раванди рақобатии бозор метавонад танҳо 

дар давраи дарозмуддат амалӣ шавад. 

Назарияи рақобати Адам Смит баррасӣ намуда, ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки ӯ нахустин маротиба моҳияти рафтори рақобатиро пешниҳод 

намудааст, ки аз механизмҳои зерин иборат аст: 

- якум, мафҳуми рақобатро ҳамчун муборизае, ки нархи бозориро вобаста 

ба тақозои аҳолӣ ва арзаи молӣ танзим менамояд, шарҳ додан мумкин аст; 

- дуюм, рақобат чун "дасти ноаён" аст ва тибқи ин принсип, дасти 

зикршуда корхонаҳоеро, ки маҳсулоти пастсифат тавлид мекунанд, аз фазои 

бозор берун мекунад; 

- сеюм, А. Смит механизми рақобатро таҳия намуд, ки меъёри соҳавии 

фоидаро воқеан баробарвазн мекунад, боиси тақсимоти оқилонаи захираҳо 

байни соҳаҳо мешавад. Хусусияти механизми рақобат аз он иборат аст, ки 

ҳангоми коҳиши тақозо ба маҳсулот, корхонаҳои истеҳсолие, ки молҳои 

бесифат ё маҳсулоти зиёдатии бо нархи баланд истеҳсол мекунанд, ба 

мушкилоти зиёд рӯ ба рӯ мешаванд. Чандирии механизми рақобат дар 

аксуламали фаврии он ба ҳар гуна тағйирот дар муҳити берунаи корхона зоҳир 

мегардад; 

- чорум, муайян намудани шартҳои асосии самаранокии рақобат, ки аз 

мавҷудияти миқдори зиёди фурӯшандагон ва харидорон, маълумоти 

мукаммал, ҳаракати захираҳои истифодашаванда, имконнопазир будани ҳар 

як корхона оид ба расонидани таъсири воқеӣ ба тағйироти нархи бозории мол 

иборат аст. 

Дар таҳқиқоти минбаъда омӯзиши моҳияти рақобат дар самти зикри 

дақиқи ҳадаф ва роҳҳои пешбурди он такмил ёфтааст. Масалан, дар тафсири 

марксистӣ, зери мафҳуми рақобат "ба истеҳсолоти молӣ хос будани муборизаи 
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оштинопазирӣ байни истеҳсолгарони хусусӣ барои шароити беҳтари истеҳсол 

ва фурӯши мол" фаҳмида мешавад2. 

Варианти неоклассикии тафсири моҳияти рақобат, онро бо мубориза 

барои ба даст овардани неъматҳои маҳдуди иқтисодӣ ва маблағи 

истеъмолгарон алоқаманд мекунанд. Мантиқи ин усул аз он иборат аст, ки 

аксари неъматҳо (молҳо, хизматрасонӣ, захираҳо) хеле маҳдуд мебошанд, аз 

он ҷиҳат, ки миқдори воқеии онҳо нисбат ба тақозои истеъмолгарон дар ҷомеа 

камтар аст. Бинобар ин, соҳибони неъматҳо имкон доранд, ки онҳоро байни 

худ тақсим намоянд. Онҳо шарт ва меъёрҳои (сатҳи нархи талабшаванда, 

сифат ва ғайра) худро пешкаш мекунанд ва вобаста ба иҷрои ин шарт қарор 

мебароранд, ки ба кӣ неъматҳоро пешниҳод намоянд.  

Қайд кардан ҷоиз аст, ки корҳои асосии М. Портер низ тибқи тафсири 

рафтории рақобат навишта шудаанд. Ӯ дар асари худ "Рақобати 

байналмилалӣ" қайд мекунад, ки рақобат – раванди тағйирёбанда (динамикӣ) 

ва рушдёбанда мебошад, ки пайваста намуди худро тағйир медиҳад, ки дар он 

молҳои нав, роҳҳои нави маркетинг, равандҳои нави истеҳсолӣ ва бахшҳои 

нави бозорӣ пайдо мешаванд3. 

Дар баробари он, ки дар асри XIX усулҳои риёзӣ ба назарияи иқтисодӣ 

ба таври васеъ татбиқ гардиданд, консепсияи сохтории рақобати бозорӣ ба 

мавқеи намоён баромад. Сарчашмаи ин консепсияро корҳои Ф. Эҷуорт, А. 

Курно, Ҷ. Робинсон, Э. Чемберлен ва дигар олимони машҳур ташкил доданд, 

ки ба назарияи муосири чор намуди асосии бозорҳо таҳкурсӣ гузоштаанд: 

рақобати комил, рақобати инҳисорӣ, рақобати олигополӣ ва монополӣ.  

Мавқеи ин гурӯҳи олимон дар илми иқтисодии муосири ғарб ҳамчун 

классикӣ баррасӣ мешавад. Маҳз аз ин рӯ, дар асарҳои классикони назарияи 

иқтисодӣ, истилоҳи "рақобат" бештар дар фаҳмиши сохтории бозор истифода 

                                                           
2Маркс К., Энгельс Ф. Соч.2-е изд. Т.25 ч.1. – С. 413. 
3Портфель конкуренции и управление финансами / Под ред. Ю.Б. Рубина. - М.: «СОМИЕНТЕК», 

1996. - 736 с. 
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мешавад. Агар қайд кардани ҷиҳати рафтории рақобат зарур бошад, аксар вақт 

аз калимаи - "мусобиқа"-ро истифода мебаранд. 

Дар нуқтаи назари сохторӣ, диққати асосӣ нисбати муборизаи ширкатҳо 

бо якдигар, ба таҳлили сохтори бозор ва он шароите, ки афзалият доранд, ҷой 

иваз мекунад. Масалан, Ф. Найт рақобатро чун вазъияте муқаррар мекунад, ки 

дар он миқдори рақибон зиёд буда, ҳамзамон онҳо мустақиланд.  

Дар шароити муосир, ин нуқтаи назар дар китоби "Экономикс"-и Р. 

Макконнелл ва С. Л. Брю ба мавқеи умумӣ табдил ёфтааст: "Рақобат - ин 

мавҷудияти миқдори зиёди харидорон ва фурӯшандагони мустақил дар бозор, 

имконият барои онҳо бо ҳадафи озодона ба бозор ворид шудан ва тарк кардани 

он мебошад"4. Аз ин рӯ, тибқи нуқтаи назари консепсияи сохтории рақобат, 

муқаррар намудани далели имконияти ҷиддии таъсири корхона ба сатҳи 

умумии нархи мол дар бозор, на мубориза дар байни ин корхонаҳо, хеле муҳим 

аст. 

Дар фарқият аз нуқтаи назари классикон, олимони муосир, масалан Ф.М. 

Шерер ва Д.Росс чунин мешуморанд, ки ба пайдоиши намудҳои гуногуни 

бозорҳои истеҳсолгарони мол, вайрон кардани муносибатҳои асосии сохторӣ 

майл ба бозори рақобати комил мекунад. Ба ду нишондиҳанда: шумораи 

субъектҳои фурӯшанда ё харидор ва хосияти маҳсулот такя намуда, онҳо боз 

якчанд шаклҳои бозорро ҷудо менамоянд. 

Таснифи таркиби рақобати бозорӣ ҳанӯз соли 1934 аз ҷониби 

иқтисоддони намоёни немис Г. Фон Штакелберг пешниҳод гардида буд, ки то 

имрӯз аҳамияти худро гум накардааст (ҷадвали 1.1).  

Бояд қайд кард, ки шарҳи таркибии рақобати бозорӣ дар замони муосир 

боз ҳам бо ворид кардани чандин нишонаҳои махсус – назорати нархи 

ширкатҳо, шарти воридшавӣ ва хориҷшавӣ ба муҳити бозор, дастрасӣ ба 

иттилоот ва ғайра мукаммалтар гардидааст. 

 

                                                           
4 Макконнелл K.P. Экономикс: Принципы, проблемы и политика Текст. / К.Р.Макконнелл, Брю C.JI. 

– М.: ИНФРА М, 2006. - 934 с.  
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Ҷадвали 1.1. 

Таснифи рақобати бозорӣ тибқи пешниҳоди Г. Фон Штакелберг5 

Истеъмолкунандагон 
Истеҳсолкунандагон 

Бисёр Якчандто Якто 

Бисёр 

Полиполияи 

дуҷониба  

(рақобат) 

Олигополия 

 

Монополия 

 

Якчандто Олигополия 
Олигополияи 

дуҷониба 

Монополияи бо  

олигополия 

маҳдудшуда 

Якто 
Монополия 

 

Монополияи 

бо олигополия 

маҳдудшуда 

Монополияи 

дуҷониба 

 

Дар бозори рақобати комил корхонаҳои алоҳида аз болои сатҳи нархи 

маҳсулот ва тағйирёбии он назорат намекунанд, зеро ҳар як корхона ҳиссаи 

ками маҳсулотро истеҳсол менамояд, ки афзоиш ё коҳиши он ба ҳаҷми умумии 

тавлид ва бузургии нархи мол таъсири назаррас намерасонад6. 

Фарқияти ҷиддӣ дар мавриди амали инҳисори пурра он аст, ки сатҳи 

нархи мол назорат карда мешавад ва бо ин роҳ ҳаҷми умумии истеҳсол ё 

фурӯши мол аз ҷониби як корхона идора мешавад. Ҳангоми тамоюли 

поёнравии каҷхаттаи тақозо ба маҳсулоти худ, инҳисоргар метавонад аз 

миқдори маҳсулоти пешниҳодгардида истифода намуда, нархро бо хоҳиш ва 

манфиати худаш тағйир диҳад 

Рақобати инҳисорӣ чунин вазъи бозорро бозгӯ мекунад, ки дар доираи 

он шумораи нисбатан зиёди истеҳсолгарони хурд асосан маҳсулоти якхеларо 

ба харидорон - истеъмолгарон пешниҳод мекунанд. Маҳсулот метавонад ҳам 

аз рӯи сифат, ҳам аз рӯи талаботи харидорон омода карда шавад ва ё дар асоси 

ҷойгиркунию дастрасӣ тафриқа карда шавад. Нарх дар чунин бозорҳои молӣ 

бо дарназардошти сохтори бозор, нархи моли рақибони асосӣ ва сатҳи 

хароҷоти истеҳсол ва савдои он бояд тағйир (паст) гардад.  

 

 

                                                           
5 Рой Л. В, Третьяк В.П. Анализ отраслевых рынков. М. ИНФРАМ, 2016. - 440 с. 
6Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. - Киев: Хагар - Демос. - 

1993. 
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Ҷадвали 1.2. 

Хусусиятҳои моделҳои таркибии бозор 

 

Хусусияти  

хос 

Модел (шакл)-и бозор 

 
Рақобати 

Комил 

Рақобати 

инҳисорӣ 
Олигополия 

Монополия 

(инҳисорӣ) 

Миқдори ширкат 
Миқдори хеле 

зиёд 
Бисёр Якчандто Якто 

Намуди маҳсулот 
Стандарти- 

Шуда 
Фарқиятнок 

Стандарти-

шуда  
Беназир 

Назорат аз болои нархи 

маҳсулоти ширкат 
Ҷой надорад 

Баъзан, аммо 

дар доираи 

хеле маҳдуд 

Бо вобастагии 

мутақобила 

маҳдуд аст 

Назаррас 

Шароити воридшавӣ ба 

бозор ва хориҷшавӣ аз он 

Хеле сабук, 

монеа нест 

Нисбатан 

сабук 

Монеаҳои 

назаррас 

Манъ карда 

шудааст 

Рақобати ғайринархӣ Вуҷуд надорад 

Диққати 

назаррас ба 

таблиғот ва 

нишони мол 

Хеле хос, 

алалхусус бо 

тафриқаи 

маҳсулот 

 

Таблиғи 

муноси-

батҳои 

ҷамъиятии 

ширкат 

 

 
Намунаҳо (мисолҳо) Кишоварзӣ 

Савдои чакана, 

истеҳсоли 

либосҳо, 

пойафзол 

Истеҳсоли 

пӯлод, 

мошинҳо, 

компютерҳо 

Муассисаҳо

и 

коммуналии 

маҳаллӣ 

 

Дар бозори олигополӣ одатан миқдори ками фаъолият доранд. Дар 

чунин шароит, аз ҳама бештар ҳамоҳангсозии фаъолият ҳангоми муқаррар 

намудани нархҳо истифода мешавад. Бисёр вақт дар чунин бозор нархи бозорӣ 

дар муқоиса бо сатҳи нархҳои корхонаҳои пешсаф муқаррар мешавад.  

Баъзе муаллифони ин нуқтаи назар чунин мешуморанд, ки 

инҳисоргарони холис (комил), олигополистон ва рақибони монополистӣ 

хислатҳои умумӣ доранд: ҳар яке аз онҳо дарк менамоянд, ки рафтори 

амалиашон дар истеҳсоли маҳсулот ба нарх таъсири назаррас мерасонад. 

Бо ибораи дигар, ҳар яке аз онҳо метавонанд миқдори маҳсулоти 

фурӯхташавандаро бо нишондиҳандаҳои тақозо дар бозор, танҳо бо роҳи паст 

намудани сатҳи нархи маҳсулот зиёд намоянд. Ҳамаи чор намуди сохтори 

бозор, бо сатҳи муайяни таъсиррасонӣ ба нархҳо тавсиф мешаванд. Ҳамзамон 

бояд қайд кард, ки аксари муҳаққиқон моҳияти рақобатро дар вобастагӣ ба 

бозори фурӯшанда, баррасӣ менамоянд. Дар баробари ин, ташаккули бозори 
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молҳои истеъмолӣ ва рушди муносибатҳои рақобатӣ дорои хусусияти хос 

буда, аз гуногунии маҳсулоти дар он фурӯхташаванда вобастагӣ дорад.  

Консепсияи рақобат дар бозори молҳои истеъмолӣ дар корҳои илмии 

профессор Т.И. Николаева, Н.Р. Егорова ва дигарон баррасӣ гаштааст7. 

Нуқтаи назари сеюми функсионалӣ, нақши рақобатро дар маҷмӯъ 

нисбати кулли иқтисодиёт ифода мекунад. Олими шинохта – Й. Шумпетер дар 

доираи назарияи рушди иқтисодии худ, рақобатро чун нерӯи пешбарандаи 

рушд, мусобиқа дар байни усулҳои кӯҳна ва навоварӣ муқаррар намудааст. 

Навовариҳо дар бозор баъзан чун руйдоди шубҳанок қабул мешавад, вале агар 

навоварон онро амалӣ карда тавонанд, пас механизми рақобат аз бозор маҳз 

ҳамон корхонаеро, ки технологияҳои кӯҳнаро истифода мебарад, берун 

мекунад8. 

Барандаи Ҷоизаи  нобелӣ дар соҳаи иқтисод олими австриягӣ дар соли 

1974 Фридрих А. Фон Хайек, рақобатро ҳамчун ҷараён баррасӣ менамояд, ки 

тавассути он одамон донишҳои зарурии иқтисодиро ба даст меоранд ё таҳвил 

мекунанд9. 

Дар асарҳои иқтисодшиносони тоҷик низ солҳои охир ба масъалаи 

омӯзиши рақобат таваҷҷуҳи хоса равона гаштааст. Масалан, олими шинохтаи 

тоҷик профессор Абдуғаффор Рауфӣ рақобатро ҳамчун “мубориза барои 

гирифтани фоида, ишғоли ҷое, коре, натиҷаи истеҳсоли маҳсулот ва ё 

хизматрасоние, мақоме мебошад, ки бо роҳи пешниҳод кардани натиҷаи 

бартаридошта назар ба дигар рақибон ғолибият муяссар шуда метавонад”10. 

                                                           
7Николаева Т.Н., Николаева Н.А. Фирменная торговля производственных предприятий и ее 

значение в развитии потребительского рынка крупного города// Маркетинг в России и за рубежом. 

- 2000. - Я22. - с.67-75. 
8Шумпетер. Теория экономического развития. - М., 1982. - с. 169. 
9Хайек Ф.А. Общество свободных. Oversias Publications Inter change Ltd, London 1992.-с. 105. 
10 Рауфӣ А. Рақобат ва рақобатпазирӣ дар фаъолияти соҳибкорӣ // Иқтисодиёти Тоҷикистон. 

2021. № 3. - С. 49-59. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47319687
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47319673
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=47319673&selid=47319687
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Докторони илмҳои иқтисодӣ, профессорон Шарифзода М.М. ва Хоҷаев 

П.Д. рақобатро ҳамчун мубориза дар бозори молу хизматрасонӣ баҳо додаанд 

арзёбӣ намудаанд11. 

Дар Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ дар қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рақобат ҳамчун «мусобиқаи озоди субъектҳои хоҷагидор, ки 

амалиёти мустақилонаи онҳо имконияти таъсиррасонии яктарафаи ҳар кадоми 

онҳоро ба шароити умумии муомилоти мол дар бозори моли дахлдор ба таври 

самарабахш маҳдуд менамояд» маънидод шудааст12. 

Аз нуқтаи назари функсионалӣ, рақобат дар бозори молҳои истеъмолӣ 

дар худ ҳамкории равандҳои рақобатӣ ва вазифаи қонеъ гардонидани тақозои 

истеъмолгаронро иҷро менамояд. Дар шароити амалкарди иқтисодиёти 

бозорӣ, қонеъ гардонидани тақозои истеъмолгарон бевосита аз ҳаҷм ва 

сохтори тақозо ба молҳои истеъмолӣ вобаста аст. 

Дар робита ба ин, ба андешаи мо, аз ҳама мафҳуми муносиби рақобат – 

ин муборизаи соҳибкорон барои ҳаҷми маҳдуди тақозои истеъмолгарон 

мебошад, ки дар бахшҳои ба онҳо дастраси бозор амалӣ мешавад.  

Маҳз маҳдудияти тақозои харидорӣ корхонаҳоро водор месозад, ки бо 

ҳамдигар ҳамеша дар фазои рақобат фаъолият намоянд. 

Ба сифати воситаи рақобат – молу хизматрасониҳо истифода мегардад, 

ки тавассути онҳо корхонаҳои рақиб кӯшиш мекунанд, ки сазовори эътирофи 

истеъмолгарон шаванд ва воситаҳои пулии онҳоро ба даст оранд. 

Яке аз асосгузорони назария ва амали рақобати бозорӣ М.Портер13 панҷ 

омили (нерӯи пешбаранда) рақобатро ҷудо намудааст (расми 1): 

1. Мавҷудияти рақибони ҷорӣ; 

2. Хатари пайдоиши рақибони нав; 

                                                           
11Шарифзода (Шарипов) М.М., Ходжаев П.Д. Развитие конкуренции на пассажирском 

автотранспорте в условиях рыночной экономики // Вестник Таджикского государственного 

университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2017. № 4 (73). С. 23-30. 
12 Фарҳанги истилоҳоти ҳуқуқ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон // Зери таҳрири Арбоби илм 

ва техникаи Тоҷикистон, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, проф. Раҳимзода М. З. – Душанбе: Маркази 

миллии қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2016. 
13Портер Майкл. Конкуренция.: Пер.с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003.-с.496:ил.-

Парал.тит.англ. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32322029
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32322029
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828161
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828161
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34828161&selid=32322029
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3. Хатари пайдоиши ивазкунандаи мол; 

4. Қобилияти истеъмолгарон оид ба бастани аҳд; 

5. Қобилияти фурӯшанда оид ба бастани аҳд. 

Азбаски муҳити рақобат на танҳо зери таъсири муборизаи рақибони 

дохилисоҳавӣ ташаккул меёбад, балки таҳлили рақобат дар бозор тибқи 

модели М. Портер гурӯҳҳои зерини омилҳоро ба инобат мегирад: 

- мубориза байни фурӯшандагони дар бозор рақобаткунанда – вазъи воқеӣ 

дар ин соҳаи иқтисодиёт; 

- рақобат аз ҷониби молҳои ивазкунанда ва таъсири онҳо ба вазъи бозор; 

- таҳдиди пайдо шудани рақибони нав ё таъсири рақибони потенсиалӣ; 

- мавқеи молтаъминкунандагон ва имкониятҳои иқтисодии онҳо бо 

дарназардошти таъсири харидорони молу маҳсулот дар бозор. 
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Ҳар яке аз омилҳои баррасишудаи рақобат метавонад ҳам аз рӯи самт ва 

ҳам аз мавқеи худ дар бозор ба вазъи соҳа таъсир расонанд. Таъсири умумии 

онҳо бошад дар натиҷа хусусияти муборизаи рақобатро дар соҳа тавассути 

сатҳи фоиданокӣ, мавқеи муайяни корхона дар бозор ва дастовардҳои онро 

муайян менамояд. 

Бояд қайд кард, ки таҳлили сохтор ва мундариҷаи нуқтаҳои назари 

гуногуни олимон зимни муайян кардани мафҳуми "рақобат" имкон дод, ки мо 

хулосаҳои зеринро пешкаш намоем: 

- мафҳуми "рақобат", бо гуногунии худ, ҳоло пурра ба талаботи 

системавӣ ҷавобгӯ намебошад, зеро таҳқиқгарон ҷанбаҳои рақобатро дар 

пайвастагӣ бо соҳаи муайяни иқтисодиёт тавсиф менамоянд; 

- якчанд нуқтаи назар оид ба таърифи мафҳуми мазкур мавҷуд аст, ки 

онҳо хусусиятҳои умумӣ ва аз ҳамдигар фарқкунанда доранд. 

Ба андешаи мо, рақобат – ин раванди муборизаи байни субъектҳои 

хоҷагидории бозорӣ мебошад, ки шарти асосии он – озодӣ ва мустақилияти 

иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ мебошад.  

Рақобат бо ҳуқуқи мустақили ҳар як субъекти муносибатҳои бозорӣ дар 

татбиқи амалии иқтидори иқтисодии худ вобаста аст ва ин боиси зиддияти 

байни онҳо барои расидан ба мақсади асосӣ аз ҳисоби маҳдудкунии 

манфиатҳои дигарон маншаъ мегирад.  

Бо ифодаи дигар, рақобат як шакли ногузиру бархӯрди субъектҳои 

бозори молҳои истеъмолӣ дар раванди татбиқи манфиатҳои иқтисодии онҳо 

мебошад. 

Шартҳои номбаршуда дар ҳақиқат баробарҳуқуқии тамоми 

иштирокчиёни бозорро таъмин мекунанд. Дар натиҷаи мавҷуд будани 

миқдори зиёди фурӯшандагон, ҳеҷ кадоме аз онҳо ба таври назаррас ба 

раванди бозор таъсир расонида наметавонанд ва шартҳои худро низ мутлақ 

гузаронида наметавонанд. Фурӯшанда ва истеҳсолгари мол мавқеи худро дар 

бозори истеъмолӣ, танҳо бо роҳи паст кардани сатҳи хароҷот оид ба дар 

истеҳсоли мол ё баланд бардоштани сифати онҳо пурзӯр карда метавонад. 
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Омили асосие, ки теъдоди фурӯшандагонро муайян мекунад, андозаи 

самаранокии қобили қабули иқтидори истеҳсоли маҳсулот дар корхона, яъне 

ҳаҷми он ба ҳисоб меравад, ки хароҷоти миёна ба сатҳи ҳадди ақал баробар 

мегардад. Дар ин ҳолат, миқдори фурӯшандагон аз бузургии тавоногии 

иқтидори корхона вобастагии зич дорад. 

Дар ин ҷо, бояд дар байни ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва тақозои бозорӣ 

вобастагӣ вуҷуд дошта бошад. Тағйирёбии ҳаҷми ин ду нишондиҳанда кадом 

намуди рақобати бозориро нишон медиҳад. Масалан, агар ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулот аз ҳаҷми тақозои бозорӣ якчанд баробар кам бошад, он гоҳ дар бозор 

якчанд корхона фаъолият хоҳанд кард. Дар ҳолати ҳаҷми тақозои бозорӣ 

воқеан ба ҳадди ақали хароҷоти миёнаи дарозмуддат баробар бошад, пас дар 

бозор танҳо як корхона фаъолият мекунад ва ин мавҷудияти бозори инҳисорӣ 

(монополистӣ) шаҳодат медиҳад. 

Умуман, дар бозори молҳои истеъмолӣ намудҳои зерини рақобатро ҷудо 

намудан мумкин аст:  

1. Рақобати комил – намуди бозори ғайриинҳисорӣ мебошад, ки дар он 

фурӯшандагон ва харидорони зиёд хариду фурӯши маҳсулотро озодона иҷро 

менамоянд. Ин намуди рақобати бозорӣ бо шартҳои зерин тавсиф мешавад: 

- миқдори иштирокчиён он қадар бузург аст, ки ҳеҷ кадоме аз онҳо (ҳеҷ 

як гурӯҳ) ба вазъи бозор, пеш аз ҳама ба сатҳи нарх имконияти таъсир 

расонидан надоранд; 

- моле, ки аз ҷониби кулли фурӯшандагон дар бозор ба харидорони он 

фурӯхта мешавад, якхела, яъне маҳдуд аст ва хизматрасониҳо низ ба якдигар 

монанданд. Бо ибораи дигар, маълумот дар бораи вазъи бозор барои 

иштирокчиёни бозор дастрас мебошад. Фурӯшандагон ва харидорон дар бораи 

сатҳи нархи мол, тақозои аҳолӣ, арзаи мол маълумоти якхела доранд ва ҳеҷ 

яке аз онҳо афзалияти комил надорад; 

- бозор умуман фазои озод дорад, ба харидорон ва фурӯшандагон 

маҳсулот дар бозор ҳангоми воридшавӣ ва баромадан аз бозор ягон монеа эҷод 

намекунад. 
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Мутобиқ ба шарту шароити рақобати комил дар бозор ҳам фурӯшанда 

ва ҳам харидор ҳавасмандӣ дошта, фаъолона саъю талош мекунанд. Аммо 

бояд эътироф кард, ки бозори комил – ин танҳо модели абстрактии рафтори 

шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ мебошад. 

2. Дар иқтисоди бозорӣ дилхоҳ бозор дар ин ё он дараҷа инҳисорӣ аст, 

бинобар ин дар он рақобати инҳисорӣ нақши назаррас дорад. Рақобати 

инҳисорӣ дар бозори истеъмолӣ сохтори бозорие мебошад, ки бо миқдори 

нисбатан зиёди фурӯшандагон фарқ мекунад, ки ба истеъмолгарон маҳсулоти 

бо ҳамдигар монанд, вале ҳархеларо пешкаш мекунанд. Тафриқаи молҳои 

фурӯхташаванда дар ин маврид, асоси ташкили шароити мусоид барои фурӯш 

ва навсозии маҳсулот мебошад. 

Дар бозори рақобати комил асосан шарти гуногунии теъдоди хеле зиёди 

фурӯшандагони молҳои гуногун ҷой дорад ва ин имконият мавқеи рақобати 

озоди холисро устувор менамояд. Агар ин номгӯи молҳо ҳамдигарро 

ивазкунанда бошанд ва қобилияти қонеъ намудани эҳтиёҷи аниқро дошта 

бошанд, пас рақобати бозорӣ ҳангоми миқдори маҳдуди фурӯшандагон ба 

миён меояд ва аз соҳаи мусобиқаи субъектҳои бозорӣ ба соҳаи рақобати 

молҳои бозорӣ ва хизматрасонӣ мегузарад.  

Ҳар як субъекти бозори рақобати инҳисорӣ худро нисбатан мустақил ва 

комилҳуқуқ ҳис мекунад. Дар ин маврид, ба сифати фишанги рақобат дар 

бозор на танҳо сатҳи нархи маҳсулот, балки сифати мол ва сатҳи сифати 

хизматрасонӣ баромад мекунанд, ки қобилияти бештар ҷалб кардани 

истеъмолгаронро доранд. 

3. Дар иқтисоди бозорӣ рақобати олигополӣ маъмултарин эътироф 

шудааст, ки дар он шумораи корхонаҳои истеҳсолӣ ё тиҷоратӣ якчандто 

мебошад. Дар чунин бозор одатан якчанд иштирокчиёни нисбатан бузург ва аз 

рӯи миқёс бо ҳам наздик баромад мекунанд. Нишонаи асосии фарқкунандаи 

олигополия – камшуморӣ ва маҳдудияти фурӯшандагони пешсаф дар бозор 

мебошанд. Дар ин намуди бозори рақобатӣ қарорҳои марбут ба муайян 

кардани сатҳи ниҳоии нарх ва ҳаҷми истеҳсолот аз ҳамдигар вобастагӣ доранд. 
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Ҳар як истеҳсолкунандаи мол таъсири қарорҳои қабулкардаи рақибонро бо 

зудӣ дарк менамояд ва бояд онҳоро дар фаъолияти хеш дар бозори мазкур ба 

эътибор гирад. Маҳсулоте, ки дар ин бозор фурӯхта мешавад, метавонад ҳам 

якхела ва ҳамчунин гуногуннавъ бошад. 

Ҳатто агар дар бозори олигополӣ субъекте мавҷуд бошад, ки мавқеи 

махсуси пешсафиро ишғол кардааст ва ба он ҳаҷми зиёди фурӯши мол рост 

меояд, пас ҳиссаи боқимонда, ки ба дигар олигополистҳо рост меояд, ки 

таъсири рақибонро дар бозор маҳдуд менамояд ва онҳоро водор месозад,  

манфиати рақибон дар ин гуна намуди бозорро ба инобат гирад. Алоқамандии 

қарорҳои қабулшуда дар бозори истеъмолӣ, нархҳо ё дигар ҳукфармоиҳоро 

истисно мекунад ё ба таври назаррас онро маҳдуд мекунад. Дар бозорҳои 

молии таъиноти истеъмолӣ олигополия чандон ба тариқи васеъ паҳн 

нашудааст, ки бо доираи васеи тақозо ба мол аз ҷониби истеъмолгарон ва ҳам 

вариантҳои гуногуни ташкили истеҳсоли молҳои истеъмолӣ вобаста аст. 

4. Монополияи мутлақ, ки дар доираи он бозорро комилан як инҳисоргар 

идора менамояд. Он дорои нишонаҳои зерин мебошад: 

- фурӯши молро як фурӯшанда амалӣ менамояд; 

- моли ин корхона аз он ҷиҳат нодир аст, ки ивазкунандаи ба худ монандро 

дар соҳаи қонеъ гардонидани тақозо надорад; 

- фурӯшанда танҳо моли худро савдо мекунад ва асосан сатҳи нархи 

молро худаш муайян менамояд, ки оқибатҳои манфиро барои харидорон эҷод 

мекунад. 

Ин намуди бозор монанди бозори рақобати комил дар амали хоҷагидорӣ 

имрӯз вомехӯрад ва камбудии ҷиддии иқтисодиёти муосир аст. Бояд қайд 

кард, ки шароити ташаккули рақобат дар савдо аз дигар соҳаҳои фаъолияти 

иқтисодии бозорӣ фарқ мекунанд. Муносибати анъанавӣ ба назарияи рақобат, 

ки ба шумораи фурӯшандагон ва гуногунии маҳсулоти пешниҳодшаванда асос 

ёфтаанд, рушди онро дар соҳаи мушаххаси фаъолият (одатан - соҳа) пешбинӣ 

мекунад, ки дар он маҳсулот барои қонеъ гардонидани тақозои муайян 

муқаррар шудааст. 
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Ба сифати субъектҳои рақобат дар савдо дар бозори истеъмолӣ 

намояндагони соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт ширкат дошта, объектҳои 

рақобат – ҳазорон номгӯи молҳои гуногун ва хизматрасониҳо мебошанд, ки 

маҷмӯи ниёзҳои инсониро қонеъ мегардонанд. Аз рӯи ҳисоби коршиносон 

номгӯи молҳои истеъмолӣ ва мавзӯи зернамудҳои он аз рӯи тамға, нишонаи 

сифат ва ғайра ҳоло бештар аз 300 ҳазор аст. 

Барои ошкор намудани хусусиятҳои рақобат дар савдои чакана, ба таври 

муфассал моҳияти мафҳуми "савдо"- ро баррасӣ менамоем. 

Дар шароити иқтисодиёти даврони шӯравӣ - савдо, пеш аз ҳама, ҳамчун 

миёнарав дар байни истеҳсолгарон ва истеъмолгарон муаррифӣ мегардид. Дар 

шароити сиёсати мутамарказ, мавҷудияти низоми тақсимот ва нақшагирӣ, 

савдо ҳамчун "соҳаи хоҷагии халқ, ки муомилоти молҳои истеъмолиро амалӣ 

менамояд"14 ва фаъолияти махсус, ки барои "дастрас намудани молҳои 

истеъмолӣ аз истеҳсолгарон то ба истеъмолгарон бо роҳи хариду фурӯш"15 

шарҳ дода мешуд, ки дар ин раванди мубодила иштироки пул тамоман зикр 

нашудааст.  

Рушди иқтисодии кишвар, пеш аз ҳама, бо сатҳи инкишофи истеҳсолот, 

дар маҷмӯъ ва аз он ҷумла саноат муқаррар мегардид. Ба савдо мавқеи соҳаи 

ғайриистеҳсолӣ ва қисман истеҳсолӣ низ дода мешуд, ки рушди онро 

истеҳсоли неъматҳои моддӣ муайян менамуд. Фаъолияти савдо, пеш аз ҳама, 

аз мавқеи ҷуброни хароҷот аз ҳисоби даромади умумӣ аз фурӯши мол ба аҳолӣ 

баррасӣ мегардид. Дараҷаи баланди рушди истеҳсолот аксар вақт қонеъ 

намудани ҳатто тақозои пулии қисми зиёди аҳолиро имкон намедод. 

Аммо низоми идоракунии нақшавӣ, вобаста кардани корхонаҳои 

истеҳсолиро ба корхонаҳои савдои чакана ва яклухт дар назар дошт ва 

мустақилияти савдоро дар интихоби таъминкунандагони мол ва муайян 

намудани ҳаҷм ва номгӯи молҳои фурӯхташаванда имкон намедод. Нархи 

                                                           
14 Иваницкий В.И. Экономика советской торговли. М: «Экономика», 1990, с.З. 
15Шевичева В.Ф., Шербина В.Ф. Материальное и идеальное в общественном воспроизводстве. Л., 

1984 
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маҳсулоти фурӯхташаванда аз хизматрасониҳои пулакӣ вобаста набуд ва аз 

рӯи нархи маҳсулот ба таври мутамарказ аз ҷониби Ҳукумати кишвар ва 

Комиссияи планкашии он муайян карда мешуд ва тақозои харидорон аз ҳадди 

ақали муқарраршуда вобастагӣ дошт. 

Вазифаи асосии савдо аз рӯи пурра қонеъ гардонидани тақозои аҳолӣ 

баҳогузорӣ мешуд, ки вобаста ба ҳаҷми истеҳсоли саноатӣ муқаррар ва ба 

нақшагирии марказонидашуда гирифта мешуд, на дар асоси ба инобат 

гирифтани механизми бозорӣ.  

Дар шароити рушди муносибатҳои бозорӣ тағйири ақидаҳо оид ба 

мафҳум, моҳият ва вазифаҳои савдо ба миён омаданд. 

Профессор Шерр И.Ф. савдоро ҳамчун мубодила муқаррар намуда, 

чунин мешуморад, ки барои он чунин нишонаҳо хос мебошад: а) ивази 

моликият (хариду фурӯш); б) иваз намудани ҷой (нақлиёт) ва в) ташкили 

захираҳо (анборҳо)16. Барои савдо "ивази моликият" хос аст, яъне ҷараёни 

ҳуқуқӣ, ки дар доираи он, ҳуқуқи амволӣ тавассути объекти савдо ба шахси 

дигар мегузарад. 

Дар байни мафҳумҳои муосири савдо, таърифи аз ҷониби проф. Егорова 

Н.Р. ва Николаева Т.И. пешниҳодшуда нисбатан саҳеҳтар аст: савдо - ин шакли 

асосии мубодилаи мол бо пул ва баръакси он (пул бо мол) мебошад. Аз он ки 

мубодила - худ табиатан муносибати иқтисодӣ аст, ки дар доираи он ивази 

маҳсули меҳнат бо ҷуброни баробарии он бо дигар маҳсули меҳнат рӯй 

медиҳад, пас савдо, ҳамчун намуди мушаххаси муносибатҳои иқтисодӣ дар 

раванди мубодила ба миён меояд. Дар ин маврид, ба сифати заминаи 

пайдоиши муносибатҳои савдо, тақсимоти ҷамъиятии меҳнат ва мустақилияти 

иқтисодии истеҳсолгарон аҳамият пайдо мекунад17. 

 

 

                                                           
16 Шерр И.Ф. Учение о торговле/Пер.с нем. в 2-х кн.-М.: Перспектива, 2003 
17Егорова Н.Р., Николаева Т.И. Экономика отрасли: торговля потребительскими товарами: Учеб. 

пособие, - Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2004. - 262 с   
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Шаропов Ф.Р. савдоро ҳамчун “фаъолияти махсус оид ба расонидани 

неъматҳои моддӣ аз зинаи истеҳсолот то истеъмолгарони ниҳоӣ бо роҳи 

хариду фурӯши онҳо тавассути пул бо мақсади таъмини тақозои 

пардохтпазири харидорон ва гирифтани андозаи ҳарчи бештари фоида” 

таъриф додааст. 

Ба андешаи Толибов Қ.Қ. “савдо аз ҷиҳати моҳият ва фаъолияти худ як 

соҳаи муҳим ва мустақили иқтисоди бозорӣ, намуди махсуси фаъолияти 

соҳибкорӣ, шакли меҳнати ҷамъиятӣ мебошад, ки ҳадафи он фурӯши молҳо ва 

хизматрасонии савдо ба истеъмолкунандагон мебошад”18. 

Ҳамин тариқ, савдо - ин фаъолияти махсуси одамон буда, бо 

амалишавии раванди хариду фурӯш алоқаманд аст ва маҷмӯи амалиёти 

махсуси технологӣ ва хоҷагидориро дар назар дорад, ки ба хизматрасонии 

раванди мубодила ва хусусияти ташкили он нигаронида шудааст. 

Савдои молҳои истеъмолӣ хусусияти фарқкунандаи худро дорад, ки дар 

самтҳои зерин ифода меёбад: дар фаъолияти ташкилӣ-технологӣ (ҳангоми 

иҷрои корҳо оид ба харид, интиқол, қабул, нигоҳдорӣ, омодагӣ ба фурӯш, 

пешниҳоди хизматрасонӣ); дар хусусиятҳои меҳнати кормандони дорои 

омодагии касбӣ; дар технология ва ташкили хизматрасониҳои гуногун дар 

ташкили савдо ба аҳолӣ. 

Дар раванди фурӯши мол, робитаи пурраи байни истеҳсолот ва истеъмол 

зоҳир мешавад ва сатҳи рушди истеҳсолот ошкор мегардад. Савдо раванди 

муттасилӣ ва самаранокии гардиши захираҳоро таъмин менамояд. Молҳоро то 

истеъмолгарон дастрас намуда, вай манфиатҳои ҳамаи иштирокчиёни 

мубодилаи молро амалӣ мегардонад. Бо воситаи шабакаҳои мустақим, 

пешбурди мол аз истеҳсолот ба истеъмолгарон иҷро мешавад ва бо шабакаҳои 

ғайримустақим хароҷоти истеҳсолгарон ба захираҳои истифодашуда ҷуброн 

карда мешавад. Дар ин маврид истеҳсолгарон фоида ба даст меоранд ва дар 

навбати худ, ҷамъият - даромади соф мегирад. 

                                                           
18 Толибов Қ.Қ. Моҳияти мафҳумҳои соҳибкорӣ, тиҷорат ва савдо // Паёми Донишгоҳи давлатии 

Бохтар ба номи Носири Хисрав. 2020. – № 1-4 (80). – С. 315-319. 
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Маҳз савдо бо ёрии истеъмолгарон ҷой ва нақши ҳар як моли 

мушаххасро муқаррар менамояд. Савдо ба рушди рақобаттавонӣ дар соҳаи 

муомилоти мол муосидат менамояд ва тағйиротро дар сохтори истеъмолот 

ошкор мекунад. Аз ин рӯ, вай раванди истеҳсолотро ҳавасманд мегардонад ва 

ба он самти мушаххасро муқаррар менамояд.  

Функсия (вазифа)-и асосии савдо фурӯши мол мебошад. Ин функсияро 

мутобиқи назарияи классикии иқтисодӣ дар ду ҷанба баррасӣ кардан мумкин 

аст: 

1. Фурӯши арзиши истеъмолӣ, яъне расонидани моли мушаххас аз 

истеҳсолгарон то истеъмолгарон бо роҳи истифодаи чунин амалиёти 

технологӣ, ба монанди боркашонӣ, қабули мол тибқи миқдор ва сифат, 

қадоқкунӣ, борпечкунии мол ва ғайра. 

2. Амалӣ намудани арзиши мол, ки дар натиҷаи он моли мушаххас 

эътирофи умумӣ мегирад. Дар лаҳзаи хариду фурӯш шакли молии арзиш ба 

пул мубаддал мешавад ва моле, ки дар моликияти давлатӣ ё дигар шакли 

моликият қарор дошт, ба моликияти шахсии истеъмолгарон мегузарад. 

Аз ҳамаи намудҳои имконпазири савдо, савдои чаканаро махсус қайд 

мекунем, ки он фурӯши молу хизматрасониҳо ба харидорон барои истифодаи 

шахсӣ, оилавӣ ва хонаводагӣ, ки бо фаъолияти соҳибкорӣ алоқаманд нест, 

мебошад19. 

Дар шароити иқтисоди бозорӣ, рушди савдои чакана бо рақобат ва 

тағйироти он алоқаи ногусастанӣ дорад. Имконоти тағйироти рақобат чунин 

мешаванд: 

- рақобат бо зиёд шудани миқдори корхонаҳои рақиб пурзӯр мешавад; 

- рақобат вақте пурзӯр мешавад, ки ба корхонаҳои бузург дигар корхонаҳо 

ҳамроҳ мешаванд ва оид ба баровардани онҳо ба пешсафӣ тадбирҳои зарурӣ 

меандешанд; 

- рақобат вақте қавӣ аст, ки тақозо ба мол тадриҷан афзоиш меёбад; 

                                                           
19 Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли: Пер.сангл.СПб.: Питер, 2001. - с. 17. 
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- рақобат вақте пурзӯр мешавад, ки шароити хоҷагидорӣ дар соҳа, 

корхонаро ба паст кардани нарх ё истифодаи дигар воситаҳои зиёд намудани 

ҳаҷми фурӯш водор менамояд; 

- рақобат дар мавриде пурзӯр мешавад, ки агар хароҷоти харидорон 

ҳангоми гузариш аз истеъмоли як намуд ба дигар намуди мол на он қадар зиёд 

бошад; 

- рақобат вақте пурзӯр мешавад, ки як ё якчанд корхонаҳо бо ҳиссаи 

воқеии худ дар бозор қаноатманд нестанд; 

- рақобат дар мутаносибӣ ба афзоиши фоида аз қарорҳои муваффақи 

стратегӣ пурзӯр мешавад; 

- рақобат вақте пурзӯр мешавад, ки хароҷот барои баромадан аз бозор 

зиёд аст ва монеаҳо баланд мебошад. 

Дар шароити муосир рақобат дар савдои молҳои истеъмолӣ дорои чунин 

функсияҳои худ мебошад: 

а) ошкор ва ё муқаррар намудани арзиши бозории мол; 

б) баробаркунии арзишҳои инфиродии тақсими фоида вобаста ба 

хароҷотҳои гуногуни меҳнат; 

в) танзими гузариши маблағҳо дар байни соҳаи савдою субъектҳои он ва 

истеҳсолот. 

Якчанд назарияи ифодакунандаи раванди рушди муносибатҳои 

рақобатӣ дар савдои чакана вуҷуд доранд. Аз нигоҳи илмӣ аз ҳама бештар, 

назарияи "чархи савдои чакана", назарияи "алвонҷхӯрии савдои чакана", 

назарияи "раванди диалектикӣ" ва "давраи ҳаётӣ" дар савдои чакана таваҷҷӯҳи 

махсусро ҷалб менамоянд. 

Назарияи "чархи савдои чакана"-ро Профессор Малколм МакНейр? 

(Malcolm Р. McNair) таҳия кардааст (расми 2). 
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Расми 2. Назарияи "чархи савдои чакана"- и М. МакНейр20 

 

МакНейр иддао мекунад, ки корхонаҳои савдои чакана, ки нав ба бозор 

роҳ ёфтанд, ҳанӯз ба истеъмолгарон он қадар шинос нестанд ва аз ин рӯ, 

нархҳои паст ва даромади пастро муқаррар менамоянд. Ин стратегия имкон 

медиҳад, ки онҳо ба таври самаранок рақобат кунанд ва ҳиссаи муайяни 

бозорро соҳиб гарданд. Аммо ба он андозае, ки корхонаҳои савдои чакана 

мавқеи устуворро пайдо мекунанд, онҳо бештар аз технологияи муосир 

истифода мебаранд, ки боиси афзоиши хароҷот ва сармоягузорӣ мешаванд. 

Дар натиҷа, корхонаҳо нархҳоро баланд мебардоранд, сатҳи даромадро зиёд 

мекунанд ва дар назди рақибони нав нисбатан заиф мегарданд.  

Бояд қайд кард, ки на ҳамаи мутахассисон бо назарияи "чархи савдои 

чакана" розӣ ҳастанд. Масалан, С.Ҳолландер (Hollander), яке аз мутахассисони 

варзидаи амрикоӣ дар соҳаи шабакаҳои чакана чунин мешуморад, ки 

мисолҳои бисёр мавҷуданд, ки ба ин назария мувофиқат намекунанд. 

                                                           
20 McNair, Malcolm P. (1958), "Significant Trends and Developments in the Postwar Period," in 

Competitive Distribution in a Free, High Level Economy and its Implication for the University, A. B. Smith, 

ed., Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

Мағоза бо мақсади нигоҳдорӣ  

ва афзоиши ҳиссаи худ дар  

бозор технологияҳои навро 

истифода мебарад.  

Мағозаи нав бо сабаби паст будани 

тамғаи худ бо мағозаҳои бузург ва 

маъруф рақобат мекунад. 

Мағоза болонархи 

савдои худро баланд 

мекунад ва осебпазир 

мегардад. 

Мағозаи нав  

машҳуртар мешавад ва 

ҳиссаи худро дар бозор 

ба даст меорад. 
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Ба андешаи ӯ, пайдоиши марказҳои нави савдо дар баробари рушди 

шабакаҳои универсалӣ бар хилофи назарияи "чархи савдои чакана" мебошад. 

Ҳолландер чунин мешуморад, ки бозори асосии намудҳои муосири савдои 

чаканаро гурӯҳи истеъмолгарони бо даромади миёна ва даромади зиёд ташкил 

медиҳад. Супермаркетҳо ва дигар шабакаҳои савдои муосир ба табақаҳои 

болоии иҷтимоӣ бо сатҳи баланди даромад пешбинӣ шудаанд. 

Дигар коршиносон пешниҳод мекунанд, ки тағйирот дар муҳити савдои 

чакана фурӯшандагонро барои дар мавқеи худ истодан водор мекунад. 

Масалан, шабакаи савдои "Wall-Mart", ки дар давоми 20 сол симои шабакаи 

фурӯши молҳоро бо нархҳои арзон нигоҳ доштааст. 

Аксар олимон қайд мекунанд, ки корхонаҳои савдои чакана дар аввал 

намудҳои васеи маҳсулотро пешниҳод мекунанд ва пас аз он ба мағозаҳои 

махсусгардонида табдил меёбанд ва баъдан боз ба фурӯши намудҳои васеи 

молҳо бармегарданд. Аз ин ҷо, назарияи "алвонҷхӯрии савдои чакана" ба миён 

омадааст. 

Т. Мароник (Thomas Maronick) ва Б Уолкер (Bruce Walker) назарияи  

“раванди диалектикӣ"-ро нисбати рафтори рақибон дар савдои чакана татбиқ 

намудаанд21. Аз нуқтаи назари рақобат, корхонаҳои савдои чакана бо 

истифода аз тактикаи "аз мухолиф" мутобиқ мешаванд. Мағоза ба амали рақиб 

аксуламал нишон медиҳад, барои гирифтани фоидае, ки рақиб гирифтааст 

кӯшиш мекунад (расми 3). 22 

 

Расми 3. Назарияи рушди рақобат дар савдои чакана 

“раванди диалектикӣ" 

                                                           
21 Брижашева О. В. Маркетинг торговли: Учебное пособие / Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 170 с. 
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Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки корхонаҳои савдои чакана, ба монанди 

молҳо, давраи муайяни рушдро аз сар мегузаронанд. Давраи ҳаётии 

корхонаҳои савдои чаканаро метавон шартан ба чор марҳила тақсим кард: 

воридшавӣ, афзоиш, камолот, таназзул.  

1. Воридшавӣ - марҳилаи хеле муҳими рушди корхонаҳои савдои чакана 

мебошад. Одатан, кӯшишҳои асосӣ ба паст кардани хароҷот равона мешавад. 

Навовариҳо дар соҳаи пешравии мағоза, маҳалли ҷойгиршавӣ, номгӯи молҳо, 

шакл ва усулҳои хизматрасонӣ ва ғайра имконпазиранд.  

2. Марҳилаи афзоиш бо зиёдшавии назарраси ҳаҷми фурӯш, фоида, ҳиссаи 

бозорӣ тавсиф мешавад.  

3. Марҳилаи камолот - ҳиссаи бозор бетағйир мемонад ва фоидаи корхона 

дар натиҷаи пурзӯр намудани рақобат кам мешавад.  

4. Ҳарчанд марҳилаи таназзул (заифшавӣ) ногузир аст, имконияти воқеии 

“ба таъхир андохтан”-и он ба мӯҳлати нисбатан дертар мумкин аст. Дар ин 

ҳолат, бояд бештар саъю кӯшиш барои тамдиди марҳилаҳои босуръати рушд 

ва камолот равона гардад.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки давраи ҳаёти корхонаҳои савдои чакана беш 

аз пеш кӯтоҳтар мешавад. Ҳамин тариқ, дар савдои чакана, рақобати 

сохторҳои бозорӣ барои дарёфт намудани харидори худ ва имконияти фурӯши 

моли худ бо шартҳои нисбатан муфид амал мекунад.  

Дар шароити муосир рақобаттавонӣ яке аз муҳимтарин хусусиятҳои 

умумӣ мебошад, ки барои таҳлили вазъи иқтисодии кишвар ва субъектҳои 

хоҷагидории алоҳида истифода мешавад. Одатан онро ба сифати меъёри 

арзёбӣ ва самаранокии фаъолияти иқтисодии субъектҳои зикршуда истифода 

мебаранд. 

Дар таҷриба намудҳои асосии зерини рақобаттавониро фарқ мекунанд: 

- рақобаттавонии иқтисодиёти миллӣ; 

- рақобаттавонии субъектҳои хоҷагидорӣ; 

- рақобаттавонии хизматрасониҳо; 
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- рақобаттавонии ашёи хом ва сарчашмаҳои ашёи хом ва ғ23.  

Рақобаттавонӣ категорияи аз ҷиҳати илми иқтисодии ватанӣ нисбатан 

кам таҳияшуда мебошад. Сабаби асосии инро чунин шарҳ додан мумкин аст: 

- дар давраи то ислоҳотӣ омӯзиши ин соҳаи ҳаёти иқтисодӣ то дараҷае 

мубрам набуд ва гузариши низоми хоҷагидории миллӣ он қадар суръатнок 

буд, ки илм дар дарки воқеияти нав ақиб мемонд; 

- бисёрҷанбагии масъала. Рақобаттавониро аз нуқтаи назари маркетинг, 

идоракунии сифат, молшиносӣ, менеҷмент, макро ва микроиқтисод таҳқиқ 

менамоянд. Дар ин маврид ҳеҷ яке аз мутахассисон аз доираи ихтисоси худ 

кӯшиши берун баромаданро намекунанд. Аммо маводи зиёди илмӣ ва амалии 

ҷамъшуда, аз он шаҳодат медиҳад, ки масъалаи рақобаттавонӣ аз ҷиҳати 

назариявӣ дар сатҳи зарурӣ омӯхта шудааст, вале истифодаи амалии он то ҳол 

нокифоя аст.  

Барои пурра фаҳмидани моҳияти масъала, якчанд оқибатҳои муҳими ин 

муқарраротро ҷудо мекунем. 

1. Рақобаттавонӣ, ба андешаи муаллифи диссертатсия се унсури асосиро 

дар бар мегирад. Нахуст, вай бештар бо номгӯи маҳсулот ва сифати он 

алоқаманд аст. Унсури дуюм – он бо шароити иқтисодии истеҳсол ва фурӯши 

маҳсулот ва имконияту маҳдудиятҳои истеъмолгарон пайванд мебошад. 

Унсури сеюм – ҳамаи он чизе, ки аз ҷониби истеъмолгарон қабул мешавад ё 

қабул намешавад ҳамчун харидор, истеъмолгари инфиродӣ, ҳамчун узви ин ё 

он гурӯҳи иҷтимоӣ ва ғайраро инъикос менамояд. 

2. Харидор – баҳодиҳандаи асосии мол мебошад, ки ба бозор бароварда 

мешавад ва ин боиси дар шароити бозорӣ ба миён омадани ҳақиқат мешавад: 

ҳамаи унсурҳои рақобаттавонии мол бояд ба харидори имконпазир ошкор 

бошад. 

                                                           
23 Фатхутдинов Р.А. Кто и когда начнет заниматься повышением конкурентоснособности России? 

//Стандарты и качество. 2000. - № 6. – С. 36-37. 
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3. Ҳар як бозор бо харидори худ тавсиф мешавад, бинобар ин, аз аввал 

фикру андеша дар бораи рақобаттавонии мутлақ, ки бо бозори мушаххас 

алоқаманд нест, нодуруст аст.  

Акнун мафҳуми рақобаттавониро нисбати савдои чакана дида мебароем. 

Якум, рақобаттавонӣ табиати нисбӣ дорад, зеро нисбати бозори 

мушаххаси (дар ҳолати мо бозори чакана) рақибон баррасӣ мешавад, ки дар он 

фаъолияти монандро амалӣ менамояд. 

Дуввум, рақобаттавонӣ дорои хусусияти динамикӣ мебошад, яъне 

арзёбии вазъи субъект дар марҳилаҳои муайяни рушди бозор ва вақт. 

Сеюм, рақобаттавонӣ бо алоқамандии се омил ба миён меояд: якум – 

бевосита бо субъекти таҳқиқшаванда; дуюм – ин рақибон, ки нисбати он 

муқоисаи амалӣ доир мегардад; сеюм -  корхонаи комилан рақобаттавон. 

Аксар вақт категорияи "рақобаттавонии корхонаҳо"-ро ба категорияи 

"рақобаттавонии мол" баробар мекунанд. Дар ин бобат, пажуҳишгар И.В. 

Константинова таърифи зеринро пешниҳод кардааст: "Таҳти рақобаттавонии 

корхона, қобилияти воқеӣ ва эҳтимолӣ оид ба тарҳрезӣ, омодагӣ ва фурӯши 

маҳсулот фаҳмида мешавад, ки бо хусусияти нархӣ ва ғайринархӣ бештар 

барои истеъмолгарон нисбат ба моли рақибон ҷолиб мебошад"24. 

Пеш аз ҳама, бояд ҷиҳати мазмунии мафҳумҳои рақобаттавонии корхона 

ва молҳои истеъмолиро фарқ кардан зарур аст. Вожаҳои рақобаттавонии мол 

ва корхона, ҳарчанд бо ҳам дигар вобастагии зич қарор доранд, вале дар байни 

онҳо тафовут низ мавҷуд аст. 

Акнун таърифи мафҳуми рақобаттавонии молро баррасӣ менамоем. 

Ба андешаи Андрианов B.C., таҳти рақобаттавонии мол маҷмӯи 

хусусиятҳои истеъмолӣ, нархӣ ва сифатӣ фаҳмида мешавад, ки онҳоро 

истеъмолгар дар шароити бозор муайян мекунад25. 

                                                           
24Константинова Ирина Викторовна. Управление конкурентоспособностью как основа 

экономического развития предприятий машиностроительного комплекса: Дис. ... канд. экон. наук: 

08.00.05 Рязань, 2001. - 212 с. 
25 Андрианов B.C. Конкурентоспособность в мировой экономике//МэиМО.2004. - №3. - С.47-57. 
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Ба андешаи Калашников В.А., рақобаттавонии мол – ин қобилияти мол 

оид ба таъмин намудани муваффақияти тиҷоратӣ дар шароити рақобат 

мебошад26. 

Ба андешаи муаллифи дигар – Магомедов Ш.Ш., дар намуди умумӣ 

рақобаттавонии мол – ин як андозаи ҷалби истеъмолии онҳо мебошад27. 

Бояд қайд намоем, ки рақобаттавонии мол омили муҳиму зарур аст, вале 

шарти асосии рақобаттавонӣ дар корхона нест. Корхона метавонад маҳсулоти 

рақобаттавониро амалӣ намояд, вале рақобатпазир набошад. 

Рақобаттавониро ҳамчун қобилияти корхонаи савдои чакана баррасӣ 

намуда, душвории маъноии ин мафҳумро ба эътибор гирифтан зарур аст. Бояд 

мавҷудияти захираҳои зарурии он арзёбӣ гардад, ки омили муҳити дохилии 

корхонаи савдо аст. Аз тарафи дигар, талабот ба корхона бо мавҷудияти дар 

бозор тақозо ба мол муқаррар карда мешавад ва ин нисбат ба корхона омили 

берунӣ мебошад. Ҳатто ҳангоми имкониятҳои назарраси корхона, 

рақобаттавонии ниҳоии он бо дархостҳои берунае, ки бо рақибон қонеъ 

гардонида нашудааст, маҳдуд мешавад. Агар сатҳи рақобаттавонии корхона 

бо мувофиқатии он ба қобилиятҳои талаботи муҳити беруна муайян карда 

шавад, пас ин маънои онро дорад, ки он арзёбии истеъмолии фоиданокии 

молҳои пешниҳодшавандаро инъикос мекунад. 

Таҳлили адабиёти иқтисодӣ имкон медиҳад, ки ҳадафҳои корхонаро аз 

нуқтаи назари аҳамияти ҷамъиятӣ ифода гарданд: афзоиши истеъмол, пурра 

қонеъ гардонидани тақозои истеъмолгарон, ҳадди аксари интихоби 

истеъмолгарон, таъмини сифати баланд. 

Бо дарназардошти маводи баррасишуда, хулосаҳои зеринро пешниҳод 

кардан мумкин аст: 

- рақобаттавонӣ – ин категорияи рушди иқтисодӣ мебошад, ки дар 

рақобати объектҳо барои комёбшавӣ ба ҳадафҳои муайян зоҳир мешавад; 

                                                           
26 Рынок. Бизнес. Коммерция. Экономика:/Сост. В.А. Калашников; под общей ред. Л.П. Дашковой. 

- М.: Информ. - внедренческий центр «Маркетинг», 1999. - 219 с 
27Магомедов Ш. Ш. Конкурентоспособность товаров: Учебное пособие. - М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2003. - 294 с. 
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- ба рақобаттавонӣ чунин хосиятҳо ба монанди нисбият, саҳеҳии 

зоҳиршавӣ, вобастагии он ба шартҳо ва сабабҳои мушаххас, инчунин 

тағйирёбӣ ва нисбатан суръатнокии равандҳои ҷоришаванда хос мебошад; 

- рақобаттавонӣ бо рақобат вобастагии зич дорад ва танҳо дар он вақт 

ва дар он ҷой зоҳир мешавад, ки рақобат мавҷуд аст; омилҳои берунӣ ва 

дохилии рақобаттавонии корхона мавҷуданд, дар ин ҳолат ҳар як омил 

ҳангоми арзишёбии рақобаттавонии корхона метавонад бо меъёр ифода ёбад. 

Раванди ноил шудан ба рақобаттавонии корхонаи савдои чакана бо он 

асос ёфтааст, ки ҳеҷ як корхонаи савдои чакана наметавонад бомуваффақият 

дар шароити иқтисодиёти бозорӣ арзи вуҷуд кунад, агар вай мақсадҳои дақиқ, 

мавқеъ ва самтҳои муайяни фаъолияти худро надошта бошад. Оғози 

мақсаднок дар фаъолияти корхонаи савдои чакана дар ду ҷиҳат баррасӣ 

мешавад: а) ҳамчун самти ҳаракати корхонаҳои савдои чакана; б) чун оғози 

корҳои ташкилӣ, ки одамони мақсадҳои муайяндоштаро муттаҳид месозад. 

Дар заминаи масъалаи гузошташуда, таҳти мафҳуми рақобаттавонӣ 

қобилияти корхонаи савдои чаканаро оид ба ташаккул додан ва дар дурнамои 

дарозмуддат истифодаи иқтидори имконпазирро фаҳмидан мумкин аст, ки 

корхонаро бо мавқеи устувори бозорӣ ва афзалиятҳои иқтисодӣ нисбат ба 

дигар субъектҳои хоҷагидорӣ таъмин менамояд. 

Барои муайян намудани мавқеи рақобатии корхонаи савдо дар бозор 

хеле муҳим аст, ки омилҳои ба имконияти бурд ё бохт дар муборизаи рақобат 

таъсиррасонанда муайян карда шавад. Масъалаи омӯзиши таснифоти омилҳои 

таъсиррасонанда ба мавқеи мушаххаси субъектҳои бозорӣ, диққати бисёр 

олимонро ба худ ҷалб кардааст. Ба қатори онҳо дохил мешаванд: Б. Скотт, Ҷ. 

Лоҷ, Ҷ Бауэр, М Портер, Т. Данко ва ғайра дохил мешаванд. 

Таҳлилҳои сарчашмаҳои мавҷуда нишон дод, ки муаллифони гуногун, 

вобаста ба самти таҳқиқоти илмии худ ва соҳаи таҳқиқоти бозорӣ маҷмӯи 

гуногуни омилҳоро асоснок мекунанд, ки рақобаттавонии субъекти 

хоҷагидорӣ ва молро муқаррар менамояд. 
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Ба андешаи мо, омилҳои нисбатан дақиқ ва мушаххас бештар дар корҳои 

Артур А. Томпсон ва А. Ҷ. Стрикленд, Дэвид Кревенс ва Е.П. Голубков оварда 

шудааст. 

Омилҳои рақобаттавонӣ ба таври васеъ аз ҷониби профессори мактаби 

бизнеси Гарвард, Майкл Портер омӯхта шудааст28.  

Таҳлили амали омилҳо дар корҳои илмии олимони рус, ба монанди 

профессор В.П. Оболенский оварда шудааст, ки таснифоти омилҳои 

рақобатпазирро пешниҳод намудааст, ки он ба андешаи мо, ба талаботи 

субъектҳои бозори истеъмолӣ низ мувофиқ аст (ҷадвали 1.1.3). 

Ҷадвали 1.3. 

Таснифи иқтисодии омилҳо аз рӯи нишонаҳои хос29 

Нишонаҳои тасниф Омилҳо 

1.  Сатҳи иқтисодӣ 
1.1. Нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ 

1.2. Нишондиҳандаҳои микроиқтисодӣ 

2. Cарчашмаи пайдоиш 
2.1. Асосӣ (табиӣ) 

2.2. Таҳияшуда (сунъӣ) 

3. Намуди гурӯҳбандӣ 
3.1. Умумӣ 

3.2. Махсусгардонидашуда 

4. Намудҳои таъминот 

4.1. Истеҳсолӣ 

4.2. Фурӯшӣ-тиҷоратӣ 

4.3. Хизматрасонӣ 

5. Моҳияти иҷтимоӣ - иқтисодӣ 
5.1. Захираҳо 

5.2. Инфрасохтор 

6. Зичии таъсиррасонӣ 

6.1. Паст 

6.2. Миёна 

6.3. Баланд 

7. Натиҷаи таъсиррасонӣ 
7.1.  Мусбат 

7.2. Манфӣ 

 

Ҳамин тариқ, аз рӯи нишонаи сатҳи иқтисодӣ муаллиф омилҳои 

макроиқтисодӣ ва микроиқтисодиро фарқ мекунад. Омилҳои аввала, дар сатҳи 

давлат ва соҳаҳои кишвар амал мекунад, дуюм - дар сатҳи корхонаҳо, молҳо 

ва хизматҳои мушаххас. 

 

                                                           
28Портер М. Конкуренция.: Пер.с англ. М.: Издательский дом «Вильяме», 2003. - С.496. 
29Оболенский В.П. Перспективы расширения конкурентных преимуществ// Проблемы 

прогнозирования. - 2002. - №6. - С.118-137. 
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Таҳти омилҳои рақобаттавонӣ, мо маҷмӯи омилҳои муайянкунандаи 

"қоидаҳои бозӣ"-и расмӣ ва ғайрирасмӣ, муҳити берунӣ ва дохилиро, ки дар 

он бояд корхонаҳои савдои чакана фаъолият мебаранд, бояд ҳатман аз 

ҳамдигар фарқ карда, таҳлил намоем.  

Омилҳои дохилии рақобаттавонӣ аз мавҷуд будани имкониятҳои 

дохилии корхона дар шароити бозор гувоҳӣ медиҳанд. Омилҳо метавонанд 

ҳам дар самти баланд бардоштани рақобаттавонии корхонаҳо таъсир расонанд 

ва ҳам дар самти коҳишёбӣ.  

Омилҳои рақобаттавонӣ сабабҳо ва роҳҳои истифодаи захираҳои 

моддии корхонаро муқаррар менамоянд. Аммо мавҷудияти худи омилҳо барои 

таъмини рақобаттавонӣ нокифоя аст. Ба даст овардани афзалиятҳои рақобатӣ 

дар асоси омилҳо аз он вобаста аст, ки онҳо чӣ тавр самаранок истифода бурда 

мешавад ва дар кадом маврид онҳо истифода мешаванд.  

 

1.2. Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои рақобаттавонии субъектҳои савдои 

чакана 

 

Фаъолияти корхонаҳои савдо дар шароити амалкарди иқтисоди бозорӣ 

ҳалли вазифаи баланд бардоштани сатҳи самаранокӣ ва рақобаттавониро дар 

асоси татбиқи дастовардҳои илмӣ-техникӣ тақозо менамояд. Дар шароите, ки 

корхонаҳо соҳиби мустақилияти идоракунӣ ва пешбурди хоҷагӣ, ҳуқуқи 

ихтиёрдории захираҳо ва натиҷаҳои меҳнат мебошанд, барои қабули дурусти 

қарор ва масъулияти пурраи иқтисодиро ба ӯҳда доранд.  

Некӯаҳволии кормандон ва муваффақияти тиҷоратӣ пурра аз дараҷаи 

самаранокии фаъолияти онҳо ва устувории вазъи корхона вобаста аст. Барои 

мақсадҳои идораи рақобаттавонӣ, арзёбии вазъи воқеии он зарур аст. Таҳияи 

тарзу усулҳои боэътимоди идоракунии рақобаттавонии субъекти хоҷагидор 

имконият медиҳад, ки ҷиҳатҳои мусбат ва манфии фаъолияти корхона муайян 

баҳогузорӣ карда шавад. 
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Арзёбии рақобаттавонии корхона вазифаи мураккаб буда, таҳлили вазъи 

мушаххас ва муқоиса кардани онҳоро бо давраи ҳисоботии гузошта ва 

меъёрҳои қабулшуда анҷом дода шавад.  

Меъёр – ин нишондиҳандаи аз ҷиҳати илмию амалии иқтисодӣ 

мақсаднок мебошад, ки дар муқоиса бо он комёбиҳои сатҳи муайяни 

рақобаттавонии корхонаро дар давраи муайян арзёбӣ кардан мумкин аст. Ин 

нишонаи муҳиму махсуси муқарраршудаи баҳодиҳии фаъолияти корхона 

мебошад, ки ҷиҳатҳои миқдорӣ ва сифатии нишондиҳандаҳои иқтисодии 

фаъолияти корхонаро тавсиф менамояд. 

Меъёрҳои тавсифкунандаи рақобаттавонии корхонаи савдо, бояд ба 

талаботи зерин ҷавобгӯ бошад: 

- натиҷаҳои мақсадноки ниҳоии фаъолияти хоҷагии корхонаро инъикос 

намояд; 

- сатҳи хароҷоти ҷории корхонаро барои ноил шудан ба мақсадҳои 

гузошташуда муқаррар намояд; 

- бояд бисёрҷанба бошад, то ки онҳоро бо меъёрҳои дигар корхонаҳои 

соҳавӣ муқоиса карда шавад; 

- қобилияти таҳлил ва синтез карданро дошта бошад, яъне доштани 

қобилияти ҷудошавии натиҷаи умумӣ ба нишондиҳандаҳои зиёду ҷузъии 

таҳлилӣ; 

- омили вақтро бояд ба инобат гирад. 

Меъёрҳои рақобаттавонӣ бо низоми нишондиҳандаҳои зиёд тавсиф 

карда мешаванд. Нишондиҳанда – аломати тавсифкунандаи ягон самти 

фаъолияти корхонаҳои савдои чакана, унсури миқдорӣ ё сифатии он буда, 

дараҷаи рушд ё иҷрои мақсади алоҳидаи раванди савдоро инъикос менамояд. 

 Арзёбии рақобаттавонии корхонаи савдо ба ошкор намудани 

нишондиҳандаҳои муҳими миқдории рақобаттавонии онҳо гузаронида 

мешавад. Дар ҳақиқат, ҳар як объект - ин маҷмӯи нишондиҳандаҳои сифат 

мебошад, ки тағйирёбии он тағйироти миқдорӣ ва сифатии  фаъолияти 

корхонаи савдои чаканаро инъикос менамояд.  
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Масъалаи муҳими методологӣ – ин интихоби низоми нишондиҳандаҳои 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки самаранокии истифода ва хусусияти 

ташаккули иқтидори ташкилоти мушаххас, бартариятҳои асосии рақобатии 

онро инъикос мекунад. Низом бояд маҷмӯи омилҳои муҳимтарин, мураттабии 

якчанд зарибҳо ва нишондиҳандаҳои самарабахшии фаъолияти хоҷагиро 

тавсиф намояд. Низоми самараноки арзёбӣ бояд иҷрои самтҳои стратегияи 

мушаххаси корхонаи тиҷоратӣ ва самаранокии иқтидори захиравии онро 

инъикос мекунад. 

Дар солҳои охир, аз ҷониби иқтисодчиён саъю талоши ташкили усули 

ҳамҷонибаи арзёбии рақобаттавонии корхона мушоҳида мешавад. Дар ин 

маврид, ҳар як муаллиф, барои роҳи баҳодиҳӣ ва таҳлил, мавҷудияти 

бартарияти корхонаро ошкор кардан мехоҳад. Масалан онҳо пешниҳод 

доранд, ки арзёбии рақобаттавонии корхона бо истифодаи ду гурӯҳи 

нишондиҳандаҳо: натиҷаҳои фаъолияти хоҷагии корхона ва иқтидори 

потенсиалии он муайян карда шавад.  

Рақобаттавонии корхонаро Р.А. Фатхутдинов дар асоси панҷ 

нишондиҳанда пешкаш кардааст: 1. Аҳамияти бозор; 2. Сатҳи рақобаттавонии 

мол дар бозор; 3. Ҳаҷми фурӯши мол дар бозори мазкур; 4. Вазни қиёсии мол 

дар ҳаҷми умумии фурӯш; ва ...  

А.А. Воронов ва О.Н. Валкович муайян намудани рақобаттавонии 

корхонаҳоро аз рӯи вазни қиёсии маҳсулоти рақобаткунанда дар ҳаҷми 

умумии истеҳсол ва ё фурӯш пешниҳод мекунанд30. Аммо муаллифон, 

масъалаи баҳодиҳии рақобаттавонии корхонаро хеле содда кардаанд, зеро 

таъсири ба афзоиши ин нишондиҳанда, тағйирёбии нархи маҳсулот ва ашёи 

хоми харидашаванда, инчунин тарофаҳо ба хизматрасонии монополистҳо 

(нерӯи барқ, об ва ғайра)-ро ба эътибор нагирифтаанд. 

                                                           
30Воронов А.А., Валькович О.Н. Факторы и методы измерения конкурентоспособности 

Машиностроительных отраслей и регионов в современных условиях хозяйствования // 

Машиностроитель, 2004. № 4. С. 18-22. 
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И.М. Лифшитс31 дар ин бобат ақида дорад, ки рақобаттавонии моли 

мушаххас ва хизматрасонӣ аз ҳашт меъёри зерин иборатаст: сатҳи сифат;  

самти иҷтимоӣ; аслӣ; амният; навгонии истеъмолӣ; имиҷи корхона;  

иттилоотонӣ; нархи ниҳоии маводи истеъмолӣ. Ӯ қайд мекунад, ки маҳз 

меъёрҳои якум ва ҳаштум дорои афзалият мебошанд. 

Амсилаҳо ва усулҳои арзёбии рақобаттавонии корхонаҳои савдоро мо 

метавонем ба ду гурӯҳ ҷудо кунем: якум, усулҳои таҳлилӣ ва дувум – усулҳои 

графикӣ. Ба фикри инҷониб, ин гурӯҳбандии усулҳоро баҳодиҳии 

рақобаттавонии корхона шартан таъмин мекунад, зеро онҳо аз бисёр ҷиҳат бо 

ҳам мувофиқат мекунанд, вале танҳо объекти таҳқиқ дар ин маврид иваз 

мешавад. 

Амсилаи Розенберг. Бояд тазаккур намоем, ки маънои амсила дар он аст, 

ки истеъмолгарон маҳсулотро аз нигоҳи фоиданокии (манфиатнокӣ) онҳо 

барои қонеъ гардонидани талаботи худ баҳо мегузоранд. 

Аз нуқтаи назари кор бо молу маҳсулот, истифодаи амсила бо як қатор 

мушкилот вобаста аст. Ҷиҳати мусбати усули мазкур дар он аст, ки ба ҳар як 

маҳсулот мутобиқан ин ё он рақам рост меояд, ки таҳлили муқоисавии 

рақобаттавонии онҳоро осон мегардонад, зеро агар иттилоот зиёд бошад, пас 

ҳисоби рақобаттавонӣ боз ҳам печида ва мушкил мегардад. 

Амсила бо нуқтаи олӣ. Хусусияти усули мазкур дар он аст, ки дар он 

қисмати иловагӣ - бузургии олии хусусиятҳои мол ворид карда шудааст. 

Афзалиятҳои ин усул аз он иборат аст, ки дар бораи навъ ва сифати маҳсулот, 

аз нуқтаи назари истеъмолгарон маълумот медиҳад. Рақобаттавонии воқеии 

мол аз рӯи бузургии фарқияти арзёбии мазкур зимни муқоиса бо бузургии 

идеалӣ ё меъёрӣ муқаррар карда мешавад 

 Арзёбии рақобаттавонӣ дар асоси сатҳи фурӯш. Заминаи манфии усули 

мазкур он аст, ки дар асоси арзёбиро усули коршиносон ташкил медиҳад, яъне 

арзёбӣ бо афкори субъективии коршиносон муайян карда мешавад. Ҷиҳати 

                                                           
31Лифшитс И.М. Формирование и оценка конкурентоспособности товаров и услуг. - М.: Юрайт- 

Издат., 2004. - 335 с. 



42 
 

мусбати усули мазкур дар он аст, ки дар ин усул таъсири омилҳои гуногун, ба 

монанди техникию иқтисодӣ, тиҷоратӣ, санадҳои меъёрӣ – ҳуқуқӣ ба эътибор 

гирифта мешавад. 

Арзёбии рейтингӣ. Ҳангоми тартиб додани рейтинги корхонаҳо, ғояи 

таҳлили параметрӣ истифода мешавад, аммо хулосаҳои меъёрӣ аллакай дар 

заминаи муқоисаи миқдорӣ бароварда мешавад. Дар асоси нишондиҳандаҳои 

интихобшуда (зарибҳо), баҳои маҷмӯавии холии корхонаҳо ба ҳисоб гирифта 

мешавад, ки заминаи он барои муайян намудани ҷойи натиҷавии корхона дар 

раддабандӣ (рейтинг) мебошад. 

Баҳодиҳии рақобаттавонии маҳсулот дар асоси ҳисоби ҳиссаи бозорӣ. 

Ин усули арзёбии рақобаттавонӣ имкони аз рӯи тақсимоти ҳиссаи бозор ҷудо 

кардани як қатор муқаррароти меъёрии субъектҳои онро нишон медиҳад. 

Таснифи ҳархелаи андозаи ҳисса ва динамикаи онҳо, барои таъсиси харитаи 

мушаххаси бозор имкон медиҳад, ки дар асоси он муайян кардани ҷойи 

субъекти таҳқиқшаванда дар сохтори бозор, мавқеи афзалиятнокӣ дар бозор, 

хусусиятҳои рушди вазъи рақобат дар бозор хеле осон арзёбӣ мешавад.  

Арзёбии рақобаттавонӣ дар асоси меъёрҳои арзиши истеъмолӣ. Ин 

усули арзёбӣ на ин ки молу хизматрасонӣ, балки маҷмӯи қарорҳои 

маркетингӣ, идоракунӣ ва ташкилӣ, яъне ҳисобҳои иқтисодиро дар фаъолияти 

хоҷагии корхонаҳо пешбинӣ менамояд. Ин усул, ба таври кофӣ ошкор намудан 

ва арзёбии эҳтиёҷоти воқеии истеъмолгарон ва нишонаҳои хоси маҳсулот ва 

хизматрасониро ошкор месозад. 

Арзёбии рақобаттавонӣ дар асоси назарияи самаранокии рақобат. 

Асоси ин усулро арзёбии чор гурӯҳи нишондиҳандаҳо ё меъёрҳои 

рақобаттавонӣ ташкил медиҳад. Арзёбии ин нишондиҳандаи кулли интизории 

муҳими фаъолияти хоҷагидории корхонаро дар бар мегирад, ба истинои 

такроршавии нишондиҳандаҳои ҷудогона. 

Бисёркунҷаи рақобаттавонӣ. Ҷиҳатҳои мусбати ин усул чунинанд: 

- ба таври возеҳ тарафҳои заиф ва қавии маҳсулоти корхонаҳоро нишон 

медиҳад; 
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- имкон медиҳад, ки мавқеи мол ва корхонаи таҳқиқшаванда нисбат ба 

корхонаи рақибон босуръат ва ба осонӣ муайян карда шавад. 

Камбудиҳои асосии усули мазкур чунинанд: 

- татбиқи усули коршиносон, яъне гузоштани арзёбии субъективии 

инфиродӣ; 

- мушкилӣ дар ифодаи миқдорию хусусиятҳои сифатӣ, ба мисли 

хизматрасониҳои баъд аз фурӯш, хизматрасонӣ бо дархости муштарӣ дар 

макони зисти ӯ ва ғайра; 

- ин усул арзёбии дақиқи миқдории хусусиятҳои мол ва корхонаи савдои 

чаканаро аз рӯи меъёрҳои додашуда бояд иҷро карда тавонад. 

Усулҳои баррасишуда истифодаи маҳдуд доранд, чунки як гурӯҳи 

омилҳои ба рақобаттавонии корхона таъсиррасонандаро арзёбӣ мекунанд ва 

дар асоси маълумоти бадастомада, хулоса оид ба сатҳи рақобаттавонии ин ё 

он корхона бароварда мешавад. Дар усулҳои гуногуни баҳодиҳии 

рақобаттавонии корхона, омилҳои гуногун истифода мешаванд, ки асосан бо 

ёрии пурсиши ақидаи коршиносон ошкор карда мешаванд. Истифодаи танҳо 

як усул дар бораи пурсиши сатҳи рақобаттавонии корхона маълумоти кофӣ 

намедиҳад. Аз ин рӯ, ба андешаи мо дар раванди баҳодиҳии рақобаттавонии 

мол ва гурӯҳи молӣ, инчунин корхона бояд аз маҷмӯи усулҳо истифода кардан 

ба мақсад мувофиқ мебошад.  

Аксари меъёрҳои интихобшудаи арзёбии рақобаттавонии корхона дар 

асоси татбиқи зарибҳои гуногун барои таҳлили фаъолияти савдо, вазъи 

молиявӣ, самаранокии сармоягузорӣ ва ғ. асос ёфтаанд.  

Ҳамин тариқ, ба қатори нишондиҳандаҳои асосии рақобаттавонии 

корхонаи савдо дохил мешаванд (расми 4 ): 

1. Иқтидори иқтисодӣ ва самаранокии фаъолияти корхонаи савдо 

(дороиҳо, сармояи асосӣ, сармояи гардони худӣ ва қарзӣ, ҳаҷми фурӯши 

маҳсулот, ҳиссаи он дар бозор, бузургии мутлақ ва нисбии фоида). 



44 
 

2. Сатҳи идоракунӣ (сохтори ташкилии корхона ва таҷрибаи фаъолияти 

унсурҳои механизми хоҷагидории бозорӣ, сатҳи навовариҳо ва масъулияти 

кормандон ва менеҷерон). 

3. Вазъи молиявӣ (қобилияти пардохттавонӣ, қобилияти саривақт 

баргардонидани воситаҳои пулии қарзӣ ва шартҳои қарздиҳӣ (фоизҳо ва сатҳи 

онҳо, таркиби сармоя - таносуби сармояи худӣ нисбат ба маблағи умумии 

дороиҳо дар тавозуни бухгалтерии корхона ва ғ.). 

4. Нуфузи корхона, стратегияи бозории он, фаъолияти инноватсионӣ ва 

вазъи он; 

5.  Вазъ ва тахассуснокии кормандон, салоҳиятнокии онҳо, такмили 

ихтисоси кормандон ва иҷрои нақшаи он;  

6. Сатҳу сифати хизматрасонӣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 4. Нишондиҳандаҳои асосии рақобаттавонии корхонаи савдо 

 (аз ҷониби муаллиф таҳия шудааст) 
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Таҳлили интиқодии усулҳои баҳодиҳии рақобаттавонии корхонаҳои 

савдо, ки аз ҷониби муаллифони ватанию хориҷӣ нишон дод, ки ҳангоми 

ҳисоби арзёбии фаъолияти корхона, ба самаранокии фаъолияти корхона бояд 

таваҷҷӯҳи махсус зоҳир шавад ва нишондиҳандаҳои асосии рақобаттавонӣ 

маҳз дар асоси нишондиҳандаҳои иқтисодии муқоисавӣ бо рақибони онҳо 

ҳисоб карда шаванд. Зимнан таъкид мекунем, ки чунин усулҳо камбудиҳои 

зерини худро доранд: 

- дар қисми арзёбии нишондиҳандаҳои нисбӣ онҳо имкон намедиҳанд, ки 

механизмҳои иқтисодӣ ва ташкилӣ дар сатҳи баробар ба инобат гирифта 

шаванд; 

- дар қисми арзёбии мутлақ имкон намедиҳанд, ки ҳолати тағйирёбии 

динамикӣ, аз ҷумла дар муқоиса бо дигар иштирокчиёни бозор ошкор карда 

гардад. 

Арзёбии сатҳи рақобаттавонии маҷмӯи корхонаи савдо кори хеле 

мураккаб аст, зеро: якум, дар рақобаттавонӣ ҳамаи нишондиҳандаҳои сифат 

ва фаъолияти корхона аз рӯи марҳилаҳои давраи ҳаётии он тақсим мешавад; 

дуюм, дар шароити муосир, ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ оид ба баҳодиҳии 

рақобаттавонии субъектҳои бозорӣ вуҷуд надоранд. Дар ин робита, зарурат 

дар таҳияи маҷмӯи нишондиҳандаҳои арзёбии самаранокии корхонаҳои савдо 

ба миён меояд, ки ба таҳлили афзалиятҳои рақобатии худ ва арзёбии вазъи 

рақобатӣ дар шароити маҳдудияти маълумот равона шудааст. 

Ба андешаи мо, ки барои арзёбии низомноки иқтидори иқтисодии 

корхона, баҳисобгирии нишондиҳандаҳои интегралӣ ҷанбаи хеле муҳим аст, 

зеро маҳз чунин нишондиҳандаҳо имкони пайгирии тағйиротро дар 

динамикаи рақобаттавонии субъекти хоҷагидорӣ медиҳад, баҳисобгирии онҳо 

бошад, дар асоси таҳлили маҷмӯавии пешакии нишондиҳандаҳои хусусӣ 

амалӣ мешавад, ки ҳолати низомҳои гуногуни корхонаро тавсиф менамояд. 

 Бо дар назардошти гуфтаҳои дар боло зикршуда, аз ҷониби мо, барои 

арзёбии рақобаттавонии корхонаҳои савдои чакана усули комплексӣ таҳия ва 

пешниҳод шудааст. Он ба методикаи муаллифӣ оид ба ҳисоб ва арзёбии 
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рақобаттавонии корхона дар заминаи нишондиҳандаҳои интихобшуда, ки ба 

сифати муҳимтарин меъёрҳо ва нишондиҳандаҳо ҳисоб карда шаванд. 

Хусусияти хоси корхонаҳои савдои чакана аз хариду фурӯши молҳои 

истеъмолӣ ва хизматрасонӣ ба аҳолӣ иборат аст. Аз ин рӯ, муҳимтарин 

меъёрҳои рақобаттавонӣ, ба андешаи мо, инҳо мебошанд: самаранокии 

гардиши мол, вазъи молиявии субъекти савдои чакана, сифати хизматрасонии 

савдо ба харидорон ва вазъи бозории корхона. Зимнан, ду меъёри аввал муҳити 

дохилии рақобатии корхонаро тавсиф менамояд ва ду меъёри охирон – муҳити 

беруниро. Ҳамин тариқ, аз ҷониби муаллиф меъёрҳои рақобаттавонии 

фаъолияти корхонаҳои савдо пешниҳод шудааст (расми 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 5. Меъёрҳои рақобаттавонии корхонаҳои савдои чакана 

 

Фаъолияти дилхоҳ корхона дар шароити ҳамкории мураккаби маҷмӯи 

омилҳои берунӣ ва дохилии тиҷорат амалӣ мешавад. Аз ин рӯ, ташкили 

низоми кушоди нишондиҳандаи тавсифкунандаи иқтидори умумии корхона, 

таъминкунандаи мутобиқати муносиби муҳити дохилӣ-беруна, масъалаҳои 

муҳими методологӣ мебошад. 

 

Вазъи молия-

вии субъекти 

савдои чакана  

(2) 

Рақобаттавонии 

корхонаҳои 

савдои чакана 

Самаранокии 

хариду фурӯш 

(1) 

Вазъи 

бозории 

корхона  

(4) 

Сифати 

хизматрасонии 

савдо  

(3) 
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Низоми мазкур бояд на танҳо аз маҷмӯи нишондиҳандаҳои мушаххас 

иборат бошад, балки ба талаботи асосии таҳлили системавӣ низ ҷавоб дода 

тавонад. Таркиби нишондиҳандаи низом аз бисёр шартҳо (тамоюли 

мақсадноки таҳлил, навъ ва шакли корхона, хусусиятҳои соҳавӣ) вобаста аст, 

таҳияи системаи нишондиҳандаҳо бошад, хусусияти доими эҷодӣ дорад. Дар 

ҳолати мо, низоми нишондиҳандаҳо, барои мақсадҳои мушаххаси таҳлили 

рақобаттавонии корхонаи савдои чакана таҳия шудааст ва як қатор талаботро 

қонеъ мегардонад. 

Таъмини талабот оид ба вобастагии мантиқии ҳамаи нишондаҳандаҳо 

аҳамияти метадологӣ дорад. Бо дар назардошти чунин равиш, амалӣ кардани 

арзёбии рақобаттавонии на танҳо "иқтидори иқтисодӣ"-и корхона, балки 

"иқтидори умуми"-и он имконпазир аст. Нишондиҳандаҳое, ки мо аз рӯи ҳар 

як меъёри муайяни рақобаттавонӣ интихоб намудем, аз рӯи бахшҳо 

гурӯҳбандӣ шудаанд.  

Ҳамин тавр, бахши 1 - самаранокии иқтидори иқтисодии корхонаҳоро 

тавсиф менамоянд; нишондиҳандаҳои бахши 2 - иқтидори молиявии субъекти 

иқтисодиро тавсиф менамоянд; нишондиҳандаҳои бахши 3 - сатҳи 

хизматрасонӣ ба харидорони бахши интихобшуда, яъне иқтидори ташкилии 

онро тавсиф менамоянд; нишондиҳандаҳои бахши 4 - мавқеи корхонаи 

савдоро нисбати рақибони муҳимтарин арзёбӣ мекунанд, яъне иқтидори 

идоракунии онро тавсиф менамоянд. 

Ҳар як бахшҳоро чун низоми нисбатан мустақил баррасӣ намуда, низоми 

нишондиҳандаи таҳлилиро ба даст меорем, ки аз онҳо нишондиҳандаҳои 

синтетикӣ ҳосил мешаванд. Мафҳуми дурусти робитаҳои сабабию натиҷавии 

нишондиҳандаҳои таҳлилӣ ва синтетикӣ имкон медиҳад, ки ба натиҷаи 

фаъолияти савдо таъсир расонида модели таҳияшудаи бахши 

нишондиҳандаҳои арзёбии рақобаттавонии корхона дар расми зерин оварда 

шудааст (расми 6). 
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Расми 6. Модели меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои рақобаттавонии  

корхонаҳои савдои чакана 

 

Дар ҷараёни таҳияи низоми нишондиҳандаҳо, мо талаботи сохтори 

дарахтмонандро ба инобат гирифтем, ки дар натиҷа, маҷмӯи 

нишондиҳандаҳои хусусии низом ба як ё якчанд нишондиҳандаҳои умумӣ 

муттаҳид карда мешаванд, ки ба тавсифи умумии рақобаттавонии корхона 

имкон доданд. Дар ин маврид, нишондиҳандаҳои интегралӣ на ҳамчун 

ивазкунанда, балки ҳамчун низом бо нишондиҳандаҳои хусусӣ баррасӣ 

мешаванд.  

Мо талаботи мутобиқатии оқилонаи нишондиҳандаҳои мутлақ ва 

нисбиро риоя намудем, ки ҳам омилҳои экстенсивӣ ва ҳам омилҳои 

интенсивии рушди корхонаро инъикос мекунанд. Дар ин маврид, афзалият ба 

истифодаи нишондиҳандаҳои нисбӣ (индексҳо, зарибҳо, бузургии қиёсӣ) дода 

шудааст, ки ба мушаххасоти коркарди маълумотро баланд менамояд ва 

истифодаи усулҳои иқтисодӣ-оморӣ ва усулҳои таҳлили иқтисодӣ-риёзиро 

имкон медиҳад. 

Талаботи ғайрирасмӣ дар низоми пешниҳодшудаи нишондиҳандаҳо низ 

татбиқ шудаанд, зеро вай дорои имкониятҳои таҳлилӣ мебошад ва арзёбии 

вазъи ҷории корхона ва дурнамои рушди онро таъмин мекунад, ки барои 

Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои рақобаттавонии 

корхонаҳои савдои чакана 

Бахши 1 

(Самаранокии 

раванди фурӯши 

мол): 

-суръати афзоиши 

гардиши чакана; 

- зариби даромад-

нокии фурӯш; 

- зариби хароҷоти 

тақсимот; 

- зариби тағйирёбии 

ҳосилнокии асосӣ. 

Бахши 2 

 (Вазъи молиявии 

субъекти иқтисодӣ): 

 - зариби мустақилият; 

- таносуби қобилияти 

пардохтии мутлақ;  

- баргардонидани 

дороиҳо ва 

ӯҳдадориҳо; 

- суръати афзоиши 

гардиши сармояи 

гардон. 

Бахши 3 

 (Сифати 

хизматрасонӣ): 

- зариби устувории 

навъҳо; 

- зариби хароҷоти 

истеъмол; 

- таносуби ба анҷом 

расидани харид; 

- таносуби талабот ва 

пешниҳод. 

Бахши 4 

(Мавқеи бозории 

субъектҳои 

иқтисодӣ): 

- индекси сатҳи 

нархҳо; 

- таносуби масоҳати 

корхона ва майдони 

умумии корхонаҳои 

рақибон. 
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қабули қарорҳои муносиби идоракунӣ, ки дар ин маврид ба баланд 

бардоштани рақобаттавонӣ нигаронида шудааст, ҳамчун асос хизмат 

менамояд.  

 

1.3.  Сифати хизматрасонии субъектҳои савдои чакана ҳамчун омили 

таъмини рақобаттавонии онҳо 

 

Дар шароити муосир фаъолияти хоҷагидории корхонаҳои савдои чакана 

бо рушди минбаъдаи муносибатҳои бозорӣ, пурзӯршавии рақобат, 

мураккабгардӣ ва васеъшавии номгӯйи молҳои истеъмолӣ вобастагӣ дорад. 

Масъалаи таъмини сифати хизматрасониҳои савдо мавқеи асосиро соҳиб 

гашта, ба яке аз шартҳои муҳими рақобаттавонии корхона дар бозори 

истеъмолӣ табдил меёбад. 

Бояд таъкид намоем, ки сифати хизматрасониҳои пешниҳодшаванда дар 

иқтисоди мамлакатҳои мутараққӣ низ нақши аввалиндараҷа дорад. Масалан, 

нишондиҳандаҳои оморӣ собит мекунанд, ки дар ИМА дар охири асри гузашта 

зиёда аз 25 сол қариб 80%-и молҳои нави тавлидшуда ба фурӯш нарафта, ба 

тадриҷ аз истеҳсолот берун мешаванд ва он асосан аз ҳисоби рушди нисбатан 

сусти хизматрасонии баъдифурӯшӣ, коммуникатсионӣ ва иттилоотӣ ба миён 

меояд32.  

Ҳамчунин зиёда аз 41%-и роҳбарони ширкатҳои ИМА чунин 

меҳисобанд, ки ба истеъмолгарон хизматрасонии хуб расонидан, нисбат ба 

ҷорӣ намудани технологияҳои муосир ва ё навоварӣ дар истеҳсоли молҳо 

бештар аҳамият пайдо мекунад33. 

Маркетологи машҳури англис – Адам Симон қайд менамояд, ки на кам 

аз 50%-и зарари корхонаҳои савдо на дар натиҷаи гаронии нарх, балки дар 

натиҷаи сифати пасти хизматрасонӣ ва ё мавҷуд набудани он ба амал меояд34. 

                                                           
32США. Наши деловые партнеры. - М.: Международные отношения, 1991. 
33Ҳамон ҷо, 1991. 
34 Адам С. Профессиональные продажи и коммерческие переговоры / С. Адамс. - Минск: Амалфея, 

1998. – С. 214. 
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Ҳамин тариқ, маълумотҳои овардашуда аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки 

соҳибкороне, ки ба хизматрасонии баландсифат диққати бештар медиҳанд, 

имконияти соҳибшавӣ ба фоидаи калонро аз ҳисоби муқаррар кардани 

нархҳои баланди бозорӣ ба маҳсулоти татбиқшаванда барои ба даст овардани 

даромади иловагӣ аз ҳисоби сатҳу сифати хизматрасониҳои 

пешниҳодшаванда, пайдо мекунанд.  

Вобаста ба ин, дар шароити муосир зарурати асосноккунии 

муносибатҳои нави илмӣ-методӣ барои арзёбӣ ба сифати хизматрасонӣ бо 

дарназардошти баҳисобгирии шароити тағйирёбандаи омилҳои муҳити 

дохила ва берунаи корхона ба миён меояд. 

Дар натиҷаи омӯзиш ва хулосабарории адабиёти махсуси иқтисодӣ қайд 

кардан мумкин аст, ки дар шароити муосир муносибати ягона ба таъриф ва 

мундариҷаи нишондиҳандаи “сифати хизматрасонӣ” ба хатогиҳо роҳ 

мекушояд ва дар маҷмӯъ барои пешбурди таҳқиқоти амалӣ дар самти мазкури 

иқтисодӣ баъзе душвориҳо эҷод менамояд. 

Сифат ҳамчун категорияи иқтисодию техникӣ дар худ нишонаҳои 

махсусро ифода мекунад, ки вай ин як молро аз моли дигар фарқ мекунад, яъне 

мафҳуми маҳсулот метавонад беруна (шакл, хосият ва аломатҳои 

фарқкунандаи молро таҷассум мекунад) ва дохила (система, функсия, сохтор 

ва ғайраро таҷассум мекунад) бошад35. 

Дар натиҷаи омӯзиши вожаи “сифат” фаҳмиши комилтари онро муайян 

кардан мумкин аст (расми 7). 

 

 

 

                                                           
35 Герасимов Б. И. Управление качеством: учеб, пособие / Б. И. Герасимов, Н. В. Злобина, С. П. 

Спиридонова. - 2-е изд.- М.: КноРус, 2007. - 272 с. 
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Намуд Шарҳи он 

Расми 7. Маънои мафҳуми “сифат” зимини таҳаввули он 

 

Дар шароити муосири иқтисодӣ фаҳмиши вазифагӣ ва интегралии 

категорияи “сифат” вуҷуд дорад, ки он баҳодиҳии маҷмӯӣ ва ҳаматарафаи 

онро зери таъсири доираи васеи омилҳо медиҳад. 

Олими маъруфи амрикоӣ А. Фейгенбаум зери мафҳуми сифати мол ва 

хизматрасонӣ маҷмӯи хосиятҳои техникӣ, технологӣ ва эксплуататсионии мол 

ва хизматро мефаҳмад, ки тавассути он мол ё хизмат ба талаботҳои 

истеъмолгарон ва ё истифодабарии он ҷавоб медиҳад. Зимни ин асоси сифатро 

таҷрибаи истеъмолгарон ташкил мекунад36.  

                                                           
36 Герасимов Б.И. Управление качеством / Б. И. Герасимов, Н. В. Злобина, С. П. Спиридонова. - 2-е 

изд.- М.: КноРус, 2007. - 272 с. 

Поягӣ

• шарҳи таъсири омилҳои табиӣ (оташ, об замин, ҳаво).

Предмет
ӣ

(объектӣ)

• шарҳи мавод ва нишонаи онҳо зери таъсири инкишофи илмӣ-техникӣ, 
фаъолияти истеҳсолӣ.

Низомӣ

• шарҳи низом ва  унсурҳои он зери таъсири объекти таҳқиқот ва фаъолияти 
амалӣ ба система мутобиқ мешавад.

Вазифагӣ

• шарҳи нишондиҳандаҳои миқдорӣ, ки муайянкунии сифатро осон 
мекунад.

Интеграл
ӣ

• шарҳи сифат чун маҷмӯъ, ки ба муайян кардани нишонаҳои сифат пурра 
имкон фароҳам меоварад. 
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У.Э. Деминг муҳим будани истеъмолгаронро ҳамчун зинаи асосии хатти 

истеҳсолӣ қайд намуда, баён менамояд, ки сифат бояд ба қонеъгардонии 

талаботи истеъмолгари ҳозира ва оянда равона карда шавад37. Д. Гарвин 

категорияи “сифат”-ро баррасӣ намуда, чунин хосиятҳои асосии онро муайян 

намудааст: мувофиқат ба стандарти нишондиҳандаҳои техникии ҳамтоҳои 

беҳтарин, сифати эҳтиёҷоти харидорон, сифати талабот38. Ҷ. Харрингтон зери 

мафҳуми сифат қонеъгардонии интизории истеъмолгаронро ба нархе, ки 

тавассути он ӯ талаботи худро қонеъ карда метавонад, мефаҳмад. 

М. Мескон, М. Алберт ва Ф. Хедоури занҷири сифатеро, ки дар худ 

сифатро дар мувофиқа бо шароити техникӣ ва функсионалӣ, алоқамандӣ ва 

ҳамкориро ҷой додааст, пешниҳод намудаанд39. 

Таърифи баррасишудаи категорияи “сифат” маълум намуд, ки 

аксарияти олимон онро бо қонеъгардонии талаботи харидор нисбат ба мол ва 

хизмат алоқаманд намудаанд. Моҳиятан аз мафҳумҳои овардашуда ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки ҳамаи онҳо амалӣ намудани интизории 

истеъмолгаронро дар соҳаи хизматрасонӣ дар назар доранд ва чи қадаре, ки он 

боло бошад, ҳамон қадар сифати хизматрасонӣ баланд аст. 

Стандарти байналмилалии ISO, силсилаи 9004-2 сифатро ҳамчун 

нишонаи хоси объект фаҳмида, онро ба талабот ва интизорие, ки ба 

қонеъгардонии онҳо равона карда шудааст, ворид менамояд. Мафҳуми сифат 

дар худ се унсури асосиро дарбар мегирад: объекти таҳқиқ, талабот ва 

нишонаҳо40. 

                                                           
37 Семин О.А. Сервис в торговле. Маркетинг и управление качеством торговых услуг: учеб, пособие. 

В 3 кн. Кн. 1 / О.А. Семин, В.А. Сайдашева, В.В. Панюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и 

сервис, 2006. – 216 с. 
38 Хачатуров А. Е. Основы менеджмента качества: учеб, пособие / А. Е. Хачатурова, Ю. А. Куликов. 

- М.: Дело и сервис, 2003. – 203 с. 
39 Мескон М.X. Основы менеджмента: пер. с англ. / М. X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. - М.: 

Дело, 1992. — 702 с. 
40 ИСО 9004.2:1991 Общее руководство качеством. Элементы системы качества. Ч. 2. Руководящие 

указания по услугам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.remgost.ru. 

http://www.remgost.ru/
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Дар таҳқиқоти мо ба сифати объект хизматрасониҳое, ки аз тарафи 

корхонаҳои савдои чакана пешниҳод карда мешаванд ва ба сифати талабот – 

тақозо барои харидани молҳои истеъмолӣ баромад мекунад. 

Таҷрибаи байналмилалии стандартикунонии талаботҳо ба сифати 

хизматрасонӣ бо ИСО 9004.2:1991 маҳдуд карда шуда, тибқи он ду гурӯҳи 

хосиятҳои сифат ҷудо карда шудааст41: 

 миқдорӣ – вақти интизории хизмат; вақти пешниҳоди хизмат; тавсифи 

таҷҳизот, афзол, маводҳо; самаранокӣ; саҳеҳи иҷроиш; пуррагии 

хизматрасонӣ; бехатарӣ; сатҳи автоматикунонӣ, механизатсия; 

 сифатӣ – меҳрубонӣ; ҳассоснокӣ; салоҳиятнокӣ; дастрасии 

кормандон; боварӣ ба кормандон; сатҳи касбият; бароҳатӣ ва эстетика; 

самаранокии тамоси иҷрокунанда ва мизоҷ. 

Пешниҳоди хизмати корхонаи савдои чакана бевосита бо омили 

иқтисодии “муфид” алоқаманд аст, ки он дар худ қонеъгардонии субъективии 

истеъмолгаронро аз истеъмоли мол ва хизмат то афзоиши фоиданокиро аз мол 

таҷассум менамояд. Татбиқи хизмат ба қонунҳои маҳвкунандаи ҳудудҳои 

муфидӣ итоат менамояд, ки тибқи он баландшавии истеъмоли моли мушаххас 

ҳангоми истеъмоли мунтазами молҳои дигар фоиданокии умумӣ баланд 

мешавад, аммо нишондиҳандаҳои торафт хурдро соҳиб мешавад. Маҳвшавии 

муфидии ҳудудӣ асоси назарияи – «интихоби тартибӣ»-ро ташкил медиҳад, ки 

мутобиқи он истеъмолгарон буҷаи оилавии маҳдудро дар асоси муфидии 

молҳо ва хизматҳои гуногун сарф намуда, муфидии умумиро дар ҷараёни 

ратсионаликунии сохтори истеъмол баланд мебардоранд. 

Хизматрасониҳои савдои чакана муфидии муайянро доро мебошанд ва 

ҳамзамон мизоҷони корхонаҳои савдои чакана онҳоро на фақат аз нуқтаи 

назари харидории молҳои истеъмолӣ, балки ҳамчунин аз нуқтаи назари 

                                                           
41 ИСО 9004.2:1991 Общее руководство качеством. Элементы системы качества. Ч. 2. Руководящие 

указания по услугам [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.remgost.ru. 

http://www.remgost.ru/
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қонеъгардонии талаботҳои дигари худ оид ба хизматрасонӣ қабул менамоянд. 

Ба андешаи мо, муфид будани хизматрасоние, ки аз тарафи корхонаҳои 

савдои чакана ва миёнаравҳо пешниҳод карда мешавад дар он ифода меёбад, 

ки онҳо самаранокии раванди табодулро бо нуқтаҳои назари мухталиф  

асоснок менамоянд (расми 8). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 8. Манфиатнокии хизматҳо аз назари самаранокии равандҳои 

мубодилаи молҳои истеъмолӣ ва хизматрасониҳои савдои чакана  

 

Ҳамин тариқ, муфидии хизматрасонӣ бевосита бо категорияи “сифати 

хизматрасонӣ” вобаста мебошад.  

Ба андешаи мо, аз нуқтаи назари иқтисодӣ, сифати хизматрасонии 

корхонаҳои савдо, дар худ сатҳи мутобиқати нишондиҳандаҳои 

хизматрасонии пешниҳодшавандаи маҷмӯи талаботҳои мушаххас ва 

интизории субъектҳои бозорӣ бо баҳисобгирии он нархе, ки онҳо омодаанд 

барои ин хизмат пардохт намоянд, таҷассум менамояд.  

Ба фикри мо, сифати хизматрасонии корхонаҳои савдоро дар чор ҷанба 

дида баромадан зарур аст (расми 9). 
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Расми 9. Ҷанбаҳои сифати хизматрасонӣ дар савдои чакана  

 

Қайд намудан зарур аст, ки ҳамаи чор ҷанбаи дар расми 9 зикршуда бо 

ҳам алоқамандии зичро доранд. Масалан, татбиқи таҷҳизоти муосири савдо 

(ҷанбаи техникӣ) имконияти баланд бардоштани суръати хизматрасонӣ, 

беҳтаркунии технологияи фурӯши мол ва сарфаи вақти харидорро барои 

соҳибшавӣ ба хизматро (ҷанбаи функсионалӣ) медиҳад.  

Ҷанбаи этикии сифати хизмат дар дурнамои дарозмуддат зарур аст, 

чунки вай барои бартарафкунии ҳолатҳои барои харидор хавфнок зарур буда, 

аз ҳолати бино, муҷаҳҳазгардии он, сифати молҳои фурӯхташаванда ва номгӯи 

онҳо (ҷанбаи техникӣ) вобаста аст. 

Масъулияти корхонаи савдои 

чакана ба бехатарии хизматҳо, 

боварибахшии пешкаш намудани 

онҳо ва эстетикаи толори савдо  
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 тадбирҳои бехатарӣ аз 

сӯхтор. 
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Раванди пешкаш кардани 

хизматҳо: 

 суръат ва техникаи 

хизматрасонӣ; 

 вақте, ки харидор барои 

гирифтани хизматҳо сарф 

мекунад; 

 намуди зоҳирии корманд, 

ҷавобгӯ будани он меъёрҳои 

санитарӣ-гигиенӣ; 
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 фарҳанги хизматрасонӣ. 

 

Мувофиқати пешкаш кардани 

хизматҳо ба меъёр ва 

талаботҳои  санитарӣ-гигиенӣ 
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Дар адабиёти иқтисодӣ таҳқиқгарони ғарб асосан ду модели андозагирӣ 

ва баҳо додан ба сифати хизматрасониро қайд мекунанд: Скандинавӣ ва 

Амрикои шимолӣ.  

Модели скандинавии сифати хизматрасонӣ аз тарафи мутахассисони 

Nordic School (C.Gronroos, Е. Gummesson) таҳия карда шуда, дар асоси 

ҷанбаҳои технологӣ, функсионалӣ, яъне дар асоси модели дуомилаи сифати 

хизматрасонӣ таҳия шудааст (расми 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 10. Модели дуомилаи сифати хизматрасонӣ 
  

 

Модели Амрикои шимолӣ (модели «Gap», ки аз тарафи олимони 

амрикоӣ А. Парасураман, В. А. Зайтамл ва Л. Л. Берри таҳия ва асоснок карда 

шудааст), ки дастовардҳои сифати хизматрасониро ҳамчун натиҷаи мавҷуд 

будан ё набудани фосиларо дар ширкат дар панҷ сатҳ дида мебарояд, ки ҳар 

яки он дар натиҷаи назарсанҷии фикри мизоҷон дар дараҷаҳои гуногуни 

ҳамкории истеъмолгарон бо ширкат дар раванди расонидани хизмат муайян 

карда мешавад42. 

 

                                                           
42Ветитнев А.. Методология' оценки качества услуг организации санаторно-курортной сферы / А. 

Ветитнев, 0; Малова // Маркетинг. - 2003. - № 6 (73). - С 79-89. 

Сифати интизории хизматрасонӣ 
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Сифати функсионалӣ 

(вазифагӣ): 

чӣ тавр муштарӣ ба 

хизматҳоро мегирад  
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Бузургӣ ва самти фосилаҳо ба сифати хизматрасонии савдо таъсир 

мерасонад. Зери фаҳмиши камшавӣ ё зиёдшавии мунтазирии истеъмолгарон 

ба баҳодиҳии сатҳи хизматрасонӣ, ки воқеан ба даст оварда мешавад, фаҳмида 

мешавад (расми 11). 
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Расми 11. Модели Gap оид ба арзёбии сифати хизматрасонӣ  

 

Дар амалия модели Gap ба баҳодиҳии сифат бо ёрии усули махсуси 

SERVQUAL амалӣ карда мешавад43.  

 

 

 

                                                           
43Parasuraman A. SERVQUAL: a Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service -

Quality / A. Parasuraman, V. Zeithaml, L. Berry // Journal of Retailing. - 1988. - Vol. 64. - P. 12-40. 

Patterson P. Typoloqy ob service firms in international markets: an empirical investigation / P. Patterson, 

M. Ciccic. 
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БОБИ 2. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА АРЗЁБИИ СИФАТИ 

ХИЗМАТРАСОНИҲОИ СУБЪЕКТҲОИ САВДОИ ЧАКАНА ҲАМЧУН 

ОМИЛИ ТАЪМИНИ РАҚОБАТТАВОНИИ ОНҲО 

 

2.1. Тамоюли рушди савдои чакана дар шаҳри Душанбе 

 

Шаҳри Душанбе пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб мешавад. 

Масоҳати он ба ҳолати 1-уми январи соли 2020 126,6 км мураббаъро ташкил 

медиҳад. Калонтарин воҳиди маъмурӣ, саноатӣ, тиҷоратӣ, сохтмонӣ ва илмию 

фарҳангӣ буда, дар баландии 750-930 метр аз сатҳи баҳр дар канори дарёи 

Душанбе ҷой гирифтааст. Шумораи доимии аҳолии он бо дарназардошти 

меҳмонон ҳоло аз як миллион нафар бештар аст. 

Маълум аст, ки таърихи шаҳр аз деҳае бо номи Душанбе оғоз шудааст 

ва маълумоти аввалин дар бораи он аз асри 17 сарчашма мегирад. Сараввал ин 

як шаҳраки хурде буд, ки дар шоҳроҳи тиҷоратӣ пайдо шуда буд ва бо он 

машҳур буд, ки рӯзҳои душанбе дар ин ҷо бозори калони молҳои истеъмолӣ 

баргузор мешуд. Маҳз, аз ҳамин лиҳоз шаҳр номи Душанберо гирифтааст. 

Пеш аз инқилоби 1917, ин шаҳраки хурд, ки ҳамагӣ 500 хонавода дошт, 

дар ихтиёри Бухорои Шарқӣ буд ва музофоти мутлақ ба ҳисоб мерафт. Аммо, 

амири Бухоро ба ин ҷо кӯчид ва қароргоҳи худро дар Душанбе таъсис дод. 

14 июли соли 1924 шаҳр маркази Ҷумҳурии автономии Советии 

Сотсиалистии Тоҷикистон эълон шуд, ки он соли 1929 ба ҶШС Тоҷикистон 

комилан табдил ёфт ва Душанбе расман пойтахти он интихоб гардид. 

Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар шаҳри Душанбе ҳамчун маркази 

маъмурии давалат дар сатҳи баланд рушд ёфт. Солҳои охир инкишофи 

бесобиқаи тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, ба монанди сохтмон, нақлиёт, савдои 

чакана ва хизматрасонӣ ба чашм мерасад. 

Дар асоси маълумоти расмии Сарраёсати агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, шумораи аҳолии 
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доимӣ дар охири соли 2020 ба 880,844 ҳазор нафар баробар шудааст, ки дар 

муқоиса бо соли 1991 296,3 ҳазор нафар зиёд шудааст.  

Мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар бозори меҳнати шаҳри Душанбе 

захираҳои меҳнатӣ соли 2020 587,2 ҳазор нафарро ташкил медиҳад. Аз ин 

нишондиҳанда дар соли 2020 қувваи корӣ ва бекорони расман ба қайд 

гирифташуда 215,3 ҳазор нафарро ташкил додааст, ки аз ин 210,5 ҳазор нафар 

дар соҳаи иқтисод кор карда, 4,8 ҳазор нафар ҳамчун бекор дар хадамоти 

шуғли аҳолӣ ба қайд гирифта шудааст. 

Шумораи аҳолии дар соҳаҳои мухталифи иқтисод шуғлдошта нисбат ба 

соли 2005 ба андозаи 44,6%, нисбати соли 2010 ба андозаи 23,8 банди фоизӣ 

ва нисбати соли 2019 1,8% зиёд шудааст (диаграммаи 2.1.1). 

 

 
 

Диаграммаи 1. Тамоюли тағйирёбии нишондиҳандаҳои бозори меҳнат 

дар шаҳри Душанбе барои солҳои 2000 - 2020 

 

                                                           
44Омори солонаи шаҳри Душанбе. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, 2020 - С.8. 
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Омили муҳиме, ки ба афзоиши шумораи аҳолӣ  мусоидат намудааст, ин 

афзоиши табии аҳолӣ берун аз марзи кишвар ва умуман аҳолии қобили меҳнат 

ва вориди онҳо аз деҳоти кишвар дар солҳои таҳлилшуда мебошад.  

Таҳлили гузаронидаи мо ба таври назаррас беҳтар шудани вазъи соҳаи 

иҷтимоию иқтисодии шаҳри Душанберо нишон медиҳад. Тибқи ҳисоботи 

оморӣ, маблағи даромадҳои пулии аҳолӣ ба ҳисоби миёна дар шаҳри Душанбе 

дар соли 2005 ҳамагӣ 40,9 сомониро ташкил намуд, дар соли 2010 ин 

нишондиҳанда зиёд шуда, ба 286,0 сомонӣ расид ва дар соли 2015 ин ба 361,5 

сомонӣ расид. Дар соли 2020 бошад, ин нишондиҳанда ба 532,7 сомонӣ-ро 

ташкил намуд. 

Дар соли 2020 ҳаҷми даромади ҳар нафар аҳолӣ ба ҳисоби миёна 532,7 

сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2005 30,0 маротиба, нисбат ба соли 

2010 2,1 маротиба ва нисбати соли 2015 47,3% афзудааст. Хароҷоти пулии 

аҳолӣ дар давраи аз соли 2005 то 2020 аз 37,4 сомонӣ то ба 696,1 сомонӣ дар 

соли 2020 ба ҳар нафар аҳолӣ афзоиш ёфт, ки нисбати соли 2005 18,6 маротиба 

зиёд шудааст. (ҷадвалҳои 2.1. ва 2.2.). 

Ҷадвали 2.1.  

Нишондиҳандаҳои асосии иқтисодию иҷтимоии шаҳри Душанбе  

дар солҳои 2000-2020 

Нишон-

диҳандаҳо 

Солҳо 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Шумораи 

аҳолии доимӣ 

дар охири сол, 

ҳазор нафар 

579,4 644,3 731,1 802,7 816,2 831,4 846,4 863,4 880,8 

Шумораи миё-

наи солонаи 

машғулин дар 

иқтисодиёт, 

ҳазор нафар 

105,4 118,7 170,0 179,1 188,0 193,9 201,5 206,6 210,5 

Сатҳи бекорӣ, 

фоиз  
0,8 2,0 1,3 1,5 1,5 1,5 1,3 1,7 2,3 

Даромади 

пулии аҳолӣ, 

сомонӣ 

16,8 40,9 286,0 361,5 396,0 409,1 409,8 559,6 532,7 

Хароҷоти пулӣ 

ва пасандози 

аҳолӣ, сомонӣ 

15,8 37,4 276,4 318,0 358,9 372,1 376,4 522,3 696,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ҳисоби миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд: 

бо сомонӣ 31,00 168,06 717,28 1526,64 1619,53 1800,53 1935,39 2040,40 2080,81 
бо доллари 

ИМА 
- - - 247,65 206,69 210,6 211,49 214,11 201,6 

Андозаи ҳадди ақали музди меҳнат, ба ҳисоби миёна дар яқ моҳ: 

бо сомонӣ 1,0 12,0 80,0 250,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 
бо доллари 

ИМА  
- - - 40,6 51,0 46,8 43,72 41,97 38,75 

Маҷмӯи 

маҳсу-лоти 

минтақавӣ (бо 

нархҳои амалӣ 

мутобиқи 

солҳо), млн. 

сомонӣ 

400,8 1479,6 5201,5 10546,4 10891,2 11811,0 13808,0 15139,2 15570,5 

Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар нафар аҳолӣ бо: 

бо сомонӣ 705,0 2322,4 7213,3 11899,9 13455,9 14337,2 16459,6 17708,7 17678,3 
бо доллари 

ИМА 
- 745,0 1647,2 1930,4 1717,3 1676,9 1798,6 1858,2 1712,7 

Маҳсулоти 

саноати бо 

нархҳои 2020, 

млн. сомонӣ 

376,0 1187,0 1991,2 2329,5 2366,8 2482,8 2741,0 2831,4 2800,3 

Ҳаҷми 

гардиши моли 

чакана дар 

ҳамаи соҳаҳои 

савдо (бо нарх-

ҳои ҳақиқӣ), 

млн. сомонӣ 

227,4 503,7 1005,1 2950,5 3321,8 3742,3 4464,3 5583,2 6357,2 

Хизматрасони

и пулакӣ ба 

аҳолӣ (дар 

нархҳои 

ҳақиқӣ), млн. 

сомонӣ 

- 487,6 301,6 3969,2 4289,3 4781,6 5074,0 5243,8 7730,5 

Гардиши 

савдои хориҷӣ, 

млн. доллар 

 

54,8 

 

140,1 370,5 415,9 314,7 353,1 399,3 461,3 

 

562,0 

содирот, млн. 

доллар 
16,4 27,8 40,7 30,2 13,2 10,6 18,8 19,9 18,7 

воридот, млн. 

доллар 
38,4 112,4 329,8 385,6 301,5 342,5 380,5 441,5 543,2 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 8-17. 
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Аз маълумоти расмии омории ҷадвали 2.1. ба хулоса омадан мумкин аст, 

ки нишондиҳандаҳои иқтисодию иҷтимоӣ дар шаҳри Душанбе сол то сол рӯ 

ба афзоиш доранд.  

Дар давраи таҳлилшаванда аз соли 2000 то 2020 андозаи ҳадди ақали 

музди меҳнат ба ҳисоби миёна дар як моҳ дар соли 2000 1,0 сомониро ташкил 

дода бошад, пас дар соли 2010 ин нишондиҳанда 80,0 сомонӣ, соли 2015 250,0 

сомонӣ ва аз соли 2016 то соли 2020 ба 400,0 сомонӣ баробар гардид. Ин 

нишондиҳанда нисбати соли 2015 ба андозаи 60% афзудааст.  

Дар баробари ин маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ба ҳар нафар аҳолӣ бо 

ҳисоби сомонӣ дар соли 2000 ба маблағи 705,0 сомонӣ, соли 2010 ба маблағи 

7213,3 сомонӣ ва соли 2020 ба андозаи 17678,3 сомонӣ расидааст, ки нисбати 

соли 2000 25,0 маротиба ва нисбати соли 2010 бошад 2,4 маротиба афзоиш 

ёфтааст.  

Инчунин нишондиҳандаи хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар солҳои 

таҳлилшаванда рӯ ба афзоиш дорад. Дар соли 2005 хизматрасониҳои пулакӣ 

ба маблағӣ 487,6 сомонӣ, соли 2010 301,6 сомонӣ, соли 2015 3969,2 сомонӣ ва 

соли 2020 ба маблағи 7730,5 сомонӣ тамоюли мусбат касб кардааст. 

Нишондиҳандаи хизматрасонии пулакии аҳолӣ дар соли 2020 нисбати соли 

2005 ба андозаи 15,8 маротиба, нисбати соли 2010 ба андозаи 25,6 маротиба ва 

94,7 банди фоизи нисбати соли 2015 афзоиш кардааст.  

Ин тамоюли тағйирёбӣ дар соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳри 

Душанбе аз он шаҳодат медиҳад, ки сол то сол сатҳи хизматрасониҳо ба аҳолӣ 

рушд карда истодааст ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки сатҳи зиндагии аҳолии 

шаҳри Душанбе нисбат ба аввали солҳои таҳлилшаванда хеле баланд шудааст.  
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Ҷадвали 2.2.  

Тағирёбии индексҳои нишондиҳандаҳои асосии иқтисодию иҷтимоии 

шаҳри Душанбе (ба ҳисоби фоиз нисбат ба соли гузашта) 

Нишондиҳандаҳо  
Солҳо  

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аҳолӣ дар охири 

сол 
102,6 102,3 103,5 101,8 101,7 101,9 101,8 102,0 102,0 

Шумораи миёнаи 

солонаи машғулин 

дар иқтисодиёт 

109,4 95,8 94,4 101,2 105,0 103,1 103,9 102,5 101,9 

Бекороне, ки дар 

мақомоти шуғли 

аҳолӣ ба қайд 

гирифта шудаанд 

125,2 157,3 96,9 108,0 92,5 100,0 108,0 122,2 147,2 

Даромади пулии 

аҳолӣ 
- - - 99,9 109,5 103,3 100,2 136,5 136,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Хароҷоти аҳолӣ 

барои хариди мол-

ҳо ва хизматрасонӣ 

- - - 96,5 112,8 103,7 101,2 138,7 138,8 

Музди миёнаи 

ҳармоҳаи як 

корманд 

0,1 138,2 127,6 108,4 106,1 111,2 107,5 105,4 102,0 

Андозаи ҳадди 

ақали музди 

меҳнат 

100,0 140,0 133,3 100,0 
1,6 

бар 
100,0 100,0 100,0 100,0 

МММ - - 107,4 106,0 106,0 106,2 107,3 107,2 104,0 

Маҳсулоти 

саноатӣ 
109,0 125,2 113,3 106,3 101,6 104,9 110,4 103,3 104,1 

Гардиши моли 

чакана дар ҳамаи 

соҳаҳои савдо 

3,1 

бар 
106,8 104,4 112,3 112,6 112,7 119,3 125,1 125,6 

Гардиши савдои 

хориҷӣ 
86,1 91,9 128,2 75,3 75,7 112,2 113,1 115,5 115,6 

Содирот 82,0 67,7 146,7 112,5 43,6 80,3 1,8бар 105,8 106,1 

Воридот 87,9 100,9 2,9 р 73,4 78,2 113,6 111,1 116,0 116,3 

Индекси нархҳои 

истеъмолӣ  
124,0 110,6 108,8 107,1 106,8 108,6 107,0 109,6 109,0 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 20-23. 

 

Вобаста ба беҳтаршавии сатҳи некӯаҳволии мардум ҳиссаи хароҷот ба 

маҳсулоти ғизоӣ, ғайриғизоӣ ва хизматрасониҳо ба аҳолӣ тағйир ёфтааст. 

Масалан, агар соли 2005 ҳиссаи хароҷоти пулии аҳолӣ барои харидории 

маҳсулоти ғизоӣ, ғайриғизоӣ ва хизматрасониҳо 84,3%-ро ташкил дода бошад, 
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пас дар соли 2020 ин нишондиҳанда 51,9%-ро ташкил намуд. Агар дар соли 

2005 хароҷоти оила барои харидории маҳсулоти ғайриғизоӣ 8,2%-ро ташкил 

дода бошад, пас дар соли 2020 ин нишондиҳанда 24,3%-ро ташкил додааст, ки 

воқеан аз баланд шудани сатҳи некӯаҳволии мардум дарак медиҳад. 

Андозаи музди маоши миёна дар шаҳри Душанбе нисбат ба сатҳи 

ҳисоби музди маоши миёнаи тамоми ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он аз ҳама 

баландтарин ба ҳисоб меравад. Масалан, музди маоши миёна дар ҷумҳурӣ 

соли 2020 1393,78 сомониро ташкил додааст, ки он дар муқоиса бо музди 

маоши миёнаи шаҳри Душанбе 66,9%-ро ташкил медиҳад.  

Дар ВМКБ 1347,36 сомонӣ, вилояти Суғд музди маоши миёна 1236,25 

сомонӣ, вилояти Хатлон музди маоши миёна 1053,78 сомонӣ ва НТМ – 

1192,85-ро ташкил додааст, ки музди миёнаи меҳнат дар минтақаҳои ҷумҳури 

нисбати шаҳри Душанбе дар таносуби фоизӣ 64,7%, 59,4%, 50,6% ва 57,3%-ро 

ташкил медиҳад (диаграммаи 2.).  

 

Диаграммаи 2. Музди меҳнати миёнаи як нафар корманд дар  
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Солҳои охир вазъи нишондиҳандаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

некӯаҳволии аҳолии шаҳри Душанбе зина ба зина рӯ ба беҳбудӣ ниҳода, сатҳи 

камбизоатӣ дар соли 2020 то ба 19,2% расид.  

Таҳлили тамоюли тағийрёбии ин нишондиҳандаи муҳими иқтисодӣ аз 

он шаҳодат медиҳад, ки солҳои таҳлилшаванда сатҳи камбизоатӣ дар шаҳри 

Душанбе рӯ ба камомад дорад, сабаби асоии паст шудани сатҳи камбизоатӣ ин 

бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ, тиҷоратӣ ва хизматрасонӣ мебошд, ки ба 

ин восита ҷойҳои нави корӣ барои бекорон муҳайё сохта мешавад.  

Ҷадвали 2.3.  

Маҷмӯи маҳсулоти минтақавии шаҳри Душанбе дар солҳои 2000-2020 

Нишон-

диҳандаҳо 

Солҳо  Фарқият 

нисбати  

соли 2005 
2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МММ бо 

нархҳои 

амалии 

мутобиқи 

солҳо, млн. 

сомонӣ 

1479,6 5201,5 9468,8 10891,2 11811,0 13808,0 15139,2 15570,5 14090,9 

Бо ҳар нафар аҳолӣ: 

бо сомонӣ 2322,4 7213,3 11899,9 13455,9 14337,2 16459,6 17708,7 17678,3 15355,9 

бо 

доллари 

ИМА 

754,0 1647,2 1930,4 1717,3 1676,9 1798,6 1858,2 1712,7 958,7 

Суръати афзоиш: 

нисбат ба 

соли 

гузашта 

105,6 107,4 107,0 106,0 106,2 107,3 107,2  104,0 -1,6 

2000=100

% 

3,7 

бар 

13,0 

бар 

23,6 

бар 

27,2 

бар 

29,5 

бар 

34,5 

бар 

37,8 

бар 

38,8 

бар 

35,1 

мар. 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 325-326. 
 

Маҷмӯи маҳсулоти минтақавии шаҳри Душанбе дар соли 2020 маблағи 

15570,5 млн. сомониро ташкил дод ва бо муқоиса нисбат ба соли 2005 ба 

маблағи 14090,9 млн.сомонӣ ё 10,5 маротиба афзудааст. Инчунин МММ 

шаҳри Душанбе дар соли 2020 ба ҳар як сари аҳолӣ 15355,9 сомонӣ баробар 

шуд, ки ин нисбат ба соли 2005 ба маблағи 13033,5 сомонӣ зиёд аст. 
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Ҷадвали 2.4.  

Ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти минтақавии шаҳри Душанбе дар ҳаҷми 

умумии ММД-и Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Нишонди-

ҳандаҳо 

Солҳо  Фарқият 

нисбати 

соли 

2005 
2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ММД дар 

нархҳои 

амалии 

мутобиқи 

солҳо, млн. 

сомонӣ 

- 7206,6  24707,1 48408,7 54479,1 61197,6 68844,0 77354,7 82383,6 75177,0 

МММ бо 

нархҳои 

амалии 

мутобиқи 

солҳо, млн. 

сомони 

- 1479,6 5201,5 10546,4 10891,3 11811,0 13808,0 15139,2 15570,5 14090,9 

Ҳиссаи 

МММ дар 

ҳаҷми 

умумии 

ММД, бо % 

- 20,5 21,1 21,8 20,0 19,3 20,1 19,6 18,9 -1,6 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 326. 
  

 

Қайд намудан зарур аст, ки новобаста аз пасткунии ин ё он сарчашмаҳои 

андозии буҷети умумии шаҳри Душанбе сол то сол зиёд шуда истодааст. 

Воридоти маблағҳои пулӣ ба қисмати даромади буҷети шаҳри аз ҳисоби андоз 

ва дигар пардохтҳои ҳатмии давлатӣ (бе ба инобатгирии андози иҷтимоӣ) дар 

шаҳри Душанбе дар соли 2005 99,4 млн. сомонӣ, дар соли 2010 646,9 млн. 

сомонӣ ва дар соли 2015 1339,4 ва соли 2020 маблағи 2208,1 млн. сомониро 

ташкил додааст, ки дар муқоиса нисбат ба соли 2005 22,2 маротиба, нисбати 

соли 2010 3,4 маротиба ва 64,8 банди фоизи нисбати соли 2015 афзудааст.  
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Ҷадвали 2.5. 

Таркиб ва вазни қиёсии маҷмӯи маҳсулоти минтақавии шаҳри Душанбе 

дар солҳои 2000 - 2020 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо  

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

МММ, млн. 

сомони - 1479,6 5201,5 10546,4 10891,3 11811,0 13808,0 15139,2 15570,5 

Аз он ҷумла: 

Истеҳслоли молҳо - 217,4 816,7 2672,2 2589,5 2386,0 2471,5 3220,1 3020,5 

Хизматрасонӣ - 1030,1 4046,1 7541,0 7947,8 9030,3 10734,6 11400,4 12066,8 

Андоз аз маҳсулот - 232,1 338,7 333,2 353,9 394,7 961,9 518,7 483,2 

Ба ҳисоби % нисбати ҳамагӣ МММ 

МММ, млн. 

сомони - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Истеҳслоли молҳо - 14,7 15,7 25,3 23,8 20,2 17,9 21,3 19,4 

Хизматрасонӣ - 69,6 77,8 71,5 73,0 76,5 75,2 75,3 77,5 

Андоз аз маҳсулот - 15,7 6,5 3,2 3,2 3,3 6,9 3,4 3,1 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 327 
 

Ҳиссаи асосии МММ-и шаҳри Душанбе дар соли 2020 ба соҳаи сохтмон 

ва соҳаи пешниҳоди хизмат рост меояд. Қайд намудан зарур аст, ки дар соли 

2000 ҳиссаи калони МММ-и шаҳри Душанбе ба соҳаи саноат ва соҳаи хизмат 

рост меомад. 

Агар дар соли 2015 ҳиссаи воридоти буҷети шаҳри Душанбе дар буҷети 

умумии ҷумҳурӣ 15,6%-ро ташкил дода бошад, пас дар ин сол нишондиҳандаи 

мазкур 11,1%-ро ташкил додааст, ки он дар умум буҷети се вилоятро ташкил 

медиҳад. Дар шароити ҳозира шумораи шахсони ҳуқуқии 

бақайдгирифташудаи шаҳри Душанбе 21,8% аз миқдори умумии корхонаҳои 

ҷумҳурӣ ва 25%-и корхонаҳои хусусии ҷумҳуриро ташкил медиҳад.  

Ҳиссаи МММ-и шаҳри Душанбе аз ММД-и умумии ҷумҳурӣ 20,6%-ро 

ташкил медиҳад, ҳиссаи вилоятҳои Суғд ва Хатлон бошад, тақрибан 24,1 ва 

25,6% мувофиқ меояд.  

Тамоюли муосири дастгирии давлатии соҳибкорӣ аз аввали солҳои 2000 

нишон медиҳад, ки дар шаҳри Душанбе имкониятҳо ва шароитҳо барои 

ташкил ва рушди намудҳои гуногуни фаъолияти соҳибкорӣ фароҳам оварда 

шудааст. 
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Ҷадвали 2.6.  

Тақсимоти корхонаю ташкилотҳо аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ 

дар шаҳри Душанбе, адад 

Намудҳои 

фаъолияти 

иқтисодӣ 

Солҳо  Фарқияти 

соли 2018 

нисбати 

соли 2000 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳамагӣ 4632 7079 6487 10860 10856 10886 10656 11275 11708 6643 

аз ҷумла: 

Кишоварзӣ, 

шикор 
81 92 66 72 72 72 50 50 52 -31 

Моҳидорӣ 1 1 1 3 3 3 3 3 3 2 

Саноати 

истихроҷи 

маъдан 

38 42 30 98 98 101 101 107 108 69 

Саноати коркард 363 480 435 794 794 795 805 805 805 442 

Электроэнергия, 

газ ва об 
129 152 24 22 22 22 19 21 21 -108 

Сохтмон 571 760 617 1094 1093 1096 1106 1223 - 652 

Савдо 637 1039 1231 2753 2752 2759 3080 3222 - 2585 

Меҳмонхонаҳо 

ва тарабхонаҳо 
25 53 40 391 391 392 396 436 - 411 

Нақлиёт, 

хоҷагии анборҳо 

ва алоқа 

137 193 364 694 694 696 699 865 - 728 

Миёнаравии 

молиявӣ 
130 199 103 242 242 243 243 248 - 118 

Амалиёт бо 

амволи 

ғайриманқул 

1497 2346 1177 1590 1589 1591 1597 1597 - 100 

Идораи давлатӣ 

ва мудофиа 
217 268 273 306 306 306 203 203 - -14 

Маориф 167 217 224 369 369 369 547 574 - 407 

Тандурустӣ ва 

хизматрасонии 

иҷтимоӣ 

143 178 140 251 251 253 352 359 - 216 

Ҳаргуна хизмат-

расониҳои ком-

муналӣ, иҷтимоӣ 

ва инфиродӣ 

491 1053 1755 2135 2134 2142 1409 1512 - 1021 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 339-340.  
 

Аз ҷадвали 2.6. ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар шаҳри Душанбе 

корхонаю ташкилотҳо аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2020 

11708 ададро ташкил намудааст. Аз ҳама фаъолиятҳои асосии иқтисодиёти 

шаҳри Душанбе ин фаъолияти кишоварзӣ, шикор мебошад, ки корхонаҳои он 

52 ададро дар соли 2020 ташкил додаанд ва нисбати соли 2000 29 адад ё 35,8% 

кам шудааст.  
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Яке аз соҳаҳои дигаре, ки дар шаҳри Душанбе бо суръати баланд рушд 

карааст, ин соҳаи саноат, аз ҷумла саноати истихроҷи маъдан дар соли 2020 

108 ададро ташкил додаст, ки нисбати соли 2000 68 адад ё 2,8 маротиба 

афзоиш кардааст. Инчунин саноати коркард низ дар соли 2020 рӯ ба афзоиш 

дорад, ки ин нишондиҳанда 805 ададро ташкил медиҳад, 442 адад ё 2,2 

маротиба нисбат ба соли 2000 рушд намудааст.  

Ин пешравиҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳадафи чоруми миллӣ – 

саноатикунонии босуръати иқтисодиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле 

иқдоми саривақтӣ ва зарурӣ ба ҳисоб меравад. Вобаста ба ин ҳадаф дар солҳои 

оянда метавонад соҳаи саноат яке аз соҳаҳои асосии рушди иқтисодиёти 

миллӣ ва шаҳри Душанбе гардад. 

Сиёсати сармоягузорӣ ва ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқии қабулшуда, ба 

ҳалли масъалаҳои афзалиятноке, ки бо рушд, тараққидиҳии иқтисодии шаҳр 

ва рушди бахши хусусӣ алоқамандӣ доранд, мусоидат менамояд. 

Ҷадвали 2.1.7.  

Шумораи корхонаю ташкилотҳо аз рӯйи шаклҳои моликият дар шаҳри 

Душанбе, адад 

Шаклҳои 

моликият 

Солҳо  Фарқияти 

соли 2020 

нисбати 

соли 2000 

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Шаклҳои 

моликият, 

ҳамагӣ 

4632 7079 6487 10860 10856 10886 10656 11275 11708 7076 

Аз ҷумла аз рӯи шаклҳои моликият 

давлатӣ 1305 1564 1167 1348 1348 560 1030 1085 1132 -173 

хусусӣ ва 

коллективӣ 
3170 5251 5010 8979 8975 9760 8930 9486 9863 6693 

дигар шаклҳои 

моликият  
157 264 310 533 533 566 696 704 713 556 

Ба ҳисоби % нисбати ҳамагӣ 

Шаклҳои 

моликият, 

ҳамагӣ 

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

- 

давлатӣ 28,2 22,1 18,0 12,4 12,4 5,14 9,7 9,6 9,7 -18,5 

хусусӣ ва 

коллективӣ 
68,4 74,2 77,2 82,7 82,7 89,7 83,9 84,2 84,2 15,8 

дигар шаклҳои 

моликият  
3,4 3,7 4,8 4,9 4,9 5,2 6,4 6,2 6,1 2 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ. 

Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, 2021 - С. 

342  
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Тибқи таҳлили маълумотҳои омории ҷадвали 2.1.7 чунин мушоҳида 

карда мумкин аст, ки шумораи корхонаю ташкилотҳо аз рӯйи ҳамаи шаклҳои 

моликият соли 2020 дар шаҳри Душанбе 11708 ададро ташкил медиҳанд, ки 

нисбати соли 2000 7076 адад ё 2,5 маротиба, нисбати соли 2019 бошад 433 адад 

ё 0,3% зиёд шудааст.  

Моликияти давлатӣ дар соли 2020 нисбати соли 2000 ба миқдори -173 

адад ё 14% кам шудааст. Шаклҳои дигари моликият 713 ададро дар соли 2020 

ташкил намудаанд, ки ин нишондиҳанда соли 2000 157 адад буд.  

Аз ҳама ҳиссаи зиёд дар байни шаклҳои моликият ба моликияти хусусӣ 

рост меояд, дар соли 2000 ҳиссаи моликияти давлатӣ 28,2 банди фоизӣ, 

моликияти хусусӣ ва коллективӣ 68,4% ва дигар шаклҳои моликият 3,4 банди 

фоизиро ташкил додаанд.  

Мутаносибан ин нишондиҳандаҳо дар соли 2020 моликияти давлатӣ 9,7 

банди фоизӣ, ки нисбати соли 2000 18% кам шудааст, дар соли 2020 моликияти 

хусусӣ ва коллективӣ ба 84,2% расидааст, ки 15 банди фоизи нисбати соли 

2000 зиёд аст ва дигар шаклҳои моликият 2 банди фоизи нисбати соли 2000 

афзоиш ёфтааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки имрӯз аз ҳама зиёд моликияти 

хусусӣ ва коллективӣ дар иқтисодиёти миллӣ ва махсусан соҳаи савдо нақши 

хеле зиёд дорад. 

 

Диаграммаи 2.1.3. Шумораи корхонаю ташкилотҳо дар шаҳри  

Душанбе ва ноҳияҳои он 
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 Вобаста ба маълумотҳои диаграммаи 2.1.3. мушоҳида кардан мумкин 

аст, ки шумораи корхонаҳо аз рӯйи шакли моликият дар ш. Душанбе ва 

ноҳияҳои он тамоюли тағйирёбии мусбатро касб кардааст. 

Бозори маҳсулотҳои истеъмолии шаҳри Душанбе дар ҳамалоқамандӣ бо 

раванди ислоҳоти иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ ишкишоф ёфта, ба фаъолияти 

субъектҳои соҳаи савдо диққати аввалиндараҷа дода шуда истодааст.  

Дар натиҷаи хусусигардонии объектҳои савдои давлатӣ пастравии 

нақши бахши давлатӣ дар ҳамаи соҳаҳои он ба назар расид.  

Агар дар соли 1991 дар ташаккули гардиши моли чаканаи шаҳри 

Душанбе ҳиссаи корхонаҳои давлатӣ 50%-ро ташкил дода бошад, пас дар 

давоми 30 сол ин ҳолат куллан тағйир ёфта, ҳиссаи бахши давлатӣ ҳоло дар 

савдои шаҳри Душанбе ҳамагӣ 2,0%-ро ташкил медиҳад. 

Мувофиқи маълумотҳои овардашуда таркиби гардиши чакана аз рӯйи 

гурӯҳи моли дар солҳои 2000 – 2020 болоравиҳои намоён ба чашм мерасад, ки 

дар соли 2000 гардиши моли чакана 3750,1 млн. сомонӣ буда ин маблағ дар 

соли 2020 ба 27024,8 млн. сомонӣ афзоиш ёфтааст, ки ин нисбати соли 2000 

7,2 маротиба афзоиш ёфтааст.  

Аз маълумотҳои ҷадвали 2.1.8 мушоҳида мешавад, ки гардиши чаканаи 

шаҳри Душанбе аз рӯйи ҳамаи манбаҳо ба маблағи 6357,2 млн. сомонӣ афзоиш 

кардааст, ки ин аз рушди соҳаи савдо дар пойтахти ободу зебои Тоҷикистони 

азиз шаҳодат медиҳад. Аз ин лиҳоз таҳлили ҳамаҷонибаи ин соҳаи ҳаётан 

муҳим дар шаҳри Душанбе ба андешаи мо зарурати воқеӣ пайдо мекунад. 

Бояд тазаккур дод, ки маълумоти омори расмӣ то андозае ҳолати вақеии 

бозори истеъмолиро бо таври возеъву равшан инъикос карда наметавонад.  

Ба андешаи мо, таъсири манфии омилҳои зерин, монанди норасоии 

воситаҳои гардони худӣ, сатҳи баланди меъёрҳои андоз, амалҳои зиёди 

бюрократӣ ҳангоми бақайдгирии корхонаҳои нав, сатҳи баланди пардохти 

иҷорапулӣ ва фоизи қарзҳои бонкӣ, камчинии молҳои истеҳсоли ватанӣ дар 
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бозори дохилӣ, сатҳи пасти даромадҳои пулии аҳолӣ ва ғайра ҳоло сади роҳи 

пешрафти босуръати савдо, бахусус дар соҳаи савдо гаштаанд.  

Ҷадвали 2.1.8. 

Гардиши моли чакана дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои 

алоҳидаи он (бо нархҳои соли 2020, млн. сомонӣ) 
Минтақаҳои 

ҷумҳурӣ 

Солҳо   

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
3750,1 7587,0 12032,8 20366,6 21588,6 22948,7 24646,9 27604,5 27024,8 

шаҳри 

Душанбе 
882,2 1784,7 2830,5 

4791,0 5078,4 5398,4 5797,8 6493,6 6357,2 

Шаҳру 

ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 

606,5 1226,9 1945,9 
3293,6 3491,2 3711,2 3985,8 4464,1 4370,4 

Вилояти Суғд 1311,4 2653,3 4208,0 
7122,4 7549,8 8025,4 8619,3 9653,6 9450,9 

Вилояти 

Хатлон 
929,0 1879,6 2981,0 

5045,6 5348,4 5685,3 6106,0 6838,0 6695,1 

ВМКБ 21,0 42,4 67,3 
113,9 120,8 128,4 137,9 154,4 151,2 

Бо фоиз 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

шаҳри 

Душанбе 
23,6 23,5 23,6 23,5 23,6 23,5 23,6 23,5 23,6 

Шаҳру 

ноҳияҳои тобеи 

ҷумҳурӣ 

16,3 16,2 16,3 16,2 16,3 16,2 16,3 16,2 16,3 

Вилояти Суғд 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 35,1 

Вилояти 

Хатлон 
24,9 24,8 24,9 24,8 24,9 24,8 24,9 24,8 24,9 

ВМКБ 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли 

Истиқлолияти давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе, 2021  
  

Таносуби гардиши моли чакана дар соли 2020 дар минтақаҳои ҷумҳури 

ба вилояти Суғд 35,1%, вилояти Хатлон 24,9%, ш. Душанбе 23,6%, НТҶ 16,3% 

ва ВМКБ 0,7% рост меояд.  

Дар давраи соли 2020 бо муқоисаи соли 2000 ҳаҷми гардиши савдои 

чаканаи шаҳри Душанбе хислати устуворро соҳиб гардид ва дар нархҳои 

муқоисавӣ то 27,9 маротиба афзуд. Ҳиссаи шаҳри Душанбе дар гардиши 

ҷумҳуриявии савдои чакана дар соли 2020 қариб 23,6%-ро ташкил медиҳад. 

Дар баробари ин, гардиши савдои чаканаи шаҳри Душанбе ба ҳар як сари 

аҳолӣ дар соли 2005 781,8 сомонӣ, дар соли 2015 бошад ба 3675,5 сомонӣ 

расид. Соли 2020 ин нишондиҳанда ба 7383,5 сомонӣ баробар шуд, ки нисбати 

соли 2000 9,4 ва нисбати соли 2015 бошад 2,0 маротиба зиёд гардидааст. 
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Диаграммаи 2.1.4. Гардиши савдои чаканаи шаҳри Душанбе ба ҳар як 

сари аҳолӣ 

Ҷадвали 2.1.9.  

Тамоюли гардиши моли чаканаи шаҳри Душанбе аз рӯи ҳамаи 

манъбаҳои ташаккули савдо, с. 2000-2020 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо  

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳаҷми умумии 

гардиши моли чакана 

дар ҳамаи соҳаҳои 

савдо 

227,4 503,7 1005,1 2950,5 3321,8 3742,2 4464,3 5583,2 6357,2 

- сектори давлатӣ 2,1 3,3 8,3 14,2 34,7 11,7 129,5 271,2 124,8 

- сектори 

ғайридавлатӣ 
225,3 500,4 996,8 2936,3 3287,1 3730,5 4334,8 5312,0 6232,4 

савдои тиҷоратӣ 7,7 31,9 89,4 1234,4 1453,6 1666,0 2103,2 2845,5 3297,4 

Савдои кооперативии 

«Тоҷикматлубот» 
0,1 1,9 0,6 0,9 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 

бозори номуташаккил 217,5 466,6 906,8 1701,0 1833,5  2064,4 2231,5 2466,3 2934,9 

Таносуб бо фоиз (%)  

Ҳаҷми умумии 

гардиши моли чакана 

дар ҳамаи соҳаҳои 

савдо 

100,0 
100,

0 

100,

0 
100,0 100,0 

100,

0 
100,0 100,0 100,0 

- сектори давлатӣ 0,9 0,7 0,8 0,5 1,0 0,3 2,9 2,9 2 

-сектори 

ғайридавлатӣ 

99,1 99,3 99,2     

99,5 

99,0 99,7 97,1 95,1 98,0 

 аз ин:          

савдои тиҷоратӣ 3,4 6,3 8,9 41,8 43,8 44,5 47,1 50,9 51,8 

савдои кооперативии 

«Тоҷикматлубот» 

0,04 0,4 0,1    0,0 0,0 0,0 0,0      0,0     0,0 

бозори номуташаккил 95,6 92,6 90,2 57,7 55,2 55,2 50,0 44,2 46,2 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021  - С. 490-491. 
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Дар асоси маълумоти ҷадвали 2.1.9 ва таҳлили манбаъаҳои дигари оморӣ 

ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар таркиби маълумотҳои гардиши чаканаи 

мол аз рӯи шакл ва намудҳои савдои шаҳри Душанбе дар солҳои 2000-2020 

тағйиротҳои назаррас ба миён омадаанд. Пеш аз ҳама, ҳиссаи савдои давлатӣ 

аз 0,9%-и соли 2000 то 2% дар соли 2020 афзоиш ёфтааст. Савдои 

ғайридавлатӣ бошад аз 99,1 банди фоизӣ дар соли 2000 то ба 98,0 банди фоизӣ 

дар соли 2020 коҳиш ёфтааст. 

 

Диаграммаи 2.1.5. Динамикаи савдои чаканаи мол дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон вабаста ба сектори давлатӣ ва ғайридавлатӣ 
 

 

Манбаъҳои асосии ташаккули гардиши чаканаи мол дар бозори 

истеъмолӣ ба бахши давлатӣ 124,8 млн. сомонӣ ва ба сектори ғайридавлатӣ 

6232,4 млн. сомонӣ рост омада, вазни қиёсии гардиши мол дар сектори 

ғайридавлатӣ аз 99,1%-и соли 2012 то ба 98,0 банди фоизӣ дар соли 2020 

ташкил додааст. Баръакс, ҳиссаи савдои давлатӣ афзоиш ёфтааст, яъне аз 0,9% 

дар соли 2000 то 2 банди фоизӣ дар соли 2020 тағйир ёфтааст. 

Чунон, ки аз ҷадвали 2.1.8. дида мешавад, дар марҳилаи таҳлилшаванда 

ҳаҷми гардиши моли чакана тамоюли мушаххаси рушдро аз ҳисоби таъсири 

нарх ба молҳои истеъмолӣ ва сатҳи таваррум муайян намекунад. 

Ғайр аз ин, аз ҷониби мо таҳлили суръати рушди гардиши моли чакана 

тавассути кулли шабкаҳои фурӯш дар солҳои 2000-2020 гузаронида шуд, ки 
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натиҷаҳои он дар ҷадвали 2.1.10. оварда шудааст. 

Дар соли 2020 гардиши моли чакана 6357,2 млн. сомониро ташкил 

кардааст, ки дар муқоиса бо нархҳои ҷории соли 2000 беш аз 27,9 маротиба 

зиёд аст (ҷадвали 2.1.10). 

Ҷадвали 2.1.10.  

Суръати афзоиши гардиши моли чакана дар ҳамаи соҳаҳои савдо дар 

солҳои 2000 - 2020, бо нархҳои амалӣ, 2000 = 100 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ҳаҷми умумии гардиши 

моли чакана аз рӯи 

ҳамаи соҳаҳоҳои фурӯш 

100,0 
2,2 

мар. 

4,4 

мар. 

12,9 

мар. 

14,6 

мар. 

16,4 

мар. 

19,6 

мар. 

24,5 

мар. 

27,9 

мар. 

- сектори давлатӣ 
100,0 

1,5 

мар 

2,5 

мар. 

1,7 

мар. 

2,4 

мар. 

-0,3 

мар. 

11,1 

мар. 

2,1 

мар. 

-0,5 

мар. 

- сектори ғайридавлатӣ 
100,0 

2,2 

мар. 

4,4 

мар. 

13,0 

мар. 

14,6 

мар. 

16,5 

мар. 

19,2 

мар. 

23,6 

мар. 

27,7 

мар. 

 аз ҷумла: 

савдои тиҷоратӣ 
100,0 

4,1 

мар. 

11,6 

мар. 

160,3 

мар. 

188,7 

мар. 

216,3 

мар. 

273,1 

мар. 

369,5 

мар. 

428,2 

мар. 

савдои кооперативии 

«Тоҷикматлубот» 
100,0 

19 

мар. 

6 

мар. 

9 

мар. 

4 

мар. 

1 

мар. 

1 

мар. 

2 

мар. 

1 

мар. 

Бозори номуташаккил 
100,0 

2,1 

мар. 

4,2 

мар. 

7,8 

мар. 

8,4 

мар. 

9,4 

мар. 

10,2 

мар. 

11,3 

мар. 

13,4 

мар. 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 489. 

 

Дар асоси таҳлили маълумотҳои омории ҷадвали 2.1.8. ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки дар таркиби гардиши моли чаканаи шаҳри Душанбе аз 

рӯи намуд ва шаклҳои савдо дар солҳои 2000-2020 ҳиссаи бахши савдои 

ғайридавлатӣ 99,8%-ро ташкил додааст.  

Қайд намудан зарур аст, ки дар сохтори савдои чакана тамоюли мусбии 

зиёдшавии ҳиссаи корхонаҳои савдо ва соҳибкорони инфиродӣ нигоҳ дошта 

мешавад, ки онҳо фаъолияти худро дар объектҳои савдои статсионри аз 10,2% 

дар соли 2000 то 39,4% дар соли 2020 расонидаанд, ки 15,4 маротиба зиёда аст. 

Мувофиқан, саҳми савдои чакана дар бозорҳои ашёвӣ, озуқаворӣ ва омехта аз 

соли 2000 то 2020 (аз 89,8% то 60,4%) паст шудааст. 

Натиҷаҳои ҷадвали 2.1.8. нишон медиҳад, ки дар марҳилаи 

таҳқиқшаванда суръати рушди гардиши моли чаканаи шаҳри Душанбе 
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самтнокии устуворро соҳиб аст, ки он аз устувории асоснок дар бозорӣ 

истеъмолӣ гувоҳӣ медиҳад. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар шароити кунунӣ тамоюли рушди 

параметрҳои савдои чакана дар шаҳри Душанбе бо ҳаҷми умумӣ, сохтор ва 

суръати тағйирёбии гардиши моли чакана, нишондиҳандаи миёнаи он ба ҳар 

як сари аҳолӣ, инчунин сатҳи қонеъгардонии талаботи қобили пардохти аҳолӣ 

ба молҳо асоснок карда мешавад. 

Рушди савдои чаканаи шаҳри Душанбе вобаста ба ноҳияҳои маъмурӣ 

ташкил медиҳад (ҷадвали 2.1.11) 

Ҷадвали 2.1.11.  

Гардиши моли чакана дар ҳамаи соҳаҳои савдо дар шаҳри Душанбе ва 

ноҳияҳои он, бо нархҳои амалӣ, млн. сомонӣ 

Ҳудудҳои 

маъмурӣ 

Солҳо  

2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

шаҳри 

Душанбе, 

ҳамагӣ: 

227,4 503,7 1005,1 2950,5 3321,8 3925,9 4615,5 5743,1 6503,4 

н.Шоҳмансур 34,7 77,0 154,6 660,2 798,3 825,2 1213,6 1858,0 2287,5 

н. И. Сомонӣ 39,3 87,1 172,2 145,2 382,4 604,4 746,7 926,9 767,4 

н. Фирдавсӣ 61,8 137,0 273,4 1328,4 1307,8 1490,2 1367,6 1458,4 1462,6 

н. Сино 91,6 202,6 404,8 816,8 833,3 1006,1 1287,6 1499,8 1985,9 

Вазни хоси ҳудудҳои маъмурӣ, бо фоиз 

шаҳри 

Душанбе, 

ҳамагӣ: 

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

н.Шоҳмансур 15,2 15,3 15,4 22,3 24,1 21,1 26,3 32,4 35,2 

н. И. Сомонӣ 17,3 17,2 17,1 4,9 11,5 15,4 16,2 16,1 11,8 

н. Фирдавсӣ 27,2 27,3 27,2 45,1 39,3 37,9 29,6 25,4 22,5 

н. Сино 40,3 40,2 40,3 27,7 25,1 25,6 27,9 26,1 30,5 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 488. 
 

 

Вале бояд қайд кард, ки ҳаҷми мутлақи фурӯши молҳо доир ба тамоюли 

аниқи рушди савдо маълумоти саҳеҳ ва шаффоф дода наметавонад, зеро бо он 

таъсири тағйирёбии сатҳи нархҳои чакана хеле назаррас аст.  

Соли 2020 дар ҳаҷми гардиши чаканаи ш. Душанбе ҳиссаи аз ҳамма ба 

ноҳияи Шоҳмансур ба 35,2%, н. Сино 30,5%, н. Фирдавсӣ 22,5 % ва н. И. 

Сомонӣ 11,8 банди фоизӣ рост меояд.  
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Ҷадвали 2.1.12.  

Ҳисоби нишондиҳандаҳои динамикаи савдои чаканаи мол дар шаҳри 

Душанбе ва ноҳияҳои он барои солҳои 2010 - 2020 (млн. сомонӣ) 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо Фарқият (+,-) Суръати рушд,% 

2010 2019 2020 

2020 

нисбати 

2010 

2020 

нисбати 

2019 

2020 

нисбати 

2010 

2020 

нисбати 

2019 

ш. Душанбе 

Ҳаҷми умумии гардиши 

чаканаи мол дар ҳамаи 

соҳаҳои савдо 

1005,1 5583,2 6357,2 5352,1 774 6,3 мар. 113,8 

Савдои давлатӣ 8,3 271,2 124,8 116,5 -146,4 15,0 мар. -0,46 

Сектори ғайридавлатӣ, 

 аз он ҷумла: 
996,8 5312,0 6232,4 5235,6 920,4 6,2 мар. 117,3 

Савдои тиҷоратӣ 89,4 2845,5 3297,4 3208 451,9 36,8 мар. 115,8 

Савдои кооперативӣ 

«Тоҷикматлубот» 
0,6 0,2 0,1 -0,5 -0,1 -16,6 мар. - 0,50 

Бозори номуташакил 906,8 2466,3 2934,9 2028,1 468,6 3,2 мар. 119,0 

Сарчашма: Маҷмӯаи омории шаҳри Душанбе, Тоҷикистон 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри 

Душанбе, 2021 - С. 488. 
 

Дар асоси рақамҳои таҳлилшудаи ҷадвали 2.1.12 ба хулоса омадан 

мумки аст, ки ҳиссаи бахши хусусӣ сол то сол рӯ ба афзоиш дорад. Чи тавре 

ки аз рақамҳо ҷадвал маълум аст сектори давлатӣ дар соли 2010 8,3 млн 

сомониро ташкил медод ва ин нишондиҳанда дар соли 2019 271,2 млн. сомонӣ 

ва соли 2020 ба 124,8 млн. сомонӣ баробар шудааст, ки нисбати соли 2010 

116,5 млн. сомонӣ ё 15 маротиба афзоиш ёфтааст, аммо нисбати соли 2019 

146,4 млн. сомонӣ ё 46 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст.  

Сектори ғайридавлатӣ бошад дар соли 2010 996,8 млн. сомониро ташкил 

дода буд ва дар соли 2020 бошад ин нишондиҳанда ба 6232,4 млн. момонӣ 

баробар шудааст, ин нисбати соли 2010 ба маблағӣ 5235,6 млн. сомонӣ ё 6,2 

маротиба афзоиш ёфтааст. Рушди бахши хусусии савдо дар солҳои ислоҳот ва 

либерализатсияи иқтисодиёт, афзудани ҳаҷми фурӯши молҳо дар бозорҳои 

омехта (ашёвӣ ва озуқаворӣ), ки аз баландшавии нархи истеъмолӣ ба молҳо  

пеш мегузаранд, хусусан дар муқоиса бо зиёдшавии даромадҳои аҳолӣ ба 

сохтори гардиши моли чаканаи шаҳр таъсир расониданд. 

Ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол дар савдои чакана ва дигар 

сарчашмаҳои ташаккули он дар шаҳри Душанбе соли 2020 маблағи умумии 

6357,2 млн. сомониро ташкил дод.  
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Таносуби молҳои хурокворӣ дар ҳаҷми умумии молҳо 49,1 фоиз ё 3121,4 

млн. сомонӣ ва молҳои ғайрихӯрокворӣ 50,9 фоиз ё 3235,8 млн. сомониро 

ташкил намуд. 

Нигаред ба динамикаи ҳаҷми гардиши мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

солҳои 2000 – 2020, ки муаллиф таҳия, таҳлил ва хулосагирӣ кардааст. 

Ҷадвали 2.1.13. 

Сохтори гардиши чаканаи мол аз рӯи гурӯҳи молҳо дар шаҳри Душанбе 

(бо нархҳои солҳои дахлдор; млн. сомонӣ)  

Солҳо 
Ҳамаи 

молҳо 

Аз ҷумла: 
Ҳамаи 

молҳо, 

% 

Аз ҷумла: 

Молҳои 

хӯрокворӣ 

Молҳои 

ғайрихӯрокворӣ 

Молҳои** 

хӯрокворӣ, 

% 

Молҳои** 

ғайрихӯрокворӣ, % 

2000 227,5 1,3 226,2 100,0 0,6 99,4 

2005 503,7 300,5 203,2 100,0 59,7 40,3 

2006 529,8 325,5 204,3 100,0 61,4 38,6 

2007 621,1 330,6 290,5 100,0 53,2 46,8 

2008 872,1 463,2 408,9 100,0 53,1 46,9 

   2009 962,3 501,3 461,0 100,0 52,1 47,9 

   2010 1005,1 584,1 421,0 100,0 58,1 41,9 

2011 1153,6 758,4 395,2 100,0 65,8 34,2 

2012 1589,4 900,6 688,8 100,0 56,7 43,3 

2013 2204,4 1139,6 1064,8 100,0 51,7 48,3 

2014 2628,3 1230,0 1398,3 100,0 46,8 53,2 

2015 2950,5 1404,4 1546,1 100,0 47,6 52,4 

2016 3321,8 1624,4 1697,4 100,0 48,9 51,1 

2017 3742,2 1811,2 1931,0 100,0 48,4 51,6 

2018 4464,3 1879,5 2584,8 100,0 42,1 57,9 

2019 5583,2 2439,9 3143,3 100,0 43,7 56,3 

2020 6357,2 3121,4 3235,8 100,0 49,1 50,9 

 

**Ҳисоби муаллифи диссертатсия. 

Диаграммаи 2.1.6. Таркиби молҳои хӯрокворӣ ва ғайрихӯрокворӣ, % 
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Чунон ки аз ҷадвал ва диаграммаи 2.1.6 мушоҳида мешавад, тӯли солҳои 

2000-2020 дар таркиби гардиши чаканаи моли шаҳри Душанбе ҳиссаи молҳои 

хӯрокворӣ аз 0,6% дар соли 2000 то 49,1% дар соли 2020 афзоиш ёфтааст ва 

мутобиқан ҳиссаи молҳои ғайрихӯрокворӣ аз 99,4% дар соли 2000 то 50,9% 

дар соли 2020 коҳиш ёфтааст.  

Ба андешаи мо, рушди сифати хизматрасони ба аҳолӣ савдои чакана ба 

рақобаттавонии тамоми шаҳр ва пуррашавии буҷети он таъсири мусбӣ 

мерасонад. Вобаста ба он, рушди минбаъдаи савдои чакана, ташаккулдиҳии 

сохтори он вазифаи муҳими иқтисодию иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад.  

Мо чунин меҳисобем, ки савдои чаканаи шаҳри Душанбе имкониятҳои 

васеъро барои боз ҳам рушд ёфтан, зиёд намудани шумораи масоҳатҳои савдо, 

афзоиши ҳиссаи шаклҳои ҷории корхонаҳои савдои чакана, рушди рақобат 

байни субъектҳои савдоро соҳиб аст. Зикр намудан зарур аст, ки барои 

иҷроиши нақша ва динамикаи гардиши мол таъсири назаррасро рушд ва ҳолат, 

инчунин натиҷадиҳии татбиқи заминаи моддию техникии савдо доранд. 

Солҳои охир дар шаҳри Душанбе шабакаи супермаркетҳо, системаҳои 

иттилоотии автоматикунонидашуда низоми пардохти ғайринақдӣ в ғайраҳо 

ташкил ва рушд ёфта истодаанд. Ин ҷалби маблағгузориҳои капиталии 

назаррасро талаб мекунад. 

Таҳлили заминаи моддию техникии савдо дар шаҳри Душанбе нишон 

медиҳад, ки таъминоти техникии баъзе аз корхонаҳои савдои чакана нисбатан 

паст аст, илова бар ин талаботи соҳа оид ба таҷҳизоти савдою технологӣ ва 

нақлиётию борбардорӣ на ҳамавақт қаноатбахш аст. Бинобар ин беҳтаркунии 

истифодабарии истгоҳи мавҷудаи мошинҳо, саривақт ва пурра таъмин 

намудани корхонаҳои савдо бо таҷҳизот ва техникаи муосир хеле муҳим аст. 

Ғайр аз ин, аз тарафи мо таҳлили арзиши қисми фаъоли воситаҳои 

асосии истеҳсол ба 100 метри квадратии масоҳати савдо гузаронида шуда, 

баҳогузории муҷаҳҳазгардонии техникии корхонаҳои савдо дода шуд.  
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Муайян карда шуд, ки дар корхонаҳое, ки меҳнати дастӣ 50%-ро ташкил 

мекунад, зиёдшавии арзиши воситаҳои истеҳсолии асосӣ ба 100 метри 

квадратии масоҳати савдо тақрибан ба 10-25% зиёдшавӣ ба мушоҳида 

мерасад.  

Коэффисиентҳои меҳнат ва кори дастиро истифода бурда, мо иқтидор ва 

захираҳоро ба дурнамои механизатсия ва автоматикунонии равандҳои савдою 

истеҳсолӣ дар шабакаҳои шаҳри Душанбе муайян намудем.  

Нишондиҳандаи асосии ҳолати техникии воситаҳои фаъоли истеҳсолӣ 

ин мӯҳлати таркиби машина ва таҷҳизотҳо мебошад. Таҳлил нишон дод, ки 

дар аксари корхонаҳои савдо машинаҳо ва таҷҳизотҳо аз даҳ сол зиёд 

истифода бурда шуд, аз 60-75%-ро ташкил медиҳанд. Вобаста ба ин, мо чунин 

меҳисобем, ки онҳоро бо машинаҳо ва таҷҳизотҳои нави замонавӣ иваз кардан 

зарур аст. Аммо ҳангоми гузаронидани таҳлили мӯҳлати таркиби машина ва 

таҷҳизотҳо аз рӯи баъзе намудҳо муайян карда шуд, ки вазни қиёсии 

азнавшавии онҳо дар соли охир тақрибан ба 15-20% зиёд шудааст. Лозим ба 

ёдоварист, ки ҳангоми таҳлили заминаи моддию техникӣ бояд андозаи 

мағозаҳо ва махсусияти онҳо ба инобат гирифта шавад.  

Ғайр аз ин, дар савдои озуқаворӣ натиҷанокии назаррасро дар шаҳри 

Душанбе универсамҳо ва дар савдои ғайриозуқа универмагҳо соҳиб 

мебошанд. Қайд кардан зарур аст, ки универсамҳо аз рӯи технологияи 

расонидан ва фурӯши молҳо амал мекунад, ки дар онҳо усулҳои прогрессивии 

хизматрасонии харидорон ҷой дорад. Ғайр аз ин дар онҳо 30% зиёдтар коркард 

ба як метри квадратии масоҳати савдо ва 25% камтар хароҷотҳои муомилотӣ 

нисбат ба мағозаҳои хӯрокворӣ бо номгӯи универсалӣ муайян карда шудааст.  

Ҳамаи корхонаҳои савдои чаканаи шаҳри Душанбе пурра бо пешниҳоди 

маҷмӯии молҳои озуқавории талабот ҳаррӯза таъмин карда мешаванд, ки 

имконияти камкунии хароҷоти вақти харидоронро ба харидкунӣ медиҳанд. 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки ҳиссаи оптималии корхонаҳои савдои 

чакана тақрибан 70% аз масоҳати умумии ҳамаи мағозаҳои озуқавории 

кишварро ташкил медиҳад.  
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Мо чунин меҳисобем, ки нақши бузургро барои фаъолият ва рушди 

гардиши моли чакана ва барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасониҳои 

корхонаҳои савдоро харидорон ҷойгиркунии дурусти шабакаҳои савдо зарур 

аст.  

Аз ҷониби мо муайян карда шуд, ки дар шаҳри Душанбе радиуси 

хизматрасонӣ аз рӯи молҳои талаботи ҳаррӯза дар аксарияти микроноҳияҳо аз 

400-500 метр зиёд нест. Дар маҷмуъ беҳтаршавии хизматрасонии харидорон 

ва баландбардории самаранокии истифодабарии заминаи моддию техникӣ ба 

рушди шаклҳои пешрафти савдо мусоидат менамояд. Таҷрибаи савдои чакана 

дар шаҳри Душанбе нишон медиҳад, ки дар толорҳои савдои универмагҳо 

имконияти аз 20 то 30% зиёдтар ҷойгиркунӣ ва фурӯши молҳо нисбат ба 

мағозаҳои муқаррарӣ мавҷуд аст. Солҳои охир фурӯши молҳо бо усули 

худхизматрасонӣ рушд ёфта истодааст, чунки вай имкон медиҳад, ки 15-20% 

вақти харидорон барои соҳибшавӣ ба мол ихтисор карда шавад. 

Қайд намудан зарур аст, ки натиҷанокии максималиро дар мағозаҳои 

хӯрокаи худхизматрасонӣ ҳамон вақт ба даст овардан мумкин аст, ки агар 

ҳиссаи молҳои борбандишуда дар гардиши мол аз 90 фоиз зиёдро ташкил 

диҳад, дар борбандии саноатӣ бошад, на кам аз 80 фоиз. 

Ҳолати воқеиро дар шаҳри Душанбе муқоиса намуда, мо муайян 

намудем, ки ҳиссаи фурӯши молҳо бо усули худхизматрасонӣ тақрибан 80% -

ро ташкил медиҳад ва ин ба тавсияҳои ИИТ (НИИ) оид ба савдо қариб наздик 

аст. 

Дар умум натиҷаи таҳлили заминаи моддию техникии корхонаҳои 

савдои чакана имкон пайдо шуд, ки тарзу роҳҳои рушди афзоиши натиҷанокии 

истифодабарии заминаи моддию техникии савдои чакана ва ташаккулдиҳии 

хизматрасонии харидорон дар шаҳри Душанбе муайян карда шавад. 

Ҳамзамон, мо чунин меҳисобем, ки истифодабарии имкониятҳои мавҷуда 

барои ташаккулдиҳии сохтори субъектҳои савдо, васеъкунии шабакаҳои 

универсамҳо ва универмагҳо, афзудани натиҷаи фаъолияти мағозаҳо муҳим 

аст. 
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Мо, таҳия ва татбиқи стратегияи рушди инноватсионии савдои чаканаро 

самти афзалиятнок ҳисоб намуда, ҳамзамон ба захираҳои пешгӯикунанда, ки 

онҳо бояд барои баландбардории самаранокии хизматрасонии савдо дар 

шаҳри Душанбе истифода шаванд, диққати махсус медиҳем. 

Дар асоси таҳлили рушди савдои чаканаи шаҳри Душанбе, чунин 

гурӯҳҳои масъалаҳои афзалиятнок муайян карда шуд, ки ҳалли онҳо барои 

ноил гардида ба ҳадафҳои гузошташуда оид ба баландбардории самаранокии 

иқтисодию иҷтимоӣ ва хизматрасонии савдои чаканаи аҳолӣ мусоидат 

менамояд: 

 ташаккул додани таъминоти меъёрию ҳуқуқӣ ва ташкилии савдои 

чакана; 

 рушди шаклҳои муосири ташаккулдиҳии шаклҳои хизматрасонии савдо, 

такмилдиҳии корхонаҳои амалкунанда; 

 дастгирии таъминоти нархӣ ва дастрасии ҳудудии мол ва хизматрасонӣ; 

 дастгирии рушди маданият, инчунин сифати хизматрасонӣ дар савдои 

чакана. 

Ба андешаи мо, ҳалли масъалаҳои номбаршуда ба баланд бардоштани 

самаранокии савдои чакана, рушди дастрасии нархии молҳо, зиёдшавии 

номгӯи мол ва сифати хизматрасонии савдо, афзоиши даромади корхонаҳои 

савдо, зиёдшавии даромадҳои андозӣ ва ғайраҳо оварда мерасонад. 

Бо мақсади муайянкунии омилҳои асосии ба рушди савдои чакана ва 

баланд бардоштани хизматрасонии савдои чаканаи аҳолии шаҳри Душанбе 

таъсиррасонанда, аз тарафи мо таҳлили рушди бозори савдои чакана бо услуби 

SWOT-таҳлил гузаронида шуд, ки натиҷаҳои он дар ҷадвалҳои 2.1.14. ва 

2.1.15. оварда шудааст. 
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Ҷадвали 2.1.14.  

SWOT-таҳлили рушди бозори савдои чаканаи шаҳри Душанбе 
 

Тарафҳои мусбӣ (Бартариҳо) Тарафҳои манфӣ (Камбудиҳо) 
1. Таъминнокии шаҳр бо масоҳатҳои  

(майдони) савдо аз дигар 

минтақаҳои ҷумҳурӣ зиёд аст 

2. Сифати нисбатан баланди 

хизматрасонии савдои аҳолӣ 

3. Номгӯи молҳои фурӯхташаванда 

хеле зиёд аст 

4. Низоми пешрафти қарзҳои 

истеъмолӣ 

5. Дастрасии ҳудудии корхонаҳои 

савдои чакана 

 

1. Сатҳи таъминнокии масоҳатҳои шаклҳои муосир 

дар муқоиса бо меъёрҳои муқараршуда нокифоя 

мебошад. 

2. Инфрасохтори анборӣ ва нақлиётию логистикӣ паст 

рушд ёфтааст. 

3. Инфрасохтори дизайни муосири савдои чакана дар 

қаламрави мувофиқшуда рушд наёфтааст, 

норасогии истгоҳи мошинҳо. 

4. Миқдори нокифояи КСЧ-и ба хизматрасонии 

табақаи осебёфтаи аҳолӣ мутобиқкардашуда. 

5. Сатҳи нисбатан пасти татбиқи усулҳои муосири 

хизматрасонии савдо. 

6. Пастшавии таркиби сифатӣ ва сатҳи пасти 

кормандон. 

7. Нобаробарӣ дар ҷойгиршавии КСЧ дар ҳудуди 

шаҳр. 

8. Вазни қиёсии калони савдои ғайристатсионарӣ дар 

ҷойҳои муқаррарнашуда. 

9. Номувофиқатии номгӯи хизматрасониҳо ба талаботи 

аҳолии муқимӣ ва меҳмонони шаҳр. 

10. Сатҳи нисбатан пасти хизматрасониҳои савдо. 

Имкониятҳо Таҳдидҳо 
1. Баландшавии имконияти қонеъ 

намудани тақозои истеъмолгарон  

2. Афзоиши талаботи истеъмолгарон ба 

сифати баланди молҳо ва 

хизматрасонии савдо, инчунин 

сифати хизматрасонии сервисии 

савдо. 

3. Рушди хизматрасонии сервиси савдо: 

татбиқи технологияҳои муосир, 

шакл ва усулҳои хизматрасонӣ 

(рушд ва ташаккули савдои 

интернетӣ ва фосилавӣ). 

4. Такмили савдои шабакавӣ, ки 

баландшавии рақобаттавонии онро 

таъмин менамояд.  

1. Танзим ва назорати нисбатан сусти баландшавии 

нарх аз тарафи таъминотчиён 

2. Ҳаҷми нокифоя ва нархҳои гарони маҳсулоти 

ватанӣ. 

3. Қатъшавии мунтазам оид ба дастраснамоии 

маҳсулот дар шабакаҳои савдо. 

4. Воридоти маҳсулоти пастсифат ба КСЧ. 

 

 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф 
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Ҷадвали 2.1.15.  

Таҳлили омилҳо ва тамоюлҳои ба рушди савдои чаканаи шаҳри 

Душанбе таъсиррасонанда (бо усули SWOT-таҳлил) 
 

Бартариҳо Камбудиҳо 

Шаҳри Душанбе бо ҳамаи намудҳои 

муосири коммуникатсия таъмин карда 

шудааст. 

Татбиқи низомҳои муосири рақамии 

интиқоли иттилоот, таъмин дар иҷозат ба 

шабакаи Интернет  

 

 

Мавҷуд набудани иттилооти объективӣ доир 

ба субъектҳои дар бозори истеъмолӣ 

фаъолиятбаранда ва махзани маълумотҳо доир 

ба истеҳсолгарон барои ҷорӣ намудани 

алоқаҳои бевосита ва камкунии зинабандии 

гардиши мол. 

КСЧ ба таври нокифояи захираҳои савдои 

электрониро истифода мебаранд. 

Зичии аҳолӣ дар шаҳри Душанбе баланд 

аст. 

Дараҷаи нисбатан баланди таълимӣ ва 

мадании аҳолӣ дар умум. 

Мавҷудияти ҳаҷми бозори меҳнат 

потенсиали баланди рушди ҳаҷмнокии 

КСЧ-ро асоснок мекунад.  

 

 

Низоми муҳоҷирати дохилӣ тараққӣ кардааст 

Нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии 

шаҳри Душанбе динамикаи рушди мусбиро 

доро мебошанд – суръати рушди МММ-и 

шаҳр аз суръати рушди ММД-и Тоҷикистон 

баланд аст.  

 

Камшавии вазни қиёсии савдо дар сохтори 

МММ қайд карда мешавад 

Сохтори соҳавии иқтисод саҳми шаҳри 

Душанберо дар истеҳсолоти саноатии 

кишвар ифода мекунад. 

Рушди воридот ба таъминоти молии бозори 

истеъмолии шаҳри Душанбе ба мушоҳида 

мерасад 

Рушди устувори гардиши савдои чакана 

таъсис ёфт. Ҳиссаи шаҳри Душанбе аз фоизи 

умумии гардиши савдои чаканаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 20,6 фоизро ташкил медиҳад. 

Аз рӯи гардиши савдои чакана ба ҳар сари 

аҳолӣ шаҳри Душанбе ҷои аввалро дар 

кишвар ишғол мекунад. 

 

Аз рӯи баҳодиҳиҳои мухталиф дар соҳаи савдо 

ҳаҷми гардиши ниҳонӣ тақрибан 30 фоизро 

ташкил медиҳад. 

Дар гарди савдои чакана шакли ғайримағозавии 

савдо ба инобат гирифта намешавад 

 

Инфрасохтори тараққиёфти шабакаи савдои 

чакана. Вазни қиёсии гардиши савдои 

муташаккил дар гардиши умумии савдои 

чаканаи шаҳр баланд шуда истодааст, 

дастрасии шаклҳои мутамаддини ташкили 

хизматрасонӣ барои аксарияти аҳолӣ афзуда 

истодааст.  

 

Дараҷаи хӯрдашавии фондҳои асосии 

корхонаҳои савдои чакана баланд аст.  

 

Инфрасохтори КСЧ мунтазам тараққӣ ёфта 

истодааст: бонкҳо, ширкатҳои суғуртавӣ, 

сармоявӣ ва лизингӣ 

Меъёрҳои фоизии баланд субъектҳои 

соҳибкории  хурд ва соҳибкорони инфиродиро 

аз захираҳои молиявӣ барои рушди тиҷорат 

маҳдуд менамоянд 

Соҳибкории хурд дар шаҳр сол аз сол 

таъсири худро ба ташаккули 

нишондиҳандаҳои асосии иқтисодӣ дар 

бахшҳои мухталифи КСЧ афзуда 

истодааст  

КСЧ-и шаклҳои анъанави ба рақобат бо 

савдои шабакавӣ тобовар нестанд-сатҳи 

нокифояи касбии кормандон, ҳосилнокии 

пасти меҳнат ва сифати хизматрасонӣ.  

Рушди корхонаҳои хурдро аз ҳисоби 

инфиродикунонии хизмат, пешниҳоди 

уникалӣ ва маркетингӣ самаранок таъмин 

намудан зарур аст. 
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Имкониятҳои потенсиалӣ Омилҳои хавф 
 

Татбиқи усулҳои муосири ташкили савдо 

(компютерикунонии равандҳо, 

автоматикунонӣ, оптималикунонии 

миқдори кормандон бо мақсади 

баландбардории ҳосилнокии меҳнат) ба 

баландшавии рақобаттавонии КСЧ 

мусоидат менамоянд. 

Пурзӯршавии рақобат дар КСЧ ба 

устуворшавии ширкатҳо ва консолидатсияи 

бозингарони мухталиф мусоидат менамояд.  

Ҷой доштани рақобати бевиҷдона аз тарафи 

шабакаҳои савдо ва дигар субъектҳои 

хоҷагидор (фурӯбарӣ) 

 

Пасткунии сатҳи хавфҳо тавассути 

ташаккули барномаҳои омодакунии 

мақсаднок ва бозомӯзии кадрҳо бо 

тақозои корхонаҳои савдои чакана 

 

 

Сарчашма: Коркарди муаллиф 

 

Ҳамин тариқ, таҳлили аз ҷониби мо гузаронидаи рушди савдои чаканаи 

шаҳри Душанбе нишон медиҳад, ки ҳарчанд майлонҳои мусбӣ мавҷуд бошад 

ҳам, ҳанӯз муаммоҳои ҳалнашуда оид ба пурракунии молҳои истеҳсоли 

ватанӣ, инчунин соҳибшавӣ ба сатҳи баланди хизматрасонии савдои сокинон 

вуҷуд дорад. 

 

2.2. Таҳқиқи таъсири омилҳо ба рушди савдои чакана дар 

шаҳри Душанбе 

Тавре ки мо қайд кардем, савдои чакана қисми ниҳоии раванди 

истеҳсолот мебошад, ки вобаста аст аз рӯи дараҷаи рушд, самаранокӣ, ҳаҷм ва 

суръате, ки бо он мол аз истеҳсол ба муомилот интиқол карда мешаванд ва бо 

ин васила ба истеъмолкунандаи охирин дар ҳудуди мамлакат расонида 

мешавад. 

Яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди бозори истеъмолӣ ҳаҷми гадиши 

чаканаи моли мебошад. Ҳаҷм, динамика, сохтори он аз ҷумлаи 

нишондиҳандаҳое мебошанд, ки иқтидори иқтисодии кишварро тавсиф 

мекунанд. Гардиши чаканаи мол нишондиҳандаи асосии ташаккули ҳаҷми 

истеъмоли ниҳоӣ дар ҳисоби ММД мебошад. 
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Гардиши савдои чаканаро дар шаҳри Душанбе ҳамчун нишондиҳандаи 

оморӣ пардохтҳо ба монанди дараҷаи даромадҳои пулии аҳолӣ, музди миёнаи 

меҳнат, маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ва ғайра ифода мекунад 

Бо мақсади муайян кардани омилхое, ки ба рушди савдои чакана таъсир 

мерасонанд, мо таҳлил ва пешгӯии гардиши савдои чаканаро дар шахри 

Душанбе барои давраи то соли 2030 бо истифодаи барномаи стандартии 

комютерӣ – амсилаи коррелятсионӣ ва регрессионии бисёромиларо анҷом 

додем. 

Назария ва амалияи таҳқиқотҳои иқтисодӣ, хусусан истифодаи тарзу 

услубҳои гуногуни амсиласозии алоқамандии нишондиҳандаҳои натиҷавиро 

бо таъсири омилҳои асосӣ талаб менамояд. Вобаста ба ин, усули амсиласозӣ 

дар ҷараёни таҳлили иқтисодӣ имкон медиҳад, ки пайвастагии 

нишондиҳандаи натиҷавии таҳқиқшаванда бо омилҳои бевосита 

таъсиррасонанда дар шакли мушаххаси муодилаҳои иқтисодӣ – риёзӣ 

истифода шаванд. 

Омӯзиши адабиёти махсуси илмӣ – иқтисодӣ тасдиқ кардааст, ки яке аз 

услубҳои боэътимоду амиқи амалисозии вобастагии нишондиҳандаи натиҷавӣ 

бо омилҳои гардиши чаканаи мол дар шароити хоҷагидории бозорӣ дар бахши 

савдои чакана – ин таҳлили омилии детерминалӣ ё функсионалӣ ба шумор 

меравад. Бо назардошти зарурати ҳалли чунин масъалаи муҳим ва бо мақсади 

муайян кардани таъсири омилҳои асосӣ дар раванди таҳлили иқтисодӣ – 

риёзии детерминалӣ одатан аз ду намуди алоқамандии коррелятсионӣ –

дуомила ва бисёромила, ки аз ҳамдигар фарқ доранд, истифода менамоянд.  

Муодилаи коррелятсияи дуомила ё ҷуфт маънои онро дорад, ки дар 

байни ду нишондиҳандаи фаъолияти иқтисодӣ дар сатҳи муайян алоқамандии 

бевосита вуҷуд доранд, ки якум омил буда, дувум нишондиҳандаи натиҷавӣ 

ба ҳисоб меравад.    

Зимни истифодаи коррелятсияи бисёромила дар ҳақиқат пайвастагии 

нишондиҳандаи натиҷавии фаъолияти иқтисодӣ аз таъсири на танҳо як омил, 

балки якчанд омилҳои таъсиррасон вобаста аст.  



87 
 

Бо дарназардошти ҳамин хусусияти фарқкунандаи таҳлили вобастагии 

натиҷаи ҷамъбастӣ бо таъсири омилҳои андозашаванда дар шакли муодилаи 

регрессионии бисёромиларо ин тавр ифода карда метавонем: 

Ух = а + в1x1 + в2x2 +........+ вnxn     (1),     дар ин ҷо, 

Ух – нишондиҳандаи ҷамъбастӣ;       зариби а – аъзои озоди муодила;  

x1, x2, ……..xn  – омилҳое мебошанд, ки чун бузургии доимӣ ба натиҷаи 

ниҳоӣ таъсир мерасонанд;  

в1, в2........вn - зарибҳои регрессионӣ, ки таъсири омилҳоро ба натиҷаи 

ниҳоӣ бо тарзи мутлақ истифода мекунанд. 

 Ҳамин тариқ, истифодаи воқеии зарибҳои доимӣ ва ҳисоби саҳеҳи 

таъсири омилҳои иқтисодӣ бо истифодаи муодилаи риёзӣ номбаршуда имкон 

медиҳад, ки алоқамандии нишондиҳандаи натиҷавӣ ва таъсири омилҳо аз рӯи 

меъёри Фишер, нишондиҳандаи сатҳи хатогии миёнаи апромакситсионӣ ва 

бузургии зариби детерминатсия бо истифода аз техникаи ҳисоббарори 

замонавӣ (компютер) аниқ ҳисоб ва асоснок карда шавад.  

Дар раванди таҳлили иқтисодӣ чун тартиботи эътирофшуда чор 

марҳилаи асоснок намудани ҳисобу китоби амсиласозии иқтисодӣ-риёзиро 

риоя намудан ва барои расидан ба мақсади гузошташуда вуҷуд дорад.  

Усули регрессионӣ ва коррелятсионӣ бо мақсади муайян намудани 

самтҳои рушди савдои чакана инчунин дурнамои он гузаронида мешавад.  

Асоси ин таҳлилҳоро амсилаи риёзию иқтисодӣ ташкил медиҳад. Дар 

рафти интихоби омилҳо мо ба раванди ташаккули он диққат дода, ба сифати 

нишондиҳандаҳои таҳқиқшаванда ҳаҷми гардиши чаканаи мол ва дигар 

нишондиҳандаҳоро дар шаҳри Душанбе истифода намудем. 

Вазифаи таҳлилӣ сохтани модели математикӣ, сохтани модели 

инъикоскунандаи вобастагии оморӣ аз гурӯҳи асосии омилҳо ба ҳисоб 

меравад45. 

                                                           

45 Годин А.М. Статистика. Учебник, 3-ое изд. – М., 2007. - 459 с. 
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Интихоби омилҳои иқтисодӣ барои амсиласозии  гардиши савдои чакана 

бо он асоснок карда мешавад, ки дар шароити ҳозираи рушди иктисодиёти 

шаҳри Душанбе, ки то ҳоло талаботи ахолӣ ба маҳсулоти ҳаётан муҳим ҳануз 

пурра қонеъ гардонда нашудааст, таъсири дигар омилҳои иҷтимоию 

демографӣ ба рушди савдои чакана чандон калон нест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 12. Марҳилаҳои асосии асоснок намудани ҳисобу китоби 

амсиласозии иқтисодӣ – риёзӣ 

Омили муҳими демографӣ, ки барои моделсозӣ истифода мешавад, 

шумораи аҳолии муқимии шаҳри Душанбе ҳамчун нишондиҳандаи асосии 

ташаккули талабот ба ҳаҷми савдои чакана мебошад. Ба сифати омилҳои 

натиҷадиҳанда дар раванди гузаронидани таҳлили коррелятсионӣ ва 

Марҳилаҳои асосии асоснок намудани ҳисобу китоби амсиласозии 

иқтисодӣ - риёзӣ 

Марҳилаи 

аввали 

таҳқиқот 

омилҳои асосие, ки ба нишондиҳандаи натиҷавӣ таъсир 

мерасонанд, муайян кардан воқеан зарур мебошад, ки ба 

самти таҳлили коррелятсионӣ мутобиқат мекунанд. 

Марҳилаи 

дуввуми 

таҳқиқот 

иттилооти иқтисодӣ, ҷамъоварӣ, гурӯҳбандӣ, коркард ва аз 

назари мантиқӣ, саҳеҳӣ ва ҷавобгӯ будан ба талаботи ин 

гуна таҳқиқоти санҷидашуда, бояд мавриди таҳлили пешакӣ 

қарор гирад. 

Марҳилаи 

сеюми 

таҳқиқот 

моҳияти хос ва алоқаи байни нишондиҳандаи натиҷавӣ ва 

омилҳо амсилабандӣ шуда, интихоб ва асоснокунии 

муодилаи иқтисодӣ – риёзӣ анҷом дода мешавад, ки тибқи 

иҷрои ин тартиботи ҳатмӣ моҳияти робитаи бевосита дар 

байни нишондиҳандаҳо возеҳу равшан гардида, сипас бояд 

саҳеҳу аниқ ҳисоб карда шавад. 

ҳисоби нишондиҳандаҳои омилии бо ҳам алоқаманд дар 

ҷараёни таҳлили коррелиатсионӣ, аз ҷумла муодилаи 

иқтисодӣ-риёзӣ, зариби коррелиатсионӣ, зариби 

детерминатсионӣ, зариби чандирӣ, фоизи хатогии ҳисоби 

анҷомшуда ва хулосабардорӣ аз ҷамъбасти таҳлили ба 

анҷомрасида амалӣ мегардад. 

Марҳилаи 

чоруми 

таҳқиқот 
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регрессионии бисёромилаи гардиши савдои чакана нишондиҳандаҳои зерин 

интихоб шудаанд: 

         Y – Ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол дар шаҳри Душанбе, млн. сомонӣ 

Ба сифати омилҳои таъсиррасонанда ба натиҷаи ҷамъбастии (У) рушди 

гардиши савдои чаканаи мол нишондиҳандаҳо зерин интихоб гардидааст: 

Х1 – Даромадҳои пулии аҳолӣ, сомонӣ 

Х2  – Бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд, сомонӣ 

Х3 – Маҷмӯи маҳсулот минтақавӣ, млн. сомонӣ 

Х4 – Шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар охири сол, ҳазор нафар 

Х5 – Воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар, млн сомонӣ 

Дар ҷадвали 2.3.1. нишондиҳандаҳои зарурӣ оиди гузаронидани таҳлили 

коррелятсионӣ ва регрессионӣ пешниҳод гардидааст. Давраҳои 

таҳлилшаванда солҳои 2010 то 2020 – ро дар бар мегирад. Дар асоси 

нишондиҳандаҳо матритсаи таҳлили биcёромилаи коррелятсионӣ тартиб дода 

мешавад. 

Дар ҷараёни амсиласозии иқтисодӣ – риёзӣ аз усулҳои хос ҳамчун 

воситаҳои тадқиқотӣ муаллиф истифода кардааст, ки таҳлили коррелятсионӣ 

ва регрессионӣ, инчунин натиҷаҳои онҳо ҷадвалию графикӣ барои пешниҳоди 

натиҷаи тадқиқот нишон дода шудаанд. Коркарди маълумоти ибтидоӣ бо 

истифодаи барномаҳои стандартии MS Excel амалӣ гардид, ки сатҳи саҳеҳии 

таҳқиқотро таъмин кард. 

 

Расми 13. Динамикаи афзоиши ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол дар 

ш. Душанбе (бо нархҳои амалии мувофиқи солҳо), млн. сомонӣ 
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Расми 14. Динамикаи афзоиши даромадҳои пулии аҳолӣ дар  

шаҳри Душанбе, сомонӣ 

 

 

Расми 15. Динамикаи афзоиши бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи  

як корманд, сомонӣ 

 

Расми 16. Динамикаи афзоиши маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, млн. сомонӣ 
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Расми 17. Динамикаи афзоиши шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар  

охири сол, ҳазор нафар 
 

 
Расми 18. Динамикаи афзоиши воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар,  

млн доллари ИМА 

Натиҷаи ҳалли муодилаҳои номбаршуда тариқи ҳисоби стандартии 

ҳисоб бо хусусияти ҳар як нишондиҳандаи дар боло зикршуда ба таври зерин 

(ҷадвали 2.2.1) нишон медиҳем.  

Ҷадвали 2.2.1.  

Вобастагии нишондиҳандаҳои иқтисодии ҷамъбастӣ (у) аз таъсири 

омили вақт (х) тибқи истифодаи муодилаи y= ax + b** 

 
Номгӯи нишондиҳандаҳои иқтисодии 

натиҷавӣ 

Натиҷаи 

муодилаи 

ростхатта 

Бузургии 

зариби 

вобастагии 

натиҷа (у) ва 

омили вақт (х) 

У Ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол,  

млн. сомонӣ 
y = 462,87x + 1605,9 R² = 0,963 

Х1 Даромадҳои пулии аҳолӣ дар шаҳри 

Душанбе, сомонӣ 

y = 30,988x + 

184,73 
 

Х2 Бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи 

як корманд, сомонӣ 

y = 139,51x + 

647,44 
R² = 0,988 

Х3 Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ,  

млн. сомонӣ 

y = 982,03x + 

4780,8 
R

²

 

=

 

0

,

 

Х4 Шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар 

охири сол, ҳазор нафар 

y = 14,502x + 

717,42 
R

²

 

=

 

0

,

9

 

Х5 Воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар,  

млн доллари ИМА 
y = 9,58x + 343,41 R

²

 

=

 

0
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Барои сохтани модели бисёромилаи регрессионӣ бояд ба таври пешакӣ 

аломатҳои омилӣ дар модел интихоб карда шаванд. Бо ин мақсад матритсаи 

зарибҳои ҷуфти коррелятсияро меёбем (ҷадвали 2.2.2). 

Ҷадвали 2.2.2. 

Матритсаи зарибҳои ҷуфти коррелятсионӣ** 

 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 

Y 1,0000      

X1 0,919438 1,0000     

X2 0,990723 0,907599 1,0000    

X3 0,972889 0,915067 0,985866 1,0000   

X4 0,976497 0,921573 0,990153 0,989577 1,0000  

X5 0,426725 0,473752 0,397067 0,498852 0,423827 1,0000 

** Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Дар сатри якуми матритcа зарибҳое оварда шудаанд Ryx, ки зичии 

алоқамандии аломати натиҷавиро бо ҳар як аломати омилӣ нишон медиҳанд. 

Дар асоси истифодаи натиҷаҳои таҳлили коррелятсионию регрессионӣ 

дар диссертатсия, муаллиф исбот намудааст, ки ба рушди ҳаҷми гардиши 

чаканаи мол дар шаҳри Душанбе  омилҳои зерин: даромадҳои пулии аҳолӣ дар 

шаҳри Душанбе (X1), бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд 

(X2), маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ (X3), Шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар 

охири сол (X4) ва воридоти молҳо аз хориҷи кишвар (X5) таъсири бештар 

мерасонанд. 

Ҷадвали 2.2.3. 

Зариби арзиши регрессионӣ ва баҳодиҳии оморӣ оид ба  

даромадҳои пулии аҳолӣ 

Нишондиҳандаҳо Зарибҳо 
Хатогии 

стандартӣ 

t - 

омор 

Р - 

значение 

У 
Ҳаҷми гардиши савдои чаканаи 

мол, млн. сомонӣ 
-397,63 709,0 -0,56 0,59 

Х1 
Даромадҳои пулии аҳолӣ дар 

шаҳри Душанбе, сомонӣ 
12,89 1,83 7,01 6,22 

** Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Таҳлили вобастагии хаҷми гардиши савдои чаканаи мол аз алоқамандии 

омили даромади пулии аҳолӣ нишон медиҳад, ки вобастагии шакли зеринро 

дорад. 
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У = -397,63 + 12,89 Х1                  (2.1) 

Дар асоси муодилаи регрессионӣ чунин хулоса баровардан мумкин аст, 

ки дар сурати як сомонӣ афзудани даромади пулии аҳолӣ ҳаҷми гардиши 

савдои чаканаи мол 12,8 сомонӣ зиёд мешавад, коэффитсенти коррелятсионӣ 

(R) 0,919, коэффитсеенти детерминатсия (R2) 0,845 аст. Ин чунин маъно дорад, 

ки ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол дар шаҳри Душанбе 84,5 фоиз ба тағйир 

ёфтани даромадҳои пулии аҳолӣ вобаста буда, ҳиссаи омилҳои дигар 15,5 

фоизро ташкил медиҳанд. 

Натоиҷи аввалини моделиронӣ нишон медиҳад, ки тағирёбии гардиши 

савдои чакана бо тағйир ёфтани даромади миёнаи ахолӣ алоқаманд аст, зеро 

ба қобилияти харидории аҳолӣ нишондиҳандаи тағйири нархҳои истеъмолӣ, 

суръати таваррум, қурби асъор ва тағирёбии нархҳои воридотӣ таъсири калон 

мерасонад, инчунин интизориҳои истеъмолкунандагон дар оянда, таъсири 

тағйирёбии даромади миёнаи аҳолӣ ба афзоиши гардиши савдои чакана 

мутаносибан коҳиш ёбад, зеро таъсири дигари омилҳо кам мешавад. 

Дар ин замина омӯзиши таъсири омилҳои хеле муҳим динамикаи музди 

миёнаи якмоҳаи як коргар ва даромадҳои пулии аҳолӣ зарур мебошад. (ҷадвал 

2.2.4.) 

Ҷадвали 2.2.4. 

Зариби арзиши регрессионӣ ва баҳодиҳии оморӣ вобаста ба даромадҳои 

пулии аҳолӣ ва бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд 

Нишондиҳандаҳо Зарибҳо 
Хатогии 

стандартӣ 

t - 

омор 

Р - 

значение 

У 
Ҳаҷми гардиши савдои чаканаи 

мол, млн. сомонӣ 
-636,65 244,66 -2,60 0,03 

Х1 
Даромадҳои пулии аҳолӣ дар 

шаҳри Душанбе, сомонӣ 
1,61 1,50 1,07 0,31 

Х2 
Бузургии миёнаи музди меҳнати 

ҳармоҳаи як корманд, сомонӣ 
2,97 0,35 8,28 3,38 

** Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Таҳлили вобастагии ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол аз омилҳои 

даромади пулии аҳолӣ ва музди миёнаи меҳнати ҳармоҳаи як коргар нишон 

медиҳад, ки вобастагӣ шакли зерин дорад: 

У = -636,65 + 1,61 Х1 + 2,97 Х2                           (2.2) 
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Ҳамин тариқ натиҷаҳои бадастомада тибқи ҳалли модели иқтисодию 

риёзии тавассути барномаи стандартии компютерӣ зикршуда нишон 

медиҳанд, ки зариби коррелятсионӣ ба 0,991, зариби детерминатсионӣ (R2) ба 

0,983 баробар мебошанд, ки аз вобастагии баланди робитаи байни ҳаҷми 

гардиши савдои чакана ва омилҳои интихобшуда гувоҳӣ медиҳанд.  

Омӯзиши омилҳо нишон медиҳад, ки ҳаҷми гардиши савдои чаканаи 

мол 98 фоиз ба даромади пулии аҳолӣ ва музди миёнаи меҳнати як моҳа ва 

ҳиссаи омилҳои дигар 2 фоизро ташкил медиҳад. Ин нисбат ба дигар 

нишондиҳандаҳои омилӣ қобили қабул мебошад. 

Ҷадвали 2.2.5. 

Зариби арзиши регрессионӣ ва баҳодиҳии оморӣ оид ба даромадҳои 

пулии аҳолӣ, бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд ва 

маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ 

Нишондиҳандаҳо Зарибҳо 
Хатогии 

стандартӣ 

t - 

омор 

Р - 

значение 

У 
Ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол, 

млн. сомонӣ 

-621,06 249,99 -2,48 0,041 

Х1 
Даромадҳои пулии аҳолӣ дар шаҳри 

Душанбе, сомонӣ 

1,99 1,59 1,25 0,250 

Х2 
Бузургии миёнаи музди меҳнати 

ҳармоҳаи як корманд, сомонӣ 

3,68 0,92 4,00 0,005 

Х3 Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, млн. 

сомонӣ 

-0,11 0,13 -0,83 

0,428 

** Сарчашма: таҳияи муаллиф 
 

Таҳлили вобастагии ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол аз омилҳои 

даромади пулии аҳолӣ, музди миёнаи меҳнати якмоҳаи корманд ва маҷмӯи 

маҳсулоти минтақавӣ вобастагӣ доранд, ки шакли амсилаи зеринро мегирад. 

У = -621,06 +1,99 Х1 + 3,68 Х2 – 0,11 Х3                         (2.3) 
 

Муодилаи бадастомада тибқи ҳалли модели иқтисодию риёзии 

регрессионии бисёромила нишон медиҳанд, ки зариби коррелятсионӣ ба 0,992, 

зариби детерминатсионӣ (R2) ба 0,985, меъёргирии R2 ба 0,979 ва хатогии 

стандати ба 2,2 баробар мебошанд, ки аз вобастагии баланди робитаи байни 

ҳаҷми гардиши савдои чакана ва омилҳои интихобшуда гувоҳӣ медиҳанд.  
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Омӯзиши омилҳо нишон медиҳад, ки ҳаҷми гардиши савдои чаканаи 

мол 99 фоиз ба даромади пулии аҳолӣ ва музди миёнаи меҳнати як моҳа ва 

ҳиссаи омилҳои дигар 2 фоизро ташкил медиҳад.  

Ҷадвали 2.2.6. 

Зариби арзиши регрессионӣ ва баҳодиҳии оморӣ оид ба даромадҳои 

пулии аҳолӣ, бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд, 

маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ва шумораи аҳолии 

шаҳри Душанбе дар охири сол 

Нишондиҳандаҳо Зарибҳо 
Хатогии 

стандартӣ 

t - 

омор 

Р - 

значение 

У 
Ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол, 

млн. сомонӣ 
7254,91 8915,05 0,81 0,44 

Х1 
Даромадҳои пулии аҳолӣ дар шаҳри 

Душанбе, сомонӣ 
2,42 1,69 1,43 0,20 

Х2 
Бузургии миёнаи музди меҳнати 

ҳармоҳаи як корманд, сомонӣ 
4,31 1,17 3,66 0,01 

Х3 
Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, млн. 

сомонӣ 
-0,03 0,16 -0,24 0,81 

Х4 
Шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар 

охири сол, ҳазор нафар 
-12,13 13,73 -0,88 0,41 

** Сарчашма: таҳияи муаллиф 
 

 Таҳлили (ҷадвали 2.2.6.) вобастагии ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол 

ба омилҳои даромади пулии аҳолӣ, бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи 

як корманд, маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ ва шумораи аҳолии ш. Душнбе дар 

охири сол нишон медиҳад, ки вобастагӣ шакли зерин дорад: 

У = 7254,91 + 2,42 Х1 + 4,31 Х2 – 0,03 Х3 – 12,13 Х4                (2.4) 

Дар асоси омилҳои муодилаи регрессионии бисёромила хулосаи 

баровардан мумкин аст, ки зариби коррелятсионӣ ба 0,993, зариби 

детерминатсионӣ (R2) ба 0,987, меъёргирии детерминатсионӣ R2 ба 0,978 ва 

хатогии стандати ба 2,3 баробар мебошанд, ки аз вобастагии баланди робитаи 

байни ҳаҷми гардиши савдои чакана дар шаҳри Душанбе ва омилҳои 

интихобшуда гувоҳӣ медиҳанд.  

Афзоиши шумораи аҳолии шаҳри Душанбе таъсири мусбат мерасонад 

ба ҳар як гардиши савдои чаканаи мол дар ҳолати нигоҳ доштани суръати 

муътадили афзоиш даромад ба ҳар нафар ахолӣ. Дар баробари ин барои 

афзоиши ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол шумораи аҳолӣ на он кадар 

аҳамият хоҳад дошт, сохтори синну соли аҳолӣ аҳамияти калон дорад. 
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Ҷадвали 2.2.7. 

Зариби арзиши регрессионӣ ва баҳодиҳии оморӣ оид ба даромадҳои 

пулии аҳолӣ, бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд, 

маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар 

охири сол ва воридоти молҳо аз хориҷи кишвар 

Нишондиҳандаҳо Зарибҳо 
Хатогии 

стандартӣ 

t - 

омор 

Р - 

значение 

У 
Ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол, 

млн. сомонӣ 
3061,88 9166,92 0,33 0,75 

Х1 
Даромадҳои пулии аҳолӣ дар шаҳри 

Душанбе, сомонӣ 
1,94 1,66 1,16 0,29 

Х2 
Бузургии миёнаи музди меҳнати 

ҳармоҳаи як корманд, сомонӣ 
5,05 1,27 3,97 0,01 

Х3 
Маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, млн. 

сомонӣ 
-0,23 0,21 -1,06 0,33 

Х4 
Шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар 

охири сол, ҳазор нафар 
-6,41 13,91 -0,46 0,66 

Х5 
Воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар, млн 

доллари ИМА 
1,79 1,43 1,24 0,26 

** Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

Таҳлили вобастагии ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол аз омилҳои 

даромади пулии аҳолӣ, бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд, 

маҷмӯи маҳсулоти минтақавӣ, шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар охири сол 

ва воридоти молҳо аз хориҷи кишвар нишон медиҳад, ки вобастагии байни 

омилҳо чунин аст: 

У = 3061,88 +1,94 Х1 + 5,05 Х2 – 0,23 Х3 – 6,41 Х4  + 1,79 Х5        (2.5) 
 

Дар заминаи истифодаи ҳисобу китобҳои дурусту дақиқ ва истифодаи 

усули амсиласозии иқтисодӣ – риёзӣ тавассути барномаи компютерии MS 

Excel муодилаи регрессионии шакли ҷамъбастии У = 3061,88 +1,94 Х1 + 5,05 

Х2 – 0,23 Х3 – 6,41 Х4  + 1,79 Х5  имконият фароҳам омад, ки таъсири омилҳои 

асосӣ (5 - то) дар раванди таҳқиқоти мазкур ҷой дошта хулосагирӣ анҷом дода 

шавад.  

Натиҷаи ниҳоии ҳисоби таъсири омилҳои асосӣ тавассути татбиқи 

амалии услуби саҳеҳи ҳисоби муодилаи регрессионии бисёромила гувоҳӣ дод, 

ки зариби коррелятсионӣ R = 0,995 буда, зариби детерминатсионӣ, яъне R2 = 

0,990 баробар мебошад, ки сатҳи баланди вобастагии натиҷаи ҳисоби 
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нишондиҳандаи ҷамъбастӣ – У зери таъсири мусбат ва манфии панҷ омили 

асосӣ ошкор карда шуд.  

Самаранокии усуле, ки дар диссертатсия аз ҷониби муаллиф пешниҳод 

карда шудааст, барои пешгӯии ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол дар шаҳри 

Душанбе зарур аст ва дорои аҳамияти илмию амалӣ мебошад.  

Натиҷаи ҳисоби муодилаҳои регрессионӣ ва таъсири омилҳои асосӣ ба 

ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол дар шаҳри Душанбе дар ҷадвали 2.2.8. 

оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.2.8. 

Натиҷаи ҳисоби муодилаҳои регрессионӣ ва таъсири омилҳои асосӣ ба 

ҳаҷми гардиши савдои чаканаи мол дар шаҳри Душанбе тавассути 

истифодаи барномаи стандартии компютеорӣ 

№Р/Т Алоқамандии муодилаҳо R R2 

М
еъ

ёр
г
и

р
и

и
 R

2
 

Ф
о
и

зи
 н

у
қ

со
н

и
 

ҳ
и

со
б

, 
%

 

М
у
ш

о
ҳ
и

д
а
 

Ҳисоби 1 

(хулосаи Х1) 
У = -397,63 + 12,89 Х1   0,91 0,84 0,82 6,4   11 

Ҳисоби 2 

(хулосаи Х2) 

У = -636,65 + 1,61 Х1 + 2,97 Х2 

 
0,99 0,98 0,97 2,2 11 

Ҳисоби 3 

(хулосаи Х3) 
У = -621,06 +1,99 Х1 + 3,68 Х2 – 0,11 Х3 0,99 0,98 0,97 2,2 11 

Ҳисоби 4 

(хулосаи Х4) 

У = 7254,91 + 2,42 Х1 + 4,31 Х2 – 0,03 Х3 

– 12,13 Х4 
0,99 0,98 0,97 2,3 11 

Ҳисоби 5 

(хулосаи Х5) 

У = 3061,88 +1,94 Х1 + 5,05 Х2 – 0,23 Х3 

– 6,41 Х4  + 1,79 Х5 
0,99 0,99 0,98 2,2 11 

Ҳисоби муаллифи рисола 

 

Вариантҳои гуногуни ҳисобро муқоиса намуда, муаллиф модели 

иқтисодию риёзии шакли зеринро таҳия, асоснок ва пешниҳод намудааст: 

Аз муқоисаи моделҳои гуногун, мо метавонем хулоса барорем, ки аз 

ҳама моделҳо модели барои тадқиқот ва пешгӯии ҳаҷми гардиши савдои 

чакана дар шаҳри Душанбе мувофиқ аст дар панҷ марҳила тарҳрезӣ шудааст: 

 

У = 3061,88 +1,94 Х1 + 5,05 Х2 – 0,23 Х3 – 6,41 Х4  + 1,79 Х5        (2.5) 
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Ҷадвали 2.2.9. 

Ҳисоби пешгӯии ҳаҷми гардиши савдои чаканаи шаҳри Душанбе 

вобаста ба муодилаи регрессионии бисёромила барои давраи  

то соли 2030 

Солҳои 

пешгӯишуда 

Ҳисоби пешгӯи вобаста ба муодилаи регрессионии бисёромила 

2022 

Yx2022 = 3061,88 + 1,94 × 587,574 + 5,05 × 2461,07 – 0,23 × 17547,19 – 

6,41 × 905,946  + 1,79 × 467,95  = 3061,88 + 1139,84 + 12428,4 – 4035,85 

– 5807,11 + 837,63 = 7624,79  

2023 
Yx2023 = 3061,88 + 1,94 × 618,562 + 5,05 × 2600,58 – 0,23 × 18529,22 – 

6,41 × 920,448 + 1,79 × 477,53 = 3061,88 + 1200,01 + 13132,92 – 4261,72 

– 5900,07 + 854,77 = 8087,79  

2024 
Yx2024 = 3061,88 + 1,94 × 649,55 + 5,05 × 2740,09 – 0,23 × 19511,25 – 

6,41 × 934,95  + 1,79 × 487,11= 3061,88 + 1260,13 + 13837,5 - 4487,59 - 

5993,03 + 871,927 = 8550,77 

2025 
Yx2025 = 3061,88 + 1,94 × 680,538 + 5,05 × 2879,6 – 0,23 × 20493,28 – 

6,41 × 949,452  + 1,79 × 496,69 = 3061,88 + 1320,24 + 1320,24 - 4713,45 

- 6085,99 + 889,075 =  9013,74 

2026 
Yx2026 = 3061,88 + 1,94 × 711,526 + 5,05 × 3019,11 – 0,23 × 21475,31 – 

6,41 × 963,954  + 1,79 × 506,27  = 3061,88 + 1380,36 + 15246,5 - 4939,32 

- 6178,95 + 906,223 = 9476,70 

2027 
Yx2027 = 3061,88 + 1,94 × 742,514 + 5,05 × 3158,62 – 0,23 × 22457,34 – 

6,41 × 978,456  + 1,79 × 515,85 = 3061,88 + 1440,48 + 15951 - 5165,19 - 

6271,9 + 923,372 = 9939,67 

2028 

Yx2028 = 3061,88 + 1,94 × 773,502 + 5,05 × 3298,13 – 0,23 × 23439,37 – 

6,41 × 992,958 + 1,79 × 525,43 = 3061,88 + 1500,59 + 16655,6 - 5391,06 -  

6364,86 + 940,52 = 10402,63 

2029 
Yx2029 = 3061,88 + 1,94 × 804,49 + 5,05 × 3437,64 – 0,23 × 24421,4 – 

6,41 × 1007,46 + 1,79 × 535,01 = 3061,88 + 1560,71 + 17360,1 - 5616,92 - 

6457,82 + 957,668 = 10865,6 

2030 
Yx2030 = 3061,88 + 1,94 × 835,478 + 5,05 × 3577,15 – 0,23 × 25403,43 – 

6,41 × 1021,962 + 1,79 × 544,59  = 3061,88 + 1620,83 + 18064,6 - 5842,79 

- 6550,78 + 974,816 = 11328,57 

Сарчашма: ҳисоби муаллиф 

Аз маълумотҳои пешгӯинамудаи ҷадвали 2.2.9 ба чунин хулоса омадан 

мумкин аст, ки дар соли 2030 ҳаҷми гардиши савдои чакана дар шаҳри 

Душанбе ба 11328,11 млн. сомонӣ баробар мешавад, ки нисбати соли 2020 ба 

андозаи 4970,91 млн. сомонӣ ё 78,1 банди фоизи афзоиш меёбад. 



99 
 

  

 

Диаграмма 2.2.1. Ҳисоби пешгӯии ҳаҷми гардиши савдои чакани мол ва 

ин нишондиҳанда ба ҳар нафар аҳолӣ дар шаҳри Душанбе барои давраи  

то соли 2030 

 

Чи тавре, ки аз маълумотҳои диаграммаи 2.2.1 дида мешавад ҳаҷми 

гардиши савдои чаканаи мол дар шаҳри Душанбе то соли 2030 ба 11328,57 

млн. сомонӣ баробар мешавад, ки нисбати сол 2020 ба маблағи 4971,37 млн. 

сомонӣ ё 78,1% афзоиш меёбад.  

Дар баробари афзоиши ҳаҷми гардиши савдои чакана нишондиҳандаи 

гардиши савдои чакана ба ҳар нафар аҳолӣ дар шаҳри Душанбе низ то соли 

2030 ба маблағи 1108,51 сомонӣ зиёд мешавад, нисбати соли 2020.  

Ҷадвали 2.2.10. 

Ҳисоб кардани арзиши пешбинишудаи муомилоти чакана барои дар 

асоси модели регрессионии коррелятсионии бисёромила 
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У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 

2000     579,4 38,4 

2010     731,1 329,8 

2020 6357,2 532,7 2080,81 15570,5 880,8 543,2 

2022 7624,79 587,574 2461,07 17547,19 905,946 467,95 

2023 8087,79 618,562 2600,58 18529,22 920,448 477,53 

2024 8550,77 649,55 2740,09 19511,25 934,95 487,11 

2025 9013,74 680,538 2879,6 20493,28 949,452 496,69 

2026 9476,70 711,526 3019,11 21475,31 963,954 506,27 

2027 9939,67 742,514 3158,62 22457,34 978,456 515,85 

2028 10402,63 773,502 3298,13 23439,37 992,958 525,43 

2029 10865,60 804,49 3437,64 24421,4 1007,46 535,01 

2030 11328,57 835,478 3577,15 25403,43 1021,962 544,59 

 

Пешгӯии муомилоти моли чакана дар шаҳри Душанбе аз рӯи бисёр 

омилҳо модели коррелятсионӣ-регрессионӣ нишон медихад, ки хачми савдои 

чакана сомониро ташкил медиҳад, ки ҳаҷми муомилоти мол дар соли 2021 2 

маротиба бештар аз 8811,5 млн. дар соли 2017. Ин тамоюл ба афзоиши 

даромади хонаводаҳо вобаста хоҳад буд аз 374,4 миллион сомонӣ дар соли 

2017 ба 403,7 миллион сомонӣ дар соли 2021. 

 

2.3. Таҳлил ва арзёбии сифати хизматрасонӣ дар субъектҳои савдои 

чакана 
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Масоили муҳими рушди савдои чакана ва корхонаҳои он инчунин 

омӯзиши сохтории имконияти мавҷудаи баҳодиҳии сифати хизматрасонии 

савдо ба аҳолӣ ва имконияти татбиқи онҳо дар шароити иқтисодиёти давраи 

гузариши Тоҷикистон муҳим мебошад. 

Бояд қайд кард, ки баҳогузорӣ ва мониторинги сифати хизматрасонии 

савдо ба аҳолӣ дар амалия бо як қатор мушкилот алоқаманд аст. Арзёбии 

сифати хизматрасонии савдо ва хизматрасонӣ ба мизоҷонро ба расмият 

даровардан душвор аст, зеро он системаи нишондиҳандаҳои махсусро дар бар 

мегирад, ки ченкунии миқдории онҳо асосан душвор аст. 

Аз ин лиҳоз, дар таҷрибаи хоҷагидории корхонаҳои соҳаи савдо усули 

ягонаи аз ҷиҳати илмӣ асоснокшудаи баҳогузорӣ ба сатҳи хизматрасонии 

савдо ба аҳолӣ вуҷуд надорад. 

Ҳанӯз дар охири солҳои 80-уми асри XX аз ҷониби кормандони 

Институти илмӣ-таҳқиқотии савдо ва хӯроки оммаи Украина усули махсусе 

таҳия карда шуда буд, ки барои арзёбии сатҳи хизматрасонии корхонаи савдо 

пешбинӣ шуда буд. 

Мувофиқан усули тарҳрезишуда сатҳи хизматрасонии сифати 

корхонаҳои савдоро бо назардошти чор нишондиҳандаи ба ҳам алоқаманд 

муайян менамуд: 

• коэффитсиенти устувории рӯйхати навъҳо; 

• коэффитсиенти хизматрасонии иловагӣ; 

• таносуби вақти сарфшуда дар интизори хизматрасонӣ; 

• омили фарҳанги хизматрасонӣ бо дарназардошти ақидаи мизоҷон. 

Коэффитсиенти устувории рӯйхати навъҳои молҳо бо формулаи зерин 

муайян карда мешавад: 

n
А

А

А

А

А

А

К

n


...21 , дар инҷо 

Ку - коэффитсиенти устувории рӯйхати навъҳои молҳо; 
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А1, А2,…, Аn – шумораи воқеии номгӯи молҳо дар вақти 

мушоҳидашаванда; 

А – шумораи номгӯи молҳо тибқи рӯйхати навъҳои молҳо; 

n – шумораи мушоҳидаҳо. 

Тавре ки мушоҳида мешавад, ҳисобкунии коэффитсиенти дар боло 

овардашуда мушкилоти мушаххасеро ба бор намеорад ва барои ин танҳо дар 

ҳар як корхонаи савдо маълумоти зарурӣ дар бораи навъҳои молҳои ба 

истеъмолкунандагон фурӯхташаванда зарур аст. 

Нишондиҳандаи дигар - коэффисиенти хизматрасонии иловагии 

муштариён ба тариқи зайл ҳисоб карда мешавад: 
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             , дар инҷо 

Кд - омили хизматрасонии иловагӣ; 

Y1,Y2,Yn – шумораи хизматрасониҳои иловагӣ дар вақти 

мушоҳидашаванда, шумора; 

Y – миқдори хизматрасониҳои иловагии пешбинишудаи рӯйхат; 

n1 –  шумораи мушоҳидаҳо; 

Y01, Y02, Y0n – ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ дар давраи ҳисоботӣ, 

сомонӣ; 

Yn1, Yn2, Ynn – ҳаҷми хизматрасониҳо дар давраи асосӣ, сомонӣ; 

n2 – миқдори хизматрасониҳо аз рӯйи намудҳои меҳмонхонаҳо ба 

муштариён, шумора. 

Дар ин ҳолат коэффитсиенти вақти хариди харидоронро дар раванди 

хизматрасонии савдо ба тариқи зайл муайян кардан мувофиқи мақсад аст: 

фЗ

З
К 0

0         , дар инҷо 

К0 – коэффитсиенти вақти сарфшуда дар раванди хизматрасонӣ ба 

мизоҷон; 

З0 – вақти оптималӣ барои нигоҳдорӣ, дақ.; 
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Зф – вақти воқеӣ барои пешниҳоди хизматрасонӣ, дақ. 

Чунин раванд имконият медиҳад, ки таносуби сифати хизматрасониҳоро 

бо дарназардошти ақидаи харидорон муайян карда шавад: 

0М

М
К п

м 
 , дар инҷо 

Км – таносуби сифати хизматрасониҳо бо дарназардошти ақидаи 

харидорон; 

Мn – шумораи харидорон, ки ба сифати хизматрасонии савдо баҳои 

мусбат додаанд; 

М0 – шумораи умумии харидорони пурсидашуда. 

Ҷадвали 2.31. 

Коэффитсиентҳое ифоданамоии сифат ва фарҳанги хизматрасонӣ  

ба мизоҷон  
 

Нишондиҳандаи фарҳанги пешниҳоди хизматрасонӣ 

Аҳамияти 

нишондиҳанда дар 

сатҳи умумии фарҳанги 

хизматрасонӣ, хол 

Коэффитсиенти устувории навъҳо (Ку) З1 = 0,35 

Коэффитсиенти иловагии хидматрасонӣ (Kд) З2 = 0,20 

Коэффитсиенти вақти интизории хизматрасонӣ (Кo) З3 = 0,45 

Коэффитсиенти арзёбии сифати хизматрасонӣ тибқи ақидаи 

харидор (Kм) 

 

З4 = 1,0 

 

Муайян намудани коэффитсиенти арзёбии сатҳи сифати хизматрасонӣ 

бо истифодаи формулаи зерин мувофиқи мақсад мебошад: 

      
2

0321 мду

обоб

ККЗКЗКЗ
К


  

Вобаста аз коэффитсиенти таркибии сифати хизматрасонии савдо 

гурӯҳҳои зерини корхонаҳои савдоро ҷудо намудан мумкин аст: 

 сатҳи баланди хизматрасонии савдо - 0,901 ва бештар; 

 сатҳи миёнаи хизматрасонӣ - аз 0,701 то 0,900; 

 сатҳи пасти сифати хизматрасонӣ - то 0,700. 
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Ба андешаи мо, дар шароити муосир истифодаи усулҳои дар боло 

номбаршуда дар амалияи хоҷагидорӣ, гарчанде ки усулан имконпазир аст, 

аммо амалан вазъияти воқеии пешниҳоди хизматрасонии савдоро ба таври 

пурра тавсиф наменамоянд, зеро як қатор омилҳои хеле муҳим - сифати молҳо, 

усулҳои пешрафтаи фурӯши молҳо, бехатарии хизматрасонии савдо, риояи 

ҳатмии ҳадди ақали навъҳои боэътимоди хизматрасонӣ, суръати пешниҳоди 

хизматрасонӣ характери тағйирёбандагиро ихтиёр намуда бо истифодаи 

усулҳои гуногун баҳодиҳӣ карда мешаванд. 

Ба ҳамин монанд, баъзе муаллифон чунин мешуморанд, ки барои 

арзёбии сифати хизматрасонии савдо ба аҳолӣ, маълумот дар бораи намуд ва 

сифати молҳои фурӯхташуда, риояи навъҳои ҳадди ақали маҳсулот, суръат ва 

сифати пешниҳоди хизматрасонӣ зарур аст46. 

Маълумоти заруриро тавассути истифодаи усулҳои махсус ва 

пурсишномаи харидорон ба даст овардан мумкин аст, ки ин мушкилоти 

асосиро дар раванди баҳодиҳии сифати хизматрасониҳои савдо ба бор 

намеорад. 

Пурсишномаи сифати хизматрасони корхонаҳои савдоро, ки аз тарафи 

мизоҷон анҷом дода мешавад метавон аъло, хуб, қаноатбахш ва 

ғайриқаноатбахш баҳогузорӣ намуд. Натиҷаи баҳодиҳии мизоҷонро вобаста 

ба  намуди ҷавобҳо ва шумораи умумии посухдиҳандагон таҳлил карда 

метавон ба сифати хизматрасонии савдо ба аҳолӣ баҳои қаноатбахш диҳем ва 

ҷиҳати бартараф намудани мушкилоти мавҷудда чораҳои имконпазирро 

роҳандозӣ намоем. 

Арзёбии ҷамъбастии натиҷаҳои пурсишномаҳо бо роҳи муайян 

намудани нишондиҳандаи ҳамаҷонибаи сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон 

гузаронида мешавад: 

   




4321

21

ХХХХ

ХХХ
Ккач

, где 

                                                           
46Кравченко Л.И. Анализ хозяйственной деятельности в торговле: Учеб. для вузов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Мн.: Выш. шк., 2000. – стр. 84-86. 
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X1 - ҷавобҳои «аъло»; 

X2 - ҷавобҳои «хуб»; 

X3 - ҷавобҳои «қаноатбахш»; 

X4 - ҷавобҳои «ғайриқаноатбахш». 

И. Ш. Захмишева47 дар таҳқиқоти илмиаш усули баҳодиҳии сифати 

хизматрасониро пешниҳод намудааст, ки он панҷ нишондиҳандаи маҷмӯиро 

дар бар мегирад: сифати молҳои фурӯхташуда; пуррагии навъҳои мол; 

фарҳанг (маҳорат) - и хизматрасонии кормандон; шартҳои хизматрасонӣ; 

дастрасии хизматрасонӣ. Нишондиҳандаҳои мазкур дар асоси ҷадвали 10-хол 

ба тариқи интегралӣ ҳисоб карда мешавад ва аз ҷониби гурӯҳи коршиносон 

мусбат баҳогузорӣ карда шудааст. 

О. Семин, В.А. Сайдашева, В.В. Панюков48 пешниҳод мекунанд, ки 

сифати хизматрасонии корхонаҳои савдои чакана аз рӯйи панҷ гурӯҳи меъёрҳо 

(сифати хизматрасонӣ, дарки дархостҳои истеъмолкунандагон, бехатарии 

хизматрасонӣ, мавқеи корхона, таблиғи иттилоотӣ ва савдо дар ҷойҳои 

фурӯш) ва ҳамин тариқ коэффитсиенти умумии сифати хизматрасонии савдо 

дар доираи чор хусусият ҷудо карда мешавад: сифати манфӣ; сифати меъёрӣ; 

сифати корхона; сифати дараҷаи олӣ. Усули мазкур имконият намедиҳад, ки 

сатҳи умумии хизматрасонии савдо пурра арзёбӣ карда шавад то он лаҳзае, ки 

масоили баҳодиҳии шароити моддӣ ва салоҳияти кормандон ошкор карда 

нашавад, арзёбии меъёрҳои асосии сифат ба назар гирифта намешавад. 

Т. Н. Николаева ва Н. Р. Егорова49 пешниҳод мекунанд, ки ҳашт гурӯҳи 

нишондиҳандаҳои ҷузъӣ: устуворӣ ва гуногунии навъҳои молӣ; технологияи 

хизматрасонӣ ба мизоҷон; вақти хариди мизоҷон барои хариди мол; қобилияти 

касбии кормандони соҳаи хизматрасонӣ; ташкили хизматрасониҳои таблиғотӣ 

                                                           
47Дзахмишева И. Ш. Методика оценки конкурентоспособности услуг в розничной торговой сети // 

Маркетинг в России и за рубежом. 2004. - № 3. – С. 93. 
48 Семин О. А. Сервис в торговле. Маркетинг и управление качеством торговых услуг: учеб. 

пособие. В 3 кн. Кн. 1 / О.А. Семин, В.А. Сайдашева, В.В. Панюкова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. 

: Дело и сервис, 2006. - 216 с. 
49Экономика предприятий торговли и общественного питания: учеб. пособие / под ред. Т. И. 

Николаевой, Н. Р. Егоровой. М.: КноРус, 2008.  
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ва иттилоотӣ; ба анҷом расидани харид; пешниҳоди хизматрасонӣ; сифати 

хизматрасонӣ тибқи ақидаи мизоҷон барои арзёбии фарҳанги фурӯши молҳо 

ва хизматрасониҳо (баҳодиҳии сифати хизматрасонии савдо) – ро корхонаҳои 

савдо истифода намоянд50. 

Г. Д. Крилова ва М. И. Соколова51 дар таҳқиқоти илмиашон ба усули 

SERVQUAL диққат дода, сифати хизматрасониҳоро ҳамчун ченаки он муайян 

намудаанд, ки сатҳи хизматрасониҳо бо ба инобат гирифтани интизории 

муштарӣ даҳ меъёрро дар заминаи ду самти истифодашуда аз ҷониби 

истеъмолкунандагон муайян менамояд ва барои арзёбии сифати 

хизматрасониҳо то чӣ андоза ҷавобгӯ аст мавриди назар намудаанд. 

Самти 1 – ум баҳодиҳии техникии сифат: эътимод, дастрасӣ, бехатарӣ, 

фаҳмиши муштарӣ; Самти 2 - арзёбии амалиётии сифат: вокуниш, салоҳият, 

хушмуомилагӣ, муҳити моддӣ, муошират. Усулҳои мазкур моҳияти 

меъёрҳоеро, ки мо омӯхта истодаем, пурра инъикос намекунад ва танҳо дар 

доираи маҳдуди нишондиҳандаҳо ба назар гирифта мешавад. 

Б. И. Герасимов, Н. В. Злобина, С. П. Спиридонова52 сифати 

хизматрасониҳоро ҷиҳати муайян кардани хосиятҳо ва нишондиҳандаҳои 

хизматрасоние, ки сифати онро ифода менамояд: эътимоднокӣ, саривақтӣ, 

муҳимият, ҷавобгӯӣ, пуррагӣ, бехатарӣ, эътимоднокӣ, ҳамдигарфаҳмӣ; воқеӣ 

будан ва инъикоси сифати хосиятҳо ва нишондиҳандаҳои меъёрии ҳуҷҷатҳои 

хизматрасонӣ; арзёбии омилҳое, ки ба сифати хизматрасонӣ дар марҳилаҳои 

гуногуни пешниҳоди он таъсир мерасонанд; таҳияи системаи зуд ба даст 

овардани иттилооти дақиқ баҳогузорӣ мекунанд. 

Усули зикргардида имконият медиҳад, ки нишондиҳандаҳои инфиродии 

ягонаи сифати хизматрасониҳо ва омилҳое, ки онҳоро муайян мекунанд, ба 

                                                           
50Игнатьева А.А., Мингазинова Е.Р. Анализ подходов к оценке качества услуг предприятий 

розничной торговли // Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2014. № 12 

(90). – C. 46-49.  
51Крылова Г. Д., Соколова М. И. Маркетинг: теория и 86 ситуаций: учеб. пособие. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. 
52Герасимов Б. И., Злобина Н. В., Спиридонова С. П. Управление качеством: учеб. пособие. 2-е изд. 

М.: КноРус, 2012. 
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пуррагӣ арзёбӣ карда шаванд, вале баҳогузории маҷмӯиро пешбинӣ 

намекунад53. 

Таҳлили васеъи адабиёти иқтисодии ба мавзӯи мазкур бахшидашуда 

собит менамояд, ки дар кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ низ усули ягонаи 

баҳодиҳии сифати хизматрасонии савдо барои аҳолӣ вуҷуд надорад. 

Таҳлили адабиёти махсуси иқтисодӣ, ки ба таҳқиқи масоили мазкур 

равона гардидааст имконият медиҳад чунин хулоса барорем, ки усули 

машҳуртарин ва бештар истифодашавандаи баҳодиҳии сифати 

хизматрасониҳо бо усули «SERVQUAL» баҳогузорӣ карда мешавад ва онро 

ҳанӯз соли 1985 Парасураман, Берри и Сайтам пешниҳод кардаанд54. Бештари 

усулҳои минбаъдаи баҳодиҳии сифати хизматрасониҳо ба ҷузъҳои ин метод 

асос ёфтаанд. 

Ҳадафи асосии усули SERVQUAL арзёбӣ ва чен кардани фарқи байни 

интизориҳои истеъмолкунандагон то пешниҳоди хизматрасонӣ ва дарки 

воқеии онҳо пас аз хизматрасонӣ мебошад. 

Маълумоте, ки тавассути ин усул дар якҷоягӣ бо нишондиҳандаҳои 

иқтисодӣ дар шакли нишондиҳандаҳо ба даст оварда шудааст, ҳамчун яке аз 

нишондиҳандаҳои фаъолияти самараноки корхонаҳои соҳаи хизматрасонӣ 

истифода мешавад. 

Усули SERVQUAL фарогирандаи саволномаи махсусест, ки дар асоси 

коркарди маълумоти ҷойдошта таҳия шудааст, аз ҷумла 22 савол аз рӯи панҷ 

хосият барои баҳодиҳии сифати хизматрасониҳо ҷамъ оварда шудаанд:  

 «эътимоднокӣ (reliability). Эътимоднокии хизматрасонӣ ҳамчун қобилияти 

корхонаҳои савдо барои сари вақт ва бидуни монеа пешниҳод намудани 

хизматрасонӣ муайян карда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки 

хизматрасонӣ бо сифати баланд иҷро карда мешавад ва ширкат 

                                                           
53Игнатьева А.А., Мингазинова Е.Р. Анализ подходов к оценке качества услуг предприятий 

розничной торговли // Альманах современной науки и образования Тамбов: Грамота, 2014. № 12 

(90). C. 46-49. - https://elibrary.ru/item.asp?id=22484609 
54 Valarie A/ Zeithaml, A. Parasuraman, and Leonard L. Berry, Delivering Quaility Service: Balancing 

Customer Perceptions and Expectations (New York, The Free Press, 1990), pp. 15-33. 
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уҳдадориҳои худашро қатъиян риоя мекунад. Дар баъзе ҳолатҳо, он 

инчунин дурустии ҳисобномаҳо, сабтҳои муҳосибӣ ва ба итмом 

расонидани хизматрасонӣ дар вақти муайяншударо дар назар дорад; 

 ҷавобгӯӣ (responsiveness). Ин хоҳиш ё омодагии кормандони соҳа барои 

пешниҳоди хизматрасонӣ аст. Ин мафҳум хосияти саривақтии 

хизматрасониро дар бар мегирад; 

 эътимоднокӣ (assurance). Ин меъёр ба дониш, салоҳият ва хушмуомилагии 

кормандони соҳаи хизматрасонӣ ва қобилияти эҷоди эътимод майл 

менамояд. Салоҳият маънои доштани малака ва дониши заруриро барои 

иҷрои хизматрасонӣ дар назар дорад. Хушмуомилагӣ ва эҳтиром, 

хушмуомилагӣ ва муомилаи дурусти кормандонеро дар назар дорад, ки бо 

муштариён робита доранд. Инчунин, кормандон бояд боэътимод будани 

хизматрасониро кафолат диҳанд; 

 ҳамдигарфаҳмӣ бо харидорон (empathy). Фаҳмиши муштариён ҳамчун 

таваҷҷӯҳ, ғамхории шахсӣ ба мизоҷон муайян карда мешавад. Алоқаи 

доимии кормандон бояд бомавқеъ бошад ва онҳо дар навбати худ бояд 

кӯшиш кунанд, ки муштариён ва ниёзҳои онҳоро дарк намоянд; 

 далелҳо (tangibles). Далелҳо ҷанбаҳои ҷисмонии хизматраониро дар бар 

мегиранд, ба монанди иншоот, намуди зоҳирии кормандон, афзорҳо ё 

таҷҳизоте, ки барои расонидани хизматрасонӣ истифода мешаванд, 

таҷассуми ҷисмонии хизматрасонӣ ва иштироки муштариёни дигар. 

Имконияти истифодаи усули SERVQUAL дар амалияи корхонаҳои 

савдои чакана барои арзёбии сифат мушаххас буда наметавонад. Аммо бо 

вуҷуди ин, дар амалияи фаъолити иқтисодӣ то ҳол усули ягонаи чен кардани 

сифати хизматрасонӣ вуҷуд надорад. 

Бояд қайд намуд, ки усули баҳодиҳии SERVPERF аз ҷониби 

коршиносони масоили сифат Кронин ва Тейлор пешниҳод кардашуда солҳои 

охир дар байни доираи васеи субъектҳои хизматрасонии савдои чакана маъмул 

гаштааст. Хусусияти фарқкунандаи модели SERVPERF дар он ифода 
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мегардад, ки он танҳо ҷузъҳои ками сифати хизматрасониро бо ёрии амсилаи 

SERVPERF дар бар гирифта интизориҳои муштариёнро нодида мегирад. 

Дар баробари ҷой доштани усули SERVQUAL қисми бештари 

навовариҳои арзёбии сифат бо дигар усулҳо низ анҷом дода мешавад. Баъзе 

муаллифон пешниҳод мекунанд, ки аз муқоисаи натиҷаи ниҳоӣ бо интизорӣ 

комилан даст кашанд, зеро боварӣ доранд, ки нишондиҳандаҳои интизорӣ 

боиси аз ҳад зиёд баҳо додани онҳо ва афзоиши сунъии фарқи байни интизорӣ 

ва дарк мешаванд55. 

Таъкид кардан муҳим аст, ки ҳамаи усулҳои баррасишавандаи 

баҳодиҳии сифати хизматрасонии савдо ба аҳолӣ ва дигар намудҳои 

хизматрасонӣ асосан бо таҳқиқоти маркетингӣ алоқаманданд. 

Тавре ки маълум аст дар амалияи фаъолияти хоҷагидорӣ усулҳои 

гуногуни таҳқиқот, аз қабили усулҳои сифатӣ, миқдорӣ ва омехта истифода 

мешаванд. 

Дар миқёси аксарияти усулҳои таҳқиқоти маркетингӣ барои баҳодиҳии 

сифати хизматрасонии савдо, зарур аст, ки гузаронидани намудҳои гуногуни 

пурсишномаҳо ва аудити фаъолияти корхонаҳои чакана ба роҳ монда шавад. 

Мақсади гузаронидани пурсишномаҳо аз он иборат аст, ки фикри 

харидорон оид ба масъалаҳои мушаххасе, ки ба саволнома дохил карда 

шудаанд, мустақилона ё ғайримустақилона бо кормандони ширкат фаҳмонида 

мешавад. 

Моҳияти пурсиш ҷамъоварии иттилооти аввалия бо роҳи мустақиман 

додани саволҳо ба муштариён дар бораи сатҳи муносибати онҳо ба арзёбии 

хизматрасониҳои чакана иборат аст. 

Дар навбати худ, камбудиҳои пурсишнома аз он иборат аст, ки вақти 

зиёд ва воситаҳои пулии бештарро талаб мекунад ва аз нопурра будани 

маълумоти ибтидоӣ дарак медиҳад.  

                                                           
55Lee H., Lee Y., Yoo D. The determinants of perceived service quality and its relationship with satisfaction 

// Journal of Services Marketing.- 2000.- Vol. 14, 3.- С.217-231. 
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«Мизоҷон метавонанд чизеро пай набаранд ё танҳо намедонанд, ки чӣ 

гуна ба онҳо хизматрасонӣ пешниҳод карда мешавад. Дар ҳамин ҳолат маънои 

вайрон кардани талаботи муқарраршуда ва қоидаҳои сертификатсияи 

хизматрасонии чакана вуҷуд дорад»56. 

Усули аудити корхонаҳои савдои чакана таҳлили пуррагӣ ва устувории 

навъҳо, сатҳи нархҳои чакана ва фаъолияти таблиғотии корхонаҳои савдои 

чаканаро дар бар мегирад. 

Усули номбаршудаи аудити савдои чакана имконият медиҳад, ки кадом 

намудҳои молҳо ва хизматрасонии савдо ба фурӯш пешниҳод карда шаванд, 

ва то кадом андоза онҳо ба харидорон дастрас бошанд бо кадом нархи чакана 

ва бо кадом миқдор фурӯхта мешаванд. 

Ҳамзамон, камбудии аудити фаъолияти корхонаҳои савдои чакана 

душвории гирифтани маълумот дар бораи фурӯши молҳо ва хизматрасониҳои 

мушаххас мебошад. 

Ба андешаи мо, усули маъмули арзёбии сифати хизматрасонии савдо 

«Mystery Shopping» ба аҳолӣ муфид аст. 

Дар манбаъҳои гуногун бо номҳои зерини усул вохурдан мумкин аст: 

«Secret Shopping», «Shopper Programs», «Anonymous Consumers», «Shopper 

Audits», «Virtual Customers(r)». Дар забони русӣ одатан усулҳои 

номабаршударо «Таинственный покупатель», «Таинственная покупка» ё 

«Виртуальный покупатель». 

«Mystery Shopping» усули машҳур ва дар айни замон боэътимоди 

таҳқиқоти маркетингӣ ба ҳисоб меравад, ки моҳияти он арзёбии сифати 

хизматрасониҳо бо ҷалби мутахассисоне мебошад, ки ҳамчун харидор 

баромад мекунанд. Онҳо омӯзиши махсус гирифта барои харидорони доимӣ 

аз нуқтаҳои савдо аз ҳисоби харидорони муқаррарӣ сафарбар карда мешаванд. 

                                                           
56Сертификация услуг розничной торговли: правовое обеспечение. Сборник нормативных 

документов по состоянию на 1 декабря 2000 г. – М.: Информационно-внедренческий центр 

«Маркетинг», 2000. – с. 5-37. 
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Онҳо ба хушмуомилагӣ ва салоҳияти кормандони фурӯш, истифодаи 

шаклҳо ва усулҳои муосири фурӯши молҳо, иҷрои стандартҳои кор, вазъи 

таҷҳизоти техникии корхонаи савдо ва хизматрасонии иловагӣ диққат 

медиҳанд. Сипас онҳо маълумоти ҷамъоваришударо ба пурсишномаҳое, ки 

минбаъд баҳодиҳӣ карда мешавад ворид намуда хосиятҳои хизматрасониро 

ошкор менамоянд. 

Усули «Mystery Shopping» барои ба таври объективона муайян кардани 

ҷиҳатҳои мусбӣ ва манфии соҳаи фаъолияти корхонаҳои савдои чакана дар 

самти таъмини сифати хизматрасонӣ ва дар асоси андешаҳои объективии 

мутахассисон мусоидат менамояд. 

Амсилаи мазкур шакли боэътимоди мониторинги сифати хизматрасонии 

савдо ба ҳисоб меравад, зеро он ба маъмурияти корхона имконият медиҳад, ки 

мунтазам иттилооти муҳим гиранд, то фаъолияташонро дар самти баланд 

бардоштани сифати хизматрасонии савдо дуруст ва мақсаднок ба роҳ монанд. 

Маълумоте, ки дар натиҷаи татбиқи усули «Mystery Shopping» ба даст 

оварда шудааст, метавонад барои назорат ва такмили сифати хизматрасонии 

савдо аз ҷониби корхонаи савдои чакана истифода шаванд ва муқоисаи онҳо 

нисбат ба хизматрасониҳое, ки рақибон бо имконияти харидорон муқоиса 

менамоянд имконпазир аст ба роҳ монанд ва ғайра. 

Ин усул самаранокии қабули қарорҳоро дар бораи истифодаи 

мақсадноки захираҳои корхонаи савдо ба таври назаррас баланд мебардорад. 

Маълумотро маъмурияти корхонаҳои савдои чакана ҳангоми санҷиши 

фаъолияти кормандони фурӯш ва роҳбарони сатҳҳои миёна ва поёнӣ бояд ба 

инобат гирифта ба тақсимоти мукофотпулӣ, пешбарии кормандони муваффақ 

ба зинаи баланди хизматрасонӣ ва ғайра истифода менамоянд. 

Низоми зикргардидаи арзёбӣ фаъолияти кормандонро самаранок 

гардонида имконият медиҳад, ки ба мизоҷон сатҳи нисбатан баландтари 

пешниҳоди хизматрасониро ба роҳ монанд. 

Ин усули нави идоракунии сифати хизматрасонӣ ба ҳисоб рафта солҳои 

70-уми асри ХХ дар ИМА пайдо шудааст. Вақте ки харидорони махсус 
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хизматрасонии такмилёфтаро барои назорат кардани фаъолияти 

чаканафурӯшҳо ҳангоми ба бозор баровардани маҳсулоти нав истифода 

мегардид. Бо ҳамин мақсад, ба усули мазкур «Mystery Shopping» номгузорӣ 

карда шуд. 

Солҳои охир истифодаи васеъи усули «Mystery Shopping» ҳамчун 

воситаи муосири баҳодиҳии сифати хизматрасониҳои корхонаҳои савдои 

чакана ва дигар корхонаҳои хизматрасонӣ мушоҳида мешавад. 

Мувофиқан чунин мавриди назар карда мешавад, ки усулҳо барои 

баҳодиҳии сифати хизматрасонии савдои чакана ба аҳолӣ дар асоси 

пурсишномаҳо ва фикру мулоҳизаи муштариён нисбат ба татбиқи усули 

«Mystery Shopping» тақрибан 5-7 маротиба арзиш дорад. 

Ҳангоми гузаронидани пурсишномаҳои мустақим, бисёр харидорон 

метавонанд ҷузъиёти рафтори фурӯшандагонро дар ёд надоранд ё дар ин ҳолат 

ҳаракати яктарафагиро ихтиёр намоянд. Дар ҳолати истифодаи усули мазкур 

имконият ҷой дорад, ки посухдиҳандагон қаблан бо назардошти хусусияти 

"Mystery Shopping" аз омӯзиши махсус гузашта, барои дақиқ кардани 

хосиятҳои зарурии хизматрасонӣ маблағи муайян гиранд. Афзалияти 

муҳимтарини усули хариду фурӯши ғайримунтазирии таҳқиқоти 

гузаронидашуда дақиқӣ ва дурустии маълумоти гирифташуда мебошад. 

Инъикоси дуруст ва эътимоднок «иттилооти гирифташуда дар доираи 

барномаи Mystery Shopping ва арзиши нисбатан пасти анҷом додани баҳодиҳӣ 

боис гардид, ки корхонаҳои фуруши савдои чакана дар ИМА ва қисман дар 

Аврупои Ғарбӣ ба усули Mystery Shopping» гузаранд. Мисоли дақиқ ва воқеии 

истифодаи раванди мазкур ошкор сохт, ки дар ИМА «Mystery Shopping» - ро 

беш аз 95% ширкатҳои савдои чакана, 90% шабакаи меҳмонхонаҳо, шабакаҳои 

фурурши маҳсулоти сузишворӣ, меҳмонхонаҳо, фурӯшгоҳҳои нақлиётӣ, 

ширкатҳои ҳавопаймоӣ, кинотеатрҳо, боғҳои фароғатӣ, муассисаҳои 

дармонбахшандаи хусусӣ ва ғайра истифода менамоянд. 

Дар кишварҳои мутараққӣ «Mystery Shopping» - ро имрӯзҳо нисбатан 

дар соҳаи рушдкарда ва бозори таҳқиқоти маркетингӣ, ки дорои шумораи 
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зиёди муштариён мебошанд ва зиёда аз садҳо ҳазор нафар одамон кор 

мекунанд истифода менамоянд. Даромади моҳонаи онҳо аз даҳҳо то садҳо 

долларро ташкил медиҳад. 

Дар ИМА тақрибан 500 муассисаҳое мавҷуданд, ки гардиши солонаи 

онҳо беш аз 1 миллиард долларро ташкил медиҳад. Ширкатҳои махсуси ИМА 

ва Британияи Кабир, ки барои муайян кардани қаноатмандии муштариёни худ 

барномаҳои Mystery Shopping - ро истифода менамоянд, аз рӯи гардиши 

молиявии байни ширкатҳои таҳқиқотӣ дар даҳгонаи аввал қарор доранд57. 

Ба ғайр аз ин дар ин кишварҳо Иттиҳодияҳои байналмилалии 

таъминкунандагони хизматрасонии савдо «Mystery Shopping» (MSPA) мавҷуд 

мебошанд. Чунин ба назар мерасад, ки барои таҳия ва такмили ин усул 

фаъолона кор мекунанд ва хусусан дар ин миён меъёрҳои ахлоқӣ ва касбӣ низ 

коркард карда шудааст. 

Усули назорати сифати хизматрасонӣ - «Mystery Shopping» дар бисёр 

кишварҳои ИДМ низ татбиқ карда мешавад. Таҷрибаи ғании бисёр корхонаҳои 

машваратӣ, аз қабили «Marketing Lab» ва ғайраҳо, ки чунин барномаҳоро 

дасгирӣ менамоянд, нишон медиҳад, ки самараи амалии истифодаи усулҳои 

барномаи «Mystery Shopping» дорои аҳамияти калон ва ба манфиати 

корхонаҳои соҳаи хизматрасонии савдои чакана аст. 

Тавре ки таҷрибаи татбиқи барномаҳои Mystery Shopping нишон 

медиҳад, аксари чаканафурӯшон имконият доранд аз хизматрасониҳои 

марказҳои таҳқиқотӣ ё ширкатҳои машваратӣ, ки дар барои гузаронидани 

чорабиниҳои махсус имконият доранд, истифода баранд.  

Омода ва иҷро намудани таҳқиқоти «Mystery Shopping» аз силсилаи 

қадамҳои ба ҳам алоқаманд иборат мебошанд, ки муҳимтарини онҳо инҳоянд: 

1. Муайян кардани ҳадафҳои барнома. Муайян кардан ва гузоштани 

ҳадафҳо қадами муҳимтарин дар таҳияи барномаи «Mystery Shopping» 

мебошад. 

                                                           
57Цысарь А. Качество сервиса: измерение и управление – www.lab.csy.kiev.ua. 

http://lab.csy.kiev.ua/
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Дар ин марҳила, объекти арзёбишаванда ва ҳадафи истифодаи 

маълумоти бадастомада муайян карда мешавад. 

Ҳадафи барнома арзёбии усули фурӯш аст, ки кормандон аз 

нишондиҳандаҳои гуногуни сифати хизматрасонии савдо бо ба инобат 

гирифтани суръати хизматрасонӣ ба мизоҷон истифода намоянд ва дар идомаи 

фаъолият чораҳои имконпазирро роҳандозӣ намоянд. 

Мақсади барнома ҳамгироии доираи сифати хизматрасонии корхонаи 

савдои чакана дар муносибат бо корхонаҳои рақобатпазир ва ғайра буда 

метавонад. Ҳадафҳои мушаххаси усулҳои барномаи Mystery Shopping аз 

эҳтиёҷоти корхонаи савдо вобаста мебошанд. 

2. Таҳия ва интихоби нишондиҳандаҳо барои арзёбии сифати 

хизматрасониҳо ва тартиб додани пурсишномаҳо. Нишондиҳандаҳои арзёбии 

сифат бояд ба ҳадафҳои барнома мувофиқат кунанд ва дар асоси мутобиқати 

амалҳои харидорон ва кормандони фурӯш ҳангоми ташриф овардан ба 

шабакаи савдои чакана таҳия карда мешавад. Нишондиҳандаҳои баҳодиҳӣ 

бояд ба стандартҳои хизматрасонии корхонаҳои савдои чакана асоснок карда 

шаванд. 

Миқдори зарурии нишондиҳандаҳо маҷмӯи усулҳои ҳисобкунии воқеии 

омории вазъи баррасишаванда ба ҳисоб рафта, дар акси ҳол миқдори нокифояи 

меъёрҳо ба хулосаҳои нодуруст оварда мерасонад. Аз тарафи дигар, 

мавҷудияти меъёрҳои беасоси зиёд арзиши барномаро то андозае зиёд 

мекунанд. 

Пурсишномаҳо ва саволномаҳои харидорони серталаб аз ҷониби 

ширкати иҷрокунанда тартиб дода мешаванд ва саволҳоеро дар бар мегиранд, 

ки ба ҳадафи таҳқиқот ҷавобгӯ мебошанд. 

3. Ҷалб ва омӯзиши харидорони серталаб. Харидорони серталаб аз рӯи 

меъёрҳои зарурӣ ва барои муштарӣ муҳим интихоб карда мешаванд: синну 

сол, ҷинс, даромад, вазъи оилавӣ, тарзи ҳаётгузаронӣ ва хосиятҳои хоси 

истеъмолкунандагони воқеии маҳсулоти муштарӣ. 



115 
 

Усули мазкур имконият медиҳад, ки харидор бояд ором бошад, бо 

мулоҳиза диққат диҳад ва мавқеи иҷтимоии ширкати санҷидашударо ошкор 

намояд, вагарна фурӯшандаи ботаҷриба онро фавран муайян мекунад. 

Роҳнамои харидорони серталаб фарогири раванде аст, ки ба омӯзиши 

талаботи муштарӣ доман зада ба чӣ диққат додани он кадом саволҳоро 

пешниҳод намудан ва пешгирии ҳолатҳоеро ифода менамояд, ки боиси даст 

кашидан аз хизматрасонии корхонаҳо савдои чакана мегардад. 

Дар амалия навъҳои умумӣ ва хусусиятҳои хоси омоданамоии 

харидорони серталаб мавҷуданд. Дар марҳилаи аввали он бидуни ишора ба 

амалӣ оянда, ҳамчун усули баланд бардоштани тахассуси харидорон иҷро 

карда мешавад. Намуди дуюми омӯзиш пеш аз ҳар як барномаи нав гузаронида 

мешавад. 

4. Тартиби баҳодиҳии сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ. Рафтори харидори 

серталаб пеш ё ҳангоми ташриф ба корхона бо маҷмӯи ҳуҷҷатҳо танзим карда 

мешавад. 

Ин амал дар навбати худ ба рафтори харидор вобастагии қавӣ дорад. 

Саволнома фавран пас аз ташрифи харидори серталаб ба шабакаи фурӯши 

муштарӣ пур карда мешавад. Раванди зикргардида бояд фавран иҷро карда 

шавад, зеро дар муддати кӯтоҳ норасогиҳое, ки мушоҳида шудааст ба назар 

ночиз менамоянд ва фаромӯш мешаванд. 

5. Пурсиши саривақтии харидорон. Shopper Mystery дар рафти 

иҷрокунии барнома фавран муҳокима карда мешавад. Пас аз боздид аз 

шабакаи чаканаи Фармоишгар, харидор пурсишномаи пуркардаи худро 

пешниҳод мекунад. Дуруст пур кардани саволномаро менеҷери барнома 

бодиққат месанҷад ва бандҳои хусусияти мусбӣ ва манфӣ доштаро муқаррар 

мекунад. 

Дар ҳолати муҳим будани арзёбии субъективии фаъолияти 

хизматрасонии фурӯш, менеҷери барнома бо як харидори серталаб мусоҳибаи 

амиқ мегузаронад. 
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6. Таҳлили маълумоти гирифташуда. Нақшаи таҳлил пешакӣ тартиб 

дода шуда, рӯйхати натиҷаҳоро дар бар мегирад. Одатан, усулҳои таҳлилӣ дар 

Mystery Shopping душвор нестанд. 

Ҷанбаи муҳим дар ин ҷо суръати воридшавии мизоҷон ва коркарди 

иттилоот буда аҳамияту муҳимияти иттилооти гирифташударо тариқи 

барнома пешакӣ муайян мекунад. 

7. Истифодаи маълумоти гирифташуда. Баъди ба мизоҷ супурдани 

ҳисобот дар бораи барномаи навбатии «Mystery Shopping», маълумот бояд дар 

доираи корхонае, ки муштарӣ аз он маҳсулот харидорӣ намудааст истифода 

мешавад. Муҳим он аст, ки натиҷаҳои қабули қарорҳое, ки дар асоси барнома 

пешакӣ муайян карда шудаанд бояд ба ба таври ҷиддӣ ба инобат гиранд. 

Инчунин пешакӣ гирандагони маълумотро муайян кардан лозим аст - 

онҳо метавонанд шӯъбаи маркетинг, директори оид ба кадрҳо, директорони 

шӯъбаҳо ва ғайра бошанд. 

8. Мониторинги тағйирот. Шарти муваффақияти татбиқи усули ин 

такрори тағйирот мебошад. Қайд кардан зарур аст, ки барномаҳои «Mystery 

Shopping» танҳо дар сурате мунтазам иҷро шудан самаранок мебошад.  

Бо дарназардошти моҳияти усулҳои гуногуни баҳодиҳии сифати 

хизматрасонии савдо, ки муҳаққиқони ватанию хориҷӣ пешниҳод кардаанд, 

бояд қайд кард, ки ҳар яки онҳо ҷиҳатҳои мусбат ва манфиро доро мебошанд. 

Ба андешаи мо, дар марҳилаи кунунии рушди ҳолати иҷтимоию 

иқтисодии Тоҷикистон ҳангоми арзёбии сифати хизматрасонии савдо ба аҳолӣ 

бояд усули «Mystery Shopping» - ро, ки қаблан аз ҷиҳати амалӣ мавриди 

омӯзиш ва таҳқиқот қарор гирифт истифода барем. 

Мувофиқияти барнома дар шароити ҷумҳурии мо дар он асоснок карда 

мешавад, ки хароҷоти зиёдро талаб намекунад ва аз тарафи дигар татбиқи он 

дар амалияи фаъолияти хоҷагидорӣ ба рушди корхонаҳои машваратӣ 

мусоидат мекунад. 
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Дар назарияи хизматрасонӣ, муносибати маркетингӣ оид ба арзёбии 

сифат низ васеъ паҳн шудааст, ки ба механизми муқоисаи интизориҳои 

истеъмолкунандагон пеш аз расонидани хизматрасонӣ бо натиҷаи воқеии 

дарки сифат дар раванди пешниҳоди он ва пас аз он асос ёфтааст. 

Барои арзёбии холисонаи сифати хизматрасониҳои савдои чакана, 

таҳияи шакли баҳогузории ҳадафманд мутобиқи мундариҷа ва сифати 

хизматрасониҳои савдо ба талаботи истеъмолкунандагон мувофиқи мақсад 

аст. 

Дар ин замина, усули «куба для сбора данных», ки бори аввал аз ҷониби 

К. Майби ва Д. Пю пешниҳод карда шудааст боиси таваҷҷӯҳ мебошад58. 

Асоси усули болозикрро КУБОКАЧУС (шакли бидуни ихтисораш «куб 

оценки качества услуг») сохтани куб дар системаи координатаи сеандоза 

мебошад, ки меҳварҳояш ба се ҷузъи падида ё раванди омӯхташуда мувофиқат 

мекунанд. 

Ҳар меҳвар ба се ва зиёда сатҳҳо тақсим карда мешавад, ки ҳолати 

мушаххаси системаро инъикос мекунанд. Буриши ин сатҳҳо куби дилхоҳро 

муайян мекунад. 

Дар натиҷаи истифодаи самараноки усули мазкур ҷиҳати арзёбии 

сифати хизмматрасонӣ кушиш менамоем, ки алгоритми баҳодиҳии сифати 

хизматрасониҳои савдоро таҳия намоем. Барои ин зарур аст, ки диққати асоси 

ба давраҳои гузаронидани арзёбӣ равона карда шавад. 

Бояд қайд кард, ки дар амалия таҳияи усули маҷмӯии баҳодиҳии сифати 

хизматрасониҳои савдои чакана, ки тамоми паҳлӯҳои фаъолияти корхонаҳоро 

фаро гирад, хеле душвор аст. 

Инчунин, истифодаи нишондиҳандаҳои стандартии сифат дар раванди 

баҳодиҳии сифати хизматрасониҳои савдои чакана бо мақсади муқаррар 

кардани фарқияти сатҳи рушди соҳа, хусусан дар бахшҳои ҳудудӣ низ 

мувофиқ аст.  

                                                           
58Мейби К., Пью Д. Стратегии управления сложным изменением / Кн. 10. - Изд-во МИМ ЛИНК, 

1998. 
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Аз ин рӯ, дар диссертатсия кушиш карда шудааст, ки сифати 

хизматрасонии савдои чакана дар мисоли шаҳри Душанбе арзёбӣ карда шавад. 

Усули пешниҳодшудаи арзёбии сифати хизматрасониҳо ҳалли 

вазифаҳои пайдарпайи қабул, коркард ва ҳисобкуниро дар асоси пурсиши 

посухгӯяндагон пешбинӣ менамояд. 

Дар асоси таҳлил ва омӯзиши нуқтаҳои назари олимони ватаниву хориҷӣ 

ва равишҳои гуногуни арзёбии сифати хизматрасонӣ, аз ҷониби мо 

нишондиҳандаҳои асосии сифати хизматрасонии субъектҳои савдои чакана 

муайян карда шудаанд, ки ба 5 гурӯҳи асосӣ муттаҳид карда шудаанд: 

1. Ҷойгиршавӣ ва вазъи заминаи моддию техникии корхонаҳо  

2. Номгӯй, нарх ва сифати молу хизматрасонӣ 

3. Касбият ва фарҳанги хизматрасонии кормандони савдо 

4. Риояи қоидаҳои пешниҳоди хизматҳои савдо 

5. Реҷаи кории корхонаҳо ва суръати хизматрасонӣ дар онҳо 

Дар диссертатсия бо дарназардошти истифодаи баъзе принсипҳои усули 

«куб барои ҷамъоварии маълумот», алгоритми гузаронидани таҳқиқ таҳия 

гашта, арзёбии сифати хизматрасонӣ дар корхонаҳои савдо амалӣ гардонида 

шуд. 

Умуман, барои арзёбии сифати хизматрасонии савдои чакана усулҳои 

гуногун истифода мешаванд. Бо истифода аз ин усулҳо, мо кӯшиш кардем, ки 

онҳоро тағйир диҳем. Бо дарназардошти ин, мо барои арзёбии сифат 

марҳилаҳои зеринро муайян намудем: 

Марҳилаи 1. Асоснокӣ ва муайянкунии се гурӯҳи посухдиҳандагон 

барои арзёбии сифати корхонаҳои савдои фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ: 

коршиносони соҳаи савдои чакана, истеъмолкунандагон ва роҳбарону 

мутахассисони субъектҳои савдои чакана дар шаҳри Душанбе. Ҳамагӣ 62 

нафар олимону коршиносон, 377 нафар истеъмолкунандагон ва 24 нафар 

роҳбарону мутахассистони субъектҳои савдои чакана дар пурсиш иштирок 

карданд. 
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Марҳилаи 2. Омодасозии пурсишнома барои омӯзиши ақидаи 

посухдиҳандагон ва коркарди маълумоти аввалияи гирифташуда. 

Барои ин, варақаи пурсишномаро барои омӯзиши ақидаи истеъмолгарон 

истифода мебарем (ҷадвали 2.3.2.). 

Ҷадвали 2.3.2. 

Варақаи пурсишнома барои арзёбии сифати хизматрасонии  

савдои чакана 

р/т Нишондиҳандаҳо 

Посухдиҳандагон  

Олимону 

коршиносон 

Истеъмол-

кунандагон   

Роҳбарону 

мутахасссион  

1 
Ҷойгиршавӣ ва вазъи 

заминаи моддию 

техникии корхонаҳо  

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

2 Номгӯй, нарх ва сифати 

молу хизматрасонӣ 
1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

3 
Касбият ва фарҳанги 

хизматрасонии 

кормандони савдо 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

4 
Риояи қоидаҳои 

пешниҳоди хизматҳои 

савдо 

1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

5 Реҷаи кории корхонаҳо 

ва суръати хизматрасонӣ  
1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 1_2_3_4_5 

 

Вобаста аз ҳадафҳои таҳқиқот, номгӯйи нишондиҳандаҳо метавонад 

тағйир ёбад (дар самти камшавӣ ё дар самти васеъшавӣ) ва барои дигар 

бахшҳои бозори истеъмолӣ, ҳамчунин намудҳои корхонаҳои савдо мутобиқ 

карда шавад. 

Марҳилаи 3. Ҳисоб кардани холи миёнаи миёнаи ҳар се гурӯҳи 

посухдиҳандагон. Дар ҷадвали 2.3.4. натиҷаҳои баҳодиҳии сифати 

хизматрасонии савдои чаканаи шаҳри Душанберо нишон оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.3.4. 

Варақаи пурсишнома барои арзёбии сифати хизматрасонии  
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савдои чакана 

р/т Нишондиҳандаҳо 

Посухдиҳандагон  

Олимону 

коршиносон 

Истеъмол-

кунандагон   

Роҳбарону 

мутахасссион  

1 
Ҷойгиршавӣ ва вазъи 

заминаи моддию 

техникии корхонаҳо  

3,23 3,82 4,31 

2 Номгӯй, нарх ва сифати 

молу хизматрасонӣ 
3,15 3,21 3,75 

3 
Касбият ва фарҳанги 

хизматрасонии 

кормандони савдо 

2,95 3,15 3,81 

4 
Риояи қоидаҳои 

пешниҳоди хизматҳои 

савдо 

3,01 3,12 4,14 

5 
Реҷаи кории корхонаҳо 

ва суръати 

хизматрасонӣ  

3,90 3,92 4,32 

 Холи миёнаи сифат 3,24 3,44 4,07 

 

Марҳилаи 4. Ҳисоб кардани маҷмӯи индекси интегралии сифати 

хизматрасониҳои савдо (𝑄сиф.инт). Ин амал бо истифодаи формулаи зерин иҷро 

карда мешавад: 

𝑄сиф.инт = √𝑄1 × 𝑄2 × 𝑄3
3

                

𝑄кач.инт = √𝑄1 × 𝑄2 × 𝑄3
3 = √3,24 × 3,44 × 4,07

3
= √45,36

3
= 3,59  

Натиҷаҳо ба даст оварда нишон медиҳанд, ки индекси интегралии 

сифати хизматрасонии савдои чакана дар шаҳри Душанбе 3,59 мебошад. Ин аз 

он шаҳодат медиҳад, ки сифати хизматрасониҳои савдо дар сатҳи паст қарор 

дорад. 

БОБИ 3. ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ ТАЪМИНИ РАҚОБАТТАВОНИИ 

СУБЪЕКТҲОИ САВДОИ ЧАКАНА ДАР АСОСИ БАЛАНД 

БАРДОШТАНИ СИФАТИ ХИЗМАТРАСОНӢ 

 

3.1. Самтҳои асосии рушди савдои чаканаи шаҳри Душанбе 
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Савдои чакана яке аз соҳаҳои зудрушдёбандаи иқтисодиёти ҷумҳурӣ 

буда, ҳолат ва самаранокии иқтисодиву иҷтимоии он ҳам ба сатҳи зиндагии 

аҳолӣ ва ҳам ба рушди бахшҳои воқеии иқтисодиёт, бахусус бахшҳое, ки ба 

истеҳсоли молҳои истеъмолӣ машғуланд, таъсири бевосита ва фаъол 

мерасонад. Ин соҳаи иқтисодиёти миллӣ аз рӯи шумораи кормандон, ҳаҷми 

фаъолият ва ҳиссагузорӣ ба ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бахши асосӣ 

ба шумор меравад. Савдо ҳамчун сарчашмаи ворид гаштани воситаҳои пулӣ 

қисми назарраси буҷетҳои давлатӣ ва маҳаллиро ташаккул медиҳад ва ба 

устувории молиявӣ дар кишвар мусоидат менамояд. 

Зернизоми чаканаи савдои дохилӣ дар шароити имрӯза қариб 90%-и 

гардиши моли ҷумҳуриро ташкил медиҳад ва низоми мураккабе дар доираи 

муҳити иқтисодиву иҷтимоии зудтағйирёбандаи бозорӣ мебошад. Ҳамаи 

ҷараёнҳои мусбат ва манфие, ки дар ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии мамлакат ба 

амал меоянд, пеш аз ҳама дар фаъолияти корхонаҳои савдои чакана инъикос 

меёбанд. Ҳиссаи он ҳамчун бахши махсуси иқтисодиёти миллӣ дар истеҳсоли 

ММД-и ҷумҳурӣ дар соли 2019 тақрибан 14,0%-ро ташкил дод, аз рӯи 

нишонаи ворид гардидани маблағҳои андоз ба буҷети давлатӣ соҳаи савдо дар 

байни дигар соҳаҳои иқтисодиёт мавқеи панҷумро ишғол мекунад. 

Дар шароити муосир ҳиссаи шуғли аҳолӣ дар соҳаи савдо ва хӯроки 

умумӣ тадриҷан зиёд гашта, тибқи омори расмӣ алҳол беш аз 6,5%-и шумораи 

аҳолии фаъоли иқтисодиро ташкил медиҳад. 

Натиҷаҳои таҳлили мо оид ба рушди савдои чакана ва сатҳи 

хизматрасонии савдо ба истеъмолкунандагон дар ҷумҳурӣ нишон дод, ки дар 

рушди ин соҳаи муҳими иқтисодиёти миллӣ вобаста ба минтақа ва шаҳру 

навоҳии гуногун тафовути назаррас мушоҳида мегардад. Махсусан фарқияти 

зикршуда дар рушди савдои чаканаи шаҳрҳои нисбатан калони кишвар, ба 

монанди Душанбе нисбат ба дигар шаҳру деҳоти ҷумҳурӣ чашмрас аст. 

Тафовути ҷиддӣ бештар дар ташкили раванди савдо, таъсиси шабакаҳои 
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муосири савдо, татбиқи навовариҳо ва технологияҳои рақамӣ дар корхонаҳои 

савдои чакана, рушди савдои чаканаи шабакавӣ ва ғайра ҷой дорад. 

Вале новобаста аз пешравию дастовардҳо ва тамоюлҳои мусбат дар 

рушди иқтисодии шаҳри Душанбе ба андешаи мо, савдои чаканаи шаҳрҳои 

зикршуда дар муқоиса бо шаҳрҳои калони кишварҳои ИДМ бо суръати суст 

рушд карда истодааст, ки ин зарурати таҳия ва татбиқи дурнамои рушди 

минбаъдаи онро ба миён меорад. 

Аз таҳлилу мушоҳидаҳои мо бармеояд, ки дар низоми савдои чаканаи 

шаҳри Душанбе новобаста аз баъзе фарқиятҳо, чунин масъалаҳои ҳалталаби 

умумӣ вуҷуд доранд: 

 номукаммалии заминаи меъёрию ҳуқуқии рушди савдои чакана; 

 рушди нокифояи инфрасохтори савдои чакана ва мавҷуд набудани сатҳи 

зарурии рақобат дар савдои чакана; 

 сатҳи нисбатан пасти салоҳияти касбии кормандон ва ҳайати 

хизматрасони корхонаҳои савдои чакана; 

 номукаммал будани низоми ҷойгирсозии шабакаҳои савдои чакана, 

мавҷуд будани шаклҳои анъанавии шабакаҳои савдои чакана; 

 суръати сусти навсозии заминаи моддию техникии корхонаҳои савдои 

чакана ва муҷаҳҳазонии онҳо; 

 нобаробарии сатҳи рушди савдои чакана дар маркази шаҳрҳо ва атрофи 

он; 

 нархи нисбатан баланди иҷораи корхонаҳои савдо, махсусан дар 

марказҳои нави савдо; 

 сатҳи нокифояи истифодаи усулҳои муосири хизматрасонӣ ва сифати 

нисбатан пасти хизматрасонии савдо дар бозорҳо. 

Таҳлили бозори савдои чаканаи шаҳрҳои зикршуда нишон медиҳад, ки 

рушди босуботи савдои чакана ба рақобаттавонии иқтисодиёти тамоми шаҳр 

ва ғанӣ гардонидани буҷети он таъсири мусбат мерасонад. Бинобар ин, ба 
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андешаи мо, рушди минбаъдаи савдои чакана ва такмили сохтори он 

вазифаҳои муҳими иҷтимоию иқтисодӣ ба ҳисоб мераванд. 

Мо чунин меҳисобем, ки барои рушди самараноки савдои чакана дар ин 

шаҳрҳо имкониятҳои зиёд мавҷуданд, ки бо афзун намудани шумораи умумии 

масоҳатҳои савдо, зиёд гардонидани вазни қиёсии шаклҳои муосири 

корхонаҳои савдои чакана, рушди рақобат дар байни субъектҳои савдо ва 

ғайраҳо вобастагӣ доранд. 

Татбиқи ин имкониятҳо ба баланд бардоштани самаранокии савдои 

чакана, рушди дастрасӣ ба нархи молҳо, зиёдшавии номгӯи молҳо ва 

болоравии сифати хизматрасонии савдо, афзоиши даромади корхонаҳои 

истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ оварда мерасонад. 

Дар асоси таҳлили тамоюлҳои рушди савдои чаканаи шаҳри Душанбе ба 

андешаи мо, афзалиятҳои зеринро муайян намудан мувофиқи мақсад 

мебошад: 

1. Такмили заминаи меъёрию ҳуқуқии ташкили савдои чакана; 

2. Татбиқи шаклҳои муосири корхонаҳои савдо чакана;  

3. Таъмини бехатарии молу хизматрасонӣ, риояи қатъии қоидаҳои 

беҳдошт ва ҳимояи ҳуқуи истеъмолкунандагон; 

4. Татбиқи технологияҳои рақамӣ дар савдои чакана. 

Ба андешаи мо, дар асоси вазифаҳои дар боло зикршуда барои рушди 

дарозмуддати савдои чакана дар шаҳрҳои нисбатан калон ва рушдёфтаи 

ҷумҳурӣ ҳадафҳои зерини дурнаморо қайд кардан мумкин аст: 

 фароҳам овардани шароит барои таъмини рақобат дар байни субъектҳои 

савдои чакана тавассути ташаккули инфрасохтори рушдёфта, таъмини 

иттилоотии истеъмолкунандагон, ташаккули системаи мониторинги рушди 

савдо, такмили механизм ва воситаҳои сармоягузорӣ ва фаъолияти 

инноватсионии субъектҳои бозори истеъмолӣ; 

 муайян кардани принсипҳо ва самтҳои афзалиятноки фароҳам овардани 

шароит ва механизме, ки ташаккули шаклҳои мутамаддини савдо ва рушди 
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робитаҳои иқтисодиро бо истеҳсолгарони ватанӣ таъмин мекунанд, инчунин 

татбиқи технологияҳои муосири савдо; 

 ташаккули низоми ягонаи танзими фаъолияти савдо дар ҳудуди шаҳрҳо, 

аз ҷумла такмили заминаи меъёрию ҳуқуқии фаъолияти бозорҳо, рушди шакл 

ва усулҳои назорат ва ҳамоҳангсозӣ, инчунин механизми худтанзимкунии 

соҳаи савдои чакана; 

 ташаккули нақшаи ҷойгирсозии шабакаҳои савдои чакана, ки дастрасии 

молу хизматрасониҳоро дар шаҳрҳои калон таъмин менамояд; 

 фароҳам овардани шароит барои ташаккули савдои иҷтимоӣ, ки ба 

қишрҳои камбизоат, осебпазир ва имконияташон маҳдуди аҳолӣ равона карда 

шудааст; 

 таъмини бехатарии молҳои фурӯхташаванда ва сифати хизматрасонӣ бо 

риояи қатъии қоидаҳои беҳдошт, бахусус дар шароити паҳншавии бемориҳои 

сироятӣ, аз он ҷумла коронавируси навъи COVID-19; 

 тақвият додани тадбирҳо ҷиҳати дастгирии давлатӣ ва ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон дар бозори истеъмолӣ. 

Дурнамои рушди савдои чаканаи шаҳр бояд таҳия ва татбиқи тадбирҳо 

оид ба иҷрои ҳадафу вазифаҳои зикршуда, таъмини рушди савдои чакана ва 

баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба харидоронро пешбинӣ намояд. 

Ба андешаи мо, ки дурнамои рушди шабакаҳои савдои чакана бояд 

чунин самтҳои асосии афзалиятнокро дар бар гирад: 

1. Такмили заминаи меъёрию ҳуқуқии рушди савдои чакана. 

2. Таъмини сатҳи зарурии рақобат дар бозори истеъмолии шаҳрҳо барои 

субъектҳои савдои чакана. 

3. Амалӣ намудани тадбирҳо ҷиҳати баланд бардоштани дастрасии нархии 

молу хизматрасонӣ. 

4. Рушди иқтидори кадрии субъектҳои савдои чакана. 

5. Дастгирии давлатии рушди соҳибкории хурд дар савдои чакана. 

6. Таъмини ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар бозори савдои чакана. 

7. Такмили низоми ҷойгирсозии шаклҳои корхонаҳои савдои чакана. 
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Бояд қайд кард, ки рушди корхонаҳои савдои чакана дар шаҳрҳо бидуни 

таҳия ва иҷрои маҷмӯи чорабиниҳо оид ба такмили муҳити меъёрию ҳуқуқие, 

ки дар доираи онҳо фаъолияти худро ба роҳ мондаанд, ғайриимкон аст. 

Таҷрибаи ҷаҳонии рушди савдои чакана гувоҳӣ медиҳад, ки 

муносибатҳои бозорӣ дар ин соҳаи иқтисод қариб дар ҳама кишварҳо тибқи бо 

роҳу усулҳои мухталиф, аз он ҷумла меъёрҳои қонунгузорӣ танзим карда 

мешаванд. Илова бар ин, ҳоло танзими давлатӣ дар самти мусоидат ба рушди 

инноватсионии фаъолияти савдо пурзӯр шуда истодааст. 

Дар баробари ин, қайд кардан зарур аст, ки заминаи меъёрию ҳуқуқии 

рушди савдои чакана дар ҷумҳурӣ ва шаҳру ноҳияҳои он ба талаботи 

муқарраршуда оид ба ташкили фаъолияти корхонаҳои амалкунандаи савдо 

тадриҷан такмил ёфта истодааст. 

Бояд тазаккур дод, ки фаъолияти субъектҳои савдои чакана асосан бо 

қонунгузории шаҳрвандӣ, қонунгузорӣ дар соҳаи ҳимояи рақобат ва ҳимояи 

ҳуқуқи истеъмолкунандагон танзим карда мешавад. 

Ҳадафи асосии такмили заминаи меъёрию ҳуқуқии рушди савдои 

чаканаи шаҳри Душанбе фароҳам овардани шароити баробар дар бозори 

истеъмолӣ барои ҳамаи субъектҳои савдо, новобаста аз шакли моликияти онҳо 

мебошад. 

Барои ноил шудан ба ин ҳадаф бояд заминаи ҳуқуқие муҳайё карда 

шавад, ки фаъолияти сармоягузориро оид ба ташаккули заминаи муосири 

моддию техникӣ; ҳифзи бозори молҳои истеъмолии шаҳрҳо аз маҳсулоти 

пастсифат, ҳимояи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва фурӯшандагон, 

инчунин ҳуқуқҳои иҷтимоии кормандони соҳаи савдои чаканаро ҳавасманд 

намояд. 

Ба андешаи мо, таъмини рақобати солим дар бозори истеъмолӣ омили 

муҳиме ба ҳисоб меравад, ки ба рушди шабакаи савдои чаканаи шаҳрҳо ва 

баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ мусоидат мекунад. 

Қонунгузории зиддиинҳисорӣ бояд дар асоси принсипҳои пешгирии 
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истифодаи мавқеи монополӣ дар бозор ва ҳавасмандгардонии рақобати озод 

такмил дода шавад ва риояи татбиқи он зери назорат гирифта шавад. 

Ба андешаи мо, бо мақсади пешгирии мавқеи инҳисорӣ ва афзоиши 

беасоси нархҳо аз ҷониби корхонаҳои савдое, ки мавқеи пешсафиро дар бозор 

доранд, бояд тадбирҳои муассир амалӣ гардонида шаванд ва ҳангоми ошкор 

намудани маҳдудияти рақобат, аз чораҳои пешбининамудаи қонунгузории 

зиддиинҳисорӣ истифода бурда шавад. 

Таҷрибаи мамолики хориҷӣ нишон медиҳад, ки субъектҳои савдои 

чакана мавриди назорати доимӣ ва мониторинги мунтазами мақомоти 

зиддиинҳисорӣ қарор дода шудаанд. Маҳз назорати ҷиддии мақомоти 

ваколатдори давлатӣ барои нигоҳ доштани сатҳи зарурии рақобат дар байни 

субъектҳои савдо мебошад. 

Таъмини рақобат барои рушди савдои чаканаи шаҳр муҳим аст. Азбаски 

савдои чакана соҳаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ басо муҳим аст, механизми 

самараноки зиддиинҳисорӣ барои нигоҳ доштани рақобати солим дар савдои 

чакана зарур мебошад. 

Яке аз самтҳои афзалиятноки таъмини рақобат дар бозори истеъмолӣ 

гузаронидани мониторинги доимии нархҳо барои гурӯҳҳои молҳои дорои 

аҳамияти иҷтимоидошта ва андешидани тадбирҳои муассир барои пешгирии 

афзоиши беасоси нархҳо мебошад. 

Бо мақсади мусоидат ба таблиғи маҳсулоти истеҳсолкунандагони 

ватанӣ, таҳияи механизми самараноки нархгузорӣ ба молҳои ғизоӣ, таъмин 

намудани аҳолии шаҳрҳо бо номгӯи васеи молҳо, шабакаҳои бевосита дастрас 

намудани маҳсулоти кишоварзӣ бо роҳи ташкили ярмаркаҳо зарур аст. 

Натиҷаҳои таҳлилу мушоҳидаҳои мо гувоҳӣ медиҳанд, ки дар ҷомеа 

гурӯҳҳои қишрҳои осебпазир ва камбизоат ҷой доранд ва омили асосии 

муайянкунандаи рафтори онҳо дар бозор дастрасии нархи молҳо ба ҳисоб 

меравад, ки ҳалли ин масъала пеш аз ҳама кӯмаки иҷтимоии суғуртавӣ 

мебошад. 
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Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ нархи молҳо ва хизматрасонӣ озод 

мебошанд, ки сатҳи онҳоро таносуби тақозо ва арза дар бозори истеъмолӣ 

муайян мекунад. Дар ин росто пешниҳод мегардад, ки нархи маводи асосии 

ғизоӣ, ки дар бозори истеъмолии шаҳрҳо фурӯхта мешаванд, зери назорат 

гирифта шавад ва афзоши беасоси онҳо пешгирӣ гардад. 

Ба андешаи мо, мақомоти ваколатдор бояд татбиқи лоиҳаҳои ташкили 

корхонаҳои савдои чаканаеро, ки ба хизматрасонии гурӯҳҳои аз ҷиҳати 

иҷтимоӣ осебпазир равона карда шудаанд, дастгирӣ ва мусоидат намоянд. 

Инчунин мувофиқи мақсад аст, ки тадбирҳо оид ба фароҳам овардани шароит 

барои маъюбон ва дигар шахсони имконияташон маҳдуд дар корхонаҳои 

савдои чакана роҳандозӣ гарданд. 

Мо чунин мешуморем, ки дар шаҳрҳои нисбатан калони ҷумҳурӣ, ба 

монанди Душанбе зарурати ташкили низоми ягонаи омодакунӣ, бозомӯзӣ ва 

такмили ихтисоси кадрҳо барои корхонаҳои савдои чакана ба миён омадааст. 

Барои тақвияти захираҳои кадрӣ дар соҳаи савдо, аз он ҷумла савдои чакана, 

бояд чорабиниҳои зерин амалӣ карда шаванд: гузаронидани таҳлили тақозо ва 

арза дар соҳаи савдо; ташкили ҷойҳои нави корӣ; ташаккули низоми таълим, 

омодакунӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо; ташкили семинарҳо ва курсҳои 

кӯтоҳмуддат; ташкили озмунҳо ва чорабиниҳо, ки ба тақвияти нақши омили 

инсонӣ ва баланд бардоштани нуфуз ва самаранокии кори кормандон дар 

корхонаҳои савдо мусоидат мекунанд; таҳия ва татбиқи барномаҳои таълимӣ 

барои роҳбарони субъектҳои соҳибкории хурд дар шабакаи савдои чакана. 

Ба андешаи мо, ба қатори чораҳои судманд оид ба рушди соҳаи савдои 

чакана чунин амалҳоро дохил кардан мумкин аст: 

 гузаронидани таҳлили рушди корхонаҳои хурди савдои чаканаи шаҳрҳо; 

 мусоидат дар ташкили ассотсиатсияҳо ва иттиҳодияҳо, ки манфиатҳои 

корхонаҳои хурдро дар савдои чакана намояндагӣ мекунанд; 

 ташаккули низоми самараноки иттилоотию машваратӣ барои дастгирии 

соҳибкории хурд ва миёна тавассути гузаронидани мизҳои мудаввар, 

семинарҳо, конференсияҳо ва ғайра. 
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Таҳлили бозори савдои чаканаи шаҳри Душанбе нишон дод, ки дар 

соҳаи ҳимояи истеъмолкунандагон дар бозори молҳои истеъмолӣ, айни ҳол, 

масъалаҳои ҳалношуда бисёранд: маърифати пасти ҳуқуқии харидорон; 

огоҳии нокифояи истеъмолкунандагон оид ба ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳо, сифат ва 

бехатарии молҳои истеъмолӣ; ҳамкории сусти истеъмолкунандагон бо 

мақомоти нозиротӣ ва танзимкунанда; паст будани тахассуси кадрҳо дар 

корхонаҳои савдои чакана ва ғайра. 

Масъалаҳои болозикр ҳолати ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро дар 

шаҳрҳо душвортар мекунанд. Вобаста ба ин, ба андешаи мо, бояд чунин 

масъалаҳо ҳаллу фасл гарданд: 

 ошкор ва бартараф намудани тамоюлҳои манфӣ дар бозори истеъмолӣ 

ва савдои чакана; 

 ташкили курсҳои омӯзишӣ дар байни аҳолӣ оид ба ҳуқуқҳои 

истеъмолкунандагон; 

 такмили низоми ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон дар бозори савдои 

чакана; 

 таҳкими ҳамкории байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

шаҳрҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятии истеъмолкунандагон; 

 ташкили низоми такмили ихтисоси мутахассисон дар соҳаи ҳимояи 

ҳуқуқи истеъмолкунандагон. 

Ба андешаи мо, такмили низоми ҷойгирсозии намудҳои савдои чакана 

бояд чорабиниҳои зеринро дар бар гирад: мусоидат ба ташаккули 

инфрасохтори савдои чакана; таъмин намудани хизматрасонии баландсифат 

ба мизоҷон; баланд бардоштани сатҳи таъминоти аҳолии шаҳр бо шаклҳои 

муосири корхонаҳои савдо; тадриҷан коҳиш ёфтани ҳиссаи савдо дар бозорҳо 

ва афзоиши ҳиссаи тиҷорат дар форматҳои муосири савдои чакана; табдил 

додани бозорҳои чакана ба марказҳои савдои муосир ва ғайра. 

Ҳамин тавр, татбиқи самтҳои асосии дурнамои рушди савдои чакана ба 

баланд бардоштани самаранокии рушди савдои чакана ва таъмини сифати 

хизматрасонии савдо дар шаҳрҳои калони ҷумҳурӣ мусоидат менамояд. 
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3.2. Такмили механизми танзими давлатии рушди савдои чакана 

 

Савдо яке аз соҳаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ нигаронидашудаи иқтисодиёти 

миллӣ мебошад. Қонеъгардонии эҳтиёҷоти иҷтимоӣ ба молу хизматрасонӣ 

заминаи мустаҳкам барои суботи иқтисодӣ ва сиёсиро фароҳам меорад, фазои 

мусоиди маънавӣ ва психологиро дар байни аҳолӣ таъмин менамояд. Он самти 

иҷтимоии фаъолияти савдо мебошад, ки танзими доимии давлатро тақозо 

менамояд.  

Гузариш ба муносибатҳои бозорӣ хусусияти танзими савдоро ба куллӣ 

тағйир дод. Бекор кардани банақшагирӣ ва маблағгузории муттамарказ, 

ғайридавлатикунонӣ ва хусусигардонии минбаъдаи корхонаҳо, барҳам додани 

сохтори амудии идоракунӣ, барҳам додани зуҳуроти монополия дар бахши 

яклухтфурӯшӣ боиси ба даст овардани мустақилияти пурраи ҳуқуқӣ ва 

иқтисодии субъектҳои фаъолияти савдо гардид. Озодии савдо, ислоҳоти 

нархҳо ба корхонаҳо имконият фароҳам овард, ки бо таъминкунандагон дар 

асоси тиҷорат ва бо салоҳдиди худ муносибатҳо ва сиёсати номгӯи молҳоро 

муайян карда, ба муҳити савдо ва дар ниҳоят ба истеъмолкунандагон 

фаъолияти худро равона намоянд. 

Фурӯшанда ва харидор дар шароити иқтисоди бозорӣ ба яке аз 

субъектҳои афзалиятноки муносибатҳои тиҷоратӣ табдил меёбанд. Аммо, ин 

маънои онро надорад, ки давлат бояд берун аз равандҳои дар соҳаи 

хизматрасонии савдо рухдода истода, бо нақши мушоҳидакунанда оид ба 

вазъи бозори истеъмолӣ маҳдуд бошад. Ташаббуси корхонаҳоро афзун 

намуда, танҳо пешниҳоди маҳсулот дар бозор, боло рафтани сатҳи 

хизматрасонии савдо, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои харидорро кафолат дода 

наметавонад. Мушкилоти ҷиддӣ дар амният ва сифати молҳои 

фурӯхташаванда боқӣ мемонанд. Таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ ба пешбурди рақобат 

ва пешгирии инҳисорот иақозо карда мешавад. Зарур аст, ки мувозинати байни 

эҳтиёҷоти соҳаи иҷтимоӣ ба захираҳо, имкониятҳои иқтисодии кишвар ва 

қонунҳои иқтисодиёти бозорӣ пайдо ва нигоҳ дошта шавад. 
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Дар робита ба ин, бисёр иқтисоддонҳои маъруф на танҳо дастрасӣ, балки 

зарурати танзими давлатии савдоро низ эътироф мекунанд. Чизи асосӣ дар ин 

ҷо кӯмак намудани субъектҳои савдо барои мустаҳкам кардани нуфузашон 

барои истеҳсоли бевоситаи молҳои истеъмолӣ, аз ҷумла дастрасӣ дар 

имтиёзҳои андозӣ барои рушди технологияҳои муосир ва шаклҳои савдо, 

навсозии заминаи ҳуқуқӣ-меъёрии савдо мебошад. 

Дар бораи зарурияти танзими савдо таҷрибаи кишварҳои пешрафтаи 

хориҷӣ, аз ҷумла ИМА, Фаронса, Испания, Олмон, Шветсия ва ғайра тасдиқ 

менамоянд, ки дар баробари мавҷуд будан ё набудани вазоратҳои соҳавӣ, 

инчунин хадамоти махсуси давлатӣ, қонунгузорӣ ва дигар санадҳои ҳуқуқӣ, 

ки ба ҳимояи манфиатҳои истеъмолкунандагон нигаронида шудаанд, ки барои 

назорати риояи қоидаҳои савдо, таъсис ва дастгирии шароити рақобати озод 

дар бозор, таъмини бехатарии маҳсулот машғуланд. Маънои танзими давлатии 

савдо дар шароити бозор, ба андешаи мо, муайян кардани "қоидаҳои бозӣ" дар 

бозори истеъмолӣ ва назорати истифодаи онҳо, бидуни дахолат ба фаъолияти 

хоҷагидории корхонаҳо мебошад. 

Вазъи имрӯза дар бозори истеъмолӣ қарорҳои сифатан дигарро дар 

соҳаи танзими давлатии савдо талаб менамояд. Ҳангоми амалисозии он, риояи 

чунин принсипҳои асосӣ, аз қабили даст кашидан аз идоракунии субъектҳои 

хоҷагидорӣ ва самтгирӣ ба идоракунии равандҳои бозори истеъмолӣ ва 

инчунин коҳиш додани таъсири маъмурӣ ба танзими меъёрӣ -ҳуқуқӣ муҳим 

аст. 

Ҳадафҳои стратегии танзими фаъолияти савдо, ба андешаи мо, фароҳам 

овардани шароити заруриро бояд эътироф кунанд, ки тавассути он назорати 

саривақтии бозори истеъмолӣ, Бехатарии он ва риояи манфиатҳои харидорон 

имконпазир аст. 

Бо дарназардошти воқеияти мавҷуда дар бозори истеъмолии 

Тоҷикистон, вазифаҳои асосии танзими давлатӣ дар соҳаи савдоро метавон ба 

таври зайл муайян кард: 

 таҳкими заминаи меъёрӣ-ҳуқуқӣ дар соҳаи савдо; 
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 рушди муҳити рақобат ва пешгирии зуҳуроти имконпазири инҳисорот дар 

бозори истеъмолӣ; 

 рушд ва такмил додани инфрасохтори савдо;  

 назорати самараноки савдо дар робита ба сифат ва бехатарии молҳои 

фурӯхташуда, сатҳи хизматрасонӣ ва қонунгузорӣ оид ба ҳифзи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон; 

 ҳифзи бозори дохилӣ дар асоси дастгирии молистеҳсолкунандагони 

ватанӣ; 

 нигоҳ доштани захираи зарурии мол барои эҳтиёҷоти давлатӣ. 

Маҷмӯи вазифаҳои зикршуда на танҳо дар дохили кишвар, балки дар 

таҷрибаи ҷаҳонӣ дорои афзалияти давлат мебошад ва вазифа, сохтор ва самти 

фаъолияти мақомоти иҷроияро дар соҳаи савдои ҳамаи сатҳҳои он, аз ҷумла 

мақомоти шаҳрӣ муайян мекунад. 

Равандҳои танзими савдо маҷмӯи амалҳоеро дар бар мегиранд, ки 

паҳлӯҳои гуногуни фаъолияти субъектҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ мустақил буда, ба 

салоҳияти бисёр мақомоти давлатии дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ марбутанд. 

Вақтҳои охир дар танзими давлатии савдо сертификатсияи 

хизматрасонӣ ва молҳо мавқеи хосаро ишғол мекунад, ки ҳамчун тартиби 

тасдиқи сифат ба талаботи муқарраршуда фаҳмида мешавад. 

Шаклҳои номбаршудаи танзими савдои чакана ҳамчун танзимгарони 

умумии иқтисодии миқёси давлатӣ оварда мешаванд, ки ба вазъи бозори 

истеъмолӣ бевосита таъсир мерасонанд. Ба инҳо чораҳо оид ба баланд 

бардоштани сатҳи некӯаҳволии аҳолӣ, махсусан камбизоатон дохил 

мешаванд, ки талабот ба пардохтпазирии молу хизматрасониро афзун 

мекунанд, низоми молиявӣ ва бонкиро беҳтар мекунанд; соддатар кардани 

андозҳо; барқарорсозии истеҳсолоти ҷамъиятӣ; сиёсати оқилонаи гумрукӣ ва 

ғайра. 

Таҳияи стратегияи рушд дар соҳаи савдо бидуни таассуроти саҳеҳ дар 

бораи стратегияи рушди минтақа, бе барномаи рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва 

рушди бозори истеъмолӣ ғайриимкон аст. Дарки дурусти усулҳои танзими 
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давлатӣ барои сари вақт рафъи монеаҳо дар роҳи рушди корхонаю ташкилотҳо 

мусоидат хоҳад кард. 

Барои ноил шудан ба ин ҳадаф ҳалли масъалаҳои зеринро лозим 

мешуморем: омӯхтан ва муайян кардани сохторҳое, ки барои таҳияи сиёсат 

дар соҳаи танзими фаъолияти савдо дар сатҳҳои гуногун масъуланд; муайян 

намудани механизмҳои мавҷудаи танзими давлатӣ; таҳлили сохтори ташкилии 

мақомоти давлатӣ. 

Барои фаҳмиши ҳамаҷониба ва омӯзиши минбаъдаи масъалаҳои 

танзими давлатии фаъолияти савдо бояд механизми мавҷудаи танзими давлатӣ 

баррасӣ карда шавад. Ба механизми асосии танзими давлатии савдо мансуб 

донистан мумкин аст:  

- ташаккули заминаи ҳуқуқии фаъолияти савдо. Ин аз ҷониби давлат 

кафолати ҳуқуқи моликияти хусусӣ, танзими шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии 

субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, танзими муносибатҳои шартномавӣ байни 

субъектҳои бозор, дар ҳалли баҳсҳои хоҷагидорӣ нақши доварро иҷро 

намудани давлат иборат мебошад;  

- ҳимояи рақобат ва маҳдуд кардани фаъолияти инҳисорӣ. Ин назорати 

мақомоти давлатиро аз болои фаъолияти инҳисории табиӣ тавассути танзими 

нархҳо, тарифҳо, сифати хизматрасониҳои пешниҳодшаванда ва андешидани 

чораҳои манъкунанда нисбат ба ҳама гуна амалҳои инҳисорӣ, ки ба маҳдуд 

кардани рақобат ё сӯйистифода аз мансаб равона карда шудаанд;  

- ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон. Ин тавассути низоми санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ, аз ҷумла литсензиякунонии намудҳои алоҳидаи фаъолият 

(масалан, нӯшокиҳои спиртӣ), ки талаботи ҳадди аққали заруриро барои савдо 

муайян мекунад, тартиби ҳифзи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, масъулияти 

соҳибкорон, низоми ҳимояи давлатӣ ва ҷамъиятии истеъмолкунандагон амалӣ 

карда мешавад;  

- танзими муносибатҳои меҳнатӣ ва дастгирии шарики иҷтимоӣ. Ин 

ташаккули қонунгузории меҳнат, низоми шарики иҷтимоӣ байни 
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намояндагони коргарон ва корфармоён, ҳифзи меҳнат ва низоми чораҳои 

ҳаллу фасли баҳсҳои меҳнатиро пешбинӣ менамояд; 

- ташаккул додани низоми андоз. Ин тавассути банақшагирии буҷет, 

қабули меъёрҳои андоз аз даромад, андоз аз фоида ва дигар имтиёзҳои андоз, 

инчунин таъсиси низоми Бехатарии иҷтимоӣ амалӣ карда мешавад; 

- азнавтақсимкунии захираҳо. Ин бо мақсади маблағгузории чорабиниҳо 

оид ба ҳифзи муҳити зист, дастгирии мақомоти идоракунии давлатӣ ва 

таъмини Бехатарии дохилӣ ва хориҷии кишвар амалӣ карда мешавад; 

- танзими нархҳо ва тарифҳо. Ин аз ҷониби давлат асосан вобаста ба 

маҳсулот ва хизматҳои монополистҳо амалӣ карда мешавад. Нархҳо ва 

тарифҳо бо мақсади ҳимояи манфиатҳои истеъмолкунандагон ва роҳ надодан 

ба мавқеи монополия бо мақсади ба даст овардани фоидаи беасос танзим карда 

мешаванд; 

- танзими давлатии савдои хориҷӣ. Ин тавассути низоми тарифҳои 

гумрукӣ ва низоми тадбирҳо оид ба мусоидат ва ҳавасмандгардонии савдои 

хориҷӣ амалӣ карда мешавад. 

Намояндагони ассотсиатсияҳои субъектҳои савдо ва ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ дар таҳияи механизмҳои танзими савдо дар сатҳи ҳудудҳои маъмурӣ 

низ иштирок мекунанд. Фаъолияти онҳо, ба фикри мо, метавонад дар ҳалли 

масъалаҳои зерин саҳмгузор бошад: 

- беҳтар кардани сифати мол ва хизматрасонӣ вобаста ба талаботи 

қонунгузории амалкунанда; 

-дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ тавассути қабули 

уҳдадориҳо оид ба фурӯши молҳои онҳо; 

-расонидани пешниҳодҳо ба мақомоти дахлдор дар бораи ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба санадҳои қонунгузорӣ ва меъёрӣ оид ба беҳтар 

кардани фаъолияти субъектҳои савдо дар сатҳи минтақавӣ; 

-ташкили ҷамъиятҳое, ки манфиатҳои субъектҳои савдоро ҳимоя 

мекунанд. 
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Бо мавҷуд будани механизмҳои гуногуни танзими давлатӣ, аз ҷумла 

фаъолияти савдо, дар амалия вазъ тамоман фарқ мекунад. Дар айни замон, дар 

кишварҳои пешрафта, давлат барои танзими бозор масъулияти муҳимро ба 

дӯш мегирад, зеро таҷриба нишон медиҳад, ки хоҳиши соҳибкорон дар соҳаи 

савдо барои бой шудан равона шудааст, ҳатто агар ин ба оқибатҳои манфии 

иҷтимоӣ низ оварда расонад59. 

Танзими давлатии фаъолияти савдо ин таъсири давлат ба ҳама 

субъектҳои соҳибкорӣ бо ёрии санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, санадҳои ҳуқуқии 

танзими инфиродӣ мебошад. Дар ин раванд давлат риояи талаботи қонунии 

соҳибкорон ва истифодаи чораҳои ҳавасмандгардонӣ ва масъулиятро дар 

сурати вайрон кардани талабот назорат мекунад. 

Мақсади асосии танзими фаъолияти савдо, ки аз ҷониби давлат амалӣ 

карда мешавад, фароҳам овардани шароитҳо барои фаъолияти муназзами 

иқтисодиёти ватанӣ ва ноил шудан ба иштироки пайвастаи соҳибкорон- 

резидентҳои давлат дар тақсимоти ҷаҳонии меҳнат мебошад. Фаъолият барои 

ба даст овардани фоидаҳои оптималӣ барои пешбурди соҳибкорӣ равона 

шудааст. 

Ҳар як кишвар ба ташаккули ҳадафу вазифаҳои худ дар соҳаи танзими 

соҳибкорӣ машғул аст. Ҳамзамон, ҳар яке аз онҳо мекӯшанд, ки татбиқи ҳамаи 

усулҳо ва воситаҳои мавҷуда дар заминаи вазъи иқтисодии давлати мушаххас 

ташаккул ёбанд. Тағйироти бозорҳои байналмилалӣ метавонанд ба 

мушкилоти кишвар таъсир расонанд. Дар ин ҳолат, механизми танзимкунанда 

метавонад бетағйир боқӣ монад, зеро он вобаста ба хусусиятҳои ин ё он 

давлати мушаххас таҳия шудааст. 

Дар шароити муосир савдои чакана, ҳамчун як соҳаи фаъолият дар 

рушди бозорҳои маҳаллӣ аҳамияти бузурги иҷтимоию иқтисодӣ дорад. 

                                                           
59Прудников В.М. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 2-е 

изд. М.: РИОР, 2008. 241 с. 
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Мушкилоти муҳими рушди соҳаи савдо номутаносибӣ дар ҷойгирсозии 

муассисаҳои савдои чакана дар қаламрави шаҳрҳо мебошад. 

Дар шароите, ки соҳибкорон фаъолияти худро барои ба даст овардани 

фоидаи зиёд равона месозанд, онҳо кушиш мекунанд, ки мағозаҳои худро дар 

ҷойҳои сераҳолӣ ва зичии пиёдагардон ҷойгир кунанд.  

Усулҳои интихоби маҳалли ҷойгиршавии корхонаи савдо, ки онро 

муаллифони ватанию хориҷӣ60 баррасӣ кардаанд, бештар ба манфиати 

соҳибкорон мебошад, ки мақсади асосии онҳо ба ҳадди баландтарин 

расонидани фоида ташкил медиҳад, равона карда шудааст. Аммо, бахши 

савдои чакана манфиатҳои давлат ва истеъмолкунандагон низ ба инобат 

мегирад. Аз ин рӯ, барои интихоби маҳалли ҷойгиршавии муассисаи савдои 

чакана муносибати асоснок талаб карда мешавад, ки ин имкон медиҳад 

тавозуни ҳадафҳои гурӯҳҳои манфиатдор дар савдои чакана таъмин карда 

шавад. Ҷойгирсозии оқилонаи шабакаи савдои чакана дар ҳудуди маҳалҳои 

аҳолинишин имкон медиҳад, ки ду масъала ҳалли худро ёбад: дастрасии 

хизматрасонии савдои чакана барои аҳолӣ ва фароҳам овардани шароити 

савдо барои фаъолияти фоидаовари онҳо. Дар баробари ин, мо масъалаи 

ҷойгирсозии дурустро барои субъектҳои савдои фурӯши молҳои истеъмолӣ 

муҳим мешуморем. Қайд кардан зарур аст, ки харидорон айни ҳол омода 

нестанд, ки вақти зиёди худро барои ҷустуҷӯ ва хариди молҳо сарф кунанд. 

Дар айни замон, низоми савдои чаканаи шаҳр аз ҷиҳати сохтор ва андоза 

объекти мураккаб ва ба таври динамикӣ тағйирёбанда мебошад. Он 

инфрасохтори шабакаи савдо, низоми иерархии идоракунӣ, кормандони 

хизматрасон, расмиёти қабули қарорҳо ва як қатор ҷузъҳои сохториро дар бар 

мегирад, ки фаъолияти низом ва мутобиқати онро ба шароити муҳити атроф 

таъмин мекунанд. Ҳоло се намуди асосии низоми савдои чаканаи шаҳр 

мавҷуданд: шабакаҳои хурди чаканаи маҳаллӣ ва нуқтаҳои алоҳидаи савдо; 

шабакаҳои савдои рушдёфтаи универсалӣ (яклухт ва чакана); низоми савдои 
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чаканаи шаҳрҳои махсусгардонидашуда ҳамчун як қисми ҳолдингҳои 

истеҳсоли мол. 

Дар асоси таҳлил, мо тавсия медиҳем, ки усулҳои зерин барои ҳалли 

масъалаи ҷойгирсозии субъектҳои савдо истифода шаванд: усули рейтингӣ; 

муносибати шабеҳӣ (аналогӣ); таҳлилди регрессионӣ; моделҳои афзалиятноки 

ошкоршуда; усули вазнӣ; усули ҷойгирсозӣ бо назардошти ҳамаи хароҷот; 

усули гравитатсионӣ; усули барномавии хаттӣ. 

Дар умум, усулҳои номбурда барои ҳалли масъалаи оқилона ҷойгир 

кардани субъектҳои савдо самаранок истифода мешаванд. 

Бо мақсади таъсир расонидан ба қарорҳои соҳибкорон дар бораи 

ҷойгирсозии нуқтаҳои савдо ва рушди мутаносиби шабакаи савдои чаканаи 

шаҳр, дар ин усул чораҳои хусусиятҳои маъмурӣ дошта истифода бурда 

шуданд, ки ба рушди мутавозуни шабакаи савдои чакана дар шаҳр нигаронида 

шудаанд. Аз ин рӯ, тартиби интихоби ҷойгирсозии оқилонаи субъектҳои савдо 

марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад: 

1. Таҳлили рушди шабакаи савдои чакана ва интихоби ноҳияи шаҳр 

пешбинӣ менамояд: 

а) дарёфти зичии субъектҳои савдои чакана, ки молҳои истеъмолӣ дар 

қисматҳои гуногуни шаҳр мефурӯшанд; 

б) муайян кардани қаноатмандии харидорони эҳтимолӣ аз 

хизматрасониҳои савдо ҳангоми хариди молҳои ҳаррӯза дар ноҳияҳои 

гуногуни шаҳр. 

2. Муайян кардани қитъа барои ҷойгирсозии корхонаи савдо бо 

истифодаи асбобҳои геомаркетингӣ дар ноҳияи интихобшудаи шаҳр. 

Ҷойгирсозии оқилонаи мағозаи фурӯши молҳои ҳамарӯза ҳам барои 

соҳибкорон ва ҳам барои харидорон бо маълумоти мухталиф аз муҳити беруна 

бо истифода аз таҳқиқоти геомаркетингӣ муайян карда мешавад. 

3. Муқоисаи қитъаҳои муайяншуда аз рӯи хусусиятҳояшон. 

Дар асоси натиҷаҳои таҳқиқоти геомаркетингӣ, дар шаҳр қитъаҳое 

муайян карда мешаванд, ки бо хизматрасонии савдо фаро гирифта нашудаанд. 
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Қитъаҳои ба даст овардашуда дар қисматҳои гуногуни ноҳияҳо ҷойгиранд ва 

хусусиятҳои гуногун доранд: онҳо аз рӯи масоҳат ва шакл, сатҳи меъёрҳои 

иҷора ва даромади аҳолии дар ин минтақа зиндагӣ дошта, аз роҳҳои 

автомобилгард ва истгоҳҳои нақлиёти ҷамъиятӣ аз ҳамдигар дур қарор дошта, 

дараҷаҳои гуногуни рушди инфрасохтор ва ғайра доранд ва аз ҳамдигар фарқ 

мекунанд. 

Сатҳи аҳамияти ҳар як нишондиҳанедаи алоҳида барои соҳибкорон 

гуногун буда, аз стратегияи интихобкардаи рушд ва навъи корхонаи савдои 

чакана вобаста аст. Барои интихоби макони мушаххас, таҳлили иловагии 

хусусиятҳои қитъаҳо зарур аст, то аз натиҷаҳои ба даст овардашуда он ҷойҳое 

муайян карда шаванд, ки соҳибкорон фаъолияти тиҷоратиро самаранок анҷом 

диҳанд. Дар робита ба ин, мо пешниҳод менамоем, ки барои муқоисаи қитъаҳо 

усули баҳодиҳии коршиносон истифода шавад. 

4. Интихоби қитъа барои ҷойгирсозии корхонаи савдои чакана 

Бо истифода аз усули баҳодиҳии коршиносон, соҳибкорон қитъаҳои 

афзалиятнокро барои ташкили фаъолияти савдо интихоб мекунанд, ки ба яке 

аз се минтақа мансуб аст: минтақаҳои барои соҳибкорон ҷолиб; минтақаҳои 

нисбатан ҷолиб; минтақаҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ ноҷолиб. 

5. Муайян кардани марказ дар қитъаи интихобшуда ва дуруст аниқ 

намудани маҳалли ҷойгиршавии корхонаи савдои чакана. 

Ин равиш имкон медиҳад, ки низоми рушд ва ҷойгирсозии субъектҳои 

савдои чакана дар шаҳр ташаккул ёфта, номутаносибӣ дар ҷойгирсозии 

иншоотҳои савдо бартараф карда шуда, шароити мусоиди савдои чакана дар 

шароити ноҳияҳои маъмурӣ фароҳам оварда шавад. Ин, дар навбати худ, 

имкон медиҳад, ки хизматрасонии савдои чакана барои ҳама харидорон- 

сокинони шаҳр дастрас бошад ва хароҷоти аҳолӣ вобаста ба хариди молҳои 

истеъмолӣ коҳиш дода шавад. 
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3.3. Роҳҳои баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ва таъмини 

рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана 

 

Таҷрибаи чандинсолаи субъектҳои савдои чакана нишон медиҳад, ки 

баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон нишондиҳандаи муҳими 

раванди рушди иқтисодиёт маҳсуб меёбад. Ин нишондиҳанда ҷудонопазир 

аст, аз ҷумла як қатор нишондиҳандаҳои хусусӣ, ба монанди фарҳанги 

хизматрасонӣ ба харидорон, устувории номгуйи маҳсулот, суръати 

хизматрасонӣ, доираи хизматҳо ба харидорон ва ғайра. 

Таҳлил нишон медиҳад, ки нишондиҳандаи сифат, ин хизматҳои 

пешниҳодшудаи ба стандартҳои пешбинишуда ё муқарраршуда ҷавобгӯ 

мебошанд. Бояд қайд кард, ки маҳз стандартҳо, шакл ва мундариҷаи воқеии 

онҳо, меъёри сифати хизматрасонӣ мебошанд. Меъёри баҳодиҳии сифати 

хизматрасонӣ барои истеъмолкунанда, ин мувофиқати байни ба 

дастовардашуда ва интизорӣ, яъне аз дараҷаи қаноатмандии ӯ вобаста 

мебошад. 

Ба ҳайси меъёри дараҷаи қаноатмандии истеъмолкунанда - хоҳиши 

баргаштан ва маслиҳат додан ба хешовандон, дӯстон ва шиносон, ки чӣ гуна 

ин корро иҷро кунанд, ба ҳисоб меравад. Сифати хизматрасонӣ дар шароити 

воқеӣ бояд ҳамчун маҷмӯи хусусиятҳои раванд ва шароити хизматрасонӣ, 

таъминкунандаи талаботи муайяншуда ё пешниҳодшавандаи 

истеъмолкунанда баррасӣ карда шавад. 

Дар диссертатсия алгоритми таъмини рақобаттавонии субъектҳои 

савдои чакана дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ пешниҳод 

шудааст (расми 19). 
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Расми 19. Алгоритми таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана дар 

асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ 

 

Субъектҳои савдои чакана 

Шахсони ҳуқуқӣ Соҳибкорони инфиродӣ 

Сифати хизматрасонӣ 

Муайян кардани ҷанбаҳои 

асосии сифати хизматрасонӣ 

Муайян намудани нишонди-

ҳандаҳои асосии арзёбии сифат 

Амалӣ намудани арзёбии сифати 

хизматрасонӣ 

Андешидани тадбирҳо ҷиҳати 

таъмини сифати хизматрасонӣ 

 таъмини рақобат дар бозори савдои 

чаканаи шаҳр; 

 ташаккули низоми ягонаи танзими 

давлатии савдои чакана; 

 ташаккули инфрасохтори рушдёфта; 

 ташаккули нақшаи ҷойгирсозии 

шабакаҳои савдои чакана; 

 ташаккул ва рушди савдои чаканаи 

иҷтимоӣ барои қишрҳои осебпазир; 

 ташкили низоми самараноки 

омодакунӣ, бозомӯзӣ ва такмили 

ихтисоси кадрҳои савдои чакана; 
 андешидани тадбирҳо ҷиҳати 

дастгирии давлатӣ ва ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон ва ғ. 
 

Дар сатҳи субъектҳои 

савдои чакана 

Дар сатҳи шаҳри 

Душанбе 

 фароҳам овардани заминаи моддию 

техникии муосир; 

 таҳияи сиёсати самаранок оид ба 

таъмини номгӯйи васеъ ва сифати 

баланди молу хизматрасонӣ; 

 ташаккули салоҳияти касбии 

кормандон; 

 риояи талаботи қоидаҳои пешниҳоди 

хизматҳои савдо; 
 риояи қатъии қоидаҳои беҳдошт ва 

ҳуқуқи истеъмолкунандагон; 
 татбиқи технологияҳои инноват-

сионӣ ва рақамӣ дар фаъолият; 
 вусъат бахшидани суръати 

хизматрасонӣ ба харидорон ва ғ. 
 

Рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана 
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Дар айни замон, субъектҳои савдои чакана барои таъмини 

хизматрасониҳои(маҳсулоти) баландсифат дар асоси таҳия ва татбиқи низоми 

идоракунии сифат диққати махсус медиҳанд. Дар асоси таҳлил, мо муқаррар 

кардем, ки баҳодиҳии сифати хизматҳо(маҳсулот) бар консепсияҳои зерин 

асос ёфтааст: 

- сифати маҳсулот - дараҷаи сифати худи сохторро (самой конструктсии) 

нишон медиҳад, 

- сифати иҷроиш - нишон медиҳад, ки молҳо дар кадом сатҳ воқеан 

талаботи истеъмолкунандагонро қонеъ мекунанд; 

- сифати мутобиқат - нишон медиҳад, ки хизматҳо ё маҳсулоти 

пешниҳоднамудаи субъектҳои савдои чакана дар кадом сатҳ ба мушаххасоти 

дохилӣ (внутренним спетсификатсиям) мувофиқат мекунанд. 

Дар маҷмӯъ, таъмини сифат, таҳияи стандартҳои сифат, тақсимоти 

масъулият барои сифат ва назорати сифати кор дар шароити субъектҳои 

соҳибкории тиҷоратиро дар бар мегирад. 

Дар асоси омӯзиши адабиёти иқтисодӣ, маълум гардид, ки низоми 

сифати хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон бояд ҳамчун маҷмӯи сохтори 

ташкилӣ, расмиёт, равандҳо ва захираҳои зарурӣ, ки барои таъмини сатҳи 

зарурии хизматрасонӣ ба истеъмолкунандагон муҳиманд, баррасӣ карда 

шавад. Аз ин лиҳоз, мо принсипҳои асосии зерини сифати хизматрасониро 

барои истеъмолкунандагон ҷудо менамоем: 

 таваҷҷуҳ барои қаноатмандии талаботи мизоҷон; 

 таваҷҷуҳ ба раванди функсионалӣ; 

 таваҷҷуҳ ба низоми хизматрасонӣ ба мизоҷон барои пешгирии хатогиҳо, 

нокомиҳо ва номувофиқиҳо; 

 таваҷҷуҳ барои такмил додани равандҳои функсионалӣ ва иттилоотӣ, 

ҳуҷҷатгузорӣ; 

 иштироки ҳамаи кормандони воҳидҳои функсионалии корхона дар 

таъмини сифати хизматрасонӣ ба мизоҷон; 

 тақсимоти дақиқи вазифаҳои мансабӣ. 
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Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки равандҳои истеҳсоли хизматҳо ва 

хизматрасонӣ ба аҳолӣ бо ҳам зич алоқаманданд ва асосан якдигарро ба ҳам 

меоранд. Ташкили аниқ ва дурусти истеҳсоли хизматҳо барои ташкили 

оқилона ва самараноки хизматрасонӣ ба табақаҳои гуногуни аҳолӣ шароити 

фароҳам меорад. Дар навбати худ, кори бомуваффақияти воҳидҳои истеҳсолии 

субъектҳои савдои чакана бештар аз сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ вобаста аст. 

Ҳар қадаре, ки хизматрасонӣ беҳтар ташкил карда шавад, ҳамон қадар 

мизоҷон бо омодагӣ ва мунтазам ба хизматрасонии ин корхона муроҷиат 

мекунанд ва ин яке аз шартҳои муҳимтаринест, ки имконияти ташкили 

оқилонаи раванди истеҳсоли хизматҳоро ва дар маҷмӯъ, шароити 

рақобаттавонии субъектҳои соҳибкории тиҷоратиро таъмин мекунад.61 

Яке аз талаботҳои асосии фаъолияти субъектҳои савдои чакана дар 

шароити муносибатҳои бозорӣ безарар будани фаъолияти иқтисодӣ ва дигар 

фаъолият, ҷуброни хароҷот аз ҳисоби даромади худ ва таъмини фоида ва 

фоиданокии фаъолият дар ҳаҷми муайян мебошад. Нишондиҳандаҳои асосии 

тавсифкунандаи натиҷаҳои фаъолияти субъектҳои савдои чакана дар соҳаи 

савдо гардиши мол, даромади умумӣ, дигар даромадҳо, хароҷоти муомилот, 

фоида ва фоиданокӣ мебошанд. 

Бояд қайд кард, ки сатҳи баланди хизматрасонӣ ба харидорон дар 

натиҷаи ҳамкории зич дар ҳама бахшҳои савдои чакана ба даст оварда 

мешавад: 

- кам кардани хароҷоти истеъмолӣ; 

- расонидани хизматрасонии гуногун ба аҳолӣ; 

- мусоидат ба фурӯш ва ғайра. 

Сифати хизматрасонӣ ба харидорон аз сатҳи ба даст овардашудаи 

истеҳсоли маҳсулоти ниёзи мардум дар кишвар, захираҳои мавҷуда барои 

қаноатмандии он, аз шумора ва сифати молҳо, шароити хариди онҳо, вақти 

                                                           
61Донскова, Л. И. Сфера сервиса: сущность, уровень развития, проблемы [Текст] / Л. И. Донскова 

// Известия Томского политехнического университета. – 2006. – Т. 309. – №6. – С. 178-183 
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сарфкардаи харидорон ва сифати хизматҳо ва инчунин фарҳанги хизматрасонӣ 

комилан вобаста мебошад.  

Бояд қайд кард, ки хизматрасонии босифат ҷамъ кардани 

(консентратсияи) тамоми захираҳо ва кормандони субъектҳои соҳибкории 

тиҷоратиро барои қаноатмандии муштариён фаро мегирад. Бисёре аз олимон 

ҳангоми арзёбии сифати хизматрасонӣ, онро якдилона дар асоси сарфи вақти 

харидорон барои хариди молҳо ва шароите, ки харидор харид менамояд, ба 

назар мегиранд.  

Корхонаи савдо бояд бо муштариён робитаи доимӣ барқарор кунад ва 

иттилооти гирифташударо дар тамоми бахшҳои худ тақсим кунад ва пас 

донишҳои андӯхтаро бо назардошти ниёзҳои муштариён барои истеҳсоли 

маҳсулот ва хизматрасониҳои сифати баландтар истифода барад. 

Ҳамин тариқ, замина барои таҳияи сиёсати доимо амалкунандаи ба 

муштариён нигаронидашуда се ҳадафи консептуалии гуногунро ташкил 

медиҳад. 

Аввалан, субъекти савдои чакана бояд маълумотро дар бораи муштариён 

ҷамъ оварад, то талаботи моддӣ ва низоми арзишҳои онҳоро донад ва дар 

ҳолати воқеӣ ва дар оянда тавассути пешниҳоди молу хизматҳои мувофиқ 

талаботи онҳоро қонеъ гардонад. Ин бояд муштариёни воқеӣ ва эҳтимолиро 

дар бар гирад. Ҷамъоварии иттилоот- як раванди мураккабест, ки ба усулҳои 

анъанавӣ ва ғайримуқаррарӣ такя мекунад. 

Дуввум, субъекти савдои чакана бояд дар бораи муштариён ба тамоми 

кормандон ва ҳамаи шуъбаҳое, ки мустақиман ё ғайримустақим дар қонеъ 

кардани ниёзҳои он ширкат доранд, маълумот диҳад. 

Мақсади асосӣ дар ин ҷо омода кардани ташкилот барои табдил додани 

ниёзҳои муштариён ҷиҳати роҳнамоӣ барои амали самаранок мебошад. 

Муҳим он аст, ки иттилоот танҳо ҳамчун воситаи шинос кардани шуъбаҳои 

алоҳида бо вазъи муштарӣ истифода нашавад. Вақте ки шуъбаи маркетинг 

бахши истеҳсолотро танҳо огоҳӣ мекунад, ки кадом намуди маҳсулотро бояд 

истеҳсол кунанд, тамоми низоми ба муштариён равоншуда ба шикаст дучор 
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мешавад. Баръакс, чунин маълумот бояд нақши фаъол дошта, барои гузоштани 

чунин вазифаҳо асос бошад, ки татбиқи онҳо ба субъекти савдои чакана барои 

баланд бардоштани нишондиҳандаҳои иқтисодӣ мусоидат мекунад. 

Саввум, субъекти савдои чакана дар асоси ин маълумот бояд ба 

барномаҳои истеҳсолии худ тағйирот ворид созад, то тавонад мизоҷро бо 

намудҳои нави мол ва хизматрасонӣ таъмин намояд. Пеш аз ҳама, субъекти 

савдои чакана бояд сифати онҳоро баланд бардорад ва ҳамзамон рушди 

маҳсулоти навро бо истифода аз иттилоот дар бораи ниёзҳои муштариён 

таъмин намояд. Маҳз ин самт ба бисёр субъектони савдои чакана барои ба даст 

овардани муваффақият дар идоракунии умумии сифат кӯмак мекунад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар моделҳои TQM (Total Quality 

Management) ва муносибатҳо ба ташкили низомҳои идоракунии сифат, ки бо 

силсилаи ISO 9000: 2000 муқаррар шудаанд, сифат ҳамчун омиле ҳисобида 

мешавад, ки имкон медиҳад алтернативаҳои гуногунро дар фаъолияти 

ташкилотҳо муқоиса кунанд. Чунин моделҳо ҳамеша ҳамчун тасвири соддаи 

воқеият хизмат мекунанд, аммо истифодаи онҳо барои омӯзиш ва тафсири 

шароити ташкилот муфид буда метавонад62. 

Дар баробари моделҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ташкилӣ, инчунин 

моделҳое мавҷуданд, ки раванди баланд бардоштани самаранокии 

ташкилотҳоро тавсиф мекунанд ва интихоби модели мушаххас бо ҳадафҳо ё 

хусусиятҳои субъектҳои савдои чакана муайян карда мешавад. 

Субъектҳое, ки қобилияти дар вақти зарурӣ татбиқ кардани модели ба 

талаботи ҳозира ҷавобгӯйро доранд, ҳамеша нисбат ба онҳое, ки модели 

интихобшударо ҳамчун догма мешуморанд, афзалиятҳои рақобатпазир 

мегиранд. Ҳеҷ як модели ягона наметавонад ҳалли комилро барои ҳама 

ҳолатҳо пешниҳод кунад. 

Дар айни замон, назарияҳои муосир равишҳои ҳолатиро таблиғ 

мекунанд, ки мувофиқи он моделҳои TQM бояд ба хусусиятҳои субъектҳои 

                                                           
62 Качество в XXI веке. Роль качества в обеспечении конкурентоспособности и устойчивого 

развития. -М. РИО «Стандарты и качество»,2004.-282с. 
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савдои чакана ва шароити фаъолияти онҳо мутобиқ карда шаванд. Чунин 

моделҳо барои омӯхтани муносибатҳои сабабу натиҷаи субъектҳои савдои 

чакана бо истеъмолкунандагон ва дигар тарафҳои манфиатдор пешбинӣ 

шудаанд. Истифодаи моделҳо имкон медиҳад, ки ба таҳлили фаъолияти 

субъектҳои савдои чакана хусусияти илмӣ дода, афкори субъективиро бо 

биниши объективии дурнамо иваз намояд. 

Сифати молҳои фурӯхташуда ва сифати хизматрасониҳои субъектҳои 

савдои чакана ба таъмини рақобаттавонии онҳо дар корхона мустақиман 

таъсир мерасонанд. 

Дар айни замон, проблемаи баланд бардоштани сифат дар фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ мавқеи асосиро ишғол мекунад ва дар таъмини 

рақобаттавонии маҳсулот ва хизматҳо, ба вуҷуд овардани эътимод байни 

истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда ва қонеъ гардонидани талаботи моддию 

иҷтимоии ҷомеа афзалиятнок мебошад. 

Барои таъмини фаъолияти устувори субъектҳои савдои чакана на танҳо 

идеяҳои нави маркетингӣ, ҳалли масъалаҳои аслии таблиғотиро ҷорӣ кардан, 

балки идоракунии сифати хизматҳоро низ босалоҳият ташкил кардан лозим 

аст. 

Субъектҳои савдои чакана асосан ба баланд бардоштани сифати 

хизматрасонии савдо диққат медиҳанд. Афзоиши сатҳи қаноатмандии 

харидорон аз хизматрасонии босифати савдо барои нигоҳдории 

рақобаттавонии корхонаи савдо заминаи бебаҳо мебошад63. 

Стандарти ГОСТ Р 51303-2009 «Хизматрасонии савдо. Талаботи умумӣ» 

мафҳуми «хизматрасонии савдои чакана» ҳамчун «натиҷаи ҳамкории 

мустақими фурӯшанда ва харидор, инчунин фаъолияти худи фурӯшанда барои 

қонеъ кардани ниёзҳои харидор ҳангоми хариди молҳо барои истифодаи 

шахсӣ, оилавӣ, хона новобаста ба фаъолияти соҳибкорӣ, тибқи шартномаи 

                                                           
63 Оленникова О.В. Возможные пути повышения качества услуг розничной торговли на 

основе применения стандартов ИСО серии 9000 // Российское предпринимательство. — 

2015. - Т.16. - № 12- с. 1867-1878. - DOI: 10.18334/rp.16.12.318 
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хариду фурӯш муайян карда мешавад64». Стандарти дигари ГОСТ Р 52113-

2003 «Хизматрасонӣ ба аҳолӣ. Номенклатураи нишондиҳандаҳои сифат» 

нишондиҳандаи сифати хизматрасониро ҳамчун тавсифоти миқдорӣ ё 

сифатии як ё якчанд хосиятҳои хизмат, ки қобилияти қонеъгардонии талаботи 

истеъмолкунандагонро муайян мекунанд, тавсиф мекунад65. 

Бо назардошти гуфтаҳои боло, мо пешниҳод менамоем, ки сифати 

хизматрасонии савдои чакана ҳамчун синтези нишондиҳандаҳои зерин муайян 

карда шавад: сифати худи маҳсулот (молҳо), воситаҳои техникӣ ва дигар 

объектҳои моддии барои истеҳсоли хизмат истифодашаванда ва сатҳи баланди 

хизматрасонии техникӣ. 

Тартиби сертификатсия бевосита аз рӯи стандарти ГОСТ ISO 9001-2011 

«Низомҳои менеҷменти сифат. Талабот» гузаронида мешавад. Танҳо ин 

стандарт талаботро барои сохтани низоми менеҷменти сифат дар бар мегирад. 

Стандарт ГОСТ Р ISO 9004-2010 «Менеҷмент барои ба даст овардани 

муваффақияти устувори ташкилотӣ. Муносибат дар асоси менеҷменти сифат» 

барои ноил шудан ба муваффақияти устувори субъекти савдои чакана равона 

шудааст. 

Стандартҳои таъкидшуда ба субъектҳои савдои чакана кӯмак 

мерасонанд. Ба расмият даровардани низомҳои худии менеҷменти сифат, бо 

ҷорӣ кардани ҳашт консепсияи низомӣ, аз қабили: таваҷҷуҳ ба 

истеъмолкунанда, пешвоии роҳбарият, ҷалби кормандон, равиши ҷараёнӣ 

(протсессный подход), муносибати низомӣ ба менеҷмент, такмили доимӣ, 

қабули қарорҳо дар асоси далелҳо, муносибати мутақобилан судманд бо 

таъминкунандагон66. Татбиқи низомҳои менеҷменти сифат субъектҳои 

соҳибкории тиҷоратиро барои таҳлили талаботи мизоҷон ташвиқ мекунад, 

равандҳоеро муайян мекунад, ки ба ташкили хизматрасонии босифати савдо 

барои истеъмолкунанда мусоидат мекунанд ва инчунин ин равандҳоро дар 

                                                           
64 ГОСТ Р 51303-2009 «Услуги торговли. Общие требования»-С.2 
65 ГОСТ Р 52113-2003 «Услуги населению. Номенклатура показателей качества»-с.2. 
66 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»; 

ГОСТ Р 51303-2009 «Услуги торговли. Общие требования» 
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ҳолати таҳти назорат нигоҳ медоранд. Мавҷудияти ин низом аз омодагии 

субъекти савдои чакана барои таҳвили маҳсулот ва расонидани хизматҳое 

иборат аст, ки ба талаботи муқарраршуда пурра ҷавобгӯ мебошанд. 

Дар стандарти ГОСТ ISO 9000: 2011 (банди 3.4.1) истилоҳи «раванд» 

ҳамчун «маҷмӯи намудҳои фаъолияти бо ҳам алоқаманд ва мутақобилае 

мебошанд, ки фаъолиятҳои воридотро ба натиҷа табдил медиҳанд 

(преобразующих входы в выходы)». Аксар вақт баромадан аз як раванд 

мустақиман вуруди раванди дигар гаштанро ташкил медиҳад. Вуруд ва 

натиҷаҳои раванд барои қабули қарорҳои саривақтии идоракунӣ ва такмил 

додани фаъолияти минбаъдаи субъекти савдои чакана андозагирӣ ва таҳлил 

карда мешаванд (Входные и выходные показатели протсессов измеряются и 

анализируются для принятия своевременных управленческих решений и 

последующего улучшения деятельности субъекта коммерческого 

предпринимательства.) 

«Равиши равандҳо» ҳамчун «низоми равандҳо дар баробари муайян ва 

ҳамбастагии онҳо, инчунин идоракунии равандҳое, ки барои ба даст овардани 

натиҷаи дилхоҳ равона шудааст67» пайдо мешавад. Вуруд ва натиҷаҳои 

равандҳо метавонанд моддӣ (ашёи хом, масолеҳҳо, маҷмӯи маҳсулотҳо) ва 

ғайримоддӣ (маълумот, нақшаҳо, қарорҳо) бошанд. Хусусияти хоси равиши 

раванд бо мақсади баланд бардоштани манфиатҳои истеъмолкунандагон бо 

роҳи қонеъ гардонидани талаботи онҳо равона карда шудааст68.   

Равиши равандӣ дар якҷоягӣ бо стратегия ва ҳадафҳои субъекти 

соҳибкории тиҷоратии мушаххас истифода мешавад. Ҳар як субъект 

мустақилона бояд намудҳои равандҳоро барои низоми менеҷменти сифат 

(СМС) муайян кунад. Ҳамчунин давра ба давра ислоҳ кардани сохтори ҷории 

ташкили субъектҳои савдои чакана (корхонаи савдо) зарур аст. Барои тартиб 

                                                           
67 ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества. Требования»; ГОСТ Р 51303-2009 

«Услуги торговли. Общие требования» 
68 ГОСТ ISO 9000-2011 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»-

С.2 
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додани рӯйхати равандҳо, бояд ба рисолати(миссияи) субъекти савдои чакана 

(корхонаи савдо), стратегия ва ҳадафҳои он дар соҳаи сифат диққат диҳем. 

Барои субъекти савдои чакана- корхонаҳои савдои чакана зарур аст, ки 

таъминоти худро бо захираҳои зарурӣ барои пешбурди фаъолияти савдо 

таҳлил кунанд, афзалиятҳои муштариёни эҳтимолӣ ва дигар шахсони 

манфиатдорро муайян кунанд. 

Мо панҷ гурӯҳи асосии равандҳоро муайян ва ҷамъбаст кардем, ки ба 

субъектҳои савдои чакана дар соҳаи савдои чакана, сарфи назар аз ҳаҷм ва 

сиёсати номгӯйи молҳо(номгӯй) татбиқ карда мешаванд. 

Гурӯҳи аввал - банақшагирии равандҳои давраи ҳаёти маҳсулот. Пеш аз 

ҳама, дар доираи ин гурӯҳ талаботҳои дақиқро ба сифати баъзе маҳсулот 

муқаррар кардан лозим аст. Минбаъд муайян кардани фаъолиятҳо барои 

санҷиш ва тасдиқ, мониторинг, андозагирӣ ва назорати маҳсулот. Қадами 

навбатӣ муайян кардани меъёрҳои қабули маҳсулот мебошад. Натиҷаи 

банақшагирии давраи ҳаётии маҳсулот бояд дар шакле, ки ба таҷрибаи ин ё он 

як субъекти соҳибкории тиҷоратии мушаххас (корхонаи савдо) мувофиқ аст, 

пешниҳод карда шавад. 

Гурӯҳи дуюми равандҳо - равандҳое, ки бо истеъмолкунандагон 

алоқаманданд. Ба андешаи мо, ҳамаи равандҳои марбут ба 

истеъмолкунандагони ниҳоии хизматрасонии савдо сазовори таваҷҷӯҳи 

махсус мебошанд, зеро садоқати истеъмолкунандагон ба самаранокии 

ташкилоти савдои чакана бевосита таъсир мерасонад. Ин мутобиқати 

бечунучарои раванди хизматрасонии савдоро ба талаботҳои қонунгузорӣ ва 

дигар талаботҳои ҳатмӣ, инчунин талаботҳои иловагиро дар бар мегирад, ки 

аз ҷониби субъектҳои соҳибкории тиҷоратии мушаххас зарур шуморида 

мешаванд. Ғайр аз ин, дар ин гурӯҳи равандҳо мо амалисозии робита бо 

истеъмолкунандагонро дар бар мегирем: пешниҳоди маълумоти пурра дар 

бораи маҳсулот, сифати он, номгӯй, ҳуҷҷатҳои аз корхонаи савдо мавҷудбуда, 

ки барои савдои чакана заруранд (ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи бақайдгирии 

корхона бо тартиби муқаррарнамудаи қонунҳо дар мақомоти дахлдори 
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давлатӣ, сертификати сифати маҳсулот, мавҷудияти китоби тақризҳо ва 

пешниҳодҳо ва ғ.). 

Инчунин, харидорон бояд дар бораи шароит ва усулҳои расонидани 

молҳои харидоришуда ва хизматрасониҳо огоҳ бошанд. Тавассути 

пурсишнома(анкета), мактубҳо, китобҳои тақризҳо ва пешниҳодҳо, фикру 

мулоҳизаҳои босамари истеъмолкунандагонро ба инобат гирифтан лозим аст. 

Бояд талабот, эродҳо ва хоҳишҳои муштариён нисбати маҳсулот ва 

пешниҳоди хизматрасониҳои савдо бодиққат омӯхта шаванд. 

Гурӯҳи сеюми равандҳо - харид мебошад. Маҳсулот бояд ба талаботи 

муқарраркардаи корхонаи савдои чакана ҷавобгӯ бошад. Таъминкунандагон 

бояд аз рӯи қобилияти таъминоти маҳсулоти дорои сифати мувофиқ ва 

номгӯйи пурраи муайяни доираи барои фаъолияти самараноки корхонаҳои 

савдои чакана зарурӣ баҳогузорӣ ва интихоб карда шаванд. Ташкилоти савдои 

чакана бояд талабот ва шартҳои заруриро барои хариди молҳо барои 

корхонаҳои савдои яклухтфурӯшӣ таҳия кунанд. Меъёрҳои интихоб ва 

арзёбии таъминкунандагон бояд таҳия карда шаванд. 

Натиҷаҳои арзёбӣ ва дигар амалҳои зарурӣ бояд ба қайд гирифта шаванд 

ва дар ҳолати корӣ нигоҳ дошта шаванд. Инчунин тафтиши маҳсулоти 

харидашударо дар бар мегирад: корхонаи савдои чакана бояд назорат ва 

фаъолияти ба он алоқамандро анҷом диҳад, то тасдиқ кунад, ки маҳсулоти 

харидшуда ба талаботҳои муайян ҷавобгӯ мебошад. 

Гурӯҳи чоруми равандҳо - истеҳсолот ва хизматрасонӣ мебошанд. Дар ин 

ҷо, як қисми равандҳо бо равандҳои гурӯҳи "равандҳои марбут ба 

истеъмолкунандагон" рост меояд, яъне дастрасии истеъмолкунандагон ба 

маълумоти дастрас ва пурра дар бораи маҳсулот. Дар корхонаи савдо бояд 

реҷаи муайяни корӣ таҳия ва тартиб дода шавад. Истифодаи таҷҳизоти 

назоратӣ-ченкуниро ташкил кардан, гузаронидани мониторинг ва андоза 

кардани маҳсулот, тасдиқи равандҳои истеҳсолӣ ва хизматрасониро таъмин 

кардан зарур аст. Инчунин, субъекти савдои чакана вазифадор аст бехатарии 

маҳсулотро дар тӯли амалисозии тамоми чорабиниҳо бо иштироки худ, аз 
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қабили шиносоӣ(иденфикатсия), боркунӣ ва борфарорӣ, бастабандӣ, 

нигоҳдорӣ риоя кунад. Субъекти савдои чакана инчунин бояд амнияту 

бехатарии моликияти истеъмолкунандаро ҳангоми дар қаламрави корхона 

ҷойгир буданаш таъмин кунанд. Амалисозии хизматрасонии савдои чакана 

бояд тибқи меъёрҳои муқаррарнамудаи санадҳои қонунгузорӣ амалӣ карда 

шавад. 

Гурӯҳи панҷуми равандҳо - ин андозагирӣ, таҳлил ва такмил мебошанд. 

Субъекти савдои чакана бояд равандҳои мониторинг, андозагирӣ, 

таҳлил ва такмилро ба нақша гирад ва ба кор барад, то нишон диҳад, ки 

фаъолияти тиҷоратиаш ба низоми идоракунии сифат мувофиқат мекунад. Дар 

ин ҷо зарур аст, ки қаноатмандии истеъмолкунандагонро таҳлил карда, аудити 

дохилиро ташкил намоем ва муайян кунем, ки низоми менеҷменти сифат 

татбиқ ва дар ҳолати корӣ нигоҳ дошта мешавад. 

Барномаи аудит бояд бо назардошти аҳамияти равандҳо ва соҳаҳои 

санҷидашаванда дар асоси натиҷаҳои аудити қаблӣ ба нақша гирифта шавад. 

Ғайр аз он, бояд хусусиятҳои маҳсулотро мониторинг ва чен кард, то 

мутобиқати талабот дар марҳилаҳои мувофиқи давраи ҳаёти маҳсулот тафтиш 

карда шавад. 

Идоракунии саривақтии маҳсулоти номувофиқро ташкил карда, барои 

бартараф кардани сабабҳои номувофиқӣ чораҳои ислоҳӣ андешидан лозим 

мебошад ва амалҳои пешгирикунандаро барои бартараф кардани сабабҳои 

номувофиқии эҳтимолӣ муайян бояд кард. Дар ин гурӯҳ инчунин таҳлили 

маълумотро, ки бояд ташкилот барои нишон додани мутобиқат ва 

самаранокии фаъолияти он муайян кунад, илова кардан зарур мебошад. 

Таҳлили маълумоти корхонаи савдои чакана бояд таҳлилҳои зеринро дар 

бар гирад: муайян кардани дараҷаи қаноатмандии истеъмолкунандагон; 

талабот ба маҳсулоти фурӯхташуда; талабот нисбати таъминкунандагони мол. 

Субъекти савдои чакана бояд самаранокии фаъолияти худро тавассути 

истифодаи сиёсат ва ҳадафҳои сифат, натиҷаҳои аудит, таҳлили амалҳои 

ислоҳӣ ва пешгирикунанда пайваста такмил диҳанд. Дар натиҷаи арзёбии 
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ҳамаҷонибаи самаранокии равиши раванди субъекти савдои чакана (корхонаи 

савдо) ҷанбаҳои зерин нисбати ҳар як раванд бояд ба назар гирифта шаванд: 

 раванд бояд ошкор ва мувофиқан муайян карда шавад; 

 масъулият барои татбиқи раванд бояд мутобиқи сохтори ташкилии 

субъекти савдои чакана тақсим карда шавад; 

 ҳама расмиёти зарурӣ бояд татбиқ ва дар ҳолати корӣ нигоҳ дошта шаванд; 

 иҷрои раванд бояд кафолат диҳад, ки натиҷаҳои дилхоҳ ба даст оварда 

мешаванд. 

Мушкилоти сифати хизматрасонӣ аз ҷониби субъектҳои савдои чакана 

барои ҳамаи ташкилотҳои марбут ба соҳаи дахлдор муҳим аст. Имрӯз, ҳам 

барои таъминкунандагон ва ҳам барои субъектҳои савдои чакана танҳо риояи 

талаботи стандарт кофӣ нестанд, балки онҳо фаъолияти худро бо 

сертификатҳои сифат мустаҳкам карданашон зарур мебошад. 

Ҳамин тариқ, татбиқи талаботи стандартҳо ба афзоиш ёфтани 

самарабахшӣ ва самаранокии фаъолияти субъектҳои савдои чакана мусоидат 

мекунад. Сертификати низомҳои идоракунии сифат аз устувории сифати 

молҳо ва фарҳанги баланди хизматрасонӣ аз ҷониби субъектҳои савдои чакана 

шаҳодат медиҳад. Умуман, татбиқи самтҳои асосии пешниҳодшудаи баланд 

бардоштани сифати хизматрасонӣ аз ҷониби субъектҳои савдои чакана ба 

беҳтар шудани сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва баланд шудани сатҳи 

зиндагии онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мусоидат мекунад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

ХУЛОСА 

 

А) Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

 

1. Дар диссертатсия моҳияту мазмуни иқтисодии мафҳумҳои рақобат 

ва таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана мавриди таҳқиқ қарор 

дода шуда, нуқтаи назари муаллиф оид ба таърифи ин категорияҳои иқтисодӣ 

муқаррар гардидааст. Рақобат ҳамчун раванди муборизаи байни субъектҳои 

хоҷагидории бозорӣ барои ба даст овардани мавқеи худ дар ин ё он бозор 

мебошад, ки шарти асосии он озодӣ, мустақилияти иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ 

мебошад. Зери мафҳуми рақобаттавонӣ қобилияти корхонаи савдои чаканаро 

оид ба ташаккул додан ва дар дурнамои дарозмуддат истифодаи иқтидори 

имконпазир фаҳмида мешавад, ки корхонаро бо мавқеи устувори бозорӣ ва 

афзалиятҳои иқтисодӣ нисбат ба дигар субъектҳои хоҷагидорӣ таъмин 

менамояд [3-М; 11-М; 13-М]. 

2. Меъёрҳо ва нишондиҳандаҳои асосии таъмини рақобаттавонии 

субъектҳои савдои чакана муайян гардидаанд. Дар таҳқиқот муайян карда 

шудааст, ки ба қатори нишондиҳандаҳои асосии рақобаттавонии корхонаи 

савдо иқтидори иқтисодӣ ва самаранокии фаъолияти корхонаи савдо, сатҳи 

идоракунӣ, вазъи молиявӣ, нуфузи имиҷи корхона, стратегияи бозории он, 

фаъолияти инноватсионӣ, вазъ ва тахассусноки кормандон, салоҳиятнокии 

онҳо, такмили ихтисоси кормандони он ва сифати хизматрасонӣ дохил 

мешаванд [3-М; 12-М]. 

3. Моҳият ва нишондиҳандаҳои муҳими сифати хизматрасониҳои 

субъектҳои савдои чакана ҳамчун омили таъмини рақобаттавонии онҳо 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. Ба андешаи муаллифи диссертатсия, зери 

мафҳуми сифати хизматрасонӣ маҷмӯи хосиятҳои раванд ё шароити 

хизматрасоние, ки қонеъгардонии талаботи ҷоришуда ё пешниҳодшавандаи 

истеъмолгаронро таъмин менамояд, фаҳмида мешавад. Ҳамчунин 

нишондиҳандаҳои асосии арзёбии сифати хизматрасонии субъектҳои савдои 

чакана дар 5 гурӯҳи асосӣ муттаҳид карда шуданд: ҷойгиршавӣ ва вазъи 
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заминаи моддию техникии корхонаҳо; номгӯй, нарх ва сифати молу 

хизматрасонӣ; касбият ва фарҳанги хизматрасонии кормандони савдо; риояи 

қоидаҳои пешниҳоди хизматҳои савдо; реҷаи кории корхонаҳо ва суръати 

хизматрасонӣ дар онҳо [14-М]. 

4. Вазъи муосир, тамоюл ва хусусиятҳои рушди савдои чакана дар 

шаҳри Душанбе тайи солҳои 2000-2020 таҳлил карда шуда, арзёбии сифати 

хизматрасонӣ дар субъектҳои савдои чакана амалӣ гаштааст. Хулоса карда 

шудааст, ки савдои чаканаи шаҳри Душанбе имкониятҳои васеъро барои боз 

ҳам рушд ёфтан, зиёд намудани шумораи шабакаю масоҳатҳои савдо, 

афзоиши ҳиссаи шаклҳои ҷории корхонаҳои савдои чакана, инкишофи 

рақобати озод байни субъектҳои савдоро соҳиб аст [1-М]. 

5. Омилҳои асосии ба вазъи кунунӣ ва рушди савдои чакана 

таъсиррасон ошкор гардида, пешгӯикунии нишондиҳандаҳои асосии савдои 

чаканаи шаҳри Душанбе бо истифода аз усулҳои моделсозии иқтисодию риёзӣ 

то соли 2030 амалӣ шудааст. Ба сифати омилҳои асосӣ даромадҳои пулии 

аҳолӣ, бузургии миёнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд, маҷмӯи 

маҳсулот минтақавӣ, шумораи аҳолии шаҳри Душанбе дар охири сол ва 

воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар истифода шудаанд [7-М; 12-М]. 

6. Равишҳои илмӣ-методӣ барои арзёбии сифати хизматрасонии савдо 

асоснок гардида, бо дарназардошти онҳо арзёбии сифати хизматрасонӣ дар 

корхонаҳои савдои фурӯши маҳсулоти хӯрокворӣ тавассути гузаронидани 

пурсиш дар байни се гурӯҳи посухдиҳандагон: коршиносони соҳаи савдои 

чакана, истеъмолкунандагон ва роҳбарону мутахассисони субъектҳои савдои 

чакана дар шаҳри Душанбе амалӣ карда шуд [6-М]. 

Б) Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот 

1. Самтҳои асосии рушди савдои чакана дар шаҳри Душанбе таҳия ва 

асоснок гардидаанд. Муайян гардидааст, ки дар асоси таҳлили тамоюлҳои 

рушди савдои чаканаи шаҳри Душанбе, амалӣ намудани афзалиятҳои зерин 

мувофиқи мақсад мебошад: такмили заминаи меъёрии ҳуқуқии ташкил ва 

идораи субъектҳои савдои чакана; татбиқи шаклҳои муосири корхонаҳои 
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савдои чакана; таъмини бехатарии молу хизматрасонӣ, риояи қатъии қоидаҳои 

беҳдошт ва ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон ва татбиқи технологияҳои 

рақамӣ дар савдои чаканаи шаҳри Душанбе ва кишвар. 

2. Механизми такмили таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои 

чакана дар асоси баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ пешниҳод карда 

шудааст. Барои рушди дарозмуддати савдои чакана дар шаҳри Душанбе ва 

таъмини рақобаттавонии субъектҳои савдои чакана ҳадафҳои зерини 

дурнаморо қайд кардан мумкин аст: фароҳам овардани шароит барои таъмини 

рақобат дар байни субъектҳои савдои чакана тавассути ташаккули 

инфрасохтори рушдёфта, таъмини иттилоотии истеъмолкунандагон, 

ташаккули системаи мониторинги рушди савдо; ташаккули низоми ягонаи 

танзими фаъолияти савдо дар ҳудуди шаҳр. 

3. Қайд гардидааст, ки тадбирҳои дар диссертатсия барои баланд 

бардоштани сифати хизматрасониҳои субъектҳои савдои чакана ва ба ин 

васила таъмини рақобаттавонии онҳо дар бозори истеъмолӣ пешниҳодшуда, 

танҳо дар мавриди танзим ва дастгирии давлатии савдои чакана амалӣ гашта 

метавонанд. Танзими давлатӣ бояд фарогири масъалаҳои такмили заминаи 

меъёрию ҳуқуқии фаъолияти бозорҳо, рушди шакл ва усулҳои назорат ва 

ҳамоҳангсозӣ, ташаккули нақшаи ҷойгирсозии шабакаҳои савдои чакана, ки 

дастрасии молу хизматрасониҳоро ба муштариён таъмин менамояд, фароҳам 

овардани шароит барои ташаккули савдои иҷтимоӣ, ки ба қишрҳои камбизоат, 

осебпазир ва имконияташон маҳдуди аҳолӣ равона карда шудааст, таъмини 

бехатарии молҳои фурӯхташаванда ва сифати хизматрасонӣ бо риояи қатъии 

қоидаҳои беҳдошт ва тақвият додани тадбирҳо ҷиҳати ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон дар бозори истеъмолӣ бошад. 

4. Самти дигари баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои савдо дар 

шаҳри Душанбе ташкили низоми ягонаи омодакунӣ, бозомӯзӣ ва такмили 

ихтисоси кормандони корхонаҳои савдои чакана ба миён омадааст. Барои 

тақвияти захираҳои кадрӣ ва нерӯи сармояи инсонӣ дар савдои чакана, бояд 

чорабиниҳои зерин амалӣ карда шаванд: гузаронидани таҳлили вазъи муосири 
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тақозо ва арза дар соҳаи савдо; ташкили ҷойҳои нави корӣ; ташаккули низоми 

таълим, омодакунӣ ва такмили ихтисоси кадрҳо; ташкили семинарҳо ва 

курсҳои кӯтоҳмуддат; ташкили озмунҳои касбӣ ва чорабиниҳо, ки ба тақвияти 

нақши омили инсонӣ ва баланд бардоштани нуфуз ва самаранокии кори 

кормандон дар корхонаҳои савдо мусоидат мекунанд; таҳия ва татбиқи 

барномаҳои таълимӣ барои роҳбарони субъектҳои соҳибкории хурд дар 

шабакаи савдои чакана. 

5. Ба андешаи муаллиф, барои баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ 

ва таъмини рақобаттавонии корхонаҳои савдо такмили низоми ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон нақши муҳим мебозад. Вобаста ба ин, ба андешаи 

муаллиф, ҳаллу фасли масъалаҳои зерин хеле муҳим мебошад: ошкор ва 

бартараф намудани тамоюлҳои манфӣ дар бозори истеъмолӣ ва савдои чакана; 

ташкили курсҳои омӯзишӣ дар байни аҳолӣ оид ба ҳуқуқҳои 

истеъмолкунандагон; таҳкими ҳамкории байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти 

давлатии шаҳрҳо ва иттиҳодияҳои ҷамъиятии истеъмолкунандагон; ташкили 

низоми такмили ихтисоси мутахассисон дар соҳаи ҳимояи ҳуқуқи 

истеъмолкунандагон. 

6. Дар диссертатсия ҳамчунин тавсияҳо оид ба такмили шакл ва усулҳои 

рушди инноватсионии корхонаҳои савдои чакана ва захираҳои баланд 

бардоштани самаранокии онҳо дар шароити рақамикунонии равандҳои савдо 

асоснок ва пешниҳод гардидаанд. Муқаррар гардидааст, ки таҳия ва татбиқи 

сиёсати инноватсионии корхонаҳои савдои чакана ва рақамикунонии 

равандҳои корӣ дар корхонаҳои савдо ҷараёни бефосилаи амалӣ намудани 

маҷмӯи чорабиниҳоро таъмин намуда, ба истифодаи оқилонаи захираҳои то 

ҳанӯз истифоданашуда мусоидат мекунад, сифати хизматрасониро баланд ва 

сатҳи рақобаттавонии корхонаҳоро барои дурнамои дарозмуддат боло 

мебардорад. 
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