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МУҚАДДИМА 

Мубрам будани мавзӯи таҳқиқот. Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст 

овардани мақоми истиқлолияти давлатӣ ба татбиқи амалии ислоҳоти 

иқтисодӣ дар заминаи низоми муносибатҳои бозорӣ, ки дорои афзалиятҳои 

хос ва раванди бебозгашт мебошад, пайгирона, бо ташаббус ва роҳбарии 

бевоситаи Ҳукумати кишвар шурӯъ намуд.  

Ҳадафи асосии ислоҳоти иқтисодӣ таъмини рушди босуръати 

иқтисодию иҷтимоӣ дар сатҳи кишвар, фароҳам овардани шароити мусоид 

барои таъмини рушди босуботи фаъолияти соҳибкорӣ, дар навбати аввал, 

соҳибкории истеҳсолӣ ва бахшҳои хизматрасонӣ, аз он ҷумла инкишофи 

бемайлони соҳибкории хурд дар савдои чаканаи молҳои истеъмолӣ ба ҳисоб 

меравад.  

Мавриди зикр аст, ки  ноил шудан ба ҳадафи ислоҳоти иқтисодӣ дар 

бахши хусусӣ на танҳо зарурати ҳаѐтӣ, балки хеле муҳим буда, ҳамзамон дар 

раванди рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ дар ҳудуди кишвар, пай дар 

пай баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ шароити боэътимод 

фароҳам месозад. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз зимни Паѐми хеш 

дар соли 2016 –ум ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид карда 

буданд: «Рушди бахши хусусӣ, аз ҷумла соҳибкорӣ яке аз самтҳои асосии 

сиѐсати иқтисодӣ маҳсуб мешавад»
1
.  

Вобаста ба ин, татбиқи муваффақонаи ҳадафи ниҳоӣ ва вазифаҳои 

ислоҳоти иқтисодӣ бо роҳи истифодаи шаклу намудҳои мухталифи 

фаъолияти соҳибкорӣ, беҳтар сохтани фазои сармоягузории хориҷиву ватанӣ, 

равнақу вусъат бахшидан ба ҳамкориҳои самараноки давлат бо шарикии 

бахши хусусӣ ва баҳогузории коршиносони ташкилотҳои молиявии 

                                                           
1 Эмомалӣ Раҳмон. Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

// Душанбе, 2016  
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байналмилалӣ дар солҳои охир Ҷумҳурии Тоҷикистонро се маротиба ба 

қатори даҳ кишвари ислоҳотгар шомил намудааст, ки ин дарвоқеъ 

дастоварди бузурги Тоҷикистони соҳибистиқлол маҳсуб мешавад. 

Мусаллам аст, ки зарурати омӯзиш ва баррасии мавзӯи рушди 

суръатноки соҳибкории хурд дар савдои чаканаи иқтисодиѐт, дар ҳақиқат 

масоили мубраму саривақтӣ буда, ҳиссаи савдои чаканаи хусусии ин 

зерсоҳаи муҳим дар соли 2019 –м  98,5% - ро ташкил додааст.  

Дараҷаи таҳқиқи илмии масъала. Ҷанбаҳои илмӣ - назариявӣ, 

методологӣ, методӣ ва амалии мавзӯи мазкур аз ҷониби олимони ватанию 

хориҷӣ омӯхта ва саҳмгузорӣ шудааст.   

Нисбати таҳқиқи масоили ташаккул ва рушди асосҳои поягии фаъолияти 

соҳибкорӣ, шаклу намудҳои мухталифи он, соҳибкории хурду миѐнаро 

донишмандони намоѐни кишварҳои хориҷӣ: А. Смит., И. Ансофф., 

А.А.Аакер., Г.Минсберг., А. Дэвид., А.А.Томсон., О.С. Виханский., 

Й.Шумпетер., Ф.Котлер., А.Хоскинг., Л.И.Абалкин., С.Н. Петраков., А.В. 

Орлов., В.С. Кабаков., М.Г. Лапуста., В.Б. Попков., В.А. Рубе., В.Д.Грибов., 

Ю.М.Осипова., А.В.Бусигин., В.А. Горфинкел ва дигарон саҳми муносиб ва 

арзандаи хешро гузоштаанд.  

Масоили мухталифи таҳлили вазъи муосири шаклу намудҳои гуногун ва 

стратегияи рушди соҳибкории хурд дар таҳқиқотҳои муассисаҳои  илмӣ - 

таҳқиқотӣ ва муассисаҳои олии касбӣ, хусусан саҳми намоѐни олимони 

иқтисоддони Ҷумҳурии Тоҷикистон: Ҳ.Н. Фақеров., С.Ҳ. Ҳабибов., Р.К. 

Раҷабов., И.А. Аминов., Ф.Р. Шаропов., С.Ҷ. Комилов., Н.Қ. Қаюмов., 

Л.Ҳ.Саидмуродов., Х. Умаров., М.Ш. Раҳимов., Т.Д.Низомова., А.Рауфӣ., 

Қодирова З.Ҳ., Н.Ф. Нидоев., М. Ҷамшедов., Қ.Қ. Толибов., С.С. Ҳабибова ва 

дигар пажуҳишгарон мавриди эътироф ва таъкид намудан мебошанд. Вале, 

онҳо низ ин масъалаи мубрами иқтисодиро дар пайвастагӣ бо соҳибкории 

хурд ба таври комплексӣ  дар асоси маводҳои соҳаи савдои чаканаи хусусӣ 

дар шароити кунунӣ таҳқиқ накардаанд. Дар ин бобат, нақши соҳибкории 
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хурд дар бахши савдои чакана, имкониятҳои пешбурди соҳибкориро дар 

соҳаҳои дигари иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони истифодаи 

низоми иқтисоди бозорӣ, то имрӯз ба андешаи мо, мавриди омӯзиши амиқ 

қарор нагирифтааст. Таҳқиқоти вазъи муосири ин мавзӯъ дар мисоли савдои 

чакана, хусусан даҳсолаи охир ва ояндабинии он вуҷуд надорад. Бинобар ин, 

зарурати объективии баррасӣ ва ҳалли ин вазифаи муҳиму афзалиятнок аз 

мубрамиву муҳимияти мавзӯи диссертатсияи мазкур гувоҳӣ медиҳад, ки 

сабаби интихоби мавзӯи таҳқиқот, муқаррар ва асоснок кардани самтҳои 

афзалиятноки он дар шароити иқтисодиѐти кишвар аз ҷониби муаллиф 

гардид. 

Асосҳои назариявӣ, методологӣ ва иттилоотии таҳқиқот. Асосҳои 

назариѐтӣ ва методологии мавзӯи диссертатсиониро таҳқиқотҳои бунѐдии аз 

ҷониби олимони иқтисоддони ватаниву хориҷӣ анҷомдода, натиҷаҳои 

омӯзиши вазъи муосир ва рушди соҳибкории хурд, аз ҷумла таҷрибаи 

муосири рушди соҳибкории хусусии хурд, роҳҳои танзиму дастгирии 

давлатии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҷрибаи пешқадами давлатҳои 

хориҷиро дар ин самти фаъолияти судманд ташкил медиҳанд.  

Ба сифати заминаҳои иттилоотии таҳқиқот: санадҳои ҳуқуқӣ-

меъѐрии Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҳисоботҳои омории Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон; маълумот оид ба ҷанбаҳои алоҳидаи 

соҳибкории хурд дар соҳаи савдо ва бахшҳои он; маводҳои таҳлилие, ки дар 

нашрияҳои зиѐд ба табъ расидаанд; маводи воқеии дар монографияҳои 

алоҳидаи олимон нашршуда ва натиҷаю мушоҳидаҳои шахсии муаллифи 

мавзӯи диссертатсияи мазкур истифода шуданд. 

Бо мақсади ноил шудан ба ҳадафи асосӣ ва ҳалли пайгиронаи вазифаҳои 

дар диссертатсия гузошташуда аз тарзу услубҳои гуногуни таҳлили 

иқтисодӣ: системавӣ-мантиқӣ, натиҷаю сабабҳо, таҳлили муқоисавӣ, омилӣ, 

иқтисодӣ-риѐзӣ, алоқамандии нишондиҳандаҳои миқдориву сифатӣ, 
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имкониятҳои шабакаи ИНТЕРНЕТ ва компютерӣ ва ғайра бо назардошти 

зарурати воқеӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади асосии кори 

диссертатсионӣ баррасии асосҳои назариявӣ, методологӣ ва методии рушди 

фаъолияти соҳибкории хурд дар бахши савдои чакана, таҳлили 

нишондиҳандаҳои иқтисодӣ, таҳия ва асоснок намудани тавсияҳои амалӣ, 

таҳия ва асоснок намудани самтҳои стратегии рушди соҳибкории хурд дар 

савдои чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 иборат 

мебошад.         

Мутобиқи мақсади асосӣ дар диссертатсия вазифаҳои зерин пешкаш 

ва ҳаллу фасл шудаанд: 

1. Таҳқиқи асосҳои назариявӣ – илмӣ ва методологии фаъолияти 

соҳибкории хурд бо дарназардошти амалисозии сиѐсати давлатии татбиқи 

амалии ислоҳоти иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

2. Омӯзиш ва баҳо додан ба раванди ташаккулѐбӣ ва рушди соҳибкорӣ, 

хусусан соҳибкории хурд дар бахши савдои чакана бо назардошти зарурат, 

ҳадаф,  хусусият ва натиҷаҳои татбиқи амалии раванди ислоҳоти иқтисодӣ 

дар кишвар.  

3. Таҳлилу баррасии вазъи муосир ва асоснок намудани ҷараѐни рушди 

ботадриҷи соҳибкории хурд дар савдои чаканаи Тоҷикистон дар солҳои 2012 

– 2019, хулосабардорӣ аз натиҷаҳои таҳлили муқоисавӣ, омилӣ ва иқтисодӣ – 

риѐзӣ . 

4. Омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонии низоми дастгирии давлатии рушди 

соҳибкории хурд дар соҳаи савдои чакана ва асоснок кардани имкониятҳои 

истифодаи он дар даврони муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

5. Асоснок намудани тақвияти пайгиронаи соҳибкории хурди 

инноватсонӣ ва рушди босуръати он ҳамчун омили муассири рақобаттавонӣ 

ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоии кишвар.  
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6. Таҳия ва асоснок намудани хулосаву пешниҳодҳои амалӣ, стратегияи 

рушди соҳибкории хурд дар савдои чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030.   

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ – фаъолияти соҳибкории хурд 

дар субъектҳои хоҷагидории савдои чакана ба ҳисоб меравад. 

Предмети таҳқиқоти диссертатсионӣ  – муносибатҳои иқтисодӣ, ки 

бо раванди ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкории хурд дар савдои 

чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити амали иқтисоди бозорӣ 

пайвастагӣ дорад.  

Соҳаи таҳқиқот. Мавзӯи диссертатсия ба бандҳои: 8.1., 8.3., 8.6., 8.8. 

ва 8.21. Шиносномаи феҳрасти ихтисосҳои илмии КОА – и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиѐт ва идоракунии 

хоҷагии халқ (иқтисодиѐт, ташкил ва идоракунии корхона, соҳаҳо, 

комплексҳо: иқтисодиѐти соҳибкорӣ) мутобиқ мебошанд. 

Марҳилаҳои таҳқиқот. Давраи иҷрои кори диссертатсионӣ солҳои 

2012 – 2019 - ро дар бар мегирад.  

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот ба натиҷаҳои иттилоотии расмии 

оморӣ, дақиқии маълумотҳо, кифоя будани маводҳои таҳқиқотӣ, коркарди 

ҳисоботи оморӣ ва чопи он аз ҷониби муаллифи диссертатсия тасдиқу исбот 

шудааст. Хулосаю пешниҳодҳо дар асоси таҳлили амиқи илмии натиҷаҳои 

таҳқиқоти назариявию амалӣ ва таҷрибавӣ асос ѐфтаанд.  

Навгонии илмии кори диссертатсионӣ дар баррасӣ ва 

асоснокгардонии заминаҳои назариявию методологӣ ва методӣ оид ба 

тартибу муқаррароти таҳлили вазъи муосири соҳибкории хурд дар бахши 

савдои чакана, ҳамчунин таҳияи тавсияҳои амалӣ оид ба идоракунии 

рушд ва баланд бардоштани самаранокии ин соҳа дар шароити амали 

иқтисодиѐти бозории ба иҷтимоиѐт нигаронидашуда зоҳир мегардад.   

Натиҷаҳои назарраси назариявию методологӣ ва методии таҳқиқоти 

мазкур, ки аз ҷониби муаллиф пешниҳод гардиданд, дорои унсурҳои 
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навгонии илмии зерин мебошанд: 

1. Дар заминаи мутолиаи адабиѐти илмии интишор намудаи 

олимони иқтисоддони ватанӣ ва хориҷӣ, паҳлӯҳои муҳимми фаъолияти 

соҳибкорӣ, аз он ҷумла соҳибкории хурд дар мисоли маводи савдои 

чакана баррасӣ шудаанд. Дар ин росто, моҳияти иқтисодӣ ва нақшу мақеи 

ин фаъолияти басо судманд дар пайвастагӣ бо раванди татбиқи ислоҳоти 

иқтисодӣ дар пешбурди сиѐсати муосири ислоҳоти иқтисодии Ҳукумати 

Тоҷикистон оид ба дастгирии давлатии соҳибкории хурд, аниқ ва такмил 

гардида, хулосабардорӣ аз натиҷаҳои таҳқиқоти мазкур анҷом ѐфтааст.     

2. Ташаккул ва тамоюли рушди соҳибкории хурд дар бахшҳои 

асосии иқтисодиѐти Тоҷикистон, аз ҷумла дар савдои чакана мавриди 

таҳлили комплексӣ, муқоисавӣ, омилӣ ва хулосабардории ҷамъбастӣ 

қарор гирифтааст.   

3. Вазъи муосири соҳибкории хурд дар бахшҳои номбаршудаи 

иқтисодиѐти кишвар дар давраи солҳои 2012 – 2019 баррасӣ гардида, 

таъсири омилҳои дохилӣ ва берунаи муассир муайян ва ошкор 

гардидаанд, ки тавассути истифодаи тарзу усулҳои муосири таҳлили 

иқтисодӣ (муқоисавӣ, омилӣ, комплексӣ, иқтисодӣ – риѐзӣ ва ғайра) 

амалӣ гардида, хулосабардорӣ аз натиҷаҳои таҳқиқ амалӣ гаштааст.      

4. Низоми амалкунандаи танзими давлатии соҳибкории хурд дар 

кишварҳои хориҷӣ ва имкониятҳои истифодаи ҷиҳатҳои мусбати он дар 

шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон  ҳамаҷониба баррасӣ ва асоснок 

гардидааст. 

5. Механизмҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ – иқтисодии рушди соҳибкории 

хурди хусусӣ ва нақшу ҷанбаҳои мусбату манфии пешбурди фаъолияти 

инноватсионии соҳибкории хурд низ ошкор ва асоснок карда шудааст. 

Вобаста бо ин масоил, муаллиф бори аввал лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ―Дар бораи дастгирии давлатии соҳибкории хурди хусусӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон‖ – ро таҳия, асоснок ва ба таваҷҷуҳи мақомоти 
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давлатӣ пешниҳод намудааст.  

6. Стратегияи рушди босуръати соҳибкории хурд ва самтҳои 

афзалиятноки онро дар савдои чакана барои давраи солҳои 2021 – 2030 

таҳия ва аз нигоҳи иқтисодӣ асоснок шуда, ҳамзамон дар заминаи 

таҳлили тамоюли рушди воқеии соҳибкории хурд дар бахши савдои 

чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо истифодаи усулҳои иқтисодӣ – риѐзӣ 

пешгӯии инкишофи зерсоҳаи зикршуда ва такмили механизмҳои ташкилӣ 

– иқтисодии дастгирии давлатии соҳибкории хурдро муқаррар кардааст.    

Аҳамияти назариявӣ ва илмию методии таҳқиқот дар тақвияти 

пояҳои назариявӣ, методологии диссертатсияи мазкурро аниқ, илова ва 

зарурати такомули онҳоро инъикос шудаанд, ки онҳоро метавон дар 

раванди тайѐр кардан ва бозомӯзии кормандони соҳаи иқтисод ва идораи 

фаъолияти соҳибкорӣ, инчунин дар таҷрибаи амалии субъектҳои 

хоҷагидории савдои чакана мавриди истифода қарор додан ба мақсад 

мутобиқ мебошад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар он ифодаи худро 

ѐфтаанд, ки татбиқи хулоса ва тавсияҳои асоснокшудаи диссертатсия ба 

инкишофи назариявии фаъолияти соҳибкории хурд дар савдои чакана ва 

самаранокии иқтисодиву иҷтимоии он мусоидат хоҳад кард. 

Натиҷаҳои таҳқиқе, ки аз ҷониби муаллиф ба анҷоми мантиқӣ 

расидааст, метавонанд барои ба таври дақиқ ва объективӣ арзѐбӣ намудани 

вазъи кунунии рушди иҷтимоию иқтисодии соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, бо дарназардошти таъсири гуногуни омилҳои сершумори 

муҳити дохилӣ ва берунӣ дар шароити муосир истифода шаванд. 

Хулосаҳои асосӣ ва пешниҳодҳое, ки дар диссертатсия зикр шудаанд, 

метавонанд дар раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти олии иқтисодӣ 

барои омодасозии мутахассисон дар бахши хизматрасонӣ, аз ҷумла дар 

корхонаҳои савдо ва хӯроки омма, инчунин дар ташкили курсҳои такмили 

ихтисоси роҳбарони корхонаву ташкилотҳо, мутахассисони бахши иқтисодӣ 
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ва соҳибкорон мавриди истифода қарор дода шаванд.  

Хулоса ва таклифҳое, ки муаллифи диссертатсия зимни ташкили 

раванди таълим дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ва филиали 

он дар ш. Хуҷанд ҳангоми гузаронидани машғулиятҳои лексионӣ ва амалӣ, 

иҷрои корҳои мустақилонаи толибилмон, тартиб додани барномаҳои корӣ ва 

дастурҳои таълимӣ аз рӯи фанҳои касбии иқтисодӣ – «Иқтисодиѐти 

корхонаҳои савдо», «Асосҳои соҳибкорӣ», «Таҳлили иқтисодӣ дар савдо», 

«Иқтисодиѐт ва ташкили соҳибкории хурд», «Соҳибкории хурди 

инноватсионӣ» ва ғайра татбиқ шудаанд ва дар оянда низ мавриди истифодаи 

амалӣ қарор хоҳанд гирифт.  

Озмоиши натиҷаҳои таҳқиқот. Мазмуни асосӣ, хулосаҳо ва 

натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ ба тариқи маърӯзаҳо дар конфронсҳои 

байналмилалӣ ва ҷумҳуриявии илмӣ – амалии  давоми солҳои 2012 – 2019 

дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, Донишкадаи сайѐҳӣ, 

соҳибкорӣ ва хизмат, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ғайра баргузоргардида мавриди баррасӣ ва муҳокима қарор 

дода шуданд. 

Интишори натиҷаҳои таҳқиқот.  Дар заминаи таҳқиқоти 

диссертатсионӣ 16 корҳои илмӣ, ки аз онҳо 8 мақола дар маҷалаҳои илмӣ ва 

нашрияҳое, ки ба номгӯйи маҷаллаву нашрияҳои тавсиягардидаи Коммисияи 

Олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп шудаанд.  

Сохтор  ва ҳаҷми кори диссертатсионӣ бо дарназардошти тибқи 

предмет, мақсади асосӣ, вазифаҳо ва мантиқи таҳқиқот муайян гардидааст. 

Диссертатсия аз муқаддима, се боби асосӣ, хулоса, рӯихати адабиѐт ва 

замимаҳо иборат аст. Мӯҳтавои асосии таҳқиқ дар 190 саҳифаи чопи 

компютерӣ, 30 ҷадвал, 6 расм, 8 диаграмма ва 9 замимаро дар бар 

гирифтааст. Рӯйхати адабиѐт 186 номгӯйро дар бар мегирад. 

Дар муқаддима мубрам будани мавзӯи диссертатсия ва сатҳи таҳқиқи 

он асоснок шуда, мақсад, вазифаҳо, объекту предмети таҳқиқ муайян 
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гардидаанд; муқаррароте, ки дорои унсурҳои навгонии илмӣ мебошанд. 

Ҳамзамон заминаҳои илмӣ – назариявӣ, илмӣ – методӣ ва амалии таҳқиқ 

асоснок гардида, маълумот оид ба шарҳи мухтасари бобҳои таркибии 

таҳқиқоти мазкур пешниҳод гардидаанд. 

Дар боби якум «Асосҳои назариявию методологии ташаккулѐбӣ 

ва рушди соҳибкории хурд дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ» баррасии 

андешаҳои олимони хориҷӣ ва ватанӣ, ақидаҳои худи муаллиф оид ба 

моҳият, мазмун, аҳамияти рушди соҳибкории хурд дар шароити 

иқтисодиѐти бозорӣ, муҳити соҳибкории хурд: мафҳум, таркиб ва нақши он, 

таҷрибаи хориҷии рушд ва низоми дастгирии давлатии соҳибкории хурд  

баррасӣ шудаанд.  

Дар боби дувум «Таҳқиқи вазъи муосир ва тамоюли рушди соҳибкории 

хурд дар савдои чакана» таҳқиқи тамоюли рушди соҳибкории хурд, таҳлили 

вазъи муосир ва хусусиятҳои ташаккули соҳибкории хурд дар савдои чакана 

инчунин таҳлили таъсири омилҳои асосӣ ба фаъолияти соҳибкории хурд дар 

савдои чаканаро дар бар мегирад. 

Дар боби сеюм «Самтҳои афзалиятноки стратегияи рушди 

соҳибкории хурд дар савдои чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030» - таҳияи стратегияи рушди самтҳои афзалиятноки 

соҳибкории хурд дар савдои чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, такмили 

механизмҳои ташкилӣ – иқтисодии дастгирии давлатии рушди соҳибкории 

хурд омӯхта шуда, инчунин рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ ва 

аҳамияти таҳияи барномаи рушди он  дар савдои чакана таҳия гаштааст. 

Дар қисмати хулосаву пешниҳодҳои муаллифи диссертатсия натиҷаҳои 

асосии таҳқиқот бо дарназардошти мақсади асосӣ, вазифаҳои ҳалталаб ҳаллу 

фасл шудаанд, инчунин хулосаҳои асосии назариявӣ ва амалӣ асосноку 

пешниҳод гардидаанд. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ 

ТАШАККУЛЁБӢ ВА РУШДИ СОҲИБКОРИИ ХУРД ДАР 

ШАРОИТИ ИҚТИСОДИЁТИ БОЗОРӢ 
 

1.1. Моҳият, мазмун ва аҳамияти рушди босуръати соҳибкории хурд 

дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ 
 

Ташаккулѐбӣ ва рушди шаклу намудҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои 

иқтисодиѐти миллӣ ва минтақаҳои он, аз ҷумла, татбиқи амалии ислоҳоти 

бозорӣ дар соҳаи савдои чаканаи Тоҷикистон аҳаммияти стратегӣ дорад.   

Дар кори диссертатсионӣ, омӯзиши таҷрибаи пешқадами кишварҳои 

пешрафтаи ҷаҳони муосир мавқеъ пайдо кардааст. Исбот шудааст, ки рушди 

бемайлону муназами соҳибкории хурд дар вокеъ дорои авлавиятҳои муайян 

мебошад: мусоидат ба пайдоиши ҷойҳои нави корӣ; дар таъмини суръати 

баланди рушди иқтисодии кишвар ва минтақаҳои он нақши назаррас 

мегузорад; саҳмгирӣ дар ғанигардонии буҷети давлатӣ ва буҷетҳои маҳаллӣ; 

истифодаи оқилонаи сарватҳои иқтисодиро таъмин мекунад; шуғлнокии 

аҳолиро тақвият бахшида, ба ин васила барои ноил шудан ба натиҷаҳои 

мусбат дар раванди рушди иқтисодию иҷтимоӣ мусоидати воқеӣ менамояд; 

самаранокӣ ва таъсири иқтисодии мултипликатсионӣ дорад.   

Қобили зикр аст, ки масъалаҳои ташаккулѐбӣ, таҳлили вазъ ва рушди 

бемайлони соҳибкории хурд, хусусан асосҳои назариявӣ – илмӣ ва 

методологӣ, зарурат, мазмун ва аҳамияти рушди он аз ҷониби олимони 

хориҷӣ ва ватанӣ дар иртибот бо ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқоти 

пешгирифтаашон баррасӣ шудаанд ва онҳо дар саҳифаҳои адабиѐти илмӣ
2
 то 

андозае инъикоси худро ѐфтаанд. 

                                                           
2
 Смит А., Исследование о природе и причинах богатства народов. Перев. с англ: М.: Наука.-1993–

145с; Трудный поворот к рынку. Колл. авт./ Научн. ред. Л.И. Абалкина. Сост. Е.М. Юдина.-М.: 
Экономика, 1990.-559 с; Экономика переходного периода. Под. Ред. В.В.Радаева, А.В.Бузгалина.М.: 
Издательство МГУ, 1995.- 415 с.; Макконел Р., Брю Л. Экономикс. В 2т.-М.: Республика, -1992; 
Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. –М.:ТОО «Вес», 1993.-175 с.; Хизрич Р., 
Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное дело и добиться успеха. В Т.1.-М.: 

Прогресс – универс. 1991.- 160 с; Хойер В. Как делать бизнес в Европе .- М: Прогресс, 1990.-253 с.; 

Абдугаффоров А.А. Собственность, предпринимательство и проблемы перехода экономики 
Республики Таджикистан к рыночному хозяйству. Худжанд, 1997. – 156 с.; Комилов С.Дж., Забиров 
Н.Х. Предпринимательство: вопросы развития и государственного регулирования. Душанбе, ИСИ 
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Аммо ба андешаи инҷониб, ҳанӯз ҳам маънидоди вожаҳои зерин: 

«Соҳибкор», «Соҳибкорӣ», «Фаъолнокии соҳибкорӣ», «Соҳибкории хурд», 

«Муҳити соҳибкории хурд», «Соҳибкории хурди хусусӣ», «Соҳибкории 

инфиродӣ» масоили поягии баҳсталаб буда, баъзан андешаҳои носаҳеҳ ва 

зиддиятнок ҷой доранд. Дар ин росто, ба фикри мо, айни замон зарурат ба 

аниқу амиқ кардани моҳияти онҳо ва айни ҳол зарурати ворид кардани баъзе 

тағйироту иловаҳо пайдо шудааст. 

Таҳлили амиқ ва интиқодии адабиѐти махсуси иқтисодӣ, ки аз ҷониби 

муаллиф анҷом ѐфтаанд, шаҳодат медиҳанд, ки фикру андешаҳои 

муҳақиқони хориҷӣ ва ватанӣ оид ба мафҳумҳои «Соҳибкор», «Соҳибкории 

хурд», «Соҳибкории хурди хусусӣ дар савдои чакана», гарчанде онҳо дорои 

нишонаҳои умумӣ мебошанд, вале аз назари муаллиф аз ҳамдигар фарқ ҳам 

доранд. Дар саҳифаҳои адабиѐти иқтисодӣ пажуҳишгарон ба ин ѐ он 

нишонаи вожаи ―Соҳибкор‖, ки дар фазои фаъолияти иқтисодӣ шуғл 

меварзанд, андешаҳои ҷолиби худро баѐн кардаанд ва ин ба пиндори мо ба 

ҳадаф ва вазифаҳои асосии таҳқиқоти онҳо дар марҳилаи муайяни иқтисодӣ 

ва таҳавулоти назариявӣ ва амалии соҳибкор вобастагии зич дорад. Дар 

замони муосир олимони иқтисоддон бештар ба фаъолияти соҳибкории хурд, 

аз ҷумла дар савдои чакана бо роҳи пешбурди фаъолияти иқтисодии 

субъектҳои хусусӣ, аз ҷумла соҳибкории инфиродӣ ва муайян кардани 

роҳҳои самараноки рушди он бештар мароқ зоҳир мекунанд.    

                                                                                                                                                                                           
при Президенте Республики Таджикистан, 2004.- 192 с.; Рахмонов Э.Ш. Экономическая реформа – 
веление времени. Душанбе, 1998. – 87 с.; Факеров Х.Н. Теория и практика становления 
инфраструктуры потребительского рынка. Душанбе: Ирфон, 2002.-136 с.; Каюмов Н.К. Переходная 
экономика Таджикистана: концепция, цели и механизмы реализации. Монография. Душанбе: 
Институт Экономики и демографии АН РТ.-2013.-660 с; Хабибов С.Х., Эшов.Д.К. Малое 
предпринимательство. Монография. Душанбе: Ирфон, 2010.- 130 с; Аминов И.А. 
Предпринимательство. Душанбе: Ирфон, 2006.-131 с.; Шаропов Ф.Р. Соњибкории тиљоратї ва 
стратегияи рушди он дар Тољикистон.- Душанбе: Ирфон, 2007.-115 с; Исматуллоев И.У., Хабибов С.Х. 
Рынок и бизнес: консультирование. Душанбе: Деваштич, 2002.-165 с; Назаров Т.Н. Таджикистан: 
экономическое сотрудничество. Душанбе.- УИ МИД РТ, 2003-268 с. Факеров Х. Н. Потребительский 

рынок: состояние и перспективы. Монаграфия. – Душанбе: ―Ирфон‖, 2019. – 290 с; Шаропов Ф.Р. 

Управление социально – экономическим развитием розничной торговли: Монография / Ф.Р.Шаропов. Под 

ред. д.э.н., профессора С.Х.Хабибова – Душанбе: ―Ирфон‖, 2018. – 280 с 
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Бинобар ин, бояд хотирнишон кард, ки дар таърихи афкори назарияи 

иқтисодии классикӣ  аввалин бор иқтисоддони англис ва бонкир Ричард 

Кантилон дар асари илмиаш бо унвони «Очеркҳо оид ба табиати тиҷорат», 

соли 1755 навиштааст: ―Соҳибкор –шахсе мебошад, ки ҳамеша дар фазои 

мавҷуд будани хавфу хатар фаъолият менамояд. Азбаски нархи бозории 

маҳсулот ҳанӯз дақиқ маълум нест, бо ин сабаб соҳибкор ногузир ба хавфу 

хатар рӯ ба рӯ мешавад. Сарчашмаи боигарӣ маҳз замин ва меҳнат буда, ин 

ду омили асосии истеҳсолот дар ҳақиқат арзиши неъматҳои моддиро муайян 

мекунанд
3
. 

Яке аз поягузорони назарияи иқтисодӣ, иқтисоддони маъруф ва 

поягузору падари илми назарияи иқтисодӣ, шаҳрванди кишвари Шотландия 

Адам Смит 
4
, дар асари машҳури  худ «Таҳқиқот оид ба табиат ва сабабҳои 

пайдоиши боигарии халқҳо» (соли 1776) ба шарҳу тавзеҳи истилоҳи 

«Соҳибкор» аҳамияти хосса додааст. Бино бар гуфти ӯ ―Соҳибкор воқеан 

шахси сармоядор буда, бо нияти амали намудани ғояи мушаххаси тиҷоратӣ 

ва гирифтани фоида бо хавфу хатар мувоҷеҳ мегардад, зеро сармоягузорӣ ба 

ин ѐ он намуди фаъолияти иқтисодӣ бо омили хавфу хатар бевосита сахт 

пайванд аст‖
5
.  

Фоидаи шахси соҳибкор тибқи ақидаи ӯ чунин аст: ―Ин як намуди 

ҷуброни соҳибмулк аз зиѐни фаъолияти таваккалӣ мебошад. Соҳибкор 

мустақилона фаъолияти хешро таҳия намуда, нақшаи истеҳсоли маҳсулотро 

амалӣ мегардонад. Ҳамзамон бо мақсади манфиатбардорӣ, ки он бо раванди 

рушди тақсимоти ҷамъиятии меҳнат иртиботи қавӣ дорад ва ӯ натиҷаи 

истеҳсолотро идора мекунад. Кулли иштирокчиѐни бозор, кӯшишу талоши 

зиѐд ба харҷ медиҳанд, ки барои худ пули иловагӣ ѐ фоидаи бештар ба даст 

оварда, бо ин васила вазъияти иқтисодии худро беҳтар намоянд
6
‖.  

                                                           
3
 Кантильон Р. Очерки о природе коммерции. Написана в 1730 г, а опубликована в 1755 г. - c. 42 

4
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Перев. с англ: М.: Наука.-1993.- с. 36 

5  Ҳамон ҷо.- с. 26 
6
 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Перев. с англ: М.: Наука.-1993.- с. 38 
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Дар саҳифаи дигари ҳамин асараш А.Смит таъкид кардааст: «Соҳибкор 

танҳо манфиати хешро мадди назар меорад, судмандии фаъолияташро 

пайгирӣ мекунад, дар ин ҳолат, ӯ бо ибораи «Дасти ноаѐн» ба сӯи ҳадафи худ 

ҳаракат мекунад, гарчанде ҳатто ин  раванди тағйирот дар нияташ ҳам набуд. 

Манфиати шахсиашро пайгирӣ намуда, вай торафт фаъолонатар амал 

менамояд ва ба туфайли ҳамин тарзу роҳи озоди фаъолияти худ маҳз ба 

манфиати ҷомеа хизмат менамояд, гарчанде одатан бошуурона ба ин самт 

майл мекунад
7
». 

Дар ин ҷо, бояд зикр кард, ки фикри иқтисоддонони шинохтаи хориҷӣ 

ба монанди – Ф. Кенэ, Ж. Тюрго ва ғайра ба андешаи А.Смит ҳамоҳангии зич 

дорад. Онҳо низ дар навбати худ ақидаҳоеро пешниҳод кардаанд, ки 

соҳибкор сармояи худро идора намуда, ғояи тиҷоратиро дар шароити хавфу 

хатари хоҷагидорӣ ва бо ҳадафи ба даст овардани фоидаи иқтисодӣ амалӣ 

мегардонад. Дар ин замина, фоида ва афзоиши он шарти басо зарур ва муҳим 

барои пешбурди иқтисоди бозорӣ ба ҳисоб меравад
8; 9

. 

Таҳавулоти назарии иқтисод нисбати моҳият ва мазмуни истилоҳи 

―Фаъолияти соҳибкорӣ‖ инчунин инъикоси худро дар таҳқиқотҳои олимони 

иқтисоддони хориҷиву ватанӣ – Уокер Ф, Сэй. Ж.Б., Маршал А, Кларк Дж.Б., 

Шумпетер Й, Макклелланд Д, Друкер П, Шапиро А, Хайек Ф.Х., Веснер К., 

Портер М, Хизрич Р, Хоскинг А, Самуэлсон П, Ансофф. И.Х. ва олимони 

иқтисоддони Россияю Тоҷикистон – академик Абалкин Л.И., Горфинкел 

В.Я., Швандар В.А., Орлов А.В., Бусигин А.В., Грибов В.Д., Лапуста М.Г., 

Савченко В.Е., Умаров Х.У., Комилов С.Ҷ., Фақеров Ҳ.Н., Ҳабибов С.Ҳ., 

Раҷабов Р.К., Аминов И. А., Қодирова З.Ҳ., Шаропов Ф.Р., Ҷамшедов М.Ҷ., 

Толибов Қ.Қ., Ҳабибова С.Ҳ ва дигарон  дарҷ ѐфтааст.   

                                                           
7
 Ҳамон ҷо. - с. 39 

8
 Франсуа Кенэ и его «Экономическая таблица» // Капиталистическое воспроизводство и экономические 

кризисы (Очерк теории). — 2-е изд. — М.: Госполитиздат, 1954. — с. 13.  
9
 Анн Робер Жак Тюрго Размышления о создании и распределении богатств [Электронный ресурс]. - 

Издательство «Манн, Иванов и Фербер». - 2004-2014. - с. 22– Режим доступа:http://www.mann 

ivanovferber.ru/assets/files/ bookparts/finansisty_ kotorye_izmenili_ mir/Finansisty_ 2.pdf 
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Ҳануз дар асрҳои XVII - XVIII иқтисоддони машҳури Фаронса Жан 

Батист Сэй (1767 -1832) дар асари худ «Трактати иқтисоди сиѐсӣ» (с. 1803) 

таъкид кардааст: ―Соҳибкорӣ – ин ҷойивазкунии самарабахши иқтисоди 

сиѐсӣ ва раванди татбиқи амалӣ намудан ѐ истифодаи омилҳои истеҳсолот 

дар нуқтаи муайяни муҳити бозорӣ мебошад, ки соҳибкор ҳамоҳангсозӣ он 

маҳсуб мешавад. Соҳибкор – шахсест, ки фаъолияти худро дар доираи 

муайяни раванди истеҳсолот ташкил ва идора менамояд. Маҳз соҳибкор дар 

маркази ҷараѐни истеҳсолоти шаклаш васеъ ва тақсимоти дурусти тавлиди 

ҳаҷми маҳсулот қарор мегирад, вале асоси фаъолияти соҳибкориро аввалтар 

аз ҳама истеъдоди махсуси ташкил намудани истеҳсол ва фурӯши маҳсулот 

дар бозор ва риояи тарзу қоидаҳои он мебошад
10

. 

Зимни андешаи дигари ҳамин олими иқтисоддон фаъолияти соҳибкорӣ 

– пайвандшавӣ ва истифодаи амалии се омили истеҳсолот, яъне  замин, 

сармоя ва меҳнат зарурати амалӣ дорад. Мазмуни асосии фикру андешааш аз 

эътирофи нақши фаъоли соҳибкорон дар тавлиди ҳарчи бештари маҳсулот ва 

гирифтани фоидаи иқтисодӣ иборат аст.   

Даромади шахси соҳибкорро бошад шакли ҳавасмандгардонии меҳнати 

сарфшуда, қобилияти самаровари раванди истеҳсолот ва ташкили дурусти 

фурӯши маҳсулот дар шароити бозор арзѐби кардан ба мақсад мувофиқ аст
11

. 

Аз ин рӯ, андешаи олими зикршуда ба фикри мо, хеле ҷолиб ва солим буда, 

то андозае ба шарҳи моҳияти фаъолияти соҳибкорӣ ва нақши муассири 

соҳибкор дар ҷараѐни истифодаи оқилонаи омилҳои асосии ташкили 

истеҳсоли маҳсулот ва савдои он дар доираи низоми иқтисоди бозорӣ  дар 

ҳақиқат қобили дастгирӣ ва эътироф мебошад. 

Иқтисоддон ва пажӯҳишгари намоѐни Амрикоӣ - Д.Б. Кларк ақидаи се 

омилаи Ж.Б.Сэй – ро дар раванди ташкили истеҳсолот андаке тағйир дода, 

                                                           
10 Сэй, Ж.Б. Трактат по политической экономии / Ж.Б. Сэй. – Москва : Директ Медиа, 2007. –  с. 67 – Режим 

доступа: по подписке.\ URL: http:// biblioclub.ru /index.php ?page= book&id=26847 (дата обращения: 

06.10.2020). – Текст : электронный. 
11

 Ҳамон ҷо.- c. 42. 
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изҳор доштааст, ки дар ҷараѐни истеҳсолот на се, балки чор омил ба таври 

доимӣ  бояд истифода шавад:
12

  

1. Сармоя;  

2. Воситаҳои истеҳсолот (замин);  

3. Фаъолияти соҳибкорӣ;   

4. Қувваи корӣ. 

Ҳамчунин дар ин бобат иқтисоддонони дигари хориҷӣ – Фрэнсис 

Уокер (с. 1876), Альфред Маршал (с. 1890), Макс Вебер (с. 1910), Йозеф 

Шумпетер (с. 1911), Фрэн Хайнеман Найт (с. 1921), Джон Мейнард Кейнс (с. 

1936), Дэвид Макклелланд (с. 1961), Питер Друкер (с. 1964), Алберт Шапиро 

(с. 1975), Роберт Хизрич (с. 1985), Т.Ю. Горкова (с. 1993) ва таҳқиқгарони 

дигари кишварҳои ИДМ, аз ҷумла Россия (Абалкин Л.И., Орлов А.В., 

Бусыгин В ва ғ) ва Тоҷикистон (Қаюмов Н.Қ., Фақеров Ҳ.Н., Ҳабибов С.Ҳ., 

Шаропов Ф.Р., Умаров Х.У. ва ғ) зимни баррасии масоили соҳибкорӣ дар 

замони амалкарди кунунии иқтисоди бозорӣ баѐн намудаанд, ки хеле ҷолиб 

буда, ҳам замон дар асоси шиносоӣ бо мазмуни онҳо аҳамияти поягии илмию 

амалӣ доранд. 

Лозим ба ѐдоварӣ аст, ки ба андешаи олими иқтисоддони хориҷӣ – 

Фрэнсис Уокер соҳибкор – ин ҳамон шахсест, ки  фоидаро ба туфайли 

қобилияти ташкилотчигии худаш ба даст меоварад
13

. 

Алфред Маршал олими машҳури англис ва намояндаи иқтисоди 

назариявии неоклассикӣ буда, аз худ назарияи пул ва формулаи муодилаи 

пулро кашф кардааст, дар асари худ бо унвони «Принсипҳои илми иқтисодӣ» 

(Princip les of Economics) гуфтааст: «На ҳар шахси хоҳишманд соҳибкор шуда 

метавонад, зеро интихоби табиии соҳибкорон воқеан тибқи интихоби табиие, 

                                                           
12

 Блауг М. Кларк, Джон Бейтс // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An 

introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — СПб.: Экономикус, 2008. — С. 

134-137. — 352 с. — (Библиотека «Экономической школы», вып. 42).  
13

 Фрэнсис Амаса Уокер. Деньги [Электронный ресурс]. - PrivacyPolicies. Sedo. - 2014. – с 15 - Режим 

доступа: http://moflat.ru/lib/money.pdf. 
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ки Чарз Дарвин кашф кардааст, дар асл сурат мегирад
14

. Оддитарин фаҳмиши 

бозор, чун ҷузъи фаъолияти иқтисодӣ дар он ифода меѐбад, ки маҳсулот ва 

хизматрасониҳо барои мубодила тавлид мешаванд ва дар навбати худ 

эквиваленти пулӣ доранд ѐ баҳогузории пулӣ мешаванд
15

. 

Тибқи андешаи Макс Вебер – олими дигари хориҷӣ, фаъолияти 

соҳибкорӣ - ин татбиқи амалии масъалаи самаранокӣ аст. Таҳти мафҳуми 

самаранокӣ ӯ ба даст овардани самаранокии функсионалӣ, самараи ҳадди 

аксар дар заминаи истифодаи оқилонаи сармояи барои рушди истеҳсолот 

гузошташуда, саъю талоши зиѐд ба харҷ додааст. Дар пояи соҳибкорӣ 

маданият ва ҷаҳонбинии соҳибкор, одобу ахлоқӣ ҳамидаи ӯ ба фаъолияти 

иқтисодӣ таъсири босазо мегузорад
16

.  

Дар бобати рушди бомарому устувори иқтисодиѐту фаъолияти 

соҳибкории самаранок олими барҷаста ва навовари иқтисоддон Йозеф 

Шумпетер (с. 1883 - 1950) дар асари машҳураш «Назарияи рушди иқтисодӣ» 

(с. 1911) нақши бузург гузоштааст ва соҳибкориро чун фаъолияти навгонӣ 

маънидод кардааст. Бино бар ақидаи воқеан инқилобии ӯ дар пешбурди 

фаъолияти соҳибкорӣ аз ҳама муҳимтар ва асоситар маҳз фаъолияти 

инноватсионӣ маҳсуб мешавад, аммо ҳуқуқи моликият дар корхона нишонаи 

тақдирсози соҳибкорӣ ба шумор намеравад. Ӯ дар ин бобат гуфтааст: «Танҳо 

ҳамон шахс соҳибкор шуда метавонад, ки ҷоивазкунии нави омилҳои 

истеҳсолотро дар фаъолияти хоҷагидорӣ татбиқ намояд, ки ӯ корманди 

ҷамъияти саҳомӣ, хизматчӣ ва менеҷери корхонаи дорои шаклҳои мухталифи 

моликият бошад. Муҳимтар дар ин ҷо он аст, ки онҳо ба дигарон монанд на 

ба он тавре, ки одатан дигарон иҷро мекунанд. Фаъолияти соҳибкор бояд 

ҳамеша фаъолона бошад, зеро нақши шахси соҳибкор чун субъекти иқтисодӣ 

                                                           
14

 Альфред Маршалл Принципы политической экономии [Электронный ресурс]. - Библиотека 

экономической и деловой литературы. - 2000-2014. – с. 86- Режим доступа: http://eklit.narod.ru/marsod.htm. 
15

 Радаев В.В. Ташаккули бозорњои нави Россия. Маркази технологияњои сиѐсї.: 1998. – с.11 
16

 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма [Электронный ресурс]. - Цифровая библиотека по 

философии. - 2001-2012. – с. 53 - Режим доступа: http://filosof.historic.ru /books/ item/f00/s00/z0000297 

index.shtml. 

http://filosof.historic.ru/
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бозорӣ танҳо дар ҳамон ҳолат эътироф мегардад, ки агар ӯ вазифаи 

навоваронаро дар истеҳсолот амалӣ намояд ва ин мақомро метавонад боз бо 

осонӣ аз даст диҳад, гарчанде фаъолияти соҳибкориро бо роҳу раванди 

анъанавӣ, яъне кӯҳна идома диҳад»
17

. 

Воқеан бо гуфти иқтисоддонони дигар, ки онҳо низ ба ин масоили нав 

таваҷҷӯҳи хоса зоҳир кардааст, ин донишманди англис – Ф.А. Хайек (1899 - 

1940) - барандаи ҷоизаи ба номи А. Нобел дар соҳаи иқтисодиѐт (с. 1974) 

мебошад. Бино ба андешаи ӯ: «Соҳибкорӣ ин ҷустуҷӯ ва омӯзиши 

имкониятҳои нави иқтисодӣ тариқи шарҳи ин ѐ он намуди фаъолияти 

соҳибкорӣ мебошад. Ин ақидаро хеле муҳим арзѐбӣ намудан ба мақсад 

мувофиқ аст»
18

. 

Тақрибан баъд аз ҳафт соли ибрози ин гуна афкори иқтисодӣ 

иқтисоддони дигари хориҷии муқими яке аз кишварҳои хориҷӣ – Р. Хизрич 

ва М. Питерс ҳамин ақидаи нави Й. Шумпетерро комилан тарафдори намуда, 

навиштаанд: «Соҳибкорӣ – ин ҷараѐни тавлиди ягон амали нав, ки арзиш 

дорад, аммо соҳибкор шахсест, ки барои иҷрои он вақти зарурӣ ва неруяшро 

сарф менамояд, хавфу хатари молиявӣ, психологӣ ва иҷтимоиро ба ӯҳдаи худ 

гирифта, бар ивази он пул ва қаноатмандиро ба даст меоварад»
19

. 

Дар ҳақиқат, фикру ақидаи пажӯҳишгарони масоили иқтисодию 

иҷтимоӣ нисбати мавзӯи  назарии таҳқиқоти баррасишуда хеле гуногун буда, 

дар байни онҳо нисбати субъекти соҳибкорӣ вобаста бо хурд ѐ бузург будани 

онҳо, то ҳоло таърифи ягона вуҷуд надорад ва ба фикри муаллиф то ҳол 

масъалаи пояҳои назариявии вожаҳои поягии ―Соҳибкор‖ ва ―Фаъолияти 

соҳибкорӣ‖ аслан серпаҳлӯ, мураккаб ва баҳснок мебошанд. 

                                                           
17

 Шумпетер И.А. Теория экономического развития [Электронный ресурс]. - Экономическая онлайн 

библиотека. - 2014. – с. 21 - Режим доступа:http:// экономтеория. рф/%D1%82%D0%B5%D0%BA% D1%81 % 

D1%82/717. 
18

 Фридрих А. Хайек Частные деньги [Электронный ресурс]. – Московский Либертариум. - 1994-2014.- с. 12 

- Режим доступа: http://www.libertarium.ru/l_lib_prmoney. 
19

 Хизрич Р., Питерс М. Предпринимательство или как завести собственное депо и добиться успеха: Вып. I. 
Предприниматель и предпринимательство: пер. с англ.-М.: Прогресс, 1990. - с. 36 



20 

 

Мо дар ин ҷо, хеле зарур меҳисобем, ки таҳавуллоти фикру андешаҳои 

пажӯҳишгарони мухталифи илму амали иқтисодиро нисбати мафҳуми 

истиллоҳи «соҳибкор», «соҳибкорӣ», «фаъолияти соҳибкорӣ» ва мазмуни 

мухтассари онҳоро аз нигоҳи таърихӣ – хронологӣ дар ҷадвали 1.1.1 инъикос 

намоем. 

Ҷадвали 1.1.1.  

Таҳаввулоти мафҳуми «соҳибкор», «соҳибкорӣ» ва таърихӣ -хронологии 

онҳо аз назари намояндагони илми иқтисодӣ 

Солҳо 
Муаллифи 

таъриф 
Асар 

Мазмуни таърифи истилоҳи “Соҳибкор” 

ва “Фаъолияти соҳибкорӣ” 

1725 Р. Кантилон 
Очеркҳо оид ба 

табиати тиҷорат 

Соҳибкор – ин шахсест ки дар шароити 

хавфу хатари иқтисодӣ амал мекунад.  

1776 А. Смит 

Тадқиқот оид ба 

табиат ва сабабҳои 

пайдоиши боигарии 

халқҳо 

 

Соҳибкор молики корхона ва 

татбиқкунандаи идеяҳои тиҷоратӣ 

мебошад. Вазифаи асосии ӯ  ташкил ва 

идоракунии истеҳсолот дар доираи 

фаъолияти муқаррарӣ мебошад.  

1830 Ж. Б. Сэй 
Китоби иқтисоди 

сиѐсӣ 

Соҳибкорӣ ин мувофиқати омилҳои 

истеҳсолӣ дар нуқтаи мавҷудаи фазои 

бозоргонӣ мебошад. Соҳибкор нафарест, ки 

одамонро дар доираи воҳидҳои истеҳсолӣ 

ташкил менамояд. Соҳибкор дар маркази 

раванди истеҳсолот ва тақсимот меистад ва 

ташкилу фурӯши маҳсулот асоси 

фаъолияти соҳибкорӣ ба шумор меравад.  

1890 А. Маршал 
Принсипҳои илми 

иқтисодӣ 

На ҳамаи хоҳишмандон соҳибкор шуда 

метавонанд. Интихоби «табиӣ» -и соҳибкор 

дар табиат, ки аз ҷониби Чарлз Дарвин 

кушода шудааст, ба вуҷуд меояд.  

1921 Ф. Найт 

Китоби «Хавфу 

хатар, номаълумӣ ва 

фоида» (қисми 2) 

Менеҷер он вақт соҳибкор мешавад, ки агар 

амалҳои ӯ мустақилона бошанд ва ӯ барои 

масъулияти шахсӣ омода гардад. Даромади 

соҳибкорӣ ин фарқият байни даромади 

эҳтимолии ширкат ва бузургии воқеии он 

мебошад.  

1934 Й. Шумпетер 
Назарияи рушди 

иқтисодӣ 

Соҳибкор –шахси навовар, ки технологияи 

навро таҳия мекунад.  

1961 Д.Макклелланд 
Назарияи талаботи 

Макклелланд 

Соҳибкор – шахси басо фаъол, ки дар 

шароити хавфу хатари мӯътадил фаъолият ѐ 

амал менамояд.  

1964 П. Друкер 

Бозор: чи тавр 

пешсаф шуд. 

Таҷриба ва 

принсипҳо 

Соҳибкор – шахсест, ки ҳар як имкониятро 

бо манфиати ҳадди аксар истифода 

мебарад.  

    1975 А. Шапиро 
Назарияи рушди 

фирма 

Соҳибкор – шахсе мебошад, ки 

ташаббускорӣ ва механизмҳои иҷтимоӣ – 

иқтисодиро ташкил менамояд. Дар шароити 

хавфу хатар амал карда, ҷавобгарии 
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пурраро барои эҳтимоли натиҷаи манфии 

фаъолиятро ба уҳда мегирад.  

1985 Р. Хизрич 

 

Соҳибкорӣ ѐ чи тавр 

кори худро оғоз 

карда, ба 

муваффақият ноил 

гардид. 

Соҳибкорӣ – ҷараѐни таъсиси ягон 

амалиѐти нави  иқтисодӣ, ки арзиш дорад, 

аммо соҳибкор – ин нафаре, ки барои ин 

вақт ва қувваи худро сарф менамояд, ба 

зимааш хавфу хатари молиявӣ, психологӣ 

ва иҷтимоиро мегирад, бар ивази ин дар 

шакли мукофот – пуд ва қаноатмандиро 

нисбати натиҷаи ба даст омада, соҳибӣ 

менамояд.  

2014 - 

 

 

Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар 

бораи ҳимоя ва 

дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ» 

Соҳибкорӣ - фаъолияте мебошад, ки дар 

заминаи таваккал ва хавфҳои худ аз ҷониби 

шахсоне амалӣ карда мешавад, ки онҳо дар 

асоси қонунҳои амалкунанда ба қайд 

гирифта шудаанд. Соҳибкорӣ барои 

танзими гирифтани даромад аз истифодаи 

амвол, фурӯши мол, иҷрои кор ва 

хизматрасониҳо амалӣ карда мешавад.  

2004 

 

С.Дж. Комилов   

 

Предпринимательств

о: вопросы развития 

и государственного 

регулирования.-

Душанбе: 2004с. 

Соҳибкорӣ - ин ташкили фаъолияти 

мустақилонаи иқтисодӣ, ки барои ба даст 

овардани фоида нигаронида шуда, ҳамчун 

раванди босуръати қобилияти соҳибкорӣ 

мебошад, ки  онро ба сифати яке аз 

захираҳои иқтисодӣ, ки ба рушди 

фаъолияти иқтисодӣ, инноватсионӣ ва 

сармоягузорӣ метавон дохил намуд.  

2004 

 

Қ.Қ.Толибов  

 

Приоритетные 

направления малого 

предпринимательств

а в Республики 

Таджикистан. Дисс 

… канд. экон. наук 

[Текст]: 08.00.05/ 

К.К. Толибов - 

Душанбе: 2011. 

Соҳибкорӣ ба худ завқ, ташаббускорӣ, 

мутақилият ва фаъолити навовариро дар 

субъектҳои хоҷагидорӣ, барои мақсади 

фоидаи зиѐд ба даст овардан ва ноил шудан 

ба имкониятҳои нав аз натиҷаҳои 

имконпазир таҷассум менамояд.  

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

Варианти 

муаллиф 

Дисс. ташаккул ва 

рушди фаъолияти 

соҳибкории хурд 

(дар асоси маводҳои 

савдои чаканаи 

Тоҷикистон) 

Cоҳибкории хурд – ин намуди махсуси 

фаъолияти иқтисодӣ аст, ки ба моликияти 

хусусӣ асос ѐфтааст, ба риояи қонунҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба соҳибкорӣ 

ҳамоҳанг буда, мустақилона, эҷодкорона, 

тавакаллона бо мақсади ба даст овардани 

фоидаи афзуншаванда бо роҳи тавлид, 

фурӯши маҳсулот ва хизматҳои гуногун 

амалӣ мегардад.  

Сарчашма: таҳияи муаллиф 
 

Муқоисаи фикру андешаҳои олимони иқтисоддони хориҷӣ ва ватанӣ 

нишон дод, ки онҳо вожаҳои умумӣ вале аз ҳамдигар фарқкунандаро дар бар 

мегиранд.   
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Аз маълумотҳои ҷадвали 1.1.1 хулоса карда мумкин аст, ки соҳибкорӣ 

мафҳуми васеъ буда, ба пешбурди нисбатан озоди фаъолияти иқтисодӣ аз 

ҷониби шахсони ҳуқуқӣ (корхонаю ширкатҳо) ва шахсони инфиродӣ асос 

меѐбад. 

Ба андешаи баъзе олимони иқтисоддон вобаста ба моҳияти иқтисодии 

истилоҳи соҳибкории хурд ва таҳавулоти он шинос шудан ба маврид аст 

(ниг. ҷадвли 1.1.2.)  

Ҷадвали 1.1.2. 

Таърифи мафҳуми соҳибкории хурд дар асарҳои олимон –муҳаққиқони 

ватанӣ ва хориҷӣ 
Муаллифон Сол Таърифи мафҳум 

А.Д. Райзберг,  

Л.Ш. Лозовский  
2007 

«Соҳибкории хурд - фаъолияти мустақил ва ташаббускоронаи 

иқтисодӣ буда, тариқи истифодаи маблағҳои қарзӣ ѐ худӣ, таҳти 

таваккал ва ҷавобгарии моддӣ бо ҳадафи гирифтани фоида аз кори 

шахсии интихобкарда аст»
 20

  

А.Н. Черников  2012 

«Соҳибкории хурд - фаъолияти мустақилонаест, ки бо таваккали 

худ амалӣ карда мешавад ва ба гирифтани мунтазами фоида дар 

натиҷаи истифодаи амвол, фурӯши молҳо, иҷрои корҳо ва 

хизматрасонӣ  ба шахсоне, ки ба ин сифат ва тартиботи 

муқараркардаи қонун амал мекунанд»
21

 

Н.В. Ионова  2014 

«Соҳибкории хурд - унсури муҳими иқтисоди бозаргонӣ мебошад, 

ки бидуни он давлат наметавонад ба таври дилхоҳ рушд намояд. 

Соҳибкории хурд ба андозаи зиѐд суръати рушди иқтисодӣ, 

структура ва сифати маҳсулоти миллиро муайян мекунад»
22

 

А.Д. Дулова  2015 

«Таҳти вожаи соҳибкории хурд – фаъолияти соҳибкории шахсони 

воқеӣ ва ҳуқуқӣ, бо мақсади гирифтани фоида аз ҳисоби истеҳсолу 

фурӯши молҳо ва иҷрои хизматҳо, инчунин бо назардошти 

меъѐрҳое, ки ба соҳибкории хурд таалуқ доранд»
23

 

А.А. Атамазова  2016 

«Бизнеси хурд - фаъолияти соҳибкориест, ки субъектҳои иқтисоди 

бозорӣ метавонанд онро дар шароит ва меъѐрҳои мушаххас, муайян 

кардани қонунҳо, мақомоти намояндагӣ ва ғайра амалӣ гардонанд»
 

24
 

С.Ҷ. Комилов, 

Н.Х.Забиров  
2004 

«Соҳибкории хурд ҳамчун ташкили фаъолияти хурди иқтисодии 

мустақилест, ки барои ба даст овардани фоида, раванди 

тағйирѐбандаи қобилияти соҳибкорӣ тавсиф карда мешавад ва яке 

                                                           
20

 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., 

перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — с. 95  
21

 Черников А.Н. Малое предпринимательство: сущность и предпосылки эффективного развития // 

Российское предпринимательство. — 2012. — № 23 (221). — с. 13 
22

 Ионова Наталья Владимировна Малое предпринимательство в Сибирском федеральном округе: 

современное состояние и тенденции развития // Вестник НГПУ. 2014. №5 (21). – с. 32 - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-predprinimatelstvo-v-sibirskom-federalnom-okruge-sovremennoe-sostoyanie 

-i-tendentsii-razvitiya (дата обращения: 08.10.2020). 
23

 Дулова А. Д.  Малое предпринимательство: понятие и место в экономике страны [Электронный ресурс] - 

с. 6 //  SCI-ARTICLE // http://sci-article.ru/stat.php?i=1448628203  
24

 Атамазова А.А. Развитие малого предпринимательства в Чеченской Республике // Современные научные 

исследования и инновации. 2016. № 8. – с. 9 [Электронный ресурс]. URL: http://web.snauka.ru/issues 

/2016/08/70634 (дата обращения: 18.09.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/maloe-predprinimatelstvo-v-sibirskom-federalnom-okruge-sovremennoe-sostoyanie
http://sci-article.ru/stat.php?i=1448628203
http://web.snauka.ru/issues
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аз захираҳои иқтисодӣ аст, ки ба суръати рушди иқтисодӣ таъсир 

мерасонад»
 25

 

Қ.Қ. Толибов  2004 

«Соҳибкории хурд - ин фаъолияти иқтисодии шаҳрвандони 

инфиродӣ ва корхонаҳо мебошад, ки бо як ѐ якчанд меъѐри 

мушаххас тавсиф карда мешавад»
 26

 

С. Хабибов, 

Д.К.Эшов  
2006 

«Соҳибкории хурд - ин фаъолияти иқтисодии фаъолона, 

ташаббускорона, мустақилона, навоварона ва асосан дорои хавфу 

хатарест, ки ба гирифтани натиҷаи молиявӣ, яъне фоида нигаронида 

шудааст, аз ин рӯ, барои қонеъ гардонидани талаботи 

истеъмолгарони молу хизматҳо дар шароити иқтисоди бозорӣ 

равона шудааст»
 27

 

М.Д. Қодирова  2019 

«Соҳибкории хурд як намуди фаъолияти инноватсионӣ мебошад, ки 

бо масъулияти моддӣ ва хавфи соҳибкор бо истифодаи иттилооти 

иқтисодӣ ва захираҳо, инчунин навовариҳо дар ташкили истеҳсолот 

ва фурўши маҳсулот ѐ хизматрасонӣ бо мақсади қонеъ кардани 

ниѐзҳои ҷомеа ва ба даст овардани фоида ѐ даромад ташкил карда 

шудааст» 28 

З. Х. Лолаев  2019 

«Соҳибкорӣ - ин як фаъолияти хурду миѐнаи иқтисодӣ мебошад, ки 

фаъолнокии он дар давраи муайян тадбири таъсиргузор барои 

татбиқи технологияҳои пешрафта дар рушди иқтисодиѐт ва 

бозсозии сохторӣ мебошад»
 29

 

З.С. Султонов  2019 

«Соҳибкории хурд - бахши муҳими иқтисодиѐт муаррифӣ карда 

мешавад, ки фаъолияти мустақилона, ташаббускорона, навоварона 

ва хавфнок мебошад, ки барои ба даст овардани фоидаи ҳадди аксар 

дар натиҷаи фаъолияти молиявӣ, қонеъгардонидани талаботи аҳолӣ 

ва иқтисодиѐт ба молу хизматҳо дар шароити амиқтар шудани 

муносибатҳои бозорӣ равона мебошад»
 30

 
 

**Таҳияи муаллиф 

Чуноне, ки аз андешаи олимони хориҷиву тоҷик маълум мегардад 

маънои ягонаи истилоҳи соҳибкории хурд то имрӯз дар саифаҳои адабиѐти 

иқтисодӣ вуҷуд надорад. Дар баробари ин боиси зикр аст, ки аксарияти 

таҳқиқотгароне, ки мо дар боло зикр кардем ба нишонаҳои фарқкунандаи ин 

категорияро ба монанди мустақилият, эҷодкорӣ, ташабускорӣ, навоварӣ ва 

хавфу хатарро бо мақсади ба даст овардани фоида қайд намудаанд. 

                                                           
25

 Комилов С.Д., Забиров Н.Х. Предпринимательство: вопросы развития и государственного регулирования. 

- Душанбе: РИА Статус, 2004, - с. 5. 
26

 Толибов К.К. Приоритетные направления развития малого предпринимательства в Республике 

Таджикистан// Автореферат дисс. кан. экон. наук - Душанбе, 2004. – с. 9. 
27

 Хабибов С.Х., Эшов Д.К. Малое предпринимательство (вопросы становления, кредитно – финансовой 

поддержки и развития). – Душанбе: «Ирфон», 2006. – с. 6. 

 
28

 Қодирова М.Д. Механизм управления развитием малых форм предпринимательской деятельности в сфере 

здравоохранения в условиях рыночной экономики // Автореферат дисс. кан. экон. наук - Душанбе, 2019. – с. 

35. 
29

 Лолаев З.Х. Развитие малого и среднего предпринимательства в промышленности как основа 

индустриализации национальной экономики» (на материалах республики Таджикистан) // Автореферат 

дисс. кан. экон. наук –Душанбе, 2019.- с. 19.  
30

 Султонов З.С. Организационно-экономические аспекты инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства в Республике Таджикистан // Автореферат дисс. кан. экон. наук - Душанбе, 2019. – с. 

7. 



24 

 

Ба назари муаллифи диссертатсия, ин нишонаҳои зикршуда дар ҳақиқат 

ба моҳият ва мазмуни соҳибкории хурд ба андозае ҷавобгӯ бошанд ҳам, вале 

хеле аз ҳамдигар фарқ доранд. Бояд зикр кард, ки соҳибкории хурд ин як 

шакли махсуси фаъолияти соҳибкорӣ маҳсуб мешавад, ки маҳз дар шароити 

иқтисоди бозорӣ бештар мавриди истифода қарор мегирад ва бояд ҳамчун 

фаъолияти нисбатан озоди иқтисоди бо намуди хоҳ истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, 

машваратӣ, молиявӣ бошад, ба ҳайси шахси соҳибкори инфиродӣ ва шахсони 

ҳуқуқие, ки ба ин кор шуғли амалӣ доранд, ҳамеша дар шароити пайдо 

шудани хавфу хатар ва мақсаднок фаъолияти иқтисодиро дар асоси ғояҳои 

навгонӣ ин ѐ он намуди машғулият барои ба даст овардани фоида ба пеш 

баранд ва хавфу хатарҳои мавҷударо бо ақлу заковати кордонӣ, донишҳои 

ҳаматарафаи иқтисодӣ, техникӣ, риѐзӣ ва бо риояи санадҳои ҳуқуқӣ - 

меъѐрии соҳибкорӣ ва бо истифодаи хусусиятҳову ананаҳои миллӣ, бо 

назардошти таҷрибаи пешқадами кишварҳои хориҷӣ ва дастовардҳои илмӣ, 

техникию технологӣ дар амали хоҷагидорӣ барои манфиати давлату миллати 

худ, коллективи худ ва барои қонеъ гардонидани талаботи оилаи худ, барои 

беҳтар кардани шароити иқтисодиву иҷтимоии ватани худ собиққадамона ва 

софдилона фаъолият намояд.   

Ба андешаи муаллифи кори диссертатсионӣ «Соҳибкории хурд – ин 

намуди махсуси фаъолияти иқтисодӣ мебошад, ки ба моликияти хусусӣ асос 

ѐфтааст, ба риояи қатъии қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои 

ҳуқуқӣ – меъѐрии амалкунанда оид ба соҳибкорӣ ҳамоҳанг буда, 

мустақилона, эҷодкорона, тавакаллона бо мақсади ба даст овардани фоидаи 

афзуншаванда бо роҳи тавлид, фурӯши маҳсулот ва хизматҳои гуногун амалӣ 

мегардад»
31

.    

                                                           
31 Валиев Н.Ш. Моҳияти иқтисодӣ, таҳаввул ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон // Паѐми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иқтисодӣ. Маркази табъу нашр, 
баргардон ва тарҷума:. Душанбе 2018, №5 – С. 120 -125. 
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Ҳамчунин, натиҷаи баҳогузории аз ҷониби олимон – иқтисоддонон аз 

рӯи нишонаҳои хоси мафҳуми «Соҳибкор» ва «Соҳибкорӣ» дар замимаи 

1.1.1. аз ҷониби муаллиф пешниҳод шудааст, хеле ҷолиб аст. 

 Фаъолияти соҳибкории муосир, ки дар фазои татбиқи амалии иқтисоди 

бозорӣ суръат мегирад, ба андешаи мо, ҳамчун фаъолияти мустақилона, 

навоварона ва таваккалонаи хоҷагидорӣ фаҳмида мешавад, ки  ғояву асоси 

онро ҷустуҷӯи доимии идеяҳои ҷолиб, имкониятҳо, навгониҳо, малакаи 

ҷалбнамоӣ ва истифодаи самараноки сарватҳои иқтисодӣ (меҳнатӣ, моддӣ, 

молиявӣ, иттилоотӣ ва ғ.), ки  аз сарчашмаҳои гуногун ташаккул меѐбанд, ба 

ҳадафи асосӣ ба даст овардани фоидаи иқтисодӣ ва ҳамзамон қонеъ 

намудани тақозои истеъмолгарон дар бозор, пеш аз ҳама аҳолӣ бо молу 

маҳсулот, хизматрасониҳо ва иҷрои ҳар гуна корҳои гуногуни иқтисодӣ.   

Дар баробари ин бояд қайд намуд, ки соҳибкор дар асоси 

қонунгузориҳои ҷорӣ бояд сарчашмаҳои захираҳоро «ҷустуҷӯ» намояд. 

Аз ин андешаҳои дар боло зикршуда месазад қайд намоем, ки 

фаъолияти соҳибкорӣ ин фаъолияти мустақилест, ки бо таври  навоварона, 

эҷодкорона, ташаббускорона ва таваккалӣ барои гирифтани фоидаи афзоянда 

ва ҳалли масоили иҷтимоӣ дар ҷомеа пеш бурда мешавад. Фаъолияти 

мазкур аз истифодаи объектҳои ғайриманқул, фурӯши молҳо, иҷроиши 

корҳо ва расонидани хизматрасониҳо ба гирифтани фоида равона карда 

шудааст ва аз тарафи шахсони ба сифати соҳибкор бо тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузорӣ ба қайд гирифташуда, амалӣ мегардад
32

. 

Фикру ақидаҳои дигари олимонро бояд таъкид кард, ки соҳибкориро 

ҳамчун «Фаъолияти мустақилонаи бо ташабусси шаҳрвандон пайдошаванда, 

ки ба гирифтани фоида ѐ ин ки даромади шахсӣ равона карда шудааст, аз 

                                                           
32

 Асаул А.Н., Владимирский Е.А., Гордеев Д.А., Гужва Е.Г., Петров А.А., Фалтинский Р.А. 

Закономерности и тенденции развития современного предпринимательства /Дар таҳрири д.и.и., проф. 
А.Н. Асаула. - СПб.: АНО ИПЭВ, 2008. - с.76  
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номи худ ва бо масъулияти амволии худӣ бурда мешавад, ѐ ин ки бо ном ва 

масъулияти амволии шахси ҳуқуқӣ амал мекунад» таъриф медиҳад
33,34

. 

Як қатор олимони самти илми иқтисодӣ, масалан В.Е. Савченко 

чунин мепиндорад, ки ҳангоми муайянкунии моҳияти иқтисодии 

соҳибкорӣ бояд худро аз сифатҳои шахсии соҳибкор дур гирифт. Аз рӯи 

ақидаи В.Е. Савченко, соҳибкор - ин «Омили субъективии такрористеҳсол 

буда, қодир аст дар асоси ташаббускорӣ ва навоварӣ, аз масъулияти пурраи 

иқтисодӣ натарсида, ба таваккал рӯ ба рӯ шавад ва дигар омилҳои 

истеҳсолотро ба таври хосса бо мақсади дар оянда гирифтани даромади 

иловагӣ омезиш намояд»
35

. 

Ҳамзамон ҳамин олим чунин мешуморад, ки мақсади соҳибкор ин 

гирифтани фоидаи дилхоҳ набуда, балки даромад аз фаъолияти соҳибкорӣ 

мебошад. Маблағи фоида натиҷаи амалисозии фаъолияти махсуси соҳибкор 

зери таъсири омилҳои истеҳсолот аст, ки ба таваккали корӣ, мустақилият ва 

инноватсияҳо такя мекунад. Зарурати ба таври  комплексӣ истифода 

намудани омилҳои истеҳсолот дар асоси навовариҳо аз қобилияти шахсии 

соҳибкор вобастагии калон дорад. Дар ин маврид, иддае аз олимон
36

 корҳои 

зерини соҳибкори муваффақро номбар кардаанд: 

 қабул намудани қарорҳои ғайристандартии навоварона на танҳо дар 

ҳолатҳои стандартӣ, балки дар ҳолатҳои номуайянӣ ва тағйирѐбанда; 

 пешниҳоди ақидаҳои нави истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ, пешгуи кардани 

вазъи давраи оянда бо дарназардошти гирифтани фоидаи ҳадди аксар; 

 ба таври фаврӣ баҳо додан ба навовариҳо дар раванди истеҳсолот аз 

нуқтаи назари самаранокии интиҳоии онҳо; 

                                                           
33

 Блинов А.О., Шапкин И.Н. Малое предпринимательство: Теория и практика. - М.: Дашков и К, 

2003.-  с. 92 
34

 Блинова H.A. Макроэкономические финансовые инструменты повышения конкурентоспособности 

промышленных предприятий малого бизнеса/ Автореферат дисс.. номз.илм.иқт.- М.,2006. - с. 26  
35

 Попков В.П., Евстафьева Е.В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы. - 

СПб.: Питер,2007. -  с. 52  
36

 Каганов В.Ш., Васильев A.B. и др. Организация поддержки малого бизнеса / Под ред. Каганова 

В.Ш. - М.: Академия менеджмента и рынка, 2000.-  с.65 
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 баҳо додан ба вазъи муосири бозор аз нуқтаи назари расидан ба 

ҳадафи асосии фаъолияти иқтисодии корхона ва қонеъ намудани талаботи 

истеъмолгарон ба молу хизматрасониҳо; 

 таваккал намудан дар шароити тағйирѐбии вазъи бозор; 

 таҳлил намудани иттилоот ва баровардани хулосаи дуруст дар 

алоқаманди бо вазъи ҷойдоштаи бозори молҳо ва хизматрасониҳои пулакӣ. 

Новобаста ба роҳи таърихии тӯлонии ташаккул ва рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ, ҳоло оид ба моҳият ва муҳтавои он фикру андешаи ягона миѐни 

мутахассисон ва олимон вуҷуд надорад. Дар вобастагӣ бо ин, зарурати 

таҳлили амиқи ҷараѐни бавуҷудоӣ, ташаккул ва рушди соҳибкорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миѐн меояд. 

Хусусиятҳои фарқкунандаи соҳибкории хурд ва миѐна дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар расми 1.1.1. оварда шудааст 
37; 38; 39

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.1.1. Хусусиятҳои фарқкунандаи соҳибкории хурд ва миѐна дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

                                                           
37

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ―Дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ‖ аз 02.01.2020с, 

№1684, с.2 
38

 Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Нашри расмӣ) – Душанбе: Агентии давлатии омори назди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019. с 245 
39

 Таҳияи муаллиф 

Шумораи миѐнасолонаи кормандон 

 

Хусусиятҳои фарқкунандаи соҳибкории хурд ва миѐна дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

На зиѐдтар аз 30 нафар 

Соҳибкории хурд  

То 1000000 сомонӣ 

аз 30 то 100 нафар 

Соҳибкории миѐна 

аз 1000000 то 25000000 сомонӣ 

Даромади умумии дар як сол (Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва 
дастгирии давлатии соҳибкорӣ аз 02.01.2020с, №1684, с.2) 

Барои истењсолкунандагони 
мањсулоти кишоварзї то 50 нафар 

Барои истењсолкунандагони мањсулоти 
кишоварзї аз 50 то 200 нафар 
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Масоили ташаккул ва рушди соҳибкории хурду миѐнаро дар замони 

соҳибистиқлолии Тоҷикистон метавон ба се давраи ба ҳамдигар пайванд 

ҷудо кард: 

1. Давраи якум  (солҳои 1991 - 2000) – тағйирѐбии муносибатҳои 

бозорӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ.  

2. Марҳилаи дуввум (2001-2010) – ташаккули соҳибкорӣ.   

3. Марҳилаи сеюм (аз соли 2011 то имрӯз) – фаъолнокии рушди 

соҳибкорӣ.  

Соҳибкорӣ дар низоми муносибатҳои бозорӣ мавқеи афзалиятнокро 

ишғол менеамояд. Фаъолгардонии тамоми шаклу намудҳои соҳибкорӣ аз 

ҷумла соҳибкории истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ ба танзим ва дастгирии давлатӣ 

ниѐз дорад, ки айни ҳол заминаи қонуну қарорҳои махсуси ҳукумати 

Тоҷикистон амалӣ шуда истодааст. 

Ҳамин тариқ, ҳама гуна фаъолияти иқтисодиро ба фаъолияти  

соҳибкорӣ шомил кардан мумкин нест, зеро он танҳо ҳамон фаъолияти 

иқтисодиест, ки аломатҳои муайянро дар бар мегирад:  

- фаъолияти мустақили соҳибкорӣ ва масъулияти пурраро ба зимма 

гирифтани соҳибкорон; 

- пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ бо роҳи бақайдгирии расмии 

субъекти соҳибкорӣ ва мувофиқати он ба заминаи қонунгузории мавҷуда; 

- асоси пешбурди соҳибкорӣ ташаббуси эҷодӣ, ҷустуҷӯ ва навоварӣ бо 

мақсади ба даст овардани фоида аст, ки он муҳаррики асосӣ маҳсуб мешавад; 

- марбут ба татбиқи стратегияи муайян ва хавфу хатари шахсии 

соҳибкор барои ба даст овардани  фоидаи афзуншаванда дар муддати 

муайяни вақт ва фазо; 

- фаъолияти соҳибкорӣ бояд мунтазам сурат гирад, зеро он бо раванди 

такрористеҳсолкунӣ ва зинаҳои асосии он алоқаманд аст. 

Ҳамин тариқ, ба андешаи мо, соҳибкории хурд фаъолияти 

ташаббускорона ва нисбатан мусақили иқтисодии субъектҳои махсуси 
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хоҷагидорӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ мебошад, ки ба  таҳия ва татбиқи 

воқеии стратегияи муайян барои ба даст овардани фоида чун натиҷаи ниҳоии 

фаъолияти молиявӣ тавассути пешниҳоди мол ва хизматрасониҳои гуногун, 

ки талаботи истеъмолгаронро дар бозор қонеъ мекунад, алоқаманд аст; 

инчунин вай бо хавфу хатари бештари соҳибкор, хусусияти навоварона, ки 

барои ба даст овардани ҳадафи асосии иқтисодӣ ва саҳмгирӣ дар ҳалли 

корҳои самти иҷтимоӣ низ равона карда шудааст, ки истифодаи нерӯю 

истеъдоди соҳибкор ва истифодаи оқилонаи сарватҳои маҳдуди иқтисодиро 

бояд пайгирона таъмин намояд. 

Бо вуҷуди он таҳлил нишон медиҳад, ки дар замони соҳибистиқлолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чораю тадбирҳои судманд, аз ҷумла заминаҳои 

боэътимоди меъѐрҳои ҳуқуқӣ оид ба рушди соҳибкории хурд ва дастгирии 

давлатии он гузошта шуданд, стратегия ва барномаҳои инкишофи он дар 

сатҳи ҷумҳурӣ, вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо барои солҳои гуногун таҳия ва 

тасдиқ карда шуданд, ки дар натиҷаи ҳамаи ин ҳиссаи бахши хусусии 

соҳибкорӣ дар санаи 01.01.2019  ба 70% дар иқтисодиѐти миллӣ расидааст. 

Дар соҳаи савдо ва хӯроки омма ин нишондиҳанда дар ҳаҷми гардиши 

чаканаи мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 90% - ро ташкил намуд, ки 

тағйироти ҷиддӣ дар самти татбиқи амалии иқтисоди бозорӣ ба ҳисоб 

меравад. 

Ҳамин тариқ, баррасӣ ва омӯзиши фикру андешаҳои гуногуни олимон 

– иқтисоддонони ватанию хориҷӣ, донишҳои дар қобусномаю фарҳангҳои 

иқтисодӣ ва низоми қонунгузории амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

нишон дод, ки мафҳуми вожаҳои «соҳибкор» ва «соҳибкории хурд» бо 

ҳамдигар пайвандии хеле зич дошта, ҳамзамон ба фаъолияти иқтисодии 

шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ таъсири мусбат мерасонад. Дар баробари 

ин, дар санадҳои ҳуқуқӣ – меъѐрии амалкунандаи Тоҷикистони 

соҳибистиқлол нишонаҳои муҳим ва хусусиятҳои хосси ташкили ин намуди 
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соҳибкории муассир, маъною муҳтавои амиқи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва 

технологии онҳо ба таври мушаххас шарҳу тавзеҳ ѐфтаанд.  

Дар хотима, нисбат ба таҳлили вазъи муосир ва ҳалли масъалаҳои 

мубрами иқтисодӣ хулоса бояд намуд, ки фаъолияти соҳибкории хурд ва 

рушди бомароми шаклу намудҳои он барои ҳар як шахс, хоҳ инфиродӣ ѐ 

шахси ҳуқуқӣ бошад дар доираи муносибатҳои бозорӣ омили муассир дар 

таъмини рушди иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ба 

ҳисоб меравад.  Дар ин раванд, омӯзиши ҳамаҷонибаи масоили илмӣ – 

иқтисодӣ ва амали намудани сиѐсати иқтисодии Ҳукумати Тоҷикистон, 

чораю тадбирҳои судманд дар ин ҷодаи бо мақсади рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ ва самарабахшии ислоҳоти иқтисодӣ дар кишвари маҳбуби мо 

аҳамияти калон дорад.     

 

1.2 Муҳити мусоиди соҳибкории хурд: мафҳум, 

 таркиб ва нақши он 
 

Рушди босуръат ва мунтазами фаъолияти соҳибкорӣ, алалхусус 

субъектҳои соҳибкории хурд бо таъмини шарту шароити мусоид ва омилҳои 

муассир вобастагии ногусастанӣ дорад. 

Таҳлилҳои муаллифи кори илмии мазкур нишон дод, ки дар адабиѐти 

иқтисодии замони муосир нисбати муҳити мусоиди соҳибкорӣ дар назария ва 

амалияи хоҷагидории ватанӣ ва кишварҳои ИДМ андеша ва вожаҳои гуногун 

истифода мешаванд, ки ба ин қатор «Муҳити бозорӣ», «Муҳити хоҷагидорӣ», 

«Муҳити сармоягузорӣ» ва «Муҳити соҳибкорӣ» дохил мешаванд. Ҳамзамон 

бояд ѐдовар шуд, ки дар кишварҳои хориҷӣ ин калимаҳо хеле кам 

вомехуранд. Дар саҳифаҳои адабиѐти иқтисодии илмии хориҷа ба ҷои онҳо 

истилоҳи «Муҳити корӣ» ва «Муҳити ташкилот (фирма)» ва ватани бошад 

―Муҳити соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ‖ бештар ба назар мерасад. 

Вобаста ба ин масъала зикр намудан ҷоиз аст, ки нисбат ба вожаҳои 

«Муҳити хоҷагидорӣ», «Муҳити сармоягузорӣ» ва «Муҳити бозорӣ» ба 
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андешаи мо истифодаи истилоҳи «Муҳит ѐ фазои мусоиди соҳибкорӣ» ба 

ҳадаф ва мазмуни мавзӯи кори таҳқиқотии мо бештар мутобиқат мекунад, 

гарчанде нисбати мафҳуми он андешаи олимони иқтисоддон гуногун аст. 

Масалан, пажуҳишгарони масоили зикр шуда Кусакина О.А. ва Палцев 

Н.И дар шакли мухтасар навиштаанд: «Муҳити соҳибкорӣ – маҷмӯи шартҳои 

муайян аст, ки дар доираи он соҳибкор фаъолият менамояд . 

Дар баробари ин муаллифон чунин қайд менамоянд, ки рушди 

соҳибкорӣ бо муҳит алоқамандии зич дорад, муҳити мусоид бошад ба рушди 

соҳибкорӣ ва баланд гардидани самаранокии иҷтимоӣ – иқтисодии он равона 

карда шудааст. 

Муаллифони дигар - В.В. Гребеник, С.В. Шкодинский зери мафҳуми 

―Муҳити соҳибкорӣ‖ пешниҳод мекунанд, ки ҳолати мусоиди иҷтимоӣ – 

иқтисодӣ, сиѐсӣ, шаҳрвандӣ – ҳуқуқӣ бояд фаҳмида шавад, ки ба 

шаҳрвандони қобили меҳнат озодии иқтисодиро баҳри машғул шудан ба 

фаъолияти соҳибкориро, ки он ҳам барои қонеъ гардонидани талаботи ҳама 

субъектҳои иқтисоди бозорӣ нигаронида шудааст, таъмин менамояд
40

. Вале 

ин нукта то андозае баҳснок буда, рушди соҳибкорӣ ба шароити мусоҳид 

бештар зарурат пайдо мекунад. Аммо хотирнишон кардан бомаврид аст, ки 

таъмини чунин шароит ба ташаккул ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ таъсири 

назаррас расонида метавонанд.  

Муҳити мусоиди соҳибкорӣ чунин шароитҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро 

дар назар дорад, ки мустақилияти фаъолияти соҳибкор, кам кардани сатҳи 

хавфу хатари фаъолияти соҳибкорӣ, кафолати ҳуқуқии масъулият, таъмини 

ҳавасмандгардонии соҳибкорро баҳри ба даст овардани самараи тиҷоратӣ ва 

масъулияти иҷтимоӣ таъмин менамояд
41

. 
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 Гребенник В. В. Основы предпринимательства / В. В. Гребенник, С. В. Шкодинский. – М.: Изд-во 
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Яке аз олимони шинохтаи рус дар масъалаҳои илмӣ ва амалии 

соҳибкорӣ М.Г.Лапуста мебошад, фикри худро ин тавр баѐн кардааст- 

муҳити соҳибкорӣ – ин вазъи солим ва шароитҳои мувофиқи иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, сиѐсӣ, ҳуқуқӣ – шаҳрвандӣ дар дохили кишвар бавуҷудомадае 

мебошад, ки озодии иқтисодиро барои шаҳрвандони қобили кор, барои 

машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ ва қонеъ гардонидани эҳтиѐҷи 

субъектҳои иқтисоди бозориро таъмин менамояд
 42

. 

Ғайр аз ин, дар муқаррароти зерин унсурҳои таркибии муҳит, ки ба 

дохилӣ ва берунӣ одатан тасниф карда шудаанд, шинос мешавем. Бояд зикр 

намуд, ки чунин таснифотро як гурӯҳ муаллифони мактаби иқтисодии 

Федератсияи Россия - профессорон В.Я.Горфинкел ва В.А. Швандар 

пешниҳод кардаанд ва тибқи он ―Муҳити фаъолияти корхона‖ – ро дохил 

намуда, онро ба муҳити дохилӣ ва берунӣ қисмат кардаанд
43

.  Андешаи 

онҳоро мутахассисони дигар В.Н. Наумов тарафдори кардааст
44

.  Вале В.П. 

Попков ва Е.В.Евстафева истилоҳи ―Муҳити ташкилии корхона‖ – ро 

истифода бурдаанд
45

, ки ба фикри мо аз мавзӯи таҳқиқотӣ маншаъ 

гирифтааст.    

Ташаккули муҳити мусоҳиди соҳибкорӣ дар ҳақиқат яке аз масъалаҳои 

илмӣ ва амалӣ ба ҳисоб меравад.  

Ба андешаи мо рушди фаъолияти оҳибкории хурд имрӯз омили 

муассири таъмини рушди иқтисодӣ мебошад. Субъектҳои фаъолияти 

соҳибкориии хурд ва рушди босуръати он дар аксари соҳаҳои иқтисодиѐти 

миллии Тоҷикистон, хусусан дар саноат, комплекси агросаноатӣ, сохтмон, 

энергетика, савдои чакана ва хӯроки умумӣ бояд дар оянда боз босуръати 

афзоянда рушд кунанд.  
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Соҳибкории хурд аз таъсири омилҳои муҳити беруна ва дохилӣ 

вобастагии қавӣ дорад. 

Бо мақсади таҳлил ва баррасии таъсири комплексии ин омилҳо ба 

рушди корхонаҳои соҳибкории хурд ва субъектҳои соҳибкории инфиродӣ 

мувофиқи мақсад мебошад, зеро ин амал имкон медиҳад, ки ба вазъи воқеию 

муосири он, баҳои объективӣ ва муносиб дода шавад.  

Муҳити беруна ҳамаи он омилҳоро дар бар мегирад, ки ба фаъолияти 

соҳибкории хурд ва инфиродӣ таъсири мустақим ва ғайримустақим 

мерасонанд. Аммо дар раванди ташаккулѐбии муҳити мусоид барои пеш 

бурдани фаъолияти соҳибкории хурд, аз ҷумла инфиродӣ зарурат ба миѐн 

меояд, ки мо омилҳои муҳити берунаи дур ва наздикро аз ҳамдигар фарқ 

намоем. 

Дар мавриди дилхоҳ ба омилҳои муҳити беруна сабабҳои 

умумииқтисодӣ, ҳуқуқӣ, илмӣ – техникӣ, технологӣ, иҷтимоӣ, демографӣ, 

сиѐсӣ ва табиӣ тааллуқ доранд.  

Коршиноси намоѐни дигар А.Н. Асаул гуфтааст: муҳити соҳибкорӣ – 

мавҷудияти шароитҳо ва омилҳоест, ки ба тағйирѐбии вазъи фаъолияти 

субъектҳои соҳибкорӣ таъсир мерасонад ва қабули қарорҳои идоракуниро 

оид ба истифода ва бартараф кардани онҳо талаб менамояд
46, 47

. Дар ин ҷо, 

маҷмӯи омилҳои объективӣ ва субъективӣ дар назар аст, ки субъектҳои 

соҳибкорӣ имконияти муваффақ шуданро дар татбиқи мақсадҳои дар пеш 

гузошташуда  дар худ таҷассум намуда, ба таъсири омилҳои ба фаъолияти 

соҳибкорӣ новобаста аст вале муҳити дохилӣ низ дар ин маврид бояд ҳамеша 

мавриди таҳлил ва хулосабардорӣ қарор дода шаванд.  

Аз нуқтаи назари муаллифи диссертатсияи мазкур  муҳити соҳибкорӣ – 

маҷмӯи омилҳои гуногунсамти берунӣ ва дохилӣ мебошанд, ки дар давраи 

муайяни вақту фазо ҷой дошта, барои ташаккул ва рушди бомарому ояндаи 
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фаъолияти иқтисодӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ, вилояту ноҳия, шарҳо, соҳаҳои 

иқтисодиѐт ва албатта, корхонаҳо заминаи боэътимод муҳайѐ менамояд.    

Профессори иқтисоддони Россия А.П. Латкин дар такя ва пажуҳишҳои 

худ дар ин ҷода қайд менамояд, ки шароити ташаккули муҳити соҳибкорӣ 

метавонад таъсири мусбат ва манфӣ ба фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ 

дошта ва инро танҳо амалиѐти таҳлили иқтисодӣ муайян карда метавонад
48

, 

ки ба андешаи мо пурра ҳақ ба ҷониби ӯ мебошад.   

Месазад ба андешаи як қатор муаллифон розӣ шуд, ки ба ақидаи онҳо 

муҳити соҳибкорӣ таъсири назарраси худро ба рақобатпазирӣ ва фаъолияти 

инноватсионии субъектҳои соҳибкорӣ расонида метавонад
49

. 

Ҷадвалли 1.2.1.  

Шарҳи мухтасари маънои истилоҳи муҳити соҳибкорӣ аз ҷониби олимони 

кишварҳои хориҷӣ ва тоҷик 

Олимони 

иқтисоддони 

хориҷӣ ва ватанӣ 

Маънои мафҳуми муҳити соҳибкорӣ 

Н.А. Асаул., 

М.П.Войнаренко., 

П.Ю.Ерофеев 

«Зери мафҳуми муҳити соҳибкорӣ маҷуди шароит ва омилҳое, ки ба 

фаъолияти соҳибкорӣ ва қабули қарорҳои идоракунӣ барои бартараф 

ѐ мутобиқ кардан ба онҳоро мефаҳмонад»
50

 

О. Дашкевич  

«Муҳити соҳибкорӣ (бизнес) – ин омилҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва 

технологӣ мебошад, ки онҳо асосан аз мавзеи назорат ва таъсири 

фаъолияти соҳибкорӣ берунанд ва таъсири мусбат ва манфии худро 

ба он мерасонад»
51

 

С.Н.Буханцева 

«Муҳити соҳибкорӣ ҳолати ҷамъиятӣ – иқтисодӣ аст, ки дар худ 

дараҷаи озодии иқтисодӣ, имконияти пайдоиши сохтори соҳибкорӣ, 

афзалияти шакли бозории алоқаҳои иқтисодӣ, имкони ташаккули 

сармояи соҳибкорӣ ва истифодаи сарватҳои заруриро дар бар 

мегирад. Нишондиҳандаи дараҷаи озодии соҳибкорӣ ба қатори 

корхонаҳои мустақили дар давраи муайяни вақт бавуҷудомада хизмат 

мекунад»
52

 

                                                           
48

 Латкин А. П. Управление предприятиями морехозяйственной специализации: монография // А. П. Латкин. 

– Владивосток: Дальнаука, 2009. – с. 68  
49

 8. Логинова В. А. Формирование эффективной деловой среды как способ повышения 

конкурентоспособности инновационных производственных систем / В. А. Логинова, Е. В. Мурашова // 

Вестник ТОГУ. – 2010. – № 1 (16). – с. 123 
50

 Асаул А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул, М. П. Войнаренко, 

П. Ю. Ерофеев. – Санкт-Петербург: Гуманистика, 2004. – с. 49  
51

 Дашкевич О. Бизнес – среда и предпринимательская активность // Эковест.- 2006. - № 5. с. 112   
52

 Буханцева С.Н. Формирование эффективной предпринимательской среды // Фундаментальные 

исследования. – 2013. – № 4-2. – c. 474 



35 

 

А.Н.Макаревич  

«Муҳити соҳибкорӣ дорои ду самт иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад. 

Одатан муҳити иҷтимоиро ба макро ва микро муҳит ҷудо кардан 

зарур аст»
53

 

М.В. Плешакова, 

И.В. Кудряшова  

«Муҳити соҳибкории берунаи дар Россия мавҷуд буда имконият 

намедиҳад, ки соҳибкорӣ фаъолона рушд кунад. Хусусан дар бахши 

соҳибкории хурд ва миѐна»
54

 

А.В. Лопатин  

«Муҳити соҳибкорӣ ҳамчун рӯйдоди тағйирѐбанда натанҳо дорои 

нишонаҳо хос, ки аз таркиби ҷузъии он бар меояд, балки бо соҳаи 

иҷтимоӣ – иқтисодӣ наздик аст, ки дар он раванди пайдоиш, рушд ва 

ислоҳоти субъектҳои соҳибкорӣ ба вуҷуд меояд. Рушди самаранокӣ 

муҳити соҳибкорӣ бештар аз механизми ташкилӣ–иқтисодӣ, ки ба 

ташаккули поягии унсурҳои институтсионалӣ ва инфрасохторӣ бо 

назардошти хусусиятҳои ташкилии фаъолияти соҳибкорӣ вобастагӣ 

ва майл дорад»
55

 

Д.Н. Дадоматов 

«Ҳолат ва рушди унсурҳои муҳити соҳибкории саноатӣ ба таъсири 

ҳамдигарии марҳилаҳо ва бартариятҳо вобастаги дорад, ки ин 

зарурати амали кардани маниторинги фаъолияти корхонаҳои 

соҳибкориро барои муайян кардани саршавии равандҳои буҳронӣ 

муқарар мекунад»
56

  
 

**Таҳияи муаллиф 

Ба андешаи муаллиф, «Муҳити соҳибкорӣ – мафҳуми фазои мусоиди 

фаъолияти соҳибкорӣ (аз ҷумла соҳибкории хурд) ва ҳавасмандгардонии 

сармоягузории ватанӣ ва хориҷиро дар бар мегирад. Ин мафҳум маънои 

комплекси дошта, дар навбати аввал таъмини шарту шароитҳои заруртарини 

пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ ва таъсири омилҳои дохилию беруниро ба 

он мефаҳмонад, ки бояд дар сатҳи ҷумҳурӣ, соҳаҳои иқтисодиѐт ва шаҳру 

ноҳияҳо нисбати фаъол гардонидани соҳибкорӣ ҳамеша ба инобат гирифта 

шавад»57
 

Баррасӣ ва мутолиаи амиқи андешаи олимон ва мутахассисони 

иқтисоддони хориҷиву ватанӣ, ки ба андешаи муаллифи диссертатсия дар 

асарҳои интишоршудаи онҳо инъикос ѐфтааст, аслан аз гуногунфикрии онҳо 

дар ин бобат шаҳодат медиҳад. Вожаҳои «Муҳити соҳибкорӣ» ѐ «Муҳити 
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рушди соҳибкорӣ ва ҷалби сармоягузорӣ» нисбати моҳияти ин намуди 

фаъолияти судманд талаб менамояд, ки ин масоили муҳими иқтисодӣ ҳамеша 

бояд дар маркази таваҷҷуҳи Ҳукумати кишвар ва сохторҳои марбутаи он, 

бахши хусусӣ ва олимону коршиносон қарор гирад. Хушбахтона чандин сол 

аст, ки дар Тоҷикистон барои фароҳам овардани муҳити судманди соҳибкорӣ 

ва саривақт баҳо додан ба вазъи муосири он, баррасии омилҳои асосии ба он 

таъсиррасонӣ дохилӣ ва берунӣ, андешидани чораю тадбирҳои зарури дар 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Шӯрои машваратӣ бо унвонӣ 

«Шӯрои машваратӣ оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ» таъсис дода шудааст, ки тамоми монеъаҳои мавҷударо дар ин 

самт саривақт таҳлилу баррасӣ намуда, қарорҳои дахлдори тавсиявӣ қабул 

мекунад, татбиқи амалии онҳо зери назорати доимӣ  ва таваҷҷуҳи махсуси 

Ҳукумати Тоҷикистон мебошанд. 

Аз ҷониби муаллифи диссертатсия сохтор ва алоқамандии ҷузъиѐтҳои 

муҳимтарини муҳити берунӣ ва дохилаи фаъолияти соҳибкорӣ (соҳибкории 

инфиродӣ ва фаъолияти корхонаҳои хурд) таҳия ва пешниҳод шудааст.
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МУҲИТИ БЕРУНИИ ФАЪОЛИЯТИ СОҲИБКОРИИ ХУРД 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми  1.2.1. Алоқамандии унсурҳои таркибӣ ва омилҳои муассири муҳити дохилӣ ва 

берунии соҳибкории хурд
58
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Олимони тоҷик – профессорон Фақеров Ҳ.Н
59

., Ҳабибов С.Х
60

., 

Шаропов Ф.Р
61

., Аминов И.А
62

., Раҷабов Р.К
63

., Комилов С.Ҷ
64

., Ҷамшедов М 

ва дигарон масъалаи таъсири омилҳои муҳити дохилӣ ва берунаи субъектҳои 

соҳибкориро таҳлил ва хулосабардорӣ кардаанд, ки хеле ҷолиб аст.  

Дар ин маврид ба масъалаи мубрами муҳити берунаю дохилии 

фаъолияти соҳибкории хурд, аз ҷумла мафҳуми «инфрасохтори муҳити 

соҳибкории инфиродӣ» - ро шарҳ хоҳем дод. Таҳти мафҳуми инфрасохтори 

муҳити соҳибкорӣ маҷмӯи муносибатҳои иқтисодӣ, ташкилӣ, ҳуқуқӣ, 

иҷтимоӣ ва табиӣ бояд дониста шавад, ки барои таъмини фаъолияти 

самараноки соҳибкории хурд ва соҳибкории инфиродӣ дар бахшҳои савдои 

чакана ва хӯроки умумӣ равона шудаанд ѐ ин ки истифода мегарданд. 

Ҳамин тариқ ба назари муаллифи диссертатсия, муҳити фаъолияти 

соҳибкории хурд – кулли омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, техникиву технологӣ 

мебошанд, дар давраи муайяни вақт ба натиҷаю ҳолати хоҷагидорӣ таъсири 

мусбат ва манфи мерасонад ва аз ин рӯ, бояд мавриди таҳқиқу таҳлили 

мақсаднок қарор дода шаванд.   

Барои омӯзиши моҳияту мазмуни омилҳои муассир, ки онҳоро одатан 

ҳангоми коркард ва татбиқи механизми ташаккулѐбии омилҳои калидии 

фаъолгардонии соҳибкории хурд ва инфиродӣ ба эътибор гирифтан мутобиқи 

мантиқи солим воқеан зарур аст.  

Барои расидан ба ҳадафи асосӣ ва ҳалли масъалаҳои муҳими дар 

диссертатсияи мазкур гузошташуда ҷузъҳои таркибии инфрасохтори муҳити 

соҳибкории хурд ва инфиродиро муайян кардан ҷоиз аст, ки ба қатори онҳо 
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дохил мешаванд: мақомоти давлатии қонунгузори сатҳи ҷумҳуриявӣ ва 

маҳаллӣ; мақмотҳои идоракунии давлатӣ ва маҳаллӣ; сохторҳои назоратӣ ва 

танзимкунанда; ташкилоту муассисаҳои  молиявӣ-қарзӣ ва сармоягузорӣ; 

ташкилот (ширкат) – ҳои суғуртакунандаи давлатӣ ва хусусӣ; инфрасохтори 

дастгирӣ ва рушди фаъолияти соҳибкории хурд (бизнес - инкубаторҳо, 

технопаркҳо, марказҳои соҳибкорӣ, фондҳо ва ғ.); ширкатҳои машваратӣ ва 

аудиторӣ; истеъмолкунандагон ва ташкилотҳои ҷамъиятии ҳифзи ҳуқуқи 

манфиати онҳо, ташкилотҳои муқовимат бо коррупсия, инҳисоргарӣ дар 

истеҳсоли маҳсулот ва тиҷорати он; таъминкунандагони захираҳои иқтисодӣ 

(ашѐи хом, маводҳои зарурӣ, техника, таҷҳизот, захираҳои меҳнатӣ) ва 

хизматрасониҳои нақлиѐтӣ, коммуналӣ, алоқа, тиббӣ ва ғ; рақибон дар бозор 

ва рақобатокии соҳибкории хурд; раванди ҳисобу ҳисобот, таҳлили вазъи 

соҳибкорӣ, нақшагирии рушди он барои давраҳои ҷорӣ ва миѐнаю 

дарозмудат; миѐнаравон дар бозор; техника ва технологияи инноватсионӣ; 

воситаҳои ахбори омма; кормандони субъектҳои соҳибкории хурд ва миѐна; 

ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва сиѐсӣ; сохторҳои давлатии қудратӣ (умури корҳои 

дохилӣ, додгоҳу додситонҳо); объектҳои назорати муҳити зист ва ғ. 

Ҳар як омили таъсиррасон бо дарназардошти моҳияти бевосита ѐ 

бавоситаи он бо хусусиятҳои хоси хеш тавсиф дода мешавад, ки онҳоро дар 

амали хоҷагидорӣ мушоҳида кардан мумкин аст.  

Масалан, дар шароити амали муносибатҳои бозорӣ, рушди рақобати 

солим ҳамчун омили муҳим дар инкишофи фаъолияти соҳибкорӣ нақши 

намоѐн дорад, вале ҳолати инҳисорӣ чун омили манфии ба вай 

таъсиркунанда ба ҳисоб меравад. Дар навбати худ таҳвилгарони мол, ки сари 

вақт молҳои босифат ва номгӯи зарурии онро пешкаш менамоянд, ки ин ба 

таври мусбат ба фаъолияти соҳибкории хурд ва инфиродӣ асир мерасонад. 

Дар муқобили ин ҳолат бошад, таъсири омили самти манфӣ пайдо мекунад
65

.  
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Дар ин ҳолат, нақши миѐнаравон  ва шумораи аз меъѐри муйяншудаи 

баланди онҳо дар доираи робитаи «истеҳсолкунанда-миѐнарав-

истеъмолкунанда» ба афзоиши сатҳи нархи маҳсулот ба  монеаҳои муайян, 

мувоҷеҳ мегардад. Вазъи муҳити зист вобаста ба нишондиҳандаҳои экологӣ 

ба зиѐдшавии партовҳои баъзе корхонаҳо ба обу ҳавои атроф дар ҳолати аз 

меъѐр зиѐд будан таъсир мегузорад, ки ин на танҳо дар корхонаҳои 

истеҳсолӣ, балки савдою хӯроки умумӣ ба назар мерасанд.   

Таъкид  кардан зарур аст, ки байни воҳидҳои муҳити беруна ва дохилаи 

соҳибкории хурд ва инфиродӣ иртиботе вуҷуд дорад, ки онҳо бояд ҳангоми 

коркарди механизми ташаккулѐбии муҳити мусбии соҳибкорӣ барои 

соҳибкории хурд ва инфиродӣ  бояд ба эътибор гирифта шаванд. Ҳангоми 

пайдо шудани хавфу хатарҳои умумииқтисодӣ (буҳрони иқтисодӣ, монеаҳои 

беасоси иқтисодӣ – баланд бардоштани боҷу хироҷҳои гумрукӣ, андозҳо, 

муҷозотҳои иқтисодӣ ва ғ) назорати беасоси сохторҳои гуногуни давлатӣ ва 

ғайридавлатӣ нисбати фаъолияти соҳибкории хурд ва инфиродӣ, бешубҳа 

халалдор мешавад ва натиҷаи фаъолияти хоҷагиашон торафт рӯ ба 

мушкилоти иқтисодӣ – молиявӣ меорад ва ҳамаи ин боиси қатъи фаъолияти 

онҳо мегардад, ки имрӯз хеле зиѐд мушоҳида мешавад. 

Муҳити иҷтимоӣ-сиѐсӣ кулли шароитҳоеро дар бар мегирад, ки онҳо 

метавонанд устовории амнияти фаъолияти соҳибкорӣ, масоили ҳуқуқӣ ва 

ташкилию иқтисодиро таъмин намоянд.  

Баҳодиҳии муҳити меъѐрӣ-ҳуқуқии корхонаҳои хурд ва соҳибкории 

инфиродӣ ба таркиб ва сифати заминаи тартиботу қоидаҳои ҳуқуқӣ 

фаъолиятеро дастгирӣ менамоянд, ки қобили қабул бошанд. Масалан, 

талоши вуҷуд надоштан ва ѐ номукаммалии  санадҳои меъѐрӣ - ҳуқуқӣ, ки 

барои бахши мушаххаси фаъолияти соҳибкории хурду миѐна муқаррар карда 

мешавад, ки меъѐрҳою талаботи хоси татбиқи онҳо барои амалҳои 

коррупсионӣ шароит эҷод намоянд ва ѐ ҳавасмандгардонии ҷалби 

сармоягузорӣ монеа эҷод менамояд. 
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Тадқиқотҳои гузаронидаи муаллифи диссертатсия нишон доданд, ки на 

танҳо омилҳои номусоид, ки таъсири онҳо бояд механизми муносиби 

ташаккулѐбии муҳити мусоиди соҳибкориро барои рушди стратегии 

соҳибкории хурд таъмин намоянд ва бештар мусоидат намоянд. 

Мувофиқи таҳқиқотҳои муаллифони ватанӣ ва хориҷӣ омили басо 

муҳим, пеш аз ҳама амалисозии низоми судманди дастгирии давлатии 

фаъолияти соҳибкории хурд ба ҳисоб меравад. Соҳибкории хурд 

муҳиммияти дастгирии давлатиро дар ҳама давраҳои ҳаѐтии фаъолияти худ 

боисрор талаб менамояд. Бо назардошти ин, аз ин ҷо хулоса кардан зарур аст, 

ки дастгирӣ дар бисѐр маврид дар зинаи аввали ташкили фаъолияти иқтисодӣ 

зарурати бештар дорад. 

Ба андешаи мо, нисбат ба намудҳо ва шаклҳои дастгирии давлатӣ, дар 

ин ҷо афзалиятҳои фаъолияти соҳибкориро аз рӯи гурӯҳҳои ҷудогона қисмат 

кардан ба мақсад мувофиқ мебошад, зеро ин имкониятҳои таҳлили 

иқтисодиро амиқ ва нишонрас мегардонад. 

Дар таъмини рушди фаъолияти корхонаҳои хурд ва соҳибкории 

инфиродӣ механизми қарздиҳии хурд аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ ва ҷори 

кардани имтиѐзҳои андозӣ нақши назаррас дорад. 

Мавқеи хоси дигарро дар гурӯҳбандӣ амалиѐти иҷорадиҳии 

имтиѐзноки иморату таҷҳизоти навтарини технологӣ дар шакли лизинг 

ишғол мекунад.  

Дар гурӯҳбандии зинаи дигар аз рӯи муҳиммият чунин омилҳои ба 

монанди соддагардонӣ ва устувории низоми андозситонӣ, таъминоти ҳуқуқӣ 

ва рушди соҳибкории хурд дохил мешавад. 

Дар гурӯҳи навбатӣ барои соҳибкории хурд муҳим қарзҳои имтиѐзноки 

мақсаднок барои лоиҳаҳои татбиқшавандаи нави соҳибкорӣ дохил мешаванд. 

Гурӯҳи охиронро намудҳои дастгирӣ бо сатҳи нисбатан пасти аҳамияти 

субъективӣ дошта, ташкил менамояд. Дар ин бобат, кафолатҳо аз рӯи қарзҳои 

тиҷоратӣ, захираҳои иттилоотии ройгон ѐ имтиѐзнок, ҳамкорӣ оид ба лизинги 
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техника ва таҷҳизоти нав, суғуртакунонии амволи амалкунанда ва таваккали 

фаъолияти соҳибкорӣ, таъмини бехатарии иқтисодӣ ва шахсӣ ташкил 

менамояд. 

Таҳлили фикру андешаҳои худи соҳибкорон дар бораи афзалиятнокии 

сарчашмаи муҳимми қарзҳои хурд нишон дод, ки тақрибан ҳамаи 

соҳибкорон  нисбат ба садоқати бонкҳои тиҷоратӣ вобастагӣ доранд.  

Хазинаҳои давлатӣ ва маҳаллии дастгирии соҳибкории хурд низ дар 

муносибат ба таъиноти худ то ҳол вазифаҳои худро дар амали хоҷагидории 

бозорӣ пурра анҷом намедиҳанд, гарчанде сохтори махсус барои иҷрои 

чунин амалиѐти муҳим дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вуҷуд дорад. 

Тадқиқотҳои муаллиф имкониятҳои муайянкунии на танҳо намудҳо ва 

шаклҳои нисбатан ҷолиби дастгирии давлатии соҳибкории хурдро ошкор 

намуданд, балки имконияти муайянкунии номгӯи масъалаҳои 

аввалиндараҷаро барои солҳои то 2030 – м пешкаш намуданд, ки онҳо бояд 

самтҳои мақсаднок ва мазмуни ҳадафдори барномаҳои ҷумҳуриявӣ ва 

маҳаллиро муқаррар намоянд. 

 Мавқеъи аввал ба ҳалли масъалаҳои таъмини механизми судманд, 

сабук ва устуворияти андозситонӣ, баҳисобгирӣ, ҳисоботдиҳӣ ва муҳлатҳои 

дарозмуддат, ҳамчунин мукаммалгардонии низоми имтиѐзҳои андозбандиро 

барои рушди босуръати соҳибкории хурд, аз ҷумла инфиродӣ бояд пешниҳод 

ва амалӣ гардад. 

Гурӯҳи дигари масоили нисбатан муҳимро ҳифзи ҳуқуқии манфиати 

соҳибкорон ва фаъолияти онҳо, соддагардонии литсензиякунонӣ ва 

сертификатсия, мукаммалгардонии заминаи меъѐрӣ-ҳуқуқии ҷумҳуриявӣ ва 

маҳаллии соҳибкории хурди хусусӣ ташкил медиҳад. 

Дар ин росто, ҳалли масъалаи ҳавасмандгардонии ҷалби сармоягузорӣ, 

масъалаи ҳифзи истеҳсолкунандагони ватанӣ оид ба рушди фаъолона ва 

босуръати соҳибкории хурд муҳим аст ва он аҳамияти стратегӣ пайдо 

мекунад.   
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Ба гурӯҳи навбати ҳалли масъалаҳои зерин, ба монанди таҳияи низоми 

судманди кафолатҳои қарзӣ, низоми дастгирии давлатӣ нисбати соҳибкории 

хурд, таркиби паст гардонидани фоизи қарзҳои хурди бонкҳои тиҷоратӣ, 

ташвиқоти арзиши иҷтимоии мақсаду вазифаҳои  соҳибкории хурд, 

мукаммалгардонии назорати давлатии соҳаи соҳибкории хурд дар сатҳи 

кишвар ва ҳудуди идоравии маҳаллӣ. 

Мебояд муносибати корхонаҳои хурд ва соҳибкорони инфиродиро ба 

низоми дастгирии молиявӣ-қарзӣ дар пайвандии судманд зикр намуд. Аз рӯи 

ақидаи худи субъектҳои соҳибкорӣ масъалаҳои таъмини қарздиҳии хурди 

бонкӣ, пешкашкунии кафолат ва коркарди механизмҳои дастгирии молиявӣ 

барои мақомоти иҷроияи ҳокимияти маҳаллии давлатӣ яке аз масъалаҳои 

афзалиятнок ба шумор меравад. 

Масъалаи мазкур бояд тавре далелнок баррасӣ шавад, ки сатҳи пасти 

дастрасии қарзҳои бонкӣ барои пешбурди устувори соҳибкории хурд ва 

комилан вуҷуд надоштани кумаки давлатӣ дар ин самт онҳоро маҷбур 

сохтанд, ки ба вазъият мутобиқ шуда, шаклҳо ва сарчашмаҳои худиро пайдо 

кунанд ва ҳамзамон ҷалби воситаҳои қарзии дарозмуддати бонкҳои тиҷоратӣ 

барои рушди минъбадаи фаъолияти иқтисодии соҳибкории хурд ҷустуҷӯ 

намоянд.  

Ҳамин тариқ, омилҳои асосие, ки ба рушди фаъолияти соҳибкории 

хурд таъсир мерасонад, инҳо мебошанд: 

- мавҷудияти заминаи боэътимоди меъѐрӣ-ҳуқуқӣ, ки механизми 

бақайдгирии давлатӣ, ҳисоботдиҳӣ ва андозгузорию андозситонии 

соҳибкорони инфиродиро ба танзим медарорад, ҳавсмандии мақомотҳои 

ҳокимияи маҳаллии далатиро дар ҳама сатҳҳо ба рушди соҳибкории 

инфиродӣ ба вуҷуд меоварад, ҳамчунин шароитҳоро барои коррупсия дар 

бахши додашудаи иқтисодӣ бартараф менамояд; 

- имконият ва истифодаи пурсамари механизми ҷойгиркунонӣ ва 

пардохти дархости давлатӣ ва сатҳи маҳаллӣ барои рушди истеҳсол ва 
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тиҷорати маҳсулот ва иҷрои хизматрасониҳои пулакӣ дар шароити амали 

муносибатҳои бозорӣ; 

- муҳайѐ сохтани шароити муфиди соҳибкорӣ ва рушди рақобати солим 

дар байни субъектҳои соҳибкории хурд ва таъмини амнияти иқтисодӣ ва 

воқеии онҳо; 

- дастрасӣ ба сарчашмаҳои молиявӣ, қарздиҳии имтиѐзноки 

дарозмуддат (панҷ сол) ва лизинг барои амалигардонии лоиҳаҳои 

инноватсионии  соҳибкории хурд; 

- воридсозии сармоягузорӣ барои харидани техникаҳои замонавӣ ва 

иҷрои  уҳдадориҳои соҳибкории хурд ѐ ҷамъиятҳои ихтиѐрии онҳо дар назди 

ташкилотҳои молиявӣ-қарзӣ асос ѐфтаанд; 

- дастрасии натиҷаҳои моликияти зеҳнӣ, таҷҳизотҳои муосири навгонӣ 

ва маводҳои судманди иқтисодӣ барои рушди босуръати соҳибкории хурди 

хусусӣ; 

- дастрасии хизматрасониҳои коммуналӣ, нақлиѐтӣ, машваратӣ ва 

иттилоотӣ, ки аз ҷониби инфрасохтори дастгирӣ ва рушди соҳибкории хурд, 

аз ҷумла инфиродӣ пешкаш карда мешванд. 

Интихоби омилҳои муассири муҳити дохилӣ ва беруна, самтҳои 

афзалиятноки дастгирӣ ва рушди соҳибкории истеҳсолӣ, тиҷоратӣ, молиявӣ, 

сайѐҳӣ ва машваратӣ ба ҳисоб мераванд:  

- мукаммалгардонии низоми танзими давлатии соҳибкории хурд, аз 

ҷумла инфиродӣ; 

- такмил додани низоми андозбандии соҳибкории шакли инфиродӣ ва 

шахси ҳуқуқии хурди хусусӣ; 

- тарҳрезӣ ва татбиқи намудҳои имтиѐзноки қарздиҳии бонкҳои 

тиҷоратӣ ва ташкилотҳои хурди ғайрибонкӣ барои рушди соҳибкории хурд; 

- мукаммалгардонии инфрасохтори дастгирӣ ва рушди соҳибкории 

инфиродӣ, баландбардории сифати маҳсулот ва хизматрасонии бозорӣ; 



45 

 

- ҳамгироӣ бахши хурди хусусии соҳибкорӣ бо давлат ва субъектҳои 

соҳибкории бузург, дар шакли франчайзинг; 

- баландбардории самаранокии барномаҳои ҷумҳуриявӣ ва сатҳи 

маҳаллӣ дар заминаи низоми дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкории 

хурд ва намудҳои хоси он. 

Њамин тавр, дар охири ин зербоб бояд зикр кард, ки имрўз дар 

илмҳои иќтисодї ба њайси яке аз тағйиротҳои асосї дар рушди 

методологияњои тањќиќотњои илмї, синтези равияњои методологї дар 

асоси парадигмаи системавиро аз њама зиѐд зикр мекунанд. Ба  

андешаи мо, ин ба равияњои муосири соњаи методологии таъмини 

фаъолияти соњибкорї њам мувофиќат мекунад, ки дар он равияњои 

системавї, сохторї ва захиравї хусусиятњои хоси омўзиши равандњои 

ташаккулѐбии инфрасохтори соњибкориро муайян карда, равияњои 

синергетикї, функсионалї ва эволютсионї масири рушди онро 

маънидод мекунанд. 

Дар алоқаманди ба ин, таҳлили хусусиятҳои мавҷуда, инчунин танзими 

давлатӣ дар рушд ва ташаккули соњибкории хурд дар таҷрибаи давлатҳои 

хориҷӣ ба ҳадаф мувофиқ аст. 

 

1.3 Таҷрибаи хориҷии рушд ва низоми дастгирии давлатии 

соҳибкории хурд 

Бо дарназардошти бартарӣ ва имкониятҳои зиѐди субъектҳои 

соҳибкории хурд кишварҳои тараққикардаи ҷаҳон дар чорчӯбаи сиѐсати 

иқтисодии хеш маҳз ба ин шакли фаъолияти иқтисодӣ таваҷҷуҳи 

аввалиндараҷа зоҳир мекунанд.  

Таҷрибаи пешқадами фаъолияти соҳибкории хурд дар аксари 

кишварҳои ҷаҳон, ки асосан дар заминаи муносибатҳои бозорӣ густариш 

меѐбанд ва диссертант хеле далелнок исбот намудааст, ки рушди босуръати 

бахши хурди иқтисодиѐти кишварҳои ИМА, Ҷопон, Хитой, Гонконг, 

Малайзия, давлатҳои Иттиҳоди Аврупо (Олмон, Британияи Кабир, Фаронса, 
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Канада ва ғ.) омили назарраси ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД)  

– (55 – 70%), ҷойҳои нави корӣ – (70 – 80%), сарчашмаи боэътимоди 

инноватсия ва рушди содироти маҳсулот ба хориҷи мамлакат ва инчунин 

омили ғанигардонии бозори истеъмолӣ ва таъмини мавқеи ҳақиқии 

рақобаттавонӣ ба шумор меравад.  

Соҳибкории хурд дар аксари кишварҳои дунѐ омили муассири рушди 

иқтисодиѐт буда, ҳиссаи он дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 

(ММД), шуғли аҳолӣ ва буҷети давлатию маҳаллӣ мебошад. Бинобар ин, дар 

стратегияву барномаҳои рушди иқтисодии кишварҳои пешрафта ба ин самт 

диққати хоса дода шуда, барои таъмини рушди босуръати иқтисодӣ шароити 

мусоид фароҳам меоварад. 

Ба андешаи муаллиф, омӯзиши меъѐрҳои миқдории таснифи 

соҳибкории хурдтарин, хурд ва миѐна дар кишварҳои гуногун имрӯз 

ҷиҳатҳои фарқкунанда дорад ва баррасии онҳо дар амали муосири иқтисодӣ 

дорои аҳамияти махсус аст. (ҷадвали 2.1.1) 

Ҷадвали 2.1.1.  

Хусусиятҳои муқоисавии меъѐрҳое, ки дар кишварҳои гуногун барои муайян 

кардани соҳибкории хурд ва миѐна истифода мешаванд 

Кишварҳо Меъѐрҳо 
Микро 

бизнес 
Соҳибкории хурд Соҳибкории миѐна 

ИМА 

Шумораи коргарон - 
Аз 50 (фурӯши мустақим) до 1550 

(истеҳсоли бензин) 

Даромади солона - 
Аз 0,68 млн евро (истеҳсоли ғалладона) то 

495 млн евро (бонкҳо ва иттиҳодияҳои қарзӣ)
66

 

Ҷопон 
Шумораи коргарон То 20 нафар То 300 нафар 

Сармояи оинномавӣ - 300 млн йен (2,8 млн.долл.) 

Олмон 

Шумораи кормандон 1-9 нафар 10-49 нафар 50-249 нафар 

Гардиши солона 2 млн евро 10 млн евро 50 млн евро 

Ҷамъи тавозуни 

солона 
2 млн евро 10 млн евро 43 млн евро 

Чин 

Шумораи кормандон То 100 нафар То 300 нафар То 2000 нафар 

Гардиши солона 
0-10 млн юан. 

(то 1.6 млн долл.) 
То 80 млн юан. 

 (то 12,7 млн долл.) 
То 2 млрд юан.  

(до 318 млн долл.)67 

Фаронса 

Шумораи  кормандон - 0-49 нафар 50-249 нафар 

Сармояи оинномавӣ 

(на бештар) 
- 5 млн. евро 27 млн. евро 

Гардиши  солона - 7 млн. евро 40 млн. евро 
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 https://www.strategybusiness.ru/jour/article/viewFile/186/176 
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 Малый и средний бизнес как фактор экономического роста России / Ин-т экон. Политики им. Е.Т. 

Гайдара. – М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. – 308 с. : ил. – (Научные труды / Ин-т экон. политики имени Е.Т. 

Гайдара; № 178P). - с. 56 
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Россия 
Шумораи кормандон 15 нафар 16–100 нафар 101–250 нафар 

Ҳадди даромад 120 млн. руб
68

. 800 млн. руб. 2000 млн. руб. 

Қазоқистон 

Шумораи  кормандон - То 100 нафар 
зиѐда аз 100 нафар, аммо 

камтар аз 250 нафар 

Даромади  солона - То 300 ҳаз. МРП
69

 
Зиѐда аз 300 ҳаз. МРП аммо 

камтар аз 3 млн. МРП 

Узбекистан 
Шумораи кормандон 10 нафар аз 10 то 49 нафар аз 50 то 249 нафар 

Ҳаҷми гардиш    

Қирғизистон 

Шумораи кормандон то 15 нафар Аз 16 то 50 нафар аз 51 то 200 нафар  

Ҳаҷми гардиш 

(истеҳсол, кор ва 

хизматрасонӣ) 

то 150  ҳазор. сом то 500 ҳазор. сом
70

 аз 500 то 2000 ҳазор. сом 

Тоҷикистон 

Шумораи кормандон - 
На зиѐдтар аз 30 

нафар 
аз 30 то 100 нафар71 

Даромади умумии 
дар як сол 

- То 1 млн сомонӣ 
аз 1 млн то 25 млн 

сомонӣ72 

** таҳияи муаллиф 

Дар Тоҷикистон аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ бо роҳи қабули 

қонунҳои ба талаботи шароити нави давлатдорию хоҷагидории бозори 

ҷавобгуй, татбиқи пайгиронаи ислоҳот, мутобиқ кардани иқтисодиѐти 

ҷумҳурӣ барои фаъолияти судманд ва рушди бемайлони иқтисоди миллӣ 

таъмин карда шуд. Ин  боис гашт, ки баробари таъмини сулҳу суботи пойдор 

дар кишвари маҳбуби мо – Тоҷикистон  рушди босуръати иқтисодиѐт шурӯъ 

гардида, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол то сол бемайлон афзоиш ѐфт.  

Тавре ки маълум аст, дар сохтори маҷмӯи маҳсулоти дохилии 

Ҷуиҳурии Тоҷикистон солҳои охир ҳиссаи бештар ба соҳаҳои хизматрасонӣ 

(45 – 47 фоиз) ва кишоварзӣ (21 – 23 фоиз) рост меояд. Дар ҳар ду ин соҳаи 

воқеии иқтисодиѐти миллӣ соҳибкории хурд маҳаки асосии рушд буда, 

ҳиссаи бештари маҷмӯи маҳсулоти ин соҳаҳо ба соҳибкории хурд рост 

меояд. Дар дигар соҳаҳои  иқтисодиѐти миллӣ ба монанди саноату сохтмон 

низ соҳибкории хурд ҳиссаи арзандаву муайян дорад. (Диаграммаи 1.3.1.) 
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 Источник: https://www.26-2.ru/art/352239-kriterii-malogo-biznesa-2021 
69

 https://tokadoka.com/bux/subekty-predprinimatelstva-v-rk-kazaxstane.html -2021 
70

 http://www.stat.kg/media/statisticsmethodology/df11ac88-98e3-49ef-a9df-65706e 4b05. 
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 Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе 2019. - с. 245 
72

 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ аз 02.01.2020, № 1684, 

с. 2 

https://tokadoka.com/bux/subekty-predprinimatelstva-v-rk-kazaxstane.html
http://www.stat.kg/media/statisticsmethodology/df11ac88-98e3-49ef-a9df-65706e
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Диаграммаи 1.3.1. Афзоиши суръати маҷмӯи маҳсулоти дохилии ҳарсолаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2011 – 2019, % нисбат ба соли гузашта 
 

Дар моддаи 12–уми  Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид 

шудааст, ки «Давлат фаъолияти озоди иқтисодӣ, соҳибкорӣ, баробарҳуқуқӣ 

ва ҳифзи ҳуқуқии ҳамаи шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти хусусиро 

кафолат медиҳад»
73

. Дар заминаи ин асноди тақдирсози ҳуқуқӣ шумораи 

соҳибкорон, ҳаҷми кору маҳсулоти дар ин соҳа истеҳсолшаванда ва шумораи 

ҷойҳои корӣ сол то сол афзоиш меѐбад.  

Аз маълумотҳои оморӣ бармеояд, ки сол то сол саҳми соҳибкорӣ дар 

иқтисодиѐт афзуда, шурӯъ аз соли 2011, зиѐда аз нисфи маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ (Диаграммаи 1.3.2.) аз ҷониби субъектҳои соҳибкории хурд 

ташаккул дода мешавад.  

 

Диаграммаи 1.3.2 .Ҳиссаи ҳамаи соҳаҳои бахши соҳибкорӣ дар ММД-и 

Тоҷикистон (бо фоиз) 

Чи хеле ки мебинем, ҳиссаи ин бахш дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ сол 

ба сол бемайлон афзудааст, вале соли 2016 нисбат ба соли 2015 каме (4,1 

банди фоизӣ) коҳиш ѐфтааст. Вале соли 2019 ин нишондиҳанда ба 63,1% 

баробар шудааст. Ба истифода додани корхонаҳои нав – шахсони ҳуқуқии ба 
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 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: ―Нашриѐти Ганҷ‖, 2016 –с 9. 
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гурӯҳи субъектҳои соҳибкории хурду миѐна вориднашаванда ва рушди 

босуръати соҳаи саноат (16,0 фоиз) дар соли 2019 сабабҳои асосии ин раванд 

мебошанд.  

Соҳибкории хурд на фақат ташаккулдиҳандаи ҳиссаи асосии маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ, балки бавуҷудоварвндаи шумораи бештари ҷойҳои нави 

корӣ низ ба шумор меравад. Тоҷикистон кишвари аграрӣ буда, қисми зиѐди 

аҳолии он  - 73 фоиз дар деҳот зиндагӣ менамоянд
74

, субъектҳои соҳибкории 

хурд таъминкунандаи асосии мардуми деҳот бо ҷойҳои кори мебошад.  

Бахши хусусӣ вобаста ба хусусиятҳои имрӯзаи хоҷагидорӣ дар 

Тоҷикистон асосан аз ҳисоби субъектҳои соҳибкории хурд ташаккул 

ѐфтааст ва ба санаи 1 январи соли 2019 он 1577801 нафар ѐ 65,8 

(Диаграммаи 1.3.3.) фоизи ањолии қобили меҳнатро бо љойи кор таъмин 

менамояд.  

 
 

Диаграммаи 1.3.3. Ҳиссаи ҳамаи соҳаҳои бахши соҳибкорӣ дар шуғли аҳолии 

Тоҷикистон (бо фоиз) 
 

Тавре аз диаграммаи 1.3.3 бармеояд, рушди фаъолияти соњибкорї 

дар мамлакат ба афзоиши мунтазами љойњои корї мусоидат намуда 

истодааст. Соли 2019  ҳиссаи бахши соҳибкорӣ дар шуғли аҳолӣ каме (0,5 

банди фоизӣ) коҳиш ѐфтааст, ки ба мушкилиҳои иқтисодии солҳои охир 

ва нисбатан кам шудани суръати афзоиши шумораю нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодии субъектҳои соҳибкорӣ вобаста аст. Дар такя ба 
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 Тоҷикистон: 25 – соли истиқлолияти давлатӣ. – Душанбе: ―ТоРус‖, 2016 – с.  27. 



50 

 

таҷрибаи солҳои гузашта пешбинӣ намудан мумкин аст, ки истеҳсоли 

молу маҳсулот ва хизматрасонӣ дар ин бахш боз афзоиш меѐбад. 

Давлат дар раванди ташаккул ва рушди соњибкории хурд, 

ҳамзамон вусъат бахшидани амалисозии ислоњот дар соњаи соњибкорї 

наќши муњим мебозад. Љ.М. Кейнс - иќтисодчии машњури англис 

аввалин шуда, муҳим будани танзими давлатии иќтисодиѐтро њамчун 

рукни худидоракунандаи низоми иқтисоди бозорї исбот кардааст. Ӯ зикр 

намудааст, ки иќтисодиѐт метавонад бе такон, бо фарогирии 

шуѓли пурра ва мунтазам танњо бо шарте рушд мекунад, ки давлат онро 

танзим намояд75. 

Аз сабаби баҳснок будани ин нуқтаи назари иқтисоддон Љ.М. Кейнс ва 

ҷанбаҳои танқиди он аз ҷониби дигар мактабҳои намоѐни иқтисодӣ масъалаи 

танзими давлатӣ дар муносибатҳо бозорӣ мубрам боқӣ мебошад. 

Таљрибаи хориљї шањодат аз он медињад, ки танзим ва дастгирии 

давлатии соњибкории истењсолї ва иштироки давлат дар ташаккулѐбии 

инфрасохтори он суръати комили рушд ва васеъшавии майдонњои 

фаъолияти онро таъмин менамояд. 

Аз рӯи таҳқиқоти олимон ҳоло кишварҳои рушдкардаи ҷаҳон маҳз 

бо шарофати ташаккулу дастгирии синфи миѐна суботи ҷомеа ва рушди 

соҳибкориро дар иқтисодиѐташон таъмин менамоянд. 

Аз ин лињоз тањќиќи таљрибаи танзими давлатӣ ва рушди 

фаъолияти соҳибкории тиҷоратӣ дар давлатњои хориљї, муайян намудани 

воситањои истифодаи онњо дар дастгирии давлатї ва бахши хусуси дар 

соҳаи савдо, усулњои татбиқ ва барномањои онњо барои рушди 

иќтисодиѐти ҷумҳурӣ ањамияти муҳим дорад. 

Таљрибаи «SBA» дар кишварњои аврупої, Љопон ва дигар 

давлатҳои ҷаҳон барои мукаммал гардонидани системањои дастгирии 

тиљоратба таври васеъ истифода мегардад. Ба андешаи мо, маќомоти 
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 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: избранные произведения// Пер. с англ. Дж. М. 

Кейнс. - Москва: «Экономика», 1983. - с. 98. 
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махсусгардонидашудаи давлатии дастгирии соњибкорї дар кишварњои 

дигари хориљї (Фаронса, Олмон, Британияи Кабир, Ҷопон, Россия ва ғ.), 

ки дар расми 1.3.1 нишон дода шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расми. 1.3.1 - Маќомоти махсусгардонидашудаи дастгирии давлатии соњибкорӣ дар 

кишварњои рушдкардаи хориљї76 ва Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Таљрибаи кишварњои хориљї нишон медињад, ки дастгирии 

нисбатан самараноки давлатии соњибкориро метавон тариќи маќомоти 

махсуси давлатї ба роњ монда шудааст, ки онњо салоњиятњои васеъ 

доранд. Роњи њалли нисбатан самаранок дар ИМА, дар шакли Маќомоти 
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 Кунин В.А., Александрова Е.А. Анализ зарубежного опыта поддержки малого предпринимательства// 

Российское предпринимательство,-М.: 2011.- № 1 (2). - с. 38 
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ИМА: маќмооти тиљорати хурд 

Рў ба рў гузоштани манфиатњо: адвокатї. 

Британияи Кабир: Вазорати соњибкорї, саноат ва ислоњотњои идоракунї: 
Директорати соњибкорї 

Рў ба рў гузоштани манфиатњо: Директорати соњибкорї; Шўрои 

љамъиятї 

Олмон: Вазорати федералии иќтисодиѐт ва технологияњо: Директори 

генералии тиљорати хурду миѐна, косибї, хизматњо ва њунарњои озод 

Рў ба рў гузоштани манфиатњо: Комиссия оид ба иќтисодиѐт ва 

технология 

Фаронса: Вазорати иќтисодиѐт, саноат ва шуѓлмандї:Директорат оид ба 

раќобат ва рушди соњибкорї 

Рў ба рў гузоштани манфиатњо: Шўрои рушди иљтимої иќтисодї 

Ҷопон: Вазорати иќтисодиѐт, савдо ва саноат (METI): Шурои сиѐсї ва 

Агентї 

Рў ба рў гузоштани манфиатњо: Департаменти дастгрї дар дохили вазорат 

Россия: Вазорати рушди иқтисоди ФР, Директорати соњибкорї 
Рў ба рў гузоштани манфиатњо: Директорати соњибкорї; Карпаратсияи 
соҳибкории хурду миѐна  

Тоҷикистон: Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Агентї 

содирот 

Рў ба рў гузоштани манфиатњо: Шўрои машваратї оид ба бењсозии фазои 

сармоягузориву соњибкорӣ 
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тиљорати хурди назди Президенти ИМА «Small Business Administration» 

(SBA) пайдо гардидааст, ки он њанўз соли 1953 ташкил дода шуда буд.77 

Олимони намоѐни амрикої Армстронг Х. ва Тейлор Љ. исбот 

мекунанд, ки барои идоракунии самараноки фаъолияти хоҷагидорӣ дар 

шароити раќобатњои шадид, тамоми фишангњоро бояд ба макро- ва 

микромуҳит људо намуд. Аз ин нуқтаи назар тањти макровоситањо он 

фишангњои сиѐсати монетарї, фискалї ва тиљоратӣ дар назар дошта 

шудаанд, ки онњо њамчун фишангњои таъсири бевосита ба қувваҳои 

тиҷоратӣ (мењнат) ва сармояи соњибкорї хизмат мекунанд.78 

Ҷадвали 1.3.1. 

Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти соҳибкории хурд дар ѐздаҳ 

кишвари пешрафтаи ҷаҳон дар соли 2018** 

№  
Унвони кишварҳои 

мустақил 

Шумораи СХ, 

адад 

Ҳиссаи шуғли аҳолӣ 

дар СХ 
Ҳиссаи СХ дар ММД 

X1 X2 X3 

1. ИМА
79

 29 600,0 71,2  68,2  

2. Ҷопон
80

 3 809,0 70,0  55, 0 

3. Италия 3 733,1 79,3  68,0  

4. Карея
81

 3 542,3 87,9 51,2  

5. Фаронса 3 002,5 63,0  57,8  

6. Испания 2 458,3 73,0  61,4  

7. Олмон 2 232,1 62,8  53,1  

8. Британияи Кабир 1 871,5 53,6  52,1  

9. Канада
82

 1 165,0 90,3  39,0 
83

 

10. Зеландияи нав
84

 487,6 29,0  26,0  

11. Сингапур 216,9 65,0 47,0 

Эзоҳ: X1 – Шумораи субъектҳои хурди соҳибкорӣ, ҳазор адад  

           X2 - Ҳиссаи шуғли аҳолӣ дар субъектҳои соҳибкории хурд, % 

           X3 - Ҳиссаи субъектҳои хурди соҳибкорӣ дар ММД, % 

** Ҳисоби муаллиф 
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 SBA, Frequently Asked Questions, Advocacy: the voice of small business in government. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.sba.gov/advo/ stats/ sbfaq .pdf. 
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 Армстронг Х., Тейлор Дж. Развивающиеся структуры и проблемно-ориентированные среды/перевод с 
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 Справочная информация о развитии малого и среднего предпринимательства Торгпредства России 

Японии по состоянию на начало 2019 г. 
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Дар самти ташкили инфрасохтори дастгирии соњибкорї 

омўзиши ҳамаҷониба ва истифодаи таљрибаи кишварҳои рушд кардаи 

ҷаҳон, пеш аз ҳама дар Љопон оид ба бунѐди низоми инфрасохтори 

дастгирии соҳибкории хурд хеле ҷолиб ва омӯхтани барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон зарур мебошад. 

Ҷадвали 1.3.2. 

Теъдоди инфрасохтор дар бахши соҳибкории хурд дар далатҳои 

пешрафтаи ҷаҳон, соли 2018** 

Марказҳои 

хизматрасонӣ 

Номи кишварҳо 

ИМА Канада Ҷопон Олмон Фаронса Италия 
Британияи 

Кабир 

Хизматрасонии қарзӣ 

ва молиявӣ 

Фаъолияти сартосарии шабакаи бонкҳо, фондҳо, ширкатҳои сармоягузорӣ ва 

суғуртавӣ дар кишварҳо  

Маркази рушди СХ 1100 521 313 374 600 1200 450 

Марказҳои иттилоотӣ 1100 521 13 33 34 50 45 

Бизнес – инкубаторҳо 

ва технопаркҳо 
330 186 11 182 216 26 471 

Марказҳои пешбурди 

содирот 
20 15 сеть сеть 26 123 60 

Марказҳои иҷтимоӣ 118 41 186 90 41 - 98 
 

Бо мақсади дастгирии ин самт дар иқтисодиѐти кишвар пайваста 

ислоҳот гузаронида шуда, ба соҳибкорон имтиѐзҳои зиѐд дар шакли кам 

кардани шумораю меъѐри андозу пардохтҳо ба буҷет, кам кардани 

шумораи сохторҳои санҷишкунанда, мораторияи санҷиши фаъолияти 

онҳо ва ғайра дода мешавад. Ин аст, ки саҳми ин бахш дар маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ ва шуғли аҳолӣ дар сатҳи кишварҳои пешрафта қарор 

дорад. (Диаграммаи 1.3.4) 

 

Диаграммаи 1.3.4. Ҳиссаи ҳамаи соҳаҳои бахши соҳибкорӣ дар ММД ва шуғли 

аҳолии кишварҳо (бо фоиз) 85; 86; 87; 88 

                                                           
85http://economic-definition.com/Business/Sredniy_biznes(санаи мурољиат: 16.10. 19)   
86 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/ru/statistics(санаи мурољиат: 16.10.19) 

http://economic-definition.com/Business/Sredniy_biznes(санаи
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Њангоми таҳлилҳои муқоисавӣ зарур аст, ки шартҳои воридкунии 

субъектҳо ба ин гурӯҳ, муҳити соҳибкорӣ ва имкониятҳои табиии 

кишварҳо ба инобат гирифта шаванд, зеро онҳо фарқкунандаанд. 

Вобаста ба фарқи сохтории иқтисодиѐти кишварҳои шарики 

иқтисодиву тиҷоратии Тоҷикистон ҳиссаи соҳибкории хурд дар Маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ ва шуғли аҳолии онҳо нисбатан кам аст. Масалан, 

вобаста ба ҳиссаи ками аҳолии деҳот дар Федератсияи Русия (26 фоиз), 

Белорус (22 фоиз), Қазоқистон (44 фоиз) ҳиссаи субъектҳои соҳибкории 

хурду миѐна, аз он ҷумла хоҷагиҳои фермерӣ дар Маҷмӯи маҳсулоти 

дохилӣ ва шуғли аҳолии ин кишварҳо кам аст. Вале, дар Иттиҳоди 

Аврупо, ки хизматрасонӣ омили рушд ва ташаккулдиҳандаи асосии 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишварҳои аъзои он мебошад, ҳиссаи 

субъектҳои соҳибкории хурд дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва шуғли 

аҳолӣ мутаносибан 68 ва 70 фоизро ташкил медиҳад. Ин 

нишондиҳандаҳо дар Тоҷикистон мутаносибан ба 60,4 ва 66,1 фоиз 

баробаранд.  

Бояд ба инобат гирифт, ки зиѐдии шумораи субъектҳои соҳибкории 

хурд дар Тоҷикистон бештар ба низоми ҳисобдорӣ ва маъмуриконии 

андоз вобаста аст. Кишварҳои дигар бо роҳи ҷории ҳатмии 

баҳисобгирии муҳосибӣ ва низоми андозбандии муосир пеш мераванд, 

зеро мақсади сиѐсати молиявию андозӣ ташкили дурусти низоми 

андозбандӣ дар асоси ҳисобдорию самаранокии фаъолияти 

субъектҳои хоҷагидорӣ мебошад. Мутаассифона, дар Тоҷикистон 

шумораи субъектҳои калон сол то сол кам шуда истодааст. Масалан, 

соли 2018 шумораи онҳо нисбат ба соли 2017 490 адад кам шудааст89.  

Албатта, рушди соҳибкории хурд аз омилҳои гуногун: сиѐсӣ, 

иқтисодӣ, иҷтимоӣ, вазъи макроиқтисодӣ, иқтидори бозори дохилӣ ва 

                                                                                                                                                                                           
87 http://www.stat.kg/ru/statistics/(санаи мурољиат: 16.10.19) 
88 http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika (санаи мурољиат: 21.09.19) 
89 Тоҷикистон: 25 – соли истиқлолияти давлатӣ. – Душанбе: “ТоРус”, 2016 – 233 с 



55 

 

имкону шароити баромад ба бозорҳои берунӣ, масофа аз онҳо ва харҷи 

нақлиѐти истифодашаванда, арзиши захираҳои истеҳсолию қувваи корӣ, 

дастгирии давлатӣ ва дастрасӣ ба захираҳои табиию молиявӣ вобаста 

аст.  

Барои баҳо додан ба сатҳи рушди соҳибкории хурд дар ҷумҳурӣ 

зарур аст, ки нишондиҳандаҳои рушди он бо чунин нишондиҳандаҳо дар 

кишварҳои дигар муқоиса карда шавад.  

Федератсияи Русия яке аз шарикони иқтисодиву тиҷоратии 

Тоҷикистон аст, ки вобаста ба пастии меъѐри андозҳо қисме аз 

маҳсулоти он ба Қазоқистону Қирғизистон оварда шуда, баъди коркард 

ба кишвари мо ворид карда мешавад. Ҳиссаи бештари маҳсулоти 

кишоварзии кишварамон ба Федератсияи Русия низ бо воситаи 

ҷумҳуриҳои Қазоқистону Қирғизистон содирот мешавад.  

Шароити мусоиди соҳибкорӣ дар кишварҳои ҳамсоя, аз он ҷумла 

меъѐрҳои пасти андозӣ ва имтиѐзҳо метавонад боиси ба онҳо кучидани 

сармояи соҳибкорони тоҷикистонӣ, ташкили корхонаю ҷойҳои корӣ дар 

онҳо ва мутаносибан кам шудани субъектҳои соҳибкорию ҷойҳои корӣ 

дар Тоҷикистон гардад. Асбаски ҳиссаи зиѐди буҷети давлатӣ аз ҳисоби 

субъектҳои соҳибкорӣ ташаккул меѐбад, таъсири манфии ин 

раванд ба буҷет ва сатҳи некӯаҳволии мардуми кишвар низ хеле зиѐд 

хоҳад буд.  

Боиси зикр аст, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 

дар Паѐми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳукумати 

мамлакат супориш доданд, ки оид ба “баробар кардани сатҳи 

андозбандӣ бо шарикони асосии иқтисодиву тиҷоратӣ ва давлатҳои 

ҳамсоя” пешниҳод манзур намояд. Дар раванди иҷрои ин супориш 
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мутобиқ намудани шароити фаъолияти соҳикорӣ низ ба мақсад мувофиқ 

аст90.  

Аз рӯи сохтор ва нишондиҳандаҳои иқтисодии кишварҳои дар боло 

зикршуда иқтисодиѐти кишвари мо бештар ба иқтисодиѐти Ҷумҳурии 

Қирғизистон шабеҳ дорад.  

Дар замимаи 1.3.1 сохторҳои дастгирии давлатии рушди соҳибкорӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба пурраги дар соли 2018 нишон дода шудааст. 

Дар сатҳи ҷаҳон вазъи соҳибкорӣ аз рӯи нишондиҳандаҳои 

пешбурди соҳибкорӣ (Doing business) муайян карда мешавад.  Аз 

маълумотҳои замимаи 1.3.2 хулоса кардан мумкин аст, ки яке аз 

нишондиҳандаҳои асосии рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар сатҳи 

байналмилалӣ аз рӯи баҳодиҳии пешбурди соҳибкорӣ ба ҳисоб меравад. Аз 

рӯи маълумотҳои таҳлилии ин баҳодиҳии байналмилалӣ маълум мегардад, ки 

дар ҷаҳон аз рӯи пебурди сабуки тиҷорат Зеландияи нав ва Сингапур яке аз 

давлатҳои пешрафта ба ҳисоб мераванд. Аз рӯи рейтинги ҷаҳонии 

пешбурди соҳибкорӣ дар соли 2020 маълум аст, ки ҷумҳуриҳои Сингапур 

дар байни 190 давлати ҷаҳон дар ҷойи 2 –ро ишғол намудааст, ки нисбати 

соли 2015 – 1 зина поѐн шудааст ва Зеландияи нав аз ҷойи 2 –юми соли 2015 

ба мақеи 1 дар соли 2020 баромадааст. Қайд кардан зарур аст, ки ҷумҳуриҳои 

номбурда дар рейтинги пешбурди тиҷорат муддати 5 соли охир мавқеи худро 

аз даст надодаанд. Дар  рейтинги пешбурди соҳибкорӣ дар соли 2020 

ҷумҳуриҳои Германия ҷойҳои 22 – бо 79,7 хол (2015 - 14),  Япония  - 29 бо 

78,0 хол (2015 - 29), Россия - 28 бо 78,2 хол (2015 - 62), Қазоқистон - 25 бо 

79,6 хол (2015 - 77), Узбекистон – 69 бо 69,9 хол (2015 - 141) қарор доранд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар ин ҷадвал соли 2020 ҷойи 106-умро бо 

61,3 хол ишғол намудааст, нисбати соли 2015 – 60 зина боло рафтааст. 

 

 
                                                           

90
 Паѐми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: «Шарқи озод», 2016 – 20 с 
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Ҷадвали 1.3.3. 

Мавқеи Тоҷикистон дар рейтинги пешбурди тиҷорат  (солҳои 2017- 2020) 

№ Нишондиҳандаҳо 

Солҳо  Фарқият 

нисбати 

соли 2018** 
2017 / 

2018 

2018 / 

2019 

2019 / 

2020 

1. Бақайдгирии субъектҳои соҳибкорӣ 57 60 36 -21 

2. Гирифтани иҷозат барои сохтмон 136 135 137 +1 

3. Пайвастшавӣ ба шабакаи таъминоти барқӣ  171 173 163 -8 

4. Бақайдгирии моликият 90 91 77 - 3 

5. Дастрасӣ ба захираҳои молиявӣ (қарз) 122 124 11 -111 

6. Ҳимояи манфиатҳои сармоягузорон 33 38 128 +95 

7. Андозбандӣ  132 136 139 +7 

8. Тиҷорати байналмилалӣ 149 148 141 -8 

9. Таъмини иҷрои созишномаҳо 54 61 76 +22 

10. Барҳамдиҳии корхонаҳо 148 146 153 +5 

**Ҳисоби муаллиф     

Муаллифи диссертатсия дар асоси усули муқоисавӣ ба хулоса 

омадааст, ки дар кишварҳои гуногуни ҷаҳон вазъи соҳибкорӣ аз рӯи 

нишондиҳандаҳои пешбурди соҳибкорӣ (Doing business) муайян карда 

мешавад, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин назарсанҷиву радабандӣ дар 

се соли охир (2017-2019) зимни нишондиҳандаҳои бақайдгирии 

субъектҳои соҳибкорӣ аз ҷойи 57 соли 2017 ба 36 –м дар соли 2019 ва 

мутаносибан дастраси ба захираҳои молиявӣ (қарзӣ) аз ҷойи 122 ба 11; 

тиҷорати байналмилалӣ  аз ҷойи 149 ба 141-м; бақайдгирии моликият аз 

ҷойи 90-м ба 77 –м; пайвастан ба шабакаҳои барқи аз ҷойи 171 ба 163-м, 

яъне ба пешравиҳои муайян ноил гаштааст91 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон аз рӯи ҳаҷми 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (6,9 ва 6,5 млрд. доллари ИМА дар соли 

2019), Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сари аҳолӣ (3146 ва 3521 доллари 

ИМА), кишварҳои кӯҳӣ буданашон (93 ва 94 фоизи ҳудуд), зиндагии 

ҳиссаи асосии аҳолӣ дар деҳот (мутаносибан 73 ва 66 фоизӣ), дар сохтори 

субъектҳои соҳибкории хурду миѐна зиѐд будани хоҷагиҳои фермерӣ 

(47,8 ва 51,3 фоизӣ) ва соҳибкорони инфиродӣ (43,7 ва 46,9 фоизӣ) ба ҳам 

шабоҳат доранд. 

                                                           
91

 http://www.doingbusiness.org/rankings (санаи муроҷиат: 22.11.19).-  с. 8 
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Таҳлили муқоисавии вазъи соҳибкорӣ дар ҷумҳуриҳои 

Тоҷикистону Қирғизистон нишон медиҳад, ки нишондиҳандаҳои 

иқтисодии рушди соҳибкорӣ дар Қирғизистон нисбати чунин 

нишондиҳандаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон беҳтаранд. Масалан, дар 

Ҷумҳурии Қирғизистон шумораи субъектҳои соҳибкории хурд нисбат ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб 3 маротиба (мутаносибан 808437 ва 280904 

адад) зиѐд аст, гарчанде аҳолии Ҷумҳурии Қирғизистон нисбат ба аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 45 фоиз камтар аст. Агар дар Љумњурии 

Тољикистон ба 31 нафари ањолї як субъекти соњибкорї рост ояд, дар 

Љумњурии Ќирѓизистон ин таносуб зиѐда аз 4 маротибаро ташкил 

медињад (7,5 нафари ањолї ба 1 субъекти соњибкорї).  

Ин рақамҳо аз нисбатан мусоид будани шароити пешбурди 

соњибкорї дар кишварҳои ҳамсоя шањодат дода, андешидани чорањои 

фаврӣ дар самти њавасмандгардонии таъсиси субъектњои соњибкорї, 

ҳимояи манфиатҳои соҳибкорон ва дастгирии онҳо аз ҷониби давлатро 

тақозо мекунад.  

Яке аз роҳҳои дастгирии давлатӣ таъмини дастрасии субъектҳои 

соҳибкорӣ ба захираҳои молиявӣ, хусусан ба қарзҳои бонкӣ мебошад. 

 

Диаграммаи 1.3.5. Ҳиссаи қарзҳои ба ҳамаи соҳаҳои соҳибкорӣ додашуда дар 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (бо фоиз)92 
 

                                                           
92

 Бюллетенҳои омори бонкии Бонки миллии Тоҷикистон барои соли  2019. 
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Гарчанде ҳиссаи субъектҳои соҳибкории хурд дар Маҷмӯи 

маҳсулоти дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2011 – 2019 17,7 банди 

фоизӣ (аз 46,8 то 64,5 фоиз) афзоиш ѐфтааст, ҳиссаи қарзҳои ба он 

додашуда дар ин солҳо ҳамагӣ 1,3 банди фоизӣ (аз 19,37 то 20,7 фоиз) 

афзудаасту халос. Соли 2019 бошад, вобаста ба вазъи ногувори иқтисодӣ 

ин нишондиҳандаҳо нисбати соли 2016 мутаносибан 4,2 ва 0,8 банди 

фоизӣ коҳиш ѐфтаанд. Дар такя ба маълумотҳои омории нимсолаи 

аввали соли 2020 ҳиссаи қарзҳо дар Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то 7,2 

фоиз поѐн хоҳад рафт, ки аз мушкилиҳо дар ин самт дарак медиҳад.  

Дар таҷрибаи байналмилалӣ, аз он ҷумла кишварҳои собиқ 

Иттиҳоди Шуравӣ, роҳҳои гуногуни дастгирии бахши соҳибкорӣ аз 

ҷониби давлат истифода мешавад. Масалан, ҳамасола аз ҳисоби буҷети 

Федератсияи Русия маблағҳои зиѐд барои пўшонидани қисме аз фоизҳои 

қарзҳои бонкӣ, ки ба субъектҳои соҳибкории хурду миѐна дода шуданд, 

ҷудо карда мешавад. Сохторҳои махсуси давлатӣ ба суғуртаи истеҳсоли 

маҳсулот ва ташкили содироти он машғуланд. Дар баъзе кишварҳои 

дигар, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон фондҳои дастгирии соҳибкорӣ 

таъсис дода шудаанд (ҷадвали 1.3.4). 

Ҷадвали 1.3.4. 

Самтҳои дастгирии давлатии соҳибкории хурд барои њама соњањои 

иқтисоди кишварҳои ИДМ** 

Самтҳои дастгирии давлатии 
соҳибкории хурд 

Мамлакатҳо 
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н
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Қ
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қ
и
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Қ
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о
р

у
с 

У
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и
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о

н
 

Т
о

ҷ
и

к
и

ст
о

н
 

Бақайдгирии интернетии ширкату 
соҳибкорон 

+ + +  + + 
 

Хизматрасонии интернетии низоми 
кадастри моликияти ғайриманқул 

+ +  
    

Низоми электронии гирифтани 
иҷозатномаҳо 

+ + +   + 
 

Созишномаи махсуси инвеститсионӣ  +     + 

Имтиѐзҳо дар бахши пардохти андоз +      + 
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аз фоида 

Имтиѐзҳои андозӣ вобаста ба 
сармоягузорӣ 

 
+ + + + + + 

Озод намудан аз ва ѐ 
батаъхирандозии пардохти ААИ 
ҳангоми воридоти гурӯҳи муайяни 
молҳо 

+ + 

     

Пешниҳоди электронии ҳисоботҳои 
андозӣ 

+ + + + + + + 

Бизнес-инкубатор ва технопаркҳо + + + + + +  

Фармоиши давлатӣ + + + + + + + 

Марказҳои рушди СХ + + + + + +  

Ёрии суғуртавии содироти молҳои 
субъектҳои СХ 

+ + + + + 
  

Пӯшонидани қисми фоизи қарзҳои 
бонкӣ 

 
+ + + + + 

 

Дастгирии СХ ҳангоми содироти 
мол 

+ + + + + + + 

Марказҳои иттилоотӣ  + +  +   

Субсидия барои пўшонидани қисми 
харҷи лизингӣ 

 
+ +  + 

  

Фонди дастгирии соҳибкорӣ  + + + + + + 

Фонди замонатӣ + + + + +   
 

**Пешниҳоди муаллиф 

Дар амалия, илова ба намудҳои дар ҷадвали 1.3.4 зикршуда, 

намудҳои зиѐди дастгирии соҳибкории хурд, ба монанди пӯшонидани 

қисми фоизи қарзҳои ба соҳибкорон додашуда, пешниҳоди субсидияҳои 

давлатӣ ба субъектҳои соҳибкории истеҳсолӣ, паст намудани андозҳо 

барои соҳибкорон, содагардонии тартиботи содироти мол, суғуртаи 

хавфи талафи ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ, додани маблағ барои ҳар 

сар чорвои дар хоҷагӣ парваришѐфтаистода, таъмини иштироки 

соҳибкорон дар тендерҳои давлатӣ, додани фармоишҳои давлатӣ ба 

онҳо, иҷораи биноҳои давлатӣ ба онҳо бо шартҳои имтиѐзнок, мусоидат 

ба рушди иноватсионии фаъолияти соҳибкорӣ, дастгирии иттилоотии 

онҳо, дастгирии лоиҳаҳои пешниҳодкардаи соҳибкорон, ташаккул ва 

дастгирии соҳибкорони ҷавон, додани имтиѐзҳо дар истифодаи 

инфрасохтори давлатӣ, субсидияи хароҷот барои иштирок дар 

намоишгоҳҳои молу маҳсулот ва ғайра истифода мешаванд.  
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Аз ҷадвали 1.3.4  зикршуда чунин хулоса кардан зарур аст, ки  аз 18 

намуди дастгирии давлатии соҳибкорӣ айни ҳол дар Тоҷикистон 7-тои он 

қисман ѐ пурра истифода мешаванд. Боқимонда вуҷуд надоранд, ѐ дар 

марҳилаи ибтидои татбиқ қарор доранд. Масалан, татбиқи лоиҳаи 

ҳукумати электронӣ имкон медиҳад, ки бақайдгирии интернетии 

субъектҳои соҳибкорӣ, хизматрасонии интернетии низоми кадастри 

моликияти ғайриманқул ва низоми электронии гирифтани иҷозатнома 

амалӣ шаванд. 

Яке аз намудҳои дастгирии давлатӣ, ки метавонад дар рушди 

соҳибкорӣ саҳми арзанда дошта бошад додани кафолати бозгашти 

қарзҳои ба соҳибкорон додашуда мебошад. Чи хеле, ки аз намудори боло 

бармеояд, ин намуди дастгирӣ дар ҳамаи кишварҳои номбаршуда, ба 

истиснои Тоҷикистон, вуҷуд дорад ва боиси рушди соҳибкорӣ 

гардидааст. Ташкилу таъмини фаъолияти самараноки фондҳои замонатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва истифодаи онҳо барои додани кафолати 

бозгашти қарзҳои бонкӣ, қисми хароҷот барои лизинги техникаю 

таҷҳизот, ҷалби маблағҳо барои истеҳсоли молу маҳсулот метавонад 

боиси боз ҳам рушд ѐфтани соҳибкорӣ, зиѐд шудани шумораи субъектҳо, 

ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ғанигардонии буҷету некуаҳволии мардум 

гардад. 

Бояд ќайд намуд, ки пешниҳодҳои асоснокнамудаи мо ба ҳамаи 

соҳаҳо дахл доранд, вале дар Тоҷикистон зиѐда аз 80 фоизи субъектҳои 

соҳибкорӣ ба соҳаҳои кишоварзӣ ва хизматрасонӣ рост меояд. Бинобар 

ин аксари пешниҳодҳо низ ба ҳамин самтҳо дахл доранд. 

Ҳамин тариқ, таҳлили таҷрибаи ҷаҳонии аҳамияти дастгирии давлатии 

рушди соҳибкорӣ ва мавҷудияти сиѐсати комплексии давлатӣ дар кишварҳои 

пешрафта, инчунин таҳлили муқоисавии ҳолати феълии инфрасохтори 

дастгирии соҳибкорӣ дар Тоҷикистон зарурияти дастгирии системавии 

соҳибкорӣ дар бисѐр самтҳоро нишон медиҳад. 
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БОБИ 2. ТАҲҚИҚИ ВАЗЪИ МУОСИР ВА ТАМОЮЛИ РУШДИ 

СОҲИБКОРИИ ХУРД ДАР САВДОИ ЧАКАНА 
 

2.1. Таҳқиқи тамоюли рушди соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
 

Бо сабаби барҳам ѐфтани Иттиҳоди Шӯравӣ, кишварҳои собиқ тобеи 

он, аз он ҷумла Ҷумҳурии шӯравӣ сотсиалистии Тоҷикистон мустақилияти 

давлатии худро 9 сентябри соли 1991 ба даст овард, ки ин дар навбати худ ба 

ҳаллу фасли масоили мустақилонаи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ шароити 

мусоид фароҳам овард.  Аммо мушкилотҳои мавҷуда дар чорчубаи амали 

низоми иқтисоди нақшавии марказонидашуда боз ба канда шудани 

робитаҳои иқтисодӣ бо дигар кишварҳои наздику дур боис гардид. Дар  

маҷмӯъ пайдо шудани мушкилоти иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳуқуқӣ ва бо оғози 

ҷанги дохилӣ дар Тоҷикистон илова гардид ва ин вазъиятро чандин сол 

сангин намуд. 

Дар аввали солҳои 90-уми асри XX cохтори идоракунии давлатӣ фалаҷ 

гардида, иқтисодиѐт сол то сол ба авҷгирии буҳрони шадиди иқтисодӣ, ки ба 

пастравии истеҳсол ва фурӯши маҳсулот  дучор гардид. Дар ин бобат, яке аз 

роҳҳои баромадан аз чунин ҳолати номуътадил ва буҳрону оқибмондагии 

иқтисодӣ – иҷтимоӣ интихоби низоми иқтисоди бозорӣ буд, ки ташаккулѐбӣ 

ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд ҳамчун самти 

афзалиятноки сиѐсати иқтисодии кишвар ба ҳисоб мерафт.   

Дар шароити ба вуҷуд омадани тағйиротҳои муҳим дар раванди 

татбиқи ғояҳои муносибатҳои бозорӣ бо роҳи ташаккул ва рушди соҳибкорӣ 

Асосгузори сулҳу Ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳанӯз соли 2012 дар мулоқот бо соҳибкорони 

кишвар, таъкид карданд: «Рушди соҳибкории хусусӣ ва мусоидати 

ҳамаҷонибаи ташаккулѐбию рушди он аз ҷумлаи вазифаҳои аввалиндараҷаи 

Ҳукумати мамлакат аст, зеро соҳибкории хусусӣ яке аз роҳҳои алтернативӣ 

дар бобати баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ва 
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заминаи боэътимоди таъмини рушди босуботи иқтисодиѐти миллӣ, зиѐд 

намудани табақаи миѐнаҳол ва ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ 

мебошад
93

. 

Ҳалли  бомуваффақияти ҳадафи стратегии давлат дар замони муосир, 

яъне давра ба давра баланд бардоштани дараҷаи некуаҳволии аҳолӣ, ки 

ҳамеша аҳамияти бузурги иҷтимоӣ дорад, бевосита бо зарурати рушди 

босуръати фаъолияти соҳибкорӣ, аз он ҷумла аз вазъи соҳибкории хусусӣ 

вобастагии ногусастанӣ дорад. Аз ин лиҳоз, соҳибкории хусусӣ яке аз 

самтҳои афзалиятноки татбиқи амалии ислоҳоти иқтисодӣ маҳсуб шуда, 

таҳкиму инкишофи ҳамаҷонибаи он ба таъмини рушди босуботи иқтисодӣ 

дар мамлакат, беҳтар намудани вазъияти бозори маводи истеъмолӣ тариқи 

таъмини он бо молу хадамоти гуногун ва баландсифат, нисбатан дастрасии 

сатҳи нархҳои чаканафурӯшии молҳои ғизои ва ғайриғизоӣ, ба раванди қонеъ 

гардонидани тақозои тағйирѐбандаи истеъмолгарон мусоидат мекунад. 

Рушди соҳибкории хурд дар аксари соҳаҳои иқтисодиѐт, алалхусус дар 

савдои чакана, хӯроки омма, хизматрасонии маишӣ, нақлиѐт, кишоварзӣ ва 

дигар соҳаҳои иқтисодиѐти миллӣ ҳамчун шарти муҳими зина ба зина баланд 

бардоштани сатҳи самаранокии соҳаҳои иқтисодиѐти миллӣ чун омили 

муассири рақобаттавонӣ дар муҳити нави иқтисодӣ ба ҳисоб меравад. 

Таъмин намудани инкишофи босуръати фаъолияти соҳибкорӣ, ба 

фикри мо, яке аз самтҳои таъсиргузор барои татбиқи амалии пояҳои 

иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Барои дастгирии 

давлатии соҳибкории истеҳсолӣ, тиҷоратӣ ва дигар шаклҳои асосии он, 

таъмини шароити мусоиди ташаккули соҳибкории хусусӣ тавассути 

муқаррар кардани имтиѐзҳои мухталиф дар низоми андозбандии фоида, 

арзиши иловашуда, пардохти боҷу хироҷи гумрукӣ, ҷорӣ намудани 

мораторий дар давраи муайян нисбати санҷишҳои зиѐди фаъолияти 

                                                           
93 Паѐми Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 
Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. шаҳри Душанбе – cоли 2012 Ниг. www: President.tj 
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муваффақонаи субъектҳои соҳибкорӣ ва аз байн бурдани дигар монеаҳои 

мавҷуда ба қатори  чораҳои муҳиму аввалиндараҷа маҳсуб мешаванд. 

Соҳибкории хурд дар ҳалли вазифаи бемайлон ҷорӣ намудани 

технологияҳои нав, иноватсияҳо ва ноу-хау дар иқтисодиѐти кишвар саҳми 

нишонрас гузошта метавонад. 

Пешвои муаззами миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паѐми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 

декабри соли 2018 махсус зикр карданд: «Низоми бонкӣ дар таъмин кардани 

рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар, бахусус, пешрафти соҳаҳои воқеии 

иқтисодиѐт, баланд бардоштани иқтидори содиротии кишвар, таъмини 

ҷойҳои нав корӣ ва васеъ намудани манбаъҳои иловагии даромади буҷети 

давлатӣ нақши муҳим мебозад»
94

. 

Дар соли 2018 танҳо аз ҷониби низоми бонкҳои тиҷоратӣ ба 

соҳибкорон ва аҳолӣ ба маблағӣ 7 миллиарду 250 миллион сомонӣ қарз дода 

шудааст, ки нисбат ба соли 2017 - 201 миллион сомонӣ, яъне 3,0 фоиз зиѐд 

мебошад. 

Вобаста ба ин масъалаи муҳимми иқтисодии замони муосир ва имкони 

маблағгузории пешбурди босуръати фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон,  аз ҷумла бахши хусусии иқтисодиѐт ба Бонки миллӣ аз тарафи 

сардори давлати соҳибистиқлоли тоҷикон  дастуру супоришҳои судманд 

дода шуд. Ин сохтори молиявии давлатӣ вазифадор карда шуд, ки минбаъд 

барои афзоиши маблағи қарзи бонкӣ ба бахши хусусӣ ва махсусан соҳаҳои 

истеҳсолӣ нигоҳ доштани суботи низоми бонкӣ, эътимоднокии онҳо, беҳтар 

гардонидани сатҳу сифати хизматрасониҳо, омода кардани мутахассисони 

соҳаи бонкдорӣ ва баланд бардоштани савияи касбии онҳо чораҳои қатъӣ ва 

самаровар андешанд.  

                                                           
94 Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон – Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии кишвар аз 26 декбри 
соли 2018. Душанбе. Ниг. www: President.tj 
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Илова бар ин, ба амалияи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дар 

муомилоти пулии кишвар вусъат бахшида, ин тартиб соли 2019 дар пардохти 

хизматрасониҳо ва низоми савдо бояд ба таври васеъ ҷорӣ карда шавад
95

. Ба 

андешаи мо, васеъ намудани доираи татбиқи амалии ин супориши роҳбари 

аввали Ҳукумати Тоҷикистон оид ба ҳисоббаробаркуниҳои ғайринақдӣ 

аҳамияти калони иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дорад. Супориш ва дастури мазкур 

ҳам барои бонкҳои тиҷоратӣ ва ҳамчунин барои соҳибкорон басо судманд 

буда, гардиши босуръати амалиѐтҳои пулию молӣ ва гузаштан ба иқтисоди 

рақамиро, ки падидаи моҳиятан наву ояндадор ба ҳисоб меравад, ба маротиб 

метезонад.  

Ислоҳоти иқтисодии дар солҳои охир амалишуда ба беҳтар гардидани 

фазои соҳибкориву сармоягузорӣ, аз ҷумла ҷалби сармояи хориҷӣ, хусусан 

рушди сармояи мустақим дар иқтисодиѐти кишвар муваффвқона мусоидат 

карда истодааст. 

Дар муддати даҳ соли охир (2008 – 2018) ба иқтисодиѐти Тоҷикистон 

дар ҳаҷми зиѐда аз 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақими хориҷӣ ворид 

гардидааст, ки қисми зиѐди он ба рушди иқтисодии соҳаҳои энергетика, 

алоқа, сохтмон, истихроҷу коркарди канданиҳои фоиданок ва бунѐди 

объектҳои инфрасохторӣ равона шудааст, ки хеле зарур ва муҳим мебошад.  

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон 

махсусан дар яке аз ҷаласаҳои Ҳукумати кишвар, ки дар соли 2018 доир 

гардида буд, таъкид намуданд, ки мо бо мақсади бартараф кардани 

санҷишҳои беасосу такрорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди 

соҳибкорӣ ба ҳама гуна субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла 

истеҳсолӣ дар давоми ду сол маратория эълон намудем, ки аз татбиқи воқеии 

он қариб 2 ҳазор субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолӣ бархурдор 

гардиданд. 

                                                           
95  Паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон – Душанбе, 26.12.2018 Ниг. www: President.tj 
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Барои  минбаъд ҳам тақвият бахшидан ба ин раванд, басо муҳим аст, ки 

солҳои 2019 – 2020 тамоми санҷишҳои фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ дар 

соҳаҳои истеҳсолӣ манъ ѐ маратория, муқаррароти Қонунҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ―Дар бораи маратория ба санҷишҳои фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ‖ ба ҳамаи мақомоти санҷишиву назорат ва 

ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла Прокуратураи генералӣ, Палатаи ҳисоб, Агентии 

назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо корупсия, Бонки миллӣ, 

Мақомоти андозу гумрук татбиқ карда шаванд.    

Рушди фаъолияти соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилоятҳои 

он бо нобаробарии рушди худ мушоҳида мегардад. Ба назари мо, сабаби 

асосии чунин вазъи нобаробарии инкишоф дар шароити ибтидоии иқтисодию 

иҷтимоии мавҷудаи давраҳои то ислоҳот дар иқтисоди мамлакат мебошад. 

Суръати баландтари рушди бахши соҳибкории хурд дар вилоятҳо ва 

ноҳияҳое хубтар таъмин гардид, ки онҳо дорои иқтидори истеҳсолии зиѐдтар 

буданд. Аз ин ҷиҳат, дастгирии давлатии рушди соҳибкории хурд ва роҳҳои 

босуръат пеш бурдани он дар соҳаҳои иқтисоди воқеӣ, ҳамзамон соҳаҳои 

хизматрасонӣ, аз ҷумла савдои чакана ва хӯроки умумӣ бениҳоят зарур ва 

манфиатнок буд, дар оянда ҳам хоҳад монд.   

Дар шароити иқтисоди бозорӣ фаъолияти соҳибкорӣ дар таъмини 

рушди устувори иқтисодиѐт нақши муассир дорад. Намунаи ҷолиби ҳамин 

андешаро мо дар таҷрибаи мамлакатҳои пешрафта ба монанди ИМА, Олмон, 

Ҷопон, Фаронса ва дигар давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон мушоҳида менамоем. 

Аз мамлакатҳои ИДМ, хусусан Ҷумҳурии Қазоқистонро номбар кардан 

мумкин аст, ки ҳукумати ин давлат дар солҳои охир, дар самти тараққӣ 

додани соҳибкории хусусӣ корҳои зиѐдеро ба анҷом расонидааст. Натиҷаи ин 

корҳои ба анҷом расонидашуда барои боз беҳтар намудани фазои 

сармогузории хориҷӣ бештар шароит фароҳам овардааст. Солҳои охир 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти дахлдори он низ мушкилиҳои 

мавҷударо ботадриҷ паси сар намуда, барои таъмини рушди соҳибкории хурд 
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дар мамлакат азму талоши пайгирона менамояд. Барои татбиқи ин ҳадаф 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорату Кумитаҳои тобеи он ва 

мақомотҳои давлатие, ки ба бахши хусусӣ сару кор доранд, чораю татбирҳои 

судмандро дар шакли консепсияҳо, стратегияҳо, барномаҳои махсус барои 

давраҳои миѐна ва дарозмуддат таҳия, тасдиқ ва мавриди истифодаи амалӣ 

пешкаш кардаанд. Дар ин самт махсусан, сиѐсати пешгирифтаи Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси зикр аст, ки ҳар сол як маротиба бо 

соҳибкорони кишвар мулоқоту вохурӣ гузаронида, оид ба масъалаҳои 

мубрами ин бахши муҳими иқтисодиѐт, таҳлили вазъи ин самти муҳими 

иқтисодӣ ва супоришу дастурҳои басо судмандро пешкаш менамоянд. 

Соҳибкории хурд ва рушди  босуботу пайгиронаи он дар бахшҳои 

гуногуни фаъолияти иқтисодӣ дар амалисозии сиѐсати рушди иқтисодии 

кишвар нақши бузург мегузорад. Бо дарназардошти ин, дар солҳои охир дар 

ин самт тағйиротҳои мусбат ба миѐн омадаанд. Айни замон соҳибкории хурд 

чун омили муҳими таъмини рушди иқтисодиву иҷтимоӣ шинохта шудааст. 

Барои он ки фаъолияти соҳибкории хурд дар мамлакат дар оянда босуръат 

рушд намояд, зарур аст ба ин бахш давлат бештар таваҷҷуҳ зоҳир намуда, 

механизми танзимгарӣ ва дастгириро боз ҳам такмил намояд.  

Дар ин росто, бояд гуфт, ки дар ҳафт соли охир шумораи корхонаҳои 

хурд дар ҷумҳурӣ 15,9% ва дар иртибот ба ин шумораи коргарони дар онҳо 

коркунанда ба миқдори 16,3% афзоиш ѐфтааст (ҷадвали 2.1.1). Ин дар чунин 

вазъе рух додааст, ки ҳоло ҳам ба таври кифоя ва ҷавобгӯ ба талаботи замони 

муосир инфрасохтори хизматрасонандаи соҳибкории хурд тибқи талаботи 

замони муосир рушд накардааст ва он то имрӯз ба бозори сармояҳои молиявӣ 

то дараҷаи зарурӣ ва имтиѐзнок дастрасии дилхоҳ надорад. 

Вазъи кунунӣ ва динамикаи корхонаҳои хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва чор нишондиҳандаи асосии онро муаллиф дар ҷадвали 2.1.1 

пешкаш намудааст. 
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Ҷадвали 2.1.1. 

Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2018, дар охири сол
96

 

Нишондиҳандаҳои  

асосӣ 

Солҳо  
Фарқияти  

соли 2018 

нисбат ба 

соли 2012 

(+, -)** 

Тағйироти 

соли  2018 

нисбат ба  

соли 2012, 

%** 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Теъдоди корхонаҳои хурди 

амалкунанда, адад 
3890 4810 5394 5176 

 

4919 

 

 

4455 

 

4512 + 662 115,9 

Шумораи кормандони 

корхонаҳои хурди 

амалкунанда, ҳазор нафар 

19,6 27,5 30,2 28,4 21,4 22,2 22,8 + 3,2 116,3 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, миллион сомонӣ 

2849,9 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 4351,7 4632,3 + 1782,4 162,5 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон),  

миллион сомонӣ 

177,9 249,4 318,5 329,1 216,5 218,8 221,6 + 43,7 124,5 

 

** Ҳисоби муаллиф  
 

Таҳқиқотҳои муаллиф нисбати маълумоти расмии омории ҷадвали 2.1.1 

гувоҳӣ медиҳанд, ки дар қиѐс соли 2018 дар муқоиса бо соли 2012 теъдоди 

корхонаҳои хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 662 адад ѐ 115,9%, шумораи 

кормандон - 3,2 ҳазор нафар ѐ 116,3%, даромад аз фурӯши маҳсулот 1782,4 

млн. сомонӣ ѐ 162,5% ва фонди музди меҳнат – 43,7 млн. сомонӣ ѐ 124,5%  

афзоиш кардааст. 

Ба андешаи мо, миқдори умумии корхонаҳои хурд чун шахсони ҳуқуқӣ 

дар кишвар, ки соли 2018 ба 4512 адад баробаранд, воқеан нокифоя буда, ба 

рушди иқтисодӣ таъсири чандон зиѐд намегузорад ва бинобар ин, дар оянда 

бояд босуръат рушд намояд. 

  Натиҷаи иҷрои кули тадбиру чораҳои дар ин солҳо (2012 -2018) 

иҷрошуда дар сатҳи ҷумҳурӣ ва ноҳияҳои он боиси афзудани теъдоди 

шаҳрвандоне, ки ба соҳибкории хурди хусусӣ шуғл меварзанд, дар бозори 

дохилӣ ба беҳтаршавии фазои рақобати бозорӣ шуданд. Зиѐдшавии теъдоди 

соҳибкорони хусусии инфиродӣ дар навбати аввал ба рушди бахши савдои 

чакана ва хӯроки омма ва дигар соҳаҳои иқтисодиѐти Тоҷикистон (62,7% дар 

                                                           
96 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон (Нашри расмї): Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон – Душанбе 2019.-С 197. 
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соли 2012) ва то 64,6 % дар соли 2017 расидааст, гарчанде дар соли 2018 

назар ба соли 2012 дар андозаи 5,0 банди фоизӣ кам шудааст. 

Таҳлили теъдоди субъктҳои соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гувоҳӣ медиҳад, ки татбиқи пайгирона ва мунтазами 

чорабиниҳои гуногун дар чорчӯбаи низоми ислоҳоти иқтисодӣ ба рушди 

иқтисодию иҷтимоӣ, бешубҳа таъсири мусбат мерасонад. Аз ин рӯ, дар 

шароити амали низоми иқтисоди бозорӣ, махсусан шуғлнокии шаҳрвандон 

ба фаъолияти инфиродии меҳнатӣ дар солҳои таҳлилшуда аз 115,2 ҳазор 

нафар дар соли 2012 ва ин нишондиҳанда то ба 270,1 ҳазор нафар дар соли 

2018 расидааст, яъне 1,5 баробар зиѐд шудааст, ки тамоюли воқеан мусбат 

дар кишвар арзѐбӣ мешавад.    

Маълумотҳои ҷадвали 2.1.1 – ро таҳлил намуда, ба чунин хулоса 

омадан мумкин аст, ки дар шароити маҷудияти иқтисодиѐти бозорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳибкории хурд, аз ҷумла хусусӣ дар ҳамаи соҳаҳо 

бояд мавқеи пешсафро ишғол намояд. Дар баробари ин, зикр бояд кард, ки  

солҳои охир муътадилгардонии вазъи макроиқтисодии мамлакат ба даст 

омад, гарчанде сатҳи ба дастомадаи рушди фаъолияти соҳибкории хурд то 

айни ҳол ба талаботи марҳилаи муосири рушди иқтисодиѐт дар шакли зарурӣ 

намебошад. 

Зикр кардан муҳим аст, ки дар шароити ҳозираи рушди иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон вазъи фаъолияти соҳибкории хурд дар масоили 

алоҳида манфӣ арзѐбӣ мешавад, зеро на ҳамаи корхонаҳои бахши 

соҳибкории хурд  самаранок фаъолият ва дар шароити бозор рақобат 

мекунанд.  

 Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои то ҳанӯз истифоданашудаи 

рушди соҳибкорӣ, махсусан соҳибкории хурд дар соҳаҳои истеҳсолӣ хеле 

зиѐд мавҷуданд ва ин имкониятҳо ҳоло ба таври бояду шояд истифода 

нашудаанд. Тавре, ки маълум аст соҳибкории хурд дар ҷумҳурӣ махсусан 

соҳаи савдо, харид ва миѐнаравӣ дар бахши хусусӣ рушд ѐфтанд, вале 
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фаъолияти соҳибкории истеҳсолӣ новобаста ба имтиѐзҳои зиѐди 

пешбинишуда ба таври зарурӣ рушд накардааст, ки ин ҳолат дар ҳамаи 

минтақаҳои ҷумҳурӣ мушоҳида мешавад. Ҳамчунин мушкилотҳои мавҷуда 

аз қабили: мавҷуд набудани шароити мусоид дар рушди минтақаҳои 

ҷумҳурӣ, нарасидани маблағҳои молиявӣ, сатҳи баланди андозбандӣ,  

нокифоягии дастгирии давлатӣ ва номукаммалии механизми татбиқи 

дастовардҳои илмӣ - техникӣ ва ғайра, ба рушди бемайлони соҳаҳои 

алоҳидаи иқтисодиѐти ҷумҳурӣ, баъзан ба таъсири манфӣ анҷом меѐбад.  

Зикр кардан муҳим аст, ки дар шароити кунунии рушди иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон натиҷаҳои соҳибкории хурд аз бисѐр ҷиҳат 

қаноатбахш арзѐбӣ мешавад. Сабаб он аст, ки на ҳамаи корхонаҳои ин бахши 

соҳибкории иқтисодиѐт ба талаботи рақобати бозорӣ ҷавобгӯ ба ҳисоб 

мераванд. Инро мо аз маълумотҳои оморӣ нисбати корхонаҳои хурд, 

шумораи коргарони онҳо, ҳиссаи на чандон калони ҳаҷми маҳсулотҳои 

истеҳсолшуда, корҳо ва хизматрасониҳо дар ММД низ дида мешавад 

(замимаи 2.1.1), гарчанде ҷиҳатҳои мусбат оид ба рушд ба назар мерасад.  

 Таҳлили ҳисоботи иттилоотӣ дар замимаи 2.1.1 овардашуда гувоҳӣ 

медиҳад, ки дар минтақаҳои  алоҳидаи ҷумҳурӣ низ сатҳи нишондиҳандаҳои 

рушди соҳибкории хурд то андозаи муайян сол ба сол беҳтар шуда истодааст. 

Мувофиқан, шумораи корхонаҳои хурди амалкунанда дар солҳои 2012-2018 

дар вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе, ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 

Вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ мутаносибан бо суръати: 3,47; 1,84; 1,42; 

2,85 ва 8,0 маротиба рушд кардаанд. 

Ҳаҷми даромади солона аз ҳисоби фурӯши маҳсулот (корҳо, 

хизматрасониҳо) соли 2018-ум нисбат ба соли 2012-ум дар вилоятҳои 

Хатлон, Суғд, шаҳри Душанбе, НТҶ ва ВМБК мувофиқан ба андозаи 12,8; 

3,54; 1,73; 1,14 ва 2,8 маротиба афзоиш ѐфтанд. Чунин раванди тағйирѐби аз 

он шаҳодат медиҳад, ки фурӯши маҳсулот дар ин бахши иқтисодиѐт дар 

ҳамаи вилояту минтақаҳои ҷумҳурӣ тамоюли рӯ ба инкишоф дорад. Аммо 
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нишондиҳандаҳои номбаршуда оид ба фаъолияти корхонаҳои хурд дар соли 

2018-ум нисбати соли 2017-ум кам шудааст. Маълумоти мушаххасро нисбати 

рушди соҳибкории хурд дар шаҳри Душанбе ва чор ноҳияҳои тобеи он аз 

маълумоти замимаи 2.1.2 ба таври мушаххас дида метавонем. 

Дар робита ба ин, вазъи тағйрѐбии теъдоди умумии соҳибкории 

инфиродӣ тибқи шаҳодатнома амалкунанда дар ҷадвали 2.1.2 оварда 

шудааст.   

Ҷадвали 2.1.2. 

Теъдоди субъектҳои соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома  

амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018
97
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Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳамагӣ 
186612 66332 786 230231 50612 899 43619 -15720 113 

ВМКБ 1424 319 22 1997 459 29 573 140 7 

Вилояти Хатлон 58323 22127 67 72191 13868 70 13868 -8259 3 

Вилояти Суғд 66602 27769 86 81111 22575 100 14509 -5194 14 

шаҳри Душанбе 22413 3872 596 26801 4626 680 4388 754 84 

НТҶ 37850 12245 15 48131 9084 20 10281 -3161 5 

А) Теъдоди субъектҳои соҳибкории фаъолияткунанда 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
155463 61609 571 183346 43254 518 27883 -18355 -53 

Аз ҷумла: 

ВМКБ 963 237 18 1366 339 25 403 102 7 

Вилояти Хатлон 53560 21610 45 63935 12843 16 10375 -8767 -29 

Вилояти Суғд 60926 27032 72 71068 21039 78 10142 -5993 6 

шаҳри Душанбе 30314 11095 9 10105 1698 389 -20209 -9397 380 

НТҶ 9700 1635 427 36872 7335 10 27172 5700 -417 

Б) Теъдоди субъектҳои соҳибкории барҳамдодашуда 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
31149 4723 215 46885 7358 381 15736 2635 166 

Аз ҷумла: 

ВМКБ 461 82 4 631 120 4 170 38 - 

Вилояти Хатлон 4763 517 22 8256 1025 54 3493 508 32 

Вилояти Суғд 5676 737 14 10043 1536 22 4367 799 8 

шаҳри Душанбе 12713 2237 169 16696 2928 291 3983 691 122 

НТҶ 7536 1150 6 11259 1749 10 3723 599 4 
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Ҷадвали 2.1.3. 

Теъдоди субъектҳои соҳибкорони инфиродии тибқи патент амалкунанда 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018
98

 (адад) 

Минтақаҳои 

ҷумҳурӣ 

соли 2017          соли 2018 Фарқияти с. 2018 

назар ба с.2017, (+, -)** 
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Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
217231 39359 816 295773 53430 876 78542 14071 60 

ВМКБ 4603 1120 2 5802 1368 3 1199 248 1 

Вилояти Хатлон 51188 8757 145 68859 11951 156 17371 3194 11 

Вилояти Суғд 74436 13530 506 102914 18966 522 28478 5436 16 

шаҳри Душанбе 48780 9529 140 66470 12671 164 17690 3142 24 

НТҶ 38224 6423 23 51728 8474 31 13504 2051 8 

Аз ҷумла: А) Теъдоди субъектҳои соҳибкории фаъолияткунанда 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
88342 18858 343 101368 20911 280 13026 2053 -63 

ВМКБ 1927 539 - 1956 528 1 29 -11 1 

Вилояти Хатлон 23696 5047 37 25846 5255 15 2150 208 -22 

Вилояти Суғд 28309 6203 248 33938 7385 185 5629 1182 -63 

шаҳри Душанбе 14262 3016 9 23166 4718 66 8904 1702 57 

НТҶ 20148 4053 49 16462 3055 13 -3686 -988 -36 

               Б) Теъдоди субъектҳои соҳибкории барҳамдодашуда 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
128888 20502 473 194405 32489 596 65517 11987 123 

ВМКБ 2675 582 2 3846 840 2 1171 258 - 

Вилояти Хатлон 27492 3710 108 43013 6696 141 15521 2986 33 

Вилояти Суғд 46127 7327 258 68976 11581 337 22849 4254 79 

шаҳри Душанбе 28632 5476 91 43304 7953 98 14672 2477 7 

НТҶ 23962 3407 14 35266 5419 18 11304 2012 4 
 

** Ҳисоби муаллиф  
 

Дар соли 2018 теъдоди субъектҳои соҳибкорони инфиродӣ ба қайд 

гирифташуда тибқи патент (230,2 ҳазор адад) ва шаҳодатнома (295,8 ҳазор 

адад) ва дар маҷмӯъ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон  - 526,0 ҳазор нафар, 

аз он ҷумла занҳо - 105,7 ҳазор нафар ва шахсони хориҷӣ  1662 нафарро 

ташкил дод. 
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Ҷадвали 2.1.4. 

Динамикаи шумораи шаҳрвандоне, ки ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ 

машғуланд (аз рӯи миқдори шаҳодатнома ва патентҳои додашуда) дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2012 – 2018
99

 

Нишондиҳандаҳо 
Солҳо 2018 нисбат 

ба соли 2012 

( +, -)** 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳамагӣ, ҳазор нафар  

аз онҳо машғулин, фоиз 
197,0 174,8 211,3 243,8 257,1 270,1 284,7 +87,7 

- савдо ва хӯроки омма 45,2 42,8 68,0 35,2 32,7 39,8 31,5 -13,7 

- хизматрасонии маишӣ 8,7 2,8 3,0 2,9 2,0 2,5 2,2 -6,5 

-дигар намудҳои 

фаъолияти иқтисодӣ 
46,1 54,4 29,0 64,3 64,6 57,7 66,3 +20,2 

 

 **Ҳисоби муаллиф  
 

Муаллиф дар таҳлили муқоисавии нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.1.4 ба 

хулоса омадааст, ки теъдоди шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба 

фаъолияти соҳибкории инфиродӣ аз рӯи шаҳодатнома ва патентҳои 

додашуда машғуланд дар соли 2018 ба 284,7 ҳазор нафар расидааст, ки ин 

дар муқоиса бо соли 2012 (197 ҳазор нафар) ба андозаи 87,7 ҳазор нафар ѐ 1,4 

маротиба зиѐд гардидааст. Бояд гуфт, ки аз ҳама бештар ҳиссаи нисбии ин 

нишондиҳанда дар соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ мушоҳида мешавад, 

гарчанде дар соли 2018 (31,5%) нисбат ба соли 2012 (45,2% буд) ва 13,7 

банди фоизи кам шудааст. Вале соҳаи номбурдаи иқтисодиѐти кишвар дар 

пешбурди фаъолияти соҳибкории инфиродӣ мавқеи пешсафро ишғол 

мекунад. Соҳаи хизмати маишӣ дар сатҳи 8,7 % (соли 2011) ва 2,2 % соли 

2018 баробар буд.     

Инкишофи фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тибқи таҳлили динамикаи субъектҳои хоҷагидорӣ аз он гувоҳи 

медиҳад, ки татбиқи пайгирона ва мунтазами чорабиниҳои ислоҳоти 

иқтисодӣ ба рушди иқтисодию иҷтимоӣ, бешубҳа таъсири мусбат мерасонад. 

Аз ин рӯ, дар шароити амали низоми иқтисоди бозорӣ, махсусан шуғли 

шаҳрвандон ба фаъолияти соҳибкории инфиродӣ дар солҳои таҳлилшуда 

(2012-2018) аз 197,0 ҳазор нафар дар соли 2012 то ба 284,7 ҳазор нафар дар 
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соли 2018 расидааст ѐ 44,5% зиѐд шудааст, ки инро чун тамоюли мусбат дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон арзѐбӣ кардан дуруст аст.  

Дар ҷадвали 2.1.5 теъдоди корхонаҳо аз рӯи шаклҳои моликият дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012 – 2018 оварда шудааст.  

Ҷадвали 2.1.5. 

Теъдоди корхонаҳо аз рӯи шаклҳои моликият дар иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2012- 2018
100

 

Шаклҳои моликият 

Солҳо  Соли 2018 

нисбат ба 

соли 2012, 

адад** 

Соли 2018 

нисбат ба 

соли 2012, 

%** 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳамагӣ 32684 39824 42206 42358 42347 42031 43252 10568 132,3 

аз он ҷумла аз рӯи шаклҳои моликият, адад  

Давлатӣ  7618 8856 9047 9161 9356 9098 8940 1322 117,3 

Хусусӣ ва 

коллективӣ 
24463 30364 32473 32507 32137 32197 33361               8898              136,3 

Дигар шаклҳои 

моликият (аз ҷумла 

моликияти омехта, 

моликияти шахсони 

ҳуқуқии хориҷӣ ва ғ.) 

603 604 686 690 854 736 951 348 157,7 

 

 **Ҳисоби муаллиф  
 

Дар асоси таҳлили муқоисавии маълумоти омории ҷадвали 2.1.5 ба 

хулоса омадан мумкин аст, ки дар соли 2018 аз рӯи шаклҳои моликият дар 

Ҷумҳурии Тоҷикисон ҳиссаи бештарро моликияти хусусӣ ва коллективӣ - 

77,2% (33361 : 43252 * 100 ), моликияти давлатӣ  - 20,7 % (8940 : 43252 * 100) 

ва дигар шаклҳои моликият, аз ҷумла моликияти омехта, моликияти шахсони 

ҳуқуқии хориҷӣ, шаҳрвандон ва шахсони бетабаъа дар сатҳи - 2,1 фоиз 

ташкил доданд. 

Дар барбари ин бояд зикр намуд, ки теъдоди корхонаҳо аз рӯи 

гурӯҳбандӣ вобаста ба шакли моликият нисбати соли 2012 – м бо суръати 

афзоиши гуногун: моликияти давлатӣ - 17,3% нисбатан паст, хусусӣ ва 

колективӣ - 36,3% ва дигар шаклҳои моликият - 57,7 % рушд кардааст, 

гарчанде, ки ин нишондиҳанда дар ҷумҳурӣ ба - 32,3% афзоиш кардааст. 
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Ҳамин маълумот дар ҷадвали 2.1.6 аз рӯи вазни қиѐсии шаклҳои 

моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳисоби нишондиҳандаҳои миқдорӣ 

ва нисбӣ (бо фоиз) инъикоси худро ѐфтааст. 

Ҷадвали 2.1.6. 

Вазни қиѐсии корхонаҳо аз рӯи шаклҳои моликият дар иқтисодиѐти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2012- 2018 
101

 

Шаклҳои моликият 

Солҳо  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

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

Бо ҳисоби фоиз нисбат ба теъдоди умумӣ, %** 

Давлатӣ  23,4 22,2 21,4 21,6 22,1 21,7 20,7 

Хусусӣ ва колективӣ 74,8 76,3 77,0 76,8 75,9 76,6 77,2 

Дигар шакли моликият (аз ҷумла 

моликияти омехта, моликияти 

шахсони ҳуқуқии хориҷӣ, 

шаҳрвандон ва шахсони бетабъа) 

1,8 1,5 1,6 1,6 2,0 1,7 2,1 

 

**Ҳисоби муаллиф  
 

Аз нишондиҳандаҳои ҳисоботи омории ҷадвали 2.1.6 хулоса кардан 

мумкин аст, ки ҳиссаи аз ҳамма зиѐд дар байни шаклҳои моликияти 

амалкунанда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар моликияти хусусӣ ва 

колективиро дар бар мегирад, ки соли 2018 ҳиссаи ин моликият нисбати 

ҳамаи шаклҳои моликият  – 77,2 % ро ташкил намуд. Ин нишондиҳанда дар 

соли 2012–м бошад  ба – 74,8% баробар буд. Ҳиссаи моликияти давлатӣ дар 

соли 2018 –м 20,7 % ва дар соли 2012 –м бошад ба 23,4 % баробар аст. Тавре 

мушоҳида кардан мушкилӣ надорад, теъдоди корхонаҳо дар заминаи 

моликияти давлатӣ нисбат ба соли 2012–м паст мебошад. Дигар шаклҳои 

моликият дар соли 2018 –м  дар сатҳи 2,1%  ва дар соли 2012 –м ба 1,8 % 

баробар шудааст. Аз таҳлилҳои иттилоотӣ – оморӣ маълуму равшан 

мегардад, ки сол то сол ҳиссаи моликияти хусусӣ ва колективӣ дар 

иқтисодиѐти Ҷумҳурии Тоҷикистон тадриҷан боло рафта истодааст. Ин 

ҳолати воқеӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки соҳибкории хурд дар иқтисодиѐти ба 
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иҷтимоиѐт нигаронидашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми бениҳоят 

нишонрас дорад.  

Дар ин ҷо, муҳимтар он аст, ки динамикаи тағйирѐбии 

нишондиҳандаҳои иқтисодиро дар асоси маълумот доир ба фаъолияти 

корхонаҳои савдои чаканаи ҷумҳурӣ дар солҳои 2012 – 2018 нишон диҳем 

(ниг. ба ҷадвали 2.1.7) 

Ҷадвали 2.1.7.  

Динамикаи нишондиҳандаҳои корхонаҳои савдои чакана ва хӯроки оммаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012 -2018 
102

 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо Соли 2018** 

нисбат  ба соли 

2012, % ва 

маротиба  
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳаҷми гардиши 

моли чакана дар 

ҳамаи соҳаҳои 

савдо,  млн. сомонӣ  

9013,9 11311,7 12823,9 14377,7 16166,7 18435,2 20479,7 2,3 маротиба 

Шумораи 

корхонаҳои савдои 

чакана, адад 

12119 11548 12983 14271 15178 14708 15378 
1,3 маротиба 

Масоҳати дӯконҳои 

савдо, ҳазор метри 

мураббаъ  

1159,3 940,4 1182,1 1374,6 1519,1 2065,5 2357,8  2,0 маротиба 

Шумораи 

корохонаҳои 

хӯроки омма, адад 

2677 2624 2656 2717 2748 2757 2802 
104,6% 

Шумораи ҷойҳои 

нишаст, ҳазор адад. 
106,5 53 126,6 141,3 164,9 169,9 275,9 

2,6 маротиба 

Шумораи бозорҳо 

(омехта ва  

озуқаворӣ), адад  

308 298 297 297 300 304 284 
 92,2% 

Шумораи 

фурӯшандаҳо дар 

онҳо дар як рӯз, ба 

ҳисоби миѐна, ҳазор 

нафар 

70,6 69,1 70,8 62,9 67,1 68,0 69,7 98,7% 

Шумораи бозорҳои 

фурӯши чорвои 

зинда, адад 

107 109 116 122 121 123 124 
115,8% 

Шумораи бозорҳои 

фурӯши 

автомобилҳо, адад  
8 10 10 10 10 10 10 

 

125,0% 

Миқдори нуқтаҳои 

фурӯши сӯзишворӣ 

ва равғанҳои 

молиданӣ, адад  

1079 1055 1034 1125 1121 931 969 

 

89,8% 

          

**Ҳисоби муаллиф  
 

Дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.1.7. бояд хулоса кард, 

ки дар соли 2018 миқдори корхонаҳои савдои чакана дар ҷумҳурӣ 15378 
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ададро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбати соли 2012 –м 1,3 маротиба 

зиѐд мебошад. Субъектҳои соҳибкорӣ, ки дар соҳаи хӯроки умумӣ фаъолият 

мекунанд ва онҳо дар соли 2018- м ба 2802 адад буданд, яъне нисбати соли 

2012-м танҳо 4,7% зиѐд мебошад, шояд ба набуданӣ иттилооти амиқ вобаста 

бошад. Тағйироти ин нишондиҳандаҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки 

фаъолияти соҳибкорӣ дар ин соҳаҳои ҳаѐтан муҳими иқтисодӣ асос тамоюли 

рушдро касб кардааст. 

Ҷадвали 2.1.8.  

Вазни қиѐсии корхонаҳои савдои чакана ва хӯроки оммаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва тамоюли тағйирѐбии онҳо нисбати соли 2012, адад
103

 

Нишондиҳандаҳо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Соли 2018** 

нисба ба соли 

2012, бо % ва 

+,- 

Шумораи умумии 

корхонаҳо 
14796 14172 15639 16988 17926 17465 18180 122,8 

аз ҷумла:  а) бо адад  

Шумораи корхонаҳои 

савдои чакана 12119 11548 12983 14271 15178 14708 15378 126,9 

Шумораи корохонаҳои 

хӯроки омма 
2677 2624 2656 2717 2748 2757 2802 104,7 

б) бо фоиз (%) 

Шумораи умумии 

корхонаҳо 
100 100 100 100 100 100 100 ------ 

Шумораи корхонаҳои 

савдои чакана 
81,9 81,5 83,1 84,0 84,7 84,2 84,6 + 4,7 

Шумораи корохонаҳои 

хӯроки омма 
18,1 18,5 16,9 16,0 15,3 15,8 15,4 - 2,7 

 

            **Ҳисоби муаллиф  
 

Аз таҳлили ҷадвали 2.1.8 дида мешавад, ки субъектҳои фаъолияти 

соҳибкории хурд дар соҳаи савдо чакана дар соли 2018-м ба 84,6% ва 

корхонаҳои хӯроки омма 15,4% -ро ташкил доданд. Дигар нишондиҳандаҳои 

асосии субъектҳои фаъолияти соҳибкории хурд дар бораи корхонаҳои савдо 

ва хуроки умумӣ дар замимаи 2.1.3 инъикос шудаанд, ки натиҷаҳои 

таҳлилро боз ҳам пурратар мегардонанд. 

Дар расми 2.1.3 маълумоти оморӣ дар бораи корхонаҳои хурд аз рӯи 

намудҳои фаъолияти иқтисодӣ оварда шудааст. 
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Расми 2.1.3. Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2018, ки мақоми шахси 

ҳуқуқиро доранд 

Чуноне, ки аз расми 2.1.3 дидан мумкин аст, шумораи соҳибкории 

хурди амалкунанда дар соли 2018 ба 4455 адад расидааст, ки нисбати соли 

2017 – 9,4% (4455 / 4919 * 100) ѐ - 464 адад (4455 - 4919) кам шудааст.   

Агар аз рӯи соҳаҳои фаъолияти иқтисоди хулосагирӣ намоем, пас дар 

байни онҳо соҳаҳои рушдѐфта воқеан соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ мебошад. 

Соҳаи савдо дар соли 2018 –м 1713 ададро ташкил медиҳад, ки нисбати 

ҳамаги фаъолият дар ҷумҳурӣ 38,4% (1713 / 4455 * 100) - ро ташкил медиҳад. 

 Дигар нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2018, 

ки мақоми шахси ҳуқуқиро доранд дар замимаи 2.1.4 пурра нишон дода 

шудааст.   

Дар расми 2.1.4 маълумоти оморӣ дар бораи соҳибкории инфиродӣ аз 

рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ оварда шудааст. 
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Расми 2.1.4. Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти соҳибкории инфиродӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2018 
 

Ба самтҳои афзалиятноки соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

соҳаҳои зерин шомиланд: кишоварзӣ; истеҳсол ва коркарди маҳсулот, аз 

ҷумла тавлиди маҳсулоти ниѐзи мардум; маводи хӯрокворӣ; истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ; сохтмон; сохтмони роҳҳо ва пулҳо; нерӯгоҳҳои оби 

барқии хурд ва миѐна; коркарди партовҳои саноатӣ ва маишӣ; хоҷагии 

манзилию коммуналӣ; ташкили таълиму омӯзиши касбҳои техникӣ; туризм 

ва фаъолияти инноватсионӣ; бунѐди корхонаҳои замонавии хӯроки умумӣ ва 

савдо. 

Гарчанде дар солҳои охир фаъолияти соҳибкории хурди хусусӣ дар 

иқтисодиѐти кишвар хусусан дар соҳаи савдо, хӯроки умумӣ ва хизмати 

маишӣ андаке рушд карда бошанд, ҳам вале дар соҳаи саноат, сохтмон, 

кишоварзӣ теъдоди онҳо айни замон нокифоя мебошад, дар ин бобат 

камбудиҳо хеле зиѐданд. Бинобар  ин, андешидани чораҳои судманд фароҳам 

ва беҳтар кардани муҳити сармоягузорӣ ва такмили механизми андозгузорӣ 
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ва андозбандӣ, ҷоннок кардани фаъолияти соҳибкории хурди инноватсионӣ 

аҳамияти аввалиндараҷа мекунад.  

Ба андешаи мо, ба монеаҳои рушди соҳибкории хурди хусусӣ дар 

Тоҷикистон дохил мешаванд: пеш аз ҳама номукаммалӣ ва баланд будани 

меъѐри андозҳои давлатӣ; нокифоя будани маблағгузориҳо аз ҳисоби буҷети 

давлатӣ ва манбаъҳои ғайрибуҷетӣ ҷиҳати амалӣ сохтани барномаҳои соҳавӣ 

ва маҳалӣ оид ба пешбурди босуръати фаъолияти соҳибкорӣ; дастгирии 

давлатии рушди корхонаҳои соҳибкории хурду миѐна барои харидани 

технология ва таҷҳизоти навтарини сатҳи ҷаҳонӣ; мавҷуд набудани кафолати 

боэътимоди иҷтимоӣ ва бехатарии фаъолияти озоди соҳибкорон; мушкилоти 

ташкили ҳамкории мутақобили бизнеси хурд бо муҳити бозорӣ; мамониатҳои 

маъмурӣ (санҷишҳои беасос ва зиѐд) нисбати субъектҳои соҳибкории хусусӣ 

аз ҷумла дар соҳаи истеҳсолӣ савдо, хӯроки омма; номукаммал будани 

фаъолияти бонкӣ; набудани бозори рақобатнок ва механизми бозорӣ дар 

иқтисодиѐт, шаффофияти марбут ба низоми афзалият  доштани сохторҳои 

инҳисорӣ дар бозор; фаҳмиши маҳдуди принсипҳои корчаллонӣ, ки дар худ 

принсипҳои менеҷменти муосир, таҳлили молиявӣ ва маркетингиро инъикос 

менамояд; нарасидан ѐ дастрас набудани маблағҳои молиявӣ; сатҳи пасти 

маҳоратнокӣ ва таҷрибаи ночизи соҳибкорон дар соҳаҳои гуногуни тиҷорати 

имрӯза; шароити номусоиди қарздиҳӣ аз сабаби баланд будани меъѐри фоизи 

қарзи бонкӣ; номукаммал будани инфрасохторҳо, аз ҷумла инфрасохтори 

суғуртавӣ; нокифоя будани корҳои таблиғу ташвиқотӣ дар ҷодаи 

андозгузорӣ; дастрас набудани иттилоот оид ба сарчашмаҳои маблағҳои 

буҷетӣ, қарздиҳии бонкҳои тиҷоратии ватанӣ ва хориҷӣ; надоштани малака 

ва таҷриба дар бахши таҳияи бизнес-нақшаи асоснокшудае, ки ба талаботи 

байналмилалӣ ҷавобгӯ бошанд аз ҷониби соҳибкорони амалкунанда ва 

хусусан ҷавонони навкор ва ғ.  

Роҳҳои бартарафсозии монеаҳои зикршуда дар рушди фаъолияти 

соҳибкории хусусӣ: таъсиси фонди маблағгузорӣ барои дастгирии 
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субъектҳои соҳибкории хурд барои кулли соҳаҳои иқтисодиѐти Тоҷикистон; 

дастгирии моддию техникии соҳибкорон аз ҳисоби пешниҳоди имтиѐзноки 

давлатӣ марбут ба таҷҳизот, биноҳои истеҳсолӣ ва технологияи муосир; 

ташаккули инфрасохтори дастгирии соҳибкории хурд дар қаламрави кишвар 

туфайли таъсиси додани мақоми дастгирии давлатии соҳибкории хурди 

хусусӣ ва зиѐд намудани ваколатҳои он; кам намудани монеаҳои маъмурӣ 

ҳангоми ташкилу пешбурди тиҷорат; дастгирии давлатии самтҳои 

афзалиятноки рушди соҳибкории хусусии хурди инноватсионӣ; рушди 

шаклҳои хоҷагидории хурду миѐна; ҳавасмандгардонии таъсиси институтҳои 

дастгирии ҳудии соҳибкории хурд дар шакли кооперативҳои истеҳсолӣ, 

тиҷоратӣ ва қарзӣ; дастгирии соҳибкории хурди инноватсионӣ; таъмини 

дастгирии иттилоотӣ ва машваратии соҳибкории хурд ва миѐна; муосидати 

минбаъда ва такмили ҷиддии ихтисосҳои марбут ба соҳибкорӣ; фароҳам 

овардани шароити мусоид барои он субъектҳои соҳибкории хусусие, ки ба 

таъсиси ҷойҳои нави корӣ бештар мусоидат менамоянд.  

Афзалиятҳои соҳибкории хурди хусусиро низ ҳамчун омилҳои 

мусоидаткунандаи рушди иқтисодиѐт зикр кардан ба мақсад мувофиқ аст.   

1. Соҳибкории хусусӣ дар соҳаҳои гуногуни соҳибкории хурд ба 

монанди истеҳсолоти кишоварзӣ, саноати сабук ва озуқаворӣ, ки фаъолияти 

самаранокро менамоянд. Дар корхонаҳои хурд мақсаду мароми шахси 

соҳибкор ва зердастонаш ягона буда, алоқамандӣ бо натиҷаҳои ниҳоии 

фаъолият таъмин мегардад; 

2. Воқеан дар доираи бахши соҳибкории хурд мумкин аст, ки 

хусусигардонӣ на дар сухан, балки воқеӣ ва ҳадафмандона гузаронида шавад, 

зеро ба даст овардани ҳуқуқи моликият ба истеҳсолкунандагони маводи 

истеъмолӣ ва хизматрасониҳо бо ҳавасмандии бештар сурат мегирад; 

3. Корхонаҳои хурд дар ҳаллу фасли масъалаҳои моҳияти 

иҷтимоидошта камари ҳиммат мебанданд ва аксар ҳолатҳо муваффақ 

мешаванд; 
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4. Соҳибкории хурд дар асоси ташаббуси ҷори кардани дастовардҳои 

техникию технологӣ ѐ инноватсионӣ метавонанд фаъолияти судмандро 

идома дода, ба гирифтани фоида ва манфиатҳои дигари иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

ноил мегарданд.  

Ташаккул ва рушди соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

хусусиятҳои хос ва тақозои зиндагии аҳолӣ, фаъолнокӣ дар самти пешбурди 

ислоҳоти иқтисодӣ, ҳиссагузорӣ дар навгониҳо ва рушди рақобати солиму 

озоди бозорӣ, зарурат ба суръат афзоиши субъектҳои нави соҳибкорӣ 

самарова фарқ мекунад; 

Дар айни замон соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  

падидаи иҷтимоию иқтисодие ба ҳисоб меравад, ки он ба талаботи 

иқтисодиѐти бозорӣ мусоидат менамояд. 

Ба пиндори мо, рушди бахши соҳибкории хурд ( аз ҷумла хусусӣ) дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои як қатор хусусиятҳои ба худ хос мебошад: 

- хусусияти хоси рушди соҳибкории хурд ин пеш аз ҳама маҳдудияти 

амалҳои стратегии субъектҳои он ва такмили механизми ҳавасмандгардонии 

соҳибкорон ба сармоягузориҳои кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат ифода меѐбад; 

- самтгирии сиѐсати иқтисодӣ дар мавриди таъмин кардани 

манфиатҳои сохторҳои азими хоҷагидорӣ ва молиявӣ, инҳисоригардонии 

омилҳои истеҳсолот ва ҳаракати бемайлони молҳо, ки шароити номусоидро 

барои фаъолияти корхонаҳои хурд эҷод менамоянд ва ҳангоми коркарду 

татбиқи сиѐсати давлатӣ манфиатҳои корхонаҳои хусусӣ пурра ба назар 

гирифта намешаванд; 

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

тезутундгардии мушкилоти такрористеҳсол (нарасидани захираҳо барои 

фаъолияти ҷорӣ ва тараққиѐт) замина мегузорад, натиҷа тибқи сиѐсати ягона 

ҳаракат кардани субъектҳои соҳибкории хурди хусусӣ ба «иқтисоди 

пинҳонӣ»; 
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- фаъолият накардани корхонаҳои хусусии хурд дар соҳаҳои дорои 

дараҷаи баланди технологӣ, ки ин ба тезутунд гардидани масъалаи 

ҳамгироии субъектҳои хурди соҳибкорӣ бо молистеҳсолкунандагони 

миѐна ва бузург мегардад. 

Такмили низоми танзим ва дастгирии давлатӣ ба иқтисодиѐти 

соҳибкории хурд, қобил аст, ки ба раванди давраҳои кории он таъсири 

назаррас намояд. Омили хароҷоти давлатӣ барои рушди соҳибкории хурд, бо 

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

карда шавад. 

Таҳлилҳои ба анҷомрасонидаи мо доир ба масъалаи зикршуда нишон 

доданд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкили инфрасохтори бозорӣ 

таваҷҷуҳ ба ин намуди фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла пешбурди ҳамкории 

давлат ва соҳибкории хурд беҳбудии ҷиддиро тақозо менамояд. Дар робита 

бо ин, махсусан фаъолияти муассисаҳои моливию қарзӣ, бонкҳои тиҷоратӣ, 

биржаҳо ба талаботҳои замони ҳозира бояд мувофиқ гардонида шаванд. 

Барои соҳибкорон бояд дастрасӣ ба сармояи фонди ҳимоя ва дастгирии 

давлатӣ аз сарчашмаҳои анъанавӣ ва ғайрианъанавӣ таъмин карда шавад ва 

умуман фазои сармоягузорӣ боз ҳам мусоидтар ва ҷиҳати таъмини 

манфиатнокӣ рӯз ба рӯз дар кишвари мо рушд намояд. Таҳлили комплексӣ ва 

муқоисавии рушди соҳибкории хурди хусусӣ дар савдои чаканаи кишвар 

шаҳодат дод, ки новобаста аз чораҳои андешидашуда, дар мамлакат то ҳоло 

шароити мусоидаткунандаи зиѐдшавии шумораи корхонаҳои хурд бо 

дарназардошти рушди устувору самараноки онҳо ба таври пурра ташкил 

карда нашудаанд.  
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2.2 Таҳлили вазъи муосир ва хусусиятҳои ташаккули соҳибкории  

хурд дар савдои чакана 
 

Марҳилаи истифодаи низоми хоҷагидории бозорӣ дар соҳаи савдо, пеш 

аз ҳама дар даврони соҳибистиқлолӣ ба дигаргуниҳои куллӣ ва назаррас ноил 

гаштааст. Барои гузаронидани таҳлили вазъи кунунии соҳибкории хурд, аз 

ҷумла бахши хусусӣ дар соҳаи савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, пеш аз ҳама 

интихоб ва истифодаи нишондиҳандаҳои асосии баҳодиҳӣ зарур мебошад. 

Нишондиҳандаҳои асосие, ки самаранокии фаъолияти тиҷоратии 

корхонаҳои алоҳида ва дар маҷмӯъ иқтисоди мамлакатро тавсиф менамояд, 

ҷойҳои нави корӣ, саҳмгузорӣ дар ғанигардонии буҷети давлатӣ ва буҷетҳои 

маҳҳалӣ ҳаҷми гардиши чаканаи мол мебошад. Дар баробари ин, фоида ҳам 

ба қатори нишондиҳандаи басо муҳими иқтисодӣ ва фаъолияти молиявию 

хоҷагии корхона эътироф шудааст.  

Гардиши чаканаи мол яке аз нишондиҳандаи асосии фаъолияти 

соҳибкории хурд дар субъектҳои савдои чакана ва хӯроки умумӣ на танҳо 

ҳаҷми фурӯши молҳоро ба аҳолӣ маҳсуб мешавад, балки дар шакли кулли 

баѐнгари вазъи иқтисоди миллӣ, пеш аз ҳама соҳаҳои истеҳсолии молҳои 

истеъмолӣ ва хизматрасонӣ, тағйироти даромадҳои пулии аҳолӣ, ҷараѐни 

таворруми пул, дараҷаи рушди бозори маводи истеъмолии дохилӣ ва 

ғунҷоиши онро дар як муддати муайяни вақт ифода мекунад.  

То давраи оғози ислоҳоти иқтисодӣ ба аҳолии ҷумҳурӣ асосан 

корхонаҳои савдои давлатӣ (аз ҷумла, корхонаҳои тобеъи собиқ Вазорати 

савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ғайра) ва кооператсияи матлубот маводи 

истеъмолиро ба аҳолӣ тариқи савдои чакана ва хӯроки умумӣ пешниҳод 

менамуданд. Имрӯз бошад, ин вазифаро пеш аз ҳама корхонаҳои савдои 

чакана, ки тибқи қонунҳои амалкунандаи кишвар дар асосӣ шаклҳои 

гуногуни моликият асос ѐфтаанд, воқеан ҳаллу фасл менамоянд.  

Ба ҳолати муосир ва тамоюли рушди савдо ҳамчун соҳаи 

махсусгардонидашудаи иқтисоди миллӣ ва намуди фаъолияти соҳибкорӣ дар 
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асоси таҳлили як қатор нишондиҳандаҳо, амсоли ҳаҷми умумӣ, таркиб ва 

суръати тағйирѐбии гардиши мол, андозаи миѐнаи он ба ҳар нафар аҳолӣ, 

дараҷаи қаноатмандии талаботи пардохтпазирии аҳолӣ ба молҳои озуқаворӣ 

ва саноатӣ баҳо дода мешавад.  

Ба андешаи мо, ҳаҷми умумии гардиши молро ба қатори 

нишондиҳандаи муҳими муайянкунандаи сатҳи зиндагии аҳолӣ дохил кардан 

бесабаб намебошад, зеро бузургии ҳаҷм, тағйирѐбии таркиби он, сатҳи нархи 

молҳои истемолӣ ва ғ. аз он вобастагии зич дорад. Ин нишондиҳанда на 

танҳо тағйироти равандҳои иқтисодиву иҷтимоӣ, балки алоқамандии зичро 

бо сатҳи зиндагии аҳолӣ, иҷрои даромади буҷети давлатию ноҳиявӣ ва 

муомилоти пулро инъикос мекунад. 

 Тағйироти ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол дар ҳамаи шабакаҳои 

фурӯш дар солҳои 2012 -2018 дар ҷадвали 2.2.1. оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.2.1. 

Тағйирѐбии нишондиҳандаҳои мутлақ ва нисбии гардиши чаканаи моли 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2012-2018, млн. сомонӣ (бо нархҳои соли 

2018)
104

 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо Соли 2018 

нисбат ба 

соли 2012, % 

ѐ марот.** 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳаҷми умумии 

гардиши чаканаи 

мол дар ҳамаи 

соҳаҳои савдо 

9013,9 11311,7 12823,9 14377,7 16166,7 18435,2 20479,7 2,3 мар. 

Сектори давлатӣ 105,5 103,5 110,6 58,7 85,6 66,6 133,6 126,6 

Сектори 

ғайридавлатӣ, 

 аз он ҷумла: 

8908,4 11208,2 12713,3 14319,0 16081,1 18368,6 20346,1 2,3 мар. 

Сектори тиҷоратӣ 601,1 1595,5 2741,0 3258,8 3704,2 4918,3 6691,0 11,1 мар. 

Сектори  

кооперативӣ  
109,7 109,4 110,4 69,7 12,2 2,5 1,4 -78,3 мар. 

Сектори хусусӣ 8197,6 9503,3 9861,9 10990,5 12364,7 13447,8 13653,7 166,5 

 

Вазни хос бо фоиз  Фарқият +,- 

Ҳаҷми умумии 

гардиши чаканаи 

мол дар ҳамаи 

соҳаҳои савдо 

100 100 100 100 100 100 100 - 

Сектори давлатӣ 1,2 0,9 0,9 0,4 0,5 0,4 0,7 - 0,5 

                                                           
104 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон (Нашри расмї): Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон – Душанбе 2019- сањ. 395. 
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Сектори 

ғайридавлатӣ,  

аз он ҷумла 

98,8 99,1 99,1 99,6 99,5 99,6 99,3 +0,5 

Сектори тиҷоратӣ 6,7 14,1 21,4 22,7 22,9 26,7 32,7 26,7 

Сектори 

кооперативӣ  
1,2 1,0 0,8 0,5 0,1 0,0 0,0 -1,2 

Сектори хусусӣ  90,9 84,0 76,9 76,4 76,5 72,9 66,6 -24,3 
 

**Ҳисоби муаллифи диссертатсия 
 

 

Дар асоси маълумоти ҷадвали 2.2.1. ва таҳлили манбаъаҳои дигари 

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

чаканаи мол аз рӯи шакл ва намудҳои савдо дар солҳои 2012-2018 

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

аз 1,2 %-и соли 2012 то 0,7% дар соли 2018 коҳиш ѐфтааст. 

0
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Диаграммаи 2.2.1. 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 133,6 млн. сомонӣ ва ба сектори ғайридавлатӣ 

20346,1 млн. сомонӣ рост омада, вазни қиѐсии гардиши мол дар сектори 

ғайридавлатӣ аз 98,8 % -и соли 2012 то ба 99,3 фоиз дар соли 2018 ташкил 

додааст.  

Баръакс, ҳиссаи савдои ғайридавлатӣ бо суръати баланд афзоиш 

ѐфтааст, яъне аз 98,8% дар соли 2012 то 99,3% дар соли 2018 тағйир ѐфтааст. 

(Диаграммаи 2.2.2.)  
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Диаграммаи 2.2.2. Муқоисаи манбаъҳои ташаккули гардиши чаканаи моли ҷумҳурӣ 

дар солҳои 2012 ва 2018 
 

Бояд қайд кард, ки ҳаҷми мутлақи фурӯши молҳо доир ба тамоюли 

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

он таъсири тағйирѐбии сатҳи нархҳои чакана хеле назаррас аст.  

Ҷадвали  2.2.2. 

Ҳисоби нишондиҳандаҳои динамикаи савдои чаканаи моли Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2011-2017 (млн. сомонӣ)
105

 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо Фарқият (+,-)** Суръати рушд,%** 

2012 2017 2018 

Соли 2018 

нисбат ба 

соли 2012 

Соли 2018 

нисбат ба 

соли 2017 

Соли 2018 

нисбат ба 

соли 2012 

Соли 2018 

нисбат ба 

соли 2017 

Ҳаҷми умумии гардиши 

чаканаи мол дар ҳамаи 

соҳаҳои савдо 
9013,9 18435,2 20479,7 11465,8 2044,5 2,3 мар. 111,1 

Сетори давлатӣ 105,5 66,6 133,6 28,1 67,0 126,6 2,0 мар. 

Сектори ғайридавлатӣ, 

 аз он ҷумла: 
8908,4 18368,6 20346,1 11437,7 1977,5 2,3 мар. 110,7 

Сектори тиҷоратӣ 601,1 4918,3 6691,0 6089,9 1772,7 11,1 мар. 136,0 

Сектори кооперативӣ  109,7 2,5 1,4 -108,3 -1,1 -78,3 мар. - 0,56 

Сектори хусусӣ 8197,6 13447,8 13653,7 5456,1 205,9 166,5 101,5 
         

**Ҳисоби муаллифи диссертатсия  
 

Дар асоси рақамҳои таҳлилшудаи ҷадвали 2.2.2. ба хулоса омадан 

мумкин аст, ки ҳиссаи бахши хусусӣ сол то сол рӯ ба афзоиш дорад. Тавре ки 

аз рақамҳо маълум аст сектори давлатӣ агар дар соли 2012 –м ба 105,5 млн. 

сомонӣ баробар шуда бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2018 ба 133,6 

млн. сомонӣ расидааст ва нисбати соли 2012-м 28,1млн. сомонӣ афзоиш 

ѐфтааст. Сектори хусусӣ бошад дар соли 2012 –м ба 8197,6 млн. сомонӣ 

                                                           
105 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон (Нашри расмї): Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон – Душанбе 2019 – с. 395 
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расида, дар соли 2018-м ин нишондиҳанда 13653,7 млн. сомонӣ баробар 

шудааст, ин нисбати соли 2012 ба маблағӣ 5456,1 млн. сомонӣ афзудааст. 

Бинобар ин, таҳлили тағйирѐбии гардиши чаканаи мол дар асоси 

муқоисаи суръати заминавии рушд ба мақсад мувофиқ аст. Бо ин мақсад 

нишондиҳандаҳоро дар шаш соли охир дида мебароем (ҷадвали 2.2.3).  

    Ҷадвали 2.2.3. 

Суръати афзоиши гардиши моли чакана дар ҳамаи соҳаҳои савдо (бо нархҳои 

муқоисавӣ: 2012=100)
106

 
Нишондиҳандаҳо 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҳаҷми умумии гардиши 

чаканаи мол дар ҳамаи 

соҳаҳои савдо  

100 118,8 126,7 133,8 141,9 150,8 161,9 

Сектори давлатӣ  100 92,8 93,4 46,7 64,1 46,5 90,2 

Сектори ғайридавлатӣ, 

 аз он ҷумла  
100 119,1 127,1 134,9 142,8 152,0 162,8 

Сектори тиҷоратӣ  100 251,4 406,3 455,0 487,3 602,8 793,3 

Сектори кооперативӣ  100 94,4 89,7 55,3 8,8 1,7 0,9 

Сектори хусусӣ  100 109,7 107,2 112,5 119,3 121,0 118,8 
     

  Ҳисоби муаллиф  
     

Нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.2.3. собит месозанд, ки дар муддати шаш 

соли таҳлилшаванда ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол, бо нархҳои 

муқоисавии соли 2018 ба маблағи 2044,5 млн. сомонӣ афзудааст. Дар соли 

2018 суръати афзоиши гардиши чаканаи мол нисбати соли 2012 мутаносибан 

дар сектори давлатӣ 90,2% ва дар сектори ғайридавлатӣ 162,8% - ро ташкил 

медиҳад. 

Дар ҷараѐни таҳлили тағйирѐбии ҳаҷми гардиши мол муайян намудани 

суръати миѐнаи солонаи рушди он зарур мебошад.  

Бояд тазаккур дод, ки маълумоти омори расмӣ то андозае ҳолати 

вақеии бозори истеъмолиро ба таври возеҳу равшан инъикос карда 

наметавонад. Ба андешаи мо, таъсири манфии омилҳои зерин, монанди 

норасоии воситаҳои гардони худӣ, сатҳи баланди меъѐрҳои андоз, амалҳои 

зиѐди бюрократӣ ҳангоми бақайдгирии корхонаҳои нав, сатҳи баланди 

пардохти иҷорапулӣ ва фоизи қарзҳои бонкӣ, камчинии молҳои истеҳсоли 

                                                           
106 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон (Нашри расмї): Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон – Душанбе 2019. С. 394 
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ватанӣ дар бозори дохилӣ, сатҳи пасти даромадҳои пулии аҳолӣ ва ғайра 

ҳоло сади роҳи пешрафти босуръати савдо, бахусус соҳибкории хусусӣ дар 

соҳаи савдо гаштаанд.  

Ҷадвали 2.2.4. 

Ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол дар минтақаҳои алоҳидаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (бо нархҳои муқоисавии соли 2018, млн.  сомонӣ)
107

 

Минтақаҳои 

ҷумҳурӣ 

Солҳо Фарқияти 

соли 2018 

назар ба соли 

2012** 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
9013,9 11311,7 12823,9 14377,7 16166,7 18435,2 20479,7 + 11465,8 

шаҳри Душанбе  1589,4 2204,4 2628,3 2950,5 3321,8 3742,2 4348,4 + 2759,0 

Шаҳру ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ 
1738,7 1903,6 2143,5 2430,6 2650,7 2721,9 3256,7 + 1518,0 

Вилояти Суғд 3348,8 4493,5 5099,4 5630,9 6275,8 7357,2 7943,1 + 4549,3 

Вилояти Хатлон 2287,8 2644,5 2865,0 3266,6 3810,7 4492,0 4791,7 + 2503,9 

ВМКБ 49,2 65,7 87,7 99,1 107,7 121,9 139,8 + 90,6 

Бо фоиз фарқият, +,- 

Ҷумҳурии 

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

шаҳри Душанбе  17,6 19,5 20,5 20,5 20,5 20,3 21,2 + 3,6 

Шаҳру ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ 
19,3 16,8 16,7 16,9 16,4 14,7 15,9 - 3,4 

Вилояти Суғд 37,2 39,7 39,8 39,2 38,8 39,9 38,8 + 1,6 

Вилояти Хатлон 25,4 23,4 22,3 22,7 23,6 24,4 23,4 - 2,0  

ВМКБ 0,5 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 + 0,2 
 

**Ҳисоби муаллиф. 
 

Таносуби гардиши чаканаи мол дар соли 2018 дар минтақаҳои ҷумҳурӣ 

вилояти Суғд-38,8%, вилояти Хатлон-23,4%, ш.Душанбе-21,2%, НТҶ-15,9% 

ва ВМКБ - 0,7 % рост меояд.  

Мувофиқи маълумотҳои овардашуда таркиби гардиши чакана аз  рӯи 

гурӯҳи молӣ дар солҳои 2012 – 2018 болоравии намоѐн ба чашм мерасад, ки 

дар соли 2012 гардиши чаканаи мол 9013,9 млн. сомонӣ расида буд, ин 

нишондиҳанда дар соли  2018  ба 20479,7 млн. сомонӣ  афзоиш ѐфтааст, ки 

ин нисбати соли 2012 – 2,3 маротиба зиѐд мебошад (Ҷадвали 2.2.5).    
 

                                                           
107 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон (Нашри расмї): Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон – Душанбе 2019. саҳ. 395 - 400. 



90 

 

ш. 
Душанб

е 

18%

НТҶ
19%

вилояти 
Суғд
37%

вилояти 
Хатлон

25%

ВМКБ
1%

2012

 

ш. 
Душанбе 

21%

НТҶ
16%

вилояти 
Суғд
39%

вилояти 
Хатлон

23%

ВМКБ
1%

2018

 

Диаграммаи 2.2.4. Сохтори гардиши чаканаи мол дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ аз 

рӯи ҳамаи ҳамаи соҳаҳои савдо дар солҳои 2012 -2018, бо % 
 

Ҳиссаи зиѐдтарро дар таркиби гардиши чаканаи мол молҳои 

ғайрихӯрокворӣ ташкил додаанд, ки он 10588,0 млн. сомониро дар соли 2018 

ташкил дода, дар соли 2012 бошад, ин нишондиҳанда ба 4849,5 млн. сомонӣ 

расид, ки ин нишондиҳанда нисбати соли 2012 – 2,4 маротиба  зиѐд мебошад. 

Ҳиссаи молҳои хӯрокворӣ дар таркиби гардиши чаканаи мол сол то сол 

рӯ ба афзоиш дорад. Соли 2018 маблағи молҳои хӯрокворӣ дар бозори 

молҳои истеъмолӣ - 9891,7 млн. сомонӣ афзоиш ѐфтааст, ки нисбати ҳаҷми 

умумии фурӯши мол 48,3 % - ро ташкил медиҳад. Фурӯши молҳои хӯрокворӣ 

дар соли 2012 - 4164,4 млн. сомониро ташкил додааст, ки нисбати ҳаҷми 

умумии он – 46,2 % афзоиш ѐфтааст.  

Ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол дар савдои чакана ва дигар 

сарчашмаҳои ташаккули он дар кишвар соли 2018 маблағи умумии 20479,7 

млн. сомониро ташкил дод. Таносуби молҳои хурокворӣ дар ҳаҷми умумии 

молҳо 48,3 фоиз ѐ 9891,7 млн. сомонӣ ва молҳои ғайрихӯрокворӣ 51,7 фоиз ѐ 

10588,0 млн. сомониро ташкил намуд. Тавре таҳлил нишон дод, ҳаҷми 

гардиши молҳои ғайрихӯрокворӣ 147,0 млн. сомонӣ зиѐд аз супориши 

муайяншуда фурӯхта шудааст. Нигаред ба динамикаи ҳаҷми гардиши мол 
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дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2005 – 2018, ки муаллиф таҳия, таҳлил ва 

хулосагирӣ кардааст. 

Ҷадвали 2.2.5. 

Сохтори гардиши чаканаи мол аз рӯи гурӯҳи молҳо (бо нархҳои солҳои 

дахлдор; млн. сомонӣ)
 108

 

Солҳо 
Ҳамаи 

молҳо 

Аз ҷумла: Ҳамаи 

молҳо, 

% 

Аз ҷумла: 

Молҳои 

хӯрокворӣ 

Молҳои 

ғайрихӯрокворӣ 

Молҳои** 

хӯрокворӣ, % 

Молҳои** 

ғайрихӯрокворӣ, % 

2005 1868,9 1048,4 820,4 100,0 56,1 43,9 

2006 2219,3 1120,8 1098,6 100,0 50,5 49,5 

2007 2732,7 1440,1 1292,6 100,0 52,7 47,3 

2008 4701,6 2397,8 2303,8 100,0 50,9 49,0 

   2009 5565,8 2643,8 2922,0 100,0 47,5 52,5 

   2010 5997,7 2836,2 3161,5 100,0 47,3 52,7 

2011 7425,5 3550,7 3874,8 100,0 47,8 52,2 

2012 9013,9 4164,4 4849,5 100,0 46,2 53,8 

2013 11311,7 5180,8 6130,9 100,0 45,8 54,2 

2014 12823,9 6168,3 6655,6 100,0 48,1 51,9 

2015 14377,7 7045,1 7332,6 100,0 49,0 51,0 

2016 16166,7 7921,7 8245,0 100,0 49,0 51,0 

2017 18435,2 9144,1 9291,1 100,0 49,6 50,4 

2018 20479,7 9891,7 10588,0 100,0 48,3 51,7 
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**Ҳисоби муаллифи диссертатсия. 

Диаграммаи 2.2.5. Таркиби молҳои хӯрокворӣ ва ғайрихӯрокворӣ, % 
 

Чунон ки аз ҷадвал ва диаграммаи 2.2.5 мушоҳида мешавад, тӯли 

солҳои 2005-2018 дар таркиби гардиши чаканаи моли кишвар ҳиссаи молҳои 

хӯрокворӣ аз 56,1% дар соли 2005 то 48,3% дар соли 2018 коҳиш ѐфтааст ва
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мутобиқан ҳиссаи молҳои ғайрихӯрокворӣ аз 43,9% дар соли 2005 то 51,7% дар соли 2018 афзоиш ѐфтааст.  

Ҷадвали 2.2.6. 

Сохтори гардиши чаканаи мол аз рӯи ҳамаи сарчашмаҳо ва шаклҳои моликият дар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар соли 2018
109

 

Минтақаҳои  

ҷумҳурӣ 

Солои 2017, млн. сомонӣ Солои 2018, млн. сомонӣ Фарқияти ҳаҷми умумии гардиши мол 

вобаста ба шаклҳои моликият дар соли 2018 

назар ба соли 2017** 
Ҳаҷми 

умумии 

гардиши 

чаканаи 

мол (Х1) 

Моликияти 

давлатӣ 

(Х2) 

Моликияти 

ғайридавлатӣ 
Ҳаҷми 

умумии 

гардиши 

чаканаи 

мол 

Моликияти 

давлатӣ 

Моликияти  

ғайридавлатӣ 

аз он ҷумла: аз он ҷумла: 

Х1 Х2 Х3 Х4 коопер. 

мат-т (Х3) 

хусусӣ 

(Х4) 

Коопер. 

матлубот 
хусусӣ 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
18435,2 66,6 2,5 18366,1 20479,9 133,6 1,4 20344,7 2044,7 67 -1,1 1978,6 

ВМКБ 121,9 0,1 0,7 121,1 139,8 0,1 0,5 139,2 17,9 -0,1 -0,2 18,1 

Вилояти Суғд 7357,2 2,5 0,8 7353,9 7943,1 1,7 0,9 7940,5 585,9 -0,8 +0,1 586,6 

Вилояти 

Хатлон 
4492,0 1,9 0,5 4489,6 4791,7 2,3 - 4789,4 299,7 0,4 -0,1 299,8 

ш. Душанбе 3742,2 11,7 0,1 3730,4 4348,4 129,5 0,1 4218,8 606,2 117,8 -0,1 488,4 

НТҶ 2721,9 50,4 0,4 2671,0 3256,7 - - 3256,7 534,8 -50,4 -0,4 585,7 

бо фоиз 

Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 
100,0 0,4 0,0 99,6 100,0 0,7 0,0 99,3 - + 0,3 - -0,3 

ВМКБ 100,0 0,1 0,5 99,0 100,0 0,1 0,4 99,5 - - -0,1 +0,5 

Вилояти Суғд 100,0 0,1 0,0 99,9 100,0 0,1 0,0 99,9 - - - - 

Вилояти 

Хатлон 
100,0 0,1 0,0 99,9 100,0 0,1 0,0 99,9 - - - - 

ш. Душанбе 100,0 1,0 0,0 99,0 100,0 2,9 0,0 97,1 - + 1,9 - - 1,9 

НТҶ 100,0 1,8 0,0 98,2 100,0 0,0 0,0 100,0 - - 1,8 - + 1,8 

 

**Ҳисоби муаллифи диссертатсия 
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Ин тағйирот шаҳодати хуб шудани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад, ки 

вобаста бо имкониятҳои буҷети оилавӣ, онҳо барои харидани молҳои саноатӣ 

маблағҳои худро сарф намоянд (48,3% даромади аҳолӣ танҳо барои хариди 

молҳои ғизоӣ ва боқимонда маблағ барои хариди молҳои ғайрихӯрокворӣ 

сарф карда мешавад). 

Аз таҳлили нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.2.6. ба хулоса омадан мумкин 

аст, ки таркиби гардиши чаканаи мол дар ҳамаи соҳаҳои савдо аз рӯи 

шаклҳои моликият дар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар соли 2018 –м маблағи 

умумии 20479,9 млн. сомониро ташкил намудааст. Аз рӯи ин нишондиҳанда 

133,6 млн. сомонӣ ѐ 0,6% ба моликияти давлатӣ рост меояд, ки ин 

нишондиҳанда нисбати ҳаҷми умумии савдои чаканаи хусусӣ хеле паст 

мебошад. Аз ҳама бештар дар минтақаҳои ҷумҳурӣ ҳиссаи моликияти 

давлатӣ дар соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ ба ш. Душанбе рост меояд, он дар 

соли 2018 –м  129,5 млн. сомонӣ ѐ 2,9% -ро ташкил медиҳад.  

Ба шаклҳои моликияти ғайридавлатӣ бошад дар соли 2018 – 20346,3 

млн. сомонӣ рост меояд, ки аз ин нишондиҳанда ҳиссаи зиѐдаш ба моликияти 

хусусӣ 20344,7 млн. сомонӣ ѐ 99,3 ва моликияти кооператсияи истеъмолӣ 1,4 

млн. сомонӣ  ѐ 0,01 % рост меояд.  

Аз иттилооти омории замимаи 2.2.1. ба хулоса омадан мумкин аст, ки 

дар таркиби гардиши моли ҷумҳурӣ молҳои озуқа дар соли 2018 - 17180974,8 

сомониро ташкил додааст, ки нисбати соли 2017 ба маблағи 9259309,6 ѐ 7,6 

% афзоиш ѐфтааст. Молҳои ғайриғизоӣ бошад дар соли 2018 ба маблағи 

8908036,4 сомонӣ ташаккул ѐфтааст, ки нисбати соли 2017 ба маблағи 

+663038,0 сомонӣ ѐ 8,0 % зиѐд шудааст. Дар маҷмӯъ ҳам молҳои ғизоӣ ва ҳам 

молҳои ғайриғизоӣ дар соли 2018 ба маблағӣ 17180974,8 баланд шудааст, ки 

нисбати соли 2017 ба маблағи 1014311,2 сомонӣ ѐ 6,3 % афзоиш ѐфтааст. 

Вобаста ба вазни қиѐсии гурӯҳи молҳо дар алоҳидагӣ, онҳо чунинанд:  гӯшт 

ва колбаса  – 17,3%; чорвои зинда – 32,5%; масолеҳи бинокорӣ – 25,4%; 
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автомобилҳо – 13,0%; газворҳо – 11,4%; орд – 9,5%; маҳсулоти нафтӣ – 7,3%; 

маҳсулоти қаннодӣ, мураббо, ҷем, повидло, асал – 5,0% ва пояфзол – 4,6%. 

Дар ҳаҷми умумии фурӯши молҳои озуқаворӣ гӯшту ҳасиб, орд, 

равғани растанӣ, қанд ва маҳсулоти қаннодӣ, картошка, мева ва сабзавот 

саҳми муносиб доранд. Дар бозори молҳои ғайриозуқа бошад, газвор, 

пойафзол маводи сохтмонӣ, маҳсулоти нафтӣ, молҳои хоҷагӣ, мебел, қолин, 

молҳои радиою телевизионӣ, маводи шустушӯӣ ва асбобу анҷоми барқӣ 

афзалият доранд, вале дар ин бозорҳо айни ҳол болоравии сатҳи нархи 

чаканаи молҳо мардумро ба ташвиш ва нигаронӣ аз ин вазъи номусоид 

овардааст. 

         Хотиррасон бояд кард, ки ҳоло дар бозори истеъмолии мамлакат 

фаровонии номгӯи асосии молҳои озуқаворӣ ба мушоҳида мерасад, ки дар 

натиҷаи татбиқи ғояҳои ислоҳоти иқтисодӣ ва ҳавасмандгардонии фаъолияти 

соҳибкории хурд амалӣ шуда истодаанд. 

         Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки соли 2018 тавассути истеҳсолоти 

дохилии мамлакат талаботи воқеии аҳолӣ бо  молҳои асосии хӯрокворӣ, аз 

ҷумла, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ 80 %, тухм  75 % , ғалладона ва орд 50% , 

биринҷ 80 % , картошка, сабзавоту полезиҳо ва меваҷот беш аз 100 % таъмин 

карда шудааст. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ собит месозад, ки стратегия ҳамаҷониба 

асоснокнамудаи рушди истеҳсолоти ивазкунандаи воридот дар таъмини 

инкишофи иқтисодии бисѐр мамолики ҷаҳон, хусусан «мамолики нави 

саноатӣ» нақши муассир бозидааст. Ҳалли масъалаи истеҳсолоти 

ивазкунандаи воридот аз нигоҳи иқтисодӣ басо муфид аст. Захираҳои 

бузурги ашѐи хом, қувваи барқ, нерӯи корӣ, шароитҳои беҳамтои табиӣ-

иқлимиро истифода намуда, ҷумҳурӣ метавонад маводи саноатӣ ва маводи 

истеъмолиро ҳарҷи бештар ва таври кифоя на танҳо тавлид созад ва тадриҷан 

аз воридоти ин гуна молҳо даст кашад, балки як ҳиссаи онро ҳамчун 

маҳсулоти босифати рақобаткунанда, ба бозори ҷаҳонӣ барорад. 
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Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии сатҳи макроиқтисодӣ аз замимаи 

2.2.2, дида мешавад, ки дар солҳои 2012 – 2018 маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 

(беш аз 2,0 баробар), ҳаҷми гардиши чаканаи мол (1,7 маротиба), аз ҷумла 

дар бахши хусусии савдои чакана (1,8 маротиба), истеҳсоли маҳсулоти 

саноатии ватанӣ – 2,5 маротиба, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ -1,4 

маротиба, даромадҳои пулии аҳолӣ -2,1 маротиба, хароҷоти пулии аҳолӣ – 

2,5 маротиба, шумораи аҳолӣ дар сатҳи 14,3 %, воридоти молҳои истеъмолӣ 

аз кишварҳои хориҷа ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 10,7 % афзудааст. Кулли ин 

тағйиротҳои ба назар намоѐн, бешубҳа ба рушди иқтисодию иҷтимоии 

кишвар, аз ҷумла ба инкишофи савдои чаканафурӯшии мол, ҳиссаи он ҳоло 

99,0 % аст, таъсири мусбат расонидааст. 

Дар зербоби 2.2 зимни натиҷаҳои таҳлили комплексии вазъи муосири 

соҳибкории хурд  дар соҳаи савдою хӯроки омма ва дигар бахшҳои ба онҳо 

наздику пайванди иқтисодиѐти миллӣ муаллиф ба хулоса омадааст, ки дар ин 

намуди фаъолияти иқтисодӣ солҳои сипаришуда тағйиротҳои намоѐн ба амал 

омаданд. Дар ин давраи таҳлилшаванда, ҳиссаи бахши ғайридавлатии савдои 

чакана ва хӯроки омма дар соли 2018 ба 99,6% аз рӯи ҳаҷми гардиши чаканаи 

мол баробар шуд, аз ҷумла бахши хусусӣ ба 72,9% расид. Бояд таъкид кард, 

ки ин нишондиҳанадаи муҳимми нисбӣ дар соли 2012 мутаносибан 98,6% ва 

91,9% - ро ташкил дода буд.  

 

2.3. Таҳлили таъсири омилҳои асосӣ ба фаъолияти соҳибкории хурд дар 

савдои чакана 
 

 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 ҷараѐни таҳлили иқтисодӣ имкон медиҳад, ки пайвастагии 

нишондиҳандаи натиҷавии таҳқиқшаванда бо омилҳои бевосита 
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таъсиррасонанда дар шакли мушаххаси муодилаҳои иқтисодӣ – риѐзӣ 

истифода шаванд. 

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

услубҳои боэътимоду амиқи амалисозии вобастагии нишондиҳандаи 

натиҷавӣ бо омилҳои фаъолияти соҳибкории хурд  дар шароити хоҷагидории 

бозорӣ дар бахши савдои чакана – ин таҳлили омилии детерминалӣ ѐ 

функсионалӣ ба шумор меравад. Бо назардошти зарурати ҳалли чунин 

масъалаи муҳим ва бо мақсади муайян кардани таъсири омилҳои асосӣ дар 

раванди таҳлили иқтисодӣ – риѐзии детерминалӣ одатан аз ду намуди 

алоқамандии коррелятсионӣ –дуомила ва бисѐромила, ки аз ҳамдигар фарқ 

доранд, истифода менамоянд.  

Муодилаи коррелятсиони дуомила ѐ 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 бисѐромила дар ҳақиқат пайвастагии 

нишондиҳандаи натиҷавии фаъолияти иқтисодӣ аз таъсири на танҳо як омил, 

балки якчанд омилҳои таъсиррасон вобаста аст.  

Бо дарназардошти ҳамин хусусияти фарқкунандаи таҳлили вобастагии 

натиҷаи ҷамъбастӣ бо таъсири омилҳои андозашаванда дар шакли муодилаи 

регрессионии бисѐромиларо 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 риѐзӣ номбаршуда имкон 
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медиҳад, ки алоқамандии нишондиҳандаи натиҷавӣ ва таъсири омилҳо аз рӯи 

меъѐри Фишер, нишондиҳандаи сатҳи хатогии миѐнаи 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-риѐзиро 

риоя намудан ва барои расидан ба мақсади гузошташуда вуҷуд дорад.  

Дар марҳилаи аввали таҳқиқоти иқтисодӣ омилҳои асосие, ки ба 

нишондиҳандаи натиҷавӣ таъсир мерасонанд муайян кардан воқеан зарур 

мебошад, ки ба самти таҳлили коррелиатсионӣ мутобиқат мекунанд. 

Дар марҳилаи дувум, 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. 

Дар марҳилаи сеюм, моҳияти хос ва алоқаи байни нишондиҳандаи 

натиҷавӣ ва омилҳо амсилабандӣ шуда, интихоб ва асоснокунии муодилаи 

иқтисодӣ – риѐзӣ 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.  

Дар марҳилаи чорум, ҳисоби нишондиҳандаҳои омилии бо ҳам 

алоқаманд дар ҷараѐни таҳлили коррелиатсионӣ, аз ҷумла муодилаи 

иқтисодӣ-риѐзӣ, зариби коррелиатсионӣ, зариби детерминатсионӣ, зариби 

чандирӣ, фоизи хатогии ҳисоби анҷомшуда ва хулосабардорӣ аз ҷамъбасти 

таҳлили ба анҷомрасида амалӣ мегардад. 

Усули регрессионӣ ва коррелятсионӣ бо мақсади муайян намудани 

самтҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар савдои чакана инчунин дурнамои рушди 

он гузаронида мешавад. Асоси ин таҳлилҳоро амсилаи риѐзию иқтисодӣ 

ташкил медиҳад. Дар рафти интихоби омилҳо мо ба раванди ташаккули он 

диққат дода, ба сифати нишондиҳандаҳои таҳқиқшаванда дар фаъолияти 

соҳибкории хурд дар савои чакана ҳаҷми гардиши чаканаи мол ва дигар 
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нишондиҳандаҳоро истифода намудем. 

Вазифаи таҳлилӣ сохтани модели математикӣ, сохтани модели 

инъикоскунандаи вобастагии оморӣ аз гурӯҳи асосии омилҳо ба ҳисоб 

меравад. 
110

 

Ба сифати омилҳои натиҷадиҳанда дар раванди гузаронидани таҳлили 

коррелятсионӣ ва регрессионӣ нишондиҳандаҳои зерин интихоб шудаанд: 

         Y1 – Ҳаҷми гардиши чаканаи мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, млн. 

сомонӣ 

Y2 – Ҳаҷми гардиши чаканаи мол ба ҳар сар аҳолӣ, ҳазор сомонӣ  

Ба сифати омилҳои таъсиррасонанда ба натиҷаи ҷамъбастии (У1) 

рушди фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурд дар савдои чакана 

нишондиҳандаҳо зерин интихоб гардидааст: 

Х1 – Шумораи аҳолии Тоҷикистон дар охири сол, млн. нафар 

Х2 – Даромадҳои пулии аҳолӣ, млн. сомонӣ 

Х3 – Истеҳсоли маҳсулоти саноатии ватанӣ, млн. сомонӣ 

Х4 – Истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзии ватанӣ, млн сомонӣ 

Х5  – Бузургии миѐнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд, сомонӣ 

Х6 – Воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар, млн сомонӣ 

Дар ҷадвали 2.3.1. нишондиҳандаҳои зарурӣ оиди гузаронидани 

таҳлили коррелятсионӣ ва регресионӣ пешниҳод гардидааст. Давраҳои 

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

нишондиҳандаҳо матритсаи таҳлили биcѐромилаи корелятсиони тартиб дода 

мешавад. 

                                                           

110 Годин А.М. Статистика. Учебник, 3-ое изд. – М., 2007. - 459 с. 
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Ҷадвали 2.3.1.  

Тамоюли тағйирѐбии омилҳои асосӣ (Х1 то Х6) ва таъсири онҳо ба ҳаҷми гардиши чаканаи мол (У) дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, солҳои 2010-2020
111

 

Омилҳо  
Солҳо 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Y1 Ҳаҷми гардиши чаканаи мол, млн. сомонӣ 8000,8 10545,8 12222,6 14520,5 15493,3 16361,0 17342,6 18435,2 20479,7 24702,2 28509,0 

Х1 
Шумораи аҳолии Тоҷикисон дар охири 

сол, млн. нафар 
7621,2 7807,2 7987,4 8161,1 8352,0 8551,2 8742,8 8931,2 9126,6 9316,8 9442,1 

Х2 Даромадҳои пулии аҳолӣ, млн. сомонӣ 13256,0 16190,9 20161,2 22346,2 24196,5 25569,8 31373,1 34638,4 41083,9 52994,4 56729,1 

Х3 
Истеҳсоли маҳсулоти саноатии ватанӣ, 

млн. сомонӣ 
8253 7862 9504 9952 10535 12196 15090 20029 23894 32437 38224 

Х4 
Истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзии 

ватаанӣ, млн сомонӣ 
15694,7 17150,6 18925,4 20358,5 21197,3 21862,8 23008,3 24576,0 26370,4 28933,2 31459,0 

Х5 
Бузургии миѐнаи музди меҳнати ҳармоҳаи 

як корманд, сомонӣ 
354,4 442,2 555,3 694,9 816,3 878,9 962,2 1144,2 1233,8 1323,4 1514,5 

Х6 

Воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар, млн 

доллари ИМА 
2656,9 3206,0 3778,4 4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 3151,0 3349,3 3543,3 

Воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар, млн 

сомонӣ 
26648,71 33021,80 38917,52 41667,62 44263,22 35386,68 31221,36 28581,47 32455,3 34497,79 36495,99 

 

**Ҳисоби муаллиф  

                                                           
111

Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон (Нашри расмӣ): Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе 2019. – С. 197-227. 

** Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ―Дурнамои нишондињандањои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2020-
2022”// ш. Душанбе аз 31.07.2019 №367    
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Дар диаграммаи  2.3.1 натиҷаи ҳисоби зариби коррелятсияи ҷуфт аз 

рӯи нишондиҳандаҳои соҳибкории хурд дар савдои чаканаи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешниҳод карда мешавад. 

Дар ҷараѐни амсиласозии иқтисодӣ – риѐзӣ аз усулҳои хос ҳамчун 

воситаҳои тадқиқотӣ муаллиф истифода кардааст, ки таҳлили коррелатсинӣ 

ва регрессионӣ, инчунин нативаҳои 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. 

Барои сохтани модели бисѐромилаи регрессионӣ бояд ба таври пешакӣ 

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

зарибҳои љуфти коррелятсияро меѐбем (љадвали 2.3.2). 

Љадвали 2.3.2. 

Матритсаи зарибњои љуфти коррелятсионӣ 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1 

      Х1 0,9674545 1 

     Х2 0,9837442 0,9617891 1 

    Х3 
0,9533508 0,9136124 0,9840154 1 

   Х4 
0,9956839 0,9822401 0,9889117 0,9585094 1 

  Х5 
0,9781229 0,9951640 0,9662881 0,9267274 0,9899632 1 

 Х6 
0,1013420 -0,0333473 -0,0146384 -0,0950321 0,0473812 0,0009437 1 

** Ҳисоби муаллиф 

Дар сатри якуми матритcа зарибњое оварда шудаанд yxR , ки зичии 

алоќамандии аломати натиљавиро бо њар як аломати омилї нишон 

медињанд 

Дар асоси истифодаи натиҷаҳои таҳлили коррелятсионию регрессионӣ 

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

чаканаи мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  омилҳои зерин: тағйирѐбии шумораи 

аҳолӣ  (X1), даромадҳои пулии аҳолӣ (X2), ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 
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саноатӣ (X3), истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (X4) ва воридоти молҳо (X5) 

таъсири бештар мерасонанд. 

Ҷадвали 2.3.3.  

Натиҷаи ҳисоби муодилаҳои регресионӣ ва таъсири омилҳои асосӣ ба ҳаҷми 

гардиши чаканаи мол тавассути истифодаи барномаи стандартии компютеорӣ 

№Р/Т Алоқамандии муодилаҳо R R
2 

М
еъ

ѐр
ги

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 = -63364,48  + 9,396 Х1 0,96 0,93 0,92 1,66   11 

Ҳисоби 2 

(хулосаи Х2) 
У = -15769,53 + 2,759 Х1 + 0,296Х2 0,98 0,97 0,96 1,10 11 

Ҳисоби 3 

(хулосаи Х3) 

У = -7100,26 + 1,450Х1 + 0,477Х2 – 

0,177Х3 
0,98 0,97 0,96 1,12 11 

Ҳисоби 4 

(хулосаи Х4) 

У = 11589,56 + 4,271Х1 + 0,055Х2 – 

0,128Х3 + 1,867Х4 
0,99 0,99 0,99 0,48 11 

Ҳисоби 5 

(хулосаи Х5) 

У = 22428,17 + 0,369Х1 + 0,140Х2 – 

0,021Х3 + 2,458Х4 -9,451Х5 
0,99 0,99 0,99 0,49 11 

Ҳисоби 6 

(хулосаи Х6) 

У = 9369,870 + 2,396Х1 + 0,081Х2 – 

0,115Х3 + 2,638Х4 + 8,188Х5 - 0,033Х6 
0,99 0,99 0,99 0,54 11 

Ҳисоби муаллифи рисола 

Вариантҳои гуногуни ҳисобро муқоиса намуда, муаллиф модели 

иқтисодию риѐзии шакли зеринро таҳия, асоснок ва пешниҳод намудааст: 

У = 9369,870 + 2,396Х1 + 0,081Х2 – 0,115Х3 + 2,638Х4 + 8,188Х5 - 

0,033Х6    (2) 

Мо аҳамияти ин моделро дар сатҳи аҳамияти 0,01 месанҷем. Фарзияти 

зерин пешкаш мекунем: 

0H : модели регрессионӣ муҳим нест ( 0H : 
1А = 2А =….. рА = 0) 

1H : модели регрессионӣ муҳим аст ( 1H : на камтар аз як iА  0 i аз 1 то р 

тағир меѐбад). 

Гипотезаи нолиро бо тағйирѐбии тасодуфӣ месанҷем F, ки тақсимоти 

Фишера-Снедекорро доро мебошад. 

меѐбем F набл = 138.44, F крит(0.01; 6; 3) = 27.91 
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Азбаски Fнабл > F крит(0.01; 6; 3) аст, гипотезаи манфиро рад мекунем, 

Гипотезаи рағбат ба эътибор гирифта мешавад, яъне модели регрессионӣ 

дуруст аст. 

Дар заминаи истифодаи ҳисобу китобҳои дурусту дақиқ ва истифодаи 

усули амсиласозии иқтисодӣ – риѐзӣ тавассути барномаи компютерии MS 

Excel муодилаи регрессионии шакли ҷамъбастии У = 9369,870 + 2,396Х1 + 

0,081Х2 – 0,115Х3 + 2,638Х4 + 8,188Х5 - 0,033Х6 имконият фароҳам омад, ки 

таъсири омилҳои асосӣ (6 - 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 бисѐромила гувоҳӣ дод, ки зариби коррелиатсионӣ R = 0,998 

буда, зариби детерминатсионӣ, яъне R
2
 = 0,996 баробар мебошад, ки сатҳи 

баланди вобастагии натиҷаи ҳисоби нишондиҳандаи ҷамъбастӣ – У зери 

таъсири мусбат ва манфии шаш омили асосӣ ошкор карда шуд.  

Ба ҳамин монанд, мо модели иқтисодӣ ва математикиро барои пешгӯии 

ҳаҷми гардиши чаканаи мол барои ҳар нафар аҳолӣ таҳия менамоем.  

Ба сифати омилҳои натиҷадиҳанда дар раванди гузаронидани таҳлили 

коррелятсионӣ ва регрессионӣ нишондиҳандаҳои зерин интихоб шудаанд: 

Y2 – Ҳаҷми гардиши чаканаи мол ба ҳар нафар аҳолӣ, ҳазор сомонӣ  

Ба сифати омилҳои таъсиррасонанда ба рушди фаъолияти соҳибкории 

хурд дар савдои чакана нишондиҳандаҳо зерин интихоб гардидааст: 

Х1 – Шумораи аҳолии Тоҷикисон дар охири сол, млн. нафар 

Х2 – Даромадҳои пулии аҳолӣ ба ҳар нафар аҳолӣ, сомонӣ 

Х3 – Истеҳсоли маҳсулоти саноатии ватанӣ ба ҳар нафар аҳолӣ, сомонӣ 

Х4 – Истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзии ватанӣ ба ҳар нафар аҳолӣ, 

сомонӣ 

Х5  – Бузургии миѐнаи музди меҳнати ҳармоҳаи як корманд, сомонӣ 

Х6 – Воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар ба ҳар нафар аҳолӣ, сомонӣ 

Дар ин маврид, мо аз ду шакли муодилаи иқтисодӣ-риѐзӣ:   
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         Ух = а + вx                                          (3) 

Ух = а + в1x1 + в2x2 +........+ вnxn      (4)                истифода намудем. 

Ҷадвали 2.3.4. 

Тамоюли тағйирѐбии омилҳои асосӣ (Х1 то Х5) ва таъсири онҳо ба ҳаҷми 

гардиши чаканаи мол ба ҳар нафар аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон (У), 

солҳои 2010-2020
112

 

Солҳо 

Гардиши 

чаканаи 

мол ба ҳар 

сар аҳолӣ, 

сомонӣ 

   Шумораи 

аҳолии 

Тоҷикист

он дар 

охири 

сол, млн. 

нафар 

Даромадҳои 

пулии 

аҳолӣ ба 

ҳар сар 

аҳолӣ, 

сомонӣ 

Истеҳсоли 

маҳсулоти 

саноатии 

ватанӣ ба 

ҳар сар 

аҳолӣ, 

сомонӣ 

Истеҳсолоти 

маҳсулоти 

кишоварзии 

ватанӣ ба 

ҳар сар 

аҳолӣ, 

сомонӣ 

Бузургии 

миѐнаи музди 

меҳнати 

ҳармоҳаи як 

корманд, 

сомонӣ 

Воридоти 

молҳо аз 

хориҷӣ 

кишвар ба ҳар 

сар аҳолӣ, 

сомонӣ 

У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2010 1049,7 7621,2 1739,3 1082,9 2059,3 354,4 3594,7 

2011 1350,8 7807,2 2073,8 1007,0 2196,7 442,2 4233,3 

2012 1530,2 7987,4 2524,1 1189,9 2369,4 555,3 4871,9 

2013 1779,2 8161,1 2738,1 1219,4 2494,6 694,9 5108,8 

2014 1855,0 8352,0 2897,1 1261,4 2538,0 816,3 5273,6 

2015 1913,3 8551,2 2990,2 1426,2 2556,7 878,9 4140,6 

2016 1983,6 8742,8 3588,4 1726,0 2631,7 962,2 3574,1 

2017 2064,1 8931,2 3878,3 2242,6 2751,7 1144,2 3203,3 

2018 2243,9 9126,6 4501,5 2618,0 2889,4 1233,8 3553,5 

2019 2651,3 9316,8 5688,0 3481,5 3015,5 1323,4 3697,7 

2020 3019,3 9442,1 6008,1 4048,2 3331,8 1514,5 3862,5 

Эзоҳ: Ҳисоби муаллифи рисола 

Тавре аз динамикаи рақамҳои Агентии омори Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки кулли нишондиҳандаҳои иқтисодӣ дар давраи солҳои 2010-2020 бо ҳисоби 

сомонӣ ба ҳар як нафар аҳолӣ - чун нишондиҳандаҳои нисбӣ аз ҷониби 

муаллифи рисолаи диссертатсионӣ бо нархҳои қиѐсшавандаи соли 2020, 

ҳисоб карда шудаанд, дида мешавад, таъсири шаш омили дар боло зикршуда 

ба нишондиҳандаи натиҷавӣ- ҳаҷми гардиши чаканаи мол мебошад.  

Ҷадвали 2.3.5. 

Матритсаи коэффисиентҳои ҳамгироӣ 

  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1       

Х1 0,959681 1      

Х2 0,975269 0,96264 1     
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 Омори солонаи Љумњурии Тољикистон (Нашри расмї): Агентии омори назди Президенти Љумњурии 

Тољикистон – Душанбе 2019. – С. 197-227. 
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Х3 0,931237 0,909973 0,978531 1    

Х4 0,993297 0,968174 0,975941 0,939211 1   

Х5 0,971485 0,995161 0,966719 0,923146 0,982834 1  

Х6 -0,26976 -0,45642 -0,4064 -0,47742 -0,31053 -0,42345 1 

**Ҳисоби муаллиф 

Натиҷаи ҳалли муодилаҳои номбаршуда тариқи ҳисоби стандартии 

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

(ҷадвали 2.3.6) нишон медиҳем.  

Ҷадвали 2.3.6.  

Варианти 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 умумии гардиши савдои чакана (У) ва 

вобастагии он аз омили вақт (Х) 
y = 162,63x + 973,34 R² = 0,9322 

Х1 Теъдоди аҳолии Тоҷикистон дар охири сол, 

ҳазор нафар 
y = 186,29x + 7431,3 R² = 0,9992 

Х2 Бузургии даромадҳои пулии аҳолӣ ба ҳар 

нафар аҳолӣ, сомонӣ 
y = 406,41x + 1073,1 R² = 0,9307 

Х3 Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба ҳар 

нафар аҳолӣ, сомонӣ 
y = 286,54x + 217,38 R² = 0,834 

Х4 Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар 

нафар аҳолӣ, сомонӣ 
y = 107,32x + 1977,4 R² = 0,9484 

Х5 Бузургии музди миѐнаи кормандон, 

моҳ/сомонӣ 
y = 112,78x + 225,17 R² = 0,9941 

Х6 Воридоти молҳо аз хориҷӣ кишвар ба ҳар сар 

аҳолӣ, сомонӣ 
y = -93,355x + 4661,4 R² = 0,1971 

 

**Ҳисоби муаллифи рисола 
 

Ҳамаи ин ҳисобҳои бевоситаи муаллифи диссертатсияро мо чун 

варианти 2 (ҳаҷми нишондиҳандаҳо аз рӯи бузургии онҳо ба ҳар нафар 

аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, бо нархҳои қиѐсшавандаи соли 2020) ва 

варианти 1-ро (аз ҳаҷми мутлақи нишондиҳандаҳои мазкур бо ҳисоби млн. 

сомонӣ дар як сол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2010-2020) ба таври 

муқоисавӣ пешниҳод намудем.  

Дар ҷараѐни амсиласозии иқтисодӣ – риѐзӣ аз усулҳои хос ҳамчун 

воситаҳои тадқиқотӣ муаллиф истифода кардааст, ки таҳлили коррелатсинӣ 
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ва регрессионӣ, инчунин натиҷаҳои онҳоиҷадвалию 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. 

 Ҷадвали 2.3.7.  

Натиҷаи ҳисоби муодилаҳои регресионӣ ва таъсири омилҳои асосӣ ба 

ҳаҷми гардиши чаканаи мол ба ҳар нафар аҳолӣ** 

Алоқамандии муодила R R
2 Меъѐргирии 

 R
2
 

Фоизи 

нуқсони 

ҳисоб, %
 

Мушоҳида 

У = -3657,585 + 0,251Х1 + 0,125Х2 –0,037Х3 

+1,255Х4 –0,479Х5 +0,056Х6 
0,99 0,99 0,98 0,77 11 

 

** Ҳисоби муаллиф 
 

Вариантҳои гуногуни ҳисобро муқоиса намуда, муаллифи диссертатсия 

модели иқтисодию риѐзии намуди зеринро пешниҳод намудааст: 

У = -3657,585 + 0,251Х1 + 0,125Х2 –0,037Х3 +1,255Х4 –0,479Х5 +0,056Х6     (5) 

Ҳамин тариқ натиҷаҳои бадастомада тибқи ҳалли модели иқтисодию 

риѐзии тавассути барномаи стандартии компютерӣ зикршуда нишон 

медиҳанд, ки зариби коррелятсионӣ ба 0,998, зариби детерминатсионӣ (R
2
) ба 

0,980 баробар мебошанд, ки аз вобастагии баланди робитаи байни ҳаҷми 

гардиши чаканаи мол ба ҳар нафар аҳолӣ ва омилҳои интихобшуда  гувоҳӣ 

медиҳанд. Дар ин маврид, саҳеҳии ҳисобҳо ва амалӣ намудани пешгӯӣ барои 

давраи дарозмуддат таъмин ва асоснок карда шудааст. 
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БОБИ 3. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОКИ СТРАТЕГИИ РУШДИ 

СОҲИБКОРИИ ХУРД ДАР САВДОИ ЧАКАНАИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН ДАР ДАВРАИ ТО СОЛИ 2030 
 

3.1. Таҳияи стратегияи рушди самтҳои афзалиятноки соҳибкории  

хурд дар савдои чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

Таҳия ва асоснок намудани стратегияи рушди фаъолияти соҳибкории 

хурд масъалаи муҳими замони муосир дар шароити татбиқи амалии 

афзалиятҳои иқтисоди бозорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор меравад. 

Истифодаи роҳу равиши стратегӣ дар ин бахши иқтисодиѐти кишвари 

соҳибистиқлол дар солҳои сипаригашта тамоюли умумии мусбат пайдо карда 

бошад ҳам, вале то имрӯз дар пешбурди соҳибкории хурд дар соҳаҳои воқеии 

иқтисодиѐт, аз ҷумла дар савдои чакана ва хизматрасонӣ дар соҳаи сайѐҳат 

монеаҳои ҷиддӣ ҷой доранд, ки бояд зина ба зина ҳаллу фасли худро дар 

асоси принсипҳои поягӣ ва услуби комплексӣ ѐбанд.  

Стратегия ва таҳияи асосноки он имконият медиҳад, ки миссия ва 

вазифаҳои асосии он бо дарназардошти муҳлати муайян ва сарчашмаҳои бо 

маблағ таъмин кардани барномаҳои мақсадноки давлатию сектори хусусии 

соҳибкории хурд, ҳамчун фаъолияти иқтисодии бартаридор ва манфиатноку 

ояндадор бомаром авҷи афзоиш касб намояд. Дар ин самт, Ҳукумати 

Тоҷикистон дар ояндаи дарозмуддат то солҳои 2030-м, аз ҷумла миѐнамуддат 

ва кутоҳмуддат ба рушди босуботи соҳибкории хурд ва шаклҳои асосии он- 

соҳибкории шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ ғамхорӣ зоҳир намуда, 

ба тариқи дастгирии ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии шароити 

мусоид фароҳам овард.  

Таъмини озодии фаъолияти соҳибкории хурд дар доираи риояи қонуну 

меъѐрҳои ҳуқуқӣ, ҳуқуқи соҳибкорон новобаста аз шакли моликият ва 

таъмини кафолат аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон мебошад.  

Соҳибкории хурд дар бахши савдои чакана танҳо дар ҳамон ҳолат 

самаровар рушд мекунад, агар кулли кормандону зердастон ва бо дастгирии 

давлат фаъолият намояд. Дар иртибот бо ин, ҳамоҳангии ин шакли 
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соҳибкорӣ бо идораю сохторҳои танзимкунандаи давлат воқеӣ гашта, 

ҳамкории соҳибкорони хусусӣ бо давлат дар асоси шарикии судманд барои 

ҳарду ҷониб амалӣ гардад. Дар ин бобат, давлат бояд дахолату меъѐрҳои 

танзимгарӣ дар чорчубаи муайяни зарурӣ гузаронад. Механизмҳои 

танзимгарии давлат нисбат ба ин сектори ояндадор ҳарчи бештар дар шакли 

фаҳмо ва дар фазои ҳамавасмандкунанда гузаронад, ки ба мазмун ва 

муҳтавои сиѐсати иқтисодии давлат ҷавобгӯ бошад. 

Дар таҳия ва истифодаи раванди стратегии рушд, яке аз масъалаҳои 

поягӣ муайян кардани миссияи субъектҳои соҳибкории хурд дар савдои 

чакана маҳсуб мешавад.   

Миссияи стратегӣ – бунѐд ва ташаккули бахши рақобаттавонии 

соҳибкории хурд, ки рушди босуръати иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи 

босифати хизматрасониҳои савдо ва хӯроки умумиро барои давраи 

дарозмуддат, аз ҷумла миѐнамуддат ва як сол муайян менамояд. 

Миссия дар асл фалсафӣ ѐ рисолати олии корхонаи хурд ва дигар 

субъектҳои хоҷагидорӣ бояд хеле пурмазмун таҳия ва асоснок гардад. 

Миссияи субъектҳои соҳибкории хурд дар навбати аввал бо ҳадафи асосӣ ва 

вазифаҳои мушаххас бояд таҳия карда шавад.   

Ҳадафи асосии стратегия – рушди афзалиятдори соҳибкории хурд дар 

самти хизматрасонӣ ба аҳолӣ, аз ҷумла соҳибкории хурди инноватсионӣ ва 

рушди босуръати онро муайян мекунад. 

Барои амали намудани ҳадафи асосии стратегияи зикршуда ҳалли 

вазифаҳои зерин ва ҳаллу фасли пай дар пайи онҳо аҳаммияти муҳим пайдо 

мекунад:  

 муҳайѐ сохтани шароити мусоид нисбати рушди рақобаттавонии 

субъектҳои соҳибкории хурд дар бозори молҳои истеъмолӣ ва хизматрасонӣ 

ба аҳолӣ дар заминаи ташкили фаъолияти самараноки савдои чаканафурӯшии 

мол ва таъмини сифати баланди хизматрасонии ҷавобгӯ ба талаботи замона 

будаи корхонаҳои ин бахши иқтисодӣ; 
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 ба роҳ мондани рушди босуботи низоми танзим ва дастгирии давлатӣ, 

ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкории хурд бо ҳамкории судманд бо 

субъектҳои миѐнаю бузурги соҳибкорӣ ва дар ин замина таҳия ва ба тасвиб 

расонидани қонунгузорӣ оид ба рушди бомароми фаъолияти соҳибкории 

хурд дар савдои чакана; 

 ташкили нақша – чорабиниҳои заруртарин барои баланд бардоштани 

сатҳи самаранокии фаъолияти иқтисодии субъектҳои соҳибкории хурд; 

 васеъ намудани имконият ва ҳуқуқи корхонаҳои хурду миѐна нисбати  

иҷрои супоришҳо ва хариду фурӯши молҳои истеъмолӣ, истифодаи 

хизматрасониҳои субъектҳои соҳибкории хурд, аз ҷумла хусусӣ дар 

Тоҷикистон; 

 ҳавасмандгардонии аҳолӣ ба маҳсулоти босифат ва хизматрасониҳои 

субъектҳои сектори соҳибкории хурд дар ҳудуди Тоҷикистон бо роҳи баланд 

бардоштани ҳосилнокии меҳнати кормандон, сатҳи сифати хизматрасонӣ ба 

аҳолӣ ва таблиғоти фаъолияти судманди ин бахши муҳими иқтисодиѐт; 

 рушди инфрасохтори дастгирии давлатӣ ва ҷамъиятии субъектҳои 

соҳибкории хурду миѐна, ки ҳамзамон ба фаъолияти инноватсионӣ мусоидат 

мекунад, самти афзалиятноки стратегӣ маҳсуб мешавад; 

 истифодаи самараноки низоми ҳамкории бевоситаи субъектҳои 

соҳибкории хурд бо корхонаҳои нисбатан бузург дар заминаи механизми 

ҳуқуқӣ ва ташкилӣ – иқтисодӣ ―Фрайчайзинг‖; 

 ташкил додани низоми дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкории 

хурду миѐна нисбати рушди фаъолияти содиротии субъектҳои соҳибкории 

хурд; 

 таъмини дастгирии субъектҳои соҳибкории хурд тариқи сарчашмаҳои 

давлатӣ ва маблағҳои муштарии фондҳои муштараки давлатию хусусӣ; 

 ҳавасмандгардонии бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои 

ғайрибонкӣ дар бобати васеъ намудани имкониятҳои қарздиҳии имтиѐзноки 
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субъектҳои хурд ва соҳибкорони инфиродӣ дар ҳалли масъалаи бо имтиѐзҳои 

махсуси назаррас ҷудо намудани қарзҳои бонкӣ; 

 рушди ҳамкории субъектҳои соҳибкории хурд бо давлат дар бобати 

ҳаллу фасли лоиҳа ва барномаҳои муштарак, инчунин лоиҳаҳои инфиродии 

инноватсионӣ; 

 рушди маблағгузории дарозмуддат барои таъмини эҳтиѐҷи рушди 

фаъолияти корхонаҳою соҳибкорони инфиродӣ; 

 рушди хизматрасониҳои лизингӣ ва факторингӣ; 

 тариқи ҷудо кардани субсидияҳо барои ҷуброни харҷи субъектҳои хурд 

ва миѐнаи соҳибкорӣ; 

 рушди механизми маблағгузории бевоситаи соҳибкории хурд ва 

миѐнаи инноватсионӣ (венчурӣ); 

 такмил додани сиѐсати андозгузории субъектҳои соҳибкории хурд дар 

соҳаи савдои чакана ва хӯроки умумӣ; 

 баланд бардоштани сифати танзими давлатии фаъолияти соҳибкории 

хурд; 

  инкишоф додани бозори меҳнат ва таъмини расмии кормандони 

корхонаҳои хурд дар савдо ва хӯроки умумӣ; 

 аз байн бурдани монеаҳо нисбати пайвастани объектҳои хурду миѐнаи 

соҳибкории хурд ба шабакаҳои таъминоти муҳандисӣ – техникӣ; 

 соддагардонии тартиботи дастрасии корхонаҳои хурду миѐнаи 

соҳибкорӣ бо мақсади истифодабарии мақсадноки объектҳои манқул ва 

ғайриманқул; 

 ташаккул ва рушди инфрасохтори иттилоотӣ – хизматрасонии ягона 

барои корхонаҳои хурд ва миѐнаи соҳибкорӣ; 

 аниқ ва амиқ намудани таҳияи ҳисоботи субъектҳои соҳибкории хурд 

ва дигар шаклҳои моликият; 
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 ҳавасмандгардонии рушди фаъолияти соҳибкории хурд дар ҳудуди 

алоҳидаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, инкишофи инфрасохтори дастгирии 

субъектҳои соҳибкории хурд дар соҳаҳои афзалиятноки иқтисодиѐти миллӣ; 

 рушди низоми тайѐр кардани кадрҳои замонавӣ ва баланд бардоштани 

маҳорати касбии кормандони субъектҳои хуруду миѐнаи соҳибкорӣ бо 

дарназардошти талаботи муосири ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ аз рӯи 

барномаҳои таълимию касбӣ; 

 омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи пешқадами дастгирии рушди 

соҳибкории хурди инноватсионӣ дар кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ ва 

таҳияи тадбиру чорабиниҳои заруру судманд барои аз байн бурдани 

монеъаҳои мавҷуда ва ҳалли мақсадноки муаммоҳои дар бахши соҳибкории 

хурд дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ҳамин тариқ, аз зикри нуқтаҳои асосии рушди стратегии бахши 

соҳибкории хурду миѐна барои давраи дарозмуддат то соли 2030 аѐн 

мешавад, ҳалли онҳо на танҳо аз роҳбарони субъектҳои соҳибкорӣ, балки 

рафтор ва амали комплексии онҳоро талаб менамояд.  

Ба ақидаи муаллиф, бо мақсади таъмини мақсаднок ва устувори рушди 

соҳибкории хурд дар соҳаи савдо ва хӯроки умумӣ, зарурати бартараф 

намудани монеъаҳо бо роҳи таҳия ва амалӣ намудани самтҳои асосии 

стратегияи рушди соҳибкории хурд дар савдои чаканаи Тоҷикистон барои 

дурнамои дарозмуддат ва миѐнаю кутоҳмуддат зарурати воқеӣ пеш меояд. 

Сабаби асосии таҳияи ҳуҷҷати мазкур он аст, ки дар барномаҳои гуногуни 

рушди иқтисодии ҷумҳурӣ ба рушди босуръат ва самароварӣ зерсоҳаҳои 

савдои чакана ва хӯроки умумӣ бояд таваҷҷуҳи аввалиндараҷа дода шавад.   

Аз ин лиҳоз, дар кори диссертатсионӣ самтҳои афзалиятноки 

стратегияи рушди соҳибкории хурд дар соҳаи  савдо ва хӯроки умумӣ 

асоснок ва пешниҳод шудааст (Расми 3.1.1.) 
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Расми 3.1.1. Тарҳи пешниҳодшудаи мақсад, вазифаҳо ва самтҳои афзалиятноки 

стратегияи рушди соҳибкории хурд, аз ҷумла хусусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Стратегияи рушди соҳибкории хурд дар соҳаи савдо ва хӯроки умумии 
Љумњурии Тољикистон  

 

 

Маќсад 

 

Бунѐд ва ташаккули бахши рақобаттавонии соҳибкории 
хурд, ки рушди босуръати иқтисоди миллӣ ва баланд 
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолиро дар заминаи зиѐди 
ҷойҳои нави корӣ, фурӯш ва ҳаҷми истеъмоли молу 
хизматрасониро беш аз пеш баланд мебардорад. 

 

 

 

 

 

Вазифањои 

асосї 

 

Рушди афзалиятдори соҳибкории хурд дар самти 
хизматрасонӣ ба аҳолӣ, аз ҷумла соҳибкории хурди 
инноватсионӣ ва рушди босуръати он мусоид аст. 
1. Такмили таъминоти меъѐрию њуќуќї ва ташкилии 

соҳибкории хурд дар соњаи савдо ва хӯроки умумӣ. 
2. Рушди шаклњои муосири соҳибкорӣ дар соҳаи савдо ва 

хӯроки умумӣ, инчунин такмили намудњои 
хизматрасонињо дар соҳаҳои зикршуда;  

3. Мусоидат ба хотири баланд бардоштани сифати 
хизматрасонї дар субъектҳои савдои чакана ва хӯроки 
умумӣ. 

 

Самтњои афзалиятноки рушди стратегии соҳибкории хурд дар савдо 

 

1. таъмини рушди босуботи низоми дастгирии давлатӣ ва ҳавасмандгардонии 
давлатии соҳибкории хурд бо ҳамгироии сектори миѐнаю бузург ва дар ин замина 

таҳия кардан ва қабули қонунгузорӣ оид ба рушди фаъолияти соҳибкории 
зикршуда; 
2. рушди инфрасохтори дастгирии субъектҳои соҳибкории хурд, ки ҳамзамон ба 
фаъолияти инноватсионӣ мусоидат мекунад, самти заруртари стратегӣ маҳсуб 
мешавад; 
3. ташкил додани низоми дастгирии давлатӣ нисбати рушди фаъолияти содиротии 
субъектҳои соҳибкории хурд; 
4. рушди механизми маблағгузории бевоситаи соҳибкории хурди инноватсионӣ 
(хазинаи венчурӣ); 
5. такмил додани сиѐсати андозгузории субъектҳои соҳибкории хурд; 
6. рушди низоми тайѐр кардан ва баланд бардоштани маҳорату малакаи касбии 
кормандони субъектҳои хуруду миѐнаи соҳибкорӣ бо дарназардошти талаботи 
муосири ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ аз рӯи барномаҳои таълимию касбӣ; 
7. омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи пешқадами дастгирии рушди соҳибкории хурди 
инноватсионӣ дар кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ ва ғайра  
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Дар амалӣ сохтани сиѐсати рушди соҳибкории хурд, бешубҳа, давлат ва 

сохторҳои марбутаи он бояд ҳавасманд бошанд, зеро рушди ин бахши 

соҳибкории иқтисодиѐт на танҳо ба талаботи иқтисодиѐти бозорӣ бештар 

ҷавобгӯ мебошад, балки сарчашмаи боэътимоди ворид кардани  воситаҳои 

пулӣ ба қисмати даромади буҷети давлатӣ ва буҷетҳои шаҳру ноҳияҳо ба 

шумор меравад. Инчунин ин бахши муҳими иқтисодиѐт ба бунѐд ва 

инкишофи ҷойҳои нави корӣ заминаи воқеӣ мегузорад ва иқтидори калони 

иқтисодӣ дорад.  

Бояд хотирнишон кард, ки моҳият ва мазмуни самтҳои асосии рушди 

стратегии соҳибкории хурду миѐнаро дар боло ба онҳо ишора намудем, 

шарҳу тавзеҳ диҳем. Ин нуқтаҳои муҳимро бо тартиби пай дар пай 

рақамгузорӣ менамоем. 

1. Дар навбати аввал бояд зикр намуд, ки низоми дастгирии давлатии 

рушди соҳибкории хурд заруртарин иқдом буда, дар ҳамоҳангӣ ва ҳамгироӣ 

бо бахши миѐна ва бузурги соҳибкорӣ самарабахш аст. Дар ин самт, яке аз 

масъалаҳои муҳими поягӣ, таъмини ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодию 

иҷтимоии рушди соҳибкории хурд мебошад, ки рафтор ва амалигардонии 

комплексиро тақозо менамояд. Тавре, ки дар зербоби 3.2-и ҳамин боби 

диссертатсия зикр намудем, айни ҳол, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни 

махсус дар бораи ―Дастгирии давлатии соҳибкории хурду миѐна‖ бо зикри 

моддаи алоҳида нисбати соҳибкории хурди хусусӣ ва вижагиҳои он қабул 

нашудааст. Ҳаллу фасли он дар муддати наздиктарин, ба андешаи ин ҷониб, 

зарурати воқеӣ мебошад ва лоиҳаи ин қонуни мазкурро ба Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардан айни ҳол зарурати воқеӣ пайдо 

мекунад.  

2. Масъалаи дигари рушди стратегӣ – ин муайян кардани ҳуқуқ ва 

уҳдадориҳои субъектҳои соҳибкории хурд оид ба қабули молҳо ва истифодаи 

хизматрасониҳои ташкилотҳои давлатӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
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3. Минбаъд ҳавасмандгардонии аҳолӣ, аз ҷумла сайѐҳони давлатҳои 

хориҷӣ ва дохилӣ ба маҳсулоти босифат ва нисбатан арзони молҳои 

тавлидкардаи корхонаҳои хурди соҳибкории хусусӣ ва ба натиҷаҳои меҳнати 

касбу ҳунарҳои мардумӣ баланд бардошта шавад. 

4. Бунѐду таҳким бахшидан ва рушди инфрасохтори соҳибкории хурду 

миѐнаи хусусӣ аз омилҳои муҳими пешбурди босуботи бахши мазкури 

иқтисодиѐт аст. Ин масъала дар доираи таҳияи стратегияи махсуси 

соҳибкории хурд бояд ба таври комплексӣ  таҳия ва пешкаш гардад, зеро 

танҳо бо ин усусли фаъолият ба ҳадафи ниҳоӣ расидан имкон пайдо 

мешавад. Дар ин самт ҳамкории давлату сектори хусусӣ самараи дилхоҳ 

хоҳад дод, агар кор ҷиддӣ ва мақсаднок таҳия гардад. Инфрасохтори таъсису 

рушди заминаҳои моддӣ – техникии соҳибкории хурд, дастраси ба истифодаи 

доимии қувваи барқ, объектҳои мухталифи хизматрасонӣ – муассисаҳои 

бонкӣ, мақомотҳои андоз, гумрук, ташкилотҳои машваратӣ – аудиторӣ, 

хазинаи дастгирии соҳибкорон бо роҳи ба онҳо додани қарзҳои имтиѐзноку 

дастрас, объектҳои воситаҳои рекламавӣ (таблиғотӣ), таъмиру тармими 

роҳҳои автомобилгард, корхонаҳои хизматрасонии иҷтимоӣ, бизнес – 

инкубаторҳо, муассисаҳои ғайрибонкӣ ва воҳидҳои дигари ѐрирасонро дар 

бар мегирад.    

Ба андешаи ин ҷониб, пешгӯйии яке аз нишондиҳандаи асосии савдои 

чакана, алалхусус ҳаҷми гардиши чаканаи мол ва дигар нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 дар ҷадвалҳои 3.1.1 – 

3.1.2 оварда шудааст, ки бо ташаббус ва мустақилияти муаллифи 

диссертатсия иҷро гардид.    
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Ҷадвали 3.1.1. 

Пешгӯии ҳаҷми гардиши мол дар асоси модели бисѐромилаи 

коррелятсионию регрессионӣ** 
 

Солҳо 

Гардиши 

чаканаи 

мол, 

млн. 

сомонӣ 

Шумораи 

аҳолӣ дар 

охири сол, 

ҳазор 

нафар 

Даромадҳои 

пулии аҳолӣ, 

млн. сомонӣ 

Истеҳсоли 

маҳсулоти 

саноатӣ, 

млн. 

сомонӣ 

Истеҳсоли 

маҳсулоти 

кишоварзӣ, 

млн. сомонӣ 

Бузургии 

миѐнаи 

музди 

меҳнати 

ҳармоҳаи як 

корманд, 

сомонӣ 

Воридоти 

молҳо аз 

хориҷӣ 

кишвар, 

млн. 

сомонӣ 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

2021 27526,3 9666,78 55818,4 34326,51 31332,4 1578,53 34643,49 

2022 29286,5 9853,07 59992,1 37199,51 32773,6 1691,31 34612,03 

2023 31046,7 10039,36 64165,8 40072,51 34214,8 1804,09 34580,57 

2024 32806,9 10225,65 68339,5 42945,51 35656,0 1916,87 34549,12 

2025 34567,1 10411,94 72513,2 45818,51 37097,2 2029,65 34517,66 

2026 36327,3 10598,23 76686,9 48691,51 38538,4 2142,43 34486,20 

2027 38087,5 10784,52 80860,6 51564,51 39979,6 2255,21 34454,74 

2028 39847,7 10970,81 85034,3 54437,51 41420,8 2367,99 34423,28 

2029 41607,9 11157,10 89208,0 57310,51 42862,0 2480,77 34391,82 

2030 43368,1 11343,39 93381,7 60183,51 44303,2 2593,55 34360,36 
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5,4 мар. 1,5 мар. 7,0 мар. 7,3 мар. 2,8 мар. 7,3 мар. 1,3 мар. 

 

**Ҳисоби муаллифи рисола 

Натиҷаи ҳисобҳои пешгӯӣ нишон доданд, ки ҳаҷми гардиши чаканаи 

мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2030 бо нархҳои муқоисавӣ 43368,1 

млн. сомониро ташкил медиҳад, ки аз нишондодҳои соли 2021-м 57,6 % ва 

нисбати соли 2010-м 5,4 маротиба зиѐд мебошад. Тамоюли зикршуда аз 

рушди нишондиҳандаҳои омилҳои истифодашуда вобастагӣ дорад. Танҳо 

нишондиҳандаи воридот дар ин давра суръати нисбатан пастро касб 

кардааст, ки ба он амалӣ намудани сиѐсати рушди содирот ва 

воридотивазкунӣ дар ҷумҳурӣ таъсир мерасонад. 
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Ҳисоботи омории расми солҳои 2010 – 2020 дар бар гирифта, трэнди 

устуворро муайян намуд, ки ин амалиѐти таҳлили иқтисодӣ имкон дод, ки 

пешгӯии ҳаҷми гардиши чаканаи мол чун тарзи ифодаи воқеии тақозои аҳолӣ 

дар мисолаи савдои чаканаи Тоҷикистон ва субъектҳои соҳибкорӣ, аз ҷумла 

соҳибкории хурд, ки ҳиссаи он дар ҳаҷми гардиши чаканаи мол бештар аз 80 

% – ро ташкил медиҳад, амалӣ гардид  

Натиҷаи ҳисобҳои пешгӯи барои давраи 2021–2030–м нишон медиҳанд, 

ки ҳаҷми гардиши чакана дар савдои чаканаи молҳои истеъмолии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо дарназардошти нархҳои муқоисавии соли 2020, бо 

дарназардошти шаш омили интихобшуда саҳеҳ муайян карда шавад. 

Ҳамин тариқ, тибқи факту рақамҳои дақиқи пешниҳодшуда, бо шарти 

чандон тағйир наѐфтани сатҳи нархҳои чаканафурӯшии молҳои истеъмолӣ 

ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол дар ҷумҳурӣ дар соли 2030–м ба 43368,1 

млн. сомонӣ баробар мешавад ва дар муқоиса бо ҳаҷми интизории он – 

27526,3 млн. сомонӣ, дар соли 2021–м ба андозаи  57,6 % афзоиш меѐбад ва 

ин ба ҳақиқати далелнок мутобиқат мекунад. 

Дар матни диссертатсия муаллиф бузургии омилҳои интихобшударо бо 

варианти дигар – ҳисоби онҳоро ба ҳар нафар аҳолӣ дар ҳар як соли 

таҳлилшаванда иҷро кардааст, ки дар ҷадвали 3.1.3 зикр кардааст.      

Ҷадвали 3.1.3. 

Пешгӯии ҳаҷми гардиши мол ба ҳар нафар аҳолӣ дар асоси модели 

бисѐромилаи коррелятсионию регрессионӣ  

Солҳо 

Гардиши 

чаканаи 

мол, 

сомонӣ 

Шумораи 

аҳолӣ дар 

охири сол, 

ҳазор 

нафар 

Даромадҳои 

пулии 

аҳолӣ, 

сомонӣ 

Истеҳсоли 

маҳсулоти 

саноатӣ, 

сомонӣ 

Истеҳсоли 

маҳсулоти 

кишоварзӣ, 

сомонӣ 

Бузургии 

миѐнаи музди 

меҳнати 

ҳармоҳаи як 

корманд, 

сомонӣ 

Воридоти 

молҳо аз 

хориҷӣ 

кишвар, 

сомонӣ 

Ба ҳар нафар аҳолӣ, ҳазор сомонӣ 

Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

2021 2924,91 9666,78 5950,02 3655,86 3265,24 1578,53 3541,14 

2022 3088,18 9853,07 6356,43 3942,40 3372,56 1691,31 3447,78 

2023 3250,16 10039,36 6762,84 4228,94 3479,88 1804,09 3354,43 

2024 3413,54 10225,65 7169,25 4515,48 3587,20 1916,87 3261,07 

2025 3575,42 10411,94 7575,66 4802,02 3694,52 2029,65 3167,72 

2026 3738,05 10598,23 7982,07 5088,56 3801,84 2142,43 3074,36 
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2027 3900,68 10784,52 8388,48 5375,10 3909,16 2255,21 2981,01 

2028 4063,31 10970,81 8794,89 5661,64 4016,48 2367,99 2887,65 

2029 4225,94 11157,10 9201,30 5948,18 4123,80 2480,77 2794,30 

2030 4388,57 11343,39 9607,71 6234,72 4231,12 2593,55 2700,94 
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4,2 мар. 1,5 мар. 5,5 мар. 5,7 мар. 2,1 мар. 7,3 мар. 75,1% 

 

** Ҳисоби муаллифи диссертатсия 

Натиҷаи ҳисобҳои пешгӯӣ нишон медиҳанд, ки ҳаҷми гардиши чаканаи 

моли ҷумҳурӣ ба ҳар нафар аҳолӣ дар соли 2030 бо нархҳои муқоисавӣ 

4388,57 сомониро ташкил медиҳад, ки аз нишондодҳои афзоиш меѐбад.  

 

 

3.2. Такмили механизмҳои ташкилӣ - иқтисодии дастгирии давлатии 

рушди соҳибкории хурд  

 

Дар раванди татбиқи ғояҳои ислоҳоти иқтисодӣ ва муҳайѐ кардани 

шароити муқоисавӣ барои ташаккулѐбӣ ва рушди нисбатан озоди 

фаъолияти соҳибкорӣ, аз ҷумла соҳибкории хурд дар зерсоҳаҳои савдо, аз 

ҷумла савдои чаканаи кишварамон зарурат ба миѐн омадааст, ки такомули 

низоми дастгирии давлатии соҳибкории хурд аҳамияти хос дар замони 

муоср пайдо мекунад. 

Мусаллам аст, ки дар раванди амалкарди муносибатҳои бозорӣ 

дахолати бевоситаи давлат ба фаъолияти соҳибкорӣ то андозае бояд 

маҳдуд гардад, ки ин тақозои давраи иқтисодиѐти бозорӣ ба шумор 

меравад. Дар ин замина, дар давраи соҳибистиқлолии давлатии 

Тоҷикистон, тадбиру чорабиниҳои зиѐди судманд таҳия, тасдиқ иҷро 

шуда истодаанд. Яке аз чунин масоили заруртарин дастгирии давлатии 
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фаъолияти соҳибкории хурд, аз ҷумла дар бахши хурди хусусии он 

мебошад. Вобаста ба ин, шароити иқтисодиѐти бозорӣ ба корхонаҳои 

хурд ва соҳибкорони инфиродӣ мустақилияти бештар ва озодии 

пешбурди фаъолияти иқтисодӣ дар заминаи санадҳои ҳуқуқӣ - меъѐрӣ 

дода мешавад, ки аз нигоҳи иқтисодӣ, ба ҳадафи дигаргунсозиҳо дар 

замони муосир пайванд мебошад.  

Дар замони соҳибистиқлолии давлатӣ қабул ва мавриди истифода 

қарор додани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждании 

Тоҷикистон, Кодексҳои андоз, гумрук, замин ва силсилаи қонунҳои 

муҳиму махсус, ба монанди Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

моликият» (1989), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти 

соҳибкорӣ», «Барномаи дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва ғайра нисбати танзим ва дастгирии давлатии 

соҳибкорӣ корҳои зиѐде амалӣ гаштанд ва чунин дастовардҳо, хеле 

саривақтӣ мебошанд. Вале ба пешравиҳо такя карда, дар Тоҷикистон, 

самтҳои муносибати стратегияи давлат нисбати рушди суръатноки 

фаъолияти субъектҳои соҳибкории ғайридавлатӣ, аз ҷумла соҳибкорӣ дар 

корхонаҳои хурд ва соҳибкории инфиродӣ тақозои объективии замона ба 

ҳисоб меравад. Бо дарназардошти ҳолати кунунӣ таъмини рушди 

соҳибкории хурд дар савдои чакана ва хӯроки умумӣ аҳамияти стратегӣ 

пайдо мекунад.  

Таҳияи стратегияи асосноки рушди низоми соҳибкории хурд дар 

ҳудуди давлат ва маҳаллӣ иқдоми воқеан зарурӣ буда, маънои таъмин 

намудани шароити зарурӣ мебошад, ки тибқи он на танҳо фаъолияти 

мустақилу озоди субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ, баълки кафолати ба 

даст овардани фоидаи ҳадди аксарро муҳайѐ месозад. Маҷмӯи ин гуна 

шарту шароити зарурӣ, чун муҳити муфиди соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ 

муаррифӣ мешавад. Солҳои охир бо мақсади ҳаллу фасли масоили 

таъмини муҳити сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, маҳз Шурои машваратӣ дар 
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назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъмини фазои мусоиди 

соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ таъсис дода шудааст. Ба ҳайати он шахсони 

масъули сатҳи олии давлатӣ, намояндагони мақомоти давлатӣ, Вазорату 

кумитаҳои давлатӣ, олимон, соҳибкорон ва намояндагони кишварҳои 

хориҷӣ, ки дар Тоҷикистон фаъолияти судманд мекунанд, шомил 

мебошанд. Дар ҷаласаҳои он дар ҳақиқат масъалаҳои мубраму мушаххас 

ва дорои аҳамияти калони иқтисодӣ мавриди муҳокима  ва қабули 

қарорҳои асоснок ва хеле зарури бо ширкати фаъолонаи Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор мегардад, ки таҷрибаи хеле 

омӯзанда ва ҷолиб аст. Дар ин асос, дар оянда беҳтар намудани муҳити 

соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ бо роҳи аз байн бурдани монеаҳои мавҷуда ва 

қабули қарорҳои дахлдор дар кишвар таъсири судманд расонида мешавад. 

Ин таҷрибаи нодир имкон фарҳам овард, ки Тоҷикистон чандин сол аст, 

ки дар қатори даҳ кишвари ислоҳотгари ҷаҳон ворид мебошад. Мавқеи 

пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ зина ба зина болотар меравад, ки 

дастоварди басо намоѐн аст. 

Дар маҷмӯъ, муҳити соҳибкорӣ аз таъсири омилҳои гуногуни сатҳи 

дохилӣ ва берунӣ вобастагии зич дошта дар навбати худ бо хавфу хатар 

низ пайванд мебошад.  

Таҷрибаи соҳибкории хурд дар сатҳи ҷаҳонӣ ва кишварҳои 

инкишофѐфта гувоҳӣ медиҳад, ки танзими давлатӣ бояд дар доираи 

тартибот ва самтҳои муайян амалӣ карда шавад. Аз ин лиҳоз, омӯзиш ва 

истифодаи таҷрибаи пешқадами як қатор кишварҳои рушдкардаи ҷаҳон 

бо назардошти хусусиятҳои хосси миллии ҳар як давлат имрӯз аҳамияти 

махсус пайдо мекунад. Омӯхтани таҷрибаи ҷаҳонии рушди соҳибкории 

хурд имкон медиҳад, ки ба нуқсону камбудиҳои зиѐд дар самти 

соҳибкорӣ роҳ дода нашавад ва иқтисоди кишвар бемайлон, мунтазам ва 

босуръат рушд намуда, танзим ва дастгирии давлат низ дар сатҳи маҳдуд 

бояд татбиқ ва истифода гардад. 
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Дар бобати танзим ва дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкории 

хурд дар кишварҳои хориҷӣ, ба фикри мо, ду самти асосиро зикр намудан 

бомаврид мебошад. 

Самти якум – иборат аст аз маҳдуд намудани таъсири дахолати 

маъмурӣ ва таъмини фаъолияти озоди субъектҳои соҳибкорӣ. Дар ин 

раванд низом ва таҳияи асосноки сиѐсати иқтисодии давлат оид ба 

дастгирии соҳаҳои афзалиятдори иқтисодиѐт беш аз пеш аҳамият пайдо 

мекунад. Масалан, дар ИМА солҳои охир теъдоди  корхонаҳои хурд ва 

хурдтарин то ба 25 млн. адад ва ҳатто аз ин бештар баробар шудааст. Дар 

ин кишвар аз ҳар 5 нафар аҳолӣ тахминан як нафар ҳунару дорои 

имкониятҳои маблағгузорӣ кардан, таъсис додан ва пеш бурдани 

соҳибкории хурдро дар муддати як сол дорад. Тибқи қонунҳои 

амалкунандаи ин давлати абарқудрат оид ба бахши фаъолияти 

соҳибкории хурд на танҳо воқеан мустақилияти иқтисодӣ дода шудааст, 

балки дастгирӣ ва имтиѐзҳои гуногун дар бобати гирифтани қарзи 

бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои ғайрибонкӣ, механизми соддаю 

фаҳмои андозгузорию андозсупорӣ ва сабукиҳои дигар аз ҷониби 

Ҳукумати марказӣ ва штатҳои алоҳида пешкаш гардидааст. Моҳият ва 

мазмуни низоми дастгирии  давлатӣ то ҳадди ақалл кам кардани дахолати 

идораҳои маъмурӣ ва қарорҳои он нисбат ба субъектҳои соҳибкории хурд 

буда, ба роҳ мондани чораю тадбирҳои мушахасси алоҳидаи дастгирии ин 

низом бармеояд. 

Дар ин кишвар, ҳануз соли 1941 Камитети соҳибкории хурд дар 

назди палатаи намояндагони Конгресси ИМА ва мақомоти давлатии 

рушди бизнеси хурд, таъсис дода шудааст, иқдоми бениҳоят зарурии 

сатҳи давлатӣ аст. Дар ин кишвар соли 1942 қонуни махсус ―Дар бораи 

дасгирии соҳибкории хурд‖ қабул шудааст ва имрӯз мавриди истифодаи 

судманд қарор дорад.   



120 

 

 Ҳадафи асосии низоми қонуни зикршуда аз фароҳам сохтани 

муҳити мусоиди самаранок фаъолият кардан ва таъмини рушди 

бемайлони соҳибкории хурдро чун омили муассир дар татбиқи сиѐсати 

иқтисодии пешрафти иқтисодиѐти кишвар арзѐбӣ мегардад. Бо нияти 

расидан ба ҳадафи асосӣ, бешубҳа, ҳаллу фасли вазифаҳои гуногун дар 

чаҳорчӯбаи ҳадафи асосӣ зарур аст. Дар ин росто, аз ҳама нахуст бояд 

заминаҳои асосноки ҳуқуқии фаъолияти соҳибкорӣ дар ин бахши 

иқтисодиѐт тарҳрезӣ ва қабул гарданд, ки комплекси санадҳои махсуси 

ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодӣ аз ҷиҳати мазмун ва зарури истифодаи 

амалӣ бо ҳамдигар зиддият надошта бошанд. Ҳамин нуқтаи ҳуқуқӣ - 

ташкилӣ дар амали таъмин ва кафолати рушди пай дар пайи соҳибкории 

хурд аҳамияти муҳим пайдо мекунад.    

Шарти дувуми таъмини рушди босуръат ва самаровари соҳибкории 

хурд он аст, ки нақша – чорабиниҳои мустақим ва ғайримустақим, 

иқтисодӣ ва ҳуқуқию ташкилӣ дар ҳамоҳангӣ бо якдигар ва чун тадбири 

зарури комплексӣ амалӣ гардида, ба ҳаллу фасли ҳадаф ва вазифаҳои 

муайяншуда бевосита нигаронида мешаванд.    

Шарти сеюм, дар ин самти афзалиятноки рушди соҳибкории хурд 

амали намудани механизми судманди дастгирии давлатии соҳибкории 

хурд, таҳияву татбиқ ва мониторинги чораҳои судманди ба он пайванд 

мебошад, ки бештар ба лоиҳаҳои инноватсионӣ ва аҳамияти иқтисодӣ 

дошта, ки рушди соҳибкории хурд ва лоиҳаҳои муштараки ҳамкории 

бахши хусусию давлатиро маблағгузорӣ карда, иҷрои ҳатмии онҳоро дар 

таҷрибаи хоҷагидорӣ таъмин мекунанд. 

Шарти чаҳорум, бояд лоиҳаҳои моҳияти инноватсионӣ дошта  ҳарчи 

бештар аз дастгирии имтиѐзноки давлатӣ саривақт бархӯрдор бошанд ва 

афзалият пайдо кунанд, зеро маҳз ин сиѐсат ба таъмини босуръати 

иқтисодиѐт дар кишвар мусоидат кунанд. 
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Панҷум, сиѐсати дастгирии давлатӣ дар ин бахш дар ҳамон ҳолат 

судмандтар мегардад, агар таҳияи механизми амаликунонии лоиҳаҳои 

муштараки иқтисодии бахши хусусӣ ва давлат дар алоқамандии 

субъектҳои соҳибкории хурду миѐна воқеан мавриди истифода қарор 

гирад.  

Шашум, пайдо намудан ва истифодаи оқилонаи сарчашмаҳои 

мухталифи сармоягузорӣ (аз ҳисоби буҷети давлатӣ ва сохторҳои 

марбудаи он дар қисматҳои поѐнӣ-маҳаллӣ, молиявии субъектҳои хусусӣ-

корхонаҳо ва аҳолӣ, қарзҳои имтиѐзноки бонкҳои тиҷоратӣ, хазинаи 

венчурӣ ва ғ.) барои ин бахши иқтисодиѐт басо аҳамияти аввалиндараҷа 

ва ояндадор касб мекунад.  

Дар ин бобат, низоми дастгирии давлатӣ аз таҳияи тасдиқи  маҷмӯи 

нақша – чорабиниҳо ва амалӣ кардани онҳо бо роҳи назорати давлатӣ ва 

сохторҳои дахлдори маҳалии он, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ, 

соҳибкорони таҷрибадору варзида, ихтироъкорон, навоварон, олимон ва 

истифодаи ресурсҳои иқтисодии шарикони ҳамкори ватанию хориҷӣ, 

ташкилотҳои ҷамъиятиро дар бар гирад, бешубҳа ташаббус ва фаъолияти 

ҳадафмандонаро дар иртибот бо таъмини рушди устувори иқтисодию 

иҷтимоӣ пешбинӣ намояд. Ҳамин тариқ, низоми дастгирии давлатии 

соҳибкории хурду миѐна мантиқан бояд аз ду сатҳи мустақил, вале бо 

ҳамдигар хеле пайванд маншаъ мегирад:  

1. Сатҳи соҳавии дастгирии соҳибкории хурд аз ҷониби Ҳукумати 

мамлакат ва чораю тадбирҳои соҳавии ба он шомилшуда (саноат, 

кишоварзӣ, савдои дохилӣ, хӯроки омма, сайѐҳӣ, нақлиѐт ва ғайра). 

2. Сатҳи маҳаллӣ – вилоят ва ноҳияҳои алоҳида (вилояти Суғд, 

вилояти Хатлон, вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияҳои 

тобеъи ҷумҳуриявӣ, ш. Душанбе). 

Низоми дастгирии давлатии соҳибкории хурд, аз ҷумла сектори 

хусусии онро, инчунин аз нигоҳи зарурати воқеӣ – ҳаѐти маънидод 
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кардан муҳим аст. Ба он маҷмӯи омилҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, сиѐсӣ, байналмилалӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ таъсир 

мерасонанд, ки онҳоро дар навбати худ ба омилҳои муҳити беруна ва 

дохилӣ ҷудо намудан ба мақсад мувофиқ мебошад. Аз ин лиҳоз, низоми 

дастгирии давлатии соҳибкории хурду миѐнаи ҳар як кишвар тарзу 

услубҳоеро дар бар мегирд, ки онҳо ба омилҳои муҳити беруна ва муҳити 

дохилӣ тасниф мешаванд. Дар иртибот бо ин нуқтаи муҳим, се самти 

асосиро дар алоқамандӣ бо низоми дастгирии давлатии соҳибкории хурд 

хотирнишон намудан бо маврид мебошад, ки татбиқи амалии масоили 

зеринро дар бар мегиранд.  

 омӯхтани вазъи муҳити берунаи фаъолияти соҳибкории хурду миѐна ва 

омилҳои ба он шомилбуда (сиѐсати иқтисодию иҷтимоии давлат; 

асосҳои ҳуқуқӣ – меъѐрӣ рақибон дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва дохилӣ; 

тавлидгарони молу маҳсулот; истеъмолгарон ва андозаю тағйирѐбии 

даромадҳои пулии онҳо; вазъи таваррум, имконитҳои буҷетҳои 

давлатӣ ва маҳаллӣ). 

 таҳқиқ ва таҳлили таъсири омилҳои дохилии муассир ба фаъолияти 

соҳибкории хусусии хурду миѐна ва баҳо додан ба онҳо 

 таҳлили омилҳои институтсионалӣ (ташкилоту муассисаҳои гуногуне, 

ки фаъолияти онҳо ба вазъият ва рушди соҳибкории хурду миѐна 

таъсири муайян мерасонанд). 

Ҳар як самти дар боло номбаршуда, мазмун ва ҳадафу вазифаҳои 

хос, таҳияи маҷмӯи тадбиру чорабиниҳо, ҳамзамон риояи принсипҳои 

муайяни поягиро дар бар мегирад. Масалан, омӯзиши омилҳои беруна, 

вазъи ҳуқуқӣ – меъѐрии дастгирии давлатии соҳибкории хурду миѐна ба 

таври возеҳу равшан нишон дод, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

ҳудудҳои алоҳидаи он гарчанде қонунҳо ва аснодҳои ҳуқуқию меъѐрии 

зиѐд дар шароити гузаштан ба раванди иқтисоди бозорӣ қабул шуда 

бошанд ҳам, вале ин самти муҳим ба такмили тартибот ва тағйироту 



123 

 

иловаҳои ба низоми қонунгузории амалкунанда ниѐз дорад. Бояд зикр 

намуд, ки то имрӯз дар Тоҷикистон қонуни махсус оид ба дастгирии 

давлатии соҳибкории хурд, аз ҷумла бо дарназардошти соҳибкории хурди 

хусусӣ таҳия нагардидааст, гарчанде ба қабули чунин қонуни муҳим ҳам 

давлат, ҳам соҳибкорон ва ҳамаи дигар иштирокчиѐни бозор, аз ҷумла 

аҳолӣ чун истеъмолгари молу хизматрасониҳои савдо ва хӯроки омма  

эҳтиѐҷи воқеӣ доранд. Дар ин ҷода таъкид кардан бо маврид аст, ки дар 

кишвари ба мо дӯсту ҳамсоя ва шарики боэтимод кишвари Қазоқистон 

зиѐда аз даҳ сол пеш чунин қонуни хос аз ҷониби Парламенти Ҷумҳурии 

Қазоқистон ба тасвиб расида буд ва имрӯз дар бахши соҳибкорӣ мавриди 

истифодаи амалӣ қарор гирифтааст. Бино бар ин, таҳия ва тасдиқи чунин 

қонуни махсус дар Тоҷикистон ҳам зарурат дорад.  

Қонунгузорӣ ва такмили он дар бораи фаъолият, танзим ва 

дастгирии давлатии соҳибкории хурд албатта ҷузъи муҳимми низоми 

умумии дастгирии давлатии соҳибкории хурд маҳсуб меѐбад. Вале дар 

баробари ин, бояд самтҳои дигари фаъолитяи иқтисодию иҷтимоӣ, яъне 

омилҳои муҳити беруна, ба монанди идома додани раванди такмил 

додани низоми андозбандӣ ва механизми андозситонӣ, пеш аз ҳама 

барҳам додани монеаҳои мавҷудаи маъмурӣ – фармонфармоии аз ҳад 

зиѐди сиѐсати дахолати беасоси идораҳои давлатии гуногун, таъмини 

дастрасии субъектҳои соҳибкории хурд ба иттилооти бозорӣ, истифодаи 

саривақтии фикру андешаҳои судманд оид ба рушди бахши фаъолияти 

субъектҳои соҳибкории хурд ва нақши онҳо дар ободии муҳити зист ва 

рушди соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐт (саноат, кишоварзӣ, нақлиѐт, 

савдо, хӯроки омма, соҳаи хизматрасонии маишию – манзилӣ, сайѐҳӣ, 

тандурустӣ, таъмири роҳу пулҳо, иншоотҳои фарҳангӣ ва соҳаи илму 

маориф, рушди фаъолияти соҳибкорӣ ба бозори беруна равонашуда, 

ҳимоя аз манфиатҳои истеъмолгарон ва ғ) аз ҷумлаи тадбирҳои зарур ва 

муҳими иқтисодӣ – иҷтимоӣ ба шумор меравад. 
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Чорабиниҳои зикршуда дар самти якуми низоми дастгирии давлатии 

соҳибкории хурд, тавре таҷрибаи ҷаҳонӣ собит менамояд ба татбиқи 

амалии ду принсипи муҳими зеринро пешбинӣ менамояд, ки дар таҷрибаи 

хоҷагидории ватанӣ онҳо ҳоло нокифоя истифода мешаванд. 

1. Принсипи истифодаи оқилонаи сиѐсати ҳимоятгароӣ 

(протексионистӣ) дар ҳамоҳангӣ бо таъмини рушди нисбатан озодӣ 

худтанзими бозории фаъолияти субъектҳои иқтисодӣ, аз ҷумла 

субъектҳои соҳибкории хурд дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва савдо дар ҳудуди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

2. Принсипи кафолатнокӣ ва масъулияту ҷавобгарӣ дар пешбурди 

фаъолияти соҳибкории хурд бо дарназардошти талаботи қонунгузории 

амалкунанда.   

Ҳимоятгароӣ (протексионализм) – яке аз самтҳои фаъолияти 

иқтисодӣ буда, бо асосҳои объективии хоҷагидории бозорӣ аз ҷумла 

корхонаҳои соҳибкории хурду миѐна робитаи бевосита дорад. Сабаб дар 

он аст, ки дар шароити амали пурраи муносибатҳои бозорӣ субъектҳои 

хурди соҳибкорӣ низ зимни истифодаи муайяни низоми дастгирии 

давлатӣ дар ҳақиқати воқеӣ ниѐз доранд. Вобаста ба ин ҳолат, дар 

баробари истифодаи тадбирҳои махсуси ҳимоятгароӣ, яъне ба роҳ 

мондани сиѐсати иқтисодии давлат бо роҳи ҳимояи тавлидгарони 

маҳсулоти ватанӣ дар таносуби муайян бо истифодаи озодии 

худтанзимшавандаи фаъолияти соҳибкорӣ дар пайвандӣ ва ҳамоҳангӣ 

бошанд, хеле масоили муҳим  ва зарурӣ ба шумор меравад.  

Принсипи кафолат додан ва масъулиятнокӣ дар кору фаъолияти 

соҳибкорӣ маънои онро дорад, ки механизм ва роҳу услуби дастгирии 

давлатӣ бояд бо риояи шартҳои муайян, бо тарзу роҳҳои комилан ҳуқуқӣ 

бояд дар шартномаҳои тарафайни ҳавасманд, яъне байни давлат ва 

субъектҳои хурди соҳибкорӣ бо нишондоди масъулият ва уҳдадориҳои 

дуҷониба шартномаи хоҷагӣ зикр шаванд.  



125 

 

Номгӯи дигари чорабиниҳои хос, ки ба омилҳои муҳити дохилии 

фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ шомил мебошанд, нахуст аз ҳама, ба 

мазмун ва механизми масоили дастгирии молиявию қарзӣ (аз ҷумла қарзи 

бонкҳои тиҷоратӣ, маблағҳои дастгирии соҳибкории хурду миѐна аз 

ҳисоби буҷети давлатӣ) ва сарчашмаҳои он иртибот доранд. Ба ин қатор, 

дохил мешаванд:  

 таъмини дастгирии корхонаҳои хурд ба қарзҳои имтиѐзноки 

бонкҳои тиҷоратӣ, меъѐри пасти қарзиро истифода менамояд (10-12% 

маблағи қарзи бонкии солона);  

 муайян кардани субсидия ва субвенсияҳо барои пешбурди шаклҳои 

махсуси соҳибкорӣ, масалан дар соҳибкории хурди ба содироти маҳсулот 

нигаронидашуда бо роҳи ҷудо кардани маблағҳои молиявӣ аз буҷети 

давлатӣ барои давраи муайян;  

 додани кафолат барои ҳимоя ва дастгирии давлатии субъектҳои 

соҳибкории хурд ва ҳуқуқи онҳо; 

 мусоидат кардан дар истифодаи механизми лизинг, ҳамчун фишанги 

бо пул таъмин кардан дар шакли иҷораи таҷҳизоти истифодаи 

дарозмуддат, дар давраи беш аз 3 сол;  

 тайѐр кардан, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси кадрҳои субъектҳои 

соҳибкории хурду миѐна дар курсҳои махсуси куҳтомуддат аз рӯи 

барномаҳои ҷадиди замонавӣ, бо шарти супоридани имтиҳону корҳои 

хаттии санҷишӣ, иштирок дар озмунҳо ва гирифтани сертификати касбӣ; 

 татбиқи амалии соҳибкории хурду миѐна дар соҳаҳои саноат ва 

савдою хӯроки омма; 

 таъсиси фонди кафолатнок барои корхонаҳои хурд, аз ҷумла фонди 

дастгирии рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ; 

 мусоидат кардан барои ба роҳ мондани ҳамкории корхонаҳои бузург 

ва хурди соҳибкорӣ дар шакли лизинг, фрайчайзинг, ҳамкории давлат ва 
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субъектҳои соҳибкории хусусӣ ва истифодаи механизми маблағгузории 

венчурӣ, аутсоринг ва ғ; 

 мусоидат кардан ба фаъолияти соҳибкории хурду миѐна оид ба 

ҳаллу фасли лоиҳаҳои сармоягузории афзалияти иҷтимоӣ дошта, масоили 

ҳалли вазифаҳои экологӣ дар минтақаҳои гуногуни кишвар ва ғ. 

Чорабиниҳои дар боло номбаршуда бояд дар такя ба принсипҳои 

хосси дигар, алалхусус: 

1. Принсипи мотиватсионӣ (далелнокӣ) ва ҳавасмандгардонӣ; 

2. Принсипи рушди бемайлон ва суръатноки соҳибкории хурд ва 

алоқамандии зиддиятҳои муайяни он, татбиқи амалии худро тавсеа 

бахшанд, ки ин зарурат ва тақозои замон дар раванди амалигардонии 

саноатикунонӣ ва  инноватсионӣ аст.  

  Самти сеюм ва муҳимме, ки ба низоми дастгирии давлатӣ шомил 

мебошад, ин таъмини ташкили ташаккули низоми амалкунандаи 

дастгирии давлатии соҳибкории хурд мебошад, ки ба чорабиниҳои ин 

самт тааллуқ дорад ва намудҳои зеринро дар бар  мегирад: 

- таъмини самаранокии ташкилии низоми комплексии дастгирии 

давлатӣ дар ҳамаи зинаҳои идораи давлатӣ (ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, 

ноҳиявӣ ва шаҳрӣ); 

- бо сарватҳои иқтисодӣ (кадрӣ, моддӣ, молиявӣ, иттилоотӣ) таъмин 

намудани ҳар як сатҳи фаъолияти иқтисодӣ дар низоми дастгирии 

давлатии соҳибкории хурду миѐна; 

- таҳияи механизм ва нақша – чорабиниҳои дар амали хоҷагидории 

бозорӣ татбиқи амалии намудани намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ ѐ 

лоиаҳои мушаххаси сармоягузории афзалиятноку ояндадори хурд бо 

маблағҳои молиявии фонди дастгирии онҳо, аз ҳисоби буҷети давлатӣ, 

ноҳиявӣ ва додани қарзҳои дарозмуддати имтиѐзноки бонкҳои тиҷоратӣ 

ва муассисаҳои ғайрибонкӣ. 
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Бояд тазаккур дод, ки дар таҷрибаи соҳибкории хурду миѐна истифода 

намудани намудҳои фаъолият, ба монанди самтҳои дар боло  қайд 

гардида, бояд ба принсипҳои асосии хоси худ такя кунанд, ки дар қатори 

онҳо дар адабиѐти иқтисодӣ асосан чор принсипро номбар мекунанд: 

 Зарурати истифодаи услуби ягонаи барномавӣ – мақсаднок дар 

ҳамаи зинаҳои низоми дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкории хурд; 

 Тақсимоти ҳуқуқу кафолатҳо дар байни ҳамаи зинаҳо ѐ сатҳои 

гуногуни танзиму дастгирии давлатӣ дар таъмини рушди  фаъолияти 

соҳибкории хурд; 

 Тафриқабандии дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкории хурд 

вобаста ба намудҳои фаъолияти соҳибкорӣ, аҳамияти иқтисодӣ ва 

иҷтимоӣ, мавқеи ҷойгиршавӣ ва перспективаҳои рушди он дар давраи 

муайян; 

 Самаранокии сохтори ташкилии низоми дастгирии давлатии 

субъектҳои соҳибкории хурд ва ҳамоҳанг намудани фаъолияти онҳо бо 

ҳадафи асосӣ ва вазифаҳои бо он иртиботдошта. 

Чуноне ки таҷрибаи ҷаҳонӣ ва ватанӣ шаҳодат додааст, соҳибкории 

хурди хусусӣ (корхонаҳои хурд ва соҳибкории инфиродӣ), бо 

дарназардошти хусусиятҳои хосси онҳо (ҳаҷми нисбатан хурди 

фаъолияти иқтисодӣ, шумораи миѐнаи маҳдуди кормандон ба ҳисоби 

миѐна дар як корхона, ҳаҷми ками сармоягузорӣ, зарурати бештари 

дастгирии давлатӣ дар шароити носолим ва нобаробари рақобати бозорӣ 

ва ғ.), ба андешаи мо, талабот ба ғамхории доимӣ ва дастгирӣ аз ҷониби 

идораю сохторҳои давлатии марказӣ, маҳаллӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ 

доранд. Бино бар ин, муҳим аст, ки шабакаи соҳибкории хурд, алалхусус 

инфрасохтори он, аз ҷумла низоми дастгирии давлатии он дар муқоиса ба 

вазъи кунунӣ бо суръати баланд инкишоф ва такомул дода шавад. Дар ин 

раванд, асосҳои институтсионалии дастгирии давлатии соҳибкорӣ бояд 
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дар оянда бештар рушд намояд, ки маҳз ин тадбири зарурӣ барои аз байн 

бурдани зиддиятҳо ва монеаҳои мавҷуда шароити мусоид муҳайѐ месозад.  

Дар ин маврид, нахуст аз ҳама, бояд низоми мукаммали санадҳои 

ҳуқуқию меъѐрӣ бо дарназардошти хусусиятҳои хосси субъектҳои 

хусусии соҳибкории хурд таҳия ва асоснок карда шаванд. 

Дар матни диссертатсия болотар таъкид карда будем, ки новобаста 

аз зарурати воқеӣ ва эътирофи нақш ва аҳамияти тарҳрезию 

мукаммалгардонии асосҳои ҳуқуқӣ, ки дар қарорҳои Ҳукумати 

Тоҷикистон чандин бор зикр шудааст. Аммо қонуни муҳим дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо унвони «Дастгирии давлатии фаъолияти соҳибкории 

хусусӣ» то айни ҳол таҳия ва ба тасвиб расонида нашудааст. Ба андешаи 

мо, ин ҳолат дар навбати худ танзим ва дастгирии мақсадноки фаъолияти 

соҳибкориро дар амали хоҷагидорӣ бечунучаро халалдор намуда, ҳамчун 

монеаи ҳуқуқӣ арзѐбӣ мегардад. Ҳамзамон, зарурат ба таҳия ва қабули 

Консепсияи дастгирии давлатӣ ва барномаи рушди самараноки 

соҳибкории то солҳои 2030 ба миѐн омадааст, ки онро бояд сохторҳои 

идоракунандаи ин бахши иқтисоди миллӣ тариқи мусбат ва ҳарчи зудтар 

ҳаллу фасл намоянд. Дар Консепсия ва барномаи мазкур бояд  дар асоси 

таҳлили вазъи муосири соҳибкории хурд таҳияи  ҳадафи асосӣ ва 

вазифаҳои мушаххас дар ин масоили муҳиму ояндадор ва чораҳои 

мушаххаси такомули низоми дастгирии давлатӣ ва рушди фаъолияти 

соҳибкории хурд дар пайвандии бевоситаи рушди иқтисодӣ – иҷтимоии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия ва аз назари илму амали иқтисодӣ тартиб 

дода шавад, ки бешубҳа, тақозои рушди иқтисоди замони муосир 

мебошад. Дар қатори вазифаҳои гуногуни он бояд ҷузъҳои зерин шомил 

гарданд: 

 ташаккули муҳити ҳуқуқии мусоид (бекор кардани номгӯи санадҳои 

зерҳуқуқие, ки онҳо ба рушди бемайлон ва босуръати соҳибкории хурд 

дар қонунгузории амалкунанда монеа эҷод мекунанд, аз ҷумла дар бахши 
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иҷозатномадиҳии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ, сертификатсияи 

маҳсулот, бақайдгирии давлатии шахсонӣ ҳуқуқӣ (корхонаю ширкатҳо, 

ҷамъиятҳои саҳомӣ), иҷораи амвол дар шакли рентинг, хайринг ва 

лизинг); 

 муҳайѐ сохтани заминаи ҳуқуқӣ – меъѐрии ягона, ки ба сохторҳои 

марказӣ ва маҳаллӣ оид ба услуби ҳамгунсозӣ, роҳ надодан ба ташаккули 

монеъаҳои нави маъмурӣ ва паст кардани вазнинии андозҳо мусоидат 

мекунанд; 

 ҷорӣ кардани ҷавобгарии шахсони мансабдор барои амал (ѐ 

беамалӣ), барои таъмини рушди босуръати фаъолияти соҳибкории хурд 

ва намудҳои асосии он монеа эҷод мекунанд ѐ дар натиҷаи суистифода аз 

вазифаи ишғолкардаи шахсони роҳбар дар натиҷаи назорат ва ҳаргуна 

тафтишҳои кору фаъолияти субъектҳои соҳибкорӣ ба миѐн меоянд; 

 таъмини дастгирии молиявии тартиботи истифодаи лизинг дар 

бахши соҳибкории хурди хусусӣ; 

 таҳияи механизми судманд оид ба додани кафолати давлатӣ, ки 

ҳиссаи хавфу хатарро дар байни давлат ва субъектҳои хусусии 

соҳибкории хурд аз рӯи талаботи қонун одилона ҷудо мекунанд; 

 таъсис додан ва ташаккули механизми бо молия таъмин кардани 

муносибати венчурӣ дар рушди лоиҳаҳои соҳибкории хусусии хурди 

инноватсионӣ; 

 амали ба таври васеъ намудани дастрас будани низоми таҳсил ва 

такмили ихтисос ба аҳолие, ки ба омӯзиш ва азхудкунии асосҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ шавқу рағбати ҳақиқӣ доранд; 

 баланд бардоштани самаранокии фаъолияти мақомоти идораи 

давлатӣ оид ба низоми дастгирии давлатии соҳибкории хурду миѐна дар 

тамоми ҳудуди кишвар; 

 таъмини ташаккули нишонаҳои мусбати соҳибкор, дастгирии 

иттилоотӣ тавассути воситаҳои ахбори омма (рӯзнома, маҷаллаҳои 
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соҳавӣ, радио, телевизион, намоишномаҳои махсус ва дигар расонаҳои 

хабарии ватанию ҷаҳонӣ). 

Чорабиниҳо оид ба низоми дастгирии соҳибкории хурд дар ҳудуди 

мақомоти давлатии сатҳи маҳаллӣ, вилоят ва ноҳия бо самт ва роҳҳои худ 

қариб ба чораҳои зикршуда бо мазмуни худ дар сатҳи кишвар хеле наздик 

бошанд, албатта бо ҳадаф, вазифаҳои худ, номгӯй, сарчашмаҳои 

маблағгузорӣ, шахсони мутасаддӣ ва муҳлати иҷро фарқ мекунанд, ки 

инро бояд ба эътибор гирифт. 

Ба фикри мо, низоми дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар 

соҳаҳои иқтисодиѐти кишвар, аз ҷумла дар соҳаҳои муҳимми 

хизматрасонӣ бояд ҳамаҷониба тарҳрезӣ шуда, ба рушди устувори ин 

бахши иқтисодиѐт дар сатҳи кишвар ва ҳудуди маҳаллӣ шароити мусоид 

муҳайѐ намояд.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз вуҷуд надоштани қонуни махсус 

оид ба соҳибкории хурди хусусӣ мушкилоти ҷиддӣ дар самти рушди 

бомаром ва самарабахши иқтисоди бозорӣ ба шумор меравад. Вобаста ба ин 

ҳолат таҳия ва қабули расмии қонуни мазкур имкон фароҳам меоварад, ки 

танзими давлатии муносибатҳои ҷамъиятиро дар пайвандии бевосита бо 

фаъолияти шахсони воқеӣ, шахсони ҳуқуқии ғайридавлатӣ дар бахши 

соҳибкории хусусӣ амалӣ намуда, шартҳои асосии ҳуқуқӣ, ташкилӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, инчунин кафолатҳои озодии фаъолияти соҳибкории 

хурди хусусиро дар кишвари соҳибистиқлоламон пешкаш намояд. 

Бояд зикр кард, ки қонун дар бораи соҳибкории хурди хусусӣ ҳоло дар 

аксари давлатҳои ИДМ низ қабул нашудааст, ба истиснои Ҷумҳурии 

Қазоқистон. Дар Қазоқистон қонуни мазкур бори нахуст 1 январи соли 2006, 

таҳти № 124 - III ЗРК ба тасвиб расидааст. Вале бо ворид сохтани тағйироту 

иловаҳо аз 29.12.2014, баъдан 3.12.2015, №375 – V ва мавриди истифода аз 1 

январи соли 2016 қарор гирифт. Ба андешаи мо, таҳия ва ба тасвиб 

расонидани қонуни мазкур дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зарурати ҳаѐтӣ ва ба 
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мақсади пешбурди бомароми ин бахш басо тавъам мебошад. Зеро дар 

Тоҷикистон бахши соҳибкории хурди хусусӣ тамоюли бемайлони афзоиш 

дорад ва ҳиссаи он дар як қатор соҳаҳои хизматрасонӣ – савдо, хӯроки омма, 

сайѐҳӣ, хизмати маишӣ ва манзилгоҳ ба ҳисоби солона 80,0 - 90,0 фоизи 

умумии шаклҳои моликиятро ташкил менамояд. 

Бешубҳа, қонунҳои қабулшуда дар сатҳи ҷумҳурӣ, аз ҷумла 

Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси гражданӣ ва Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ―Дар бораи фаъолияти соҳибкорӣ‖ ва дигар санадҳои 

меъѐрию ҳуқуқии амалкунанда заминаи зарурӣ нисбати ташаккул ва рушди 

шаклу намудҳо ва танзими соҳибкорӣ гузоштанд. Аммо ба ин нигоҳ накарда 

қонуне мустақиман ва ба таври хос ба масоили танзими фаъолияти 

соҳибкории хурд хусусӣ дахл дошта бошад, ҳоло ҳам таҳия ва тасдиқи расмӣ 

нашудааст.   

Ҳамаи гуфтаҳои боло боис мегардад, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қонуни мазкур таҳия шуда, аз ҷониби Парламенти кишвар ва Президенти 

ҷумҳурӣ ба тасвиб расонида шавад. Бино бар ин, ҳаллу фасли ин муаммо 

зарурати объективӣ мебошад. 

Ба андешаи мо, ба таркиб ва мазмуни матни лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ―Дар бораи дастгирии давлатии соҳибкории хурди хусусӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ‖ бобҳои зерини алоҳида  ва моддаҳои хосро шомил 

намудан ба мақсади асосӣ мувофиқ аст: 

Боби 1. Муқаррароти умумӣ 

Дар ин боб бояд 5 модда ҷойгир гардад, яъне 

Моддаи 1. Мафҳумҳои асосӣ, ки дар қонуни мазкур истифода мешаванд. 

Моддаи 2.  Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи соҳибкории хурд.   

Моддаи 3. Ҳудуди дастгирии ҳуқуқии давлатӣ ва танзими соҳибкории хурд. 

Моддаи 4. Ҳадафи асосӣ ва принсипҳои танзими давлатии соҳибкории   хурд. 
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Моддаи 5. Хусусияти таҳия ва қабули санадҳои меъѐрӣ-ҳуқуқӣ, ки            

механизмҳои танзимкунанда нисбати субъектҳои соҳибкории хурд пешбинӣ 

менамояд. 

Боби 2. Субъектҳои соҳибкории хурд ва шартҳои амалии онҳо 

(иборат аз 7 модда ва 1 зермодда) 

Моддаи 6. Субъектҳои соҳибкории хурд, аз ҷумла хусусӣ. 

Моддаи 6.1. Реестри субъектҳои соҳибкории хурд. 

Моддаи 7. Соҳибкории инфиродӣ. 

Моддаи 8. Ҳуқуқ ва вазифаҳои субъектҳои соҳибкории хурд. 

Моддаи 9. Ғайриимкон будани амалиѐти рақобати нопоквиҷдонона. 

Моддаи 10. Ҳимояи бозори дохилӣ. 

Моддаи 11. Ҳифзи иттилоот оид ба субъекти соҳибкории хурд. 

Моддаи 12. Ахбороти аввалияи оморӣ. Тартиби пешбурди ҳисоби бухгалтерӣ 

ва тартиб додани ҳисоботи молиявии субъектҳои соҳибкории хурд. 

Боби 3. Салоҳияти мақомоти давлатӣ нисбати рушд ва дастгирии 

соҳибкории хурд (иборат аз 4 модда ва як зермодда)  

Моддаи 13. Салоҳияти Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Моддаи 14. Салоҳияти мақоми намоянда (кафолатдор). 

Моддаи 15. Салоҳияти мақомоти маҳаллии пешниҳодкунанда. 

Моддаи 16. Салоҳияти мақомоти иҷроияи маҳаллӣ. 

Моддаи 16.1. Салоҳияти мақомоти давлатии танзимкунанда.    

Боби 4. Дастгирии давлатии соҳибкории хурд (5 модда) 

Моддаи 17. Самтҳои асосии дастгирии давлатии соҳибкории хурд. 

Моддаи 18. Дастгирии давлатии рушди соҳибкории хурд. 

Моддаи 19. Дастгирии давлатии корҳои таълимӣ ва илмию методии 

субъектҳои соҳибкории хурд. 

Моддаи 20. Дастгирии давлатии субъектҳои соҳибкории хурд, ки ба 

фаъолияти кишоварзӣ ва инноватсионӣ тааллуқ доранд. 

Моддаи 21. Таъмини иттилоотии соҳибкории хурд.  
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Боби 5. Таъсиси иттиҳодия (ассотсиатсия) – и субъектҳои 

соҳибкории хурд ва иштироки онҳо дар гузаронидани экспертизаи 

санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ (3 модда)  

Моддаи 22. Иттиҳодияи субъектҳои соҳибкории хурд. 

Моддаи 23. Аккредитатсияи иттиҳодияи субъектҳои соҳибкории хурд. 

Моддаи 24. Шӯроҳои экспертӣ. 

Боби 6. Идоракунии давлатӣ (8 модда) 

Моддаи 25. Ҳадафҳо ва ҳудуди танзими давлатии соҳибкории хурд. 

Моддаи 26. Муайянкунии санадҳои меъѐрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

талабот ба маҳсулот, равандҳои соҳибкории хурд. 

Моддаи 27. Аккредитатсияи мақомотҳо оид ба тасдиқи мутобиқат, 

лабораторияҳои озмоишӣ, калибровкакунанда ва озмоишӣ (марказҳо). 

Моддаи 28. Тасдиқи ҳатмии мутобиқати номгӯи алоҳидаи молҳо, 

хизматрасониҳо, равандҳо. 

Моддаи 29. Санҷиши давлатӣ ва назорати фаъолияти субъектҳои соҳибкории 

хурд. 

Моддаи 30. Амали намудани литсензиякунонӣ ва тартиботи иҷозатдиҳӣ дар 

бахши соҳибкории хурд. 

Моддаи 31. Суғуртакунонии (бимакунонӣ) ҳатмии масъулияти шаҳрвандӣ – 

ҳуқуқии субъектҳои соҳибкории хурд (шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони 

инфиродӣ). 

Моддаи 32. Муайян намудани ҷавобгарии субъектҳои соҳибкории хурд. 

Боби 7. Масъулияти мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор дар 

раванди амалӣ намудани санҷиши давлатӣ, литсензиякунонӣ (3 модда) 

Моддаи 33. Асосҳои умумӣ ва шакли масъулият нисбати риоя накардани 

ҳуқуқ ва манфиати қонунии субъектҳои соҳибкории хурд.  

Моддаи 34. Масъулияти муқовимат нисбати соҳибкории хурд. 

Моддаи 35. Масъулият дар ҳолати риоя накардани тартиботи муқарраршудаи 

санҷиши соҳибкории хурд. 
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Боби 8. Масъулияти субъектҳои соҳибкории хусусӣ (4 модда) 

Моддаи 36. Шартҳои умумии масъулияти субъектҳои соҳибкории хурд. 

Моддаи 37. Масъулияти мақомот нисбати тасдиқи мутобиқат, санҷишҳо, 

калибровкакунонӣ ва озмоишӣ - лабораторӣ (марказҳо). 

Моддаи 38. Масъулияти собъектҳои соҳибкории хурд нисбати қонуншиканӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рақобати нопоквиҷдонона.  

Моддаи 39. Масъулияти субъектҳои соҳибкории хурд нисбати риоя 

накардани қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи чораҳои махсуси 

ҳимоявӣ, зиддидемпенгӣ ва компенсатсионӣ доир ба кишварҳои сеюм. 

Боби 9. Муқаррароти хотимавӣ (2 модда)  

Моддаи 40. Масъулият барои риоя накардани қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон нисбати соҳибкории хурд. 

Моддаи 41. Тартиботи мавриди амал қарор гирифтани қонуни зикршуда. 

Аз натиҷаҳои андешида ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати соҳибкории хусусӣ алалхусус 

ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси граждании Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ―Дар бораи моликият‖, 

―Фаъолияти соҳибкорӣ‖ ва дигар санадҳои меъѐрию ҳуқуқӣ асос меѐбад. 

Дар боби аввали Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ―Дар бораи дастгирии 

давлатии соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон‖ мафҳумҳои зерин 

бояд шарҳу тавзеҳ дода шаванд: соҳибкории хурд; соҳибкории инфиродӣ; 

дастгирии давлатии соҳибкории хурди хусусӣ; инфрасохтори соҳибкории 

хурд, субъектҳои соҳибкории хурд; иттиҳодияҳо (ассотсиатсияҳо) – и 

соҳибкории хусусӣ; аккредитатсияи иттиҳодияҳои соҳибкории хурд; 

даромади миѐнасолона; мақомоти салоҳиятдор оид ба роҳбарӣ ва 

ҳамоҳангсозӣ нисбати рушд ва дастгирии соҳибкории хурд; шӯрои экспертӣ; 

сирри тиҷоратӣ; инструментҳои танзими давлатии соҳибкории хурд; 

марказҳои дастгирии соҳибкории хурд; дастгирии давлатии соҳибкории 

хурди инноватсионӣ; хазинаи дастгирии соҳибкории хурд, аз ҷумла 
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соҳибкории хурди хусусӣ; бизнес-инкубаторҳо ва соҳибкории хурди 

инноватсионӣ; хазинаи венчурӣ; масъулияти иҷтимоии соҳибкории хурд ва ғ.  

Хулласи калом, таҳия ва ба тасвиб расонидани Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ―Дар бораи дастгирии давлатии соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон‖ имкон фароҳам месозад, ки фазои махсусу мусоиди ҳуқуқӣ, 

ташкилӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии ин бахши муҳиму ояндадорӣ иқтисодиѐти 

миллии ҷумҳурӣ таъмин гардида, ба пешрафти босуръати иқтисодию 

иҷтимоии кишвари соҳибистиқлоли Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми муносиб ва 

арзандаи худро гузорад. 

 

3.3. Рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ ва таҳияи барномаи 

рушди он дар савдои чакана  
 

Дар шароити амалкарди муносибатҳои бозорӣ муҳиммияти пешбурди 

фаъолияти инноватсионӣ ва татбиқи он дар истеҳсолот, аз ҷумла дар шакли 

соҳибкории хурд судманд мебошад, зеро он ба тамоюли ҷаҳонӣ ин самти 

афзалиятноки рушди устувор пурра мусоидат мекунад.   

Инноватсия ѐ навоварӣ дар заминаи эътирофи кашфиѐти илмию амалӣ 

тарзи мақсадноки истифодаи ғояҳои нав, тавлиди маҳсулот ва 

хизматрасониҳои нав, технологияҳои навтарин, идоракунии нав ва 

истифодаи онҳо дар корхонаҳои саноатӣ, кишоварзӣ, савдою хӯроки умумӣ 

ва ғайра бахшҳои иқтисодӣ мебошад, ки мақсади асосии он аз тағйирот, 

тавлиди маҳсулоти нав ѐ баланд бардоштани сифати маҳсулоти 

истеҳсолшаванда, тарзу усулҳои истеҳсол ва идоракунии бозорѐбӣ мебошад.  

Дар иртибот бо ин нуқтаҳои зикршуда ба фаъолияти инноватсионӣ 

амалиѐтҳои зеринро шомил намудан мантиқи солим пайдо мекунад: 

• тавлиди маҳсулоти нав ва савдои он дар бозор, ки рақобаттавон 

маҳсуб мешаванд; 

• татбиқи амалии техника ва технологияҳои инноватсионӣ дар 

истеҳсолот ва савдо; 
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• таъсисѐбӣ ва инкишофи бозорҳои нави фурӯши маҳсулоту 

хизматрасониҳои субъектҳои савдо, ки зимнан ҷавобгӯ ба талаботи 

тағйирѐбандаи замони муосиранд; 

• ҷалби сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва таъмини сатҳи фоиданокӣ дар 

субъектҳои соҳибкории хурд; 

• роҳандозӣ намудани шаклҳои нави ташкилию иқтисодии 

институтсионалӣ (хусусигардонӣ, низоми нави идоракунӣ, бозорѐбӣ ва ғ); 

• инкишоф додани инфрасохтори соҳибкории хурди инноватсионӣ дар 

истеҳсолот ва соҳаи савдо. 

Дар ин маврид ду хусусияти муҳимми ҷараѐни инноватсиониро 

хотиррасон кардан зарур аст. Якум, навоварӣ (самти илмию техникӣ) ва 

дувум, дастоварди амалиѐти тиҷораткунонӣ, ки иқдоми ногузирӣ ташкилию 

иқтисодӣ ҳисоб мешавад. Ҳар ду хусусият бо ҳамдигар пайванд мебошанд. 

Гузашта аз ин, қайд кардан ба маврид аст, ки самти инкишофи илмию 

техникӣ танҳо дар он вақт натиҷаи иқтисодӣ медиҳад, ки агар навоварӣ дар 

намуди моли нави дорои талаботи баланд дар бозор татбиқи амалии худро 

пайдо намояд. Бо тарзи дигар, ҳар як навоварӣ бояд бо натиҷаҳои ниҳоии 

судманд дар истеҳсолот ва савдо пайвастагии бевосита дошта бошад.  

Cоҳибкориро метавон ҳамчун фаъолияти навоварона маънидод намуд, 

ки он ба ҷустуҷӯи роҳу равишҳои нави сармоягузорӣ, тавлиди маҳсулоти 

комилан нав, такмили раванди тағйирѐбии сифати молҳои мавҷуда, рушди 

афзалиятҳои худӣ, истифодаи самаранокии иҷрои амалиѐти сифатан нави 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулот барои гирифтани фоида равона гардидааст. 

Дар ин робита соҳибкорӣ бо ҷалби ҳатмии навовариҳо – ин ѐ истеҳсоли молу 

хадамоти нав дар бозор, тағйир додани самти тахассуси фаъолият ѐ ташкили 

нави фаъолияти инноватсионии корхона бошад.  

Лозим ба ѐдовари аст, ки фаъолияти навоварона дар раванди навоварӣ 

яке аз функсияҳои таркибии фаъолияти соҳибкории хурд буда, албатта, он 
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бояд дар фаъолияти амалии хоҷагидорӣ татбиқ гардад ва натиҷаи мусбат 

диҳад.  

Бино бар ақидаи Й. Шумпетер «Вазифаи соҳибкорон аз амалисозии 

ғояи ислоҳот ва инқилобии усулҳои раванди истеҳсолот барои ноил шудани 

кашфиѐт ва бо назардошти маънои васеи мафҳуми он тариқи технологияҳои 

навтарини замонавӣ барои истеҳсоли молҳои нав ѐ такмили равандҳои 

истеҳсоли молҳои мавҷуда, вале бо усули навин тавассути истифодаи 

сарчашмаи нави ашѐи хом ва ташкили соҳаи нави саноат иборат аст». Ҳамин 

тариқ, Й. Шумпетер ҳамон андешаро талқин мекард, ки навоварӣ ва 

навгониҳо аз хусусиятҳои ҷудонашавандаи соҳибкор мебошанд
113

.  

Таҷрибаи пешбурди соҳибкории хурд дар мисоли кишварҳои 

рушдкардаи ҷаҳон шаҳодат медиҳад, ки маҳз рушди ҳамин намуди 

соҳибкорӣ бо назардошти фаъолияти инноватсионии он омили дар ҳақиқат 

пешбарандаи иқтисодӣ ва таъмини рақобаттавонӣ дар замони муосир маҳсуб 

мешавад. Зеро ки дар ин маврид аз соҳибкор на танҳо андешаҳои эҷодкорона 

ва дарѐфти қарорҳои нав, балки фикру андешаи рушди ояндаро таҳрезӣ 

мекунад. Соҳибкор бояд зарурати беҳтар кардани  вазъи фаъолияти хешро 

пайваста бояд такмил диҳад ва дар ин самт саъю талош кунад. Аз ин рӯ, 

вазифаи соҳибкори навовар бо роҳи татбиқи амалии кашфиѐту ихтироот ва 

эҷодкориҳои тозаву таҷдиди раванди истеҳсолот ва дар доираи тафаккури 

соҳибкор аз васеъ истифода намудани дастовардҳои илмиву техникӣ ва 

технологӣ барои тавлиди моли нав ѐ истеҳсоли молҳои пешина дар бозор бар 

заминаи истифодаи усули нави фаъолияти иқтисодию технологиро дар бар 

гирад.   

Дар ин хусус, иҷрои воқеии ҳар як фаъолияти инноватсионии зимни 

пешбурди соҳибкориест, ки меҳвари асосии онро фикру андешаҳои нисбатан 

                                                           
113 Шумпетер И.А. Теория экономического развития [Электронный ресурс]. - Экономическая онлайн 

библиотека. - 2014. - Режим доступа:http:// экономтеория. рф/%D 1 %82%D0%B5%D0%BA%D1%81% 

D1%82 /717. 
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нав (аз маҳсулоти дорои сифати нав то сохтори ташкилии нав) ба шумор 

мераванд.  

Ҳамзамон, таҳлил ва баҳодии тағйирот дар истеҳсоли маҳсулот 

ҷустуҷӯи захираҳои зарурӣ, ташкил ва идоракунии фаъолияти самараноки 

корхона, ба даст овардани фоида, қаноатмандии шахсӣ ва дастаҷамъона оид 

ба натиҷаҳои бадастомада бояд вазифаҳои муҳим арзѐби гардад. Аммо на 

ҳамаи соҳибкорӣ мазмун ва майли ҷараѐни инноватсионӣ пайдо мекунад. Аз 

ин ҷиҳат, танҳо ҳамон фаъолияте, ки дар натиҷаи ташкил, истифодаи 

маҳсулоти инноватсионӣ арзѐбӣ мегардад, ки он ба фаъолияти навоварона 

асос меѐбад. Ба субъекти соҳибкории инноватсионӣ, корхонаҳои хурдеро 

шомил кардан дуруст аст, ки фаъолияти соҳибкории инноватсиониро 

пайгирона, ҳадафмандона бо назардошти эҳтимоли хавфу хатар ба пеш 

мебаранд.  

Дар ин замина, ду шакли соҳибкориро аз ҳамдигар ҷудо намудан 

мумкин аст: якум, соҳибкории классикӣ (маъмулӣ - классикӣ) мебошад, ки ба 

ташкили фаъолияти хоҷагӣ - молиявӣ бо дарназардошти ҳадди аксари 

натиҷаи кори самаранок ҳамеша майл ба тағйирот мекунад. Маҳз дар доираи 

модули классикии соҳибкорӣ консепсияи идоракунии суръатнокии рушди 

соҳибкории хурд, ки татбиқи амалии он барои гузаронидани як қатор таҳияи 

низоми чорабинию тадбирҳои судмандро тақозо менамояд. 

Шакли дуввум фаъолияти сифатан нав ва суръатноки таъмини рушди 

иқтисодӣ – соҳибкории хурди инноватсионӣ мебошад, ки маҳз тарзу усулҳои 

нави  пешбурди фаъолияти корхонаро пешбинӣ менамояд, ки дар ин замина, 

тарзу роҳҳои самаранок идоракунии рушдкунанда дар заминаи навовариҳои 

илму техника асос меѐбад. Соҳибкории хурди инноватсионӣ бояд пурра ба 

татбиқи дастовардҳои илмию технологӣ асос ѐбад ва аз ин лиҳоз, натиҷаи 

чунин фаъолият – тавлид ва фурӯши моли нав ѐ мол бо хусусиятҳои 

таркибию технологии сифатан ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ бошад.  



139 

 

Дар расми 3.3.1 вазифаҳои соҳибкории хурди классикӣ ва 

инноватсионии зикршуда инъикос ѐфтааст. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми  3.3.1. Функсияҳои соҳибкории хурди классикӣ ва инноватсионӣ 
 

Таҷрибаи рушди фаъолияти соҳибкории хурд бештар ва дар муҳлати 

нисбатан кутоҳ, истифодаи роҳҳои ташкилӣ ва идоракунии самараноки 

фаъолият, таъмини сифати баланди маҳсулот ва хизматрасониҳо ба 

муштариѐн, дар раванди истеҳсолот татбиқи воқеии технологияҳои 

навтаринро дар бар мегирад. Истеҳсол ѐ интиқоли молҳои маъмулӣ ба бозор 

метавонанд бо истифодаи усули наве, ки ба худи ташкили истеҳсолот, 

унсурҳои техникии истеҳсолот ѐ тағйироти хусусиятҳои сифатии мол вобаста 

бошанд, амалӣ карда мешавад. Дар ин раванди иқтисодӣ, тавлиди молҳои 

маъмулӣ метавонад тариқи қисман татбиқ кардани дастовардҳои 

инноватсионӣ дар истеҳсолот ба роҳ монда шавад.   

Дар расми 3.3.2 омилҳои муассир ба рушди соҳибкории хурди 

инноватсионӣ нишон дода шудаанд. 

 

 

1. Соҳибкории хурди классикӣ 

2. Соҳибкории хурди инноватсионӣ 

 

Вазифаҳои умумӣ: 
 истеҳсоли номгӯи васеи маҳсулот; 
 пур намудани буҷети давлатӣ; 
 дастгирӣ ва рушди рақобат; 
 баланд бардоштани сатҳи 

фарогирӣ бо шуғл. 

 
 

Вазифаҳои махсус: 

 таъмини устувории молиявӣ; 
 ташаккули табақаи миѐнаи аҳолӣ; 
  пурра намудани ҷойҳои холимонда дар 

бозори молҳои истеъмолии талаботи 
васеъдошта; 

  ташкили ҷойҳои корӣ дар марҳилаи 
буҳрони истеҳсолоти васеъ.  

 

Вазифаҳои махсус: 

 тезонидани прогресси илмӣ-техникӣ 

(ПИТ); 
 истифодаи иқтидори илмию эҷодии 

кормандон; 

 тезонидани гардиши “татбиқ – 
истеҳсолот – фурӯш”; 

 ташкили маҳсулоти навтарини 

рақобатпазир. 
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Расми 3.3.2. Омилҳои ба рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ 

таъсиррасон 
 

Инноватсия шакли хоси рушди фаъолияти соҳибкорӣ мебошад, 

гузашта аз ин, на худи инноватсия, балки самти ҷустуҷӯи навовариҳо, 

татбиқи онҳо дар истеҳсолот ва соҳаи савдо мақсади доимии самти 

афзалиятнок ба ҳисоб мераванд. Олими хориҷӣ - П.Ф. Друкер зикр кардааст: 

«…соҳибкорон бо андешаҳои хоси худ фарқ мекунанд, фаъолияти 

инноватсионӣ бошад, дар худ воситаи махсуси соҳибкориро инъикос 

менамояд»
114

.  

                                                           
114 Дукер Питер Ф. Бизнес и инновации. -М.ООО «И.Д.Вильямс», 2007 - с. 43  

Омилњои ба рушди соњибкории хурди инноватсионї таъсиррасон 

 
 

Омилҳои 

гурӯҳи 

якум 

 

Омилҳои 

гурӯҳи 

дуюм 

 

Омилҳои 

гурӯҳи 

сеюм 

Омилҳои 

гурӯҳи 

чорум 

Мављудияти сарватҳои молиявї, 
воситањои моддию техникї, 

технологияњои пешќадам, инфрасохтори 
зарурии илмию техникї, барномаи 
давлатии маблаѓгузории фаъолияти 

инноватсионї, њавасмандии моддї барои 
фаъолияти инноватсионї. 

Ташкил ва такмили асосҳои ҳуқуқӣ – 
меъѐрии дастгирии давлатии фаъолияти 

соҳибкории хурди инноватсионӣ ва рушди 

он. 

 
Таҳияи сохтори ташкилї, усули 

идоракунии фаъолияти инноватсионӣ, 
идоракунии маркетингӣ, реинжиниринг, 

кооперативӣ  
 

Њавасмандињои моддию маънавї, 
таъмини имкониятњои худтатбиќнамої, 

ҳавасмандгардонии мењнати эљодї. Муњити 
муносиби равонї дар коллективи мењнатї. 

 
 

иқтисодї, 
технологї 

сиѐсї, 

њуќуќї-
меъѐрӣ 

 
ташкилию 
идоракунї 

иљтимоӣ - 

равонї ва 
маданї 
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Соҳибкории хурди инноватсионӣ ин раванди махсуси навовариҳои 

ташкили фаъолияти нави хоҷагидорӣ аст, ки асоси онро ҷустуҷӯи доимӣ ва 

ғояву тадбирҳои навоварона ташкил менамояд.  

Дар маҷмуъ, соҳибкории инноватсиониро ҳамчун раванди ташкилӣ - 

иқтисодӣ муайян намудан мумкин аст, ки ба тавлид ва савдои молу 

хизматрасониҳои наву босифат ва технологияҳои пешқадами замонавӣ бо 

роҳи истифодаи амалии навовариҳоро пешбинӣ ва дар амали хоҷагидории 

бозорӣ пешбини менамояд.  

Ҳамчун зуҳуроти иқтисодӣ фаъолияти соҳибкории хурди инноватсионӣ 

дар раванди истеҳсол ва фурӯши маҳсулот тамоми системаи муносибатҳоеро, 

ки дар мавриди алоқаи ҳамкории соҳибкор бо истеъмолкунанда, таҳвилгарон, 

дигар субъектҳои ҳоҷагидорӣ, кормандони кироя ва ниҳоят мақомоти 

давлатӣ ва дигар мақомоти идоракунанда ба миѐн меоянд, дар бар мегирад. 

Ташкили воқеии фаъолияти инноватсионӣ кори осон набуда, ҷустуҷӯ ва 

татбиқи ғояҳои нави соҳибкории хурд то татбиқи амалии онро дар тибқи 

лоиҳасозии махсус ва татбиқи он дар истеҳсолот пешбини менамояд. Ин 

раванд дар ниҳояти кор, бо гирифтани фоидаи муайян хотима меѐбад. Дар ин 

замина, дар пешбурди соҳибкории хурди инноватсионӣ ҳамчун ҷараѐн бояд 

марҳилаҳои зеринро зикр кард: 

1. Таҳлили интиқодии ғояҳои нав, баҳодиҳӣ ва асоснокунии онҳо; 

2. Омодасозии нақшаи мушаххаси рушди фаъолияти соҳибкории хурди 

инноватсионӣ; 

3. Ҷалби ҳавасмандонаи сарчашмаи гуногуни маблағгузорӣ ба рушди 

фаъолияти соҳибкории хурди инноватсионӣ ва истифодаи усули ҳисоби 

самаранокии иқтисодӣ; 

4. Идоракунии стратегии рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ дар 

асоси омӯзиши таҷрибаи пешқадами ватанӣ ва хориҷӣ. 

Бо мақсади ноил гаштан ба сатҳи афзояндаи фоиданокӣ дар корхонаҳои 

хурди инноватсионӣ иҷрои кулли вазифаҳоро, ба монанди таъмини раванди 
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истеҳсолот бо талаботи зарурӣ; ҷустуҷӯи сарчашмаҳои маблағгузорӣ; 

таҳлили устувории корхона ва дар шароитҳои тағйирѐбандаи рақобатнокӣ; 

қонеъгардонии талаботи харидорон ва мизоҷон; зиѐд намудани ҳаҷми фурӯш; 

ихтисор кардани миқдори кормандон; таҳияи стратегияи маркетингӣ; 

интихоби ҳамкорон; омода намудани чорабиниҳо оид ба ҳифзи муҳити зист 

ва ғайраро дар бар мегирад. 

Ҳангоми ошкор намудани ғояҳои инноватсионӣ таснифи пешниҳоди 

зерин ҷолиб аст, ки он ҳафт сарчашмаи идеяҳои инноватсиониро таъкид 

менамояд:
115

 

• Рӯйдодҳои ғайримуқаррарӣ (барои корхона ва соҳа – комѐбии 

ногаҳонӣ, нокомӣ, тағйироти таъсири омилҳои беруна ва дохилӣ); 

• Навовариҳо бо раванди талабот асос ѐфтаанд (зери мафҳуми талабот 

бояд камбудӣ ва мавқеи ғайрифаъол, ки метавонанд ва бояд бартараф карда 

шаванд, фаҳмида мешавад); 

• Тағйироти ғайриинтизорӣ дар фаъолияти субъектҳои соҳибкории 

хурд; 

• Тағйироти омилҳои демографӣ; 

• Тағйироти эҳсоснамоии навгониҳо, баҳогузорӣ ба раванди рушди 

соҳибкории хурд; 

• Илму донишҳои сифатан навтарин (аз ҷумла дастовардҳои илмӣ). 

Аз нуқтаи назари иқтисоди миллӣ ва соҳаҳои он ҷанбаҳои заиф ва 

пурқуввати соҳибкории хурди инноватсионӣ ҳангоми муқоиса намудани 

онҳо бо шакли имконпазири фаъолияти инноватсионии корхонаҳои калон ба 

вуҷуд меоянд.  

Дар ҷараѐни пешбурди муваффақонаи фаъолияти соҳибкории 

инноватсионии хурд вуҷуд доштани инфрасохтори зарурӣ ва инкишофи 

минбаъдаи он тибқи талаботи замони муосир дорои аҳамияти амалӣ 

мебошад. 

                                                           
115

 Дукер Питер Ф. Бизнес и инновации. -М.ООО «И.Д.Вильямс», 2007 - с. 62  
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Дар ҷадвали 3.3.1 бартарӣ ва камбудиҳои мавҷуда дар ташкил ва 

идораи соҳибкории хурди инноватсионӣ дар муқоиса бо корхонаҳои миѐна ва 

бузурги соҳибкорӣ пешкаш шудааст. 

Ҷадвали 3.3.1. 

SWOT – таҳлили соҳибкории хурди инноватсионӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Тарафҳои афзалиятнок (S) Тарафҳои суст (W) 

1. Давомнокии кӯтоҳи марҳилаи 

инноватсионӣ; 

2. Алоқаҳои бевосита ва мушаххас бо 

шарикон; 

3. Зудқабулнамоии қарорҳои идоракунӣ; 

4. Ҳавасмандии баланди меҳнатӣ; 

5. Таасури чандирӣ ба комѐбиҳои илмию 

техникӣ; 

6. Тамоюли динамикӣ ба талаботи 

истеъмолкунандагон, равзанаҳои озоди 

бозор; 

7. Иерархияи минималӣ дар менеҷмент 

1. Сатҳи начандон баланди менеҷмент; 

2. Имкониятҳои ками маблағгузории 

беруна, аз ҷумла қарздиҳӣ; 

3. Сатҳи баланди хатарҳо дар фаъолияти 

соҳибкорӣ; 

4. Сатҳи начандон баланди тақсимоти 

меҳнат ва махсусгардонии ҷойҳои корӣ; 

5. Имкониятҳои маҳдуди қонеъгардонии 

талаботи васеъдошта; 

6. Масъулият нисбати натиҷаҳои молиявии 

фаъолият. 

Имкониятҳо (O) Хавфҳо (T) 

1. Эҳтиѐҷоти корхонаҳои калон дар ҳалли 

инноватсионӣ. 

2. Инфрасохтори таҳияшудаи илмӣ, 

миқдори назарраси таҳқиқоти илмӣ. 

3. Маоши паст. 

4. Барномаҳои махсуси қарздиҳӣ. 

5. Барномаҳои махсуси венчурӣ 

маблағгузорӣ. 

6. Имтиѐзҳои андоз барои навоварон. 

7. Инфрасохтори дастгирии тиҷорати хурд 

(ташкилотҳои ҷамъиятӣ). 

1. Мушкилот дар интиқоли таҳияҳои 

инноватсионӣ ташкилотҳои илмӣ. 

2. Мушкилот дар дарѐфти мутахассисони 

соҳибихтисос. 

3. Афзоиши сарбории андоз аз фонди музди 

меҳнат. 

4. Мушкилии гирифтани қарз. 

5. Фоизҳои баланди қарзҳо. 

6. Мушкилоти дарѐфти маблағгузории 

таваккалӣ. 

7. Монеаҳои маъмурӣ. 
 

Мафҳуми калимаи ―Инфрасохтор‖ (лот. infra – под, struktura – ташкил, 

бо ҳамдигар ҷойгиршавӣ) – қисми хизматрасонандаи сохтори функсионалӣ 

мебошад. Дар ин ҷо ба инобат гирифтани унсурҳои моддию ашѐӣ, таъмин 

кардани шароити умумӣ ва махсусгардонидашударо барои ташкили 

самараноки шаклҳои асосии фаъолияти соҳибкории хурд дар соҳаҳои 

мухталифи иқтисодӣ дар бар мегирад. Дар шакли умумӣ, инфрасохтори 

соҳибкории хурди инноватсионӣ ҳамчун сохтори ѐрирасон бояд дарк намуд, 

ки барои фаъолияти инноватсионӣ мусоидат менамояд.  
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Аз рӯи зарурати ташаккулѐбӣ ва рушди инфрасохтори соҳибкории 

хурди инноватсионӣ барои фаъолияти самараноки навоварон ва соҳибкорон 

шароити мусоид фароҳам месозад. Шакли хизматрасонии соҳибкорони 

навовар гуногун буда, зимнан дар асоси омӯзиш ва истифодаи таҷрибаҳои 

муфиду судманди ватанию хориҷӣ рушди инфрасохтори инноватсионӣ бояд 

ба объектҳои таркибии зиѐд таъмин карда шавад, ки воситаҳои молиявии 

кифояро талаб менамояд (расми 3.3.3). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.3.3. Инфрасохтори соҳибкории хурди инноватсионӣ ва намудҳои 

он 
 

Ба субъектҳои инфрасохтори инноватсионӣ шахсони ҳуқуқӣ новобаста 

аз шакли ҳуқуқиву ташкилӣ ва шакли моликият, инчунин ташкилотҳои 

ҷамъиятӣ, иттиҳодияҳо, асотсиятсияҳои махсус, марказҳои соҳибкорӣ, 

таълимӣ ва бизнес инкубаторҳо дохил мешаванд, ки онҳо барои истеҳсоли 

маҳсулоти навтарин ва тиҷоратикунонии онҳо мусоидат менамоянд. 

Инфрасохтори соҳибкории хурди инноватсионӣ ва намудҳои он 
 

Б
о

н
к

и
 т

и
ҷ

о
р
ат

ӣ
 

 

Ш
и

р
к

а
т
и

 с
у
ғу

р
та

в
ӣ

 

 

Ш
и

р
к

а
т
и

 т
р

а
ст

ӣ
 

 

Ш
и

р
к

а
т
и

 ф
а
к

т
о

р
и

н
гӣ

 

 

С
у
б

ъ
ек

т
ҳ
о
и

 м
ах

су
си

 в
ен

ч
у

р
ӣ

 

 

Ш
и

р
к

а
т
и

 л
и

зи
н

гӣ
 

 

Ш
и

р
к

а
т
и

 а
у
д

и
т
о

р
ӣ

 в
а 

м
у

ас
си

са
и

 

та
б

л
и

ғо
тӣ

 

 

С
у
д

ҳ
о

и
 а

р
б

и
т
р

а
ж

ӣ
 

 

П
а
р

к
ҳ
о
и

 и
л
м

и
в
у

 т
ех

н
о
л
о
гӣ

, 

м
ар

к
аз

ҳ
о
и

 т
ай

ѐр
 к

ар
д

ан
и

 

к
о
р
м

ан
д

о
н

и
 к

ас
б

и
и

 с
о
ҳ
и

б
к
о
р
и

и
 

х
у
р
д

и
 и

н
н

о
в
ат

си
о
н

ӣ
 в

а 
ғ.

 
 

Ш
и

р
к

а
т
и

 м
а
ш

в
а
р

а
т
ӣ

 

 

Ассосиатсияи 
субъектҳои 

соҳибкории хурди 

инноватсионӣ  
 

 
Бизнес - 

инкубаторҳо 
 

 
Бизнес - 

мактабҳо 
 

 
Бизнес - марказҳо 

 



145 

 

Илм ва таъмини робитаи зичи он бо истеҳсолот, савдо, хӯроки умумӣ 

навгониҳои инноватсионӣ омилҳои муайянкунандаи рушди иқтисодиѐт, 

унсурҳои аҳамияти дорои стратегидошта ва мутобиқ ба сиѐсати ҳар як 

кишвар ҳисобида мешаванд. Авзои ҳақиқии иқтисодиѐти Тоҷикистон ҳоло аз 

сатҳи ниҳоят пасти фаъолияти соҳибкории хурди инноватсионӣ дарак 

медиҳад, ки бояд батадриҷ тағйир дода шавад.  

Ба омилҳои асосии иқтисодӣ ва истеҳсолӣ - тиҷоратӣ, ки барои рушди 

фаъолияти соҳибкории хурди инноватсионӣ дар ҷумҳурӣ монеа мешаванд,ба 

андешаи мо чунин омилҳоро дохил кардан мумкин аст: 

 маҳдудият дар маблағгузории буҷавӣ ва ғайрибуҷавӣ, аз ҷумла 

воситаҳои қарзӣ; 

 нокифоя будани маблағгузории худӣ аз ҷониби корхонаҳо ва 

фаъолияти инноватсионии пасти онҳо; 

 нарасидани шумораи кормандони баландихтисос дорои тафаккури нав 

дар пешбурди соҳибкорӣ, ҳавасманд набудани корхонаҳо барои пешбурди 

фаъолияти самараноки инноватсионии хурд дар соҳаи савдо; 

 арзиши ниҳоят баланди навовариҳо; 

 муҳлати дарозмуддати ҷуброни сармоягузории навгониҳо дар 

соҳибкории хурд (дар назар дошта шудааст, ки навовариҳо маблағи худро 

дар муҳлати дуру дароз мепӯшонанд); 

 хатари баланди иқтисодӣ; 

 вуҷуд надоштани заминаи пурраи ҳуқуқӣ, асосҳои меъѐрӣ – ҳуқуқӣ, ки 

фаъолияти инноватсиониро танзим намоянд. 

Дар ҳоли ҳозир фаъолияти соҳибкории хурди инноватсионӣ дар 

иқтисодиѐти Тоҷикистон бо суръати пасту нокифоя тағйир ѐфта истодааст. 

Шумораи субъектҳои хоҷагидорие, ки имконият ва ҳуқуқи ташкили корҳоро 

доранд ба талаботи замона ҷавобгӯ нест. Ин ҳолат, маънои онро дорад, ки бо 

назардошти омилҳои асосие, ки боиси рушди соҳибкории хурди 
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инноватсионӣ дар ҷумҳурӣ мегарданд, вуҷуд надоранд ба монанди: талабот 

ба навоварӣ аз ҷониби истеъмолкунандагон, мавҷудияти иқтидори 

пешрафтаи илмӣ-техникӣ дар иқтисоди миллӣ, мавҷуд набудани ширкатҳои 

венчурӣ ва сармоягузорон, ки фаъолияти инноватсионии хатардор 

(таваккалӣ) - ро маблағгузорӣ кунанд.  

Дар шароити муосири Тоҷикистон дастгирии давлатии 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти инноватсионии ватанӣ умуман вуҷуд 

надорад. Ин ҳолат ба он оварда мерасонад, ки аксарияти корхонаҳо 

технологияҳои тавлиди кишварҳои хориҷиро бештар дастрас менамоянд, ҳол 

он ки ин гуна техникаю таҷҳизотро имкон дорад, ки дар Тоҷикистон истеҳсол 

намоем. Нақши соҳибкории хурди инноватсионӣ дар истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ ва кишоварзии ватанӣ, савдои чакана ва хӯроки умумӣ, 

хизматрасониҳои нақлиѐти мусофирбар, алоқа, истироҳатӣ – табобатӣ, соҳаи 

сайѐҳӣ ва ғайра хеле назаррс нест. 

Имрӯз дар ҷумҳурӣ  бо суръат инкишоф додани соҳибкории хурди 

инноватсионӣ басо муҳим ва манфиатнок аст. Ба андешаи муаллифи 

диссертатсия амали шудани ин тадбир саривақти буда ба сиѐсати иқтисодии 

Ҳукумати Тоҷикистон оид ба таъмини рушди устувори иқтисодӣ, зимнан 

ҳамоҳанг мебошад. Ин раванди рушди суръатноки фаъолияти иқтисодиву 

иҷтимоии кишварҳо барои солҳои то 2030 зарур ва судманд аст.   

Дар вобастагӣ бо ин раванди ояндадор рушди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба 

сатҳи сифатан баланд замина хоҳад гӯзошт. Яке аз роҳҳои ҳалли ин масъалаи 

дорои аҳамияти стратегӣ, ба фикри мо, таҳия ва асоснокгардонии зарурати 

самтҳои афзалиятноки Барномаи рушди устувор ва босуръати соҳибкории 

хурди инноватсионӣ барои давраи то соли 2030, дар навбати аввал таҳияи 

лоиҳаи он мувофиқи мақсад аст. Барномаи рушди устувор ва босуръати 

соҳибкории хурди инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди 

муҳокимаю қабули он дар Парламенти кишвар кори беҳад муҳим аст. 
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Зарурати таҳия ва аҳамияти татбиқи амалии барномаи нав дар ин самт 

ба чунин омилҳои асосӣ вобастагӣ дорад:  

 баланд шудани нақши инноватсия чун яке аз иқдомҳои муҳим дар 

таъмини рушди иҷтимоӣ – иқтисодии кишвар; 

 ташаккули самарабахши иқтисоди бозорӣ дар ҷумҳурӣ, ки бештар ба 

технологияҳои муосир такя мекунад; 

 паст будани сатҳи талабот ба навовариҳо аз ҷониби фаъолияти 

соҳибкорӣ; 

 рушди номукаммали қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

фаъолияти инноватсионӣ ва мавҷуд набудани қонун ва барномаи мақсаднок 

дар ҳалли масъалаи муҳими ҳуқуқӣ, ташкилӣ ва иқтисодии ҷумҳурӣ; 

 паст будани сатҳи маданияти инноватсионӣ чӣ дар соҳаи илм ва чӣ дар 

фаъолияти соҳибкории хурд;   

 муҳайѐ нагардидани шароитҳои зарурӣ барои рушд ва истифодаи 

самаранокӣ дастовардҳои илмӣ-техникӣ дар ҷараѐни нависозии истеҳсолот, 

савдо, хӯроки умумӣ ва рушди сектори соҳибкории хурди инноватсионӣ; 

 дастрас набудани иттилоот (бо назардошти иттилооти оморӣ) оид ба 

рушди фаъоли соҳибкории хурди инноватсионӣ дар соҳаи савдо. 

Бо дарназардошти масоили зикршуда таҳияи барномаи рушди 

соҳибкории хурди инноватсионӣ, ба андешаи мо, зарурати воқеӣ пайдо 

мекунад.  

Дар барномаи мазкур, ки бояд таҳия шавад мақсад, самтҳо ва роҳҳои 

рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

шуда, нишонаҳо, роҳҳо ва давраҳои дар амалия истифода намудани он имкон 

медиҳад, ки сабаби ташкили шароитҳои мусоид барои инкишофи соҳибкории 

хурди инноватсионӣ гарданд, нишон дода шудаанд.  
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Дар барнома раванди мақсаднок ба пеш бурдани соҳибкории хурди 

инноватсионӣ дар соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиѐти кишвар – саноат, 

кишоварзӣ, савдо, хӯроки умумӣ ва ғ бояд асоснок гардад.  

Барнома нисбати таъмин намудани шароитҳои мусоид барои 

истифодаи фаъоли навгониҳо ва дастовардҳои илмию инноватсионӣ дар 

соҳибкории хурд самтҳои афзалиятнок ба монанди – технологияҳои нав, 

идоракунии замонавӣ, бозоршиноси ва идоракунии он, молия, савдо ва ғ., 

баланд бардоштани рақобаттавонии корхонаҳо дар минтақаҳои гуногун, 

васеъ гардонидани имкониятҳо барои таъмини рушди соҳибкории хурд дар 

Тоҷикистон фароҳам сохта мешавад.  

Мақсади таҳияи барномаи рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ дар 

ҳудуди Тоҷикистон – ин дар асоси таъмини системаи муайян оид ба ташкилу 

идора кардани навгониҳо мебошад, ки он дар навбати худ таъмини муҳити 

мусоиди ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, мавҷудияти инфрасохтори кифояи инноватсионӣ, 

беҳтар гардонидани низоми дастгирии давлатии соҳибкории хурди 

инноватсиониро талаб менамояд. Дар ҷараѐни татбиқи барнома чунин 

масоили муҳим дар роҳи ба таври суръатнок инкишоф додани иқтисодиѐти 

инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳаллу фасли масъалаҳои зерин саҳм 

мегузорад: 

 баланд бардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандони Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

 муттаҳидсозии аҳолӣ дар алоқамандӣ бо хусусият ва инкишофи ғояҳои 

миллӣ; 

 дигаргунсозии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба минтақаҳои 

алоҳидаи рушдѐфта табдил додани он, ҳам аз нуқтаи назари сатҳи зиндагӣ, 

дар баробари ин рушди иқтисодиѐти ҷумҳурӣ ба стратегияи самараноки 

ҷамъкунӣ ва истифодаи донишҳову татбиқи навовариҳо асоснок мегардад; 

 ташкили шароитҳои мусоид барои инкишофи соҳибкорӣ тариқи 

истифодаи иқтидорӣ илмӣ – техникии Ҷумҳурии Тоҷикистон; 
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 таъмини рушди босуръати илованархиҳо тавассути соҳибкории 

инноватсионӣ; 

 рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ дар соҳаҳои гуногуни 

иқтисодиѐт, аз ҷумла саҳмгирии субъектҳои соҳибкории хурд дар ММД; 

 инкишофи сармояи инсонӣ, инчунин  таъмин кардани модели 

соҳибкории хурди инноватсионӣ. 

Субъектҳои соҳибкории хурди инноватсионӣ бояд амалан дар ҳама 

соҳаҳои асосии иқтисодиѐт фаъолият дошта бошанд ва чун зарурат бояд 

сегментҳои бозорӣ ҳамаҷониба омӯхта шаванд. Дар лоиҳаи барнома 11 соҳаи 

муҳим барои соҳибкории инноватсионӣ муайян карда шудаанд: 1. саноат; 2. 

кишоварзӣ; 3. истеҳсоли маҳсулоти сохтмонӣ; 4. савдои чакана; 5. хӯроки 

омма; 6. алоқа; 7. сайѐҳӣ; 8. дизайн ва санъати зебоӣ; 9. маориф 10. тиб; 11. 

биотехнология ва ғ. 

Барои ташаккули соҳибкории хурди инноватсионӣ дар Тоҷикистон 

бояд ба ҳалли масъалаҳои зерин таваҷҷуҳи хос зоҳир гардад: 

 ташаккули роҳҳои ҳамкорӣ миѐни иштирокунандагони ҷараѐни 

инноватсионӣ, бо назардошти ташкили ҳамкорӣ миѐни ташкилотҳои илмӣ ва 

муассисаҳои давлатии олии касбӣ бо корхонаҳои саноатӣ бо мақсади ҷорӣ 

кардани технологияҳо дар истеҳсолот, савдои чакана ва хӯроки омма, баланд 

бардошатни дараҷаи тахассуснокии кормандон; 

 гузаронидани сиѐсати амалкунандаи иқтисодӣ нисбати иштирокчиѐни 

ҷараѐни инноватсионӣ, ҷалби институтсионалӣ ва ҳуқуқӣ баҳри рушди 

сармоягузории венчурӣ ба лоиҳаҳои илмӣ; 

 ташкили марказҳои инноватсионӣ – технологӣ, бизнес – инкубаторҳо, 

технопаркҳо ва инкишоф додани минтақаҳое, ки инфрасохторҳои 

инноватсионӣ он ҷо ҷойгир шудаанд, ки ба пешниҳоди хизматрасониҳои 

машваратӣ дар соҳаи фаъолияти инноватсионӣ машғул мебошанд, мусоидат 

оид ба таъсис ва рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ дар соҳаи илмӣ-

техникӣ, ташкили биржаҳои моликияти зеҳнӣ ва хизматҳои илмӣ-техникӣ. 
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Аз ҳамин сабаб ҳалли масъалаҳои зерин барои рушди инноватсионии 

ҷумҳурӣ зарур мебошанд:  

 тезонидани ҷараѐнҳои замонависозии заминаҳои техникиву технологии 

истеҳсолот, хӯроки омма, савдои чакана ва баланд бардошатни инкишофи 

онҳо 

 таъмини иқтисодиѐти ҷумҳурӣ бо имкониятҳои рақобатпазир будани 

он ба муҳлати дарозмуддат аз ҳисоби дар таҷриба ҷори намудан ва дар бозор 

татбиқ намудани дастовардҳои илмӣ – техникӣ  ва фаъолияти инноватсионӣ. 

Дар доираи барномаи зикршуда муҳим он аст, ки самтҳои 

афзалиятноки рушди босуръати соҳибкории хурди инноватсионӣ бояд 

муайян ва асоснок карда шаванд. 

Дар раванди муайянсозии самтҳои афзалиятноки рушди бахши 

соҳибкории хурди инноватсионӣ мо бояд ба ҳалли масъалаҳои зайл такя 

намоем: 

1. Омӯзиши дастовардҳои ҷаҳонӣ (таҷрибаи давлатҳои тарақикарда ва 

кишварҳои рӯ ба рушд қарор дошта); 

2. Ҷорӣ намудани технологияҳои нав, баланд бардоштани сатҳ ва сифати 

зиндагии аҳолӣ, истифодаи самараноки сарватҳои мавҷудаи иқтисодӣ, 

беҳдошти экологӣ; 

3. Пайдо намудани сарчашмаҳои молиявӣ, ихтироъотӣ ва татбиқи амалии 

онҳо; 

4. Таҳлили вазъи муосири бозор (гӯзашта, имрӯза ва ояндаи он). 

Бо ин мақсад фаъолияти корхонаҳои хурди инноватсионӣ, ки дар оянда 

теъдоди онҳо бояд ба маротиб афзояд, самтҳои зеринро дар бар мегирад: 

 инкишоф додани иқтидори илмӣ – тадқиқотӣ ва ҷорӣ намудани 

технологияҳо дар муассисаҳои илмӣ ва мактабҳои олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

 истифодаи самараноки иқтидорҳои нави инноватсионӣ; 
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 ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкории амалкунанда баҳри татбиқи 

навгониҳои илмӣ - татқиқотӣ; 

 таъсиси инфрасохтори самарабахши соҳибкории хурди инноватсионӣ; 

 ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ дар татбиқи амалии технологияҳои 

замонавӣ; 

 бартараф кардани монеаҳои мавҷуда дар роҳи фаъолияти соҳибкории 

инноватсионии хурд. 

Рушди иқтидорҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳо 

дар корхонаҳои хурди соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐти кишвар (самти аввал) 

Соҳибкории хурд, ки иборат аст аз ҷанбаҳои зерин: 

1. Инкишофи иқтидори инсонӣ дар баробари иқтидори илмӣ – 

тадқиқотии давлатҳои аз нигоҳи иқтисодӣ рушдкардаи сатҳи ҷаҳонӣ. 

2. Рушди заминаи моддӣ – техникӣ ва инфрасохтори илмӣ - таҳқиқотӣ, ки 

имконияти таъмини сифати татқиқотҳоро дар сатҳи байналмилалӣ дорад. 

3. Рушди ҳамкориҳои фаъолонаи субъектҳои соҳибкории инноватсионии 

хурд ва бузург. 

Самти дуюм, ин рушди истифодаи иқтидори субъектҳои соҳибкории 

хурди инноватсионӣ ва муайянсозии шароити зарурӣ барои истифодаи 

навовариҳо дар истеҳсолот (аз ҷумла дар саноат, савдо, хӯроки умумӣ).   

Масъалаҳои асосие, ки бояд ҳатман иҷро гарданд:  

 таъмини афзоиши шумораи субъектҳои соҳибкории хурду миѐна, ки ба 

ташкили фаъолияти инноватсионӣ равона карда мешаванд; 

 такмили маҳорати касбии кормандон дар пешбурди фаъолияти 

соҳибкории инноватсионӣ, инчунин имконияти истифодаи иттилоот, 

технологияҳои пешқадами замонавӣ ва тавлиди маҳсулоти нав; 

 таҳким ва тақвияти баланд бардоштани маҳорати идоракунӣ нисбати 

менеҷменти моликияти зеҳнӣ (IP); 
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 ҳавасмандгардонии меҳнати кормандони субъектҳои соҳибкории хурди 

инноватсионӣ; 

 инкишоф додани истеҳсоли маҳсулот ва хизматҳои инноватсионӣ; 

 равнақу ривоҷ бахшидан ба корҳои илмӣ – таҳқиқотӣ, озмоишӣ ва 

конструктурӣ оид ба рушди мунтазами фаъолияти инноватсионии 

корхонаҳои хурд. 

Самти сеюм ташкили ҳавасмандгардонӣ ба рушди фаъолияти 

субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ таалуқ дорад. Дар ин ҷода, соҳибкории 

хурди нав барои рушди иқтидорҳои инноватсионӣ заминаи эътимоднок 

гузошта, дар навбати дуюм рушди корхонаҳои ба тенологияҳои навтарин 

таъмин гардида, рушди минбаъдаи он аз ҳисоби истифодаи дастовардҳои 

нави илму дониш, ғояҳои нав амалӣ мегардад.  

Дар навбати сеюм, рушди бемайлони соҳибкории инноватсионии хурд 

имкон медиҳад, ки саҳм дар рушди иқтисодӣ назаррас гардад. 

Дар самти номбаршуда вазифаҳои зерин бояд воқеан иҷро гарданд: 

 таҳияи нақша – чорабиниҳои асоснок оид ба тайѐр кардани кормандони 

болаѐқати касбӣ дар ҷодаи идоракунӣ ва бозоршиносии инноватсионӣ;  

 ташаккули низоми намунавии таҳия ва татбиқи амалии лоиҳаҳои 

инноватсионӣ, гузаронидани корҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ – 

лоиҳакашӣ бо ҷалби мутахассисони баландихтисос (олимон, муҳандисон, 

менеҷерон, технологҳо, соҳибкорони таҷрибадор); 

 дастгирии муассисаҳои таълимию инноватсионӣ ва корхонаҳои махсус 

барои ташкил ва рушд бахшидан ба бизнес – инкубаторҳои донишҷӯӣ 

(бизнес –инкубаторҳои шакли донишгоҳӣ) дар робитаи қавӣ бо субъектҳои 

соҳибкории хурд дар таъсис ва рушди бизнес – инкубаторҳои соҳавӣ. 

Бояд марказҳои тиҷоратикунонии ғояҳои инноватсионӣ ташкил дода 

шаванд, ки онҳо ба иҷрои корҳои илмӣ – тадқиқотӣ ва таҷрибавӣ – 

лоиҳакашӣ саҳми муносиби худро гузоранд. 
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Ташкили инфрасохтори самарабахш барои дастгирии татбиқи амалии 

навовариҳо- самтҳои дигар (чорум) ба ҳисоб рафта, метавонад дар навбати 

худ барои рушди босуръати соҳибкории хурди инноватсионӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидат намояд. 

Миқдори шабакаҳои инфрасохтори хоси инноватсионӣ дар кишвар, 

соҳаҳои иқтисодиѐт бояд ташкил карда шавад ва барои инкишофи онҳо 

шароити зарури муҳайѐ карда, дар он механизмҳои дастгирии истеҳсолӣ – 

технологӣ, таъминоти молиявӣ – иқтисодӣ, таъминоти иттилоотӣ, 

экспертизаи барномаҳо ва лоиҳаҳо, танзимнамоӣ ва рушд бахшидан ба 

фаъолияти инноватсионӣ, баромадан ба бозори маҳсулоти илмӣ- 

инноватсионӣ ва сертификатсиякунонӣ мавқеи хос пайдо намояд. 

Унсурҳои асосии инфрасохтори инноватсионӣ дар Тоҷикистон бояд 

инҳо бошанд: технопаркҳо ва бизнес – инкубаторҳо, марказҳои илмии 

давлатӣ, муассисаҳои олии касбӣ-таълимӣ, корхонаҳои пешқадами илмӣ- 

истеҳсолӣ, ширкатҳои инжинирингӣ, ки ба истеҳсолоти илмӣ – техникӣ, 

инноватсионӣ ва рушди онҳо дар бозор ҷавобгӯ мебошанд. 

Дар иртибот бо нишондодҳои болотар зикршуда, инчунин масъалаҳои 

зерин ҳалли худро ѐбанд: 

1. Таҳияи нақша – чорабиниҳои махсус, ки боиси инкишофи шабакаи 

инфрасохторӣ (гузаронидани семинарҳо, конференсияҳо, намоишгоҳҳо ва ғ.) 

мегарданд. 

2. Мусоидат оид ба рушди ҳамкориҳои хориҷии инфрасохтори 

ташкилотҳои инноватсионӣ. 

3. Пешниҳоди номгӯи талаботҳо оид ба баҳодиҳии самаранокии корҳо ва 

рушди инфрасохтори инноватсионӣ дар бахши соҳибкории инноватсионии 

хурд. 

Ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ба соҳаи технологияҳои навтарин – ин 

мақсади самти панҷум мебошад. Он аз ҳисоби истифодаи имкониятҳои 

рақобатпазирии ҷумҳурӣ (иқтидори ҷиддии илмӣ, ки сабабгори истифодаи 
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донишҳо бо мақсади рушди иқтисодиѐт мегардад) ва самтгирӣ ба талаботу 

дархостҳои бозорҳои технологияҳои бузург амалӣ карда мешавад. Дар ин 

самт маҷмӯи масъалаҳои зерин ҳалли худро пайдо хоҳанд кард: 

1. Дастгирии  корҳои ташкилӣ дар инкишоф додану ҷалб гардонидани 

соҳаҳои технологияҳои инноватсионии ҷумҳурӣ, марказҳои илмии 

байналмилалӣ. 

2. Дастгирии ташкилӣ дар таъсиси корхонаҳои муштарак ва кушодани 

филиали ширкатҳои хориҷӣ, ки дар соҳаи навовариҳо ѐ хизматҳои 

инноватсионӣ фаъолият менамоянд. 

3.  Дастгирии давлатӣ ва ҷамъиятӣ нисбатис субъектҳои фаъолияти хурди 

инноватсионӣ дар сертификатсиякунонии кормандон мувофиқи системаи 

стандартҳои сифати идоракунӣ ва ҷорӣ намудани он дар корхонаҳои 

инноватсионии ҷумҳурӣ стандартҳои байналмилалии сифати маҳсулоти 

истеҳсолкардашуда. 

Баратараф намудани монеаҳо оид ба истифодаи навовариҳо дар 

фаъолияти хоҷагӣ  - самти шашумро ташкил медиҳад, ки дар он вазифаҳои 

зерин бояд ҳаллу фасл гарданд:   

 Дастгирии ташаккул ва афзоиши инфрасохтории корхонаҳои хурду 

миѐнаи инноватсионӣ, ки ба фаъолияти савдо ва хӯроки умумӣ дахл доранд, 

инчунин  механизми дастгирии давлатӣ, алалхусус корҳои ташкилу молиявӣ 

ва ҳуқуқӣ - меъѐрӣ. 

 низоми тайѐр намудан ва такмили бозомӯзии кормандони субъектҳои 

соҳибкории инноватсионӣ  ва истифодаи потенсиали мактабҳои олии касбӣ 

ва курсҳои такмили ихтисос тавассути таъсис додани бизнес – мактабҳои 

махсус. 

 дар муассисаҳои олии касбӣ – таълимӣ ташкил кардани тайѐр намудани 

машваратчиѐни баландихтисоси касбӣ барои кор кардан дар инфрасохторҳои 

инноватсионӣ. 



155 

 

 коркарди маҷмӯи қонунҳои ҳуқуқии зарурӣ, ки заминаи боэътимод дар 

рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ. 

 коркард, таҳия ва дар амал ҷорӣ намудани шаклҳои омории иттилоотӣ 

барои таҷассум кардани фаъолияти корхонаҳои хурди инноватсионӣ ва 

гузаронидани мониторингӣ интихобӣ. 

 ташаккул ва рушди системаи дастгирии иттилоотӣ ва машваратии 

минтақавии соҳибкории хурди инноватсионӣ ва муттаҳидсозии он ба 

системаи ягонаи иттилоотӣ – машваратӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва шаҳру 

ноҳияҳо. 

Баланд бардоштани сатҳи маданияти фаъолияти инноватсионӣ тариқи 

истифодаи иқтидори ҳадди кифояи шумораи умумӣ ва ҳайати кадрҳои 

ҷумҳурӣ, имкониятҳои пешниҳоди ғояҳои нав, дар ҳаѐт татбиқ намудани 

қарорҳои инноватсионӣ, инчунин аз ҳисоби касбӣ ҳал кардани вазифаҳои дар 

пеш гузошта таъмин карда мешавад. Бинобар ин, барои самарабахш татбиқ 

намудани он ҳалли чунин вазифаҳо хеле муҳим ва ба мақсад наздик аст. 

 тайѐр кардани кормандони болаѐқат ва кордони соҳаи соҳибкории 

хурди инноватсионӣ бо дастгирии бевоситаи давлатии муассисаҳои 

таълимии олию миѐнаи махсуси касбӣ. 

 дар муассисаҳои таълимии олию миѐнаи касбӣ, гузаронидани таълими 

машваратчиѐни баландихтисоси касбӣ барои инфрасохторҳои субъектҳои 

соҳибкории хурдии нноватсионӣ, инчунин ба роҳ мондани таҷрибаомӯзии 

онҳо дар корхонаҳое, ки маҳсулоти инноватсиониро истеҳсол мекунанд. 

 дастгирӣ ва ҷалби донишҷӯѐну, мутахассисони ҷавони болаѐқат ба 

фаъолияти эҷодӣ, ихтироъкорӣ ва фаъолияти инноватсионӣ дар самти 

соҳибкорӣ. 

 муттаҳид намудани ғояҳои инноватсионӣ дар миѐни аҳолии кишвар ва 

баланд бардоштани ҷавобгарии иҷтимоӣ аз ҳисоби ҳисоботи иҷтимоӣ ва 

ҳавасмандгардонии маънавӣ. 
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Барои расидан ба ҳадафи асосӣ ва ҳалли вазифаҳои дар пеш 

гузошташудаи барномаи рушд ва дастгирии давлатии соҳибкории хурди 

инноватсионӣ бо роҳҳои зерин истифода шаванд. 

 консентратсияи захираҳои иқтисодӣ ва истифодаи оқилонаи онҳо дар 

самтҳои афзалиятноки соҳибкории хурди инноватсионӣ. 

 нақшаи ҳарсолаи амалиѐтҳои роҷеъ ба татбиқи амалии барномаи 

мазкур нисбати таҳия ва татбиқи амалии чорабиниҳои мушаххас дар бахши 

соҳибкории хурди инноватсионӣ ва муттаҳидсозии ҳаракати дастаҷамъонаи 

ҳамаи субъектҳои фаъолияти инноватсиониро дарбар мегиранд. 

 коркард ва дар амал татбиқ намудани лоиҳаҳое, ки дар ҷодаи 

навгониҳое, ки дар сатҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷой доранд ва бо иштироки 

сохторҳои давлатию хусусӣ таҳия карда мешаванд. 

 ҷамъоварӣ ва қабули нақша – чорабиниҳои муфид ва лоиҳаҳои гуногун, 

ки таъминкунандаи созишҳо миѐни самтҳои гуногуни стратегӣ, ташаббусҳо 

(ҷумҳуриявӣ, барномаҳои сохторӣ ва лоиҳаҳо) мебошанд. 

Натиҷаҳои интизорӣ аз татбиқи барномаи тавсиягардида: 

Барномаи мазкур дар роҳи пайгирона ба даст овардани тағийротҳои 

инноватсионӣ, иқтисодӣ ва маданӣ, баланд гаштани маданияти инноватсионӣ 

бояд воситаи судманд ва хеле зарур эътироф шуда, дар амали хоҷагидорӣ 

истифода гардад. Дар назар дошта шудааст, ки дар соҳаи инноватсионӣ 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешравиҳо мазмуни воқеӣ пайдо намоянд: 

1. Баланд бардоштани нақши соҳибкории хурди инноватсионӣ бо мақсади 

ҷорӣ гардонидан дар баланд бардоштани иқтидори инноватсионӣ дар сатҳи 

иқтисоди миллӣ ва соҳаҳои он. Онҳо барои таҳким бахшидан ба фаъолияти 

хоҷагӣ – молиявӣ, инчунин барои  рушди ҳамкориҳо миѐни давлат ва бахши 

хусусии соҳибкории хурди инноватсионӣ истифода бурда мешаванд. 

2. Ташаккули ―Заминаи инноватсионӣ‖ – и  коллективҳои калони илмӣ - 

таҳқиқотӣ, ки соҳиби таҷрибаи пешқадам дар субъектҳои соҳибкории хурд, 

ки ҳисоби ташкилотҳои буҷетӣ маблағгузорӣ карда мешаванд. 
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Натиҷаҳои умумии татбиқи барномаи рушд ва дастгирии соҳибкории 

хурди инноватсионӣ, ки ба сатҳи зиндагии аҳолии ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 

таъсир мерасонад, боис мегарданд ба: зиѐд намудани заминаи андозӣ ва 

таъминоти буҷавӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд гаштани сатҳи 

зиндагии аҳолӣ, баланд шудани самарабахшии ҳокимият, паст гардидани 

сатҳи бекорӣ, беҳтар гардидани муҳити иқтисодӣ ва иҷтимоии соҳибкории 

хурди инноватсионӣ. 

Субъектҳои соҳибкории инноватсиониро тибқи барномаи зикршуда 

бояд имкониятҳои мавҷударо дар амали хоҷагидорӣ татбиқ намоянд. 

 ташкили шароитҳои аввалия барои таъсис ва фаъолияти соҳибкории 

хурди инноватсионӣ; 

 рушди инфрасохтори дастгирии соҳибкории хурди инноватсионӣ; 

 беҳтар гардонидани маданияти соҳибкорӣ ва баланд шудани ҷолибияти 

сармоягузории Тоҷикистон аз ҳисоби ҷалби захираҳо (молиявӣ, зеҳнӣ, 

сармояи инсонӣ ва ғ.) барои татбиқи амалии лоиҳаҳои инноватсионӣ; 

 баланд гаштани сатҳи пешниҳодот баҳри технологияҳои нав барои 

таъмини талаботи соҳибкорӣ; 

 зиѐд шудани имкониятҳо оид ба тайѐр кардани мутахассисони 

баландихтисос; 

 баланд гаштани имиҷи соҳибкории хурди инноватсионӣ ба пешбурди 

мунтазами истифодаи навовариҳо дар асоси ғояҳои нав ва ихтирооту 

кашфиѐтҳои нодир нигаронида шудаанд; 

 васеъ гаштани бозори молҳо ва хизматҳои технологияҳои ба илм 

вобаста; 

 баланд шудани самаранокии татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ; 

 тайѐр кардан ва бозомӯзии мутахассисони баландихтисоси кордон дар 

бахши татбиқи технологияҳои инноватсионӣ дар фаъолияти субъектҳои 

соҳибкории истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ. 
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 ташаккули бозори коркардҳои илмӣ-тадқиқотӣ; 

 ҷамъоварии таҷрибаи пешқадам ва донишҳои навтарин дар соҳаи 

тиҷоратикунонии навгониҳои сифатан судманди илмӣ, ҳамкориҳои дуҷониба 

байни ширкатҳои навтаъсис ва ширкатҳои бузурги фаъолияти соҳибкории 

истеҳсоливу тиҷоратӣ. 

Татбиқи амалии барномаи рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ 6 

давраи асосиро дар бар мегирад: 

 муҳокимаи умум ва тасдиқи ин гуна ҳуҷҷати муҳими зарурӣ; 

 коркарди стратегияи инноватсионии рушди иқтисодиѐт; 

 тайѐр кардан ва тасдиқи Барномаи рушди инноватсионӣ; 

 тасдиқи нақшаҳои рушди соҳавӣ дар муҳлати миѐнамуддат, аз ҷумла дида 

баромадани қисми миѐнамуҳлати хароҷот; 

 дар амал ҷори гардидани нақшаҳои рушд; 

 мониторинги натиҷаҳо ва даровардани тағйиротҳо дар нақшаҳо (дар 

ҳолати зарурӣ). 

Иҷрои барномаи зикршуда дар асоси чунин амалиѐтҳои зарурӣ 

имконпазир мегардад: 

 рушди босуръати соҳибкории хурди инноватсионӣ, ташаккули шабакаи 

технопаркҳо дар Тоҷикистон, марказҳои инноватсионӣ, бизнес-инкубаторҳо, 

марказҳои илмӣ, таъсиси хазинаҳои венчурӣ, ҷалби сармояи шахсӣ ба соҳаи 

инноватсия. 

 такомули минбаъдаи қонунгузории инноватсионӣ ва рушди 

инфрасохторӣ инноватсионӣ. 

 таҳкими муносибатҳои байниминтақавӣ ва байналмилалӣ, ҷалби 

сармояи хориҷӣ ба соҳаҳои инноватсионии минтақа. 

Ба андешаи мо, таҳия ва татбиқи амалии барномаи рушди соҳибкории 

хурди инноватсионӣ имкон медиҳад, ки ин тадбири муҳими дастгирии 

давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи хосро бо дарназардошти як қатор 
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сабабҳо (норасоии дастгирии давлатии молиявӣ, номукамалии асосҳои 

қонунгузорӣ, рушди нокифояи инфрасохтор махсус дар бахши инноватсионӣ, 

мавҷуд набудани мутахассисони кордони олӣ ва миѐнаи махсус, рушди 

минбаъдаи фаъолияти соҳибкории хурди инноватсионӣ ва ғ.) саҳми арзанда 

ва судманд гузошт. 

Рушди соҳибкории  хурди инноватсионӣ барои солҳои дарозмуддати то 

солҳои 2030 ва роҳҳои татбиқи он дар маҷмӯъ пеш аз ҳама ба зарурати 

гузариши ҷумҳурӣ ба роҳи рушди инноватсионӣ, истифодаи дастовардҳои 

илмӣ дар соҳаҳои воқеии иқтисодиѐт ва суръат бахшидан ба фаъолияти илмӣ, 

илмӣ – техникӣ ва инноватсионӣ асоснок карда мешавад. 

Дар амал ҷорӣ гардонидани барнома имкон медиҳад дар сарҳади 

Тоҷикистон системаи амалкунандаи инноватсионӣ ташкил карда шавад, ки 

он асоси гузариши иқтисодиѐт ба роҳи рушди инноватсионӣ мегардад. 

Фаъолгардонии соҳибкории хурди инноватсионӣ асоси ҳалли чунин 

масъалаҳои муҳимми иҷтимоӣ – иқтисодӣ барои ҷумҳурӣ мегардад, ба 

монанди: замонависозии бахши истеҳсолӣ – тиҷоратикунонии иқтисодиѐти 

Тоҷикистон, гузаштан аз тағйиротҳои сохторӣ, баланд шудани саҳми 

маҳсулоти инноватсионӣ дар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот, баланд гардидани 

рақобатнокии маҳсулоти корхонаҳои ҷумҳурӣ дар бозорҳои ватанӣ ва 

ҷаҳонӣ, таъсиси истеҳсолоти нави даромаднок дар ҷумҳурӣ. 

Иҷрои барномаи мазкур боиси ноил гаштан ба вазифаҳои зерин 

мегардад: 

 табдил додани иқтисоди Тоҷикистон ба фаъолияти индустриалӣ – 

инноватсионии ташкили босуръати самти рушди устувор такя карда, дар 

асоси заминаи рушди илму дониш ва истифодаи технологияҳои нави 

замонавӣ; 

 ташкили шароитҳо барои баланд бардоштани сатҳи самарабахши 

субъектҳои соҳибкории хурд фаъолона ба сӯи ояндаи дурахшон ва марифати 

аҳолӣ ба пеш ҳаракат мекунад; 
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 ҷалб намудани субъектҳои нави соҳибкории инноватсионии хурд ба 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, таъмини рушди назарраси тағйиротҳои сифатан нав, 

ки тавассути субъектҳои фаъолияти инноватсионӣ дар соҳаи соҳибкорӣ 

ташкил ва идора карда мешавад; 

 ташкил кардани системаи инноватсионӣ – технологӣ оид ба тайѐр 

кардани мутахассисони баландихтисос дар соҳаи идоракунии соҳибкорӣ; 

 беҳтар гардонидани имиҷи Тоҷикитсон дар бозорҳои илмӣ ва 

технологии ҷаҳонӣ. 

Татбиқи қисматҳои барнома дар маҷмӯъ ба дигаргуниҳои сохтори 

ташкилӣ ва рушди босуръати соҳибкории хурди инноватсионӣ оварда 

мерасонад, аз ҷумла: 

 ба созмон додани механизмҳои институтсионалии таъмини 

самарабахши дар амал ҷорӣ намудани самтҳои стратегии рушди соҳибкории 

инноватсионӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

 фаъолияти самараноку рақобатпазири соҳибкории инноватсионӣ дар 

асоси тағйиротҳои инноватсионӣ, ҳамкориҳои стратегӣ бо соҳибкории 

бузург, мувофиқа гардонии амалҳо бо сохторҳои идоракуни дар ҳама сатҳ; 

 васеъ гардонидани мавқеи соҳибкории инноватсионӣ дар иқтисодиѐт 

вобаста ба рушди муътадили он; 

 таъмини рушди тадриҷан бомароми иқтисодиѐти инноватсионии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 Ҳамин тариқ, аз маводҳои дар ин қисмати кори диссертатсионӣ 

ҷойгиршуда хулоса кардан мумкин аст, ки ташаккул ва рушди босуръати 

соҳибкории хурди инноватсионӣ дар самтҳои татбиқи амалии дастовардҳои 

техника ва технологияҳои замонавӣ, мудирият, аз ҷумла фаъолияти 

маркетинги дар бозор дар давраи дарозмуддат то давраи соли 2030 –м ва дар 

замина ба пешравиҳои сатҳи баланди иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар давраи 

соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ноил мегардад.  
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ХУЛОСА 

А) НАТИҶАҲОИ АСОСИИ ИЛМИИ ДИССЕРТАТСИЯ: 

Таҳқиқоти диссертатсионии мазкур имкон фароҳам овард, ки 

муаллиф натиҷаву тавсияҳои мухтасарӣ зеринро пешкаш намояд: 

1. Дар матни диссертатсия ва автореферат ба он муаллиф дар 

заминаи омӯзиши интиқодии адабиѐти интишор кардаи олимони 

иқтисоддони хориҷӣ ва ватанӣ нисбати моҳият, мазмун, нақш ва 

хусусиятҳои хоси мавзӯи диссертатсия баррасӣ гардидааст, ки доир ба 

рушди бемайлон ва босуръати соҳибкории хурд, таҷрибаи пешқадами 

баъзе кишварҳои ҷаҳон фикру андешаҳои худро дар мисоли савдои 

чаканаи кишварамон асоснок ва пешниҳод намудааст. Дар ин росто, 

унвонҷӯ зарурати таҳлили вазъи муосири соҳибкории хурд, аз ҷумла 

имкониятҳои инноватсионии онро, ҳамчун таҳияи стратегияи рушди 

устувори ин бахши муҳими иқтисодиѐти миллиро ба миѐн гузошт, ки дар 

ниҳояти иҷрои комплекси чораю тадбирҳои зарур ва судманд дараҷаи 

некуаҳволии аҳолии кишвар минбаъд баланд хоҳад шуд [5-М; 7-М]. 

2. Дар диссертатсия асосҳои назариявию илмии ташаккулѐбӣ ва 

раванди рушди соҳибкории хурд, аз ҷумла шакли хусусии он чун падидаи 

навтарин дар замони муосир мавриди омӯзиш ва хулосабардорӣ қарор 

гирифтааст. Дар ин бобат, шарҳу тавзеҳи маънои мафҳумҳои ―Соҳибкор‖, 

―Фаъолияти соҳибкорӣ‖, ―Соҳибкории хурд‖, ―Соҳибкории инфиродӣ‖, 

―Соҳибкории хусусӣ‖ ва дигар категорияҳои муҳими илму амали 

иқтисодӣ, таҳавулоти андешаҳои ҷолиби олимон – донишмандони 

ватанию хориҷӣ аз асрҳои хеле қадим ва то имрӯз, ки дар саҳифаҳои 

адабиѐти илмии иқтисодӣ ба табъ расидаанд, аз ҷониби муаллиф гирд 

оварда шудааст, ки аз нигоҳи муаллиф назариявӣ ва илми иқтисоди 

бозорӣ дорои аҳамият мебошанд. Омӯзиши маънои мафҳуми вожаҳои 

номбурдаи иқтисодӣ ва таҳаввули онҳо ошкор намуд, ки гарчанде бо 

нишонаҳои умумӣ бо ҳам наздик бошанд, вале бо тарзи ифода ва 
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вижагиҳои хоси худ фарқ ҳам доранд. Дар ин ҷо, муаллиф мавқеъ ва 

фикру андешаи худро баѐн кардааст [2-М]. 

Ба назари муаллиф соҳибкорӣ мафҳуми комплексӣ ва гуногунпаҳлӯ 

буда, ба пешбурди нисбатан озоди фаъолияти иқтисодӣ аз ҷониби 

шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони инфиродӣ бо мақсади ба даст овардани 

фоида фаъолона, мустақилона, бо дарки хавфу хатари эҳтимолӣ ва 

масъулияти ҳуқуқӣ пеш бурда мешавад. Нишонаҳои хоси он 

мустақилияти хоҷагидорӣ, таваккал, навоварӣ, риояи қонуну қоидаҳои 

кишвари соҳибистиқлол баҳри тавлиду фурӯши маҳсулот, иҷрои корҳо, 

хизматрасонии тиҷоратӣ бо ҳадафи таъмини рушди иқтисодӣ, гирифтани 

фоида ва қонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар давраи муайяни 

вақт маҳсуб мешавад. 

Соҳибкории хурд ва рушди мунтазами он – яке аз роҳҳои асосии 

пешбурди низоми иқтисодиѐти бозорӣ дар соҳаҳои мухталифи 

иқтисодиѐт ба ҳисоб меравад. Ин шакли соҳибкорӣ дар савдои чакана, ки 

ба моликияти хусусӣ асос ѐфтааст (ҳиссаи он дар соли 2019-м 98,5%-ро 

ташкил кардааст) субъектҳои хоҷагидориро бевосита барои рушди 

фаъолияти судманди иқтисодӣ ҳавасманду далелнок мегардонад [5-М]. 

3. Таҳлилҳои дар диссертатсия ба анҷом расондаи муаллиф имкон 

дод, ки соҳибкории хурд дар Тоҷикистон татбиқи амалии чораю 

тадбирҳои ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, технологӣ, қабули 

қонунҳои махсуси иқтисоди бозорӣ, беҳтар намудани муҳити пешбурди 

соҳибкорӣ, сармоягузорӣ, рақобати бозорӣ ва дастгирии давлатӣ тамоюли 

тағйирѐбии мусбатро касб кардааст. Вале новобаста аз ин раванди мусбат 

муаллиф зикр кардааст, ки дар ин роҳ ҳанӯз монеаҳои ҷиддӣ: сарбории 

баланди андозбандӣ, баъзан дахолати маъмурӣ, фоизи нисбатан баланди 

қарзҳои бонкҳои тиҷоратӣ ва ғ. вуҷуд доранд. Дар ин самт рушди ин бахш 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоиса бо кишварҳои ИДМ (Россия, 

Қазоқистон, Белоруссия ва ғ.), кишварҳои рушдѐфтаи ҷаҳон  (Германия, 
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Италия, Франсия, Шветсия, Шветсария, Дания, Норвегия, ИМА, Канада, 

Япония, Гонконг, Ҳиндустон, Малайзия, Изроил, Қувайт ва ғ.) хеле ҳам 

ба рушду тақвият ниѐз дошта, андешидани чорабиниҳои иловагиро тақозо 

менамояд [1-М; 14-М]. 

4. Таҳқиқи вазъи муосири рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи солҳои 2012 – 2018 гувоҳи дод, ки теъдоди 

субъектҳои хурди соҳибкорӣ дар соли 2018 нисбат ба соли 2012 – 132,5%, 

шумораи кормандон – 118,7%, ҳаҷми даромад аз фурӯши маҳсулот бо 

ҳисоби млн. сомонӣ – 184,1% ва фонди музди меҳнат 164,1% афзоиш 

кардааст. Ба андешаи муаллиф, тағйиротҳои рухдода ҳоло ҳам нокифоя 

буда, дар ин бахш имконияту захираҳои то имрӯз истифоданашуда, хеле 

зиѐд мебошанд. Хусусан, инфрасохтори соҳибкории хурд дар сатҳи 

ҷумҳурӣ, минтақаҳо ва низоми дастгирии давлатӣ низ ба талаботи замона 

ҷавобгӯ намебошад ва бо суръати паст тағйир меѐбад. 

Ҳамзамон, дар соли 2018 шумораи умумии соҳибкорони инфиродӣ 

тибқи шаҳодатнома ва патент амалкунанда ба 403,4 ҳазор нафар, аз ҷумла 

занҳо ба 105,7 ҳазор нафарро ташкил намуд, ки ин назар ба соли 2012 –м 

бо суръати паст тағйир ѐфтааст. Вале солҳои охир, бо сабабҳои гуногун 

(дахолати зиѐди маъмурӣ; тамаъҷӯи, фасод, баланд будани сатҳи андозҳо, 

фоизи баланди қарзи бонкҳои тиҷоратӣ, номукаммалии низоми танзиму 

дастгирии давлатӣ, аз ҷумла нокифоя будани қонуну меъѐрҳои ҳуқуқии 

махсус оид ба фаъолияти субъектҳои соҳибкории хурди хусусӣ) теъдоди 

муайяни соҳибкорон фаъолияти соҳибкории хурдро дар ҳудуди кишвар 

тамоман қатъ намуданд. Ба фикри муаллифи диссертатсия вақти он 

расидааст, ки дар муддати кӯтоҳтарин аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва сохторҳои дахлдори он чорабиниву тадбирҳои  судманд 

нисбати дар амал беҳтар кардани фазои соҳибкории хурд ва ҷалби 

бештари сармоягузории мустақим дар субъектҳои нави инноватсионӣ 

тарҳрезӣ ва амалӣ карда шаванд [3-М; 6-М]. 
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5. Муаллифи кори таҳқиқотӣ иҷрои ҳатмии таҳлили системавӣ оид 

ба вазъи муосири соҳибкории хурди хусусӣ дар соҳаи савдову хӯроки 

умумӣ ва дигар бахшҳои ба онҳо пайвастаи иқтисодиѐти миллӣ мароқ 

зоҳир намуда, ба хулоса омадааст, ки дар ин намуди фаъолияти иқтисодӣ 

солҳои сипаришуда тағйиротҳои намоѐн ба мушоҳида расиданд. Дар ин 

давраи таҳлилшаванда, ҳиссаи бахши ғайридавлатии савдои чакана ва 

хӯроки умумӣ дар соли 2018 ба 99,6% аз ҳаҷми умумии гардиши чаканаи 

мол баробар шудааст. Зикр кардан зарур аст, ки ин нишондиҳанадаи 

муҳими нисбӣ дар соли 2012 мутаносибан ба 98,6% баробар буд.  

Ҳаҷми умумии гардиши чаканаи мол дар минтақаҳои калони 

Ҷумҳурии Тоҷикистон амалкунандаи соли 2018 нисбат ба соли 2012 рушд 

намуда, ҳиссаи вилояти Суғд дар соли 2018 аз ҳама бештар – 39,9%, 

вилояти Хатлон -24,4%, шаҳри Душанбе – 20,3%, НТҶ – 14,7% ва ВМКБ 

– 0,7% – ро ташкил дод, ки ин низ аз вазъи муосири рушди бемайлони 

соҳибкории хусусӣ дар соҳаи савдову хӯроки омма ва рушди нобаробар 

дар минтақаҳои номбаршуда гувоҳӣ медиҳад [6-М; 4-М].     

6. Дар боби дувуми диссертатсия муаллиф таъсири омилҳои муҳити 

дохилӣ ва берунаи субъектҳои хоҷагидориро дар самти соҳибкории хурди 

савдои чакана мавриди баррасӣ ва хулоосабарории амиқ қарор додааст. Ба 

ақидаи муаллиф, омӯзиши доимии  таъсири ин омилҳо вазифаи муҳим дар 

таҷрибаи хоҷагидории бозорӣ ба шумор меравад. [15-М]. 

7. Дар диссертатсия дар асоси таҳлили қиѐсӣ ва омилии вазъи ин 

бахши иқтисодӣ дар солҳои 2010 – 2019 хулоса кардааст, ки ба ҳаҷми 

гардиши чаканаи мол дар савдои чаканаи кишвар асосан шаш омил:: 1. 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии ватанӣ, аз он ҷумла молҳои 

истеъмолӣ ба ҳар нафар аҳолӣ дар муддати сол, млн. сомонӣ; 2. истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар нафар аҳолӣ / сол, млн. сомонӣ. 3. воридоти 

молҳои истеъмолӣ аз хориҷи кишвар; 4. даромадҳои пулии аҳолӣ ба 

ҳисоби як нафар / сол, сомонӣ; 5. ҳаҷми миѐнаи музди меҳнати ҳармоҳаи 
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кормандон, сомонӣ; 6. шумораи аҳолии Тоҷикистон дар охири сол таъсир 

мерасонанд. Дар ин росто, муаллиф тариқи истифодаи услуби таҳлили 

иқтисодӣ - риѐзиро дар ду вариант: 1. Муодилаи ростхаттаи Ух=а+вх; 2. 

Муодилаи регрессионии бисѐромилаи Ух=а0+в1х1+ в2х2 + ... + вnхn 

истифода намудааст.  

Натиҷаҳои ҳисоби иқтисодии тавассути барномаи стандартии 

компютерӣ эътимоднок ва саҳеҳ буда имконият фароҳам сохт, ки онро 

муаллиф барои истифодаи пешгӯи дар давраи дарозмуддат пешниҳод ва 

асоснок намудааст [8-М]. 

8. Муаллиф зарурати таҳияи  самтҳои афзалиятноки стратегияи 

рушди соҳибкории хурдро дар савдои чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

давраи то соли 2030-м пешгӯи ва асоснок пешниҳод кардааст, аҳамияти 

илмиву амалӣ дорад [9-М]. 

Дар кори диссертатсионӣ исбот ва пешниҳод кардааст, ки таъмини 

фаъолияти озоди соҳибкории хурд дар чорчубаи қонуну меъѐрҳои ҳуқуқӣ, 

риояи ҳуқуқи бахши соҳибкоронии хурди хусусӣ, инчунин дар шарики бо 

сохторҳои давлатӣ, такмили низоми дастгирии давлатии рушди босуръати 

фаъолияти ин бахши иқтисодӣ бо иловаи таҳияи стратегияи асосноки 

илмию амалӣ метавонад ба инкишофи устувори иқтисодию иҷтимоии 

кишвари Тоҷикистон, ба афзоиши бемайлони сатҳи некуаҳволии аҳолӣ 

мусоидат намояд [8-М].  

9. Дар диссертатсия унвонҷу бори аввал дар Тоҷикистон таҳия ва 

қабули қонуни махсуси Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дастгирии 

давлатии соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» -ро асоснок ва 

пешниҳод кардааст. Ба андешаи муаллифи таҳқиқот таҳия ва тасдиқи 

қонуни мазкур аз рӯи тартиби муқарраршуда ба таҳкими заминаҳои 

ҳуқуқии танзими давлатӣ ва дастгирии соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мусоидат хоҳад намуд. [16-М]. 
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Муаллифи кори илмии мазкур ақидаеро ироа намудааст, ки рушди 

соҳибкории хурдро дар асоси татбиқи амалии дастовардҳои нави илмӣ-

инноватсионӣ барои омӯзиш, баррасӣ қарор дода ва таклифу 

пешниҳодҳои худро пешкаш кардааст, ки ба талаботи муносибатҳои 

иқтисодии замони муосир ҷавобгӯ мебошад. 

Дар робита бо ин, аз ҷониби муаллиф матритсаи афзалият ва 

монеаҳо дар роҳи рушди босуръати соҳибкории хурди инноватсиониро 

дар савдои чакана ва субъектҳои хоҷагидории соҳа таҳқиқ ва асоснок 

кардааст [7-М]. 

10. Дар диссертатсия пажуҳишгар дар заминаи таҳлили вазъи 

соҳибкории хурд дар савдои чакана ва хӯроки умумӣ, ки солҳои 2010-

2020-ро дарбар гирифтааст, бо истифодаи услуби амсилабандии иқтисодӣ 

– риѐзӣ, аз он ҷумла муодилаи коррелиятсионӣ - регрессионии 

бисѐромила тариқи ҳисобҳои иқтисодии пешгӯии тақозои аҳолӣ, ки 

воқеан дар ҳаҷми гардиши чаканаи мол дар савдои хусусии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон инъикос ѐфтааст, зимнан барои давраи то соли 2030 муайян 

ва асоснок намудааст, ки ба андешаи ӯ аҳамияти илмиву амалӣ дорад [6-

М; 8-М] .         

Ҳамин тариқ, таҳлил ва баррасии фаъолияти соҳибкории хурд, 

татбиқи амалии  пешниҳодҳои муаллифи диссертатсия имкон фароҳам 

месозанд, ки ин намуди фаъолияти иқтисодӣ бо дарназардошти 

механизми танзим ва дастгирии давлатӣ дар оянда бояд рушди босуръат 

пайдо намояд ва нақши босазои он дар инкишофи иқтисоди бозорӣ ва ба 

ин васила барои баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии аҳолӣ таъсири 

назаррас ва бештар бошад.            

 

Б) ТАВСИЯҲО ОИД БА ИСТИФОДАИ АМАЛИИ НАТИҶАҲО 

1. Дар асоси баррасӣ ва таҳқиқ кардани асосҳои назариявию 

методологии ташаккул ва рушди соҳибкории хурд дар шароити иқтисоди 
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бозорӣ муаллиф ба муҳтавои асарҳои илмии олимони хориҷӣ ва ватанӣ 

такя намуда, онҳоро аз назари интиқодӣ мавриди хулосабардорӣ қарор 

додааст. Дар ин ҷода ба андешаи муаллиф истилоҳҳои поягии моҳити 

―Соҳибкорӣ‖, ―Соҳибкор‖, ―Соҳибкории хурд‖, ―Соҳибкории хурди 

хусусӣ‖, хусусн дар мисоли маводҳои бахши савдои чакана аниқ ва бо 

баъзе иловаҳою тағйиротҳо даққиқу мукаммал гардонида шудааст. Дар 

баробари ин муаллиф таҳаввули мафҳуми соҳибкории хурд ва муҳити 

соҳибкориро дар заминаи фикру андешаи олимони дигар ва ҳамзамон 

ақидаи худаш асоснок кардааст, ки бешубҳа дорои аҳамияти илмӣ ва 

амалӣ мебошад [5-М; 2-М]. 

2. Дар диссертатсия зимни ба анҷом расонидани таҳлилҳои 

комплексӣ ва омилӣ муаллиф ба хулоса омадаст, ки омӯзиши вазъ ва 

омилҳои таъсиррасони беруна ва дохилии фаъолияти соҳибкории хурд 

масоили замонавӣ ва заруртарин дар пешбурди ин фаъолият бояд арзѐбӣ 

гардад. Вобаста бо ин дар диссертатсия вожаҳои ―Муҳити соҳибкорӣ‖, 

―Муҳити сармоягузорӣ‖, ―Иқлим ѐ фазои мусоиди соҳибкорӣ‖ ва ғайра 

имрӯз дар илму таҷрибаи хоҷагидории бозорӣ ва фаъолияти оқилона ва 

мақсадноки соҳибкории хурд новобаста аз шаклу намудҳои он мавриди 

истифодаи амалӣ қарор дода шаванд.  

Муаллиф пешниҳод кардааст, ки муҳайѐ сохтани муҳити мусоиди 

соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ ба талаботи қонунҳои дар амал 

истифодашаванда нисбати субъектҳои соҳибкории хурду миѐна ба мақсад 

хеле мувофиқ аст. Ба ақидаи муаллифи кори илмӣ муҳити соҳибкорӣ –ин 

кулли шарту шароит, омилҳои берунаю дохилии иқтисодӣ, ташкилӣ, 

иҷтимоӣ, сиѐсӣ ва ғайра мебошанд, ки истифодаи онҳо ѐ муҳаѐ кардани 

чунин шароити зарурӣ дар пешбурди соҳибкори хурд низ шароит 

фароҳам месозад ва ин муҳит чизи шахшудаи доимӣ набуда, бо таъсири 

омилҳои номбаршуда, метавонанд мусбат ѐ манфӣ бошанд, тағйир ѐбанд. 

Бо ин сабаб пайдоиши тағйиротҳои намоѐн бояд ҳамеша дар маркази 
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таваҷҷуҳи соҳибкорон, субъектҳои корхонаҳои хурду инфиродӣ ва зери 

назорати қатъии сиѐсати иқтисодии давлат қарор гиранд [15-М; 14-М].   

3. Муаллиф аҳамияти истифодаи оқилонаи таҷрибаи хориҷии 

соҳибкории хурдро бо назардошти анъанаҳои ҳунарҳои мардумӣ ва 

хусусиятҳои хоси милии Тоҷикистон, ки асосан дар шароити амали 

муносибатҳои бозорӣ дар мисоли савдои чаканаи кишвар ба таври далелнок 

исбот намудааст. Бояд зикр кард, ки рушди босуръати бахши хурди 

иқтисодиѐти кишварҳои ИМА, Ҷопон, Хитой, Гонконг, Малайзия, давлатҳои 

Иттиҳоди Аврупо (Олмон, Британияи Кабир, Фаронса, Канада ва ғ.) омили 

муҳимми назаррас дар ташаккули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (ММД) – (55 – 

70%), ҷойҳои нави корӣ – (70 – 80%), сарчашмаи боэътимоди навгониҳо ва 

рушди содироти маҳсулот ба хориҷи мамлакат, инчунин омили ғанигардонии 

бозори истеъмолӣ ва таҳкимбахши мавқеи ҳақиқии рақобаттавонӣ ба шумор 

меравад. Ҳамзамон, муаллиф фикру андешаҳои худро нисбати низоми 

меъѐргирии  соҳибкории хурд, миѐна ва бузург бо назардошти таҷрибаи 

як қатор кишварҳои хориҷӣ дар шакли ҷадвал возеву равшан пешкаш 

намудааст, ки бояд таваҷҷуҳи олимон, коршиносони соҳаи иқтисодиѐт ва 

сохторҳои давлатию ҷамъиятиро ба худ ҷалб кунад  [4-М; 6-М].  

4. Таҳлилҳои вазъи муосири фаъолияти иқтисодӣ дар Тоҷикистон ба 

анҷом- расонда имкон доданд, ки муаллифи диссертатсияи мазкур 

пешниҳод кардааст, ки хуб мебуд, рушди соҳибкории хурд дар 

иқтисодиѐти муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон дар натиҷаи таҳия ва 

татбиқи маҷмӯи тадбирҳои мушаххаси ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ, 

иҷтимоӣ, технологӣ ва сиѐсӣ, қабули қонунҳои махсус дар самти 

дастгирии давлатӣ, ҷудо кардани ресурсҳои иқтисодии мақсаднок аз 

ҳисоби буҷаи давлатӣ марбут ба ин масъалаи зарури иқтисоди бозорӣ, 

беҳтар намудани муҳити пешбурди соҳибкории хурд ва сармоягузорӣ, 

рақобати бозорӣ, дастгирии давлатии соҳибкории хурд, аз он ҷумла 

соҳибкории хурд дар тамоми соҳаҳои иқтисодӣ, аз ҷумла дар савдои 
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чаканаи маводи озуқаворӣ ва саноатии худи Тоҷикистон ба қатори 

афзалиятҳои давлатӣ ворид карда шавад. Ба ҳамаи ин равандҳои мусбат 

нигоҳ накарда, муаллиф дар кори илмии хеш монеаҳои асосиро (сарбории 

баланди андозгузорӣ, дахолати беасоси маъмурӣ, фоизи нисбатан баланди 

қарзҳои бонкҳои тиҷоратӣ ва ғ.) барои рушди воқеан босуръати 

соҳибкории хурд ва намудҳои он ошкор ва баррасӣ кардааст. Рушди 

соҳибкории хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар муқоиса бо кишварҳои 

ИДМ (Россия, Қазоқистон, Белоруссия ва ғ), кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон  

(Олмон, Италия, Фаронса, Шветсия, Шветсария, Дания, Норвегия, ИМА, 

Канада, Ҷопон, Гонконг, Ҳиндустон, Малайзия, Қувайт ва ғ.) хеле дар 

оқиб мондааст, ки андешидани нақша - чорабиниҳои мушаххас ва 

комплексиро тақозо менамояд [3-М; 6-М]. 

5. Муаллиф дар диссертатсияи мазкур таҳлили намудҳои қиѐсӣ ва 

омилии иқтисодиро дар фаъолияти субъетҳои соҳибкории хурди савдои 

чакана ва ҷудокардани шаш омили асосиро тариқи истифодаи муодилаи 

коррелиатсонӣ ва барномаи стандартии компютерӣ хеле саҳеҳ барои даҳ 

соли оянда (2021-2030) муайян намуда, фикру андешаҳояшро аз назари 

илми иқтисодӣ асоснок пешниҳод кардааст, ки аз аҳамияти илмӣ ва амалӣ 

бархурдор мебошад. Дар заминаи маълумотҳои расмии Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон вазни қиѐсии соҳибкории хурди 

хусусӣ дар соли 2019 дар ҳаҷми гардиши савдои дохилии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба 98,5 % баробар шудааст [8-М]. 

6. Дар боби сеюми диссертатсия, ки асосан моҳияти тавсиявию 

пешниҳодӣ дорад ва дар робита бо ин, зарурати таҳияи стратегияи рушди 

устувори соҳибкории хурдро дар савдои чаканаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

(аз он ҷумла савдои хусусӣ) барои давраи то соли 2030, яъне мӯҳлати 

дарозмуддат ҳисоб ва асоснок кардааст. Муаллиф ҳисобҳои иқтисодии 

пешгӯикардаашро барои давраи дарозмуддат дар мисоли соҳибкории хурд 

дар савдои чаканаи кишвар ҳусни анҷом бахшида, хулосабардорӣ 
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намудааст, ки ба пиндори ӯ бояд дар амали хоҷагидории муосир мавриди 

истифодаи амалӣ қарор гирад [8-М; 6-М]. 

7. Дар натиҷаи таҳқиқотҳои анҷомдодашуда унвонҷӯ хулоса 

намудааст, ки механизмҳои ташкилӣ, иқтисодӣ ва ҳуқуқиву меъѐрии 

дастгирии давлатии соҳибкории хурд новобаста аз он, ки ҳоло дар 

мамлакат як қатор санадҳои ҳуқуқӣ дар ин маврид истифода шаванд ҳам, 

вале онҳо нокифоя мебошанд. Дар иртибот бо ин ҳолат, дар диссертатсия 

муаллиф ба таври мушахас пешниҳод кардааст, ки зарурати таҳия ва ба 

тасвиб расонидани қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон ―Дар бораи дастгирии 

давлатии соҳибкории хурд‖ барои истифодаи ин намуди соҳибкорӣ дар 

соҳаҳои иқтисодиѐти Тоҷикистон, аз он ҷумла савдои чаканаву яклухт ва 

хӯроки умумӣ зарурати воқеӣ ба миѐн омадааст, афзалиятноки давлатӣ 

дорад [16-М]. 

8. Муаллиф пешниҳод ва асоснок намудааст, ки рушди босуръати 

соҳибкории инноватсионии хурд яке аз роҳҳои стратегии расидан ба 

ҳадафҳои стратегии милии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

дарозмуддат хулосабардорӣ ва пешниҳод намуд, ки талаби замони муосир 

ба шумор меравад. Вобаста ба ин дар диссертатсия зербоби махсус ба 

таҳқиқи рушди соҳибкории хурди инноватсионӣ дахл дорад. Муаллиф дар 

ин хусус пешниҳод кардааст, ки маҳз бо роҳи дар амали хоҷагидории 

бозорӣ татбиқ намудани дастовардҳои илму дониш, техника ва 

технологияҳои замонавӣ, низоми идоракунӣ ва маркетинги инноватсионӣ 

дар ин бахши тақдирсози иқтисодиѐт ба дараҷаи сифатан баланди 

тарақиѐт танҳо бо шарти ба сиѐсати инноватсионӣ ва навгониҳои илмию 

таҳқиқотӣ асосѐфта, метавонад дар ҳамкории судманд бо намуди 

соҳибкории бузург, шарикии бахши хусусию давлат ва бо дастгирии 

ҳамаҷонибаи давлат дар ояндаҳои наздиктарин, ки бояд татбиқи амалии 

худро ѐбанд. Дар натиҷа, ҳам иқисодиѐти кишвар бо суръати нисбатан 

баланду устувор рӯ ба инкишоф меорад, ба ин васила, сатҳи зиндагии 
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аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд ба сатҳи баландтар ва шоиста 

хоҳад расид. Муаллиф дар дисертатсия лоиҳаи барномаи рушди 

соҳибкории хурди инноватсиониро асоснок ва пешниҳод кардааст, ки 

зимнан дорои аҳаммияти илмӣ ва амалӣ мебошад [7-М]. 
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Замимаи  1.1.1 

Баҳогузории олимони иқтисоддон ба нишонаҳои асосии истилоҳҳои “Соҳибкор” ва “Соҳибкорӣ” 

 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф 

Нишонаҳо Хавф / 

номуайянӣ 

Соҳиби 

корхона 

Ташкил ва 

идоракунии 

истеҳсолот 

Дониш Оқилона 

Навовар, 

навоварӣ, 

имкониятҳои 

нав 

Масъулият 
Гирифтани 

фоида 

Омезиши 

тамоми омилҳои 

истеҳсолот ба 

раванди ягонаи 

хоҷагидорӣ Муаллиф  

Р. Кантилон +         

А. Смит + + +       

К. Бодо  + +    +   

Ж.-Б. Сэй  + + +     + 

А. Маршалл + +    + + +  

М. Вебер     +     

Й. Шумпетер      +    

А. Петражицкий + +     +   

А. Каминка        +  

Ф. Найт +      +   

Д. М. Кейнс +    +     

Д. МакКлелланд +         

П. Друкер      +    

Ф. Хайек    + + +  +  

П. Самуэльсон +   +  +    

К. Макконелл и С. Брю +  +   +   + 

Р. Хизрич +     +  +  

Т. Ю. Горькова         + 

М. П. Войнаренко      +    

В. С. Балабанов      +    

М.И. Прыгунова + + + + + + + + + 
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Замимаи 1.3.1. 

Сохторҳои дастгирии давлатии рушди соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Сарчашма: Таҳияи муаллиф, тибқи маводҳои омории Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Вазорати рушди иқтисод ва савдои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тоҷикистон. 

Cохторҳои дастгирии 

давлатии рушди 

соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

1. Шўроҳои машваратї 

оид ба бењсозии фазои 

сармоягузориву 

соњибкорї 

Миќдор 

69 

2. Ассотсиатсияњои соњибкорї 
Аз љумла: 

Миќдор 
186 

 
дар вилояти Хатлон 
вилояти Суѓд 
вилояти Мухтори 
Кўњистони Бадахшон 

шаҳру ноҳияҳои минтаќаи 
Рашт 

шаҳру ноҳияҳои тобеи 

љумҳурӣ 
шаҳри Душанбе 

41 

32 

46 

 

11 

14 
 

42 

3. Минтаќањои озоди 
иќтисодї 

Миқдор  5 

4. Фонди дастгирии 
соҳибкорӣ 

 

5. Муассисаҳои 

давлатии «Ташаккул ва 

рушди соҳибкории 

Тоҷикистон» 

(бизнес инкубаторҳо) 
 

Миқдор  

5 

М
и

қ
д

о
р

 

8
5
 

  

6
. 
М

ар
к
аз

ҳ
о
и

 

х
и

зм
ат

р
ас

о
н

и
и

 

те
х
н

и
к
ӣ

 б
а 

х
о

ҷ
аг

и
ҳ
о
и

 

д
еҳ

қ
о
н

ӣ
 (

ф
ер

м
ер

ӣ
) 

 

Миқдор  

73 

7. Ташкилотњои ќарзии молиявї 
Аз љумла: 

 
18 

20 

6 

29 

252 

1200 
 

 бонкњои сањњомию тиљоратї 
 ташкилоти амонатии ќарзии хурд 
 ташкилоти қарзии хурд 

 фонди ќарзии хурд 
 филиалњои ташкилотњои ќарзї 
 марказњои хизматрасонии бонкї 

 

8. Технопаркњо ва марказњои инноватсионї 
Аз љумла: 

 

Миқдор 

26 

  
Технопаркњо дар муассисаҳои олии таълимӣ 

Марказҳои инноватсионӣ дар донишгоҳо 

Маркази рушди инноватсионӣ дар сохторҳои Академияи илмњо 
Маркази илмии механикунонии кишоварзї ва технологияи 
инноватсионии Академияи илмњои кишоварзии 

 

19 
3  
3  
 
1 
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Замимаи 1.3.2. 

Маълумот аз рӯи рейтинги пешбурди соҳибкорӣ дар кишварҳои Аврупо ва минтақаи Осиѐи Марказӣ 

 

Ҳисоби муаллиф 

№ Давлатҳо 

Солҳо Фарқият (+,-) 

Шумораи 

ислоҳоти 

иҷрошуда 

2015 2018 2019 2020 

С
о
л
и

 2
0
2
0
 

н
и

сб
ат

и
 с

о
л
и

 

2
0
1
5
 

С
о
л
и

 2
0
2
0
 

н
и

сб
ат

и
 с

о
л
и

 

2
0
1
9
 

М
ав

қ
еъ

 д
ар

 

р
ей

ти
н

г 

(1
–
1
9
0
) 

Нишондиҳан-

даи сабукии 

пешбурди 

соҳибкорӣ 

(0–100) М
ав

қ
еъ

 д
ар

 

р
ей

ти
н

г 

(1
–
1
9
0
) 

Нишондиҳан-

даи сабукии 

пешбурди 

соҳибкорӣ 

(0–100) М
ав

қ
еъ

 д
ар

 

р
ей

ти
н

г 

(1
–
1
9
0
) 

Нишондиҳан-

даи сабукии 

пешбурди 

соҳибкорӣ 

(0–100) М
ав

қ
еъ

 д
ар

 

р
ей

ти
н

г 

(1
–
1
9
0
) 

Нишондиҳан-

даи сабуки 

пешбурди 

соҳибкорӣ 

(0–100) 
Соли 

2018 

Соли 

2019 

1 Сингапур 1 88,27 2 84,57 2 85,24 2 86,2 +1 - 0 2 

2. Германия  14 79,73 20 79,00 24 78,90 22 79,7 +8 -2 2 1 

3 Япония 29 74,80 34 75,68 39 75,65 29 78,0 - -10 3 2 

4 Франсия 31 73,88 31 76,13 32 77,29 32 76,8 +1 - 1 3 

5 Испания 33 73,17 28 77,02 30 77,68 30 77,9 -3 - 3 1 

6 Китай 90 62,58 78 65,29 46 73,64 31 77,9 -59 -15 3 5 

7 Туркия 55 68,66 60 69,14 43 74,33 33 76,8 -22 -10 3 7 

8 Италия 56 68,48 46 72,70 51 72,56 58 72,9 +2 +7 3 1 

9 Беларусия 57 68,26 38 75,06 37 75,77 49 74,3 -8 +12 1 2 

10 Россия 62 66,6 35 75,50 31 77,37 28 78,2 -34 -3 3 4 

11 Қазоқистон 77 64,59 36 75,44 28 77,89 25 79,6 -52 -3 4 3 

12 Озорбойҷон 80 64,08 57 70,9 25 78,64 34 76,7 -46 +9 5 8 

13 Украина 96 61,52 76 65,75 71 68,25 64 70,2 -32 -7 3 3 

14 Кирғизистон 102 60, 74 77 65,70 70 68,33 80 67,8 -22 +10 1 4 

15 Узбекистон 141 54,6 74 66,33 76 67,40 69 69,9 -72 -7 5 3 

16 Тоҷикистон 166 48,57 123 56,86 126 57,11 106 61,3 -60 -20 2 1 

17 Афғонистон 183 41,16 183 36,19 167 47,77 173 44,1 -10 +6 1 2 
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Замимаи 2.1.1. 

Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурди вилояти Суғд, 

ВМКБ, Ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ва шаҳри Душанбе дар солҳои 2012-2018 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо  с.2018 

нисбат 

ба 

соли 

2012, +,- 

с.2018 

нисбат 

ба 

соли 

2012, % 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Шумораи корхонаҳои хурди 

амалкунанда, воҳид 
3367 3890 4810 5394 5176 4919 

 

4455 

 

+1088 132,3 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

18744 19651 27513 30218 28436 21368 18916 +172 100,9 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, миллион сомонӣ 

2363,2 2849,9 4271,1 5501,6 6170,9 3793,1 4351,7 +1988,5 184,1 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) миллион 

сомонӣ 

133,3 177,9 249,4 318,5 329,1 216,5 218,8 + 85,5 164,1 

Вилояти Хатлон 

Шумораи корхонаҳои хурди 

амалкунанда  
85 89 137 391 257 281 204 + 119 

2,4 

марот. 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

556 601 784 1339 1474 1558 1326 +770 
2,4 

марот. 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, миллион сомонӣ 

14,1 13,4 19,9 65,5 114,4 233,8 213,9 +199,8 
15,2 

марот. 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) миллион 

сомонӣ 

2,1 2,4 3,0 6,7 7,0 7,6 7,5 +5,4 
3,6 

марот. 

Вилояти Суғд 

Шумораи корхонаҳои хурди 

амалкунанда  
742 931 1517 1628 1366 1190 1070 +328 144,2 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

4353 4605 8067 8785 6733 5667 5091 +738 116,9 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, миллион сомонӣ 

377,2 591,25 1369,9 1750,3 1725,0 1065,5 1314,4 +937,2 
3,5 

марот. 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) миллион 

сомонӣ 

19,1 22,7 44,9 66,0 50,5 39,3 41,7 +22,6 
2,2 

марот. 

ш. Душанбе 

Шумораи корхонаҳои хурди 

амалкунанда  
2182 2479 2555 2740 2832 2575 2373 +191 108,7 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

11281 11403 15072 16639 16552 10122 9145 - 2136 - 18,9 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, миллион сомонӣ 

1575,8 1737,5 2401,8 3008,4 3581,6 1892,1 1945,5 +369,7 123,5 

Фонди музди меҳнат (аз 100,5 134,7 179,3 218,6 241,9 134,9 139,2 +38,7 138,5 
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ҷумла дуҷоякорон) миллион 

сомонӣ 

НТҶ 

Шумораи корхонаҳои хурди 

амалкунанда  
352 386 593 623 716 864 790 +438 

2,2 

марот. 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

2489 2950 3495 3359 3611 3967 3316 + 827 133,2 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, миллион сомонӣ 

394,5 506,6 477,6 674,2 747,9 598,9 873,2 +442,7 
2,2 

марот. 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) миллион 

сомонӣ 

11,5 17,9 22,6 26,6 29,4 33,8 29,1 +17,6 
2,5 

марот. 

ВМКБ 

Шумораи корхонаҳои хурди 

амалкунанда  
6 5 8 12 5 8 18 +12 

3,0 

марот. 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

65 92 95 96 49 54 38 - 27 - 41,5 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, миллион сомонӣ 

1,6 1,2 1,9 3,1 1,3 2,8 4,8 +3,2 
3,0 

марот. 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) миллион 

сомонӣ 

0,1 0,2 0,4 0,7 0,3 0,9 1,2 +1,1 
12,0 

марот. 

 

 Замимаи 2.1.2.  

 Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурд дар шаҳри Душанбе ва 

ноҳияҳои он, ки мақоми шахси ҳуқуқиро доранд, дар охири сол 

 

Солҳо  с.2018 

нисбат 

ба 

соли 

2012, 

+,- 

с.2018 

нисбат 

ба 

соли 

2012, 

% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

шаҳри Душанбе 

Шумораи корхонаҳои 

хурди амалкунанда  
2182 2479 2555 2740 2832 2575 2373 +191 108,7 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

11281 11403 15072 16639 16552 10122 9145 - 2136 - 18,9 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, ҳазор сомонӣ 

1575,8 1737,5 2401,8 3008,4 3581,6 1892,1 1945,5 +369,7 123,5 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) ҳазор 

сомонӣ 

100,5 134,7 179,3 218,6 241,9 134,9 139,2 +38,7 138,5 

ноҳияи Шоҳмансур 

Шумораи корхонаҳои 

хурди амалкунанда  
586   644 573 652  640 568 517 - 69 -11,7 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

2689    2910 

 

3397 3747 3491 1952 1628 -1061 -39,4 
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дуҷоякорон), нафар 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, ҳазор сомонӣ 

306,7 461,4 436,8 496,7 782,7 335,9 281,3 -25,4 -8,3 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) ҳазор 

сомонӣ 

25022,3   40091,1 42206,2 47371,4 49726,5 23543,8 21439,8 -3582,5 -14,3 

ноҳияи И. Сомонӣ 

Шумораи корхонаҳои 

хурди амалкунанда  
547    613 615 619 642 586 520 - 27 - 4,9  

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

2589    2620 3288 3545 3545 2155 1785 -804 -31,1 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, ҳазор сомонӣ 

335,2  338,4 467,6 621,1 642,8 309,8 282,7 -52,5 -15,7 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) ҳазор 

сомонӣ 

27071,3  34017,7 40651,1 48036,1 58664,4 36465,0 33861,4 6790,1 125,1 

ноҳияи Фирдавӣ 

Шумораи корхонаҳои 

хурди амалкунанда  
447    520 521 566 614 541 491 +44 109,8 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

2584    2335 3480 4028 4032 2329 2305 -279 -10,8 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, ҳазор сомонӣ 

265,3  329,6 532,7 711,5 803,7 499,1 622,3 +357,0 
2,3 

марот. 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) ҳазор 

сомонӣ 

20942,3 24416,8 36557,2 49003,9 54036,0 25561,0 31502,4 +10560,1 150,4 

ноҳияи Сино 

Шумораи корхонаҳои 

хурди амалкунанда  
602    702 846 903 936 880 845 +243 140,4 

Шумораи миѐнаи 

кормандони дар 

рӯйхатбудаи онҳо (бе 

дуҷоякорон), нафар 

3401   3538 4907 5319 5484 3686 3427 +26 100,8 

Даромад аз фурӯши 

маҳсулот (кор, хизмат) дар 

як сол, миллион сомонӣ 

668,5  608,1 964,7 1179,2 1352,5 747,4 759,2 +90,7 113,6 

Фонди музди меҳнат (аз 

ҷумла дуҷоякорон) 

миллион сомонӣ 

27563,2 36122,4 59924,5 74156,3 79470,2 49363,5 52439,9 +24876,7 190,3 
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Замимаи 2.1.3. 

Миқдори корхонаҳои савдои чакана ва хӯроки омма дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

солҳои 2012 -2018 

 Солҳо соли 2018 

нисбати 

соли 2012, 

% 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Корхонаҳои савдои 

чакана, ҳамагӣ 
11528 12119 11548 12983 14271 15178 14708 127,5 

аз ҷумла: 

корхонаи савдои чаканаи 

давлатӣ ва кооперативӣ 
  2375 1936 2275 2703 3103 3987 3872 163,0 

корхонаи савдои чаканаи 

хусусӣ 
9153 10183 9273 10708 11168 11191 10836 118,4 

Корхонаҳои хӯроки омма, 

ҳамагӣ 
2686 2677 2624 2656 2717 2748 2757 102,6 

аз ҷумла: 

корхонаҳои хӯроки оммаи 

давлатӣ ва кооперативӣ 
536 436 454 648 676 621 515 96,0 

корхонаҳои хӯроки оммаи 

хусусӣ 
2150 2241 2079 2008 2041 2127 2242 104,3 

 
Тамоюли тағйирѐбии шумораи корхонаҳои хӯроки омма вобаста ба шаклҳои моликият дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  (дар охири сол) 

Нишондиҳандаҳо 2012  2013  2014  2015  2016 2017  2018 

соли 2018 

нисбати 

соли 2012,  

% 

Ҳамагӣ корхонаҳои хӯроки 

омма, адад 

аз он ҷумла: 

2686 2677 2624 2656 2717 2748 2757 102,6 

корхонаҳои моликияти давлатӣ 

ва кооперативӣ, адад 
536 436 454 648 676 621 515 96,0 

вазни қиѐсӣ нисбатӣ ҳамагӣ 

корхонаҳои хӯроки омма, %  
19,9 16,2 17,3 24,4 24,9 22,6 18,7 -1,2 

корхонаҳои моликияти хусусӣ, 

адад.  
2150 2241 2079 2008 2041 2127 2242 104,3 

вазни қиѐсӣ нисбатӣ ҳамагӣ 

корхонаҳои хӯроки омма, % 
80,1 83,8 82,7 75,6 75,1 77,4 81,3 +1,2 

 

Тамоюли тағйирѐбии шумораи корхонаҳои савдои чакана вобаста ба шаклҳои 

моликият дар Ҷумҳурии Тоҷикистон  (дар охири сол) 

Нишондиҳандаҳо 2012  2013  2014  2015 2016  2017 2018 

соли 2018 

нисбати 

соли 2012,  

% 

Ҳамагӣ корхонаҳои савдои 

чакана, адад 

аз он ҷумла: 

 

11528 

 

12119 

 

11548 

 

12983 

 

14271 

 

15178 

 

14708 

 

127,6 

корхонаҳои моликияти давлатӣ 

ва кооперативӣ, адад 

 

2375 

 

1936 

 

2275 

 

2703 

 

3103 

 

3987 

 

3872 

 

163,0 

вазни қиѐсӣ нисбатӣ ҳамагӣ 

корхонаҳои савдои чакана, %  
20,6 16,0 19,7 20,8 21,7 26,2 26,3 +5,7 

корхонаҳои моликияти хусусӣ, 

адад.  
9153 

 

10183 
9273 10708 11168 11191 10836 118,4 

вазни қиѐсӣ нисбатӣ ҳамагӣ 

корхонаҳои савдои чакана, % 
79,4 84,0 80,3 79,2 78,3 73,8 73,7 -5,7 

Сарчашама: Савдо ва хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Душанбе: АОНПҶТ, 2019.-С.41 
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Замимаи 2.1.4. 

Нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти корхонаҳои хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 

намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2018, ки мақоми шахси ҳуқуқиро доранд
116

 

 

Ҳамаи намудҳои 

фаъолияти иқтисодии корхонаҳои 

хурд 

Шумораи 

корхонаҳои 

хурд, адад 

Шумораи миѐнаи 

кормандони онҳо, 

нафар 

Даромад аз 

маҳсулоти 

фурӯхташуда, ҳазор 

сомонӣ 

Фонди музди 

меҳнат, ҳазор 

сомонӣ 

со
л
и

 

2
0

1
7
 

со
л
и

 

2
0

1
8
 

со
л
и

 

2
0

1
7
 

со
л
и

 

2
0

1
8
 

со
л
и

 

2
0

1
7
 

со
л
и

 

2
0

1
8
 

со
л
и

 

2
0

1
7
 

со
л
и

 

2
0

1
8
 

4919 4455 21368 18916 3793137,0   4351785,6   216503,3 218859,3 

Фоиз нисбаи нишондиҳандаи  умумии корхонаҳои хурд, % 

Кишоварзӣ, шикор ва 

ҷангалпарварӣ 

1 72 77 304 279 35473,7 30771,4 2399,8 2377,1 

2 1,5 1,7 1,4 1,5 0,9 0,7 1,1 1,1 

Cаноати истихроҷи 

маъданҳои куҳӣ ва 

коркарди конҳо 

1 128 37 641 156 63324,7 16938,8 5927,7 1945,9 

2 2,6 0,8 3,0 0,8 1,7 0,4 2,7 0,9 

Саноати коркард 
1 364 405 1704 1780 91192,0 131708,4 13639,6 17782,1 

2 7,4 9,1 7,8 9,4 2,4 3,0 6,3 8,1 

Нерӯи барқ, газ ва 

таъминоти об 

1 2 3 6 8 72,1 159,9 240,2 30,1 

2 0,04 0,1 0,02 0,04 0,001 0,003 0,1 0,01 

Сохтмон 
1 567 495 2347 1932 581484,6 579078,5 50694,0 43260,7 

2 11,5 11,1 11,0 10,2 15,3 13,3 23,4 19,8 

Савдои яклухт ва чакана, таъмири 

автомобилҳо, 

мототсиклҳо, молҳои маишӣ ва 

маводҳои истифодаи шахсӣ 

1 1886 1713 7730 7026   2531335,0 3010728,8 58593,3 61900,2 

  

2 

  

38,3 38,4 36,2 37,1 66,7 69,2 27,1   28,3 

Меҳмонхонаҳо ва 

тарабхонаҳо 

1 232 207 1591 1221 67381,1 74567,6 9963,7 9362,8 

2 4,7 4,6 7,4 6,4 1,8 1,7 4,6 4,3 

Нақлиѐт, хоҷагии  

анбор ва алоқа 

1 306 318 1209 1288 100311,1 133016,3 11147,6 14402,5 

2 6,2 7,1 5,6 6,8 2,6 3,0 5,1 6,6 

Фаъолияти молиявӣ 
1 59 46 242 158 49447,3 51647,0 6855,0 5046,9 

2 1,2 1,0 1,1 0,8 1,3 1,2 3,2 2,3 

Амалиѐтҳо бо амволи 

ғайриманқул, иҷора ва фаъолияти 

тиҷоратӣ 

1 665 616 2438 2420 173482,7 236334,7 34349,1 40864,3 

2 13,5 13,8 11,4 12,8 4,6 5,4 15,9 18,7 

Маориф 
1 162 149 742 749 21361,8 25216,8 4525,8 5860,2 

2 3,3 3,3 3,4 3,9 0,6 0,6 2,1 2,7 

Тандурустӣ ва хизматҳои 

иҷтимоӣ 

1 184 181 1033 1068 22745,8 30907,1 7687,5 9004,7 

2 3,7 4,1 4,8 5,6 0,6 0,7 3,5 4,1 

дигар хизматҳои 

коммуналӣ, иҷтимоӣ  

ва шахсӣ 

1 263 208 1270 831 45696,2 30710,9 9145,0 7021,8 

2 5,3 4,6 5,9 4,4 1,2 0,7 4,2 3,2 

                                            Эзоҳ: 1 - намудҳои фаъолияти иқтисодии корхонаҳои хурд, адад 

                                                       2 - намудҳои фаъолияти иқтисодии корхонаҳои хурд, %** 
 

**Ҳисоби муаллиф  
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Замимаи 2.2.1  
Таҳлили сохтори гардиши мол дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017-2018. 

 

Гурӯҳи 

молҳо 

 

Номгӯи гурӯҳи молҳо 

Соли 2017  Соли 2018  Суръати 

рушд, 

% 

Фарқият, (+,–) 

Ҳазор 

сомонӣ 

Вазни 

қиѐсӣ, 

% 

Ҳазор сомонӣ Вазни 

қиѐсӣ, 

% 

Мутлақ, 

ҳазор сомонӣ 

Нисбӣ, 

% 

М
о

л
ҳ
о

и
 о

зу
қ

а
 

Гӯшт ва колбаса 1370448,1 20,0 1369529,6 17,3 99,9 -918,5 - 0,1 

Моҳӣ ва маҳсулоти 

хӯроквории 

баҳрӣ, шӯрмоҳиҳо 

44361,3 0,7 55121,4 0,6 124,2 +10760,1 +24,2 

Консерваҳо   41984,9 0,5 42356,8 0,5 100,9 +371,9 +0,9 

Равғанҳо   442029,0 5,5 556159,9 5,6 125,8 +114130,9 +25,8 

Шир ва маҳсулоти ширӣ 118032,8 1,4 129951,7 1,5 110,1 +11918,9 +10,1 

Панир   38816,2 0,5 48126,9 0,5 124,0 +9310,7 +24,0 

Тухм ва маҳсулоти тухм 100605,1 1,2 106490,6 1,3 105,9 +5885,5 +5,9 

Қанд    138629,1 1,8 183769,9 1,7 132,6  +32,6 

Маҳсулоти қаннодӣ, 

мураббо, ҷем, 

повидло, асал 

392914,6 4,7 434565,2 5,0 110,6 +45140,8 +10,6 

Чой   141797,8 1,7 152684,6 1,8 107,7 +10886,8 +7,7 

Намак   31686,7 0,4 35065,9 0,4 110,7 +3379,2 +10,7 

Нону бӯлка 127538,8 1,5 186614,4 1,6 146,3 +59075,6 +46,3 

Орд   756519,0 8,6 1010712,4 9,5 133,6 +254193,4 +33,6 

Ярма ва лӯбиѐӣ  182990,5 2,3 208645,2 2,3 114,0 +25654,7 +14,0 

Маҳсулоти макаронӣ 128331,0 1,5 147919,3 1,6 115,3 +19588,3 +15,3 

Картошка   212300,6 3,6 152903,1 2,7 72,0 -86331,2 -28,0 

Сабзавот   239234,3 3,2 157127,4 3,0 65,7  -34,3 

Мева, буттамева, ангур, 

тарбуз ва 

харбуза 

167147,1 2,3 148282,8 2,1 88,7 -18864,3 -11,3 

Машруботи спиртдор 60996,9 0,9 71619,5 0,8 117,4 +10622,6 +17,4 

Нӯшокиҳои беспирт 107734,6 1,3 140678,5 1,4 130,6 +32943,9 +30,6 

Чорвои зинда 2572164,1 31,7 2579608,8 32,5 100,3 +7444,7 +0,3 

Дигар молҳои хӯрокворӣ 505402,1 4,8 536827,0 6,4 106,2 +31424,9 +6,2 

Ҳамагӣ молҳои озуқа 7921665,2 100 17180974,8 100 107,6 +9259309,6 +7,6 

М
о

л
ҳ
о

и
 ғ

а
й

р
и

о
зу

қ
а
 

  

Газвор  –ҳамагӣ  940276,1 11,9 942419,3 11,4 100,2 +2143,2 +0,2 

Пахтагин   217557,3 3,1 187214,9 2,6 86,1 -30342,4 -13,9 

Матоъ ва рӯймолҳои 

пашмин 
111250,9 1,1 107204,5 1,3 96,4 -4046,4 -3,6 

Абрешимӣ    64278,3 0,7 68789,7 0,8 107,0 +4511,4 +7,0 

Кaтонӣ   21426,1 0,3 23072,4 0,3 107,7 +1646,3 +7,7 

Либос ва либоси таг 205196,1 2,0 187779,5 2,5 91,5 -17416,6 -8,5 

Мӯина, маҳсулоти мӯина 

ва 

каллапӯшҳо 

97252,0 1,0 97413,3 1,2 100,2 +161,3 +0,2 

Маҳсулоти кашбофӣ 98065,6 1,5 76732,1 1,2 78,2 -21333,5 -21,8 

Ҷӯробу пайпоқ 76639,5 0,5 78035,3 0,9 101,8 +1395,8 +1,8 

Пайафзол - ҳамагӣ 377429,0 4,7 389366,2 4,6 103,2 +11937,2 +3,2 

Собуни ҷомашӯӣ ва 

маводи синтетикии 

шустушӯй 

117019,5 1,4 124851,7 1,4 106,7 +7832,2 +6,7 

Собуни дастурӯйшӯӣ 

(мушк) 
28842,8 0,4 29086,6 0,3 100,8 +243,8 +0,8 

Атриѐт ва маводи 

косметикӣ 
80759,9 0,9 81953,9 1,0 101,5 +1194,0 +1,5 

Чарчинворӣ   32963,2 0,5 32865,2 0,4 99,7 -98,0 -0,3 

Ресмонҳо   30491,0 0,5 21628,1 0,4 70,9 -8862,9 -29,1 

Маҳсулоти тамоку ва 

махорка 
32963,2 0,4 35666,3 0,4 108,2 +2703,1 +8,2 

Гӯгирд   11537,1 0,1 12968,6 0,1 112,4 +1431,5 +12,4 

Мебел   175618,5 2,4 193713,7 2,1 110,3 +18095,2 +10,3 
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Гурӯҳи 

молҳо 

 

Номгӯи гурӯҳи молҳо 

Соли 2017  Соли 2018  Суръати 

рушд, 

% 

Фарқият, (+,–) 

Ҳазор 

сомонӣ 

Вазни 

қиѐсӣ, 

% 

Ҳазор сомонӣ Вазни 

қиѐсӣ, 

% 

Мутлақ, 

ҳазор сомонӣ 

Нисбӣ, 

% 

Қолинҳо ва маснуоти 

қолинӣ 
213436,9 2,8 188927,3 2,6 88,5 -24509,6 -11,5 

Соатҳо  30490,9 0,3 39422,2 0,4 129,3 +8931,3 +29,3 

Зарфҳои фулузӣ 45324,4 0,8 45814,0 0,5 101,1 +489,6 +1,1 

Зарфҳои шишагин, чинӣ, 

хомчинӣ, 

сафолин, пластмассӣ ва 

булӯрин 

210964,7 2,6 211513,9 2,6 100,3 +549,2 +0,3 

Молҳои маданӣ  218396,5 2,6 223650,5 2,3 102,4 +5254,0 +2,4 

Велосипед ва мотосиклҳо 39555,9 0,5 38093,4 0,5 96,3 -1462,5 -3,7 

Молҳои барқӣ  87352,6 1,2 92262,8 1,1 110,2 +8510,2 +10,2 

Молҳои бинокорӣ 2098933,9 25,1 2682455,0 25,4 127,8 +583521,1 +27,8 

Молҳои хоҷагӣ 81584,0 0,9 92277,5 1,0 113,1 +10693,5 +13,1 

Ҷавоҳирот    288428,3 2,4 289693,8 3,5 100,4 +1265,5 +0,4 

Автомобилҳо  1072129,2 13,1 993216,7 13,0 92,6 -78912,5 -7,4 

Маҳсулоти нафт  604875,3 7,1 889060,3 7,3 146,9 +284185,0 +46,9 

Дигар молҳои  

ғайриозуқа   
533956,0 7,6 426887,7 6,9 79,8 -107068,3 -20,2 

Ҳамагӣ молҳои 

ғайриозӯқа 
8244998,4 100 8908036,4 100 108,0 +663038,0 +8,0 

 Ҳамагӣ вобаста ба гурӯҳи 

молҳо 
16166663,6  17180974,8  106,3 +1014311,2 +6,3 

Манъба: Ҳисоби дипломант дар асоси маълумотҳои оморӣ ―Нишондиҳандаҳои асосии 

савдо ва хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон‖. - Душанбе: Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019 – С. 409. 


