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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Мушкилоти истифодабарии захираҳои 

молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун омили таъсирбахши рушди 

иқтисодиёти миллӣ, тағйироти сохтории он ва баланд бардоштани сатҳи 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ ба ҳисоб меравад. Самаранок истифода 

бурдани захираҳои ҷалбгардида таҳлили амиқи илмӣ ва омӯзиши усулҳои 

муосири татбиқро ба худ талаб менамояд. Аксари барномаҳои дастгирии давлатии 

соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистон дар шакли лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ, ё 

ин ки шартномаҳои қарзӣ ба субъектҳои кишоварзӣ пешниҳод мегарданд. 

Қарздиҳӣ ба соҳаи кишоварзӣ ҳамчун як омили ҳавасмандгардонии субъектҳои 

соҳаи кишоварзӣ ва баланд бардоштани самаранокии фаъолияти онҳо баромад 

мекунад. 

Дар солҳои охир дар кишварҳои пешрафтаи саноатӣ ба қарздиҳии 

субъектҳои соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар марҳилаи ташаккулёбии он 

таваҷҷуҳи бештар зоҳир карда мешавад. Қариб дар ҳамаи кишварҳо қоидаҳои 

махсуси қарздиҳӣ ба истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ вуҷуд доранд ва 

низомҳои қарздиҳӣ асосан ба муассисаҳои махсуси молиявию қарзии давлатӣ такя 

мекунанд.  

Таҷрибаи дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ дар кишварҳои пешрафта 

нишон медиҳад, ки новобаста ба сатҳи рушди иқтисодӣ ба бахшҳои гуногуни 

соҳаи кишоварзӣ кӯмакҳои молиявии ҳаҷман калони давлатӣ расонида мешавад. 

Ҳадафи ниҳоии онҳо таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзии 

нархаш қобили қабул ва то ҳадди имкон фароҳамсозии шароитҳо барои таъмини 

сатҳи даромаднокии мӯътадили истеҳсолӣ мебошад. Деҳқонон, иҷорагирон ва 

умуман субъектҳои соҳаи кишоварзӣ дар бисёр риштаҳои иқтисодӣ ба 

муассисаҳои давлатӣ алоқамандии зич доранд ва ин муносибатҳо мунтазам 

такмил меёбанд. Ҳеҷ кас ҳеҷ гоҳ чунин қарорҳоеро, ки деҳқонро фавран дар 

вазъияти номусоид гузорад, қабул намекунад. Албатта, ин ба он хоҷагиҳое, ки 

самаранокии паст доранд, дахл надорад. 
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Зарурати дастгирии субъектҳои кишоварзӣ дар сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ 

аён аст, аммо бинобар номукаммалии чорабиниҳо дар сатҳи минтақавӣ оид ба 

дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар пояи зуҳуроти фасод, муқаррар кардани монеаҳо 

дар низоми воридот ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ, ҳимояи бозори дохилӣ 

(протексионизм) ба нафъи истеҳсолкунандагони кишоварзии алоҳидаю ба зиёни 

дигарон мушоҳида мешавад. Доир ба масоили дастгирии субъектҳои соҳаи 

кишоварзӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ аз 21 декабри 

соли 2021 қайд намуданд, ки « ... бо мақсади дастгирӣ дар шароити тағйирёбии 

иқлим ва офатҳои табиӣ, бахусус, хушксолӣ ва обхезӣ, паҳншавии бемории 

КОВИД–19 дар ду соли охир ва пешгирӣ кардани таъсири манфии онҳо 

кишоварзони мамлакат дар соли 2021 аз пардохти андоз аз истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ, яъне андози ягона озод карда мешаванд»1. Албатта, 

дастгирии мазкур то як андозае ба сатҳи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсири 

мусбӣ расонид, лекин он баъзе муаммоҳои дигарро низ ба миён овард, ки 

муҳимтарини онҳо дар мавзӯи рисолаи мазкур қарор гирифтаанд.  

Дар бобати сабабҳои самаранокии пасти дастгирии қарзӣ ва молиявӣ қайд 

намудан лозим аст, ки эҳтиёҷоти субъектҳои кишоварзӣ ба захираҳои молиявию 

қарзӣ масъалаи мубрам ба ҳисоб меравад, чунки бидуни ҷалби захираҳои 

молиявию қарзӣ ба рушди устувори истеҳсолоти кишоварзӣ дар кишвар ноил 

гардидан ғайриимкон мебошад.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Ба омӯзиши масъалаи ҷалби захираҳои 

молиявию қарзӣ ба соҳаи кишоварзӣ таҳқиқотҳои олимони хориҷӣ - Дорнбуш Р., 

Кейнс Ҷ.М., Маркс К., Рикардо Д., Самуэлсон П., Сей Ж.Б., Смит А., Фишер С., 

Шарп У., Шмалензи Р. ва дигарон, олимони ватанӣ - Давлатзода Қ.Қ., Зиёев З.М., 

Қаюмов Н.К., Қодирзода Д.Б., Пириев Д.С., Раҳимзода Ш.М., Раҳимов Р.К., 

Саидмуродов Л.Х., Солеҳзода А.А., Хушвахтзода Қ.Х., Шарипов Б.М. ва дигарон 

бахшида шудаанд.  

 
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Дар 

бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» / Душанбе, 21.12.2021. - [манбаи электронӣ] 

– URL: http://www.president.tj/node/27417 
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Хусусиятҳои хоси истифодаи захираҳои молиявию қарзии соҳаи кишоварзӣ 

дар корҳои илмии олимони хориҷӣ - Адамов Н.А., Акназарова Р.К., Арихов А., 

Басалаев Е.Б., Злочевский А.Л., Калучина З.И., Ковалев Е., Николаев С.И., 

Павлова Г., Рау В.В., Торопов Д., Ушачева И.Г. ва дигарон, олимони ватанӣ - 

Иброҳимзода И.Р., Қудратов Р.Р., Раҳимзода Ш.М., Раҳимов Р.К., Раҷабов К.Р., 

Умаров Х.У. ва дигарон дарҷ гардиданд.  

Ба таҳқиқи роҳҳои беҳдошти вазъи соҳаи кишоварзӣ ва муҳити 

институтсионалии он корҳои илмии олимони хориҷӣ - Амосов А., Басалаева Е.Б., 

Буздалов А., Гумеров Р.О., Доржиева Д., Мухина Е., Элдиева Г.М., олимони 

ватанӣ - Ғаниев Т.Б., Исайнов Ҳ.Р., Қодирзода Д.Б., Низомова Т.Д., Обидов Ф.С., 

Одинаев Ҳ.А., Султонов З.С., Тағоев Ҷ., Уроқов Д.У., Усманова Т.Ҷ., Файзуллоев 

М.Қ. ва дигарон бахшида шуданд.  

Дар айни ҳол, дар корҳои олимони мазкур масъалаҳои устувории таъмини 

молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ, вазъи муосири дастгирии молиявию 

қарзии субъектҳои кишоварзӣ ва самтҳои афзалиятноки таъмини молиявию 

қарзии субъектҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври васеъ илман 

инъикоси худро наёфтаанд.  

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

диссертатсия ба самтҳои асосии таҳқиқотҳои бунёдию амалӣ, аз ҷумла самтҳои 

«Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» 

(қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, №392), 

«Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021–2025» 

(қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 

декабри соли 2016, №636), «Барномаи маҷмӯавии рушди соҳаи чорводорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 27 марти соли 2018, №160), «Барномаи бехатарии маҳсулоти 

озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2019-2023» (қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 октябри соли 2018, №520), инчунин, бо нақшаи 

корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи молия ва суғуртаи Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон дар доираи мавзӯи «Масъалаҳои такмили танзими молиявии 

https://www.medt.tj/images/20-07-2022-5.pdf
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равандҳои иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ» 

мутобиқат менамояд.  
 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот - таҳияи равишҳои методӣ ва тавсияҳои амалӣ оид ба 

беҳтар намудани таъминоти субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои молиявию 

қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Мутобиқи мақсади таҳқиқот вазифаҳои асосии зерин 

муайян ва ҳал карда шуданд: 

- таҳқиқ ва шарҳи моҳияти иқтисодии воситаҳои молиявию қарзӣ дар 

фаъолияти такрористеҳсолии субъектҳои соҳаи кишоварзӣ; 

- асоснок намудани механизмҳои муосир ва принсипҳои ташаккулёбии 

захираҳои молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ; 

- арзёбии вазъи муносибатҳои муҳими молиявию қарзии таъмини эҳтиёҷоти 

субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон; 

- муайян намудани муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии молиявӣ-

қарзии бахши аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- коркарди самтҳои асосии такмили сиёсати давлатӣ дар соҳаи қарздиҳии 

кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- таҳияи модели математикии ҷалби захираҳои молиявию қарзӣ ва 

истифодаи онҳо дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон. 

Объекти таҳқиқот раванди бо захираҳои молиявию қарзӣ таъмин 

намудани субъектҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Мавзӯи таҳқиқот муносибатҳои молиявӣ ва истеҳсолие мебошанд, ки дар 

раванди таъмини захираҳои молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ ба миён 

меоянд. 

Фарзияи таҳқиқоти илмӣ – истифодабарии самараноки захираҳои 

молиявию қарзӣ дар байни субъектҳои соҳаи аграрӣ барои афзоиши ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқавории кишвар 

нақши муҳим дорад. Барои таъмини самараи мусбии захираҳо таҳияи 
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стратегия ва барномаҳои миёнамуҳлату дарозмуҳлат лозим аст, то ин ки 

тавассути таъсири фишангҳои молиявии давлатӣ марҳилаҳои раванди 

такрористеҳсоли васеъ дар субъектҳои соҳаи кишоварзӣ пурра дар амал татбиқ 

карда шаванд.  

Асосҳои назариявии таҳқиқот аз корҳои илмии олимони ватанӣ ва хориҷӣ 

дар соҳаи ташаккул ва татбиқи сиёсати муосири истифодаи захираҳои молиявӣ 

дар соҳаи кишоварзӣ, ҷанбаҳои бунёдии рушди муносибатҳои молиявию 

иқтисодӣ, инчунин натиҷаҳои таҳқиқоти монографӣ ва нашрияҳои илмӣ доир ба 

мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионии мазкур иборат мебошад. 

Асосҳои методологии таҳқиқот аз усулҳои диалектикӣ оид ба мавзӯи 

таҳқиқот мебошанд, ки омӯзиши пайдарпайии муносибатҳои молиявӣ ва қарзиро 

дар рушд ва робитаи байниҳамдигарӣ таъмин мекунанд. Дар кори илмӣ чун қоида 

усулҳои умумии илмӣ, аз қабили абстраксияи илмӣ, таҳлили мантиқӣ ва синтез 

истифода шудааст. Ба сифати усулҳои махсус равишҳои таърихӣ, систематикӣ, 

комплексӣ, гурӯҳӣ, моделӣ, муқоисавӣ, индексӣ, монографиявӣ ва ғайра истифода 

шудаанд. 

Сарчашмаи маълумот аз ҷамъбасту хулосаҳои назариявӣ, санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии 

Тоҷикистон, маводи конфронсҳои илмию амалӣ, монографияҳо ва дигар маводи 

дар нашрияҳои даврӣ чопшуда, захираҳои иттилоотии «Internet», коркарди 

маводҳои шахсӣ ва ҳисобҳои муаллиф иборат мебошанд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Таҳқиқоти диссертсионӣ дар заминаи кафедраи молия 

ва суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар солҳои 2018-2022 гузаронида 

шудааст.  

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар асосноккунии ҷанбаи 

назариявӣ ва методологии истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ ва таҳияи 
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тавсияҳои амалӣ оид ба такмили механизми дастгирии молиявию қарзии 

фаъолияти субъектҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон зоҳир мегардад. 

Натиҷаҳои муҳими таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки аз навгонии илмӣ иборатанд, 

инҳо мебошанд: 

- дар асоси таҳлили назарияҳои мавҷуда моҳияти иқтисодии воситаҳои 

молиявию қарзӣ дар фаъолияти такрористеҳсолии субъектҳои кишоварзӣ таҳқиқ 

шуда, моҳияти дастгирии қарзӣ ва молиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ, хусусиятҳои 

асосии дастгириҳои хоси молиявӣ, мисли тақсимоти маблағҳо дар асоси 

бозпардохт, ташкили воситаҳои молиявӣ барои муомилот ва иваз намудани пули 

нақд ва мониторинги фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ коркард гардиданд. 

Таҳлилҳо собит намуданд, ки имрӯзҳо соҳаи кишоварзӣ эҳтиёҷ ба дастгирии 

самарабахши молиявӣ дорад. Дар ин раванд механизмҳои иқтисодии фаъол ва 

инфрасохтори молиявию қарзии истеҳсолоти кишоварзӣ ва муайян кардани 

имкониятҳои дастгирии молиявиро дар навсозии соҳаи кишоварзӣ пурра ва 

дуруст тавсиф мекунанд. 

- механизмҳои муосир ва принсипҳои ташаккулёбии низоми молиявию 

қарзии субъектҳои кишоварзӣ коркард гардида, муттаҳидии унсурҳои мавҷудаи 

дастгирии қарзӣ ва молиявии сохторҳои муҳими иқтисодиёти миллӣ ба таври 

пайдарҳамӣ, фишангҳои маъмурӣ ва бозорӣ ба иштирокчиёни раванди 

сармоягузорӣ пешниҳод гардидаанд. Дар ин ҷода амиқ карда шуд, ки муҳтавои 

дуруст дар бораи принсипҳо ва механизми татбиқи раванди қарздиҳии 

самарабахш ба субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бе омӯзиши эҷодии нуқтаи назари 

классикӣ роҷеъ ба қарз, ки ба низоми бонкдории муосир асос меёбад, амри муҳол 

аст. 

- тавассути таҳлили нишондиҳандаҳои маҷмӯӣ (макроиқтисодӣ) ва соҳавӣ 

ҳолати таъмини субъектҳои кишоварзӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ ва сатҳи 

истифодабарии онҳо баҳогузорӣ карда шуда, натиҷаҳои мусбию манфии он дар 

раванди дастгирии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ошкор карда шуданд; Яке аз 

ин раванди дастгирии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ин дуруст истифода 

шудани захираҳои молиявию қарзӣ мебошад. Аз ин рӯ, дар таҳқиқотҳо нишон 
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дода шудааст, ки дар рушди истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ захираҳои 

молиявию қарзӣ ҳамчун фишанги молиявӣ ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулотҳои кишоварзӣ таъсири мусбӣ мерасонад.  

- муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян ва таҳқиқ гардида, зарурияти татбиқи фишангҳои махсусуи 

молиявӣ дар раванди танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ ва муносибатҳои байни 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо мақсади ҳалли муаммоҳо  

дар чаҳорчӯбаи принсипи бозорӣ асоснок карда шудааст. Дар ин самт 

нақши давлат ҳамчун субъекти идоракунӣ дар амри ба таври возеҳ муқаррар 

кардани ваколатҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мақомоти дахлдори иҷроия ва иқтисодӣ 

муҳим арзёбӣ мегардад; 

- самтҳои асосии сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар пояи таҳияи консепсияи илмии ташкили муносибатҳои қарзӣ, 

муқаррар намудани мақсадҳо дар соҳаи қарздиҳии кишоварзӣ ва чораҳои амалии 

татбиқи онҳо коркард шудаанд. Воситаҳои аз ҳама самарабахши татбиқи сиёсати 

давлатӣ дар соҳаи рушди институтсионалии низоми қарздиҳӣ ва молиявии 

эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон барномаҳои 

ҷумҳуриявӣ, соҳавӣ ва минтақавӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва дастгирии 

аҳолии деҳот мебошанд; 

- модели математикии рушди захираҳои молиявию қарзӣ ва истифодабарии 

онҳо дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 таҳия карда шуд, ки тибқи он ҳаҷми истифодабарии 

маблағгузориҳои буҷети давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ 1257,73 млн. сомонӣ, 

бақияи амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо ба 8494,1 млн. сомонӣ ва ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 52511,85 млн. сомонӣ баробар мегардад. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

- равиши муосири моҳияти иқтисодии воситаҳои молиявию қарзӣ, 

дастгирии қарзӣ ва молиявӣ, хусусиятҳои асосии дастгириҳои хоси молиявӣ дар 

байни субъектҳои кишоварзӣ. 
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- механизми муосир ва принсипҳои ташаккулёбии истифодаи захираҳои 

молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ;  

- вазъи ҳозира ва тамоюлҳои муҳими рушди захираҳои молиявию қарзии 

субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон; 

- муаммоҳои такмили механизми танзими давлатӣ ва дастгирии бахши 

аграрӣ бо захираҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- самтҳои афзалиятноки сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ аз ҷониби 

ниҳодҳои молиявию қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Аҳамияти назариявии таҳқиқот дар амиқ намудани методологияи иқтисодӣ-

молиявӣ ва таҳлили институтсионалии захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ, муайянсозии ҷанбаҳои муҳими танзими истифодаи захираҳои 

молиявию қарзӣ ва таҳияи консепсияи рушди устувори он инъикос меёбад. 

Хулоса ва пешниҳодҳои бадастомада доираи таҳқиқоти мавҷударо дар соҳаи 

истифодаи захираҳои молиявию қарзии бахши кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

васеъ намуда, метавонанд ба пояи низоми мӯътадили фаъолияти корхонаҳои 

саноатӣ бо мақсади таъмини рушди самараноки иқтисоди миллӣ ворид карда 

шаванд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз коркарди тавсияҳои 

мушаххас оид ба такомули усулҳо ва муайяннамоии роҳҳои баландбардории 

самаранокии истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ 

иборат аст.  

Татбиқи чораҳои пешниҳодгардида оид ба истифодабарии захираҳои 

молиявию қарзӣ имкон фароҳам меорад, ки механизми самаранок идоракунии 

раванди ҷалби захираҳои молиявию қарзӣ, фоида, дороиҳо ва уҳдадориҳо, 

бозоргирӣ ва хавфҳо пайваста ба такмили низоми истифодабарии захираҳои 

молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ мусоидат хоҳад кард.  

Хулосаҳои асосии назариявӣ ва амалии диссертатсия метавонанд дар 

фаъолияти ташкилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалии бахши истифодабарии 

захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифода карда шаванд. Паҳлӯҳои алоҳидаи диссертатсия метавонанд ҳангоми 
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таълимдиҳии фанҳои дарсии «Пул, қарз, бонк», «Асосҳои сиёсати молиявию 

қарзӣ», «Сармоягузорӣ», «Иқтисоди миллӣ» ва «Молия ва қарз» мавриди 

истифода қарор гиранд. 

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо озмоишҳо, саҳеҳии 

маълумотҳо, ҳаҷми кофии маводи таҳқиқот, коркарди омории натиҷаҳои таҳқиқот 

ва мақолаҳо собит карда шудааст. Хулосаву тавсияҳо ба таҳлили илмии 

натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва амалӣ асос ёфтаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Таҳқиқот мутобиқ 

ба Шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

анҷом дода шудааст. Объект, мавзӯи таҳқиқот ва навгониҳои диссертатсия ба 

Шиносномаи ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз, банди 9.1 - 

Назария, методология, консепсияҳо ва базаи усули (принсипҳои) асосии қарзӣ 

ҳамчун ҷанбаҳои падидаи системаи қарзӣ; 9.3 – Инкишофи зерсохтори 

муносибатҳои муосири қарзӣ, шаклҳо ва методҳои пешниҳоди қарз; 9.4 - 

Амсиласозии системаи қарзӣ ва механизми қарзӣ; 10.3 - Проблемаҳои таъмини 

ҳамоҳангии пулию қарзӣ, макросиёсат ва микроравиш нисбат ба рушди системаи 

бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон мувофиқ мебошанд. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Ҳамаи 

давраҳои иҷроиши нақшаи кори илмӣ, таҳияи мавзӯъ, асосноккунӣ ва мубрамияти 

он, мақсадҳои гузошташуда ва иҷрои вазифаҳо аз ҷониби муаллиф ба анҷом 

расонида шудаанд. Дар раванди таҳқиқот муаллиф раванди истифодабарии 

захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзиро омӯхта, роҳҳои 

баландбардории самаранок истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи 

кишоварзиро коркард ва самтҳои афзалиятноки онро дар кишвар таҳия намудааст. 

Натиҷаҳои таҳқиқот дар шакли хулоса ва пешниҳодҳо дар мақолаҳои илмӣ 

пешниҳод гардидаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Хулоса ва натиҷаҳои 

рисолаи мазкур ба Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон (№2/и-2824 аз 

12.10.2022), Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (№21-04 аз 10.03.2022) барои 

истифода пешниҳод шуда, санад оид ба татбиқи пахлуҳои он мавҷуд аст.  
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Муқаррарот ва натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз тарафи 

муаллиф дар конференсияҳо ва семинарҳои ҷумҳуриявию байналмиллалӣ, 

семинару конфронсҳо дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (солҳои 2018-2022) 

муҳокима шудаанд.  

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Муқаррароту натиҷаҳои асосии 

диссертатсия дар 15 мақолаҳои илмии муаллиф, аз ҷумла 7 мақола дар маҷаллаву 

нашрияҳои мансуб ба номгӯйи маҷаллаву нашрияҳои тақризшаванда ва 

тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд. 

Ҳаҷми умумии корҳои илмии чопгардида оид ба мавзӯи диссертатсия 6,2 ҷ.ч.-ро 

ташкил медиҳад.   

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, 

феҳристи адабиёти истифодашуда иборат аст. Диссертатсия дар ҳаҷми 155 

саҳифаи матни компютерӣ баён гардида, 15 ҷадвал, 13 расм ва феҳристи адабиёти 

истифодашудаи иборат аз 200 маъхазро дар бар мегирад.  

ТАВСИФИ БОБҲО ВА ЗЕРБОБҲОИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима аҳамияти мавзӯи таҳқиқоти диссертатсионӣ, дараҷаи 

омӯзиши он аз нуқтаи назари илмӣ ва амалӣ баррасӣ гардида, ҳадаф, вазифаҳо, 

мавзӯъ ва объекти таҳқиқот муайян шуда, инчунин, навгонии илмӣ ва аҳамияти 

назариявӣ ва амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ асоснок шудаанд.    

Дар боби аввал - «Асосҳои назариявии ташкили таъмини воситаҳои 

молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ» таҳқиқи назарияҳои муосири 

воситаҳои молиявию қарзӣ дар раванди такрористеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, 

механизм ва принсипҳои танзими низоми дастгирии молиявию қарзии субъектҳои 

кишоварзӣ ва таҷрибаи давлатҳои хориҷа оид ба истифодабарии захираҳои 

молиявию қарзӣ дар бахши кишоварзӣ баррасӣ шудаанд.  

Дар боби дуюм - «Вазъи муосири таъмини захираҳои молиявию қарзии 

субъектҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вазъи ҳозираи таъмини 

захираҳои молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ ва натиҷаҳои он дар рушди 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии Тоҷикистон, муаммоҳои танзими давлатӣ ва 

дастгирии бахши аграрӣ дар шароити муосир ва хусусиятҳои истифодабарии 
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захираҳои молиявию қарзӣ аз ҷониби субъектҳои бахши кишоварзӣ таҳлил 

гардидаанд.  

Дар боби сеюм - «Самтҳои афзалиятноки таъмини захираҳои молиявию 

қарзии субъектҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон» самтҳои асосии 

сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ, механизми мукаммалгардонии таъмини 

институтсионалии молиявию қарзии корхонаҳои кишоварзӣ, модели рушди 

захираҳои молиявию қарзӣ ва истифодабарии онҳо дар истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муайян ва 

пешниҳод гардидаанд.  

Дар хулосаи диссертатсия оид ба масъалаҳои дар оянда зиёд кардани 

истифодаи оқилонаи захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ оварда 

шуда, роҳҳои дар амалия дар шароити иқтисоди бозарӣ татбиқ намудани онҳо 

баён карда шудаанд. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШКИЛИ ТАЪМИНИ ВОСИТАҲОИ 

МОЛИЯВИЮ ҚАРЗИИ СУБЪЕКТҲОИ КИШОВАРЗӢ 

1.1. Назарияҳои муосири воситаҳои молиявию қарзӣ дар раванди 

такрористеҳсолии маҳсулотҳои кишоварзӣ 

Барои рушди устувор ва фаъолияти мунтазами субъектҳои кишоварзӣ 

ҷиҳати рушди иқтисодиёти аграрӣ муносибати мунтазам ба раванди қарздиҳӣ ва 

дастгирии молиявӣ зарур аст. Ҳамасола аҳамияти афзояндаи ҷузъи молиявӣ дар 

фаъолияти такрористеҳсолии истеҳсолкунандагони кишоварзӣ аз он иборат аст, 

ки ҷараёни доимии маблағ барои маблағгузории эҳтиёҷоти кишоварзӣ талаб карда 

мешавад. Дар шароити бозор мудохилаи давлат ба тақсимоти захираҳои моддӣ ва 

молиявӣ маҳдуд аст, субъектҳои кишоварзӣ маҷбуранд, ки захираҳои моддӣ ва 

молиявиро мустақилона ҷустуҷӯ кунанд. Гузашта аз ин, ташаккули иқтисодии 

субъектҳои хоҷагидорӣ ба ҳолати рушди зербахши кишоварзӣ, ки дар он таъсис 

ёфтаанд ва ба минтақае, ки дар он фаъолият мекунанд, вобаста аст.  

Дар зербахшҳое, ки рушд меёбанду маҳсулоти онҳо дар бозори дохилӣ ва 

хориҷӣ талабот доранд, амалан ягон мушкилот ҷиҳати дастгирии қарзӣ ва 

молиявӣ барои рушди инноватсионии онҳо вуҷуд надорад, аммо дар зербахшҳои 

дорои мушкилиҳои даромаднокии пасту гардиши маблағ ин масъала ба осонӣ ҳал 

нагашта, дахолати мақомоти давлатиро талаб мекунад. Инчунин, худи сохторҳо 

ба эҳёи сиёсати аграрии кишвар, фондҳои асосии истеҳсолӣ ва баланд 

бардоштани рақобатнокии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба 

навсозӣ нигаронида шудааст, манфиатдор ҳастанд. Дар ин раванд соҳибкор бояд 

аз танзими аз ҳад зиёд, ҷиноят, коррупсия озод карда шавад ва қарзҳо барои 

рушди соҳибкорӣ ба ӯ дастрас бошанд.2  

Таъминоти қарзӣ ва молиявӣ барои эҳтиёҷоти рушди инноватсионии 

субъектҳои соҳибкорӣ доираи васеи хизматрасониҳоро дар бар гирифта, аз 

пешниҳоди қарзҳои бонкӣ, тақсимоти қарзҳои буҷавӣ, сармоягузорӣ, барориши 

 
2 Акназарова Р.К.. Базаркулов У.А. Основные рычаги экономического развития Кыргызстана 

//Вестник КНУ. -Бишкек, 2009.-Серия 1. —Выпуск 2.—С 147-151. 
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коғазҳои қиматнок, инчунин лизинг, факторинг, франчайзинг ва дигар амалиётҳо 

иборат аст.  

Аз рӯйи пайдоиши онҳо, манбаъҳои маблағгузории субъектҳои хоҷагии 

кишоварзӣ ба се гурӯҳи калон ҷудо мешаванд: маблағҳои худӣ, ҷалбшуда ва 

қарзӣ.  

Захираҳои молиявии шахсии субъектҳои соҳибкорӣ - фоидаи 

тақсимнашуда, фарсудашавӣ, маблағҳое, ки ташкилотҳои суғурта дар шакли 

ҷуброни зарари офатҳои табиӣ пардохт мекунанд, инчунин дигар намудҳои 

дороиҳои дар корхона мавҷудбуда (воситаҳои асосӣ, замин ва ғайра).  

Маблағҳои ҷалбшудаи корхонаҳо аз маблағҳои дар натиҷаи фурӯши 

саҳмияҳо ё вомбаргҳои (облигатсияҳои) тиҷоратии баровардашуда бадастомада, 

инчунин аз воситаҳои молиявии ҷудокардаи ширкатҳои холдингӣ ва саҳҳомӣ, 

гурӯҳҳои саноатӣ ва молиявӣ иборат мебошанд. 

Маблағҳои қарзӣ - қарзҳое, ки аз ҷониби бонкҳои давлатӣ, тиҷоратӣ ва 

хусусӣ, сармоягузорони хориҷӣ (масалан, Бонки ҷаҳонӣ, Бонки Аврупоии Таҷдид 

ва Рушд, Хазинаи байналмилалии асъор, агентиҳо ва ширкатҳои бузурги суғурта) 

дар асоси бозпардохт дода мешаванд.  

Сармоягузориҳои мутамаркази давлатӣ, ки аз буҷети ҷумҳуриявӣ ва 

маҳаллӣ маблағгузорӣ мешаванд, бояд тамаркуз ба самтҳои афзалиятноки рушд 

ва ислоҳоти сохтории бахши аграрии иқтисодиётро таъмин намоянд. 

Манбаъҳои маблағгузорӣ ва қарздиҳӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ инҳоянд: 

а) маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ ба фаъолияти истеҳсолии субъектҳои соҳаи 

кишоварзӣ; 

б) фондҳои мутамаркази сармоягузорӣ, ки вазорату идораҳои соҳавӣ таъсис 

медиҳанд; 

в) дигар фондҳои махсуси соҳавӣ ва байнисоҳавӣ, ки вазифаи онҳо тибқи 

ҳадафҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бахшҳои кишоварзӣ муқаррар 

мегарданд; 

г) қарзҳои дарозмуддат, аз ҷумла бо фоизи имтиёзнок, ки бо тартиби 

муқарраршуда аз ҷониби бонкҳо пешниҳод мегарданд; 
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Сармоягузориҳои хориҷӣ барои эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ, маъмулан, 

дар чунин шаклҳо ҷалб карда мешаванд3: 

1) сармоягузории мустақими хориҷӣ дар доираи кӯмаки техникии 

байниҳукуматӣ; 

2) сармоягузории мустақими сармоягузорони корпоративӣ ва хусусии 

хориҷӣ; 

3) сармоягузории портфели сармоягузорони корпоративӣ ва хусусии хориҷӣ; 

4) қарзҳои дарозмуддат дар доираи ташкилотҳои қарзии байналмилалии 

молиявӣ; 

5) қарзҳои дарозмуддати бонкҳои калони тиҷоратии хориҷӣ. 

Дар ҷараёни ҷалби захираҳои қарзӣ ва молиявӣ ба деҳот субъектҳои 

соҳибкорӣ бояд аз вазъи воқеии иқтисодии кишвар, стратегияи сиёсати аграрии 

дар сатҳи миллӣ ташаккулёфта ва инчунин, аз сатҳи кунунии рушд, институтҳои 

молиявии сармоягузорӣ ва миқёсе, ки ба рушди иқтисодӣ мусоидат мекунанд, 

огоҳ бошанд. Ҳамзамон, ҳаҷми маблағгузории субъектҳои хоҷагидорӣ аз 

воситаҳои молиявие, ки ба объектҳои воқеии сармоягузорӣ мансубанд, ба 

такрористеҳсоли молҳои асосӣ, молҳои моддӣ ва дигар навовариҳо вобастаанд. 

Захираҳои қарзӣ ва молиявӣ ҳамчун зерқисми иқтисодӣ як қатор вазифаҳои 

муҳимро иҷро мекунанд, ки бе онҳо таъсиси босуръат ва рушди устувори 

субъектҳои хоҷагидорӣ ғайриимкон аст. Онҳо як қатор хусусиятҳо ва вазифаҳои 

хос доранд. Тибқи нуқтаи назари муҳаққиқони ватанӣ Раҳимзода Ш.,4 

Хушвахтзода Қ.Х.,5 Латипова Г.О., Хоҷаев Б.А.,6 Маҳшулов С.,7 Иброҳимзода 

 
3 Шарп У., Александер Г., Бейли Дж. Инвестиции: пер. с англ. -М.,1998. 
4 Раҳимзода Ш., Латипова Г.О. Механизмҳои дастгирии қарздиҳии занони соҳибкор дар соҳаи 

кишоварзӣ / Ш. Раҳимзода, Г.О. Латипова // Паёми молия ва иқтисод. 2020. № 4 (24). С. 18-25. 
5 Хушвахтзода Қ.Х., Иброҳимов И.Р., Сайдаҳмадов Ф.Б. Сиёсати давлатии дастгирии 

сармоягузории кишоварзӣ дар мамлакатҳои пешрафта / Қ.Х. Хушвахтзода, И.Р. Иброҳимов, Ф.Б. 

Сайдаҳмадов // Паёми молия ва иқтисод. 2020. № 2 (22). С. 14-20. 
6 Раҳимзода Ш., Хоҷаев Б.А. Қарздиҳии хурд дар деҳоти Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолати муосир 

ва дурнамои рушд / Ш. Раҳимзода, Б.А. Хоҷаев // Паёми молия ва иқтисод. 2020. № 3 (23). С. 19-26. 
7 Раҳимов Ш.М., Маҳшулов С. Имкониятҳо ва ҳиссаи қарздиҳии бонкӣ ба истеҳсолоти 

кишоварзӣ дар шароити муосир / Ш.М. Раҳимов, С. Маҳшулов // Иқтисодиёти Тоҷикистон. 2020. № 3. С. 

158-168. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44950060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44950060
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44950057
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44950057&selid=44950060
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44345679
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44345679
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44345677
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44345677&selid=44345679
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44368655
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44368655
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44368653
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44368653&selid=44368655
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44365930
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44365930
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44365910
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44365910&selid=44365930
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И.Р.8 ва дигарон «дар ҳама гуна сатҳи иқтисодӣ, сатҳи кунунии қарздиҳӣ ва 

молиявии субъектҳои соҳибкорӣ ба чунин равандҳо мусоидат менамояд»: 

- тавсеа ва рушди истеҳсолот бо мақсади таъмин намудани афзоиши 

даромад ва фаъолияти мӯътадили корхона дар оянда; 

- саривақт нав кардани фондҳои асосӣ, ки ба вайроншавии аз ҳад зиёди 

маънавӣ ва ҷисмонии онҳо монеъ мешавад; 

- баланд бардоштани сатҳи техникии истеҳсолот ва истифодаи технологияҳо 

ва коркардҳои нав, истеҳсоли молу хизматрасониҳои нав; 

- баланд бардоштани сифат ва рақобатпазирии маҳсулот ва ғайра.  

Дар сатҳи макро, муҳақиқони хориҷӣ, ба монанди Иванова М.,9 Мухина Е.10 

дар таҳқиқотҳояшон қайд менамоянд, ки «захираҳои қарзӣ ва молиявӣ ба чунин 

самтҳо мусоидат мекунанд»:  

а) татбиқи сиёсати густариши такрористеҳсолӣ дар тамоми сатҳи 

иқтисодиёти мамлакат; 

б) суръат бахшидан ба пешрафти илмию техникӣ, беҳтар кардани сифат ва 

рақобатпазирии иқтисодиёт; 

в) ислоҳоти сохтории истеҳсолоти иҷтимоӣ ва тавозуни рушди тамоми 

соҳаҳои иқтисодиёт;  

г) фароҳам овардани заминаи зарурии ашёи хом барои рушди саноат; 

д) аз ҷониби давлат иҷро гардидани доираи васеи вазифаҳои иҷтимоии худ 

ва ғайра. 

Сарчашмаи қавии маблағгузории эҳтиёҷоти субъектҳои хоҷагии қишлоқ, ин 

сармоягузории мустақими пасандозҳои аҳолӣ ва воситаҳои мавҷуда дар 

корхонаҳои саҳҳомӣ барои тавлиди оянда мебошад, аммо «дар чунин ҳолатҳо 

бояд механизми возеҳи азнавтақсимкунии маблағҳо тавассути бозори муосири 

 
8 Иброҳимов И.Р. (Иброҳимзода И.Р.), Сайдаҳмадов Ф.Б. Масъалаҳои ҷойгиркунонии захираҳои 

сармоягузории корхона ва калстери аграрӣ / И.Р. Иброҳимов, Ф.Б.Сайдаҳмадов // Паёми Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. № 2. С. 39-45. 
9 Иванова М. Влияние технической оснащенности на эффективность сельскохозяйственного 

производства //Экономист. -2009.-№1. -С.86-90. 
10 Мухина Е. Оценка эффективности государственной поддержки агропромышленного 

производства // Экономист. -2007. -№ 4. -С.89-93. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44057522
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44057522
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44057512
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44057512
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44057512&selid=44057522
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коғазҳои қиматнок (бозори фондӣ) ба вуҷуд ояд, ки тақсимоти маблағро байни 

иштирокчиёни муносибатҳои иқтисодӣ таъмин намояд».11  

Ҳангоми маблағгузории давлатӣ барои давлатҳои пасошӯравӣ ва 

минтақаҳои ақибмонда набояд дар бораи чунин як манбаи қавии маблағгузорӣ 

барои субъектҳои хоҷагидорӣ, ба монанди пасандозҳои аҳолӣ дар бонкҳои 

тиҷоратӣ, ки дар даромади миллии кишвар ташаккул ёфтааст, фаромӯш кард. 

Кишварҳои дорои сатҳи баланди пасандозҳо метавонанд аз чор як ҳиссаи 

даромади миллиро барои сармоягузорӣ ба соҳаи кишоварзӣ сарф кунанд, дар ҳоле 

ки одатан аз панҷ як ҳиссаи он сарф карда мешавад, аммо зиёдшавии ҳиссаи 

амонатгузорӣ метавонад ба кам шудани ҳиссаи истеъмол оварда расонад, аз ин рӯ, 

аксуламали иҷтимоӣ ба чунин амалиётҳои ҳукумат, аз ҷониби ҷомеа ва доираҳои 

соҳибкорӣ аксар вақт номусоид аст. Бинобар ин, роҳи беҳтарини афзоиши 

имкониятҳои сармоягузории давлат ин таъмин намудани афзоиши мунтазами 

даромади миллӣ мебошад, ки аз ҳисоби худи сармоягузорон ба ҷараёни 

сармоягузории навсозии бахши аграрии иқтисодиёт сармоягузорӣ карда мешавад.  

Дар адабиёти иқтисодӣ нуқтаи назари олимони соҳа оид ба моҳияти 

иқтисодии захираҳои молиявӣ ва қарзӣ гуногунранг мебошад. Аз ин лиҳоз, мо 

нуқтаи назари олимони ватанӣ ва хориҷиро оид ба табиати иқтисодии захираҳои 

молиявию қарзӣ дида мебароем (ниг. ба ҷадвали 1.1.1). 

 

Ҷадвали 1.1.1. - Нуқтаи назари муҳаққиқон оид ба моҳияти захираҳои 

молиявию қарзӣ* 
Муҳаққиқони соҳаи 

иқтисод 
Нуқтаи назари муҳаққиқон 

1 2 

Черненко А.Ф., 

Илышева Н.Н., 

Башарина А.В.12 

Захираҳои молиявӣ маҷмӯи тамоми воситаҳои пулие мебошанд, ки 

дар ихтиёри давлат, корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо барои 

ташаккул додани дороиҳои зарурӣ бо мақсади амалӣ намудани 

ҳама намудҳои фаъолият, аз ҷулма аз ҳисоби даромад, ҷамъоварии 

пасандозҳо ва сармоя, инчунин аз намудҳои дигари фаъолият қарор 

доранд. 

 
11 Икромов Ф.Н. Анализ развития рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан / Ф.Н. 

Икромов // Наука и инновация. 2015. № 2 (6). С. 53-58. 
12 Черненко А.Ф., Илышева Н.Н., Башарина А.В. Финансовое положение и эффективность 

использования ресурсов предприятия: монография / А.Ф. Черненко, Н.Н. Илышева, А.В. Башарина. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 207 с. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25622407
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34222762
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34222762&selid=25622407
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Хотимаи ҷадвали 1.1.1 

1 2 

Копченко Ю.Е.13 Тақсим ва аз нав тақсим кардани арзиш бо ёрии молия ва ҳатман бо 

ҳаракати маблағҳое, ки шакли махсуси захираҳои молиявиро 

мегиранд. Ҳамин тариқ, захираҳои молиявӣ ҳамчун барандаи 

муносибатҳои молиявӣ баромад мекунанд ва тамоми вазифаҳои 

молияро иҷро мекунанд. 

Каранина Е.В.14 Захираҳои молиявӣ – ин маҷмӯи воситаҳои фондҳои пулие 

мебошанд, ки дар ихтиёри субъектҳои хоҷагӣ, давлат, хоҷагиҳои 

хонаводаанд, яъне пулест, ки ба муносибатҳои молиявӣ хизмат 

мекунад. 

Шарипов Б.М.15 Аз рӯйи мантиқ метавон пешниҳод кард, ки ҷалби захираҳои 

молиявии беруна барои ҳар ду ҷониб, ҳам барои доранда 

(содиркунанда) ва ҳам барои ҷониби қабулкунанда судманд буда, 

метавонад дар сурати равона гардидан, махсусан, ба бахши воқеӣ 

натиҷаи ниҳоии мусбати молиявиро таъмин намояд. 

Имомализода Б.Б.16 ... захираҳои молиявӣ ба таври сода дар ҳаҷми хурд дар асоси 

принсипҳои пардохтпазирӣ, бозгардӣ, эътимод ва истифодаи 

мақсаднок барои инкишофи фаъолияти шаклҳои хурди соҳибкорӣ 

ва беҳтар намудани шароитҳои иҷтимоию иқтисодӣ пешниҳод 

гардидани қарзҳоро дар назар дорад.  

Сайфуров К.Ф.17 … захираҳои молиявӣ дар раванди тақсим ва аз нав тақсим кардани 

маҳсулоти умумии ҷамъиятӣ ва даромади миллӣ хизмат мекунанд; 

... захираҳои қарзӣ дар баъзе мавридҳо танҳо дар сурати мавҷуд 

будани гарави пардохтпазир барои пардохти қарз лозим аст. 

Обидов Ф.С., 

Икромов, Н.Қ.18 

... захираҳои қарзӣ ин манбаи асосии сармояи бонкӣ мебошад, ки 

зимни муомилот шаклҳои гуногуни сармояро дар иқтисодиёт ба 

миён меорад. 

Ақидаи муаллиф19 Моҳияти захираҳои молиявию қарзӣ дар тавсифи тақсимоти 

воситаҳои пулӣ дар асоси бозпардохт, ташкили воситаҳои молиявӣ 

барои муомилот, иваз намудани пули нақд ва мониторинги 

фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ зоҳир мегардад. 
*Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси таҳқиқотҳои гузаронидашудаи олимони ватанию хориҷӣ  

 
13 Копченко Ю.Е. Финансовые ресурсы банка в системе финансирования его деятельности / 

Ю.Е.Копченко // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 

2008. №3(22). С.107. 
14 Каранина Е.В. Финансы: учебник для студентов, бакалавров, магистрантов экономических и 

управленческих направлений подготовки и специальностей всех форм обучения и для широкой 

аудитории. – Киров: ФГБОУ ВО «ВятГУ», 2015. – 230 с. 
15 Шарипов Б.М. Финансовые ресурсы и факторы экономического развития Таджикистана 

[Текст] / Б.М. Шарипов // Вестник ПИТТУ имени академика М.С. Осими. 2017. № 4 (5). С. 73.  
16 Имомализода, Б.Б. Ташаккулёбии маблағгузориҳои хурд дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн]: 

дис. ... номзади илмҳои иқтисодӣ: 08.00.10 / Имомализода Баҳодур Бобомурод. – Душанбе, 2020. – 169 с. 
17 Сайфуров К.Ф. Совершенствование финансово-кредитного механизма воспроизводства 

основных фондов сельского хозяйства в условиях рынка (на материалах Республики Таджикистана) 

[Текст]: дис. ... кан. экон. наук: 08.00.05 / Сайфуров Кароматулло Файзуллоевич. – Бишкек, 2013. – 156 с. 
18 Обидов Ф.С., Икромов, Н.Қ. Асосҳои базавии назарияи қарз ва захираҳои қарзӣ [Матн] / Н.Қ. 

Икромов, Ф.С. Обидов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

ҷамъиятӣ. – Душанбе: 2019. - №10. Қисми 1. - С. 9-14. 
19 Давлатов Н.А. Механизм ва принсипҳои ташаккули низоми молиявию қарзии субъектҳои 

хоҷагии қишлоқ / Н.А. Давлатов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, бахши илмҳои иҷтимоӣ – 

иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2020. № 6. С. 123. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44604950
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44604941
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44604941&selid=44604950
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=44345677&selid=44345679
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Аз ҷадвали 1.1.1 бармеояд, ки олимони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба моҳияти 

захираҳои молиявӣ ва қарзӣ андешаҳои гуногун доранд. Дар баробари ин, бояд 

қайд намуд, ки моҳияти захираҳои молиявию қарзӣ дар шакли яклухт омӯхта 

нашудааст, балки моҳияти «захираҳои молиявӣ» ва «захираҳои қарзӣ» дар 

алоҳидагӣ баррасӣ мегарданд.  

Як қисми олимони рус, моҳияти захираҳои молиявиро дар шакли васеъ ва 

як қисми дигар, дар шакли маҳдуд шарҳ медиҳанд. Масалан, Черненко А.Ф., 

Илышева Н.Н., Башарина А.В. моҳияти захираҳои молиявиро дар шакли васеъ, 

чунин шарҳ додаанд: «захираҳои молиявӣ ин маҷмӯи тамоми воситаҳои пулие 

мебошанд, ки дар ихтиёри давлат, корхонаҳо, ташкилотҳо, муассисаҳо барои 

ташаккул додани дороиҳои зарурӣ бо мақсади амалӣ намудани ҳама намудҳои 

фаъолият, аз ҷумла аз ҳисоби даромад, ҷамъоварии пасандозҳо ва сармоя, 

инчунин аз намудҳои дигари фаъолият қарор доранд»20. Зимнан, ин нуқтаи назар 

мухолиф ба нуқтаи назари Копченко Ю.Е. ва Каранина Е.В. мебошад, чунки онҳо 

захираҳои молиявиро дар шакли маҳдуд: «...ҳамчун барандаи муносибатҳои 

молиявӣ ва тамоми вазифаҳои молия»21 медонанд. Аз ин рӯ, аз нуқтаи назари 

Копченко Ю.Е. ва Каранина Е.В. захираҳои молиявӣ ин асоси муносибати 

молиявӣ буда, инъикоскунандаи тамоми вазифаҳои илми молия мебошад. 

Аз олимони ватанӣ оид ба моҳияти захираҳои молиявӣ нуқтаи назари 

Шарипов Б.М., Сайфуров К.Ф. ва Имомализода Б.Б., ки онҳо низ қисман 

ҷонибдори шакли маҳдуди шарҳи моҳияти захираҳои молиявӣ мебошанд, 

мавриди баррасӣ қарор гирифта шудааст.  

Зери моҳияти захираҳои қарзӣ нуқтаи назари Сайфуров К.Ф., Обидов Ф.С. 

ва Икромов Н.Қ. ҷолиби диққат буда, захираҳои қарзӣ аз ҷониб онҳо ҳамчун 

сармояи бонкӣ ва гарави пардохтпазирии бонк ҳисобида шудааст. Дар баробари 

ҳамаи ин, моро зарур аст, то таҳқиқи нуқтаи назари олимони ватанию хориҷиро 

 
20 Черненко А.Ф., Илышева Н.Н., Башарина А.В. Финансовое положение и эффективность 

использования ресурсов предприятия: монография / А.Ф. Черненко, Н.Н. Илышева, А.В. Башарина. – 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 207 с. 
21 Копченко Ю.Е. Финансовые ресурсы банка в системе финансирования его деятельности / 

Ю.Е.Копченко // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 

2008. №3(22). С.107. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta


22 
 

ба инобат гирифта, моҳияти иқтисодии пурраи захираҳои молиявию қарзиро 

пешниҳод намоем.  

Бояд қайд намуд, ки дар навбати худ, захираҳои молиявию қарзӣ бозори 

муайяни худро таъсис медиҳанд. Бозори манбаъҳои қарзӣ ва молиявии 

маблағгузорӣ, ки дар рушди он нақши пешрафти илмӣ-техникӣ, шаклҳои 

прогрессивии ташкили истеҳсолоти иҷтимоӣ бо шароити фароҳам барои 

ташаббуси шахсӣ ва рақобат муассир аст, метавонад ба кишоварзии ҳар кишвари 

дорои захираҳои рушди босамари иқтисодӣ барои расидан ба сатҳи зарурии 

некӯаҳволии иҷтимоӣ мусоидат намояд. Ҳамзамон, бозори захираҳои қарзӣ ва 

молиявӣ бояд ҳамчун маҷмӯи намудҳои гуногуни захираҳои сармоягузории 

шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин захираҳое, ки дар ҳолати доимии тақсим ё 

тақсимоти доимӣ таҳти таъсири таносуби талабот ва таклифот ба ин захираҳо аз 

ҷониби субъектҳои хоҷагидорӣ қарор доранд, баррасӣ карда шаванд.   

Дар сохтори воситаҳои қарзӣ ва молиявӣ, ки фаъолияти субъектҳои 

соҳибкориро дастгирӣ мекунанд, захираҳои қарзӣ мавқеи марказиро доро 

мебошанд ва дар марҳилаи ташаккули корхонаҳои тиҷоратии соҳаи кишоварзӣ 

бештар дастрас мебошанд. Иҷрои вазифаи азнавтақсимкунӣ хусусияти ҷамъиятӣ 

дошта, дар ин раванд давлат қарзро барои танзими таносуби истеҳсолот ва 

идоракунии сармояи пулии умумӣ фаъолона истифода мебарад. Ин ҳангоми 

азнавтақсимкунии сармояи қарзӣ байни бахшҳо бо назардошти нишондиҳандаҳои 

бозор ва мувофиқи эҳтиёҷоти рушди иқтисодиёти миллӣ ифода меёбад. Бинобар 

табиати иқтисодӣ қарз дар байни субъектҳои соҳаи кишоварзӣ ҳамчун шакли 

сармояи қарзӣ вазифаи навоваронаеро иҷро намуда, рушди нерӯҳои истеҳсолии 

соҳаи кишоварзиро ҳавасманд мекунад ва ташаккули манбаъҳои сармояро барои 

вусъат додани миқёси такрористеҳсол дар асоси дастовардҳои пешрафти илмӣ-

техникӣ суръат мебахшад. Дар соҳаи кишоварзӣ бозори муосири захираҳои қарзӣ 

чунин намудҳои бонуфузи қарзҳоро, ба монанди қарзҳои тиҷоратӣ, бонкӣ, 

истеъмолӣ, саноатӣ, давлатӣ ва байналмилалӣ ҷудо мекунад. Ҳама намудҳои 

қарзҳои дар боло овардашуда дорои шаклҳои мушаххаси муносибатҳои қарзӣ 

буда, амалишаванда ҳастанд. 
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Вобаста ба доираи фаъолият, қарзҳои бонкӣ ба корхонаҳои кишоварзӣ 

(яъне, субъектҳои хоҷагидорӣ) метавонанд ду хел бошанд: 

• қарзҳое, ки барои такрористеҳсоли васеи воситаҳои асосӣ ҷалб шудаанд; 

• қарзҳое, ки барои пурра кардани сармояи асосӣ дода мешаванд.22  

Мавриди охирин, дар навбати худ, ба қарзҳое, ки ба соҳаи истеҳсолот ҷудо 

карда мешаванд ва қарзҳое, ки ба гардиши муомилот хизмат мекунанд, тақсим 

мешавад. Маъмулан, қарзҳое, ки фонди воситаҳои гардонро ташкил медиҳанд, 

кӯтоҳмуддат мебошанд ва қарзҳое, ки дар таҷдиди васеи воситаҳои асосӣ 

иштирок мекунанд, ҳамчун қарзҳои миёна ва дарозмуддат гурӯҳбандӣ карда 

мешаванд. Амволи гарав: қарзҳои таъминнашуда (холӣ) ва таъминшуда, ки дар 

навбати худ ба хусусияти гарав тақсим карда мешаванд, кафолат дода мешаванд 

ва суғурта карда мешаванд. Ҳангоми ҷуброн кардани хароҷоти бонк вобаста ба 

истифодаи фоизи аз ҳисоби мақомоти давлатӣ камшуда ва оиди ин тадбир қабул 

шудани қарор ба субъектҳои кишоварзӣ бо шартҳои имтиёзнок қарзҳо дода 

мешаванд. Қарзҳои таъминнашуда дар ҳолате дода мешаванд, ки вобаста ба 

қарзҳои таъминшуда суратҳисоби қарзии алоҳидаи назоратӣ, овердрафт, аз рӯйи 

таъйиноти қарз кушода шаванд. Таҷрибаи мавҷудаи хориҷӣ дар истифодаи 

ҳисобҳои шартномавӣ дар амалияи бонкӣ аз амалнамоии чунин зерсохторҳо 

шаҳодат медиҳад:   

✓ аввалан, бонк барои чунин мизоҷоне, ки бо онҳо муносибатҳои 

дарозмуддат ва мустаҳкам доранд ва ба қарзи бонкӣ эҳтиёҷ доранд, суратҳисоби 

санҷишӣ мекушояд; 

✓ дуюм, муносибатҳои шартномавӣ байни муштарӣ ва бонк ихтиёрӣ 

мебошанд, яъне онҳо наметавонанд бидуни ягон фармоиш, фармон ё бо исрори 

яке аз ҷонибҳои ин гуна муносибатҳо амалӣ намуда шаванд; 

✓ сеюм, азбаски ҳисоби шартномавӣ барои такмилдиҳии гардиши 

пардохтҳои субъектҳои хоҷагидорӣ истифода мешавад, ҳисоби шартномавӣ аз 

 
22 Хушвахтзода К.Х., Имомназарова Т.А. Роль банковского кредитования в развитии малого 

сельскохозяйственного бизнеса / К.Х. Хушвахтзода, Т.А.Имомназарова // Вестник Таджикского 

национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2020. № 7. С. 35-

41. 
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рӯйи табиати худ қарзи холӣ буда, барои пӯшонидани бақияи манфии суратҳисоб 

дар сурати аз талаботи он зиёд будани ӯҳдадориҳои муштарӣ пешбинӣ шудааст; 

✓ чорум, бо мақсади таъмини пардохтпазирии бонкҳо, қарзи пудратчӣ 

асосан барои маблағгузории истеҳсолот ва гардиши ҷорӣ дода мешавад ва ба 

маблағгузории сармоя вобаста нест.23 

Дар таҷрибаи бонкҳои тиҷоратии хориҷӣ рушди қарзҳои кӯтоҳмуҳлат ва 

дарозмуҳлат, ки бо коғазҳои қиматнок таъмин шудаанд, бештар ба назар 

мерасанд. Пешниҳоди қарзҳои дарозмуддат бо коғазҳои қиматнок аз мавҷудияти 

захираҳои дарозмуддат дар бонк муайян карда мешавад. Ғайр аз ин, онҳо бо 

хавфи назаррас алоқаманданд, зеро ҳангоми истифодаи қарз нархи бозории 

коғазҳои қиматноке, ки ба сифати гарав қабул карда мешаванд, метавонад ба 

таври назаррас тағйир ёбад ва дар сурати баргардондани қарз, бонк зиёни худро 

дар робита бо коҳиши нархи бозории коғазҳои қиматнок ба дӯш мегирад. 

Андозаи қарзе, ки бо гарави коғазҳои қиматнок дода мешавад, бо фоизи 

муайяни арзиши гарав муқаррар карда мешавад. Ин фоиз аз дараҷаи хавф барои 

бонк барои ҳар як коғазҳои қиматнок, ки ҳамчун гарав барои қарз баромад 

мекунад, муайян карда мешавад. Ҳамин тавр, аз ҷумла, «дар амал қарзе, ки барои 

барориши коғазҳои қиматнок дода мешавад, на бештар аз 80 фоизи арзиши 

гарави онҳоро муқаррар мекунад; тибқи саҳмияҳои бонкии дар биржаи фондӣ 

номбаршуда, он метавонад дар сатҳи 70-80% ва дар зери таъсири 

нархмуайянкунии коғазҳои қиматноки корхонаҳо дар сатҳи 60-70%-и нархи 

гарави онҳо тағйир ёбад».24 

Соҳибкорони деҳот метавонанд сармояро дар шакли қарз, на танҳо бо пули 

нақд, балки дар шакли моддӣ ва молӣ дарёфт кунанд. Шакли муосири ҷалби 

чунин навъҳои қарзи истеҳсолӣ лизинг ва факторинг мебошад.  

Амалиёти лизинг аз таъминоти иҷораи дарозмуддат барои воситаҳои 

истеҳсолоти дар корхонаҳо истифодашаванда иборат аст. Баръакси иҷораи 

муқаррарӣ, лизинг одатан хариди таҷҳизот пас аз ба охир расидани муҳлати иҷора 

 
23 Рау В.В. Аграрный сектор СНГ и России: тенденции, приоритеты, регулирование // Проблемы 

прогнозирования. - 2003. - № 1. - С.58-68. 
24 Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. - М., 2003. С.158-220. 
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аз ҷониби баҳрабарони он бо арзиши боқимондаи таҷҳизотро дар бар мегирад. Ба 

амалиёти лизингӣ ташкилотҳои махсуси молиявӣ, ба монадӣ: ширкатҳои лизингӣ, 

ширкатҳо ё бонкҳои калон ҷалб карда мешаванд. Бо мақсади вусъат додани 

бозори фурӯш барои маҳсулоти худ, лизинг аз ҷониби истеҳсолкунандагони 

таҷҳизот ва мошинҳо низ гузаронида мешавад. Дар соҳаи лизинг афзалият ба 

ширкатҳои махсуси лизингие дода мешавад, ки маъмулан филиалҳои бонкҳои 

бузурги тиҷоратӣ буда, дастрасӣ ба қарзро осонтар мекунанд. Барои бонкҳои 

тиҷоратӣ лизинг имконият медиҳад, то даромади иловагӣ ба даст оранд ва доираи 

фаъолиятро васеъ кунанд.  

Ташкили барориши саҳмияҳо ё вомбаргҳо аз ҷониби ширкатҳои саҳҳомии 

дар деҳа фаъолиятдошта, яке аз роҳҳои самараноки ҷалби сармоя барои эҳтиёҷоти 

субъектҳои соҳибкорӣ мебошад. Чунин фаъолият метавонад мустақиман аз 

ҷониби худи ширкатҳои саҳҳомӣ ё тавассути ширкатҳои андеррайтингӣ, 

эмитентҳои синдикатӣ ё фондҳои сармоягузорӣ амалӣ карда шавад.  

Қайд кардан лоизим аст, ки барои барқарорсозии ҷузъи молиявии 

фаъолияти инноватсионии субъектҳои хоҷагидории кишоварзӣ ба роҳ мондани 

муносибатҳои мутамаддин байни муассисаҳои молиявии давлатӣ ва махсус, ки 

ҷараёни таҷдиди корхонаҳо ва татбиқи лоиҳаҳои бузурги сармоягузориро таъмин 

мекунад, кӯшиш ба харҷ дода шавад, зеро онҳо ба миқёси фаъолияти субъектҳо 

таъсири мусбӣ хоҳад расонд. Дар раванди татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ аз 

ҷониби субъектҳои хоҷагидории кишоварзӣ кӯмаки бонкҳои тиҷоратӣ, ширкатҳои 

суғурта ва лизинг, фондҳои сармоягузорӣ ва ипотека, муассисаҳои баҳодиҳӣ ва 

аудит метавонад хеле таъсиргузор бошанд. Ҳамзамон, зарур аст, ки механизмҳои 

мавҷудаи дастгирии қарзӣ ва молиявии сохторҳои муҳими иқтисодиёти миллӣ ба 

таври пайдарҳамӣ фишангҳои маъмурӣ ва бозориро вобаста ба иштирокчиёни 

раванди сармоягузорӣ муттаҳид созанд.  

Мавҷудияти доираи васеи мушкилоте, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи 

гузариш дучор шуд ва зарурати тағйироти куллӣ дар бахши пулию қарзии 

иқтисодиёти миллӣ, бахусус дар соҳаи кишоварзии он, зарурати омӯзиши асосҳои 

назариявии дастгирии қарзӣ ва молиявии фаъолияти субъектҳои хоҷагидориро ба 
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вуҷуд овард. Фаҳмиши дуруст дар бораи принсипҳо ва механизми татбиқи 

раванди қарздиҳии самарабахш ба субъектҳои хоҷагии қишлоқ бе омӯзиши 

эҷодии нуқтаи назари классикӣ роҷеъ ба қарз, ки ба низоми бонкдории муосир 

асос меёбад, амри муҳол аст. 

Дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, қарз яке аз кашфиёти назарраси инсоният ба 

ҳисоб рафта, ҳамчун муҳимтарин самти таҳқиқшавандаи илми молия ва иқтисод 

матраҳ мегардад. Ба омӯзиши он асарҳои классикӣ (А.Смит25), асарҳои 

сершумори иқтисодчиёни хориҷӣ (Архипов А.26, Вотякова В.Н.27 ва дигарон) ва 

ватанӣ (Хушвахтзода К.Х.,28 Қодирзода Д.Б.,29 Раҷабов Р.К.,30 Раҳимзода Ш.,31 

Раҳимов Р.К.,32 Султонов З.С.33 ва дигарон) бахшида шудаанд. Ба маънои 

васеътар, қарз ин раванди қарздиҳӣ ба қарзгирандагонест, ки пул ё мол мегиранд, 

то ӯҳдадор шаванд, ки барои ин хидмат фоизи муайян пардохт кунанд. Пайдоиши 

қарз мустақиман ба соҳаи мубодила, ки дар он соҳибони молҳо ба монанди 

моликони омодаи муносибатҳои иқтисодӣ бо ҳам бархӯрд мекунанд, алоқаманд 

аст. Қарз табдилёбии сармояро ба сармояи қарзӣ таъмин намуда, муносибати 

байни қарздиҳандагон ва қарзгирандагонро ифода мекунад. Бо кӯмаки он сармояи 

озод ва даромади корхонаҳо, бахши шахсӣ ва давлат ба сармояи қарзӣ табдил 

 
25 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.-. М. - 1962. С.313 
26 Архипов А. Вопросы кредитной деятельности // Экономист. - 2007. - № 3. - С.92-96. 
27 Вотякова, В. Н. Ипотека и кредитная кооперация / В. Н. Вотякова //Научно-практическая 

конференция «Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Чувашии» : сб. ст. / Моск. ун-т 

потребит. кооп., Чебоксар. кооп. ин-т. - Чебоксары, 2003. - С. 66-70. 
28 Хушвахтзода К.Х. Роль банковского кредитования в развитии малого сельскохозяйственного 

бизнеса / К.Х. Хушвахтзода, Т.А.Имомназарова // Вестник Таджикского национального университета. 

Серия социально-экономических и общественных наук. 2020. № 7. С. 35-41. 
29 Кадыров Д.Б. (Кодирзода Д.Б.) Динамика развития рынка банковских услуг в Республике 

Таджикистан / Д.Б. Кадыров, Р.Г. Ганиев // В сборнике: Теория и практика функционирования 

финансовой и денежно-кредитной системы России. Сборник статей Международной научно-

практической конференции (двенадцатое заседание). Под редакцией Е.Ф. Сысоевой. 2016. С. 202-208. 
30 Раджабов Р.К. Выбор эффективных форм финансово-кредитной поддержки предприятий 

малого и среднего предпринимательства / Р.К. Раджабов // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук. 2014. № 2/11 (155). С. 74-78. 
31 Рахимзода Ш. Региональные особенности формирования и развития финансово-кредитной 
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2019. № 2. С. 183-188. 
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меёбанд, ки барои истифодаи муваққатӣ ба дигар субъектҳои хоҷагидорӣ дода 

мешавад. Ба қарз, бештар дар шароити ташаккули муносибатҳои иқтисоди бозорӣ 

барои нигоҳ доштани гардиши маблағҳои мавҷудаи корхонаҳои кишоварзӣ ва 

хизматрасонӣ, инчунин барои парвариш ва фурӯши маҳсулоти ин корхонаҳо 

аҳамият дода мешавад. Таваҷҷуҳи саривақтӣ ба рушди соҳаи кишоварзӣ тавассути 

истифодаи иқтидори қарз ва танзими дуруст таҳияшудаи фаъолияти қарзӣ, ба 

суръатбахшии он зоҳир карда мешавад, аммо татбиқи чунин имконият, пеш аз 

ҳама, истифодаи омилҳои институтсионалиро барои дастгирии соҳаи кишоварзӣ 

ва мавҷудияти сиёсати мутавозини дахолати давлат ба равандҳои қарздиҳии 

субъектҳои соҳибкориро тақозо мекунад.  

Барои ноил шудан ба ин имконият вақт ва тақвияти ниҳодҳои калидии 

давлатӣ, аз ҷумла Бонки марказӣ (миллӣ) ва шабакаи ташкилотҳои 

худтанзимкунандаи иштирокчиёни касбии бозори молиявӣ заруранд, аммо ин 

риояи пайдарҳамии чорабиниҳо оид ба таҷдиди сохтори бонк ва сиёсати қатъии 

назоратро талаб мекунад.  

Аз ин рӯ, либерализатсияи бахши бонкӣ бояд ислоҳоти бозори сармоя, ки 

таҷрибаи либерализатсияи ҳисоби сармояи кишварҳои Осиёро тасдиқ менамояд, 

бошад. Дар он ба миёнаравии бонкӣ нисбат ба бозорҳои сармоя, ба вуҷуди 

кӯтоҳмуддати сармоя, ки ҳассосияти ҷараёни сармояро зиёд карда, хуруҷ ва 

буҳрони шадиди молиявиро ба танзим медарорад, пурра эътимод карда мешавад.  

Барои танзими пулӣ ва молиявии соҳаи кишоварзӣ дар марҳилаҳои 

гуногуни ташаккули иқтисодиёти миллӣ унсурҳои назарияҳои гуногуни хориҷӣ 

истифода мешуданд, аммо ҳеҷ кадоми онҳо натиҷаҳои назарраси мусбат ба бор 

наовард. Аз ин рӯ, ба кишвари мо зарур аст, то консепсияи худро оид ба танзими 

пулию қарзӣ таҳия кунад, ки он беҳтарин таҷрибаи кишварҳои ғарбиро ба инобат 

гирифта, дар баробари ин хусусияти ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистонро низ бояд 

дар мадди назар дошта бошад. Ҳамин тариқ, роҳи баромадан аз вазъи номатлуб 

омӯзиши дақиқи нуқтаҳои назари классикии хориҷӣ ба қарзу дастовардҳои рушди 

ҷаҳонӣ дар соҳаи қарздиҳӣ ва дастгирии молиявии эҳтиёҷоти субъектҳои 

соҳибкорӣ вобаста ба шароити воқеии иқтисоди давраи гузариши Тоҷикистон 
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мебошад. Ин ягона роҳи ташкили механизми самарабахши қарзӣ ва молиявӣ 

барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти субъектҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ва аҳолии дар 

деҳот истиқоматкунанда мебошад.  

Хулоса, моҳияти иқтисодии шарҳи захираҳои молиявию қарзӣ дар 

тавсифдиҳии тақсимоти воситаҳои пулӣ дар асоси бозпардохт, ташкили 

воситаҳои молиявӣ барои муомилот, иваз намудани пули нақд ва мониторинги 

фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ зоҳир мегардад. 

  

1.2. Механизмҳо ва принсипҳои танзими низоми дастгирии молиявию 

қарзии субъектҳои кишоварзӣ 

Барои рушди кишвар дастгирии қарзӣ ва молиявии субъектҳои хоҷагии 

қишлоқ аҳамияти муҳим дорад. Зимнан, ин ба ташкилотҳои қарзӣ имкон медиҳад, 

то захираҳои калони қарзро барои тавсеаи истеҳсол ва гардиши маҳсулот 

истифода баранд.  

Дастгирии қарзӣ ва молиявӣ ҳамчун ҷузъи таркибии рушди бахши 

ташкилотҳои қарзӣ манбаи муҳими сармоягузорӣ буда, ба давом ёфтан ва 

суръатбахшии раванди такрористеҳсолкунӣ, мустаҳкам намудани иқтидори 

иқтисодии субъектҳои хоҷагидорӣ мусоидат менамояд.  

Моҳияти дастгирии қарзӣ ва молиявӣ дар хусусиятҳои он, мисли тақсимоти 

маблағҳо дар асоси бозпардохт, ташкили воситаҳои молиявӣ барои муомилот, 

иваз намудани пули нақд ва мониторинги фаъолияти субъектҳои хоҷагидорӣ 

ифода мегардад.  

Истилоҳи «низоми қарздиҳӣ ва дастгирии молиявӣ» аксар вақт дар адабиёти 

иқтисодӣ истифода мешавад, аммо бо вуҷуди зиёд зикр шудан, мазмуни он ба 

пуррагӣ омӯхта нашудааст. Таҳқиқот дар бораи мушкилоти қарз ҳамчун низом 

чандон зиёд нестанд ва одатан танҳо дар бораи низоми қарзӣ маълумот медиҳанд, 

вале моҳияти онро ошкор намекунанд.  

Ошкор намудани ҷанбаҳои назариявии ин консепсия метавонад ба баланд 

бардоштани нақши дастгирии қарзӣ ва молиявии субъектҳои соҳибкорӣ дар 
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ҳавасмандгардонии бахши воқеии иқтисодиёт ва такмили низоми идоракунӣ 

мусоидат намояд.  

Омӯзиши мафҳуми «низоми таъминоти захираҳои молиявию қарзӣ» аз 

ҷанбаи назариявӣ бояд аз таърифи он оғоз ёбад. Калимаи «низом» маънои 

бисёрунсурии объекти таҳқиқотро ифода мекунад.34  

Низоми дастгирии қарзӣ ва молиявии субъектҳои хоҷагидорӣ танҳо дар он 

сурат имконпазир аст, ки агар дар таркиби худ маҷмӯи унсурҳоеро дарбар гирад, 

ки барои амалӣ намудани моҳияти он кифоя бошанд. Набудани яке аз унсурҳои 

он, арзишмандии як унсур бар зарари татбиқи дигараш, набудани робитаи байни 

онҳо дар амал метавонанд боиси вайрон шудани ҷанбаи назариявӣ гарданд. 

Мафҳуми «низоми дастгирии қарзӣ ва молиявӣ» бо истилоҳи дигари муҳим - 

«низоми қарзӣ» ҳамҷоя карда шудааст. Низоми қарзӣ ҳамчун маҷмӯи 

ташкилотҳои гуногуни қарзӣ ва молиявие, ки дар бозори сармояи қарзӣ фаъолият 

мекунанд ва сармояи пулиро ҷамъоварӣ ва сафарбар мекунанд, маънидод 

мегардад. Дар муҳтавои мафҳуми «низоми қарзӣ ва дастгирии молиявӣ» ҳам дар 

адабиёти хориҷӣ (Арахипов А.35, Андрюшин С.А.36, Жуков Е.Ф.37 ва дигарон) ва 

ҳам ватанӣ (Султонов З.С.38, Шарипов Б.М.39, Зиёев З.М., Хочахонов А.А.40, 

Рахимов Р.К.41 ва дигарон), асосан, васеъ намудани таркиби унсурҳои низом баён 

шудаанд. Дар мафҳуми «низоми қарзӣ» ду равия бартарӣ доранд: функсионалӣ ва 

институтсионалӣ. Мувофиқи равияи функсионалӣ, низоми қарзӣ на танҳо маҷмӯи 

муносибатҳои қарзӣ, балки шаклу усулҳои қарздиҳиро фаро мегирад, мувофиқи 
 

34 Абалкин Л.И. Новый тип экономического мышления / Л.И. Абалкин - М., 1987. - 191с. 
35 Архипов А. Вопросы кредитной деятельности // Экономист. - 2007.- № 3.- С.92-96. 
36 Андрюшин С.А. Банковская система России: особенности эволюции и концепция развития. – 

М.:. 1998. – 321с. 
37 Жуков Е.Ф. Общая теория денег и кредита. - М., 2003. С.158-220. 
38 Султонов З. Роль банковского сектора и банковского кредита в обеспечении устойчивого 

развития национальной экономики / З. Султонов // Вестник университета. 2016. № 3. С. 95. 
39 Шарипов Б.М. Теоретические основы денежно-кредитных механизмов экономического роста 

[Текст] / Б.М. Шарипов // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-

экономических и общественных наук. 2016. № 2/6 (210). С. 130-133. 
40 Зиёев З.М., Хочахонов А.А. Совершенствования кредитной системы в аграрном секторе 

Республики Таджикистан// Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции на 

тему «проблемы обеспечения конкурентоспособности финансовых институтов Республики Таджикистан 

в условиях глобализации экономики» / Финансово-экономический университет Таджикистана // 

Душанбе: 7 декабря 2018 г. – С.186-189. 
41 Рахимов Р.К. Теория и практика денежно-кредитной политики / Р.К. Рахимов // Экономика 

Таджикистана: стратегия развития. 2007.№ 2.С.5. 
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равияи институтсионалӣ бошад, низоми қарзӣ маҷмӯи ташкилотҳои қарзӣ, ки дар 

асоси принсипҳои асосии қарздиҳӣ маблағгузорӣ, ҷамъоварӣ ва таъминро амалӣ 

менамояд, ба шумор меравад. Дар амалия низоми қарзӣ аз ду сатҳ (дар сатҳи 

аввал бонки марказӣ ва дар сатҳи дуюм - бонкҳои тиҷоратӣ, ташкилотҳои махсуси 

қарзӣ ва молиявӣ) иборат мебошад. 

Низоми қарзӣ низомест, ки фаъолияти қарзро дар ҷомеа татбиқ ва моҳияту 

вазифаҳои онро таъмин мекунад.  

Муносибатҳои қарзӣ бар он асос меёбанд, ки ҳамаи унсурҳои низоми қарзӣ 

ташаккул ёфта, бо гардиши арзишҳои пулии муваққатии озод робитаро роҳандозӣ 

менамоянд. Маҳз, дар онҳо ҷанбаи функсионалии ин низом бозтоб мегардад.  

Арзиши қарзи гирифташуда объекти муносибатҳои қарзӣ аст, ки он 

гардиши воситаҳо дар асоси бозпардохт мебошад. Интиқол, гирифтан ва 

истифодаи арзиши қарз бо шартҳои мухталиф, аз қабили пардохт, муҳлатнокӣ, 

инчунин амният ва мақсаднокӣ, ки дар ҷараёни қарз бавуҷуд меоянд, анҷом дода 

мешаванд.  

Қарздиҳанда ва қарзгир субъектҳои муносибатҳои қарзӣ мебошанд. Ашхоси 

ҳуқуқӣ ва воқеие, ки қарз медиҳанд, қарздиҳандагон мебошанд. Манбаъҳои қарз 

метавонанд амонатҳо ва захираҳое бошанд, ки аз дигар субъектҳои раванди 

такрористеҳсолӣ гирифта шудаанд. Қарзгиранда иштирокчии муносибатҳои қарзӣ 

мебошад, ки қарз гирифта, ӯҳдадор аст қарзи гирифтаашро баргардонад. 

Таърихан, қарзгирандагон шахсоне, ки ба захираҳои иловагӣ ниёз доранд, ба 

шумор мераванд.  

Бо ташаккули бонкҳо ва ташкилотҳои молиявию қарзии ғайрибонкӣ на 

танҳо тамаркузи қарзҳо, балки густариши назарраси ҳайати қарзгирандагон низ ба 

назар мерасад.  

Рушди низоми дастгирии қарзӣ ва молиявии субъектҳои хоҷагии қишлоқ бо 

механизми ташкили дастгирии қарзӣ ва молиявӣ зич алоқаманд аст. Рушди 

иқтисодии ҳамагуна кишварҳо таносуби оптималии корхонаҳои калон, миёна ва 

хурдро дар бар мегирад. Яке аз унсурҳои механизми бозорӣ ин тиҷорати хурд дар 

соҳаи кишоварзӣ аст, ин раванд дар шароите, ки истеҳсолоти кишоварзӣ фаъолият 
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мекунад, нақши назаррас дорад. Бо назардошти он, ки ҳама гуна дастгирии 

молиявии истеҳсолот аз сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ ва гардон сар мешавад, 

механизми иқтисодии танзими такрористеҳсол бояд чораҳоеро танзим кунад, ки 

муносибатҳо ва равандҳои истеъмоли захираҳо ва сармоягузорӣ барои 

такрористеҳсол рушд кунанд. Мафҳуми «такрористеҳсолӣ» ин такрори раванди 

истеҳсолӣ ва ба ин васила ҷамъоварии арзишҳои моддӣ ва молиявӣ нест. 

Вазифаи асосии ҷамъшавии истеҳсолот афзоиш ва навсозии воситаҳои 

истеҳсолот мебошад ва бо ин васила раванди такрористеҳсолкунӣ таъмин карда 

мешавад, ки дар давоми он эҳтиёҷоти аҳолии кишвар қонеъ карда мешавад. Аз ин 

рӯ, раванди дастгирии молиявӣ пурра ба таъмини раванди муттасили истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ ва эҷоди маҳсулоти истеъмолкардаи ҷомеа нигаронида 

шудааст.  

Дурнамои бартараф кардани оқибатҳои таназзули иқтисодии соҳаи 

кишоварзӣ дар марҳилаи кунунии рушд, бештар аз назари шакл ва асоснок будани 

механизми иқтисодии фаъолсозии раванди такрористеҳсолӣ бо дастгирии 

молиявӣ, муайян карда мешавад. Маҳз ҳамин як механизми иқтисодӣ унсури 

муҳим дар раванди навсозии сохтори такрористеҳсолии истеҳсолоти кишоварзӣ 

ҳамчун пойгоҳи босуръати устувори афзоиши истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад.  

Имрӯзҳо соҳаи кишоварзӣ дастгирии самарабахши молиявиро талаб 

мекунад. Дар ин раванд механизмҳои иқтисодии фаъол ва инфрасохтори 

молиявию қарзии истеҳсолоти кишоварзӣ ва муайян кардани имкониятҳои 

дастгирии молиявиро дар навсозии соҳаи кишоварзӣ пурра ва дуруст тавсиф 

мекунанд. Аз ин нуқтаи назар, ба ақидаи мо, механизми ташкилию иқтисодии 

танзими такрористеҳсолкунӣ дар корхонаҳои кишоварзии як вилоят, минтақа ва 

дар маҷмӯъ барои таъмини рушди устувори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар 

асоси қарз нақши муҳим дорад. 

Аз нуқтаи назари илми иқтисодӣ истилоҳи «механизм» бояд мафҳуми 

муайяни унсурҳои ба ҳам алоқаманд, ки вазифаи матлубро иҷро мекунад, 

фаҳмида шавад. Зери мафҳуми «механизми танзими дастгирии қарзӣ ва молиявӣ 

дар соҳаи кишоварзӣ» маҷмӯи муайяни чораҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқии аз ҷониби 
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мақомоти давлатӣ, худидоракунии маҳаллӣ ва ташкилотҳои молиявию қарзӣ бо 

мақсади таъмин намудани захираҳои молиявию қарзӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ 

барои равандҳои такрористеҳсол дар соҳаи кишоварзӣ дар назар дошта мешавад. 

Аз нуқтаи назари мо, танзими муносибатҳои қарзӣ ва молиявӣ бояд ҳамчун 

низоми қонунгузории тадбирҳо фаҳмида шавад, ки тавассути он давлат 

фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ ва молиявии бонкӣ ва ғайрибонкиро бо хатарҳои 

ҳадди ақал таъмин менамояд. Дар шароити муосир танзим, пеш аз ҳама, назорати 

фаъолияти бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии ғайрибонкиро ба манфиати устувории 

тамоми иқтисодиёт коҳиш медиҳад. Мафҳуми «танзим» бар хилофи мафҳуми 

«менеҷмент» вазифаи дастурии қатъиро иҷро намекунад ва таъсири аз ҷиҳати 

илмӣ асосёфта, мутамарказ ва ғайримустақимро ба ҷараёни рушди раванд 

тавассути истифодаи низомҳои қонунҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ифода мекунад.  

Асосҳои назариявию методологӣ ва амалии механизми танзими дастгирии 

молиявӣ ва қарзии субъектҳои хоҷагии қишлоқ бинобар низоми қарорҳои аз 

ҷиҳати илмӣ ва алоқамандии иҷтимоию иқтисодӣ ва ташкилӣ, ки аз нуқтаи назари 

манфиатҳои ҳам муассисаҳои молиявию ҳам қарзӣ ва ҳам субъектҳои хоҷагидорӣ 

амал мекунанд, пойдор мемонад. Ин ба мо имкон дод, то мафҳуми механизми 

танзими дастгирии молиявӣ ва қарзии субъектҳои хоҷагии қишлоқ таҳия карда 

шавад.  

Механизми танзимкунандаи дастгирии молиявӣ ва қарзии субъектҳои 

хоҷагидорӣ маҷмӯи чораҳои мушаххас мебошад, ки ба таъмини захираҳои 

молиявӣ ва қарзӣ, баланд бардоштани самаранокии субъектҳои хоҷагидорӣ ва ба 

эҳтиёҷоти  субъектҳои хоҷагидорӣ дар захираҳои молиявию қарзӣ нигаронида 

шудааст. 

Механизми таъминкунандаи дастгирии молиявӣ ва қарзии субъектҳои 

соҳибкорӣ як маҷмӯи чораҳои меъёрӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ташкилӣ 

мебошад, ки манфиатҳои ҳам муассисаҳои молиявӣ ва ҳам қарзӣ ва ҳам 

субъектҳои соҳибкориро таъмин мекунад. Механизми дастгирии молиявӣ ва 

қарзии субъектҳои соҳибкорӣ, новобаста аз шароит, дараҷаи рушд, хусусиятҳои 

ҷуғрофии қаламрав ба чанде аз принсипҳо, аз қабили: самаранокии тадбирҳо, 
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тафовути дақиқ гузоштан вобаста ба таркиби иштирокчиёни барномаҳои гуногун; 

чандирӣ ва гуногунии воситаҳои истифодашаванда; диққати асосӣ додан ба 

нақши ҳукуматҳои маҳаллӣ, бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотҳои молиявии махсус; 

дурнамо ва ё таъсир ба пешравиҳои минбаъдаи пешрафти илмию техникӣ 

тавассути ташаккул ва рушди қобилиятҳои кори мураккаб ва технологияи 

пешрафта асос ёфтааст (ниг. ба расми 1.2.1). 

 
Расми 1.2.1. - Механизми танзими дастгирии молиявию қарзии соҳаи кишоварзӣ* 

*Манбаъ: аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

 

Аз расми 1.2.1 дида мешавад, ки механизми танзими дастгирии молиявию 

қарзии соҳаи кишоварзӣ ба воситаи ду вазифаи муҳим - танзимкунӣ ва татбиқи 

сиёсати мудохилавӣ (интервенсионӣ) амалӣ мегардад. 

Дар навбати аввал механизми мазкур бояд вазифаҳои зерини танзимкуниро 

иҷро намояд: 

Механизми танзими  

дастгирии молиявию қарзии 

соҳаи кишоварзӣ 

Андозбандии имтиёзноки  

субъектҳои кишоварзӣ 

Пешниҳоди  

қарзи сармоявӣ 

Паст намудани  

нархҳои маҳсулот 

Кӯмаки молиявӣ ва ҷуброн кардани 
хароҷоти истеҳсолӣ 

Танзими  

қонунгузорӣ 

Танзими давлатии нархҳои фурӯши 
маҳсулот 

Субсидияҳои  

буҷетӣ 

Вазифаи 

танзимкунӣ 

Вазифаи татбиқи 

сиёсати 

мудохилавӣ 

(интервенсионӣ) 

Таҷдиди 

пардохтҳои 

муҳлаташ гузашта 

дар фондҳо 

Суғуртаи хавфҳои 

аз даст додани 

даромаднокӣ ва ғ. 

Кам кардани фоизи 

пардохт барои 

истифодаи амволи 

лизинг 
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- танзими қонунгузорӣ дар соҳаи муносибатҳои кишоварзӣ; 

- кӯмаки молиявӣ ва ҷуброн кардани хароҷоти истеҳсолӣ барои танзими 

даромаднокии субъектҳои хоҷагии қишлоқ ва то 40-45% зиёд кардани онҳо, чи 

тавре ки ҳукумати ИМА ва кишварҳои Иттиҳоди Аврупо анҷом медиҳанд. Дар он 

сурат ҳамаи хоҷагиҳои зарарноки мо даромаднок ва фоидовар хоҳанд буд, ки 

барои сармоягузорони гуногун ҷолиб бошанд, ё ин ки тавассути сармоягузориҳои 

худ аз манбаъҳои молиявии дохили хоҷагӣ маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол карда 

тавонанд; 

- субсидияҳои буҷетӣ (маблағҳои буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷети маҳаллӣ ва 

ғайра) барои оғози тиҷорати субъектҳои хоҷагидории кишоварзӣ; 

- танзими давлатии нархҳои фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, фаъолсозии 

низоми хариди давлатиро ба вуҷуд меоранд. 

 Дар ҳолати аз ҳад зиёд истеҳсол шудани намудҳои алоҳидаи маҳсулоти 

кишоварзӣ ва пастравии нархи онҳо, давлат бояд истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзиро бо нархе харидорӣ кунад, ки ба онҳо сатҳи миёнаи даромаднокиро 

дар лаҳзаи татбиқи сиёсати мудохилавӣ (интервенсионӣ) таъмин намояд: 

- паст намудани нархҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти саноатии аз 

ҷониби субъектҳои хоҷагидорӣ харидоришуда. Ҳалли ин мушкилот қобилияти 

такрористеҳсолиро афзун намуда, вазъи молиявии субъектҳои хоҷагии қишлоқро 

ба таври назаррас беҳтар менамояд; 

- андозбандии имтиёзноки субъектҳои кишоварзӣ, ки ба таҳкими вазъи 

молиявии субъектҳои кишоварзӣ, додани қарзи сармоягузорӣ барои навсозӣ ё 

хариди воситаҳои асосӣ мусоидат мекунад; 

- пешниҳоди қарзи сармоявӣ барои таҷдид ва хариди фондҳои асосӣ; 

- таҷдиди пардохтҳои муҳлаташ гузашта дар фондҳои буҷетӣ ва 

ғайрибуҷетӣ; 

- суғуртаи хавфҳои аз даст додани даромаднокӣ ва ҷуброннопазирии 

захираҳои сармоягузорӣ дар ҳолатҳои номусоид (буҳронӣ)-и соҳаи кишоварзӣ; 

- кам кардани фоизи пардохт барои истифодаи амволи лизинг, зеро дар 

сурати аз бозор бо пардохти пурраи фаврӣ захираҳои моддию техникиро харида 
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натавонистани субъектҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ лизинг ҳамчун манбаи 

қарздиҳии давлат ҳамчун пойгоҳи моддию техникӣ баромад мекунад. 

Сароғози рушди соҳаи кишоварзӣ танзими дастгирии молиявӣ ва қарзии 

субъектҳои соҳибкорӣ мебошад, зимнан зарур аст, ки омӯзиши амалиётӣ ва 

таҳлили талабот ва пешниҳоди захираҳои қарзӣ ташкил карда шавад. Дар ин 

замина, мо усулҳоеро ба монанди танзими пешниҳоди захираҳои қарзӣ ҷудо 

менамоем, ки онҳо дар навбати худ ба усулҳои афзоиши талабот (пешниҳод) ва 

инчунин усулҳои кам кардани талабот (пешниҳод) тақсим мешаванд. Истифодаи 

ин усулҳо бо вазифаҳои захираҳои қарзӣ ва молиявӣ зич алоқаманд аст, зеро бо 

кӯмаки онҳо корхонаҳои шаклҳои мухталифи моликият ва ҷомеа дар маҷмӯъ ба 

самаранокии истеҳсолот ноил мегарданд, гардишро суръат мебахшанд ва 

даромадро афзоиш медиҳанд. 

Омӯзиши вазифаҳои захираҳои қарзӣ ва молиявӣ аҳамияти калони амалӣ 

дорад, зеро ин ба мо имкон медиҳад, ки онҳоро самаранок истифода барем. Онҳо 

се вазифаи асосӣ: тақсимкунӣ, эмиссионӣ ва назоратиро иҷро мекунанд. 

Вазифаи тақсимкунӣ аз тақсимоти маблағҳо дар асоси бозгардонӣ иборат 

аст. Он дар ҷамъоварии маблағ ва инчунин ҳангоми ҷойгиркунии онҳо зоҳир 

мешавад. Махсусан, ин вазифа дар раванди пешниҳоди муваққатии маблағ ба 

корхонаю ташкилотҳо барои қонеъ кардани ниёзҳояшон ба воситаҳои пулӣ зоҳир 

мешавад. Ҳамин тариқ, корхонаҳо бо сармояи гардишкунандаи барои 

сармоягузорӣ зарурбуда таъмин карда мешаванд. 

Вазифаи эмиссионӣ аз эҷоди имкониятҳои қарзӣ барои муомилот ва иваз 

намудани маблағҳои пулӣ иборат аст. Ин амр аз ташкилкунии воситаҳои пардохт 

дар раванди қарздиҳӣ шаҳодат медиҳад, яъне дар баробари пули нақд, инчунин 

пулҳои ғайринақдӣ низ ба кор мераванд. Таъсири ин вазифа ҳангоми анҷомдиҳии 

пардохтҳои ғайринақдӣ дар заминаи иваз намудани пулҳои нақд низ ба назар 

мерасад.  

Вазифаи назоратӣ аз назорат ба самаранокии фаъолияти субъектҳои 

хоҷагидорӣ иборат аст. Таъсири ин вазифа дар он зоҳир мешавад, ки дар хоҷагии 

қарзгирифта назорати ҳамаҷонибаи пул (пули сомонӣ) роҳандозӣ мешавад. Дар 
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заминаи муносибатҳои қарзӣ мониторинги фаъолияти қарзгирандагон ва 

қарздиҳандагон гузаронида мешавад. Дар ниҳоят, ҳама гуна қарздиҳанда - бонк ё 

соҳибкор - ҳолати қарзгирандаро тавассути усулҳои хоси хеш назорат мекунад ва 

мекӯшад, ки пардохти саривақти қарз таъмин гашта, аз таъхири пардохти қарз 

пешгирӣ карда шавад. 

 Моҳияти қарзи кишоварзӣ тавассути принсипҳои асосии қарздиҳӣ дар 

якҷоягӣ бо дигар зерсохторҳои иқтисодӣ (пул, молия, нарх) ошкор карда мешавад. 

Фаъолияти пурраи механизми қарзӣ ба риояи қатъии принсипҳо ва шартҳои 

қарздиҳӣ, аз қабили: баргаштпазирӣ, муҳлати пардохт, таъминот, пардохт ва 

мақсаднокӣ вобаста аст.  

Дар таҷрибаи ватании қарздиҳӣ дар шароити иқтисоди мутамаркази 

банақшагирӣ консепсияи ғайрирасмии «қарзи батаъхирафтода» мавҷуд буд. Ин 

шакли қарздиҳӣ хеле густариш дошт. Тақсимоти маблағ, маҳз дар соҳаи 

кишоварзӣ зимни пешниҳоди қарзҳо аз ҷониби ташкилотҳои қарзии давлатӣ, ки 

дар ин ҳолат пардохти қарзи гирифашуда бинобар буҳрони молиявӣ пешакӣ ба 

нақша гирифта намешуд, ифодаи худро ёфтааст. Дар шароити иқтисоди бозорӣ, 

мафҳуми «қарзи бебозгашт» ҳамчун ғояи «корхонаи зиёновар» қобили қабул нест, 

зеро муносибатҳои бозорӣ ба муносибатҳои тарафайни байни қарздиҳанда ва 

қарзгиранда асос ёфтаанд. 

Асоси иқтисодии принсипи таъхирнопазирии баргардонидани қарзҳо барои 

воситаҳои гардон ин давомнокии гардиши онҳо мебошад. Дар охири ҳар як давра 

маблағҳо пешпардохт карда мешаванд, ки баъзеи онҳо барои пардохти қарз 

истифода мешаванд. Ин принсип зарурати баргардонидани саривақтии захираҳои 

молиявии ба қарз пешниҳодшударо ифода мекунад.  

Муҳлати пардохти онҳо дар лаҳзаи гирифтани даромад аз фурӯши маҳсулот 

муқаррар шудааст. Вайрон кардани принсипи таъхирнопазирӣ дар дер ва ба 

суратҳисоби қарзҳои муҳлаташ гузашта баргардонидани қарз ифода меёбанд.  

Принсипи таъминоти моддии қарз дар он аст, ки қарзҳо бар ивази арзишҳои 

моддӣ дода мешаванд ва бо гарави ин арзишҳо таъмин карда мешаванд. 
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Мавҷудияти таъминоти моддии қарз, имконияти пардохти саривақтии қарзро 

фароҳам меорад. 

Принсипи пардохт дар он ифода меёбад, ки қарзгиранда мунтазам 

пардохтро дар шакли фоиз барои истифодаи қарз пардохт мекунад. Хусусияти 

иқтисодии пардохти қарз дар тақсими воқеии фоидаи иловагӣ, ки тавассути 

истифодаи он байни қарзгиранда ва қарздиҳанда ба даст омадааст, инъикос карда 

мешавад. 

Принсипи характери нақшавӣ ва мақсаднокии қарз дар он ифода карда 

мешавад, ки қарз дар ҳаҷми хароҷоти воқеӣ, аммо на ба қадри баландтар аз нақша 

дода мешавад. Таъйиноти мақсадноки қарз бо нақшаҳои қарзӣ, бо риояи талабот 

ба маблағҳои қарзгиранда дар марҳилаҳои гуногуни истеҳсол ва муомилоти мол 

муайян карда мешаванд.   

Хусусияти тафриқавии қарз чун муносибати тафриқавии ташкилотҳои қарзӣ 

ба категорияҳои гуногуни қарзгирандагони эҳтимолӣ муайян карда мешавад.  

Барои таъмини муомилоти мӯътадили воситаҳои гардиш дар соҳаи 

кишоварзӣ ҷалби захираҳои қарзӣ аҳамияти бузург дорад. Хусусиятҳои 

истеҳсолоти кишоварзӣ - давомнокии давраи истеҳсолӣ, зуд-зуд қатъ шудани 

давраи корӣ, мавсимӣ будан, номутобиқатии давраи корӣ бо вақти истеҳсолот дар 

давоми сол нобаробарии талабот ба сармояи қувваи кориро ба вуҷуд меорад.  

Давраи байни пешрафти сармояи муомилот ва барориши онҳо бо 

технологияи истеҳсолӣ, муҳлати харидан ва харҷи захираҳою фурӯши маҳсулоти 

тайёр муайян карда мешавад. Нобаробарии ниёзи дар тӯли сол ба пули нақд 

вуҷуддоштаи истеҳсолкунандагони кишоварзӣ бо вобастагии истеҳсолоти 

кишоварзӣ ба шароити мавсимии муҳити зист, номуайянии давраи истеҳсолӣ 

муайян карда мешавад. 

Дар нимсолаи якум, маъмулан, хароҷоти қувваи корӣ дар истеҳсолот боло 

рафта, дар нимаи дуввум аз ҳисоби зиёдшавии оммавии маҳсулот, бақияи 

маҳсулоти тайёр ва пули нақд меафзояд. Ҷалби захираҳои қарзӣ барои 

пӯшонидани эҳтиёҷоти муваққатӣ ба бефосила идома ёфтани гардиши сармоя дар 

соҳаи кишоварзӣ мусоидат мекунад. 
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Ҳамин тариқ, захираҳои қарзӣ тафриқаи замониро байни хароҷоти 

истеҳсолӣ ва фурӯши маҳсулот бартараф мекунанд. Истифодаи маблағҳои 

ҷалбшуда саривақт ба даст овардани захираҳои меҳнатиро, ки дар давраи 

зиёдшавии хароҷоти истеҳсолӣ ва норасогии мавсимии манбаъҳои худӣ барои 

пӯшонидани онҳо заруранд, таъмин менамояд.  

 

1.3. Таҷрибаи давлатҳои хориҷа оид ба истифодаи захираҳои 

молиявию қарзии бахши субъектҳои кишоварзӣ 

Низоми самарабахши иқтисодии хоҷагидории хориҷӣ тӯли даҳсолаҳо 

ташаккул ёфтааст. Имрӯзҳо раванди пайвастаи васеъ гардидани хоҷагиҳо аз 

ҳисоби пора шудан ва харобшавии хоҷагиҳои хурду миёна идома дорад. 

Истеҳсоли маҳсулотҳои калонҳаҷми кишоварзӣ дар хоҷагиҳои хурд бешубҳа 

бартарӣ дорад - ин яке аз қонунҳои асосии иқтисодиёт мебошад. Хоҷагиҳои калон 

аз ҷиҳати иқтисодӣ самарабахшанд ва аз технологияҳои муосир самаранок 

истифода мебаранд. Талаботи воқеии хоҷагиҳои фермерии калон ба захираҳо дар 

як қитъаи замин нисбат ба хоҷагиҳои фермерии хурд ду маротиба камтар аст. 

«Таҷриба нишон медиҳад, ки дар хоҷагиҳои калон ҳосилнокии меҳнат нисбат ба 

хоҷагиҳои хурди фермерӣ 1,5-2 маротиба зиёдтар ва арзиши аслии маҳсулоти 

истеҳсолшуда хеле кам аст. Дар ИМА, Олмон, Канада ва дигар кишварҳо он 

хоҷагиҳои калон ва ассотсиатсияҳо амал менамоянд, ки таъминкунандагони 

асосии маҳсулоти кишоварзӣ мебошанд. Дар 6 соли охир, маблағи умумии 

дастгирии мустақим ба фермерони Иёлоти Муттаҳида беш аз 81 миллиард 

доллар ё дар як сол 13 миллиард долларро ташкил додааст. Мувофиқи қонуни 

нави кишоварзӣ, ки то соли 2011 мавриди амал қарор мегирад, танҳо пардохтҳои 

зиддибуҳронӣ дар як сол 35 миллиард доллар ва пардохтҳои мустақим 9,5 

миллиард долларро ташкил медиҳанд, хароҷоти умумиие ки қонуни нав пешбинӣ 

кардааст 182,8 миллиард долларро ташкил медиҳад, ки ин 78% (80 миллиард 

доллар) нисбат ба солҳои пеш зиёд аст. Маблағҳое, ки барои дастгирии давлатӣ 

ҷудо карда мешаванд, беш аз 2 маротиба зиёд гардиданд. Дар 8 соли оянда 

даромади софи фермерон ба 4,5 миллиард доллари амрикоӣ афзоиш меёбад ва 
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тақрибан 85%-и он тавассути дастгирии сатҳи оптималии нархҳо ба даст 

меояд ва боқимонда ба ҳифзи муҳити зист сармоягузорӣ карда мешаванд».42  

Ҳамзамон, бояд ба назар гирифт, ки корҳои илмӣ – тадқиқотӣ доир ба 

масъалаҳои кишоварзӣ аз ҳисоби маблағҳои ҷудогонаи ҳукумат гузаронида 

мешавад. Аз ҳамин ҳисоб инчунин маблағгузории навовариҳои илмие, ки барои 

татбиқи амалӣ дар ҳар як хоҷагии фермерӣ тавсия дода мешаванд, пешбинӣ 

мегардад. Татбиқи машваратҳои илмӣ ба фермер ҳуқуқи гирифтани қарзи 

имтиёзнокро медиҳад.  

Дар солҳои 90-ум, дастгирии давлатии истеҳсолоти кишоварзӣ тавассути 

сармоягузории буҷетӣ, ҷудо кардани маблағҳои буҷети давлатӣ барои 

маблағгузории хароҷот дар соҳаи зироаткорӣ, хоҷагии ҷангал, моҳипарварӣ, 

чорводорӣ ва обёрӣ, ҷорӣ намудани дастовардҳои илмӣ ва техникӣ, инчунин 

тавассути ташкили фондҳои гуногун барои мусоидат намудан барои инкишофи 

истеҳсолот амалӣ мегардид. Кӯшишҳои сармоягузорони ҳукумати маҳаллӣ ва 

хоҷагиҳои коллективии деҳот барои сармоягузорӣ ба пойгоҳҳои моддию 

техникии минтақавӣ равона карда шудаанд. Тибқи хисобҳои иқтисоддони чинӣ, 

«бо мақсади таъмин намудани афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 

андозаи 4% дар як сол зарур аст, ки ҳиссаи сармоягузорӣ ба сохтмони асосии 

(капиталии) деҳот на камтар аз 10% -и сармоягузориҳои буҷетӣ, 25% буҷетҳои 

вилоятӣ бошад».43  

Дар ин маврид ба тақсимоти даромади миллӣ таваҷҷуҳи махсус зоҳир карда 

мешавад. Тағйирот дар ҳиссаи сармоягузӣ бошад, бештар дар соҳаи кишоварзӣ ва 

саноат ба вуҷуд омад ва кам кардани сохтмони баъзе иншооти саноатӣ ба нақша 

гирифта шуд. Вазифаи асосӣ ҳавасмандгардонии деҳқонон буд ва ҳукуматҳои 

маҳаллӣ сармоягузориро ба соҳаи кишоварзӣ афзоиш доданд. Давлат бошад, дар 

навбати худ, сармоягузории асосиро ба соҳаҳое пешниҳод мекунад, ки ба соҳаи 

 
42 Палушкина Т.М. Современная система государственного регулирования аграрной сферы 

экономики в развитых странах запада. М. – 2008 г. С.13. 
43 Жигулева В.В. Реформа системы кредитования сельского хозяйства Китая // Банковское 

кредитование. - Москва. - 2008. - № 1- 2 — С11 
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кишоварзӣ хизмат мерасонанд. Ҳамин тавр, мо чунин мешуморем, ки давлат ба 

манфиати ҳамаи шаҳрвандони худ вазифадор аст, фишангҳои муҳими 

идоракуниро дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, хусусан дар соҳаи кишоварзӣ бо 

мақсади таъмини амнияти озуқавории кишвар роҳандозӣ намуда, ба пешрафти 

илмию техникӣ ва фаъолияти муътадили тамоми соҳаҳои иқтисодиёт мусоидат 

кунад. Ҳамзамон, нақши давлат ҳамчун субъекти идоракунӣ дар амри ба таври 

возеҳ муқаррар кардани ваколатҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мақомоти дахлдори 

иҷроия ва иқтисодӣ муҳим арзёбӣ мегардад.  

Дар Англия, хоҷагиҳои деҳқонии миёна дар ҳудуди масоҳати замини 

мавриди истифода қарордоштаи тақрибан 70 гектар тақсим карда мешаванд. 

Ҳамзамон, дар ихтиёри шумораи умумии хоҷагиҳо тақрибан 405 қитъаи замин, ки 

аз 100 га зиёд нест, қарор дорад. Аксар вақт фермаҳои бритониёӣ – ин як тиҷорати 

оилавӣ мебошад, ки шумораи кормандон ҳамагӣ 1-5 нафарро ташкил медиҳад.44  

Сарфи назар аз рушди истеҳсоли маҳсулоти асосии зироат ва чорводорӣ, 

фермерҳои бритониёӣ ҳамеша саъй мекунанд, ки пешбурди иқтисодиёти 

бисёрҷониба ё омӯзиши якчанд намуди фаъолиятро ба роҳ монанд. Ин ба 

зарурати ноил шудан ба суботи молиявӣ, гардиши ягонаи сармоя ва кам кардани 

хатари нокомии эҳтимолӣ ҳангоми сарукор доштан бо монополияҳо вобаста аст.  

Кишоварзӣ дар Англия ва Шотландия дорои фарҳанги олии кишоварзӣ 

мебошад, ки дар онҳо технология дар аксари минтақаҳо бартарӣ дошта, имкон 

медиҳад механизми баланди равандҳо бо миқдори ками хароҷот ва истифодаи 

сарфакоронаи сӯзишворӣ ба роҳ монда шавад. Дар аксар ҳолатҳо деҳқонон 

соҳиби замини худ ҳастанд, вале онҳо инчунин мудири тиҷорати худ низ 

мебошанд. Зимнан, онҳо бидуни хизматрасониҳои шумораи зиёди ширкатҳо ва 

созмонҳои маркетингӣ ва консалтингӣ кор карда наметавонанд.  

 
44 Джоробаева М.А. Кредитование аграрного сектора в зарубежных странах [Текст] / М.А. 

Джоробаева // Журнал научных публикаций «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук», 2016. № 7 (89) июль. Часть 1. С. 163-166. 
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Аз тамоми маҷмӯи ин гуна хизматрасониҳо ҷудо кардани идоракунии 

берунае, ки ширкати идоракунанда тавассути менеҷерони худ иҷро мекунад, 

зарур аст. 

Ин усули идоракунӣ рӯз аз рӯз васеътар шуда истодааст, зеро ширкати 

идоракунанда ба деҳқон имкон медиҳад, ки натиҷаҳои нисбатан баландтар ва 

устувортар ба даст орад, гарчанде ки хоҷагӣ бояд то 30% фоидаи худро барои ин 

хизматрасонӣ пардохт намояд.  

Ба ғайр аз мудирияти соф, ширкати идоракунӣ метавонад сармояи кории 

худро истифода барад. Дар ин ҳолат, деҳқон аксар вақт даромади муқарраркардаи 

шартномаро мегирад, аммо ҳатто дар ин сурат, фермер нисбат ба идоракунии 

мустақил ва истифодаи танҳо захираҳои худ фоида ба даст меорад. 

Ягон ширкати хизматрасонӣ ё хизмартасонии машваратдиҳӣ наметавонад 

мушкилиҳои ворид шудан ба бозори маҳсулоти кишоварзӣ ва таъминоти 

муассири хонаводаҳоро бо сӯзишворӣ, нуриҳо ва ғайра ҳал кунад. 

Ин муамморо ташкилотҳои гуногуни фермерон, аксар вақт дар шакли 

кооперативҳо (тибқи қонуни Бритониё) ҳал мекунанд. Онҳо на фонди калони 

оинномавӣ ва на сармояи корӣ доранд, фоида пурра бошад, байни муассисон - 

фермерҳо тақсим карда шудааст. Ҳар як деҳқон дар ин ҷо то чанд фунт ҳисса 

дорад ва кооперативро шӯрои директорон ва директори иҷроия, ки аз ҷониби 

Шӯро таъйин шудааст, идора мекунанд. Дар айни замон, кооперативҳо аз рӯйи 

принсипи махсусгардонидашуда таъсис дода мешаванд - маркетинг, маҳфилҳои 

таъминотӣ ва мошинсозӣ. Рақобати шадид барои ҷалби иштирокчиёни нав 

кооперативҳоро маҷбур месозад, ки доираи фаъолияташонро аз доираи тахассуси 

муқаррарӣ берун бароранд. 

Дар Британияи Кабир тамоюли шиддат ёфтани рақобат байни бонкҳои 

калон барои бозори молиявӣ дар соҳаи кишоварзии кишвар ба назар мерасад. 

Бонкҳо сиёсати худ ва усулҳои корро ба таври назаррас тағйир доданд ва дар 
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натиҷаи омӯзиши бозори молиявии хоҷагиҳои фермерӣ чунин муаммоҳо 

муқаррар карда шуданд45: 

- дар кишвар миқдори ками бонкҳо мавҷуданд, ки вазъро дар соҳаи 

кишоварзӣ комилан назорат мекунанд ва дар тағйирёбии онҳо тамоюлҳо 

мавҷуданд; 

- консепсияи идоракунии молиявии хоҷагиҳои деҳқонӣ вуҷуд надорад; 

- хоҷагии фермерӣ як намуди боэътимоди тиҷоратест, ки барои маблағҳои 

сармоягузорӣ хатари кам дорад. 

Бонкҳо дар сохтори худ шуъбаи нави идоракунии молиявӣ - кишоварзиро 

ҷорӣ намуданд. Дар ин ҷо, ҳар як менеҷер мустақиман бо муштарӣ - фермер кор 

мекунад, мустақилона таърихи қарз ва сатҳи идоракунии худро дар хоҷагии 

шахсии худ баҳо медиҳад. Илова бар ин, менеҷменти молиявии бонк имконият 

дорад тамоми нишондиҳандаҳои гардиш, захираҳои молиявӣ ва аудитро омӯзад, 

ки ин ба ӯ имкон медиҳад, талаботи воқеии мизоҷро ба захираҳои молиявӣ арзёбӣ 

кунад. 

Бонк ба фермерон як қатор хизматрасониҳои бонкиро пешниҳод мекунад, аз 

ҷумла қарзҳои кӯтоҳмуддат (то 5 сол), қарзҳои дарозмуддати сармоягузорӣ барои 

сохтмони биноҳои таъйиноти умумӣ (то 10 сол) ва таъйиноти махсус (то 7 сол).  

Барои ба даст овардани замин фермер метавонад ба муҳлати 25 сол қарзи 

дарозмуҳлати сармоягузорӣ ба даст орад. Бонк ба таълими менеҷерони нави 

молиявӣ бо истифода аз вазифаҳои амалӣ ва таҷриба дар таҳияи бизнес-нақша ва 

банақшагирии буҷаҳои хоҷагиҳои муайян диққати зиёд медиҳад.  

Қарзи кишоварзӣ як омили таъсирбахши рушди соҳаи кишоварзӣ, 

тағйироти сохтории он ва баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти 

кишоварзӣ мебошад. Он қарздиҳии вазнин ва маблағгузории бебозгашт аст, ки 

 
45 Джоробаева М.А. Кредитование аграрного сектора в зарубежных странах [Текст] / М.А. 

Джоробаева // Журнал научных публикаций «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук», 2016. № 7 (89) июль. Часть 1. С. 163-166.  
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дар кишварҳои саноатӣ ҳамчун роҳи асосии таъсири молиявӣ ба соҳаи кишоварзӣ 

эътироф карда мешавад. 

Бисёре аз барномаҳои дастгирии давлатии молиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ 

дар шакли қарз мебошанд. Қарздиҳӣ ҳамчун як омили ҳавасмандгардонии 

сармоягузориҳои хусусии истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ ва баланд 

бардоштани фаъолнокии ӯ ба шумор меравад. 

Вақтҳои охир дар кишварҳои пешрафтаи саноат нисбати қарздиҳӣ ба 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар марҳилаи ташаккулёбии он таваҷҷуҳи 

бештар дода мешавад. Қариб дар ҳама ҷо қоидаҳои махсуси қарздиҳӣ ба 

истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ вуҷуд доранд ва низомҳои қарздиҳӣ 

асосан ба муассисаҳои махсуси молиявию қарзии давлатӣ такя мекунанд.  

Таҷрибаи дастгирии давлатии молиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар кишварҳои 

тараққикарда нишон медиҳад, ки новобаста аз сатҳи рушди иқтисодӣ ба бахшҳои 

гуногуни кишоварзӣ кӯмаки молиявии калони давлатӣ ба аҳолӣ расонида 

мешавад, ки ҳадафи ниҳоии он таъмин кардани аҳолӣ бо маҳсулоти дорои 

нархҳои қобили қабул ва то ҳадди имкон фароҳамсозии шароит барои 

даромаднокии мӯътадили истеҳсолӣ мебошад.  

Деҳқонон, иҷорагирон, хоҷагиҳо, кооперативҳои кишоварзӣ дар бисёр 

риштаҳои иқтисодӣ бо муассисаҳои давлатӣ алоқаманданд ва ин муносибатҳо 

мунтазам такмил меёбанд. Ҳеҷ кас ҳеҷ гоҳ чунин қарорҳо қабул намекунад, ки он 

деҳқонро фавран дар вазъияти номусоид гузорад. Албатта, ин ба он хоҷагиҳое, ки 

самаранокии паст доранд, дахл надорад.  

Қонунҳои кишварҳои ғарбӣ барои таъмини пардохти қарзи кишоварзӣ 

шароити нисбатан сахтро пешбинӣ мекунанд. Гарав ё гузашт кардани ҳуқуқ ба як 

қисми муайяни амволи манқул ё ғайриманқул анъанавӣ аст (шартномаҳо оид ба 

хариду фурӯш ё супоридани қарз, ба гарав гузоштани зироат хеле маъмуланд).  

Илова бар ин, бо мақсади ҳимояи манфиатҳои бонкҳо ва дигар ташкилотҳои 

қарзӣ, давлат тавассути қонунгузорӣ ҳуқуқи огоҳиномаи оммавӣ оид ба фурӯши 

гарав ва инчунин тартиботи гуногуни ситонидани қарзро бидуни мурофиаи судӣ 

пешбинӣ кардааст.  
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Талабот ба қарзҳои кишоварзӣ дар кишварҳои пешрафтаи саноатӣ хеле 

баланд аст ва ин имкон медиҳад, ки фоизи қарз барои қарзи ипотека тақрибан 10% 

нигоҳ дошта шавад. Ҳамзамон, ба бозори сармоягузорӣ рақобати шадид хос 

мебошад, ки ба зиёд шудани муҳлати қарз оварда мерасонад, аммо дар навбати 

худ, ташкилотҳои қарзӣ барои истифодаи маблағҳои қарзӣ шароити сахттарро 

муқаррар мекунанд. 

Вақтҳои охир дар бисёр кишварҳо қарздиҳии кӯтоҳмуддати кафолатнок 

васеъ паҳн шудааст. Ҳамчун кафолати пардохти қарз, қарзгиранда ба ташкилоти 

қарзӣ вексел пешниҳод мекунад, ки пас аз он қарздиҳанда ҳуқуқ надорад бо усули 

фурӯши молу мулк қарз ва фоизашро ситонад, аммо ӯ ҳуқуқ дорад қарзро бо 

фоидааш бо тартиби судӣ ситонад. 

Ҳоло бошад, мо таҷрибаи давлатҳои Осиёи Марказиро дар радифи дигар 

давлатҳои мутараққии ҷаҳон низ дида мебароем.  

Дар Осиё Марказӣ аслан панҷ давлат: Узбекистон, Қазоқистон, 

Қирғизистон, Тоҷикистон ва Туркманистон воқеанд. Дар раванди таҳқиқот мо аз 

сомонаҳои расмии бонкҳои марказӣ ва дигар институтҳои давлатии кишварҳои 

Осиёи Марказӣ истифода намудем, лекин дар ҷараёни таҳқиқот дарёфт 

маълумотҳои омории Туркманистон ба мо муяссар нагашт (ниг. ба ҷадвали 1.3.1). 
 

Ҷадвали 1.3.1. - Маблағгузориҳои бонкӣ ба соҳаи кишоварзии кишварҳои 

Осиёи Марказӣ дар солҳои 2017-2021, млн. долл. ИМА*  

Номи давлатҳо 2017 2018 2019 2020 2021 
2021/2017 

(+/-, %) 

Узбекистон 
I 6 100,99 12 918,35 14 805,31 12 141,69 15 339,19 + 151,4 

II 1 655,59 2 208,09 1 477,95 1 791,77 1 949,98 + 17,8 

Қазоқистон 
I 38 231 34 075 36 371 34 758 42 851 + 12,1 

II 2 092 1 275 667 557 788 - 62,3 

Қирғизистон 
I 1565,6 1821,5 2091,0 1958,2 2138,2 + 36,6 

II 324 355 371 390 417 + 28,9 

Тоҷикистон 
I 783,9 710,6 791,2 787,9 77,1** - 90,2 

II 94,4 81,7 15,9 67,6 6,5** - 93,2 

Ҳамаи қарзҳои 

бонкӣ 

I 46681,64 49525,84 54058,41 49645,90 60405,89 + 29,4 

II 4 165,71 3 919,21 2 531,34 2 806,44 3 161,54 - 24,1 

Замима: I – ҳамагӣ; II – аз ҷумла, кишоварзӣ. 
*Сарчашма: Сомонаи расмии Бонки марказии Узбекистон: https://cbu.uz/ru/statistics/; Сомонаи 

расмии Бонки миллии Қазоқистон: https://www.nationalbank.kz/ru/page/statistika; Сомонаи расмии Бонки 

миллии Ҷумҳурии Қиғизистон: https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang= RUS; Сомонаи расмии Бонки миллии 

Тоҷикистон: https://www.nbt.tj/tj/statistics /statisticalbulletin.php.  

 ** Маълумоти омории Тоҷикистон дар соли 2021 омори 9 моҳа мебошад.  

 

https://cbu.uz/ru/statistics/
https://www.nationalbank.kz/ru/page/statistika
https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=%20RUS
https://www.nbt.tj/tj/statistics


45 
 

Ҳаҷми умумии захираҳои ҷалбшудаи бонкӣ аз ҳисоби пасандозҳо дар 

давлатҳои Осиёи Марказӣ дар соли 2021 ба андозаи 369 916,64 млн. долл. ИМА 

баробар гардид. Аз ин нишондиҳанда 82,0% ба Узбекистон, 17,0% ба Қазоқистон, 

0,8% ба Қирғизистон ва 0,2% ба Тоҷикистон рост меояд. Таҳлили 

нишондиҳандаҳои мазкур аз он гувоҳӣ медиҳанд, ки дар байни давлатҳои Осиёи 

Марказӣ бозори хизматрасонии пасандозии бонкӣ дар Узбекистон ва Қазоқистон 

рушд намудааст (ниг. ба расми 1.3.1).  

 

 
 

Расми 1.3.1. - Ҳиссаи захираҳои бонкӣ аз ҳисоби пасандозҳо дар давлатҳои Осиёи 

Марказӣ барои соли 2021 (бо %)* 

*Сарчашма: Сомонаи расмии Бонки марказии Узбекистон: https://cbu.uz/ru/statistics/; Сомонаи расмии 

Бонки миллии Қазоқистон: https://www.nationalbank.kz/ru/page/statistika; Сомонаи расмии Бонки миллии 

Ҷумҳурии Қиғизистон: https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=RUS; Сомонаи расмии Бонки миллии 

Тоҷикистон: https://www.nbt.tj/tj/statistics/statistical_bulletin.php. 

 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ бонкҳои тиҷоратӣ қисми зиёди захираҳои худро ба 

воситаи пешниҳоди қарз байни субъектони иқтисодӣ тақсим мекунанд. Ҳаҷми 

гардиши маблағгузориҳои бонкӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар давлатҳои Осиёи 

марказӣ дар соли 2021 ба 60 405,89 млн. долл. ИМА баробар гардид. Аз ин 

нишондиҳанда 15 339,19 млн. долл. ИМА ё 25,4% ба Узбекистон, 42 851 млн. 

долл. ИМА ё 70,94% ба Қазоқистон, 2138,2 млн. долл. ИМА ё 3,53% ба 

Қирғизистон ва 77,1 млн. долл. ИМА ё 0,13% ба Тоҷикистон рост меояд (ниг. ба 

ҷадвали 1.3.2). 
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https://cbu.uz/ru/statistics/
https://www.nationalbank.kz/ru/page/statistika
https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=RUS
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Ҷадвали 1.3.2. - Маблағгузориҳои бонкӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар давлатҳои 

Осиёи марказӣ барои солҳои 2017-2021 (бо млн. долл. ИМА)* 

Номи давлатҳо 2017 2018 2019 2020 2021 2021/2017,  

(+/-, %) 
Узбекистон 6 100,99 12 918,35 14 805,31 12 141,69 15 339,19 +151,4 
- ба кишоварзӣ 1 655,59 2 208,09 1 477,95 1 791,77 1 949,98 +17,8 
Қазоқистон 38 231 34 075 36 371 34 758 42 851 +12,1 
- ба кишоварзӣ 2 092 1 275 667 557 788 -62,3 
Қирғизистон 1565,6 1821,5 2091,0 1958,2 2138,2 +36,6 
- ба кишоварзӣ 324 355 371 390 417 +28,9 
Тоҷикистон 783,9 710,6 791,2 787,9 77,1** -90,2 
- ба кишоварзӣ 94,4 81,7 15,9 67,6 6,5** -93,2 
Ҳамаи қарзҳои бонкӣ 46 681,64 49 525,84 54 058,41 49 645,90 60 405,89 +29,4 
- аз ҷумла, ба соҳаи 

кишоварзӣ 4 165,71 3 919,21 2 531,34 2 806,44 3 161,54 -24,1 

*Сарчашма: Сомонаи расмии Бонки марказии Узбекистон: https://cbu.uz/ru/statistics/; Сомонаи 

расмии Бонки миллии Қазоқистон: https://www.nationalbank.kz/ru/page/statistika; Сомонаи расмии Бонки 

миллии Ҷумҳурии Қиғизистон: https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=RUS; Сомонаи расмии Бонки миллии 

Тоҷикистон: https://www.nbt.tj/tj/statistics/statistical_bulletin.php. 
** Маълумоти омории Тоҷикистон дар соли 2021 омори 9 моҳа мебошад. 

 

Аз ҷадвали 1.3.2 бармеояд, ки дар соли 2021 дар Осиёи марказӣ аз 60405,89 

млн. долл. ИМА қарзҳои пешниҳодшуда, 3 161,54 млн. долл. ИМА ё 5,2%-аш ба 

соҳаи кишоварзӣ таалуқ дорад, яъне аз ҳиссагузории мазкур Узбекистон 3,2%, 

Қазоқистон 1,8%, Қирғизистон 19,5% ва Тоҷикистон 8,4%-и қарзҳои бонкиро ба 

соҳаи кишоварзӣ равона намудаанд. Тамоюли рушди маблағгузориҳои бонкӣ ба 

соҳаи кишоварзӣ дар давлатҳои Осиёи Марказӣ, дар умум, рӯ ба таназзул аст. 

Масалан, суръати рушди қарзи бонкӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар соли 2018 ба 

андозаи 5,9%, соли 2019 - 39,2%, соли 2020 - 32,6% ва соли 2021 - 24,1% нисбати 

соли 2017 кам шуда истодааст. Таъсири ҷиддиро дар нишондиҳандаҳои тамоюли 

пешниҳоди қарз ба соҳаи кишоварзӣ дар байни ин давлатҳо Қазоқистон ва 

Тоҷикистон гузошта истодааст. Бинобар ин, аз натиҷаи ин таҳлилҳо бармеояд, ки 

таваҷҷуҳи низоми бонкӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар ин ду давлат кам ба назар 

мерасад. Натиҷаи рӯ ба таназзулёбии ҳаҷми қарзҳои бонкӣ ба соҳаи кишоварзиро 

дар ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии давлатҳои Осиёи Марказӣ дидан 

мумкин аст. 

Ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ дар давлатҳои Осиёи 

Марказӣ дар соли 2021 ба 38 928,9 млн. долл. ИМА баробар гардид, ки аз инҳо 

20502,4 млн. долл. ИМА ё 52,7% ба Узбекистон, 12745,8 млн. долл. ИМА ё 32,7% 

https://cbu.uz/ru/statistics/
https://www.nationalbank.kz/ru/page/statistika
https://www.nbkr.kg/index.jsp?lang=RUS
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ба Қазоқистон, 2910,5 млн. долл. ИМА ё 7,5% ба Қирғизистон ва 2770,3 млн. 

долл. ИМА ё 7,1% ба Тоҷикистон рост меояд (ниг. ба ҷадвали 1.3.3). 

 

Ҷадвали 1.3.3. - Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии давлатҳои Осиёи 

Марказӣ дар солҳои 2017-2021 (бо млн. долл. ИМА)* 

*Сарчашма: Сомонаи расмии Кумитаи омори байнидавлатии давлатҳои ИДМ: 

http://www.cisstat.com/  

**Маълумотҳои омории соли 2021 омори 9 моҳа мебошанд. 

 

Тибқи нишондоди ҷадвали 1.3.3 аз ҳама суръати рушдёфтаи истеҳсоли 

маҳсулотҳои кишоварзӣ дар Узбекистон ва Қазоқистон ба назар мерасад, ки 

нишондиҳандаи ҳардуи ин давлатҳо дар соли 2021 таносуби 7,8% (Узбекистон) ва 

2,1% (Қазоқистон) нисбати соли 2017 мебошад.  

Аз рӯйи тамоюли рушди захираҳои молиявии бонкҳо ва истифодаи онҳо дар 

соҳаи кишоварзӣ ба кор бурдани таҷрибаи Узбекистон ва Қазоқистон барои 

Тоҷикистон самараи бештар дода метавонад, чунки механизми дастгирии 

молиявии ин ду давлат ба соҳаи кишоварзӣ назар ба дигар давлатҳои Осиёи 

Марказӣ натиҷаи мусбӣ ва назаррас доранд. Бинобар ин, таҷрибаи ин ду давлатро 

дар самти дастгирии давлатии молиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ дида мебароем. 

Дар Ҷумҳурии Узбекистон яке аз механизми дастгирии молиявӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ ин додани имтиёзҳои андозӣ ва татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ мебошад. Албатта, тибқи маълумотҳои сомонаи расмии 

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Узбекистон « ... дар Узбекистон барои 22 соҳаи 

иқтисодиёт имтиёзҳои андоз пешбинӣ шудаанд, ки ин имтиёзҳо дар соҳаи 

кишоварзӣ низ татбиқ мегарданд. ... имтиёзҳои мазкур барои ҳамаи вилоятҳо 

татбиқ мегардад, ба ғайр аз шаҳри Тошкант ва вилояти Тошкант»46, чунки дар 

ин шаҳру вилоят инфрасохтори истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бештар рушд 

намудааст. Бинобар ин, давлат ҳавасмандии молиявиро бештар ба шаҳру 
 

46 Сомонаи расмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Узбекистон: 

https://www.agro.uz/ru/imtiyozlar/ 

Номи давлатҳо 2017 2018 2019 2020 2021** 
2021/2017, 

(+/-, %) 

Узбекистон 19010,8 23394,0 23588,2 24853,2 20502,4 +7,8 

Қазоқистон 12487,5 12979,3 13458,3 15121,1 12745,8 +2,1 

Қирғизистон 3026,2 2971,8 3155,8 3202,0 2910,5 -3,8 

Тоҷикистон 3064,1 2823,1 2911,9 3257,9 2770,3 -9,6 

     Ҳамагӣ 37588,6 42168,2 43114,2 46434,2 38928,9 +3,6 
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вилоятҳое, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзияш рӯ ба таназул аст, таъмин 

менамояд. 

Дар ин давлат, вобаста ба ҳаҷми ҷалби сармояи хориҷӣ ба корхонаҳои соҳаи 

кишоварзӣ имтиёзҳои андозии мувофиқ дода шудааст. Масалан, агар ҳаҷми 

сармояи хориҷии ҷалбшуда ба корхона дар ҳудуди аз 0,3 млн. то 3 млн. доллари 

ИМА бошад, корхонаи мазкур аз супоридани андоз аз фоида, андоз аз амвол ва 

андози ягонаи соҳибкорӣ барои корхонаҳои хурд озод карда мешавад. Дигар 

имтиёзҳои андозӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар ҷадвали 1.3.4 оварда шудааст. 

Ҷадвали 1.3.4. - Имтиёзҳои андозӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар Ҷумҳурии 

Узбекистон* 

Ҳаҷми сармоягузорӣ Муҳлати имтиёз Озоднамои аз: 

0,3 млн – 3 млн 3 сол 

Андоз аз фоида 

Андоз аз амвол 

Андози ягонаи соҳибкорӣ барои 

корхонаҳои хурд 

3 млн – 10 млн 5 сол 

барои воридоти молу мулки худӣ ба 

корхонаҳои дорои сармояи хориҷӣ - на 

камтар аз 33 фоиз 

Зиёда аз 10 млн 7 сол Андоз аз фоида 

*Сарчашма: Сомонаи расмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Узбекистон: 

https://www.agro.uz/ru/imtiyozlar/  

Дар баробари ҳавасмандиҳои андозӣ аз ҷониби давлат боз дигар навъи 

ҳавасмандиҳо низ ба соҳаи кишоварзӣ дода шудаанд, аз ҷумла: 

• таъмин намудани технологияи обёрии қатрагӣ ва пошидан дар заминҳои 

лалмӣ ва чарогоҳҳо (барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти хӯрокворӣ); 

• қисман ҷубронкунии хароҷот аз ҳисоби буҷаи давлат барои ҷорӣ намудани 

технологияҳои каммасраф (обёрии қатрагӣ, обёрии обпошӣ, ҳамворкунии замин 

бо ёрии агрегатҳои ҳамворкунӣ); 

• ба хоҷагиҳо ҷуброн кардани арзиши қувваи барқ, ки агрегатҳои насосӣ ва 

чоҳҳои обёрӣ сарф мекунанд; 

• ҷуброни хароҷоти мубориза бар зидди ҳашароти зараррасон, инчунин 

таъмини бехатарии ҳосил дар ҳолатҳои фавқулода; 

https://www.agro.uz/ru/imtiyozlar/
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• ҷуброни хароҷоти фоизӣ барои хариди техникаи кишоварзӣ; қисман 

ҷуброни суғурта аз рӯйи шартномаҳои суғурта барои ҳосили ояндаи пахта ва 

ғалла; 

• ҳавасмандгардонии гумрукӣ ба соҳаи кишоварзӣ ва содироти маҳсулоти 

хӯрокворӣ (субсидияҳо барои ҳамлу нақлиёт, фиристодани намунаҳо ба хориҷи 

кишвар, пӯшонидани хароҷоти маъракаҳои таблиғӣ дар хориҷи кишвар, ҷорӣ 

намудани стандартҳо ва гирифтани сертификатҳои мутобиқат). 

Кишоварзӣ дар Қазоқистон як бахши хурди иқтисоди Қазоқистон боқӣ 

мондааст. Саҳми кишоварзӣ дар ММД камтар аз 10% аст, «яъне солҳои охир дар 

ҳудуди то 6,7% ба қайд гирифта шуда, аз маҷмӯи қувваи кории истифодашуда 

танҳо 20% қувваи кориро ташкил медиҳад. Дар баробари ин зиёда аз 70 фоизи 

замини мамлакат дар самти зироаткорӣ ва чорводорӣ банд гардидааст»47.  

Бузургтарин ҳосили зироати кишоварзии Қазоқистон ин гандум аст, ки онро 

содирот мекунад. Он дар истеҳсоли гандум дар ҷаҳон ҷои шашумро ишғол 

мекунад. Ба зироатҳои дорои аҳамияти камтар ҷав, пахта, лаблабуи қанд, 

офтобпараст, зағир ва шолӣ дохил мешаванд. 

Имрӯзҳо, ҳосилхезии заминҳои кишоварзии Қазоқистон назар ба замони 

шӯравӣ кам шуданд. Ин раванд ба сикли истеҳсолии маҳсулот таъсири манфӣ 

мерасонад. Дар баробари ин, бояд қайд намуд, ки тамоюли баъзе аз маҳсулотҳои 

кишоварзӣ низ рӯ ба таназзул аст. Масалан, «дар соли 2011 Қазоқистон ҳосили 

рекордии 26,9 миллион тонна ғалла ба даст оварда, аз рекорди қаблии 21 миллион 

тонна дар соли 2009 гузашт. Дар соли 2012 Вазорати кишоварзии Қазоқистон бо 

сабаби хушк шудани ҳаво пешгӯии ҳосилро то 14 миллион тонна кам кард»48. 

Моҳи феврали соли 2013 ҳукумати Қазоқистон дар ҷаласаи таҳти раёсати 

нахуствазир Серик Ахметов барномаи нави соҳавии рушди комплекси 

агросаноатӣ барои солҳои 2013-2020 «Агробизнес - 2020»-ро тасдиқ кард49. 

Барномаи «Агробизнес-2020» ба рушди чаҳор самт: солимгардонии молиявӣ, 

баланд бардоштани дастрасии маҳсулот, кор ва хизматрасонӣ барои субъектҳои 

 
47 Сельское хозяйство Казахстана: https://ru.wikipedia.org/wiki 
48 Kazakhstan Maintains Grain Export Levels, Satrapia (21 июля 2012). Дата обращения 21 июля 

2012. 
49 Агрозоны рядом с селами создадут в двух районах Мангистауской области - 

ElDala.kz. ElDalakz (1 июня 2020). Дата обращения: 9 сентября 2020. 

http://www.satrapia.com/news/article/kazakhstan-maintains-grain-export-levels/
https://eldala.kz/novosti/kazahstan/1204-agrozony-ryadom-s-selami-sozdadut-v-dvuh-rajonah-mangistauskoj-oblasti
https://eldala.kz/novosti/kazahstan/1204-agrozony-ryadom-s-selami-sozdadut-v-dvuh-rajonah-mangistauskoj-oblasti
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бахши агросаноатӣ, рушди низоми давлатии дастгирии истеҳсолкунандагони 

кишоварзӣ ва баланд бардоштани самаранокии низоми идоракунии давлатии 

комплекси агросаноатӣ нигаронида шудааст. 

Дар доираи Барномаи агробизнес 2020 ҳукумати Қазоқистон бастаи 

ҳавасмандкунӣ - қоидаҳои субсидияи кӯшишҳо барои барқарорсозии ширкатҳои 

кишоварзиро дар моҳи апрели соли 2014 тасдиқ кард. Дар нимсолаи аввали соли 

2014 барои ин мақсадҳо «ба бонкҳои сатҳи дуюм 140 миллиард тенге (770 

миллион доллар)»50 ҷудо гардид. Муҳақиқони ватании ин кишвар бар он ақидаанд, 

ки «танҳо субсидияҳои сармоя метавонад ба ҳалли мушкилоти рушди 

кишоварзии Қазоқистон мусоидат кунад. Ба ҷои ин, ислоҳоти густурдаи 

институтсионалӣ, аз қабили такмили системаи маорифи деҳот ва интиқоли 

қудрати сиёсӣ ба дасти тасмимгирандагони маҳаллӣ тавсия дода мешавад»51. 

Дар соли 2016 Вазорати кишоварзии Қазоқистон барномаи таъмини 

маблағгузорӣ ба кооперативҳоро оғоз кард, ки ба хоҷагиҳо дар хариди таҷҳизот, 

нигоҳдорӣ ва интиқоли маҳсулот, хизматрасонии байторӣ, ташкили маводи ғизоӣ 

ва агрохимиявӣ ва додани қарзҳои имтиёзнок кумак мерасонанд. Ин барнома «ба 

157 кооператив имконият дод, ки ба 15 хазор хочагӣ ёрӣ расонанд. Дар 

кооперативҳо зиёда аз 100 нуқтаи қабули шир ва 7000 базаи хуроки чорво 

ташкил карда шуд»52.  

Дар соли 2013 Вазорати кишоварзии Қазоқистон Нақшаи генералии «Ба 

эътидол овардани бозори ғалла»-ро нашр кард. Ин нақша барномаи агробизнес-

2020-ро дастгирӣ мекард ва дар он вазорат ҳадафҳо ва дурнамои истеҳсол, 

истеъмол ва содироти ғалларо барои солҳои 2013-2020 муқаррар кард. Якчанд 

тамоюлҳои калидӣ, ки дар ин пешгӯйиҳо нишон дода шудаанд, аз инҳо 

иборатанд53: 

• вазорат пешбинӣ мекунад, ки майдони кишти ҳамаи зироатҳои ғалладона 

дар ин давра нисбатан устувор буда, андаке кам мешавад; 

 
50 Перейти обратно:1 2 Tengrinews, Tengrinews. 
51 A policy agenda for agricultural development in Kazakhstan. Leibniz Institute of Agricultural 

Development in Transition Economies (IAMO) Policy Brief 15 (февраль 2014). Дата обращения: 18 октября 

2014. (недоступная ссылка) 
52 Перейти обратно:1 2 3 USDA: Grain Report (недоступная ссылка). gain.fas.usda.gov. Дата 

обращения: 12 января 2020. Архивировано 13 ноября 2017 года 
53 USDA снизило прогноз мирового производства и экспорта пшеницы - ElDala.kz. ElDalakz (10 

апреля 2020). Дата обращения: 9 сентября 2020 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_ref-tengri1_10-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_ref-tengri1_10-1
http://en.tengrinews.kz/finance/Kazakhstan-to-subsidize-agro-industry-253092/
http://www.iamo.de/dok/IAMOPolicyBrief15_en.pdf/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_ref-usda1_14-0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_ref-usda1_14-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0#cite_ref-usda1_14-2
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Astana_Kazakhstan%20-%20Republic%20of_4-1-2014.pdf
https://web.archive.org/web/20171113060404/https:/gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Grain%20and%20Feed%20Annual_Astana_Kazakhstan%20-%20Republic%20of_4-1-2014.pdf
https://eldala.kz/novosti/mir/625-usda-snizilo-prognoz-mirovogo-proizvodstva-i-ehksporta-pshenicy
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• гузашти назаррас аз гандум пешбинӣ шудааст: майдони кишти гандум 2 

миллион гектар (14 фоиз) аз 13,5 миллион гектари соли 2012 то ба 11,5 миллион 

гектар дар соли 2020 коҳиш меёбад; 

• интизор меравад, ки қисми зиёди ин майдони камшуда ба истилоҳ 

«зироатҳои хӯроки чорво» асосан ба ғаллаҳои хӯроки чорво иваз карда шуда, дар 

соли 2020 майдони онҳо 1,5 миллион гектар (53 фоиз) аз 2,8 миллион гектар ба 4 ё 

3 миллион гектар афзоиш меёбад.  

Дар соли 2021 барои татбиқи барномаи субсидияҳои сармоягузорӣ 104,4 

миллиард тенге (201,6 млн. долл. ИМА) пешбинӣ гардида буд, вале иҷроиши ин 

лоиҳаҳо дар сатҳи маҳаллӣ 104,3 миллиард тенге (201,45 млн. долл. ИМА)-ро 

ташкил дод, ки ин имкон дод, то ба 24 ҳазору 189 лоиҳаи сармоягузорӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ субсидия дода шуда, 20 ҳазору 183 ҷойи корӣ таъсис гардад54.  

Аз ин таҳлили вазъи барномаи субсидияҳои сармоягузориҳо дида мешавад, 

ки Қазоқистон як қисми зиёди сармояи ҷалбгардидаро дар самти кишоварзӣ 

истифода менамояд. Албатта, механизми ҷалбкуниҳои захираҳои молиявӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ барало айён аст. Аз ин лиҳоз, истифодаи чунин як таҷриба барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон боиси боз ҳам рушд ёфтану беҳтар шудани вазъи соҳаи 

кишоварзӣ мегардад. 

Рушди қарздиҳии соҳаи кишоварзӣ дар ҷаҳон на танҳо ба пайдоиши 

ташкилотҳои маблағгузории соҳаи кишоварзӣ мусоидат намуд, балки ба 

ташаккули низоми пурқуввате, ки суръат ва сатҳи рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, 

банақшагирии сармоягузорӣ дар миқёси миллиро муайян менамояд, оварда 

расонд. Ҳамзамон, аз як тараф, нақши вазоратҳои кишоварзӣ дар кафолати 

пардохтҳои қарзӣ афзуда, аз ҷониби дигар кам шудани иштирок дар қарздиҳии 

кишоварзии фондҳои давлатӣ ба мушоҳида расид.  

Ҳамин тавр, таҷрибаи хориҷии соҳаи кишоварзӣ аз ташвиши ҳамешагии 

мақомоти давлатӣ ҷиҳати фароҳам овардани шароити иқтисодӣ ва моддию 

техникӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ки барои аҳолии кишвар 

заруранд, шаҳодат медиҳад. 

 

 
54 Итоги развития сферы сельского хозяйства за 2021 год и планы на предстоящий период: https: 

//www.primeminister.kz /ru/news/reviews/itogi-razvitiya-sfery-selskogo-hozya ystva-za-2021-god-i-plany-na-

predstoyashchiy-period-22422 

https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-razvitiya-sfery-selskogo-hozya%20ystva-za-2021-god-i-plany-na-predstoyashchiy-period-22422
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-razvitiya-sfery-selskogo-hozya%20ystva-za-2021-god-i-plany-na-predstoyashchiy-period-22422
https://www.primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-razvitiya-sfery-selskogo-hozya%20ystva-za-2021-god-i-plany-na-predstoyashchiy-period-22422
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Хулосаи боби якум 

1. Бозори манбаъҳои қарзӣ ва молиявии маблағгузорӣ, ки дар рушди он 

нақши пешрафти илмӣ-техникӣ, шаклҳои прогрессивии ташкили истеҳсолоти 

иҷтимоӣ бо шароити фароҳам барои ташаббуси шахсӣ ва рақобат муассир аст, 

метавонад ба кишоварзии ҳар кишвари дорои захираҳои рушди босамари 

иқтисодӣ барои расидан ба сатҳи зарурии некӯаҳволии иҷтимоӣ мусоидат намояд. 

Ҳамзамон, бозори захираҳои қарзӣ ва молиявӣ ҳамчун маҷмӯи намудҳои 

гуногуни захираҳои сармоягузории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин захираҳои 

дар ҳолати доимии тақсим ё тақсимоти доимӣ қарордошта ва дар робита ба 

таъсири таносуби талаботу таклифоти ин захираҳо ба субъектҳои хоҷагидорӣ 

баррасӣ карда мешавад.  

2. Дар соҳаи фаъолияти иқтисодӣ, қарз кашфиёти назарраси инсоният 

мебошад ва яке аз муҳимтарин зерсохторҳои илми иқтисод ба ҳисоб меравад. Ба 

омӯзиши он асарҳои классикӣ, асарҳои сершумори иқтисодчиёни хориҷӣ ва 

ватанӣ бахшида шудаанд. Ба маънои васеътар, қарз ин раванди қарздиҳӣ ба 

қарзгирандагонест, ки пул ё мол мегиранд, то ӯҳдадор шаванд, ки барои ин 

хизматрасонӣ фоизи муайян пардохт кунанд. 

3. Барои танзими пулӣ ва молиявии соҳаи кишоварзӣ дар марҳилаҳои 

гуногуни ташаккули иқтисодиёти миллӣ унсурҳои назарияҳои гуногуни хориҷӣ 

истифода мешуданд, аммо ҳеҷ кадоми онҳо натиҷаҳои назарраси мусбат ба бор 

наовард. Аз ин рӯ, ба кишвари мо зарур аст, ки консепсияи худро оид ба танзими 

пулию қарзӣ, ки беҳтарин таҷрибаи давлатҳои ҷаҳонро ба инобат гирифта, дар 

баробари ин хусусияти ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистонро низ дар мадди назар 

гузорад, таҳия кунад. Ҳамин тариқ, роҳи баромадан аз вазъи номатлуб ин 

омӯзиши дақиқи нуқтаҳои назари классикии хориҷӣ ба қарзу дастовардҳои рушди 

ҷаҳонӣ дар соҳаи қарздиҳӣ ва дастгирии молиявии эҳтиёҷоти субъектҳои 

соҳибкорӣ вобаста ба шароити воқеии иқтисоди давраи гузариши Тоҷикистон 

мебошад.  

4. Дар ҷараёни истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ захираҳои қарзӣ 

тафриқаи замониро байни хароҷоти истеҳсолӣ ва фурӯш бартараф мекунанд. 

Истифодаи маблағҳои ҷалбшуда саривақт ба даст овардани захираҳои меҳнатиро, 
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ки дар давраи афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ ва норасогии мавсимии сарчашмаҳои 

худ барои пӯшонидани онҳо заруранд, таъмин менамояд.  

5. Ба андешаи мо, давлат ба манфиати ҳамаи шаҳрвандони худ вазифадор 

аст, то фишангҳои муҳими идоракуниро дар тамоми соҳаҳои иқтисодиёт, хусусан 

дар соҳаи кишоварзӣ бо мақсади таъмини амнияти озуқавории кишвар роҳандозӣ 

намуда, ба пешрафти илмию техникӣ ва фаъолияти муътадили тамоми соҳаҳои 

иқтисодиёт мусоидат кунад, зимнан нақши давлат ҳамчун субъекти идоракунӣ 

дар амри ба таври возеҳ муқаррар кардани ваколатҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои 

мақомоти дахлдори иҷроия ва иқтисодӣ муҳим арзёбӣ мегардад.  

6. Қарзи кишоварзӣ як омили таъсирбахши рушди соҳаи кишоварзӣ, 

тағйироти сохтории он ва баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти 

кишоварзӣ мебошад. Он қарздиҳии вазнин ва маблағгузории бебозгашт аст, ки 

дар кишварҳои саноатӣ ҳамчун роҳи асосии таъсири молиявӣ ба соҳаи кишоварзӣ 

эътироф карда мешавад. Бисёре аз барномаҳои дастгирии давлатии соҳаи 

кишоварзӣ дар шакли қарз мебошанд. Имрӯзҳо қарздиҳӣ ҳамчун як омили 

ҳавасмандгардонии сармоягузориҳои хусусии истеҳсолкунандаи маҳсулоти 

кишоварзӣ ва баланд бардоштани фаъолнокии ӯ ба шумор меравад. 

7. Таҷрибаи давлатҳои ҷаҳон нишон дод, ки рушди қарздиҳии соҳаи 

кишоварзӣ на танҳо ба пайдоиши ташкилотҳои маблағгузории соҳаи кишоварзӣ 

мусоидат менамояд, балки ба ташаккули низоми пурқуввате, ки суръат ва сатҳи 

рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, банақшагирии сармоягузорӣ дар миқёси миллиро 

муайян менамояд, боис мегардад. Ҳамзамон, аз як тараф, нақши вазоратҳои 

кишоварзии кишварҳо дар кафолати пардохтҳои қарзӣ афзуда, аз ҷониби дигар 

кам шудани иштироки фондҳои давлатӣ дар қарздиҳии кишоварзӣ ба мушоҳида 

мерасад.  

8. Аз рӯйи тамоюли рушди захираҳои молиявии бонкҳо ва истифодаи он дар 

соҳаи кишоварзӣ татбиқи таҷрибаи Узбекистон ва Қазоқистон барои Тоҷикистон 

самараи бештар дода метавонад, чунки механизми дастгирии молиявии ин ду 

давлат ба соҳаи кишоварзӣ назар ба дигар давлатҳои Осиёи Марказӣ натиҷаи 

мусбӣ ва назаррас доранд. Дар баробари ин, низоми фаъолияти иқтисодиёти ин 

давлатҳо бо иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб ҳамоҳанг аст. 

 



54 
 

БОБИ 2. ВАЗЪИ МУОСИРИ ТАЪМИНИ ЗАХИРАҲОИ МОЛИЯВИЮ 

ҚАРЗИИ СУБЪЕКТҲОИ КИШОВАРЗӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

2.1. Таҳлили вазъи таъмини захираҳои молиявию қарзии субъектҳои 

кишоварзӣ ва натиҷаҳои он дар рушди истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзии Тоҷикистон 

Иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи пас аз ислоҳот ба куллӣ 

тағйир ёфт, пас аз пошхӯрии Иттиҳод Шӯравӣ кишвар аз аксарияти кӯмакҳои 

бадастомада ва бозори муътадили фурӯш маҳрум гашт. Айни замон, соҳаи 

кишоварзӣ дар иқтисодиёти кишвар мавқеи назаррасро ишғол мекунад ва ин 

тамоюл дар ояндаи наздик низ идома хоҳад ёфт.  

Мувофиқи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон то 1 январи соли 2021 дар деҳот 73,7%-и аҳолии ҷумҳурӣ (дар умум, 

аҳолӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ба 9506,3 ҳазор нафар, аз инҳо 2501,8 ҳазор нафар дар 

шаҳр ва 7004,5 ҳазор нафар дар деҳот55) зиндагӣ мекунанд. Сатҳи шуғл барои 

тамоми аҳолӣ дар як сол ба ҳисоби миёна 61,1% буд, аммо дар тӯли сол ба таври 

назаррас тағйир ёфт. Ин ноустувории шуғл дар мавсим ба иқтисодиёт дар соҳаи 

кишоварзӣ хос аст. Сатҳи шуғл дар бисёр кишварҳои дорои иқтисоди давраи 

гузариш маъмул аст, онҳо баланд нестанд, аммо аз ҳад зиёд паст ҳисобида 

намешаванд. Худтаъминкунӣ дар соҳаи кишоварзии иқтисодиёт васеъ паҳн 

шудааст, ки дар он ҷараёни таҷдиди корхонаҳои кишоварзӣ дар аввали солҳои 90-

ум бо ташаккули хоҷагиҳои инфиродӣ (фермерӣ) оғоз ёфт.  

Ҳоло бошад, мо вазъи иқтисодии соҳаро аз нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодӣ то ба истеҳсоли маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ (бо шумули вазъи 

таъмини молиявию қарзии субъектҳои кишоварзӣ) таҳлил менамоем. 

Дар соли 2020 новобаста аз таъсири омилҳои беруна, аз ҷумла низоъҳои 

тиҷоратӣ ва таҳримҳо дар иқтисоди ҷаҳон ва дигар мушкилоти мавҷуда ҳаҷми 

номиналии ММД то 82543,0 млн. сомонӣ афзоиш ёфта, рушди иқтисоди кишвар 

 
55 Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 36. 
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104,5 фоизро ташкил дод, ки ин нисбат ба соли 2013 2,9 банди фоизӣ кам 

мебошад, вале баъзе нишондиҳандаҳои назаррас низ ҳастанд, ки тамоюли рушди 

устувор доранд. Ба ин гурӯҳи нишондиҳандаҳо ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои 

саноатӣ ва кишоварзӣ шомиланд. Дар соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои 

саноатӣ ба 30890 млн. сомонӣ (нисбати соли 2013 3,1 маротиба барзиёд) ва 

кишоварзӣ ба 37616,6 млн. сомонӣ (нисбати соли 2013 1,5 маротиба барзиёд) 

баробар гардид.  

Фарқияти нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодии ҷумҳурӣ дар солҳои 

2013-2020 дар ҷадвали 2.1.1 оварда шудааст.  
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Ҷадвали 2.1.1. - Динамикаи нишондиҳандаҳои рушди макроиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2020* 
 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/13 
(+/-, %) 

ММД, млн. сомонӣ 40525,5 45606,6 50977,8 54790,3 64434,3 71059,2 79109,8 82543,0 
203,7 

(+103,7) 

ММД ба сари аҳолӣ, сомонӣ 5019,1 5523,7 6031,7 6336,3 7291,4 7870,2 8580,1 8788,9 
175,1 

(+75,1) 

Кишоварзӣ, млн. сомонӣ 25619,6 26772,3 27628,9 29053,9 31029,6 32257,2 34558,7 37616,6 
146,8 

(+46,8) 

- рaстанипарварӣ, млн. 
сомонӣ 

19465,5 19849,0 20203,6 21223,9 22761,1 23546,4 25355,7 27447,3 
141,0 

(+41,0) 

- чорвопарварӣ, млн. 
сомонӣ 

6154,1 6923,4 7425,3 7830,0 8268,5 8710,8 9203,0 10169,3 
165,2 

(+65,2) 

Индекси маҳсулоти умумии  
Кишоварзӣ,  % 

107,6 104,5 103,2 105,2 106,8 104,0 107,1 108,8 + 1,2 

Шумораи хоҷагиҳои давлатии 
кишоварзӣ, адад 

372 314 183 132 129 147 148 159 
42,7 

(-57,3) 

Шумораи хоҷагиҳои деҳқонӣ, адад 87594 108035 123379 145107 164631 172668 171975 179005 
204,4 

(+104,4) 
Замини кишти зироатҳои кишоварзӣ 
(дар тамоми категорияҳои хоҷагӣ), 
ҳаз. гектар 

864,9 828,4 830,6 837,3 837,2 826,7 847,0 856,7 
99,1 

(-0,9) 

Қарзҳои бонкҳо аз рӯйи соҳаҳо, млн. 
сомонӣ 

6 155,3 7 888,9 9 350,0 8 230,1 6 913,0 6 700,7 7 664,7 8 903,7 
144,7 

(+44,7) 

- ба соҳаи кишоварзӣ, 
млн. сомонӣ  

931,7 945,1 1 003,1 1 036,8 832,4 770,8 154,3 764,4 
82,0 
(-18) 

Гардиши савдои хориҷӣ, млн. 
доллари ИМА 

4988,8 5274,7 4326,2 3929,9 3972,9 4224,3 4523,7 4557,8 
91,4 

(-8,6) 

- содирот, млн. доллари 
ИМА 

943,4 977,3 890,6 898,7 1198,0 1073,3 1174,4 1406,9 
149,1 

(+49,1) 

- воридот, млн. доллари 
ИМА  

4045,4 4297,4 3435,6 3031,2 2774,9 3151,0 3349,3 3150,9 
77,9 

(-22,1) 

 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 19, 339, 435, 436. Бюллетени омори бонкӣ. – Душанбе, 2018. - 

№12 (281). - С.42. Бюллетени омори бонкӣ. – Душанбе, 2019. - №12 (293). - С.45. Бюллетени омори бонкӣ. – Душанбе, 2020. - №12 (305). - С.41. 

https://www.nbt.tj/upload/iblock/8cf/27.04.2021%20bull_2020.pdf
https://www.nbt.tj/upload/iblock/8cf/27.04.2021%20bull_2020.pdf
https://www.nbt.tj/upload/iblock/8cf/27.04.2021%20bull_2020.pdf
https://www.nbt.tj/upload/iblock/8cf/27.04.2021%20bull_2020.pdf
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Аз динамикаи нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.1.1 бармеояд, ки соли 2020 

нисбат ба давраи соли 2013 дар сохтори ММД ҳиссаи истеҳсоли молҳо 2 

маротиба афзоиш ёфтааст, ки ин асосан аз ҳисоби ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ, кишоварзӣ ва содироти молу маҳсулот ба вуқӯъ пайваст. Ҳамзамон, 

афзоиши ҳиссаи соҳаи саноат нисбати соли 2013 ба андозаи 310,4 банди фоизӣ ва 

ҳиссаи кишоварзӣ 146,8 банди фоизӣ ба назар мерасад.  

Дар соли 2020 суръати рушди гардиши савдои хориҷӣ нисбат ба соли 2013 

8,6 банди фоизӣ кам, аз ҷумла ҳаҷми содирот 49,1 банди фоизӣ зиёд гардида, 

ҳаҷми воридоти мол 22,1 банди фоизӣ коҳиш ёфтааст. Сабаби коҳишёбии ҳаҷми 

гардиши савдои хориҷӣ, хусусан воридоти мол ба Ҷумҳурии Тоҷикистон ин 

таъсири вируси COVID-19 мебошад, ки дар ин давра аксарияти давлатҳои ҷаҳон 

кӯшиш намуданд, ки нисбати воридоту содирот бинобар пешгирӣ намудани 

вируси COVID-19 маҳдудятҳоро роҳандозӣ намоянд. 

Дар қатори дигар нишондиҳандаҳо, субъектҳои хоҷагидорӣ яке аз бахши 

муҳими калидӣ дар истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ ба ҳисоб меравад, чунки 

рушди тамоми бахшҳои иқтисодиёти сабз ба тараққиёти он вобаста аст. Бинобар 

ин, масъалаи ҷалби маблағгузориҳо ба соҳаи кишоварзӣ яке аз омилҳои асосии 

рушди иқтисодиёт боқӣ мемонад. 

Барои боз ҳам беҳтар намудани вазъи истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ аз 

ҷониби субъектҳои кишоварзӣ дуруст истифода шудани захираҳои молиявию 

қарзӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим мебошад. Аз ин рӯ, дар рушди 

истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ захираҳои молиявию қарзӣ нақши калидӣ 

дошта, ҳамчун фишанги молиявӣ ба афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои 

кишоварзии субъектҳои ин соҳа таъсири мусбӣ мерасонад.  

Ба захираҳои молиявию қарзие, ки мо дар раванди таҳлил баррасӣ 

менамоем маблағгузориҳои буҷети давлатӣ, грантҳо, ҷалби қарзҳои давлатӣ ва 

сармоягузориҳои хориҷӣ, пасандозҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо ва фондҳои 

суғуртавӣ шомил мебошанд (ниг. ба ҷадвали 2.1.2).  
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Ҷадвали 2.1.2. - Динамикаи нишондиҳандаҳои ҳаҷми захираҳои молиявию 

қарзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2020* 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020/13 

(+/-, 

%) 

Маблағгузориҳои 

буҷети давлатӣ ба 

соҳаи кишоварзӣ, 

млн. сомонӣ 

247,8 274,1 353,4 451,1 689,4 571,5 632,4 170,7 -31,1 

Ҷалби грантҳо, 

млн. сомонӣ 
195,4 31,5 410,0 - 169,6 100,7 - 1150,7 +488,9 

Қарзи давлатӣ, 

млн. доллари 

ИМА) 

2188,

5 
2095,9 2194,5 2274,1 2879,01 2924,21 2925,28 3243,72 +48,2 

Сармоягузориҳои 

хориҷӣ, млн. 

доллари ИМА 

1011,

9 
909,3 977,8 842,7 1100,4 644,4 607,1 428,5 -57,7 

Бақияи амонатҳои 

шахсони воқеӣ 

дар бонкҳо, млн. 

сомонӣ 

3532,

5 
4062,9 5111,6 5276,9 4344,4 4107,9 4239,3 5338,1 +51,1 

Маблағи фондҳои 

суғуртавӣ, млн. 

сомонӣ 

128,6 118,1 121,3 118,2 162,1 226,1 227,2 235,0 +82,7 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ. С. 373, 687, 690, 691. 

Маҷмӯаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. С.436-462.  
 

Аз таҳлили тамоюли рушди захираҳои молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар солҳои 2013-2020 айён аст, ки дар соли 2020 аз шаш нишондиҳанда, дутои он 

(маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба соҳаи кишоварзӣ ва сармоягузориҳои 

хориҷӣ) рӯ ба таназзул аст. Масалан, маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба соҳаи 

кишоварзӣ дар соли 2020 ба 170,7 млн. сомонӣ ё -31,1% (-77,1 млн. сомонӣ) ва 

сармоягузориҳои хориҷӣ 428,5 млн. доллари ИМА ё -57,7% (-583,4 млн. доллари 

ИМА) нисбати соли 2013 коҳиш ёфтааст.  

Дар баробари таназзули баъзе аз нишондиҳандаҳои дар боло 

номбаргардида, тамоюли афзоишёбии қисми дигари нишондиҳандаҳо низ ба 

назар мерасанд. Маслан, дар соли 2020 ҷалби грантҳо +5 маротиба, қарзи давлатӣ 

+48,2%, бақияи амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо +51,1% ва маблағи фондҳои 

суғуртавӣ +82,7% нисбати соли 2013 афзоиш ёфтаанд, ки инҳо ба раванди 

фаъолияти субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон таъсири назаррас расонидаанд. 

Аз ҳаҷми истифодаи ҷалби захираҳои молиявию қарзӣ, маҳз «қарзи давлатӣ 

дар ҳаҷми 1818,4 млн. сомонӣ ва маблағҳои грантӣ 1835,2 млн. сомонии дар соли 
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2020 воридгардида, танҳо 403,7 млн сомонӣ ба соҳаи кишоварзӣ сарф 

гардидааст»56, ки ин нишондиҳандаи начандон назаррас (яъне, 11,05%) барои 

рушди фаъолияти субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон ба шумор меравад. 

Бинобар ин, ба андешаи мо барои боз ҳам беҳтар намудани вазъи молиявии 

субъектҳои кишоварзӣ бояд ҳадди ақал аз даҳ се ҳиссаи вориди маблағҳои беруна 

ба соҳаи истеҳсолот, маҳз ба соҳаи кишоварзӣ равона гардад, чунки соҳаи мазкур 

метавонад вазъи бехатарии маҳсулотҳои озуқавориро дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар 

сатҳи муътадил таъмин намояд. 

Маблағгузории бонкҳои тиҷоратӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ дар солҳои 

2013-2020 давра ба давра зиёд гардидааст (ниг. ба ҷадвали 2.1.3).  

Ҷадвали 2.1.3. - Маблағгузории бонкҳои тиҷоратӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо млн. сомонӣ)* 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/13 

(+/-, %) 

Ҳамаи 

маблағгузориҳо 
6 155,3 7 888,9 9 350,0 8 230,1 6 913,0 6 700,7 7 664,7 8 903,7 

144,6 

(+44,6) 

Корхонаҳои 

давлатӣ 
914,7 930,2 1 625,8 1 669,7 2 182,5 2 167,9 2 440,2 2 507,5 

274,1 

(+174,1) 

Корхонаҳои хусусӣ 
2 812,4 3 680,7 4 674,4 3 782,3 2 427,6 2 316,9 2 422,5 3 063,7 

108,9 

(+8,9) 

Ба соҳаи 

кишоварзӣ 
931,7 945,1 1 003,1 1 036,8 832,4 770,8 154,3 764,4 

82,0 

(-18) 
*Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ, 2018. - № 12 (281). – С.38-42. Бюллетени омори бонкӣ, 

2019. - № 12 (293). – С.41-45. Бюллетени омори бонкӣ, 2020. - № 12 (305). – С.37-39. 

 

Чӣ тавре ки аз тамоюли рушди маблағгузорӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ ба 

мо маълум аст, дар соли 2013 ҳаҷми умумии маблағгузориҳо ба 6 155,3 млн. 

сомонӣ ва он дар соли 2020 ба 8 903,7 млн. сомонӣ ё 44,6% зиёд гардидааст. Агар, 

мо нишондиҳандаи ҳамаи маблағгузориҳои соли 2020-ро бо соли 2015 муқоиса 

намоем (8 903,7/9 350,0*100%=95,2%, яъне соли 2020 нисбати соли 2015 -4,8 

банди фоизӣ кам ба назар мерасад), мебинем, ки тамоюли маблағгузориҳои бонкӣ 

дар ин давра рӯ ба таназзул овардааст. Яке аз сабабҳои рӯ ба таназзул овардани 

нишҳондиҳандаи мазкурро мо дар муфлисшавӣ ва барҳамхӯрии як қисми бонкҳои 

тиҷоратӣ, ба монанди ҶСК Тоҷиксодиротбонк, ҶСК Агроинвестбонк, ҶСП 

 
56 Сомонаи расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: http://moliya.tj/wp-

content/uploads/2021/06/4-kvartali-2020.pdf 
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Тоҷпромбонк ва ҶСП Фононбонк дида метавонем, чунки дар ин давра ин бонкҳо 

қобилияти пардохтпазирияшонро гум карда, имконияти баргардонидани маблағи 

дар суратҳисоббудаи субъектҳои хоҷагидориро надоштанд.  

Барои иқтисодиёти кишвар бахши кишоварзӣ яке аз самтҳои муҳимтарини 

истеҳсолоти моддӣ маҳсуб меёбад ва сиёсати давлат бояд ба дастгирӣ, танзим ва 

рафъи номутаносибии нархҳо дар соҳаи кишоварзӣ ва истифодаи воситаҳои пулӣ 

барои мусоидат ба таносуби оқилона дар иқтисодиёти миллӣ равона карда шавад, 

аммо, воқеан, дастгирии соҳаи кишоварзӣ кам ба назар мерасад. Бахши 

кишоварзии иқтисодиёт то ҳол дар фаъолияти ташкилотҳои қарзӣ мавқеи 

афзалиятнокро ишғол намекунад. Қарзҳои бонкӣ асосан ба фаъолияти молиявӣ, 

савдо ва харидории субъектҳои хоҷагидорӣ хизмат мерасонанд. 

 
Расми 2.1.1. - Маблағгузории бонкҳои тиҷоратӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (бо млн. сомонӣ)* 
*Сарчашма: Бюллетени омори бонкӣ, 2018. - № 12 (281). – С.38-42. Бюллетени омори бонкӣ, 

2019. - № 12 (293). – С.41-45. Бюллетени омори бонкӣ, 2020. - № 12 (305). – С.37-39. 
 

Дар баробари ин, сатҳи маблағгузории бонкҳо ба субъектҳои хоҷагидорӣ, 

хусусан ба соҳаи кишоварзӣ низ рӯ ба таназзул овардааст. Агар мо ба раванди 

афзоиши ин нишондиҳандаи мазкур назар афканем, мебинем, ки ҳаҷми 

маблағгузориҳои бонкҳо ба соҳаи кишоварзӣ дар соли 2013 ба 931,7 млн. сомонӣ 

баробар аст, вале ин тамоюли рушд дар соли 2020 ба 764,4 млн. сомонӣ ва ё 18,0 

фоиз кам мебошад. Албатта, тамоюли камшавии ин соҳа низ аз муфлисшавии 

бонкҳои тиҷоратӣ вобастагӣ дорад. 
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Сабаби дигари суст будани қарздиҳии бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон ба 

субъектҳои кишоварзӣ ин сатҳи пасти сармоягузории онҳо ва заминаи маҳдуди 

захираҳо мебошад.  

Дар натиҷаи ин норасоии сармоя бонкҳо имкон надоранд, ки барои рушди 

бахши воқеии иқтисодиёти кишвар қарз диҳанд. Қайд кардан кифоя аст, ки 

қарзҳои бонкӣ ба ташкилотҳои молиявии ғайримолиявӣ ҳамагӣ 3% 

сармоягузориҳоро ба фондҳои асосӣ ташкил медиҳанд. Ҳиссаи қарзҳои 

давомнокиашон зиёда аз 1 сол ҳоло тақрибан 10% -ро ташкил медиҳад. Дар он 

ҳолате, ки дар кишварҳои дорои иқтисоди бозорӣ бонкҳои тиҷоратӣ 60–80% 

қарзҳои саноатӣ доранд, маъмулан қарзҳои истеъмолии онҳо танҳо барои муҳлати 

камтар аз як соланд.57   

Ҳамин тариқ, қарзҳои бонкӣ барои субъектҳои хоҷагии кишоварзӣ аз сабаби 

даромади пасти соҳа, баланд будани фоизи қарзҳо ва набудани танзими дурусти 

муносибатҳои қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ дастнорасанд.  

Дар айни замон дар Тоҷикистон ҳадафи стратегии сиёсати соҳаи қарздиҳӣ 

ва дастгирии молиявии субъектҳои кишоварзӣ ин таъсиси низоми махсуси 

қарздиҳии кишоварзӣ, ки хусусияти ин соҳаро дар бозори қарзӣ ба назар мегирад, 

ба шумор меравад. 

Ҳоло бошад, барои асоснок намудани нуқтаи назари дар боло овардашуда, 

мо натиҷаи бо захираҳои молиявию қарзӣ таъмингардии субъектҳои соҳаи 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дида мебароем. 

Тибқи таҳлилҳои гузаронидашуда, ба субъектҳои соҳаи кишоварзии 

Тоҷикистон хоҷагиҳои деҳқонӣ (дар шакли хусусӣ) ва хоҷагиҳои давлатии 

кишоварзӣ шомиланд. Бинобар ин, дар мадди аввал, мо нишондиҳандаҳои омории 

субъектҳои мазкурро таҳлил менамоем (ниг. ба расми 2.1.2). 

 
57 Андреева Н. Сельское хозяйство западных стран на постиндустриальном этапе развития 

[Текст] / Н. Андреева //Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - № 7. - С.91-96. 
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Расми 2.1.2. - Шумораи субъектони кишоварзии Тоҷикистон дар солҳои 2013-2020* 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 435. 

Аз пӯёи ду нишондиҳандаи расми 2.1.2 дида мешавад, ки тамоюли рушди 

нишондиҳандаи хоҷагиҳои деҳқонӣ рӯ ба афзоиш аст, вале нишондиҳандаи дигар 

хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ рӯ ба коҳишёбӣ ниҳодааст. Агар мо дар ин самт 

каме чуқуртар таҳлил намоем, мебинем, ки соли 2013 шумораи хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ба 87594 адад ва шумораи хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ ба 372 адад 

баробар аст. Мутаассифона, дар соли 2020 дар пӯёи ҳарду нишондиҳанда 

тағйиротҳои ҷиддӣ дида мешаванд, ки онҳо дар соли 2020 аз шумораи хоҷагиҳои 

деҳқонӣ ба 179005 адад ё +104,3 банди фоизӣ афзуда, аз шумораи хоҷагиҳои 

давлатии кишоварзӣ ба 157 адад ё -57,3 банди фоизӣ коҳиш нисбати соли 2013 

ёфтаанд.   

Сабаби як қисми коҳишёбии нишондиҳандаи хоҷагиҳои давлатии 

кишоварзӣ ин хусусигардонии моликияти давлатӣ мебошад. Давлат бо мақсади 

рӯйпӯшнамоии касри буҷети давлатӣ маҳз як қисми хоҷагиҳои давлатии 

кишоварзиро хусусӣ намудааст. Яъне моликияти даватии мазкур ба шакли 

моликияти хусусӣ (ба монанди хоҷагиҳои деҳқонӣ) табдил дода шудаанд.  

Ёдовор шудан ба маврид аст, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2010 

колхозу совхозҳо вуҷуд доштанд, вале аз соли 2010 то инҷониб онҳо дар натиҷаи 
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ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ба хоҷагиҳои ҷамъиятӣ ва деҳконӣ табдил дода 

шуданд. 

Дар соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз рӯйи ҳамаи 

шаклҳои хоҷагидорӣ ба 25619,6 млн. сомонӣ баробар гардид, ки суръати рушди 

он нисбат ба соли 2013-ум 1,2 фоиз афзоиш ёфтаст (ниг. ба расми 2.1.3). 

 

Расми 2.1.3. - Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва суръати афзоиши воқеии 

он дар солҳои 2013-2020 (млн. сомонӣ/фоиз)* 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.25, 437. 

Дар давраи мазкур дида мешавад, ки суръати рушди ҳаҷми маҳсулоти 

умумии кишоварзӣ дар шакли чандирӣ қарор дорад. Масалан, дар соли 2013 

нишондиҳандаи мазкур ба 107,6 банди фоизӣ баробар гардида буд, вале дар 

солҳои 2014 ва 2015 он рӯ ба таназзул овардааст, яъне тағйиротҳои манфӣ соли 

2014 -3,1% ва соли 2015 -4,4% нисбати соли 2013 мебошанд. Сабаби инро мо дар 

нисбатан кам гардидани ҳаҷми гардиши савдои хориҷӣ (хусусан, кам гардидани 

ҳаҷми содироти маҳсулот) ва қисман фалаҷ гардидани як қисми бонкҳои 

бонуфузи ҷумҳурӣ дида метавонем.  

Агар мо таҳлилро вобаста ба майдонҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ аз 

рӯйи сохторҳои алоҳида ва иқтидори истеҳсолии онҳо дида бароем, пас баъзе аз 

муаммоҳои раванди фаъолияти субъектҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

возеҳу равшан мегардад (ниг. ба расми 2.1.4). 
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Расми 2.1.4. - Майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ аз рӯйи сохторҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2013-2020 (ҳаз. гектар)* 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.440. 

Тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2013 майдони кишти зироатҳои 

кишоварзӣ, хусусан зироати ғалла ва ғалладонаю лӯбиё 437,4 ҳаз. гектар, аз он 

ҷумла гандум 318,6 ҳаз. гектар, кишти зироати техникӣ 223,0 ҳаз. гектар, аз он 

ҷумла пахта 190,9 ҳаз. гектар, сабзавот 50,7 ҳаз. гектар ва полизии озуқавӣ 17,4 

ҳаз. гектар гардида буд. Дар аксарияти нишондиҳандаҳои номбурда дар соли 2020 

тағйиротҳои куллӣ дида мешавад. Масалан, дар умум дар соли 2020 назар ба соли 

2013 заминҳои киштношудаи зироатҳои кишоварзӣ ба 8,2 ҳаз. гектар мерасад. 

Ҳамаи ин таъсири коҳишёбии миқдори масоҳати замини киштнашудаи зироатҳои 

ғалла ва ғалладонаю лӯбиё, аз ҷумла гандум ва зироати техникӣ, аз ҷумла пахта 

мебошанд, зеро дар соли 2020 миқдори замини кишти зироатҳои ғалла ва 

ғалладонаю лӯбиё – 10,5%, аз ҷумла гандум – 15,4% ва зироати техникӣ – 4,3%, аз 

ҷумла пахта – 2,9% нисбати соли 2013 кам гардиданд. 

Сабаби кам гардидани майдони кишти зироатҳои қайдгардида ин афзоиши 

масоҳати кишти картошка ба 8,3 ҳаз. гектар, сабзавот 19,7 ҳаз. гектар, замини 

ниҳолҳои мева ва буттамева 31,1 ҳаз. гектар, токзори гуногунсол 2,0 ҳаз. гектар, 

зироатҳои хӯроки чорво 14,1 ҳаз. гектар ва таъсири авҷи вируси COVID-19 дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошанд (ниг. ба ҷадвали 2.1.4). 
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Ҷадвали 2.1.4. - Тавозуни кишти барвақтии зироатҳои баҳорӣ барои солҳои 

2013-2020 дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ (ҳаз. 

гектар) *  

Номгӯйи 

зироатҳо 

Заминҳои кишт дар ҷумҳурӣ 2020/2013 

(+/-, %) 

Фарқият                 

бо гектар с.2013 с.2014 с.2015 с.2016 с.2017 с.2018 с.2019 с.2020 

Зироатҳои 

кишоварзӣ, 

(ҳамагӣ) 

864,9 828,4 830,6 837,3 837,2 826,7 847,0 856,7 
99,1 

(-0,9) 
-8,2 

Картошка 44,4 35,5 39,8 41,6 40,6 49,6 51,8 52,7 
118,7 

(+18,7) 
8,3 

Сабзавот 50,7 48,5 55,4 58,2 59,7 68,3 67,0 70,4 
138,9 

(+38,9) 
19,7 

Замини ниҳолҳои 

мева ва буттамева 
130,7 135,4 140,3 145,3 150,3 158,9 160,5 161,8 

123,8 

(+23,8) 
31,1 

Токзори 

гуногунсол 
37,8 36,1 38,7 37,1 37,8 38,1 38,6 39,8 

105,3 

(+5,3) 
2,0 

Зироатҳои хӯроки 

чорво 
91,8 104,6 102,4 103,2 101,5 99,2 107,0 105,9 

115,4 

(+15,4) 
14,1 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.441. 

Бояд қайд намуд, ки кишти зироатҳои тирамоҳӣ ба ҳолати 1 январи соли 

2021 дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ дар майдони 856,7 

ҳазор гектар гузаронида шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2013 он 0,9 

банди фоизӣ кам мебошад. Ба замми ҳамаи ин, баъзе майдонҳои нисбати соли 

2013 афзоишёфтаи кишти зироатҳои кишоварзӣ, ба монанди картошка +18,7%, 

сабзавот +38,9%, замини ниҳолҳои мева ва буттамева +23,8%, токзори гуногунсол 

+5,3% ва зироатҳои хӯроки чорво +15,4% низ ба назар мерасанд. 

Натиҷаи кишти зироатҳо бошад, тибқи маълумоти оморӣ дар соли 2020 

чунин нашондиҳанадаҳоро ташкил дод: истеҳсоли ғалла 1561,4 ҳазор тонна, пахта 

396 ҳазор тонна, сабзавот 2479,4 ҳазор тонна, картошка 1022,5 ҳазор тонна, 

полезӣ 756,9 ҳазор тонна, мева 467,8 ҳазор тонна ва ангур 239,1 ҳазор тонна, ки 

нисбат ба соли 2013 истеҳсоли ғалла +12,1 фоиз, пахта +0,8 фоиз, сабзавот +66,3 

фоиз, полезӣ +52,8 фоиз, мева +42,4 фоиз ва ангур +36,4 фоиз зиёд гардид. 

Мутаассифона, аз ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои номбурда, танҳо дар соли 2020 

бинобар сабаби авҷи вируси COVID-19 ҳаҷми истеҳсоли картошка то - 8,4% ё - 

93,2 ҳазор тонна кам гардид (ниг. ба расми 2.1.1). 
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Расми 2.1.5. - Истеҳсоли маҳсулотҳои расанипарварӣ дар солҳои 2013-2020  

(бо ҳазор тонна) 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.446. 

 

Дар соли 2020 майдони кишти ғалладона 391,5 ҳаз. гектарро ташкил намуд, 

ки ин нисбат ба соли 2013 ба андозаи 10,5 банди фоизӣ кам мебошад. 

Ҷадвали 2.1.5. - Майдони кишт, истеҳсол ва ҳосилнокии ғалладонагӣ дар 

солҳои 2013-2020 * 

Нишондиҳандаҳо 

Натиҷаи нишондиҳандаҳо дар сатҳи 

ҷумҳурӣ 2020/2013 

(+/-, %) 

Фарқият                 

(+/-, 

гек./тона

) 
с.2013 с.2014 с.2015 с.2016 с.2017 с.2018 с.2019 с.2020 

Майдони кишт 

(ҳазор гектар) 
437,4  412,6  422,9  423,5  411,6  374,9  383,8  391,5 

89,5 

(-10,5) 
- 45,9 

Истеҳсол (ҳазор 

тонна) 
1392,6  1317,8  1392,7  1435,8  1447,6  1296,2  1414,6  1561,4 

112,1 

(+12,1) 
+168,8 

Ҳосилнокӣ 

(сентнер /гектар, 

ҳисобӣ) 

31,8 31,9 32,9 33,9 35,2 34,6 36,9 39,9 
125,5 

(+25,5) 
+ 8,1 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.441-447  

Гарчанде ки дар ин давра тамоюли афзоиши майдонҳои кишт кам шуда 

бошад ҳам, вале ҳаҷми истеҳсоли ғалладонагӣ дар соли 2020 назар ба соли 2013 

тамоюли афзоишӣ дорад. Масалан, дар соли 2013 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

ғалладонагӣ ба 1392,6 ҳазор тонна баробар бошад, пас он дар соли 2020 ба 1561,4 

ҳазор тонна ва ё +12,1 фоиз барзиёд нисбати соли 2013 мебошад. Дар ин самт, 

нақши ҳосилнокии замин аз ҳисоби саривақт таъмин гардидани замин бо 

маводҳои ғизоӣ (пору, минералҳо ва дорӯҳои зидди ҳашаротҳои зараррасон) зиёд 
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аст, чунки ҳосилнокии замин дар соли 2020 назар ба соли 2013 ба андозаи 8,1 

банди фоизӣ зиёд мебошад.  

Аз ин лиҳоз, таҳлили вазъи соҳаи кишоварзӣ талаб менамояд, ки бо 

назардошти кам шудани майдони кишти ғалладонагӣ Вазорати кишоварзӣ якҷо бо 

институтҳои махсуси илмии кишоварзӣ ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати зиёд намудани хосилнокии зироатҳои мазкур бо 

истифода аз тухмиҳои хушсифат ва нуриҳои минералӣ, инчунин риояи 

агротехникаи парвариш чораҳои зарурӣ андешанд.  

Дар соли 2020 дар масоҳати 185,4 ҳазор гектар кишти пахта гузаронида 

шуд, ки он нисбат ба соли 2013-ум 5,5 ҳазор гектар кам мебошад.  

Аз майдони умумии кишти пахта 182350 гектари он дар заминҳои корам, 

561 гектар дар заминҳои партов, 1317 гектар дар байни қаторҳои боғҳо, 80 гектар 

дар чарогоҳ ва 1508 гектар дар дигар заминҳо кишт карда шудааст. 

Қайд кардан зарур аст, ки «Ширкати «Водии Заррин» барои кишти соли 

2018 ба миқдори 222,4 тонна чигити тухмии лучаки навъҳои хитойи «Ханҷиан», 

навъи туркии «Флеш», аз ҷониби Кооперативи ғайритиҷоратии «Сароб» ба 

миқдори 43,8 тонна навъи «Флеш», «Харизма», «ПГ-2018», «ВА-440» ва «Эдесса» 

ва аз ҷониби Ҷамъияти саҳомии кушодаи ба номи А.Ҷумаеви ноҳияи Б.Ғафурови 

вилояти Суғд 50,0 тонна чигити тухмии элитии навъи «Инхан-6»-ро аз Ҷумҳурии 

Халқии Хитой ворид намуда ба хоҷагиҳои пахтакор ба фурӯш баровардааст»58.   

Ҷадвали 2.1.6. - Майдони кишт, истеҳсол ва ҳосилнокии пахта дар солҳои 

2013-2020*  

Нишондиҳандаҳо 

Натиҷаи нишондиҳандаҳо дар сатҳи 

ҷумҳурӣ 2020/2013 

(+/-, %) 

Фарқият                 

(+/-, 

гек./тона

) 
с.2013 с.2014 с.2015 с.2016 с.2017 с.2018 с.2019 с.2020 

Майдони кишт 

(ҳазор гектар) 
190,9  177,6  159,6  162,5  174,0  185,8  185,7  185,4 

97,1 

(-2,9) 
- 5,5 

Истеҳсол (ҳазор 

тонна) 
392,8  372,7  270,0  284,7  386,5  300,3  403,0  396,0 

100,8 

(+0,8) 
+3,2 

Ҳосилнокӣ 

(сентнер/гектар, 

ҳисобӣ) 

20,6 21,0 16,9 17,5 22,2 16,2 21,7 21,4 
103,9 

(+3,9) 
+ 0,8 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.441-447 

 
58 Сомонаи расмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: https://www.moa.tj 
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Бо вуҷуди қариб 5,5 ҳазор гектар кам гардидани майдони кишт, истеҳсоли 

пахтаи хом 3,2 ҳазор тонна барзиёд нисбати соли 2013 мебошад, чунки 

ҳосилнокии пахтаи истеҳсолшудаи соли 2020 назар ба соли 2013 ба андозаи 3,9 

банди фоизӣ зиёд аст. Аз ҳамин лиҳоз, ҳаҷми истеҳсоли пахта дар соли 2020 бо 

назардошти кам гардидани майдони кишт зиёд гардид. 

Гарм омадани боду ҳаво дар фасли тобистони соли 2020, риоя нагардидани 

қоидаҳои агротехникӣ, инчунин дар сатҳи зарурӣ истифода нашудани тухмии 

хушсифат ва сари вақт ба анҷом нарасидани кишти пумбадона ҳамчун омилҳои 

камшавии истеҳсолот арзёбӣ мегарданд.  

Дар ин росто, мо пешниҳод менамоем, ки Вазорати кишоварзӣ якҷо бо 

Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор ва 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади баланд намудани 

ҳосилнокии пахта вобаста ба тағирёбии иқлим, хусусиятҳои хоси агроиқлимии 

минтақаҳои пахтапарвар, риоя нагардидани қоидаҳои агротехникӣ ва тартиби 

баҳисобгирии ҳосил тадбирҳои судманд андешида, ҳар нимсола барномаи 

кӯтоҳмуддати кишоварзиро бо назардошти иқлими минтақаҳои ҷумҳурӣ таҳия 

намуда, вазифаҳои гузошташударо дар амал татбиқ намоянд.  

Истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулотҳои кишоварзӣ, ба истиснои 

зироатҳои мева ва тамоку, тамоюли афзоишӣ доранд, коҳишёбии истеҳсол бо 

шароити обу ҳаво ва кам шудани талабот ба намудҳои алоҳидаи молҳо алоқаманд 

мебошад. 

Бо мақсади тақвият бахшидан ба Барномаи рушди соҳаи боғу токпарварӣ 

«дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ва зиёд намудани истеҳсоли 

мева ва ангур ба ҳолати 1 январи соли 2019 дар ҷумҳурӣ 2851,2 гектар боғу 

токзори нав бунёд карда шуд, ки нисбат ба соли 2017-ум 33,9 фоиз кам мебошад. 

Аз он 2654,4 гектар боғ, 195,5 гектар токзор ва 1,3 гектар тутзор мебошад, ки 

нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта мутаносибан боғ 31,9 фоиз, токзор 53,2 

фоиз ва тутзор 35,0 фоиз кам мебошад»59.  

 
59 Сомонаи расмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: https://www.moa.tj 
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Аз майдони умумии боғу токзорҳои бунёдгардида «2515 гектар дар талу 

теппаҳои бо намӣ таъмин бунёд карда шуд. Дар баробари ин, соли 2018 дар 

майдони 1428,6 гектар боғҳо ва 128,5 гектар токзор барқарор карда шудааст, ки 

нисбат ба соли 2017 боғҳо 2,6 фоиз коҳиш ёфта, токзор бошад 31,8 фоиз зиёд 

мебошад»60. 

Инчунин, «дар соли 2018 447,7 ҳазор тонна мева, аз ҷумла себ 181,1 ҳазор 

тонна, зардолу 146,5 ҳазор тонна ва 241,8 ҳазор тонна ангур истеҳсол шуд, ки 

нисбат ба соли 2017 мутаносибан мева 10,2 фоиз, аз ҷумла себ 21,4 фоиз, зардолу 

10,2 фоиз ва ангур 5,9 фоиз зиёд аст»61. 

Аз ин лиҳоз, бо мақсади истифодаи самараноки заминҳо Вазорати 

кишоварзӣ якҷо бо возорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ барои бунёди майдони боғу токзор, барқароркунии онҳо ва 

ҳосилнокии дарахтони мевадиҳанда чораҳои зарурӣ андешида, мутахассисони 

соҳавиро бештар ба самти мазкур ҷалб намоянд. 

Тибқи маълумоти Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон «ба ҳолати 

1 декабри соли 2018 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ саршумори чорвои калон 

2344,9 ҳазор сар, аз он модагов 1206,6 ҳазор сар, гусфанду буз 5588,1 ҳазор сар ва 

паранда 6654,7 ҳазор сарро ташкил медиҳад, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 

гузашта мутаносибан саршумори чорвои калон ва модагов 1,2 фоиз, гӯсфанду буз 

1,9 фоиз ва паранда 27,6 фоиз зиёд мебошад»62. 

 
60 Сомонаи расмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: https://www.moa.tj 
61 Сомонаи расмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: https://www.moa.tj 
62 Сомонаи расмии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон: https://moa.tj/tj/sectoral-

programs 
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Расми 2.1.6. - Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти чорвопарварӣ дар солҳои 2014-2018 

(ҳазор. тонна)* 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.451 
Дар соли 2020 ҳаҷми истеҳсоли гӯшт (бо вазни чорвои кушта) 150,1 ҳазор 

тонна, шир 1020,9 ҳазор тонна ва тухм 983,1 млн. дона баробар гардид, ки ин 

нишондиҳандаҳо нисбати соли 2013 бо тағйиротҳои назаррас ба чашм мерасанд. 

Масалан, тамоюли афзоиши маҳсулотҳои истеҳолшуда дар соли 2020 бо чунин 

натиҷа анҷомид: истеҳсоли гӯшт 63,6 ҳазор тонна ё +73,5%, шир 192,7 ҳазор 

тонна ё +23,3% ва тухм 639,4 млн. дона ё +186,0% барзиёд нисбати соли 2013 

мебошад. 

Ҳоло бошад, мо тамоюли афзоиши соли 2018 ва 2017-ро низ дида мебароем, 

чунки таҳлили ин ду сол натиҷаи таъсири муфлисшавии бонкҳои низомсози 

ҷумҳурӣ ба соҳаи мазкур мебошанд. Дар соли 2018 ҳаҷми истеҳсоли гӯшт (дар 

вазни зинда) 261,9 ҳазор тонна, шир 983,0 ҳазор тонна, тухм 450,3 млн. дона, аз 

ҷумла дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамъиятӣ 270,4 млн. дона, дар хоҷагиҳои аҳолӣ 

179,9 млн. дона, пашм 7638,7 тонна, пилла 737,7 тонна, асал 4182,0 тонна ва моҳӣ 

2081,9 тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2017 мутаносибан истеҳсоли гушт 

5,3 фоиз, шир 3,5 фоиз тухм 31,9 фоиз, пашм 1,6 фоиз, асал 2,0 фоиз ва моҳӣ 1,4 

фоиз зиёд гардида, пилла 18,9 фоиз коҳиш ёфт, яъне аз таҳлили боло бармеояд, ки 

таъсири манфии муфлисшавии бонкҳои низомсози Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар 

дар истеҳсоли пилла ба назар мерасад, чунки коҳишёбии он ба андозаи 18,9%-ро 

ташкил намуд.  
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Лозим ба ёдоварист, ки дар асоси ислоҳоти ҷории аграрӣ, маблағгузории 

молиявӣ ба бахши кишоварзии иқтисоди Тоҷикистон тавассути донорҳои 

ташкилотҳои байналмилалӣ барои корҳои барқарорсозӣ ва дар шакли кӯмаки 

техникӣ дар соҳаҳои гуногун ҷалб карда шуданд. Дар айни замон Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ бо 13 кишвари ИДМ ва 27 кишвари хориҷии 

дур, инчунин бо як қатор институтҳои байналмилалии молиявӣ ҳамкорӣ дорад. 

Онҳо асосан Бонки Ҷаҳонӣ, Бонки Осиёгии Рушд, ТАСИС, Комиссияи Аврупо, 

Ҳукумати Ҷопон, Ҳукумати Швейтсария ва ғайра мебошанд. Шакли аз ҳама 

беҳтарини қарздиҳӣ ба соҳаи кишоварзӣ дар ҳолате, ки корхонаҳои хурди 

деҳқонӣ (фермерӣ) наметавонанд маблағҳои калони молиявиро дар истеҳсолот 

маблағгузорӣ кунанд, қарзи хурд мебошад.  

Аз нуқтаи назари мо бо мақсади ҳавасмандгардонии ҷараёни таҷдиди 

истеҳсолоти кишоварзӣ дар Тоҷикистон бояд чунин заминаҳои институтсионалии 

механизми нави қарздиҳӣ ва молиявии қонеънамоии эҳтиёҷоти субъектҳои 

хоҷагиҳои кишоварзӣ таъсис дода шаванд: 

- Нақши Палатаи савдо ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистонро (ҳамчун як 

ташкилоти ғайритиҷоратӣ, созмоне, ки ба рушди иқтисодиёт, истеҳсолот, 

пешрафти илмӣ-техникӣ ва савдо мусоидат мекунад) дар бозори озуқавории 

ҷумҳурӣ назаррас намудан лозим аст. Вазифаи асосӣ бояд мусоидат ба фароҳам 

овардани муҳити ҳуқуқии мувофиқ, инфрасохтор ва дигар шароит барои ташкил, 

рушд ва ҳифзи соҳибкорӣ дар Тоҷикистон гардад, яъне кӯшиш намудан ба он 

лозим аст, ки ҳар як соҳибкор барои рушди тиҷорати худ дар ҷумҳурӣ ва ворид 

шудан ба бозорҳои байналмилалӣ имкониятҳои воқеӣ ва баробар дошта бошад; 

- Ширкатҳои молиявӣ оид ба дастгирӣ ва рушди иттифоқҳои қарзӣ 

(вазифаҳои асосии онҳо ташкили иттифоқҳои қарзӣ, омӯзиши аъзои онҳо, назорат 

аз болои фаъолияти онҳо) ва дастраси субъектҳои кишоварзӣ намудани лоиҳаҳои 

қарзии институтҳои байналмилалии молиявӣ.  

- Хизматрасонии машваратӣ дар деҳот (ХМД) ва низоми иттилоотии бозори 

аграрии Тоҷикистон (вазифаи асосии ХМД ин кӯмак расонидан ба сокинони 

деҳот дар соҳаи кишоварзӣ ё истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. Кӯмак 
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дар шакли омӯзиш ва машваратҳои техникӣ расонида шуда, барои баланд 

бардоштани сатҳи зиндагии сокинони деҳот равона мегардад. Гурӯҳи мақсадноки 

ХМД хонаводаҳои деҳоти Тоҷикистон, бахусус оилаҳои камбизоатанд, ки манбаи 

асосии даромади онҳо фаъолияти кишоварзӣ буда, зимнан баъзе унсурҳои 

фаъолиятҳои маркетинг ва коркардро дар бар мегирад;  

- Муасиссаи давлатии «Комиссияи давлатии озмоишии навъи зироатҳои 

кишоварзӣ ва муҳофизати навъҳо» (ҳадафҳои асосӣ - дастгирии 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба истеҳсол, коркард ва фурӯши 

маҳсулоти кишоварзӣ машғуланд, тавассути мустаҳкам кардани қобилият ва 

малакаи онҳо дар идоракунии агробизнес ва такмил додани унсурҳои муҳити 

корӣ, омода кардани мутахассисони касбии маҳаллӣ дар соҳаи машваратдиҳӣ); 

- Маркази савдо ва маркетинг, ки бояд маълумоти мухталифро ҳам дар 

бораи вазъи дохилии кишоварзӣ ва ҳам дар бораи нархҳои ҷаҳонӣ ва тамоюлҳои 

бозори ҷаҳонии кишоварзӣ таъмин намояд. Дар ин ҷо, соҳибкорон метавонанд дар 

таҳияи самтҳо ва қадамҳои маркетингии маҳсулоти худ дастгирӣ пайдо кунанд. 

Илова ба қарзҳои бонкӣ, субъектҳои хоҷагии қишлоқ дар ҷумҳурӣ бояд аз 

дигар воситаҳои дастгирии молиявӣ, аз ҷумла таҷҳизоти лизинг, амалиётҳои 

факторингӣ ва франчайзинг истифода баранд, зеро ин ба афзудани ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ оварда мерасонад. 

Дар солҳои охир дигаргуниҳои назаррас дар танзими давлатии фаъолияти 

хоҷагиҳои деҳқонӣ ба амал омад. Пеш аз ҳама, усулҳои таъсири унсурҳои бозорӣ 

дар он замон ҳамчун мудохилаи мустақими ҳукумат аз таҷриба истисно карда 

мешавад. 

Бо дарназардошти он, ки соҳибкории деҳот ривоҷ меёбад ва нақши он дар 

самти ислоҳоти ҳаёти ҷамъиятии кишвар ва навкунонии комили иқтисодиёти 

миллӣ аввалиндараҷа аст, баҳодиҳии объективии самаранокии истифодаи 

захираҳои қарзӣ ва молиявӣ барои рушди он аҳамияти муҳим касб мекунад. 

Кӯшишҳои зиёди ҳукумат ва доираҳои тиҷоратии Тоҷикистонро дар 

ташкили муносибати ҳамаҷониба ба мушкилоти самаранок қонеъ гардонидани 

эҳтиёҷоти субъектҳои хоҷагии қишлоқ қайд намуда, бояд эътироф кард, ки 
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бинобар миқёс ва суръати имрӯзаи рушди иҷтимоӣ, аз ҷумла дигаргуниҳои 

иқтисодиёти бозорӣ ва тарзи ҳаёти онҳо, субъектҳои агросаноатӣ ба маҷмӯи 

фаъолияти бузургтар, сафарбаркунии захираю имкониятҳои мавҷуда ниёз доранд. 

Барои ноил шудан ба ин ҳадаф, пеш аз ҳама, ба даст овардани тағйироти 

мусбӣ дар таносуби се намуди асосии захираҳои дар ҳама гуна истеҳсолоти 

кишоварзӣ истифодашаванда, яъне замин, қувваи корӣ ва сармоя муҳим мебошад. 

Нақши давлат дар ин ҳолат, аз нуқтаи назари мо, ташкили заминаи 

қонунгузории зарурӣ, таҳияи низоми иттилоотӣ, кафолати ҳуқуқу манфиатҳои 

хоҷагиҳои деҳқонӣ (дар шакли хусусӣ) ва хоҷагиҳои давлатии кишоварзӣ, 

инчунин бозомӯзӣ ва тайёр кардани кадрҳои наве, ки қодиранд сиёсати аграрӣ ва 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузориро пеш баранд, ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, 

барои ноил шудан ба ин ҳадаф, пеш аз ҳама, ба даст овардани тағйироти мусбӣ 

дар таносуби афзоиши шумораи тиҷорати хурд ва саҳми он дар ҳаҷми маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ муҳим мебошад. 

 

2.2. Муаммоҳои танзими давлатӣ ва дастгирии бахши аграрӣ дар 

шароити муосир 

Набудани низомҳои самарабахши давлатӣ ва ғайридавлатии танзими бозори 

озуқаворӣ омили муайянкунандаи тамоюлҳои манфӣ дар бахши кишоварзии 

маҷмӯи агросаноатӣ гардид. 

Имрӯзҳо мақомоти кӯҳнаи маъмурию фармондеҳӣ (ё нақшавӣ-директивӣ) 

барҳам дода шуда, то ин ҷониб механизмҳои нави ҷавобгӯй ба шароити муосири 

фаъолияти иқтисодиёти бозорӣ эҷод нагардидааст. Ҳамин тавр, як қисми 

деҳқонони ноҳияҳои наздик ва дурдаст дар бораи вазъи бозори кишоварзӣ 

маълумоти кофӣ надоранд. 

Аз даврони Иттиҳоди Шӯравӣ то барҳамхӯрии он технологияҳои 

баландсифати кишоварзӣ, ки дар колхозҳо ва совхозҳо истифода мешуданд, аз 

байн рафтанд. Фермаҳо аз ҷониби одамоне амалӣ карда мешаванд, ки дар бораи 

хоҷагии қишлоқ ва чорводорӣ тасаввуроте надоранд. Сифати тухмӣ ва маводи 

тухмипарварӣ коҳиш меёбад. Ҳамаи ин ба талафоти назарраси соҳаи кишоварзӣ 
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ва таъмини маҳсулотҳои озуқаворӣ ба аҳолӣ оварда мерасонад ва давра ба давра 

ташаккули фазои ягонаи бозории кишварро душвортар месозад. 

Аз оғози ташаккули иқтисоди бозорӣ бахши кишоварзии иқтисодиёт 

норасоии шадиди захираҳои молиявӣ ва қарзиро барои равандҳои 

такрористеҳсолкунӣ аз сар гузаронида, барои субъектҳои хоҷагидории бахши 

мазкур манбаъҳои дохилии ҷамъкунии сармоя вуҷуд надоранд. 

Бо сабабҳои гуногун ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ барои бисёр ташкилотҳои 

кишоварзӣ аз даромад ба зиён мубаддал гаштааст, хароҷоти истеҳсолӣ нисбат ба 

даромад аз фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба маротиб боло рафтааст ва 

мутаносибан манбаҳои асосии ҷамъоварии сармоя вуҷуд надоштанд. Набудани 

дастгирии давлатӣ ва танзими бахши мазкури иқтисодиёт ва нобуд шудани 

иқтидори истеҳсолии деҳот боиси кам шудани истеҳсолоти хоҷагии қишлоқ 

гардид. 

Барои рушди иқтисодии кишвар соҳаи кишоварзӣ аҳамияти бузург дорад. 

Ҳангоми ташаккули муносибати ҳамаҷониба ба мушкилоти самаранок қонеъ 

гардонидани эҳтиёҷоти субъектҳои кишоварзӣ бояд эътироф кард, ки миқиёс ва 

суръати имрӯзаи рушди иҷтимоӣ, аз ҷумла тағйирёбии бозории иқтисодиёт аз 

субъектҳои кишоварзӣ фаъолнокии сатҳи баланд, сафарбаркунии захираю 

имкониятҳои мавҷударо талаб мекунад.  

Аз нуқтаи назари мо, нақши давлат бояд дар эҷоди заминаи қонунгузорӣ, 

рушди низоми иттилоотӣ, кафолат ва риояи ҳуқуқу манфиатҳои хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ), соҳибкорони инфиродӣ, дар таълим ва бозомӯзии кадрҳо 

барои соҳаи кишоварзӣ, ки метавонанд ҳадафу вазифаҳои худро амалӣ намуда, 

ҷиҳати талабот ба қувваи корӣ баҳри зиёд кардани даромад дар соҳаи кишоварзӣ 

тадбирҳо андешанд, назаррас бошад. Зимнан бояд зикр намуд, ки А.Смит танзими 

давлатии фаъолияти иқтисодиро бо мақсади ба даст овардани некӯаҳволии 

муайяни иқтисодии мардум алоқаманд дониста, қайд намудааст, ки «ҳадафи 

танзим асоснок ва пешбарӣ кардани сиёсати иқтисодӣ мебошад, то мардумро 

бо даромади фаровон ва воситаҳои рӯзгузаронӣ, ё ин ки имкони ба даст овардани 
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онҳоро таъмин кунанд».63 Азбаски аксарияти аҳолии ҷумҳурӣ дар деҳот зиндагӣ 

мекунанд, қувваи корӣ дар соҳаи кишоварзӣ на танҳо барои истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ, балки дар маҷмӯъ барои  фаъолияти ҳаётии мардуми деҳот муҳим 

матраҳ мегардад, аз ин рӯ, коҳиши даромад дар соҳаи мазкур ба сатҳи зиндагии 

аҳолии деҳот таъсири нисбатан калон мерасонад. Иҷрои вазифаҳои асосӣ дар ин 

самт ба усулҳои дастгирии давлатӣ ва иштироки давлат дар рушди соҳаи 

кишоварзӣ вобаста аст. 

Муайян ва ташаккул додани тарзҳои асосии навсозии равандҳои танзими 

давлатӣ дар яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти кишвар чун кишоварзӣ зарур аст. 

Ҳамзамон, бояд хусусиятҳои соҳаи кишоварзӣ, таъсири қонунҳо дар ташаккули 

бозори кишоварзӣ ба инобат гирифта шаванд ва дар шароити буҳронӣ роҳҳои аз 

он хориҷ кардани соҳаи кишоварзӣ, инчунин мушкилоти фарқияти ваколатҳо дар 

соҳаи дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар сатҳи 

мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ муайян карда шаванд. 

Дар оғози давраи гузариш ба дигаргуниҳои иқтисодӣ вазифаи асосӣ 

азнавсозии соҳаи кишоварзӣ ба шумор мерафт, зеро лозим буд, ки субъектҳои 

соҳаи кишоварзӣ ба шароити нави бозорӣ, ҳуқуқӣ ва иҷтимоӣ мутобиқ шаванд. 

Қабули қонунҳо дар бораи ҷорӣ намудани шаклҳои мухталифи моликият 

барои ташкили соҳибкории инфиродӣ ва оилавӣ дар соҳаи кишоварзӣ (хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) ва қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ), хусусигардонии захираҳои 

истеҳсолӣ, замин ва дигар моликият асос гардид. 

Ҳангоми гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ аллакай тафовут дар байни дигар 

соҳаҳои иқтисодиёт ва бахши кишоварзӣ ба мушоҳида расидааст. Истифодаи 

равандҳои хусусигардонӣ ва азнавташкилдиҳии корхонаҳои кишоварзӣ барои 

ташаккули асосҳои бозорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ҳамчун асос хизмат карданд. 

Ислоҳот ба ғояи хусусигардонии замин ҳамчун манбаи асосии истеҳсолоти 

кишоварзӣ ва фароҳам овардани шароит барои ташаккули иқтисодии бисёрҷабҳа, 

 
63 Адам Смит. Исследование о природе и причинах богатства народов. – Л.: Лениздат, 1935. - С. – 
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яъне ташкили хоҷагиҳои деҳқонӣ асос ёфтааст. Дар ин робита, заминаи ҳуқуқӣ 

таҳия гардид, аммо ҷараёни ислоҳот ба таъхир гузошта шуд. 

Хатогиҳои зимни амалисозии ислоҳот ҷойдошта ва дар бисёр ҳолатҳо риоя 

нагардидани қонун вазъияти мавҷударо мушкил сохтанд. 

Шиддат ёфтани равандҳои дигаргунӣ дар амри рушди соҳаи кишоварзӣ ва 

душвории мутобиқшавии бахшҳои кишоварзӣ ба шароити нави иқтисодӣ аз 

мушкилоти дигари соҳаи мазкур ба шумор мераванд.  

Маблағгузории навкунонии (модернизатсияи) соҳаи кишоварзӣ душвор 

гардид. Таъмини шуғли аҳолии дар деҳот истиқоматкунанда, рушди 

инфрасохтори иҷтимоӣ дар деҳот, ки ин сарборӣ асосан ба души соҳаи кишоварзӣ 

аст, инчунин таҷдиду барқарорсозии захираҳои табиии дар соҳаи кишоварзӣ 

истифодашаванда комилан қатъ шуд. 

Раванди хусусигардонӣ бояд ба он боис мегардид, ки истеҳсолкунандаи 

маҳсулоти кишоварзӣ бо вуҷуди нигоҳ доштани хусусиятҳои худ иштирокчии 

комилҳуқуқи муносибатҳои иқтисодӣ, шарики муомилот бо субъектҳои соҳаҳои 

дигари иқтисодӣ (саноат, энергетика, молия ва ғайра) шавад. 

Субъектҳои соҳаи кишоварзӣ талаботи қонунҳои шаҳрвандӣ, замин ва дигар 

соҳаҳои қонунгузориро, ки ба ҳама иштирокчиёни муносибатҳои иқтисодӣ дахл 

доранд, ба пуррагӣ риоя накардаанд. 

Дар натиҷаи ин, зимни истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ субъектҳои мазкур 

доимо нисбати меъёрҳои ҳуқуқӣ беаҳамиятӣ зоҳир намуда, ба мушкилоте чун 

риоя накардани талабот ба мақоми шахси ҳуқуқӣ, интизоми шартномавӣ дучор 

мегарданд. 

Рақобатпазирии заифи бахши кишоварзӣ, ба эътибор  нагирифтани талабот 

ба маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқавории истеҳсолоти ватанӣ имкон намедиҳанд, то 

сатҳи даромади воқеии аҳолии деҳот баланд шавад ва рушди ин бахши иқтисодӣ 

таъмин гардад (ниг. ба ҷадвали 2.2.1). 
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Ҷадвали 2.1.1. - Музди миёнаи моҳонаи кормандони корхонаҳою ташкилотҳо аз рӯйи намудҳои фаъолияти 

иқтисодӣ*  

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/2013 
(+/-, %) 

Ҳамаи намудҳои фаъолияти 
иқтисодӣ (бо сомонӣ) 

694,89 816,27 878,91 962,16 1144,19 1233,82 1335,52 1393,78 
200,6 

(+100,6) 

- бо доллари ИМА  145,8 165,4 142,6 122,8 133,8 134,83 140,1 135,0 
92,6 
(-7,4) 

Кишоварзӣ, шикор ва ҷангалпарварӣ 
(бо сомонӣ) 

213,26 251,33 278,18 303,04 451,46 492,13 544,37 572,79 
268,6 

(+168,6) 

- бо доллари ИМА  44,8 50,9 45,1 38,7 52,8 53,8 57,1 55,5 
123,9 

(+23,9) 
Cаноати истихроҷи маъданҳои куҳӣ ва 
коркарди конҳо (бо сомонӣ)  

1394,17 1479,73 1900,57 1988,92 2374,49 2422,03 2597,48 2546,63 
182,7 

(+82,7) 

- бо доллари ИМА  292,6 299,9 308,3 253,8 277,7 264,7 272,6 246,7 
84,3 

(-15,7) 
Фаъолияти молиявӣ ва суғуртавӣ (бо 
сомонӣ) 

2084,16 2182,52 2320,60 2283,29 2892,84 3203,93 3333,05 3580,17 
171,8 

(+71,8) 

- бо доллари ИМА 437,5 442,3 376,4 291,4 338,4 350,1 349,7 346,9 
79,3 

(-20,7) 

Мақомоти давлатӣ ва мудофиа; 
суғуртаи ҳатмии иҷтимоӣ (бо сомонӣ) 

816,55 919,61 925,26 996,79 1018,43 1061,67 1092,80 1215,33 
148,8 

(+48,8) 

- бо доллари ИМА 171,4 186,3 150,1 127,2 119,1 116,0 114,7 117,7 
68,7 

(-31,3) 

Маориф (бо сомонӣ) 592,80 698,95 710,69 773,85 892,02 938,48 1058,55 1117,60 
188,5 

(+88,5) 

- бо доллари ИМА 124,4 141,6 115,3 98,8 104,3 102,6 111,1 108,3 
87,1 

(-12,9) 
Тандурустӣ ва хизматҳои иҷтимоӣ (бо 
сомонӣ) 

597,60 675,21 677,96 735,18 800,72 831,13 900,00 977,22 
163,5 

(+63,5) 

- бо доллари ИМА 125,4 136,8 110,0 93,8 93,7 90,8 94,4 94,7 
75,5 

(-24,5) 
 *Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.210-211. 



 

 

78 
 

Тавре ки аз ҷадвали 2.2.1 дида мешавад, дар соли 2020 музди миёнаи 

моҳонаи кормандон 1393,78 сомониро ташкил дода, музди баландтарин дар 

бахши фаъолияти молиявӣ ва суғуртавӣ ба 3580,17 сомонӣ ва дар соҳаи 

кишоварзӣ ба 572,79 сомонӣ баробар аст, ки ин нишондиҳандаи аз ҳама 

камтарини музди миёнаи меҳнат мебошад. 

Ин ҳолат ба қабули қарор оид ба сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ 

таъсири манфӣ мерасонад, зеро байни соҳаи кишоварзӣ ва дигар бахшҳои 

иқтисодиёт фосилаи ҷиддӣ вуҷуд дорад ва таъкид бояд кард, ки сарфи назар аз 

мушоҳида гаштани чунин зуҳурот дар ҳамаи самтҳо, аммо дар соҳаи кишоварзӣ 

он дар миқёси хеле васеъ ва намоён дида мешавад. 

Дар ин ҳолат танзими давлатӣ дар бахши кишоварзии иқтисодиёт, дар 

татбиқи ислоҳоти минбаъда ва таҳкими танзими давлатӣ дар бахши кишоварзӣ 

басо муҳим ба шумор меравад. Барои роҳ надодан ба хаттогиҳо дар ташкилу 

тақвияти ҳифзи ҳуқуқӣ ва иқтисодии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, 

ки интизоми ҳуқуқӣ ва саводнокии иқтисодии субъектҳои кишоварзиро тақозо 

мекунад, татбиқи барномаҳои махсус заруранд. 

Бо мақсади он ки танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ ва танзими 

муносибатҳои байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам 

фаъолтар анҷом дода шуда, масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ҳалли худро ёбанд, 

муайян кардани самтҳо ва усулҳои танзими давлатии иқтисодиёти кишоварзӣ 

зарур мебошад, вале ҳамаи ин ба маҷмӯи усулҳои танзими бахши кишоварзӣ, ба 

вазъи иқтисодии кишвар, муносибатҳои иқтисодӣ ва хусусиятҳои соҳа вобастагӣ 

дорад. Ҳамзамон зарур аст, ки дар давраи муайян ва вобаста ба вазъи иқтисодиёт 

роҳҳои ҳаллу равишҳои зикрёфта дар мундариҷаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ 

ифода карда шаванд. 

Зикр намудан бамаврид аст, ки вобаста ба рушди иқтисоди бозорӣ дар 

давлатҳои рӯ ба тараққӣ усулҳои танзими ғайримустақим истифода мешаванд ва 

ба танзими давлатии давраи гузариш истифодаи усулҳои танзими ғайримустақим 

хос аст. 



 

 

79 
 

Мафҳумҳои таъсири давлат ба бозор, аз ҷумла ҳангоми муайян кардани 

шиддатнокии таъсир ва фаъолияти дахолати давлат ба равандҳои бозор гуногун 

мебошанд. Интихоби равишҳо ва хусусиятҳои танзими давлатӣ барои соҳаи 

кишоварзӣ ба мушаххасоти соҳа вобаста аст.  

Бахши кишоварзӣ аҳамияти давлатӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ дорад. Барои 

бозори озуқавориро бо мол таъмин намудан, соҳаи кишоварзӣ як молрасони қариб 

тамоми бахшҳои муҳим мебошад. 

Дар амалияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қариб аз ду як ҳиссаи ММД (масалан, 

«дар соли 2018 45,4%, дар соли 2019 43,7% ва дар соли 2020 45,6%»64) дар соҳаи 

кишоварзӣ истеҳсол мешавад. Зимни истеҳсолоти кишоварзӣ тарзи махсуси 

фаъолияти ҳаётӣ ташаккул ёфта, чун анъана бештар аз нисфи аҳолии қобили 

меҳнат бо кор таъмин карда мешавад. 

Кишоварзӣ як қатор хусусиятҳои хос дорад, ки ба таъсирпазирии он аз 

шароити иқлим, истифодаи замин ҳамчун манбаи асосӣ ва табиати 

гуногуншаклии фаъолияти (диверсификатсияи) корхонаҳо ба таври назаррас 

вобаста аст65. 

Ҳамчун фарқиятҳои манфӣ паст будани сатҳи сармоягузории бахши 

кишоварзӣ аз сабаби зиёд будани сармоя қайд карда мешавад66. 

Ин омилҳо аҳамияти иштироки давлат дар танзими иқтисодиёти 

кишоварзиро бо мақсади фароҳам овардани шароит барои ҳавасмандии 

сармоягузории соҳаи кишоварзӣ, баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва суботи он 

дар бозор, таъмини амнияти озуқаворӣ, фароҳам овардани шароит барои рушди 

минтақаҳои деҳот ва беҳтар кардани шароити зиндагии аҳолии деҳот муайян 

менамояд67. 

 
64 Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 335, 436. 
65 Умаров Х. Сельскохозяйственная политика в производстве хлопка и диверсификация 

агропромышленного комплекса в Таджикистане. Душанбе,2016. С. 159 
66 Узун В. Эффективность крупного и малого бизнеса в сельском хозяйстве //Вопросы 

экономики. - 2005. - N 6. - С.109-118. 
67 Файзуллоев М.К. Формирование и развитие инновационной деятельности в аграрной сфере 

национальной экономики: основные проблемы//Земледелец: науч.-теорет. журн. -2011. -№4(52). -С. 60-

61. 



 

 

80 
 

Бахши аграрии иқтисодиёти мо, ба истиснои хусусиятҳои зикршуда, бо 

вазъи тӯлонии буҳронӣ фарқ мекунад, ки сабаби дигари иштироки ҳукумат дар 

танзим ва истифодаи усулҳои дастгирии давлатӣ барои беҳтар намудани вазъи ин 

соҳа мебошад. Аз ин рӯ, зарурати танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ бо роҳи 

таҳкими заминаи қонунгузорӣ, тақсим ва танзими сармоягузорӣ дар ин бахш, 

дастгирии қарзӣ ва молиявии соҳаи кишоварзӣ ва ғайра ба миён омадааст. 

Танзими давлатӣ бо назардошти хусусиятҳои соҳаи кишоварзӣ бояд дар 

мавридҳои зерин рушд ёбад: 

•  бозорҳои маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи хом ва хӯроквориро рушд диҳад; 

• дастгирии давлатии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо назардошти 

буҳрон дар иқтисодиёт; 

•  дастгирии давлатии омодасозии кадрҳои соҳаи кишоварзӣ; 

• дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ бо захираҳои зарурӣ; 

• дастгирии давлатии тадқиқоти илмӣ дар соҳаи кишоварзӣ; 

• истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзиро дар бозори дохилӣ ва 

хориҷӣ муҳофизат кунад; 

• равандҳои ҳамгироӣ ва рушди ҳама шаклҳои ҳамкориро таъмин намояд; 

• рушди муносибатҳои бозорӣ дар соҳаи кишоварзӣ; 

• рушди ҳукумати маҳаллӣ дар деҳот; 

• таъмин намудани дигаргуниҳои иҷтимоӣ дар деҳот; 

• фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ; 

• баланд бардоштани устувории молиявии истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ; 

• дастгирии рушди устувори истеҳсолоти кишоварзӣ; 

• фароҳам овардани шароити баробари иқтисодӣ барои ҳама субъектҳои 

соҳибкории бахшҳои иқтисодиёт; 

• ҳифзи муҳити зист, ҳифз ва такрористеҳсоли захираҳои табиии дар соҳаи 

кишоварзӣ истифодашаванда. 
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Танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ ва муносибатҳои иқтисодии байни 

субъектҳо бо истифодаи усулҳои мустақим, ғайримустақим ва меъёрӣ амалӣ 

карда мешаванд: 

1. Усулҳои мустақим аз инҳо иборатанд: 

• маблағгузории буҷавии истеҳсолкунандагони мушаххас ё худи соҳа; 

• иштироки сохторҳои давлатӣ ё мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ 

дар истеҳсол ё идоракунии соҳа; 

•  низоми хариди давлатӣ. 

2. Усулҳои ғайримустақим аз инҳо иборатанд: 

• танзими нарх; 

• татбиқи сиёсати буҷетӣ, андозӣ ва қарзӣ; 

• танзими зиддиинҳисорӣ (антимонополӣ); 

• таҳия ва татбиқи барномаҳо дар соҳаи кишоварзӣ; 

• истифодаи усули тавозуне, ки таъмини тавозуни истеҳсолоти бахшҳои 

гуногуни соҳаи кишоварзиро дар бар мегирад. 

3. Усули меъёрӣ муайян кардани ҳаҷму сохтори эҳтиёҷоти кишоварзӣ ва 

имконияти қонеъ кардани онҳоро дар бар мегирад. 

Қариб ҳамаи усулҳои пешниҳодшуда танзими муносибатҳои кишоварзии ин 

ё он дараҷаро фаро мегиранд. 

Ҳамин тавр, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ислоҳот танзим ва 

идоракунии мустақими соҳаи кишоварзӣ афзалият дошт, танзими ғайримустақим 

бошад, бевосита барои муносибатҳои мақомоти давлатӣ ё ташкилотҳои давлатӣ 

пешбинӣ шуда буданд. 

Пас аз ислоҳот давлат, сарфи назар аз буҳрон, истифодаи усулҳои 

танзимкунанда ва баъзан ғайримустақими танзими иқтисодиёти кишварро маҳдуд 

кард, ки мусалламан, ба вазъ ва рушди соҳаи кишоварзӣ таъсир расонд. 

Истифодаи усули мушаххаси танзими иқтисодӣ таъсиррасонӣ ба 

механизмҳои бозор бо истифодаи усулҳои бозориро дар бар мегирад. 

Низоми танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ ба ҳамкории мутақобилаи 

ҳамаи унсурҳои ин низом, ба санадҳои қонунгузорию меъёрӣ ва ҳуҷҷатҳо, ба 
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истифодаи фишангҳои иқтисодӣ, усулу воситаҳо ва ҳамкориҳои пурраи мақомоти 

институтсионалӣ асос ёфтааст. 

Дахолати давлат ба ин равандҳо дар соҳае, ки ба дастгирӣ ва танзими 

давлатӣ эҳтиёҷ доранд, бояд асоснок карда шавад, зеро танзими бомуваффақияти 

ин усулҳо, танзими самарабахши муносибатҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқиро талаб 

мекунад. 

Низоми танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ дар расми 2.2.1 нишон дода 

шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 2.2.1. Низоми танзими давлатии соҳаи кишоварзӣ* 
*Сарчашма: таҳияи муаллиф. 

 

Гузаронидани танзими давлатӣ ва дастгирии бахши аграрии иқтисодиёт 

қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқиро, ки барои ташкили зернизоми ягонаи 

қонунгузории кишоварзӣ шароити мусоид фароҳам меоварад, талаб мекунад. 

НИЗОМИ ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ СОҲАИ КИШОВАРЗӢ 

Низоми қонунгузорӣ  
Институтҳои 

зернизом 

Зернизомҳои 

иқтисодӣ 

Санадҳои қонунӣ 

Ҳуҷҷатҳои меъёрию 
ҳуқуқӣ 

Мақомотҳои 

идоракунии давлатӣ  

ва маҳаллӣ  

Вазорати адлия ва 

Кумитаи андоз 

Хадамоти 

бақайдгирандаи 

давлатӣ 

Ташкилотҳои молиявию 

қарзӣ, муасиссаҳои 

махсусгардонидашада 

(ширкатҳои суғуртавӣ, 

биржа ва ғайра) 

Танзими мустақим 

Танзими 

ғайримустақим 

Танзими  

меъёрӣ 

Заминаи ниҳодӣ барои таҳия сиёсати стратегияи рушди  

аграрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Дар Тоҷикистон як қатор қонунҳо ва қоидаҳои танзимкунандаи 

муносибатҳои соҳаи кишоварзӣ қабул карда шуданд, аммо қонунҳои қабулшуда 

ва ислоҳот дар соҳаи кишоварзӣ ба ҳадаф нарасиданд. 

Зарур аст, ки қонунгузорӣ масъалаҳои дастгирии молиявии хоҷагиҳои 

деҳқонӣ, аз ҷумла таъсис ва фаъолияти ташкилотҳои қарздиҳӣ ва суғуртаи 

деҳотро дар заминаи ҷамъияти саҳомии ташкилшуда ҳал намояд. 

Бо вуҷуди ин, то имрӯз ҳамоҳангсозии зинаҳои гуногуни мақомоти давлатӣ 

ва худидоракунии маҳаллӣ дар танзими бахши кишоварзӣ муайян ва танзим карда 

нашудааст. Зарурати дастгирии субъектҳои хоҷагии қишлоқ дар сатҳи минтақавӣ 

ва маҳаллӣ аён аст, аммо бинобар номукаммалии чорабиниҳо дар сатҳи 

минтақавӣ оид ба дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар ин самт зуҳуроти номатлуб, аз 

қабили фасодкорӣ, эҷод кардани монеаҳо зимни воридоту содироти маҳсулоти 

кишоварзӣ, ҳифзи бозори дохила (протексионизм) бар нафъи 

истеҳсолкунандагони алоҳидаи кишоварзию бар ба зиёни дигарон мушоҳида 

мешавад. Ҳамаи инҳо монеаҳои назаррас барои рушди бозори ягонаи кишоварзӣ 

ва тамоми соҳаи кишоварзӣ мебошанд. 

Ҳангоми танзими давлатии муносибатҳои аграрӣ бояд дар назар дошт, ки 

усулҳои танзим бояд фарогири чорабиниҳои асоснок, ҷудо ва коркардшуда буда, 

мутобиқи стандартҳои мавҷуда таҳия гаштани онҳоро таъмин намоянд. 

Самаранокии меъёрҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодии танзими давлатии соҳаи 

кишоварзӣ ба ду сатҳ вобаста аст: асоснокии илмии қарорҳои роҳбарикунанда, 

саривақт иҷрошавандагию ҷавобгӯйи шартҳои тағйири муносибатҳои воқеии 

иҷтимоӣ будан. 

Дастгирии давлатӣ бояд ба субъект равона гардида бошад, яъне на ба соҳа 

ва ё умуман саноат. 

Ҳамин тариқ, баррасии самтҳои танзими давлатӣ нишон медиҳад, ки он дар 

соҳаи кишоварзӣ ва вазъи субъектҳои истеҳсолоти кишоварзӣ (хоҷагиҳои 

деҳқонӣ) тағйироти зеринро ба вуҷуд меорад: 

• ба таври возеҳ шартҳои иштироки истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзиро дар муносибатҳои молиявӣ, аз ҷумла андозбандӣ ҳангоми муқаррар 
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кардани чораҳои дастгирии молиявии иштирокчиёни истеҳсолоти кишоварзӣ 

муайян менамояд; 

•  самтгириҳо ба танзим ва дастгирии намудҳои алоҳидаи фаъолияти 

кишоварзӣ, ки дорои аҳамияти умумии иқтисодӣ мебошанд, аз қабили дастрасӣ ба 

нуриҳо ва муҳофизати растанӣ, тибби бойторӣ, мелиоративӣ, тухмипарварӣ, 

селексияи растаниҳо ва ғайра; 

• таъмини асосҳои ҳуқуқии истифодаи замин ва пеш аз ҳама муқаррар 

намудани низоми махсус барои заминҳои кишоварзӣ; 

•  барои ташаккули муносибатҳои бозорӣ мусоидат намуда, муносибатҳои 

иштирокчиёни бозори кишоварзиро тибқи қоидаҳои қонун дар бораи 

шартномаҳои таҳвилшаванда миёнаравӣ мекунад; 

• хизматрасонӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, дастгирии 

логистикаи истеҳсолоти кишоварзӣ; 

• муқаррар кардани назорат аз болои сифат ва бехатарии маҳсулоти 

кишоварзӣ; 

• дар дастгирии таҳқиқотҳои илмии самти кишоварзӣ, омӯзиши донишҳои 

кишоварзӣ мусоидат мекунад; 

•  рушди ҳудуди деҳот. 

Гуфтан номумкин аст, ки самтҳои номбаршудаи танзими муносибатҳои 

аграрӣ аз самтҳое, ки ба таври анъанавӣ қаблан дар заминаи кишоварзӣ ташкил 

ёфтаанд, албатта, ба истиснои самтҳои нисбатан нави дастгирии ҳуқуқии бозори 

аграрӣ, фарқ мекунанд, аммо чораҳо оид ба навсозии ҷомеа, иқтисодиёт ва қонун 

на танҳо ба сохтор ва муҳтавои моддии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, балки ба 

сифати муносибатҳои кишоварзӣ низ дахл доранд. 

 

2.3. Хусусиятҳои истифодаи захираҳои молиявию қарзии субъектҳои 

бахши кишоварзӣ 

Вазъи вазнини молиявии деҳқонон ва фермерон, сарфи назар аз тамоюли 

афзояндаи ташаккули бонкҳои тиҷоратӣ, иттифоқҳои қарзӣ ва дастгирии давлатӣ 

яке аз масъалаҳои мубрам дар соҳаи кишоварзӣ боқӣ мемонад. Ин натиҷаи кам 
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будани ҳаҷми воридоти нақдӣ аз фурӯши маҳсулот бо сабаби нисбатан паст 

будани нархи он ва маҳдуд будани бозори маҳсулотҳои кишоварзӣ мебошад. Дар 

натиҷа, истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ наметавонанд фондҳои асосӣ 

ва сармояи худро пурра гардонанд. 

Ҳолати душвори молиявии истеҳсолкунандагон ва коркардкунандагони 

деҳот, аз ҷумла арзиши баланд ва ҳатто дастнорас будани қарзи бонкӣ, набудани 

суғуртаи кишоварзӣ, қарзҳои фоизашон баланд аз рӯйи қарзҳои давлатӣ ва 

пардохтҳо ба буҷети ҳама сатҳҳо вазъи соҳаро боз ҳам мураккабтар менамоянд. 

Бо пайдоиши шаклҳои гуногуни истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ дар ташкили истеҳсолот мушкилоти мухталиф, аз қабили: набудани 

таҷрибаи кишоварзӣ, якбора кам шудани истифодаи воситаҳои истеҳсолот, 

номувофиқатии иқтидори техникаи кишоварзӣ ба андозаи хоҷагиҳо ва бад 

шудани сифати техника ва хизматрасонии иҷтимоӣ ба миён меоянд. 

Бо сабаби маҳдуд будани заминҳои корам, хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ дар 

ҳолати интихоб байни хоҷагиҳои муштараки калонҳаҷм ва хоҷагиҳои инфиродӣ, 

ҳалли мушкилоти даромаднокӣ ва имкони содироти маҳсулот, захираҳо барои 

рушд ва баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ қарор гирифта, 

дар ин раванд, пеш аз ҳама бо ислоҳоти куллии соҳаи кишоварзӣ, ҷорӣ кардани 

муносибатҳои нави иқтисодӣ дар деҳот дучор омаданд. Ҳамзамон, то ҳол 

муносибатҳои моликиятдорӣ пурра татбиқ нашудаанд. Ғайр аз ин, барои такмили 

онҳо монеаҳои зиёде мавҷуданд. 

Ба назари мо, дар асоси натиҷаҳои таҳқиқот, мо метавонем мушкилиҳои 

ҷиддиеро, ки ба самаранокии рушди қарзҳои ба онҳо додашуда ё хатҳои қарзӣ 

(кредитӣ) таъсир мерасонанд, бартараф намоем. Аз қабили ин гуна мушкилиҳо 

инҳоро метавон қайд кард: 

1. Масъалаҳои умумие, ки самаранокии азхудкунии захираҳои қарзиро аз 

ҷониби соҳибкорони деҳот коҳиш медиҳанд;  

2. Мушкилоте, ки дар марҳилаи ибтидоӣ ҳангоми фурӯши қарзҳо дар 

фаъолияти истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ ба миён меоянд; 

3. Мушкилоти фурӯши қарзҳо дар давраи рушди корхонаҳои кишоварзӣ. 
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Масъалаҳои мазкурро баррасӣ мекунем:  

1. Аксари мушкилоти умумие, ки татбиқи сиёсати судманди қарзӣ ва 

молиявӣ нисбат ба корхонаҳои кишоварзиро бо масъалаҳои ислоҳоти иқтисоди 

миллӣ дар сатҳи макроиқтисодӣ алоқаманд мегардонанд, дар ҳама гуна субъекти 

соҳибкорӣ ва марҳилаҳои рушди онҳо ба вуҷуд намеоянд. 

Дар байни онҳо муҳимтаринаш номукаммалии қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва инчунин ноустувории заминаи қонунгузорист, ки боиси тағйироти 

доимӣ дар қоидаҳои фаъолияти ин зерқисми корхонаҳо мегардад ва зимнан, 

зарурат ба миён меояд, то ҳама тағйиротро доимо назорат карда, ҳама гуна 

маълумот дар бораи таҷдиди қонунҳои амалкунанда дар ҳар лаҳза ҷамъоварӣ 

гардад. Илова бар ин, нокифоягии кафолатҳои ҳуқуқӣ оид ба баробарии ҳамаи 

шаклҳои моликият ва ҳифзи моликияти хусусӣ, мавҷуд набудани ҷанбаҳои 

ҳуқуқии азхудкунии қарзҳо, сармоягузориҳои хориҷӣ, сатҳи баланди 

номувофиқии дохилии қонунҳои алоҳида оид ба фаъолияти қарзӣ ва молиявии 

бонкҳои тиҷоратӣ, номукаммалии механизмҳои зомин, пешниҳоди кафолат ва 

замонат аз рӯйи қарзҳоро низ дар радифи мушкилот метавон қайд намуд. 

Аксарияти намояндагии ташкилотҳои молиявии байналхалқӣ, ки дар 

Тоҷикистон фаъолият мекунанд, ба соҳибкорони инфиродӣ дар деҳот ба муҳлати 

то 1 сол бо меъёри аз 22,8% то 34,0%68 дар як сол қарзҳо пешниҳод мекунанд. Бо 

назардошти хавфи мушаххасе, ки ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ алоқаманд 

аст, бо мақсади кафолат молу мулки шахсӣ, мошин, амволи ғайриманқул ва 

ғайраро ба гарав мегузоранд, аммо соҳибкорон, алалхусус шурӯъкунандагон аз ин 

кор даст мекашанд, гарчанде ки маъмулан, ягон объекти дигари гарав вуҷуд 

надорад.  

Боз як монеаи муҳими қарздиҳӣ ба эҳтиёҷоти субъектҳои хоҷагии қишлоқ 

вобаста аст. Ин таҷрибаи аз ҷониби бисёр ташкилотҳои маблағгузории хурд 

ҳамчун шарти асосии додани қарзҳо барои он гурӯҳи мизоҷон мебошад, ки на 

камтар аз 6 моҳ фаъолият кардаанд. Аксар вақт ин гунна муносибат барои аксари 

 
68 Сомонаи расмии Бонки миллии Тоҷикистон: https://www.nbt.tj/upload/ 

iblock/8cf/27.04.2021%20bull_2020.pdf 

https://www.nbt.tj/upload/
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соҳибкорони нав ба фаъолият оғозкарда бо вуҷуди ба ин қарзҳо хеле ниёзманд 

буданашон мақбул нест. 

Дар Тоҷикистон татбиқи раванди қарзии хориҷӣ барои соҳибкорон як қатор 

сарчашмаҳои таҳдидкунандаи эҳтимолиро дар пай дошта, дар асоси қонун 

имкониятҳои амалӣ барои мубориза бо онҳо мавҷуд нест, ки ба онҳо чунин 

масъалаҳо дохил мешаванд: 

• аз ҷониби истеъмолкунандагони маҳсулоти корхона риоя накардани 

шартҳои шартнома оид ба пардохти он; 

• ӯҳдадориҳоро иҷро накардани таъминкунандагон; 

• дахолати шахсони мансабдор ба фаъолияти соҳибкорон бо муқаррар 

кардани меъёрҳо, манъкуниҳо, тафсири озоди қонунгузорӣ, маҳдудияти 

паҳнкунии молҳо ва ғайра. 

Раванди дастгирии қарздиҳӣ ба субъектҳои соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имрӯз асосан бо як мушкилот маҳдуд аст: нархи қарз аз истеҳсоли 

тақрибан ҳама намуди маҳсулот нисбат даромаднокии молиявии он зиёдтар аст. 

Барои бонкҳо, тавре ки дар боло нишон дода шудааст, сарчашмаҳои кофии 

дарозмуддати захираҳои молиявӣ мавҷуд нестанд. 

2. Мушкилоти дар марҳилаи ибтидоӣ ҳангоми татбиқи қарзҳо дар 

фаъолияти истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ бавуҷудоянда. 

Соҳаи кишоварзӣ тақрибан дар ҳама бонкҳои тиҷоратӣ бахши афзалиятнок 

барои сармоягузорӣ нест, илова бар ин, бисёр бонкҳо мекӯшанд аз маблағгузории 

субъектҳои хоҷагии қишлоқ худдорӣ кунанд. Дар он бонкҳое, ки ин гуна 

сармоягузорӣ амалӣ карда мешавад, аксарияти қарзгирандагон хоҷагиҳои 

деҳқонии калон мебошанд. Ин хоҷагиҳо дорои имконияти зиёди азхудкунии 

заминҳои кишоварзӣ, иваз намудани таҷҳизоти кӯҳна ба нав, инчунин зиёд 

кардани саршумори чорво мебошанд, ки дар навбати худ сармоягузории 

молиявиро талаб мекунад. 

Масъалаҳои муҳимтарини марбут ба азхудкунии қарзҳои корхонаҳои 

кишоварзӣ дар зинаи ташкилёбӣ инҳо мебошанд: 
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• ҷустуҷӯи самти ояндадори фаъолият, ки ҳадди ақал дар марҳилаи аввали 

кор талабот ба маҳсулот пайдо шавад (ҷустуҷӯи ҷои озод дар бозор); 

• ҷустуҷӯи шарикони боэътимод дар тиҷорати кишоварзӣ; 

•  сармояи нокифояи ибтидоӣ; 

• расмикунии миқдори зиёди ҳуҷҷатҳо, ки ташрифи мунтазам ба 

ташкилотҳои дахлдор ва пардохти хизматҳои онҳо дар ин ё он шакл, инчунин 

ташриф ба нотариус (масалан, тасдиқи имзои директор ва сармуҳосиб дар корти 

суратҳисоби бонкӣ). Ғайр аз ин, давра ба давра барои тасдиқи иҷрои яке аз 

амалиётҳо (масалан, бақайдгирӣ дар мақомоти андоз) барои оғози амалиёти дигар 

(масалан, фармоиш додани мӯҳр ва штамп ё кушодани суратҳисоб дар бонк) 

талабот изҳор мегардад; 

• номукаммалии низоми иҷозатномадиҳӣ ва тартиби сертификатсия. Барои 

истеҳсоли як қатор молҳо ва хизматрасонӣ шаҳодатнома талаб карда мешавад 

(истеҳсоли либос, хӯрокворӣ, атриёт ва косметика, таъмири техникаи маишӣ, 

фаъолияти муассисаҳои хӯроки умумӣ ва ғайра). Сертификатсия аз ҷониби 

Агентии «Тоҷикстандарт» гузаронида мешавад, бо вуҷуди дар он хеле оқилона 

будани нархҳо, санҷиши мазкур вақти зиёдро мегирад - 2,5 то 3 ҳафта, ки бар 

зиёни корхонаҳои мазкур аст. Умуман, шарти асосии рушди соҳибкорӣ бояд 

имконпазир будани ташкили тиҷорати хусусӣ бошад; 

• набудани сармояи гардишкунанда; 

• мавҷуд набудани майдонҳои истеҳсолӣ; 

• иҷорапулии бениҳоят баланд; 

• мушкилоти марбут ба фурӯши маҳсулот аз сабаби камбизоатии васеи 

аҳолӣ ва пардохтнопазирии бисёр корхонаҳо; 

• нарасидани кадрҳои соҳибихтисос ва касбии омодашуда; 

• набудани донишу малакаҳои касбӣ, алахусус дар соҳаи маркетинг, молия, 

ҳисобот ва бизнес – нақшаҳо; 

• набудани иттилоот дар бораи макони ҷойгиршавии сохторҳои гуногун, ки 

ба дастгирии вакилон ва қобилияти онҳо ҷалб карда шудаанд; 
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• нархи хеле баланд барои таблиғи босифати маҳсулот ё хидмати аввалаи 

онҳо. 

3. Масъалаҳои корхонаҳои кишоварзии дар марҳилаи таҳия қарордошта. 

Дар ин марҳила, хоҷагӣ дар фаъолияти худ ба муваффақиятҳои муайян ноил 

мегардад, зеро он дар бозор мавқеи хос дорад, мизоҷ, маҳсулот ё 

хидматрасониҳои он талабот доранд, фурӯш фоида меорад, яъне корхона торафт 

инкишоф меёбад, аммо дар ин ҷо, соҳибкорон, алахусус онҳое, ки хатҳои қарзиро 

аз худ мекунанд, дорои як қатор мушкилоти ҷиддӣ мебошанд: 

• рақобати шадид аз рақибони дохилӣ ва хориҷӣ; 

• бозори иттилоот бо рушди тасодуфӣ, арзиши баланд ва сифати пасти 

иттилооти пешниҳодшаванда тавсиф карда мешавад. То ба имрӯз дар байни 

соҳибкорон чунин манбаъҳои иттилоот, ба монанди тамосҳои шахсӣ, шиносоӣ, 

пойгоҳи иттилооти ҳунармандӣ бо маводҳои чопӣ ва таблиғӣ бартарият доранд; 

• набудани маърӯзаҳо, семинарҳо, тренингҳо, бозиҳои корӣ барои 

соҳибкорони деҳот, ки барои баланд бардоштани дониш ва маҳорати касбии онҳо 

заруранд; 

• хусусияти ногузирии санҷишҳо аз ҷониби сохторҳои назоратӣ ва аудит: 

ба ҷои ташкили мубодилаи маълумот, мақомоти гуногун пешниҳодсозии ягон 

ҳуҷҷатро талаб мекунанд. 

Заминаи манбаи маҳдуд, сармоягузории паст, хавфи зиёдтари 

баргардонидани қарз бо сабаби пардохтнопазирии қарзгирандагон сабаби асосии 

суст будани фаъолияти бонкҳои тиҷоратӣ дар қарздиҳӣ ба субъектҳои хоҷагиҳои 

кишоварзӣ мебошанд. 

Дар айни замон, бонкҳои тиҷоратӣ ҳангоми гузаронидани амалиёти фаъол 

дараҷаи хавфро ба қадри кофӣ муайян намекунанд. Ҳангоми қабули қарор оид ба 

додани қарз муаммоҳо бо назардошти дараҷаи хавфҳо ва идоракунии хавфҳо, ки 

бо портфелҳои сармоягузорӣ алоқаманданд, тақрибан бетағйир мондаанд ва 

алоқамандии хавфҳо ва фоидаҳое, ки тамоми бонкҳои тиҷоратӣ кӯшиш мекунанд 

афзоиш диҳанд, ба назар гирифта намешаванд. 
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Мушкилоти дигари роҳи васеъ кардани миқёси қарздиҳӣ ба субъектҳои 

хоҷагиҳои кишоварзӣ ин ҳиссаи калони қарзҳое мебошад, ки онҳо ба сифати 

таъминоти бесифати гарав медиҳанд. Татбиқи гарав раванди хеле тӯлонӣ ва 

ниҳоят мушкил аст. Бонкдорон, инчунин қарзгирандагон, инро дарк мекунанд ва 

ба ҳар ҳол ба гарав такя мекунанд ва хати қарзро мекушоянд, ба ҷои он ки 

мақсади қарз ва қобилияти пардохти онро пеш аз қарздиҳӣ таҳлил намоянд. 

Ҳамзамон, қарздиҳии таъминшуда имкониятҳои бонкҳои тиҷоратиро ҷиҳати 

иштирок дар маблағгузории бахши хизматрасонӣ ва мусоидат ба ташкил ва 

рушди корхонаҳои хурду миёна маҳдуд менамояд. 

Кормандони шуъбаҳои қарзии бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон дар раванди 

ташкили қарздиҳӣ ба субъектҳои хоҷагии қишлоқ бо якчанд мушкилот дучор 

меоянд, ба монанди: 

а) бастаи нопурраи ҳуҷҷатҳое, ки қарзгирандагон барои баррасӣ ба бонк 

пешниҳод кардаанд; 

б) фарогирии нокифояи масъалаҳои маркетинг дар асосноккунии техникӣ - 

иқтисодии аз ҷониби қарзгирандагон пешниҳодшуда; 

в) бизнес-нақшаҳои пастсифати корхонаҳои кишоварзиро 

муаррификунанда; 

г) мушкилии ҷамъоварии иттилоот ва маълумоти оморӣ, ки барои тафтиш 

ва ислоҳи манбаъҳои ба асосноккунии техникию иқтисодӣ дохилшуда заруранд; 

д) сифати пасти ҳуҷҷатҳои лоиҳавию сметавӣ, ки ба бизнес-нақшаҳои 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ замима карда мешаванд; 

е) ҳисобкунии фоидаи сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои сармоягузорӣ бе 

назардошти пардохтҳои андоз анҷом дода мешавад. 

Лоиҳаҳои пешниҳодшудаи маблағгузорӣ ҳам ширкатҳои хусусӣ ва ҳам 

лоиҳаҳои корхонаҳои азими кишоварзӣ бо кафолати давлатӣ одатан гарон 

мебошанд, муҳлати пардохтнокии дароз доранд ва инчунин амнияти воқеӣ 

надоранд. 

Яке аз мушкилоти асосии маблағгузории лоиҳаҳо камбуди манбаъҳои 

маблағгузорӣ мебошад. Лоиҳаҳо ба бонк ҳатто бо мавҷуд набудан ё камбудии 
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сармояи аввалия меоянд, дар ҳоле ки тибқи таҷрибаи муосир барои маблағгузории 

лоиҳавӣ сармояи оинномавӣ бо андозаи ҳадди ақалли 50% талаб мегардад, 

мувофиқи дастури Бонки миллии Тоҷикистон, ин сатри талабот то 30% кам карда 

шудааст (аз сабаби он, ки маблағгузории лоиҳа дар ҷумҳурӣ танҳо мебошад, 

боқимонда (70%) хавфи маблағгузории лоиҳаро бонк ба дӯш мегирад). 

Яке аз монеаҳои асосии бозгашти қарзҳои ба субъектҳои хоҷагидорӣ 

додашуда сифати пасти пешниҳоди қарзҳои беэътимод мебошад, ки дорои чунин 

сабабҳо мебошанд: 

 а) ширкатҳои суғуртавӣ, ки дар қаламрви Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият 

мекунанд, на танҳо лоиҳаҳои калон, балки лоиҳаҳои миёнаву хурдро суғурта 

кардаанд, зеро фонди оинномавии ширкатҳои суғуртавӣ имкон намедиҳанд, 

ӯҳдадориҳои худро дар ҳолати мушкилоти вобаста ба баргардонидани қарзҳо 

иҷро намоянд. Дар амал муайян карда шудааст, ки ҳангоми додани қарзҳо барои 

солҳои 1995-1997 ҳама бонкҳои тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба самтҳои 

суғуртавии ширкатҳои гуногуни суғуртакунӣ қарз медиҳанд, бо сабаби он ки 

муқаррароти қонунгузорӣ ва танзим дар бораи суғуртаи қарзҳои бонкӣ дар сатҳи 

зарурӣ таҳия нашудаанд, онҳо дар айни замон ба мушкили қарзҳои проблемавӣ 

гирифтор гардиданд. Дар натиҷа, бисёр бонкҳои тиҷоратӣ мавриди баҳс қарор 

мегиранд; 

б) сифати таъмини гарав дар шакли кафолати бонкӣ мунтазам паст шуда 

истодааст ва дар амал ҳолатҳои барои таъхир гузоштани иҷрои кафолати бо 

сабабҳои гуногун бо кафолатҳои қаблан додашуда маъмуланд. 

Дар рафти татбиқи таъминоти гарав як қатор мушкилот ба миён меоянд, ба 

монанди ҳуҷҷатҳои номувофиқ ё нодуруст имзокардашуда, ҳуҷҷатҳои кӯҳнашуда, 

бонкҳо бо қаллобӣ дучор мешаванд - маҳз дар ҳамин ҳолат бонк ҳамчун 

қарздиҳандаи дуввум амал мекунад, гарав вуҷуд надорад, ҳуҷҷатҳои моликият 

гумшуда ё сохтаанд. Дар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ мушкилиҳо ба вуҷуд меоянд: 

ҳалли дурусти қарзро гирифтан ғайриимкон аст, зеро судя ба мизоҷ таваҷҷуҳ 

намекунад, мурофиаҳо бо сабаби аз ҳад зиёд будани қарзҳо тӯлонӣ мегузаранд, 

ҳуҷҷатгузорӣ ба ислоҳ ниёз дорад.  
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Барои аҳолии Тоҷикистон яке аз мушкилиҳои калидӣ бехатарии 

пасандозҳои бонкӣ мебошад. Аксар одамон ба бонкҳои тиҷоратӣ ва ё 

ташкилотҳои молиявӣ дар маҷмӯъ эътимод надоранд ва баъзеи онҳо пасандозҳои 

худро дар бонкҳои муфлисшуда аз даст додаанд. Бонкҳо дар навбати худ барои 

баланд бардоштани эътимоди аҳолӣ хеле кам кор мекунанд. Яке аз ҷузъҳои 

зарурии баланд бардоштани эътимоди амонатгузорон дар сатҳи миллӣ ин 

суғуртаи пасандози бонкҳо мебошад. Таъсис додани чунин механизм ҳамчун як 

ширкати мустақил, ки дар асоси қонунгузорӣ дар бахши хусусӣ фаъолият 

мекунад, таҳти назорати Бонки миллии Тоҷикистон ё Хадамоти давлатии 

назорати суғуртавӣ қарор дорад. 

Дар бораи сабабҳои самаранокии пасти дастгирии қарзӣ ва молиявии 

эҳтиёҷоти субъектҳои хоҷагии қишлоқ сухан ронда, сатҳи пасти рушди 

иттифоқҳои қарзии дар Тоҷикистон амалкунандаро қайд намудан лозим аст. 

Сарфи назар аз самти аграрии иқтисодиёти миллӣ ва парокандагии минтақавии 

субъектҳои хоҷагии қишлоқ, раванди ташаккул додани ҳамкориҳои қарзӣ дар 

Тоҷикистон худсарона идома меёбад ва хеле мураккаб аст. Таъсири манфӣ дар он 

аст, ки бисёр роҳбарони мақомоти бонкӣ ва молиявӣ дар бораи заминаи истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ дар кишваре, мисли Тоҷикистон дарки нодуруст доранд ва 

огоҳ нестанд, ки ин раванд ба гурӯҳи калони соҳибкорони хурду миёна вобастагӣ 

дорад. Маҳз, дар ҳамин соҳаи истеҳсолоти моддии ҷумҳурӣ муҳити соҳибкорӣ ва 

иҷтимоӣ ташаккул меёбад, ки барои татбиқи сиёсати самараноки давлатӣ дар 

соҳаи ислоҳоти ҳаёти иқтисодӣ ва иҷтимоии деҳот зарур аст. 

Аз сабаби номукаммалии қонунгузории амалкунанда дар Тоҷикистон миқёс 

ва суръати рушди ҳамкориҳои қарзӣ, ки ба воридшавии ҳамкории қарзӣ ба соҳаи 

мавҷудаи ҳуқуқӣ халал мерасонад, маҳдуд карда мешавад. Аз ҷумла, норасоии 

шадиди стандартҳои ягонаи танзими фаъолияти субъектҳои қарзӣ аз ҷониби 

Бонки миллии Тоҷикистон, инчунин мавҷудияти номутобиқатии назаррас дар як 

қатор санадҳои қонунгузорӣ оид ба фаъолияти онҳо вуҷуд дорад. Ташкилотҳои 

маблағгузории хурд барои ҷалби амонатҳо дар бозори дохилӣ дорои иҷозатнома 

нестанд ва пурра ба қарзҳо ва грантҳо вобастаанд. Иттифоқҳои қарзӣ барои 
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сафарбар кардани пасандозҳо маҳдуд буданд ва барои интиқоли (сафарбаркунии) 

пасандозҳо ба аксарияти онҳо иҷозат дода шуд, то онро ба аъзои худ, ки 

қобилияти тавсеаи захираҳои қарзии худро маҳдуд мекунанд, фурӯшанд. 

Муассисаи асосии онҳо инчунин бозтамвили иттифоқҳои қарзиро суст кардааст, 

зеро он ӯҳдадор аст як қисми сармояи аз Бонки Рушди Осиё гирифтаашро ҷуброн 

кунад. 

Бидуни рафъи ин камбудиҳо, низоми ягонаи миллии қарзӣ дар фазои рушди 

кишоварзӣ ташкил карда намешавад ва бе онҳо эҳтимол аст, ки субъектони 

қарзии инфиродӣ мавҷудияти худро идома диҳанд. 

Дар ниҳоят, эътироф кардан зарур аст, ки дар ҷумҳурӣ аз ҷониби бонкҳои 

тиҷоратӣ мавҷудияти муқовимат барои рушди ҳамкориҳои қарзӣ дар минтақаҳои 

деҳот, имкон намедиҳанд, ки аҳамияти иҷтимоии онро дарк кунанд ва намехоҳанд 

рақибони сазоворро дар низоми қарздиҳии ташкилотҳои қарзӣ дошта бошанд. 

Дар вазъияте, ки корхонаҳо аз норасоии сармоягузориҳои дохилӣ барои 

ҷараёни навсозии корхонаҳои мавҷуда ва, аз ҷумла, рушди соҳаҳои нав азият 

мекашанд ва давлат наметавонад онҳоро бо сармояи зарурӣ таъмин кунад, ба 

иқтисодиёт дар сатҳи корхона қабул кардан ва омодагӣ ба сармоягузорӣ муҳим 

аст. Барои ин анҷом додани мавридҳои зер зарур аст: 

• муқаррар намудани фармоиши давлатии маҳсулоти кишоварзӣ; 

• мустаҳкам намудани заминаи қонунгузорӣ ва тавсеаи механизми 

азнавташкилдиҳии корхонаҳои муфлис ва пешгирии муфлисшавӣ; 

• суғуртаи сармоягузорӣ ва суғуртаи амволи корхонаҳо, ки яке аз унсурҳои 

муҳимтарини инфрасохтор барои ҷалби сармояҳо мебошад; 

• рушди лизинг ҳамчун яке аз самтҳои пешомадноки фаъолсозии 

равандҳои сармоягузорӣ, ки такони пурқуввати азнавсозии техникии истеҳсолоти 

кишоварзӣ ва коркарди он мебошад; 

•  таҳияи механизми истифодаи шаклҳои замонавии ҷалби сармоя ва 

қарздиҳии ипотека; 
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• ташкили бозори такрории қарзҳои ипотека бо мақсади ҷалби захираҳои 

молиявии дарозмуҳлати буҷетӣ ба соҳаи қарздиҳии бонкӣ (ба Кодекси замин ва 

бозори мавҷудаи замин ворид сохтан лозим аст); 

• қобилияти ба корхонаҳо ҷалб кардани сармоягузорӣ тавассути 

пасандозҳои мақсадноки бонкӣ дар асоси «ҷуброн», яъне оид ба шартҳои 

баргардонидани қарз бо маҳсулот ва ашёи хом; 

• дастрас будани иттилооти дақиқ ва муосир дар бораи хоҷагиҳо ва 

шаффофияти онҳо, таъмини дастрасии ройгон ба ҳама иттилоот; 

• рушди франчайзинг ҳамчун шакли самарабахши ҳамкорӣ ва шакли 

фоидаи тиҷорат, ки метавонад бисёр мушкилоти иқтисодӣ ва молиявии 

корхонаҳои алоҳида ва соҳибкоронро ҳал кунад. 

Ҳамин тариқ, барои фароҳам овардани шароити мусоид бояд саъю кӯшиши 

зиёдтар ба харҷ дод, то усулҳои муосири қабули қарори сармоягузорӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ натиҷаи дилхоҳ дода тавонад.  

 

Хулосаи боби дуюм 

1. Аз таҳлили вазъи маблағгузорӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ ба мо маълум 

шуд, ки дар соли 2015 ҳаҷми умумии маблағгузориҳо ба андозаи 9 350,0 млн. 

сомонӣ расида, ин нишондиҳанда дар соли 2020 ба 8 903,7 млн. сомонӣ ё -4,8% 

кам гардидааст. Сабаби кам гардидани ин нишондиҳандаро мо дар 

пардохтнопазирӣ (ба монанди ҶСК Агроинвестбонк ва ҶСК Тоҷиксодиротбонк) 

ва барҳамхӯрии (ҶСП Тоҷпромбонк ва ҶСП Фононбонк) бонкҳои тиҷоратӣ дида 

метавонем.  

2. Мо пешниҳод менамоем, ки Вазорати кишоварзӣ якҷо бо Академияи 

илмҳои кишоварзии Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти 

иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бо мақсади баланд намудани ҳосилнокии 

маҳсулотҳои кишоварзӣ вобаста ба тағирёбии иқлим, хусусиятҳои хоси 

агроиқлимии минтақаҳои кишоварзӣ, риоя нагардидани қоидаҳои агротехникӣ ва 

тартиби баҳисобгирии ҳосил тадбирҳои судманд андешида, ҳар нимсола 
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барномаи кӯтоҳмуддати кишоварзиро бо назардошти иқлими минтақаҳои 

ҷумҳурӣ таҳия намуда, вазифаҳои гузошташударо дар амал татбиқ намоянд. 

3. Ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ аз бисёр ташкилотҳои кишоварзӣ аз даромад 

ба зиён мубаддал гаштааст, хароҷоти истеҳсолӣ назар ба даромад аз фурӯши 

маҳсулоти кишоварзӣ ба маротиб боло рафтааст ва мутаносибан манбаҳои асосии 

ҷамъоварии сармоя вуҷуд надорад. Набудани дастгирии давлатӣ ва танзими ин 

бахши иқтисодиёт маҳсулоти хоҷагии қишлоқ ва коҳиш ёфтани иқтидори 

истеҳсолии деҳот боиси кам шудани истеҳсолот гардид. 

4. Муайян ва ташаккул додани тарзҳои асосии навсозии равандҳои танзими 

давлатии соҳаи кишоварзӣ чун яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти кишвар зарур 

аст. Ҳамзамон, бояд хусусиятҳои соҳаи кишоварзӣ, таъсири қонунҳо дар 

ташаккули бозори маҳсулотҳои кишоварзӣ ба инобат гирифта шаванд ва дар 

шароити буҳронӣ роҳҳои аз он хориҷ кардани соҳаи кишоварзӣ, инчунин 

мушкилоти фарқияти ваколатҳо дар соҳаи дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ 

дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар сатҳи мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ муайян карда 

шаванд. 

5. Бо мақсади боз ҳам фаъолтар анҷом додани танзими давлатии соҳаи 

кишоварзӣ ва танзими муносибатҳои байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ муайян кардани самтҳо 

ва усулҳои танзими давлатии иқтисодиёти кишоварзӣ зарур мебошад, вале ҳамаи 

ин ба маҷмӯи усулҳои танзими бахши кишоварзӣ, ба вазъи иқтисодии кишвар, 

муносибатҳои иқтисодӣ ва хусусиятҳои соҳа вобастагӣ дорад. Мувофиқи он, дар 

давраи муайяни вақт ва вазъи иқтисодиёт ин усулҳо дар мундариҷаи санадҳои 

меъёрии ҳуқуқӣ ифода карда мешаванд. 

6. То имрӯз, ҳамоҳангсозии зинаҳои гуногуни мақомоти давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ дар танзими бахши кишоварзӣ муайян ва танзим карда 

нашудааст. Зарурати дастгирии субъектҳои хоҷагии қишлоқ дар сатҳи минтақавӣ 

ва маҳаллӣ аён аст, аммо бинобар номукаммалии чорабиниҳо дар сатҳи 

минтақавӣ оид ба дастгирии соҳаи кишоварзӣ дар ин самт баъзе зуҳуроти 

номатлуб чун фасодкорӣ, эҷод кардани монеаҳо дар воридоту содироти 

маҳсулоти кишоварзӣ, ҳифзи бозори дохила (протексионизм) ба нафъи 

истеҳсолкунандагони алоҳидаи кишоварзию бар зиёни дигарон мушоҳида 
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мешавад. Ҳамаи инҳо монеаи назаррас барои рушди бозори ягонаи кишоварзӣ ва 

тамоми соҳаи кишоварзӣ мебошанд. 

7. Яке аз мушкилоти асосии маблағгузории лоиҳаҳо камбуди манбаъҳои 

маблағгузорӣ мебошад. Лоиҳаҳо ба бонк ҳатто бо мавҷуд набудан ё камбудии 

сармояи аввалия меоянд, дар ҳоле ки тибқи таҷрибаи муосир барои маблағгузории 

лоиҳавӣ сармояи оинномавӣ дар андозаи ҳадди ақал 50% талаб мегардад, 

мувофиқи дастури Бонки миллии Тоҷикистон, ин сатр то 30% кам карда шудааст 

(аз сабаби он, ки маблағгузории лоиҳа дар ҷумҳурӣ танҳо мебошад, боқимонда 

(70%) хавфи маблағгузории лоиҳаро бонк ба дӯш мегирад). 
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БОБИ 3. САМТҲОИ АФЗАЛИЯТНОК ДАР ТАЪМИНИ ЗАХИРАҲОИ 

МОЛИЯВИЮ ҚАРЗИИ СУБЪЕКТҲОИ КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

3.1. Такмили самтҳои асосии сиёсати давлатии қарзи кишоварзӣ 

Дар шароити бозор ба вуҷуд овардани механизми мукаммали дастгирии 

қарзӣ ва молиявии соҳаи кишоварзӣ, дастгирии давлатӣ ва фаъолияти мақсадноки 

он барои муайян кардани консепсияи муносибатҳои қарзӣ ва молиявӣ, самтҳои 

афзалиятноки рушди соҳаи кишоварзӣ заруранд, зеро ин механизм ҳамчун як 

заминаи рушди муносибатҳои қарзӣ ва молиявӣ дар соҳаи кишоварзӣ хизмат 

мекунад. 

То имрӯз дастгирии давлатии молиявии соҳаи кишоварзӣ аз ҳисоби буҷети 

давлатӣ тақрибан 2,5%69-ро ташкил медиҳад. Он дар шакли тақсимоти тухмӣ, 

қарзҳои молӣ ва имтиёзҳо, фурӯши сӯзишворӣ ва равғанҳои молиданӣ бо нархҳои 

арзон амалӣ карда мешавад. Ҳамзамон, дар доираи ин маблағ буҷети ҷумҳуриявӣ 

ҳамасола барои таъмир ва барқарорсозии иншооти обӣ, ҳифзу карантини 

растаниҳо ва беҳтар намудани вазъи эпидемиологӣ маблағ ҷудо мекунад, аммо ин 

кофӣ нест ва фаъолони минтақавии кишоварзӣ ин кӯмакро ба таври нобаробар 

мегиранд. 

Вобаста ба ин, бояд самтҳои асосии рушди соҳаи кишоварзиро муайян кард. 

Сиёсати аграрӣ, ки ҷузъи ҷудонашавандаи сиёсати иқтисодии давлат буда, 

самтҳои асосии афзалиятноки рушди соҳаи кишоварзиро муайян менамояд, бояд 

бо истифодаи усулҳои ҳуқуқӣ ва молиявию қарзӣ анҷом дода шавад.  

Сиёсати қарзии давлат ҳамчун як қисми ҷудонашавандаи сиёсати иқтисодӣ 

низоми тадбирҳо оид ба ҳалли мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ, таҳкими 

муомилоти пулӣ мебошад. 

Сиёсати қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ таҳияи консепсияи илмии ташкили 

муносибатҳои қарзӣ, муқаррар намудани мақсадҳо дар соҳаи қарздиҳии 

кишоварзӣ ва чораҳои амалии татбиқи онҳоро дар бар мегирад. 

 
69 Сомонаи расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон: Ҳисобот оиди иҷроиши Буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020. [http://minfin.tj/downloads/hisoboti%20solona%202020.pdf]  
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Дар ҷараёни таҳияи мафҳум маҷмӯи усулҳои молиявию қарзӣ барои 

тақсимот ва аз нав тақсим кардани маблағҳо, муносибати қарздиҳӣ бо ташкил 

кардани гардиши пул муайян карда шуда, ҳамзамон принсипҳои асосии қарздиҳӣ 

муқаррар карда мешаванд. 

Аз самтҳо ва консепсияҳои асосии сиёсати аграрӣ ва қарзии давлат, ба 

ақидаи мо, сиёсати агро-қарзӣ аз чораҳое иборат аст, ки ба фаъолияти мақсадноки 

мақомоти давлатӣ барои муайян кардани самтҳои афзалиятноки сармоягузориҳои 

кишоварзӣ; ҳадафҳо ва вазифаҳои мушаххаси рушди соҳаи кишоварзӣ; лоиҳаи 

рушди муносибатҳои молиявию қарзӣ мусоидат мекунад. 

Барои ташаккули сиёсати аграрӣ омилҳои зерин таъсир мерасонанд: 

1. Фарқияти нархҳо ба маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ; 

2. Набудани барномаҳои давлатӣ, минтақавӣ оид ба ҷалби маблағ барои 

рушд ва дастгирии соҳаи кишоварзӣ; 

3. Мавҷуд набудани механизми самарабахши ҳуқуқии дастгирии қарзӣ ва 

молиявии соҳаи кишоварзӣ; 

4. Омилҳои боздорандаи рушди низоми бонкӣ. 

Бахши кишоварзӣ бо сабабҳои субъективӣ ва объективӣ ба соҳаҳои 

сердаромад дахл надорад. Ғайр аз ин, сатҳи баланди меъёрҳои фоизӣ (дар аввали 

соли 2020 меъёри миёнаи қарзҳо бо пули миллӣ 24,40%70), инчунин шартҳои 

қатъии пардохти қарз, ки ба иштироки пурраи субъектҳои хоҷагидорӣ дар бозори 

қарз монеъ мешавад, боиси тағйирёбии муносибатҳои қарзӣ гардид. 

Қарзҳои молӣ ва шаклҳои дастгирии молиявӣ, алтернативаи қарздиҳии 

бонкӣ, ки дар соҳаи кишоварзӣ ҷорӣ карда шудаанд, масалан, маблағгузории 

хурд, лизинг наметавонад тамоми мушкилотро дар марҳилаи кунунии рушди 

муносибатҳои қарзӣ дар бахши кишоварзии иқтисодиёт комилан ҳал намояд. 

 Хусусиятҳои хоси истеҳсолоти кишоварзиро бояд ба назар гирифт, ки аз 

инҳо иборатанд: замони воқеии такрористеҳсолкунӣ дар соҳаи кишоварзӣ; 

гардиши сармоя дар соҳаи кишоварзӣ нисбат ба дигар соҳаҳо сусттар аст; 

 
70 Бюллетени омори бонкӣ, 2020. № 12 (305). - С.73. 
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вобастагии баланди натиҷаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ба шароити обу ҳаво ва 

ғайра. 

Ташаккулёбии фаъоли истеҳсолоти молии кишоварзӣ ҷалби маблағҳои 

қарзӣ ба бахши кишоварзии иқтисодиётро тақозо мекунад. 

Талаботи пасти пардохтпазирии истеъмолкунандагон, мушкилии ташаккули 

инфрасохтори бозор дар деҳот, васеъшавии воридоти озуқаворӣ таваҷҷуҳро ба 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ барои сармоягузории васеъ ва тақсимоти фаъоли 

захираҳои қарзӣ ба он «ҷалб намекунад». 

Зарурати таҳияи стратегияи сиёсати агро-қарзии давлатии соҳаи кишоварзӣ 

ба миён омадааст, ки бояд шароити баробарии ҳамкориҳои тиҷоратиро байни 

субъектҳои муносибатҳои қарзӣ нигоҳ дорад ва воситаҳои инфрасохтори 

бозориро истифода барад. Консепсияи ин сиёсат бояд тамоми дигаргуниҳоро дар 

соҳаи кишоварзӣ, идоракунӣ ва мутобиқгардонии онҳоро ба муҳити бозорӣ ва 

ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳоро дар ҷараёни фаъолияти истеҳсолӣ, ки 

ба фаъолияти субъектҳои нав асос ёфтааст, фаро гирад. 

Ҳадафи асосии сиёсати аграрии давлат муайян намудани шаклҳои 

беҳтарини муносибатҳои қарзӣ барои бахши аграрӣ мебошад, ки онро вобаста ба 

намуди қарз, ки инро таҷрибаи дигар кишварҳо низ тасдиқ мекунанд, пешниҳод 

кардан мумкин аст. 

Ҳамин тариқ, таҷрибаи ҷаҳонӣ ва амалияи ватанӣ нишон медиҳад, ки бахши 

кишоварзӣ бахши иқтисодиётест, ки танҳо тавассути дастгирӣ ва танзими фаъоли 

давлатӣ метавонад ба таври муассир рушд кунад. 

Қайд кардан зарур аст, ки кумаки ҳукумат барои даромадҳои хоҷагии 

Иттиҳоди Аврупо, ИМА, Ҷопон, Канада, Швейтсария дар солҳои охир, Фаронса 

ва Норвегия аз 30% (ИМА) то 80% (Ҷопон) коҳиш ёфтанд, дар Русия чунин 

дастгирӣ аз 1,5-3% ва дар Тоҷикистон 1,0-2,5% боло нарафтанд71. 

Барои ҳалли ин мушкилот, дар стратегияи давлатии рушди соҳаи дастгирии 

молиявии деҳқонон ва фермерҳо бояд таваҷҷуҳи махсус дода шавад. 

 
71 Фигуровская Н. Современное состояние сельского хозяйства требует результативных 

действий государства //Экономист. - 2009. - N 9. - С.40-44. 
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Дар доираи чунин дастгирӣ, деҳқонон ва фермерҳо саривақт бо сӯзишворӣ 

ва равғанҳои молиданӣ, нуриҳо ва тухмиҳои хушсифат дар асоси субсидия 

таъмин карда мешаванд. Ҳамзамон, механизмҳои бозорӣ барои таъминоти 

деҳқонон ва хоҷагиҳо бо захираҳои молиявӣ ба таври мувозӣ рушд мекунанд. 

Пеш аз ҳама, барои рушди низоми қарздиҳӣ дар соҳаи кишоварзӣ бояд аз 

ҷониби институтҳои давлатӣ ташкилотҳои махсуси қарздиҳӣ барои субъектҳои 

хоҷагидории соҳаи кишоварзӣ тасис дода шаванд.  

Ҳоло, тибқи ахбороти расмии Бонки миллии Тоҷикистон «дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 31 марти соли 2021 дар маҷмӯъ 69 адад 

ташкилоти қарзии молиявӣ, аз ҷумла 18 адад бонки анъанавӣ, 1 адад бонки 

исломӣ, 18 адад ташкилоти амонатии қарзии хурд, 5 адад ташкилоти қарзии 

хурд ва 27 адад фонди қарзии хурд»72 фаъолият менамоянд. 

Лозим аст, ки барои ҷалби сармоягузории хусусӣ ба бахши кишоварзии 

иқтисодиёт, сафарбар кардани тамоми манбаъҳои имконпазири молиявӣ 

тавассути рушди бозори коғазҳои қиматнок корҳои зарурӣ анҷом дода шавад. 

Стратегияи рушди соҳаи кишоварзӣ бояд ба ҳалли мушкилиҳои комплекси 

агросаноатӣ нигаронида шавад. Фаъолияти давлат ва ҷомеа бояд ба фароҳам 

овардани шароити мусоид ва ҳавасмандгардонӣ барои рушди саноат ва таъмини 

амнияти озуқаворӣ, ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 декабри соли 2010 

«Дар бораи амнияти озуқаворӣ»73 қабул шудааст, равона карда шавад.  

Маҷмӯи тадбирҳои татбиқшаванда бояд ҳамаи соҳаҳои иқтисодиёт, аз 

ҷумла истеҳсолот, андозбандӣ, сармоягузорӣ, хидматрасонӣ ва ғайраҳоро дар бар 

гирад. 

Барномаи амнияти озуқаворӣ, ки таҳия шуда истодааст, бояд унсурҳои 

асосии бомуваффақият татбиқкунанди ин барномаро дошта бошад. Унсурҳои 

мазкур бояд фарогири инҳо бошанд: 

 
72 Сомонаи расмии Бонки миллии Тоҷикистон. Вазъи низоми бонкии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

санаи 31 марти соли 2021 https://www.nbt.tj/upload/iblock/1b1/%D0%9D%D0%B8% 

D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8_2021.03_tj.pdf 
73 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амнияти озуқаворӣ», 29.12.2010, № 671. 

https://www.nbt.tj/upload/iblock/1b1/%D0%9D%D0%B8%25
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• дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятнок, ки 

амнияти озуқавориро таъмин мекунанд; 

• дастгирии давлатӣ ва назорати истеҳсол, нигоҳдорӣ ва фурӯши маҳсулоти 

хӯрокворӣ; 

• муайян кардани принсипҳои харид ва тақсимоти маҳсулоти асосии ғизоӣ 

барои аҳолӣ, махсусан қисми осебпазир ҳангоми таҳдиди буҳрони озуқаворӣ ва 

ғайра. 

Барои ноил шудан ба мақсадҳо ҳалли масъалаҳои зерин зарур аст: 

• таҳия ва татбиқи чорабиниҳои махсус оид ба таъмини амнияти озуқаворӣ; 

• амиқсозии ислоҳоти замин, ташкили шаклҳои субъектҳои хоҷагидорӣ; 

• рушди хизматрасониҳои иловагии кишоварзӣ; 

• таъмини фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ; 

• андешидани тадбирҳо оид ба беҳтар намудани вазъи молиявии 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва ғайраҳо. 

Ҳамзамон, таҳия намудани консепсияи сиёсати аграрӣ, ки он воқеияти 

фаъолияти субъектҳои хоҷагидории навро дар соҳаи кишоварзӣ фаро гирифта, 

густариши минбаъдаи манфиатҳоро дар ҷараёни фаъолияти истеҳсолии онҳо 

таъмин менамояд, зарур аст. 

Мақсади асосии консепсияи сиёсати қарзии агро-қарзӣ муайян кардани 

шаклҳои қобили қабули муносибатҳои қарзӣ дар заминаи шаклҳои сохтори 

идоракунӣ ба шумор рафта, дар низоми муносибатҳои кишоварзӣ вобаста ба 

намуди қарзҳои додашуда муносибатҳои қарзӣ метавонанд кӯтоҳмуҳлат, 

миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат бошанд. 

Муносибатҳои кӯтоҳмуҳлати қарзӣ, ҳамчун яке аз унсурҳои консепсияи 

сиёсати агро-қарзии давлатӣ, метавонанд чун қарзҳои кӯтоҳмуддат бо меъёрҳои 

имтиёзноки байни ташкилотҳои қарзӣ ва хоҷагиҳои кишоварзӣ ифода ёбанд. 

Ҳамчун яке аз шартҳои шартномаи қарз, сатҳи фоизҳои қарзи имтиёзнокро 

тарафҳо бо назардошти шакл ва усули таъмини ӯҳдадориҳои қарзии қарзгир 

муайян карда метавонанд: гарави амволи ғайриманқул, ҳосили оянда, маҳсулоти 

кишоварзӣ, дигар ашё ва арзишҳои моддӣ. 
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Муносибатҳои қарзии миёнамуҳлат, ҳамчун унсури дигари консепсияи 

сиёсати агро-қарзӣ метавонанд дар шакли қарзҳо (бо фоизи паст) барои харид ё 

таҷдиди фондҳои асосӣ, бозтамвили қарзи ташкилотҳо ва корхонаҳои тиҷоратии 

кишоварзӣ ифода ёбанд. Зичии баланд ва ҳосилнокии нисбатан ками сармоя, 

номутобиқатӣ дар давраи хароҷот ва тавлиди даромад аз ҷониби субъектҳои 

хочагидорӣ истифодаи шаклҳои махсуси қарздиҳиро талаб мекунад. 

Муносибатҳои қарзии дарозмуддат аз ҷиҳати молиявӣ, устувории истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. Онҳо барои бунёди 

корхонаҳои наву таҷдиди корхонаҳо ва корхонаҳои мавҷудаи кишоварзӣ, таҷдиди 

дубораи фондҳои асосӣ пешбинӣ шудаанд, ки бидуни ташкили истеҳсолот ва 

субъектҳои хоҷагидории кишоварзӣ имконнопазиранд. Дар муносибатҳои 

дарозмуддати қарзӣ истифодаи принсипи қарздиҳии субъективӣ зарур аст, зеро 

дар он объекти қарздиҳӣ муҳим нест, аммо қобилияти қарзӣ ва роҳҳои таъмини 

ӯҳдадориҳои субъектҳои эҳтимолии муносибатҳои қарзӣ муҳим аст. 

Чунин бархӯрд дар шароити бозор бояд барои татбиқи консепсияи давлатии 

сиёсати агро-қарзӣ дар соҳаи муносибатҳои қарзии дарозмуддат принсипи асосӣ 

гардад. 

Дар хотир бояд дошт, ки барои соҳаи кишоварзӣ такрористеҳсолкунӣ, ки ба 

як қатор омилҳо вобаста аст (шароити иқлимӣ ва давомнокии вақти истеҳсолии 

табиӣ), устувории муносибатҳои қарзӣ дар асоси муносибатҳои дарозмуҳлат 

муҳим аст. Чунин устувории муносибатҳои қарзиро тавассути принсипи пардохти 

қарзҳо бо усули таъмини ӯҳдадориҳои дар қонунгузории амалкунанда тасдиқёфта, 

ки дар соҳаи кишоварзӣ ба таври васеъ татбиқ карда мешаванд, амалӣ кардан 

мумкин аст. 

Яке аз чунин воситаҳои таъмини ӯҳдадориҳо гарави амволи ғайриманқул ба 

ҳисоб меравад, ки он дар соҳаи кишоварзӣ тавассути гарави замин амалӣ карда 

мешавад. Ба шакли воситаи таъмини ӯҳдадориҳои қарзӣ он дорои бартариҳои 

зерин аст: ҳамчун захираи маҳдуд замин арзиши худро аз даст намедиҳад, вобаста 

ба пешниҳод ва талабот нарх меафзояд. 
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Гузашта аз ин, ба ақидаи мо, татбиқи самтҳои асосии сиёсати агро-қарзӣ аз 

сиёсати сармоягузорӣ ва татбиқи ислоҳоти аграрӣ, барои беҳтар кардани 

муносибатҳои дохили хоҷагӣ дар ин бахш ва ҳавасмандкунии равандҳои 

ҳамгироии агросаноатӣ вобаста аст. 

Кишвари мо, албатта, аз ҷиҳати сармоягузорӣ минтақаи хеле ҷолиб аст. 

Бояд қайд кард, ки солҳои охир ҷараёни хеле калони сармоягузории хориҷӣ ба 

бахшҳои молиявӣ, кишоварзӣ ва саноатии иқтисодиёти кишвар равона карда 

шудааст. 

Дар ташаккули эътимоди сармоягузорони хориҷӣ ба ҷумҳурӣ ҳамчун 

манбаи сармоягузории боэътимод, қабули саривақтии санадҳои қонунгузорӣ, ки 

ҳимоя ва дастгирии ҳамаҷонибаи сармоягузоронро дар Тоҷикистон таъмин намуд, 

нақши муҳим бозид. 

Ҳадафи сиёсати сармоягузории давлатӣ аз фароҳам овардани фазои 

мусоиди сармоягузорӣ барои рушди иқтисодиёт ва ҳавасмандгардонии 

сармоягузорӣ барои таъсиси корхонаҳои нав, тавсеа ва навсозии корхонаҳои 

мавҷуда бо истифодаи технологияҳои муосир, баланд бардоштани сатҳи 

омодасозии кадрҳо ва ҳифзи муҳити зист иборат мебошад. 

Таҷрибаи байналмилалии ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии сармоягузорӣ дар 

Қонуни Ҷумҳури Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ»74 ба назар гирифта 

шудааст. 

Механизмҳои муқарраргардидаи дастгирии давлатии сармоягузорӣ як қатор 

афзалиятҳои ҷиддӣ ва фарқиятҳои асосӣ доранд, ки аз инҳо иборатанд: 

• дастгирӣ ва ҳавасмандкунӣ дар бобати ҳуқуқи сармоягузорони дохилӣ ва 

хориҷӣ баробар таъмин карда мешаванд, ин баробарии сармоягузорони хориҷӣ ва 

ватанӣ ҳангоми пешниҳоди кафолат аз ваҷҳи милликунонӣ, ҳангоми санҷиш аз 

ҷониби мақомоти давлатӣ, ҳангоми ҳалли баҳсҳои сармоягузорӣ, ҳангоми 

истифодаи даромад, инчунин, ҳангоми ҷуброни зарари дар натиҷаи амалҳои 

мақомоти давлатӣ ва шахсони мансабдор расонидашуда воқен одилона аст; 

• механизми мукаммали ҳалли баҳсҳои сармоягузорӣ пешниҳод карда 

мешавад, ки дар қонунгузорӣ муқаррар намудани консепсияи баҳси сармоягузорӣ, 

 
74 Қонуни Ҷумҳури Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», 15.03.2016, № 1299 
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инчунин имконияти ҳалли ин баҳсҳоро на танҳо дар судҳои кишвар, балки дар 

судҳои арбитражии байналмилалӣ бо мувофиқаи тарафҳо пешбинӣ менамояд; 

• принсипи устувории шартномаҳои қаблан бо сармоягузорони хориҷӣ 

басташуда тасдиқ карда шуд; 

• принсипи дастгирии афзалиятҳои фаъолият барои давлат бо роҳи 

ҳавасмандгардонии сармоягузорӣ, ки объектҳои хоҷагии қишлоқ ва саноати 

коркард мебошанд, нигоҳ дошта шуд; 

• маҳдудияти ҳадди ақалли сармоягузорӣ, ки доираи истифодаи онҳоро 

васеъ мекунад, аз ҷумла корхонаҳои хурд ва миёна дар самтҳои афзалиятнок 

сармоягузорӣ мегарданд, муқаррар карда нашудааст. 

Зарур аст, ки дар марҳилаи кунунӣ равиши илмӣ ва низоми идоракунии 

давлатӣ, ки ба усулҳои иқтисодии танзим асос ёфтаанд, муттаҳид карда шаванд. 

Рушд ва такмили фаъолияти қарзӣ-молиявӣ дар низоми муносибатҳои 

иқтисодии ҷомеаи муосир яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад, аз ин рӯ, нигоҳ 

доштани устувории он шарти зарурии фаъолияти механизми бозорӣ дар давлат 

мебошад. 

Иқтисоди бозорӣ, дар навбати аввал, низоми марбут ба хавфҳо мебошад, 

аммо бо вуҷуди ин, дар аксари ҳолатҳо ин хатар метавонад коҳиш ёбад ва 

эҳтимолан бояд пешгирӣ карда шавад. 

Ташкилотҳои қарзӣ дар иқтисоди муосир зимни азнавтақсимкунии 

захираҳои молиявӣ, идоракунии хазинаҳо барои иқтисодиёт, ки ҷараёни асосии 

таъмини молия дар тамоми иқтисодиёт ба ҳисоб мераванд, нақши муҳими 

молиявиро мебозанд. Аз ин рӯ, на танҳо рушд ва фаъолияти минбаъдаи онҳо 

ҳамчун муассисаҳои вазифавӣ, балки иқтисодиёти кишварҳо ва дар маҷмӯъ 

ҷомеаи ҷаҳонӣ ба сатҳи эътимоднокии онҳо вобаста аст. 

Фаъолияти чунин миёнаравони молиявӣ бояд танзим ва назорат карда 

шавад, то барои фароҳам овардани шароити пасандоз барои хавфи низомӣ ва 

муфлисшавии муассисаҳои молиявӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидорӣ (бахусус дар 

низоми бесуботии молиявӣ) таъмин карда шавад. 

Бо назардошти низоми мураккаби тадбирҳои танзимкунандаи ҳуқуқӣ, 

иҷтимоию иқтисодӣ ва ташкилӣ, ки манфиатҳои ҳамаи иштирокчиён ва 

консепсияи рушди сиёсати аграрӣ ва қарзии давлатро таъмин мекунанд, сиёсати 
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стратегияи рушди агарариро дар шакли як сохтори муайян метавон пешниҳод 

намуд (ниг. ба расми 3.1.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.1.1. Сохтори сиёсати стратегияи рушди агарарӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон* 

*Сарчашма: Таҳияи муаллиф 

Субъектҳои бахши аграрӣ 

БАХШИ СИЁСАТИ АГРАРӢ 

Рушди соҳа ва  

истеҳсоли маҳсулот 

Таъмини раванди 
такрористеҳсолии 

кишоварзӣ  

Таъсиси  

ҷойҳои корӣ 
Таъсиси сохтори оқилонаи 

соҳаи кишоварзӣ 

СТРАТЕГИЯИ РУШДИ БАХШИ 

АГРАРӢ 

Барномаи рушди 

дастгирии субъектҳои 

кишоварзӣ 

Муайян намудани 

соҳаҳо ва минтақаҳои 

ҷумҳурӣ 

Дастгирии давлатӣ  

Бизнеси озод 

Рушди 

институтсионалии 

субъектҳои кишоварзӣ 

Истифодабарии 

самараноки захираҳо 

Баландбардории 

сатҳи зиндагии 

аҳолии деҳот 

Беҳтаркунии  

шароити меҳнат 

Баланд бардоштани 

сатҳи фаъолияти 

хоҷагиҳои деҳқонӣ 

Хоҷагиҳои 

деҳқонӣ 

Хоҷагиҳои 

давлатӣ 

Хоҷагиҳои 

коллективӣ 

Хоҷагиҳои 

хонавода 
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Ҳадафи сиёсати стратегияи рушди агарарӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин 

таъмин намудани такрористеҳсоли пайваста дар соҳаи кишоварзӣ, ташкили 

ҷойҳои корӣ ва ташкили сохтори оқилонаи кишоварзӣ мебошад. 

Стратегияи рушди соҳаи кишоварзӣ аз ҳадафи мазкур оғоз ёфта, аз 

дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ ва муайян намудани афзалиятҳои соҳавӣ ва 

минтақавӣ, озодкунии тиҷорат ва баланд бардоштани сифати зиндагӣ дар деҳот 

иборат аст. 

Татбиқи ин стратегия бо истифода аз фишангҳои иқтисодӣ, масалан, 

маблағгузории буҷет, маҳсулоти афзалиятноки кишоварзӣ дар якҷоягӣ бо 

бонкдорӣ имконпазир аст, қарздиҳӣ ба шаклҳои алтернативии маблағгузории 

субъектҳои хоҷагии қишлоқ ва рушди иттифоқи қарзӣ ҳамчун яке аз тадбирҳои 

баланд бардоштани вазъи иқтисодии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб меравад.  

Низоми қарздиҳии тиҷоратӣ имрӯзҳо бештар ба бахшҳои тиҷорат равона 

шудааст, ки гардиши нисбатан баланди сармоя доранд, аз ин рӯ соҳаҳое ҳастанд, 

ки даромаднокии онҳо барои пӯшонидани қарз ва фоизи қарз кофӣ аст. 

 Ба ақидаи мо, дар марҳилаи кунунии рушди иқтисодӣ самтҳои 

афзалиятноки танзими давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ бояд инҳо бошанд: 

• таҳияи стратегияи ҷумҳуриявӣ, минтақавӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ 

ва муқаррароти дахлдор, ки муносибатҳоро дар ин соҳа танзим мекунад; 

• фароҳам овардани шароити мусоид ва ҳавасмандгардонӣ барои рушди 

соҳа ва таъмини амнияти озуқаворӣ; 

• ҷалби сармоягузориҳои дохилию хориҷӣ ба соҳаи кишоварзӣ; 

• паст кардани сатҳи фарқият дар нархҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва 

саноатӣ; 

• ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ. 

Мутобиқан, дар соҳаи сиёсати қарзии кишоварзӣ самтҳои асосии 

афзалиятнок бояд инҳо бошанд: 

• сиёсати Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар мақомоти масъули давлатӣ 

нисбат ба ташкилотҳои молиявии ғайридавлатӣ;  

• сиёсати андози давлат дар сатҳҳои марказӣ ва маҳалӣ;  
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• иштироки давлат, ки чун мақомоти ҳокимияти иҷроия дар фаъолияти 

ташкилотҳои қарзӣ намояндагӣ мекунад; 

• тадбирҳои қонунгузорӣ аз ҷониби мақомоти қонунгузор ва иҷроия, ки 

фаъолияти муассисаҳои гуногуни низоми молиявӣ ва қарзиро ба танзим 

медароранд. 

Ҳамин тавр, танзими бозории давлатӣ ва дастгирии истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ самаранок хоҳад буд, агар он ба стратегияи рушди сиёсати 

қарзӣ асос ёбад. Бинобар ин, дуруст роҳандозӣ намудани сиёсати қарзӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ метавонад, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзиро боз ҳам 

афзоиш диҳад. 

 

3.2. Механизми мукаммалгардонии таъмини институтсионалии 

дастгирии молиявию қарзии корхонаҳои кишоварзӣ 

Рушди устувор ва динамикии соҳаи кишоварзӣ бидуни таҳкими 

дигаргуниҳои иқтисодӣ дар деҳот, азнавсозии минбаъдаи субъектҳои хоҷагии 

қишлоқ, таъсис додан ва фаъолияти оптималии механизми бозор, ки тамоми 

сатҳҳо ва робитаҳои иқтисоди миллиро фаро мегирад, ғайриимкон аст. Бо 

назардошти мураккабӣ ва бисёрҷониба будани раванди баррасишаванда ба 

ҷанбаҳои муҳимтарини дастгирии институтсионалии механизми қарздиҳӣ ва 

молиявии эҳтиёҷоти субъектҳои истеҳсолоти кишоварзӣ бо роҳи фароҳам 

овардани шароити зарурӣ барои хоҷагиҳои деҳқонӣ ва мутамарказ кардани 

кӯшишҳои ҳукумат ба таъмини амнияти озуқаворӣ ҳамчун яке аз афзалиятҳои 

асосии сиёсати иқтисодии Тоҷикистон тамаркуз кардан зарур аст. Агар дар 

кишвар як модели амиқи илмии рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва мутаносибан 

консепсия ва барномаи дарозмуддат муайян нагардад ва самарабахш кор накунад, 

сиёсати иқтисодии давраи ҳозира имкони дуруст муайян кардани самт, нишонаҳо 

ва механизмҳои рушдро надорад.  

Тавре ки дар боби қаблии дисертатсия қайд карда шудааст, сарфи назар аз 

кӯшишҳои мақомоти давлатӣ, бонкӣ ва дигар муассисаҳои молиявӣ, ҷараёни 

тавсеаи доираи қарздиҳӣ ва молиявии субъектҳои хоҷагии қишлоқ бо монеаҳо ва 
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душвориҳои зиёд дар самти иқтисодӣ, танзимӣ ва ташкилӣ ва техникӣ дучор 

меояд. Сабаби аксарияти онҳо сатҳи пасти дастгирии институтсионалии ин 

раванд ҳам аз ҷониби давлат ва ҳам аз ҷониби худи иштирокчиёни тиҷорати 

кишоварзӣ мебошад. Озодии иқтисодиёти либералӣ бояд аз ҷониби тамоми 

аҳолии кишвар, ки нерӯи бузурги соҳибкориро дар худ ҷамъ овардаанд, истифода 

гардад. 

Зарур аст, ки аҳамият ва нақши давлат дар татбиқи чораҳо оид ба паст 

кардани сатҳи камбизоатӣ дар деҳот тавассути ҷорӣ намудани механизми 

суғуртаи зироат, таҳияи заминаи қонунгузории мувофиқ, ҳавасмандгардонии 

ҳамкориҳои қарзӣ, бартараф намудани монеаҳои маъмурӣ дар воридот ва 

содироти маҳсулоти кишоварзӣ ва афзоиши шуғли аҳолии деҳот тавассути рушди 

тиҷорати мусоид ҷиҳати ба амал баровардани чорабиниҳо оид ба барқарорсозии 

низомҳои обёрӣ, хариди маҳсулот барои эҳтиёҷоти давлатӣ таҳким бахшида 

шавад.  

Такмили заминаи қонунгузорӣ шарти рушди қарздиҳӣ ва молиявии 

субъектҳои хоҷагидории кишоварзӣ ва коҳиши хатари қарздиҳӣ ба аҳолӣ 

мебошад.  

Гузашта аз ин, бо назардошти камбудиҳои зиёд дар қонунгузории 

амалкунанда қонунгузорони дохилӣ бояд бо тартиботе, ки дар амалияи ҷаҳонии 

ҳуқуқӣ таҳия шудааст, дастур гиранд: қабули қонуни дигар, то ҳадди имкон ворид 

намудани тағйиру иловаҳо, тағйирот ба дигар санадҳои меъёрӣ. Ба ин  таҷрибаи 

Италия намуна шуда метавонад, ки дар соли 1994 бо қабул ва ҷорӣ кардани 

қонунҳо ва санадҳои меъёрӣ фавран қонуни нав дар бораи бонкҳо эътибор пайдо 

кард ва ба 420 моддаи қонунҳои гуногун тағйиру иловаҳо ворид карда шуданд.75  

Бидуни талошҳои муштараки ҳамоҳангшудаи ҳукуматҳои ҷумҳуриявӣ, 

минтақавӣ ва маҳаллӣ рушди минбаъдаи механизми дастгирии қарзӣ ва молиявии 

субъектҳои хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон, ки ба такмили институтсионалӣ ва 

функсионалии он таъсири назаррас расонад, ғайриимкон аст.  

 
75 Андреева Н. Сельское хозяйство западных стран на постиндустриальном этапе развития 

[Текст] / Н. Андреева //Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - № 7. - С.94. 
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Бо дарназардошти ин, механизми қарздиҳӣ ва молиявии эҳтиёҷоти 

корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон, ки ҳоло бо талошҳои давлат 

ташаккул ёфтааст, бояд масоили зеринро дар бар гирад: 

1) таҳия, қабул ва мониторинги риояи қоидаҳои давлатӣ, ки ба кумак ба 

субъектҳои кишоварзӣ дар ҷустуҷӯ ва рушди бомуваффақияти захираҳои қарзӣ ва 

молиявӣ нигаронида шудаанд; 

2) таъсис ва назорати фаъолияти мақомоти махсуси дастгирии давлатии 

корхонаҳои кишоварзӣ, ки барои таҳия ва татбиқи сиёсати давлатӣ дар ин соҳа 

масъуланд, инчунин танзими фаъолияти зерсохторҳои ғайридавлатии 

инфрасохторӣ, ки ба хоҷагиҳои кишоварзӣ хизмат мерасонанд;  

 3) ташаккули низоми инфрасохтори ғайридавлатии ташаккулёбӣ, аз ҷумла 

ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ ва тиҷоратӣ, ки бо иштироки давлат таъсис ёфтаанд ё 

бидуни иштироки онҳо таъсис дода шудаанд ва фаъолияташон аз ҷониби давлат 

оғоз ва дастгирӣ карда шуда, барои хизматрасонӣ ба субъектҳои кишоварзӣ 

пешбинӣ гардидаанд.  

Воситаҳои аз ҳама самарабахши татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи рушди 

институтсионалии низоми қарздиҳӣ ва молиявии эҳтиёҷоти корхонаҳои 

кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон барномаҳои ҷумҳуриявӣ, соҳавӣ ва 

минтақавӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва дастгирии аҳолии деҳот мебошанд. 

Кӯшишҳои мақомоти давлатӣ, иштироки фаъол дар таҳияи низоми қарздиҳӣ ва 

молиявии вобаста ба эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳот бояд аз 

ҷониби кори мутамаркази созмонҳои худтанзимкунии иштирокчиёни касбии 

истеҳсолоти кишоварзӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки талаботи онҳоро беҳтар 

медонанд, дастгирӣ карда шаванд.  

Бо назардошти хусусият ва сатҳи баланди хатари истеҳсоли маҳсулоти 

кишоварзӣ, давлат бояд дар ҳадди ақал ба хизматрасониҳои барои 

истеҳсолкунандагони деҳот амалишавандаи зерин таваҷҷуҳ зоҳир намояд: 

•  сиёсати ягонаи кишоварзиро таҳия намуда, заминаи зарурии меъёрию 

ҳуқуқии ба талаботи фаъолияти имрӯзаи хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷавобгӯро созмон 

диҳад; 
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• риояи ҳуқуқи саҳмдорон ва қарздоронро таъмин кунад, камбудиҳоро дар 

қонунгузорӣ оид ба муфлисшавӣ бартараф кунад ва андозҳоро кам кунад. Ин ба 

зиёдшавии маблағгузории бонкҳо ва зиёд шудани қарзҳо ба соҳаи кишоварзӣ боис 

мегардад. 

• амалиётҳои бонкӣ бо шахсони воқеӣ, яъне чораҳои вобаста ба андоз ва 

қонунгузорӣ оид ба ҳавасмандгардонии афзоиши ҳиссаи пардохтҳои ғайринақдӣ 

байни шахсони воқеӣ тавсеа ёбад; 

• назорати байторӣ ва ҳифзи растаниҳоро таъмин намояд; 

• ҷалби сармояи мустақими хориҷиро роҳандозӣ намояд; 

• тавассути воситаҳои ахбори омма ба субъектҳои кишоварзӣ маълумоти 

таҳлилӣ пешниҳод намояд; 

• дастгирии қонунгузории фаъолияти қарзӣ ва молиявӣ; 

• манфиатҳои субъектҳои хоҷагидорро дар бозори дохилӣ ва берун аз он 

ҳимоя кунад; 

• барои субъектҳои хоҷагии қишлоқ семинарҳо ва тренингҳои омӯзишӣ бо 

мақсади пешбурди маҳсулоти онҳо ба бозорҳои хориҷӣ гузаронида шаванд. 

Татбиқи сиёсати давлатӣ нисбат ба хоҷагиҳои деҳқонӣ, қабули санадҳои 

меъёрии ҳуқуқиро, ки барои ташаккул додани зернизоми ягонаи қонунгузории 

соҳаи кишоварзӣ имконият медиҳанд, низ талаб мекунад.  

Зарур аст, ки қонунгузорӣ масъалаҳои дастгирии молиявии хоҷагиҳои 

деҳқонӣ, хусусан таъсис ва фаъолияти ташкилотҳои қарздиҳӣ ва суғуртаи деҳотро 

дар асоси фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонии кишвар ҳал намояд. Дар асоси таҷрибаи 

дастгирии давлатии соҳаи кишоварзии иқтисодиёт дар кишварҳои тараққикарда 

бояд мудохилаи давлат ба соҳаи кишоварзӣ тақвият дода шавад ва дар кишвари 

мо давлат бояд барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ шароити мусоид фароҳам 

оварда, ба субсидияҳо, имтиёзҳои қарзӣ ва андозӣ, ба раванди бақайдгирии 

муносибатҳои ҳуқуқӣ оид ба корхона, гузаронидани тафтишҳои гуногуни 

корхонаҳо ва ғайраҳо мусоидат кунад76. 

 
76 Эльдиева Т.М. Кредитование сельскохозяйственных предприятий - одно из направлений 

государственной поддержки АПК //Экономический вестник - 2006г. - № 11. С. 124. 
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Дар масъалаи дастгирии институтсионалии механизми пайдошудаи 

қарздиҳӣ ва молиявӣ барои эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти 

Тоҷикистон ба муассисаҳои инфрасохторӣ шомилан ва ба раванди мазкур хидмат 

мекунанд, нақши муҳим доранд.  

Ба ақидаи мо, дар сурати ба таври умум арзёбӣ намудани сатҳу сифати 

хизматрасониҳои инфрасохтории мавҷудаи иштирокчиёни бозори захираҳои 

қарзии Тоҷикистон, он қаноатбахш ҳисобида мешавад ва қодир аст вазифаҳои 

худро ҳам аз ҷиҳати суръати мавҷудаи рушди ҳаҷми хизматрасониҳои бонкӣ ва 

ҳам дар доираи воситаҳои молиявии дар он амалишаванда иҷро кунад, зимнан 

бояд қайд намуд, ки ташкилотҳои молиявии ватанӣ ҳоло ба рақобат бо 

таъминкунандагони хориҷии захираҳои қарзӣ (бо намояндагии бонкҳои 

тиҷоратии Тоҷикистон ва Россия), ки худро дар бозори миллии бонкӣ ва 

хизматрасониҳои молиявӣ фаъолона муаррифӣ мекунанд, дучор омада истодаанд. 

Аз ин рӯ, самаранокии фаъолияти инфрасохтори бозори коғазҳои қиматнокро 

баҳо дода, ҷалби сармояи хориҷиро ба воситаи интишори коғазҳои қиматнок ба 

роҳ мондан ба манфияти рушди соҳаи мазкур мебошад. Дар ин раванд, моро зарур 

аст, ки аз нуқтаи назари рақобатпазирии соҳаи кишоварзӣ ва фароҳам овардани 

имконият барои ташкили гардиши воситаҳои молиявии хориҷӣ, ҳадди ақал 

иштирокчиёни кишварҳои ИДМ, шароит фароҳам оварем.  

Дар ҷараёни ташаккули институтҳои ватании инфрасохтори қарзӣ ва 

молиявӣ, номутавозинии мавҷуда дар рушди функсионалии бахшҳои мухталифи 

бозори миллии қарзӣ, сатҳи пасти сармоякунонӣ дар аксарияти онҳо ва набудани 

чандирӣ дар танзими фаъолияти онҳо аз ҷониби мақомоти танзимкунандаи 

давлатӣ барои фаъолияти молиявӣ таъсири манфӣ мерасонад.  

Бо бартараф намудани ин камбудиҳо раванди қарздиҳӣ ва молиявии 

эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон барои 

қарзгирандагони ватанӣ ва барои сармоягузорони хориҷӣ ҷолибтар мегардад.  

 Дар марҳилаи ташаккул додани механизми қарздиҳӣ ва молиявии вобаста 

ба эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ рушди институтсионалии инфрасохтори он, 

ба назари мо, бояд бо роҳҳои зерин амалӣ карда шаванд: 
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1) такмили сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи рушди институтсионалии 

бозори қарзӣ ва инфрасохтори он; 

2) васеъ намудани шабакаи ташкилотҳои махсусгардонидашуда (ширкатҳои 

суғурта, ширкатҳои баҳодиҳӣ ва аудит, агентиҳои рейтингӣ ва ғайра); 

3) ташкили иштирокчиёни касбӣ дар бозори хизматрасонии бонкӣ ва 

молиявӣ. 

 Рушди умумии инфрасохтори бозори қарзии Тоҷикистон дар шароити 

институтсионалӣ аз бисёр ҷиҳат ба ташаккули саривақтии фазои мусоиди 

сармоягузорӣ дар кишвар, таъмини ҷараёни захираҳои қарзӣ барои эҳтиёҷоти 

рушди иқтисодиёти миллӣ ва изҳори талабот ба хадамоти муассисаҳои 

инфрасохтори молиявии сармоягузорӣ вобаста аст.  

Институтҳои сармоягузорӣ ва худи ширкатҳои бозори коғазҳои қиматнок 

(бахусус, Биржаи фондии Осиёи Марказӣ дар шаҳри Душанбе), бинобар муддати 

начандон тӯлонии амалнамоӣ ва вазъи душвори молиявӣ наметавонанд ин 

масъалаи мураккаб ва бисёрҷонибаро дар ояндаи наздик ҳаллу фасл кунанд. Аз ин 

лиҳоз, масъулияти ташкили он ба зиммаи мақомоти идораи ҷумҳуриявӣ, соҳавӣ 

ва минтақавӣ, инчунин мақомоти байниидоравии Тоҷикистон, ки барои ҷалби 

сармоягузориҳои хориҷӣ ва дохилӣ барои эҳтиёҷоти таҷдиди бахши кишоварзии 

иқтисодиёти кишвар ҳавасманданд, вогузор шудааст.  

Низоми муассири андозситонӣ бояд қисми муҳимтарини фазои мусоиди 

сармоягузорӣ, ки ҳавасмандкунандаи субъектҳои истеҳсолоти кишоварзиро 

ташвиқ мекунад, ба ҳисоб рафта, ҷиҳати истифодаи захираҳои қарзӣ ва ба 

қарздиҳандагон барои сармоягузорӣ кардани захираҳои озоди молиявии онҳо дар 

лоиҳаҳои фоиданоки сармоягузорӣ мусоидат намояд.  

Сарфи назар аз он, ки як қатор санадҳои ҳуқуқии қонунгузории 

амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон имтиёзҳои андозии субъектҳои хоҷагии 

қишлоқ, инчунин имкони пардохти муассисаҳои сармоягузориро бо андози ягона 

муқаррар мекунанд, он аз масъалаҳои мубрами қарз ва дастгирии молиявӣ ба 

шумор меравад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳоло ҳам ба масъалаҳои 

таъмини корхонаҳои кишоварзӣ бо имтиёзҳои андозӣ, инчунин омилҳое, ба 
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монанди дастгирии молиявии корхонаҳои кишоварзӣ, соддагиву устувории 

низоми андоз ва дастгирии танзимкунандаи соҳибкории деҳот мувоҷеҳ мегардад. 

Бо назардошти ин, Қонуни нав пешбинӣ менамояд, ки агар ба қонунгузории андоз 

тағйирот ворид карда шавад, он барои субъектҳои соҳибкории хурд ва хусусӣ 

шароити камтар мусоид фароҳам меорад. Аз ин рӯ, дар 2 соли оянда андозҳо 

тибқи қоидаҳое, ки аз рӯяшон ситонда мешаванд, то эътибор пайдо кардани 

қонунҳои зикршуда амал мекарданд. 

 Унсури муҳимтарини инфрасохтори иттилоотии бозори қарзии Тоҷикистон 

бояд агентиҳои мустақили рейтингӣ бошанд. Аҳамияти онҳо зарурати дастрас 

кардани иттилооти дуруст ба қарздиҳандагон ва дигар ташкилотҳои молиявӣ доир 

ба вазъи молиявии қарзгирандагон ва рақобатпазирии маҳсулоти онҳо, ки барои 

қабули қарор доир ба сармоягузорӣ заруранд, хеле муҳим ба ҳисоб меравад. 

Илова бар ин, ташкили шабакаи агентиҳои рейтингӣ, таъсиси бюро бояд ба 

раванди такмилдиҳии дастгирии қарзӣ ва молиявии субъектҳои хоҷагии қишлоқ 

мусоидат кунад. 

Пас аз кабули қонуни мувофиқ дар бюро ҷамъоварии маълумот дар бораи 

қарзгирандагон: аввал дар бораи шахсони воқеӣ ва баъд дар бораи шахсони 

ҳуқуқӣ таҳким меёбад. 

Ташаккули низоми самараноки қарзию молиявии таъмини эҳтиёҷоти 

корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон ҷиҳати суғуртаи хавфи 

бонкҳои тиҷоратӣ ва дигар ташкилотҳои молиявии қарзии ба субъектҳои 

кишоварзӣ қарздиҳанда шарти ҳатмӣ ба ҳисоб меравад. Рушди хизматрасониҳои 

суғурта дар бозори қарзӣ яке аз шартҳои ҳалкунандаи мӯътадилсозии иқтисоди 

миллӣ, рушди бозори молиявӣ, инчунин ҷалби қарздиҳандагон, сармоягузорон ва 

иштирокчиёни касбии бозор мебошад.  

Рушди бозори суғурта, пешниҳоди хизматрасониҳои суғуртаи хавф барои 

ташкилотҳои қарзӣ дар иқтисодиёти миллӣ ҳанӯз ҷойгоҳи муносибро қабул 

накардааст ва талаботи субъектҳои бозор ва аҳолиро барои ҳифзи суғурта пурра 

қонеъ намекунад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар ин робита, самтҳои асосии 

рушди хизматрасониҳои суғурта инҳо хоҳанд буд: 
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- мутобиқи талаботи байналмилалӣ таҳия намудани стандартҳои умумии 

фаъолияти ташкилотҳои суғурта дар бозори хизматрасонии бонкӣ; 

- ҷалби ташкилотҳои суғуртаи хориҷӣ ба таҳияи маҳсулоти комплексии 

суғуртаи субъектҳои хоҷагидорӣ; 

- ҳавасмандгардонӣ ва барқароркунии ташкилотҳои суғурта дар соҳаи 

кишоварзӣ. 

Аз рӯйи меъёри озоди иқтисодиёти миллӣ дар бахши бонкӣ ва молиявии 

Тоҷикистон бояд механизми нави рушди хатҳои қарзии ташкилотҳои 

байналмилалии молиявӣ ва бонкҳои хориҷӣ барои субъектҳои хоҷагии қишлоқ, ки 

ҳамкории бонкҳои молиявӣ ва институтҳои молиявиро бо корхонаҳои кишоварзӣ 

беҳтар менамояд, ташкил карда шавад. 

Агар дар марҳилаҳои аввали ташаккули иқтисоди миллӣ раванди тақсимоти 

хатҳои қарзии хориҷӣ барои корхонаҳои кишоварзии Тоҷикистон тавассути 

сохторҳои аз ҷониби давлат таъсисёфта сурат гирифта бошад, пас татбиқи онҳо 

тавассути бонкҳои рақобатпазири дар асоси рақобат интихобшуда барои 

хидматрасонии барномаҳои дастгирии соҳибкории хурду миёна оғоз ёфт.  

Дар давраи миёнамуҳлат гузариш ба истифодаи хатҳои қарзии ташкилотҳои 

байналмилалии молиявӣ ва бонкҳои хориҷӣ танҳо дар асоси шаффофият ва 

пешниҳоди кафолатҳои давлатӣ ба бонкҳои ваколатдори тиҷоратӣ, ки ба тиҷорати 

хурд қарз медиҳанд, зарур аст. Ҳамзамон, бонкҳои ватанӣ набояд ҳамчун 

марказҳои интиқоли захираҳои сармоягузорӣ амал кунанд, балки ба таври 

муқаррарӣ фаъолият кунанд ва ба қарздиҳӣ дар асоси баҳодиҳии воқеии дараҷаи 

хавфҳои лоиҳаҳои мушаххаси сармоягузорӣ бо назардошти кафолатҳои аз ҷониби 

давлат пешниҳодшаванда ҷалб карда шаванд.  

Аз ҷониби дигар, мо набояд дар бораи манфиатҳои худи қарздиҳандагон, ки 

хавфи асосии татбиқи раванди қарздиҳии тиҷорати хурдро ба дӯш доранд, 

фаромӯш кунем. Аксари соҳибкорон ҳоло ҳам дар омода кардани ҳуҷҷатҳои 

зарурӣ барои пешниҳоди қарз аз ҷониби бонк дониши кофӣ надоранд. Дар бисёр 

ҳолатҳо, бизнес - нақшаҳои онҳо хусусияти лоиҳавӣ доранд ва интизориҳои 

беасоси воқеиро дар бар мегиранд.  
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Бо назардошти он ки тоҷирони навкор ва корхонаҳои хурд дар деҳот, ки 

гарави кофӣ ва таърихи қарзӣ надоранд, бо сабабҳои объективӣ миқдори ками 

қарзҳоро талаб карда метавонанд ва аз дастгирии бонкӣ умед надоранд, барои 

қонеъ кардани ниёзҳои худ бояд ба иттифоқҳои қарзӣ, ҷамъиятҳои қарздиҳии 

муштарак ва дигар ташкилотҳои молиявии ғайрибонкӣ муроҷиат намоянд. Бояд 

гуфт, ки аз он вақт инҷониб ҳамкории қарзӣ ҳамчун як шакли ҳамкорӣ, маъмулан 

ба принсипҳои худидоракунӣ, масъулияти тарафайн барои ӯҳдадориҳо ва кӯмаки 

мутақобила асос ёфта, хароҷоти калони қарзию молиявиро аз давлат талаб 

намекунад. Ҳамзамон, чораҳои қатъӣ оид ба таҳкими институтсионалӣ ва рушди 

функсионалии иттифоқи қарзӣ дар соҳаи истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз 

ҷониби давлат ва ҷомеаи бонкӣ ба субъектҳои соҳибкорӣ имкон медиҳанд, ки ба 

зудӣ мавқеъ гиранд ва ба мақоми иқтисодии дар ҳоли рушдёбӣ қарордоштаи 

кишвар, ангехтани ҳисси роҳбарии ба низоми фармонфармоиву маъмурӣ 

одаткарда ва ба баланд бардоштани нуфузи меҳнати деҳқонӣ соҳиб шаванд. 

Таваҷҷуҳи хос ба ҳамкориҳои қарзӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ ва 

маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ба субъектҳои соҳибкорӣ ва аҳолии деҳот имкон 

медиҳад, ки дар шароити иқтисоди бозории ташаккулёфта мавқеи зарурии 

иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсиро пайдо кунанд, ҳисси моликиятдориро эҳё кунанд 

ва эътибори меҳнати деҳқононро баланд бардоранд. Ҳамкории қарзӣ метавонад 

бозори аграрии молро ташаккул диҳад, то ки захираҳои озоди пулии аҳолии деҳот 

ба муомилоти иқтисодӣ ҷалб гардида, барои қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти 

истеҳсолӣ ва ғайра равона карда шаванд. Ҳамин тавр, аз ҳисоби афзоиши 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ имкони кам кардани воридот, мубодилаи 

(бартери) таҳқиромез ва ғораткунанда барои деҳа, инчунин диктатураи аз ҳад 

зиёди фоизҳои қарзҳои бонкҳои тиҷоратӣ ба даст меояд.   

 Аз ҳама муҳим, фарқи байни иттифоқи қарзӣ ва ташкилоти анъанавии 

қарзӣ дар он аст, ки иттифоқи қарзӣ ташкилоти ғайритиҷоратӣ буда, ҳадафи 

асосии фаъолияти онҳо ба даст овардани фоида мебошад. Аз ин рӯ, меъёрҳои 

қонунгузории амалкунандаи Тоҷикистон муқаррар карда шудаанд, ки эътимод ва 

шаффофияти комилро дар муносибатҳои субъектони қарзӣ бо аъзои онҳо, аз 
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ҷумла пардохти сад фоизи қарзҳои додашударо таъмин мекунанд. Ин, бешак, 

бузургтарин сармояест, ки иттифоқҳои қарзӣ тавонистанд дар муддати кӯтоҳ ҷамъ 

оваранд. Дуюм ин ки, ҳатто агар дар фаъолияти иттифоқҳои қарзӣ таҷрибаи кам, 

ки ба аъзои худ ва шахсони дигари воқеӣ ва ҳуқуқӣ рабт дошта бошад, нишон 

дода шавад, онҳо танҳо як муассисае, ки шумо тавонед ба васоити озоди пулӣ 

эътимод кунед ё барои гирифтани қарз муроҷиат кунед, беш нестанд. 

Ҳамин тавр, аз матлаби баёнгашта бармеояд, ки роҳҳои зиёди 

маблағгузории корхонаҳои деҳот мавҷуданд, ки дар банди 3.3-и ҳамин 

диссертатсия бо дарназардошти дурнамои рушд барои давраи то соли 2030 чун 

сатҳи самаранок истифодабарии захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ 

мавриди баррасӣ қарор хоҳанд гирифт.  

Фаъолияти бомуваффақияти механизми қарздиҳӣ ва молиявии вобаста ба 

эҳтиёҷоти деҳот дар Тоҷикистон танҳо бо ҳамбастагии наздики мақомоти 

давлатӣ, бонкӣ ва молиявӣ, инчунин субъектҳои истеҳсолоти кишоварзӣ ва худи 

аҳолии деҳот ба даст меояд. 

 

3.3. Модели рушди захираҳои молиявию қарзӣ ва истифодаи онҳо дар 

истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 

Соҳаи афзалиятнок дар самти такмил додани механизми қарзӣ ва молиявӣ 

дар деҳот ин пешниҳоди захираҳои қарзӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 

мебошад. Ин мушкилот, дар қатори дигарҳо, зимни даромади пасти истеҳсолоти 

хурд, нобаробарии нархҳо ба маҳсулоти кишоварзӣ ва бозори маҳдуди фурӯш ба 

амал омадааст. Дар тамоми кишвар сатҳи қарздиҳӣ ба хароҷоти солонаи 

субъектҳои хоҷагидорӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз 10-15% -и 

талабот зиёд нест. Масалан, тибқи омори расмии Бонки миллии Тоҷикистон 

қарзҳои додашудаи бонкҳо ба соҳаи кишоварзӣ дар соли 2018 11,5%77, дар соли 

2019 11,6%78 ва дар соли 2020 8,9%79-ро ташкил медиҳад. 

 
77 Бюллетени омори бонкӣ, 2018. - №12(281). - С.42.  
78 Бюллетени омори бонкӣ, 2019. - №12 (293). - С.45.  
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Хусусияти қарздиҳӣ дар соҳаи кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ аз он иборат аст, ки 

аксарияти хизматрасониҳои қарзӣ аз ҷониби ташкилотҳои махсуси ғайрибонкӣ ва 

ташкилотҳои маблағгузории хурд, ки бо кумаки донорҳо таъсис ёфтаанд, 

пешниҳод карда мешаванд. 

Меъёрҳои фоизӣ хеле баланд боқӣ мемонанд. Меъёри миёнаи қарздиҳии 

бонкҳои Тоҷикистон «дар аввали соли 2020 бо сомонӣ 24,40% ва бо асъори хориҷӣ 

20,49%»80-ро ташкил дод. Аз ин рӯ, сарфи назар аз шароити бозор барои 

пешбурди тиҷорат бо назардошти хусусиятҳои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

дар ин ҷо дастгирии давлатӣ лозим аст, масалан дар шакли таҳияи механизми 

додани қарзҳои имтиёзнок аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ, бо дарназардошти 

имтиёзҳои имконпазири андоз. 

Бо дарназардошти талаботи зиёд ба маблағҳои қарзӣ дар деҳот, ҳаҷми 

умумии қарзҳои кишоварзӣ пайваста меафзояд ва ба гуфтаи бисёре аз 

коршиносони хориҷӣ, соҳаи кишоварзӣ дар Тоҷикистон яке аз самтҳои ояндадор 

хоҳад буд. Зеро такмили минбаъдаи механизми қарздиҳӣ ва молиявии эҳтиёҷоти 

субъектҳои истеҳсолоти кишоварзии Тоҷикистон аз бахши бонкӣ талаб менамояд, 

ки доираи воситаҳои қарзии истифодашавандаро ба таври назаррас васеъ карда, 

дастрасии онҳоро баланд бардоранд.  

Тадриҷан васеъ кардани миқёс ва сифати кори институтҳои алоҳидаи 

истеъмолкунандагон ба деҳа имкон медиҳад, ки барои қонеъ гардонидани 

талаботи истеҳсолӣ ва дигар эҳтиёҷоти истеҳсолкунандагон, инчунин баланд 

бардоштани сатҳи ҷамъияти аҳолии деҳот захираҳои назаррас ва аксаран холӣ аз 

фоидаи сокинони деҳот ҷалб карда шаванд. 

Афзоиши истеҳсоли фермерҳо ва дигар хоҷагиҳои деҳқонӣ аз ҳисоби 

захираҳои молиявии иттифоқҳои қарзӣ ва шарикӣ имкон медиҳад, ки барномаҳои 

рушди деҳот то ҳадди ниҳоии буҷа коҳиш дода шуда, вобастагии кишвар ба 

воридоти озуқаворӣ, ашёи хоми кишоварзӣ ва маҳсулоти дигар ба таври назаррас 

коҳиш дода шавад. 

 
79 Бюллетени омори бонкӣ, 2020. - №12 (305). - С.41.  

80 Бюллетени омори бонкӣ, 2020. - № 12 (305). – С.73.  
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Мо набояд фаромӯш кунем, ки унсури муҳими моҳияти иқтисодии 

субъектҳои кишоварзӣ дар он аст, ки хоҷагиҳои деҳқонӣ тамомияти истеҳсолӣ, 

мустақилияти ҳуқуқӣ ва иқтисодиро нигоҳ медоранд ва ба принсипҳои 

худидоракунӣ, масъулияти мутақобила барои уҳдадориҳо, кумаки муштарак ва 

хароҷоти миқёси калон, моддӣ ва молиявӣ, ки барои ташкили субъектҳои 

кишоварзӣ асос гаштаанд, аз ҷониби давлат талаб карда намешавад.  

Ҳамин тавр, низоми ҳамкориҳои қарзӣ, ки метавонанд нисбатан осонтар 

маблағҳои озоди шахсони воқеиро ҷамъ намуда, онҳоро ба татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузории фоиданоки соҳаи кишоварзӣ равона кунанд, унсури муассири 

механизми қарздиҳӣ ва молиявии субъектҳои кишоварзии Тоҷикистон буда 

метавонанд. Бинобар ин, мо нишондиҳандаҳои истифодаи захираҳои молиявию 

қарзӣ ба соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо моделҳои муосири 

математикӣ баҳогузорӣ намуда, дурнамои онро барои давраи то соли 2030 таҳия 

менамоем (ниг. ба ҷадвали 3.3.1). 

Ҷадвали 3.3.1. - Истифодаи захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2010-2020* 

Солҳо 
ММД (млн. 

сомонӣ) - Y 

Ҳаҷми 

истеҳсоли 

маҳсулоти 

кишоварзӣ 

(млн. 

сомонӣ) - Х1 

Маблағгузор

иҳои буҷети 

давлатӣ ба 

соҳаи 

кишоварзӣ 

(млн. сомонӣ) 

- Х2 

Бақияи 

амонатҳои 

шахсони воқеӣ 

дар бонкҳо 

(млн. сомонӣ)  

- Х3 

Қарзҳои 

бонкӣ ба 

соҳаи 

кишоварзӣ 

(млн. 

сомонӣ) - Х4 

2010 24707,1 19994,3 92,6 1467,7 647,9 

2011 30071,1 21575,3 300,3 2244,9 945,5 

2012 36163,1 23815,3 235,4 2865,1 777,1 

2013 40525,5 25619,6 247,8 3532,5 931,7 

2014 45606,6 26772,3 274,1 4062,9 945,1 

2015 50977,8 27628,9 353,4 5111,6 1003,1 

2016 54790,3 29053,9 451,1 5276,9 1036,8 

2017 64434,3 31029,6 689,4 4344,4 832,4 

2018 71059,2 32257,2 571,5 4107,9 770,8 

2019 79109,8 34558,7 632,4 4239,3 844,0 

2020 82543,0 37616,6 657,2 5338,1 764,4 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2015. С.418-426. Маҷмӯаи омори 

солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. С.436-462. Маҷмӯаи мори Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ. С. 335, 437, 690, 691. Бюллетени омори бонкӣ, 2013. - № 12 (221) – С.53. Бюллетени омори 

бонкӣ, 2018. - № 12 (281). – С.38-42. Бюллетени омори бонкӣ, 2019. - № 12 (293). – С.41-45. Бюллетени 

омори бонкӣ, 2020. - № 12 (305). – С.37-39.  
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Барои таҳлили амиқи модели математикиро ба роҳ мондан, дар мадди аввал 

мо бо истифода аз маълумотҳои омори расмӣ модели регрессиявии алоқамандии 

ММД-ро аз ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Х1), маблағгузориҳои буҷети 

давлатӣ ба соҳаи кишоварзӣ (Х2), бақияи амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо 

(Х3) ва қарзҳои бонкӣ ба соҳаи кишоварзӣ (Х4) дида мебароем.  

Модели математикии мазкур матритсаи зарибҳои коррелятсияи ҷуфт ном 

дошта, ба воситаи он натиҷаҳои муҳими пакети барномаҳои амалӣ ҳосил 

мегардад. Натиҷаҳои бамиёномадаи матритсаи зарибҳои коррелятсияи ҷуфт дар 

ҷадвали 3.3.2 оварда шудааст. 

Ҷадвали 3.3.2. - Матритсаи зарибҳои коррелятсияи ҷуфт* 

Нишондиҳандаҳо 
ММД (млн. 

сомонӣ) – Y 

Ҳаҷми 

истеҳсоли 

маҳсулоти 

кишоварзӣ 

(млн. сомонӣ) 

- Х1 

Маблағгузориҳои 

буҷети давлатӣ ба 

соҳаи кишоварзӣ 

(млн. сомонӣ) - Х2 

Бақияи амонатҳои 

шахсони воқеӣ дар 

бонкҳо (млн. 

сомонӣ) - Х3 

Ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти 

кишоварзӣ (млн. 

сомонӣ) Х1 

0,991789 - - - 

Маблағгузориҳои 

буҷети давлатӣ ба 

соҳаи кишоварзӣ 

(млн. сомонӣ) Х2 

0,932185 0,910567 - - 

Бақияи амонатҳои 

шахсони воқеӣ дар 

бонкҳо (млн. 

сомонӣ) Х3 

0,765392 0,802655 0,691805 - 

Қарзҳои бонкӣ ба 

соҳаи кишоварзӣ 

(млн. сомонӣ) Х4 

-0,05231 -0,02185 -0,00376 0,465063 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Аз натиҷаи баҳогузории матритсаи зарибҳои коррелятсияи ҷуфт дида 

мешавад, ки ММД ҳамчун нишондиҳандаи вобаста, танҳо ба се омил: ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Х1), маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба соҳаи 

кишоварзӣ (Х2) ва бақияи амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо (Х3) алоқамандии 

зич дорад, чунки қимати натиҷаи ҳарсе зариби коррелятсия ба 1 наздик аст. Дар 

баробари ин, метавон қайд намуд, ки қимати зарибҳои коррелятисияи ҷуфт низ 

дар бурриши сатр ва сутуни мувофиқ дар ҷадвали 3.3.2 ҷойгир мебошанд. Омили 
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қарзҳои бонкӣ ба соҳаи кишоварзӣ (Х4) бо ММД алоқамандии зич надорад, чунки 

зариби вобастагии омили қарзҳои бонкӣ ба ММД дар матритсаи зарибҳои 

коррелятсияи ҷуфт ба -0,05231 баробар гардид. 

Мушкилии дигар дар моделсозии регрессионӣ ин байниҳам алоқаманд 

будани омилҳои новобаста мебошад. Дар масъалаи гузошташуда ин ҳолат ҷой 

дорад, яъне ҳарду омили новобастаи Х1, Х2 ва Х3 байни ҳам олоқаманд мебошанд 

(Rx1x2=0,910; Rx1x3=0,803; Rx2x3=0,692) ва сохтани модели регрессионӣ бемаъно 

буда, параметрҳои он шарҳи ғалатро медиҳанд. Бинобар ин, алоқамандии ММД-

ро аз омилҳои Х1, Х2 ва Х3 дар алоҳидагӣ бо моделҳои регрессияи содда таҳқиқ 

мекунем (ниг. ба расмҳои 3.3.1, 3.3.2 ва 3.3.3). 

Дар расми 3.3.1 модели регрессияи содда, яъне алоқамандии ММД ҳамчун 

ба омили ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Х1) тасвир карда шудааст. 

 

Расми 3.3.1. - Модели алоқамандии ММД ба Х1 бо зариби детерминатсия* 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

Y = 3,5848x1 – 48274  (1) 

R² = 0,9836 - зариби детерминатсия 

 

Аз натиҷаи қимати бадастомадаи зариби детерминатсия дида мешавад, ки 

он ба як ниҳоят наздик аст. Ба як наздик гардидани зариби детерминатсия аз он 
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гувоҳӣ медиҳад, ки сифати модели регрессия дар сатҳи хуб арзёбӣ мегардад. 

Бинобар ин, таҳияи дурнамои нишондиҳандаи мазкур эҳтимолияти иҷроиши онро 

дар амал ба 0,9836, ё ин ки ба 98,36% нишон медиҳад. 

Модели регрессияи сода дар намуди хаттӣ барои алоқамандии ММД ба 

маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба соҳаи кишоварзиро дида мебароем (ниг. ба 

расми 3.3.2). 

 

Расми 3.3.2. - алоқамандии ММД аз маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба соҳаи 

кишоварзӣ* 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

 

Y = 90,449x + 15682   (2) 

R² = 0,869 

 

 

Дар нишондиҳандаи мазкур низ қимати зариби коррелятсия ба як наздик 

аст, яъне сифати модели регрессионӣ дар сатҳи хуб буда, онро барои истифода 

бурдан дар таҳлил ва дурнамои ММД ва маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба 

соҳаи кишоварзӣ истифода бурдан мумкин аст. Ба мисли ду нишондиҳандаи дар 

боло таҳлилгардида, модели алоқамандии ММД-ро аз омили бақияи амонатҳои 

шахсони воқеӣ дар бонкҳо (Х3) ҳосил мекунем (ниг. ба расми 3.3.3). 
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Расми 3.3.3. Модели алоқамандии ММД аз Х3 бо зариби детерминатсия* 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

 

Y = 11,979x3 + 6343   (3) 

R² = 0,5858 
 

Қимати зариби детерминатсия ҳангоми яклухткунӣ ба як наздик мешавад, 

яъне ин маънои онро дорад, ки сифати модели регрессия қаноатбахш буда, барои 

тартиб додани дурнамо омода мебошад. 

Омили қарзҳои бонкӣ ба соҳаи кишоварзӣ (Х4) бошад, ба ягон қонунияти 

рушд ва инкишоф итоат намекунад, ҳосил кардани дурнамо аз натиҷаҳои ба 

дастомада ғайриимкон аст. Бинобар ин, мо дар ҷадвали 3.3.3 нишондиҳандаи 

қарзҳои бонкӣ ба соҳаи кишоварзиро ҷойгир накардаем. 

Натиҷаи таҳлилҳои гузаронидашуда ба мо нишон дод, ки сифати моделҳои 

ренгрессионии (1) ва (2) дар сатҳи хуб қарор дорад, ва мо онҳоро барои 

ояндабинӣ намудан барои давраи то соли 2030 истифода намуда, натиҷаашро дар 

ҷадвали 3.3.3 инъикос менамоем. 
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Ҷадвали 3.3.3. - Дурнамои захираҳои молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030* 

Солҳо 
ММД  

(млн. сомонӣ)  

Ҳаҷми 

истеҳсоли 

маҳсулоти 

кишоварзӣ 

(млн. сомонӣ)  

Маблағгузориҳои 

буҷети давлатӣ 

ба соҳаи 

кишоварзӣ (млн. 

сомонӣ) 

Бақияи 

амонатҳои 

шахсони воқеӣ 

дар бонкҳо 

(млн. сомонӣ)  

2023 99782,4 41154,51 861,92 6337,1 

2024 105664,5 42776,99 918,46 6645,2 

2025 111546,5 44399,46 975,01 6953,4 

2026 117428,6 46021,94 1031,55 7261,5 

2027 123310,6 47644,42 1088,10 7569,7 

2028 129192,6 49266,89 1144,64 7877,8 

2029 135074,7 50889,37 1201,19 8185,9 

2030 140956,7 52511,85 1257,73 8494,1 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Аз маълумотҳои ҷадвали 3.3.3 дида мешавад, ки дурнамо бо модели 

матритсаи зарибҳои коррелятсияи ҷуфт натиҷаи мусбӣ дорад. Аз ин рӯ, пешгӯии 

дар ҷадвали охирин пешниҳодшуда некбинона арзёбӣ мегардад. Тибқи ҷадвал, 

дар соли 2030 ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 140956,7 миллион сомонӣ, ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 52511,85 миллион сомонӣ, маблағгузории буҷети 

давлатӣ дар соҳаи кишоварзӣ 1257,73 миллион сомонӣ ва бақияи амонатҳои 

шахсони воқеӣ дар бонкҳо 8494,1 сомониро ташкил медиҳад, агар омилҳои ба 

инобат нагирифта ва тасодуфӣ тағйир наёбанд.  

 

Хулосаи боби сеюм 

1. Зарурати таҳияи стратегияи сиёсати агро-қарзии давлатии соҳаи 

кишоварзӣ ба миён омадааст, ки бояд шароити баробарии ҳамкориҳои тиҷоратиро 

байни субъектҳои муносибатҳои қарзӣ нигоҳ дорад ва воситаҳои инфрасохтори 

бозориро истифода барад. Консепсияи ин сиёсат бояд тамоми дигаргуниҳоро дар 

соҳаи кишоварзӣ, идоракунӣ ва мутобиқгардонии онҳоро ба муҳити бозорӣ ва 

ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳоро дар ҷараёни фаъолияти истеҳсолӣ, ки 

ба фаъолияти субъектҳои нав асос ёфтааст, фаро гирад. 

2. Муносибатҳои кӯтоҳмуҳлати қарзӣ, ҳамчун яке аз унсурҳои консепсияи 

сиёсати агро-қарзии давлатӣ, метавонанд чун қарзҳои кӯтоҳмуддат бо меъёрҳои 
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имтиёзноки байни ташкилотҳои қарзӣ ва хоҷагиҳои кишоварзӣ ифода карда 

шаванд. Ҳамчун яке аз шартҳои шартномаи қарз сатҳи фоизҳои қарзи 

имтиёзнокро тарафҳо бо назардошти шакл ва усули таъмини ӯҳдадориҳои қарзии 

қарзгир муайян карда метавонанд: гарави амволи ғайриманқул, ҳосили оянда, 

маҳсулоти кишоварзӣ, дигар ашё ва арзишҳои моддӣ. 

3. Воситаҳои аз ҳама самарабахши татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

рушди институтсионалии низоми қарздиҳӣ ва молиявии эҳтиёҷоти корхонаҳои 

кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон барномаҳои ҷумҳуриявӣ, соҳавӣ ва 

минтақавӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва дастгирии аҳолии деҳот мебошанд. 

Кӯшишҳои мақомоти давлатӣ, иштироки фаъол дар таҳияи низоми қарздиҳӣ ва 

молиявии эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳот бояд аз ҷониби кори 

мутамаркази созмонҳои худтанзимкунии иштирокчиёни касбии истеҳсолоти 

кишоварзӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки талаботи онҳоро беҳтар медонанд, 

дастгирӣ карда шаванд.  

4. Унсури муҳимтарини инфрасохтори иттилоотии бозори қарзии 

Тоҷикистон бояд агентиҳои мустақили рейтингӣ бошанд. Аҳамияти онҳо зарурати 

дастрас кардани иттилооти дуруст ба қарздиҳандагон ва дигар ташкилотҳои 

молиявӣ доир ба вазъи молиявии қарзгирандагон ва рақобатпазирии маҳсулоти 

онҳо, ки барои қабули қарор доир ба сармоягузорӣ заруранд, хеле муҳим ба ҳисоб 

меравад. Илова бар ин, ташкили шабакаи агентиҳои рейтингӣ, таъсиси бюро, бояд 

ба раванди такмилдиҳии дастгирии қарзӣ ва молиявии субъектҳои хоҷагии 

қишлоқ мусоидат кунад. 

5. Соҳаи афзалиятноки такмил додани механизми қарзӣ ва молиявӣ дар 

деҳот ин пешниҳоди захираҳои қарзӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) мебошад. 

Ин мушкилот, дар қатори дигарҳо, бо даромади пасти истеҳсолоти хурд, 

нобаробарии нархҳо ба маҳсулоти кишоварзӣ ва бозори маҳдуди фурӯш ба амал 

омадааст. Дар тамоми кишвар сатҳи қарздиҳӣ ба хароҷоти солонаи субъектҳои 

хоҷагидорӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз 10-15% -и талабот зиёд 

нест. 



 

 

125 
 

6. Барои субъекти хоҷагии кишоварзӣ масъалаи муайян кардани 

самаранокии захираи қарзӣ ва молиявӣ барои ҳар як соҳибкор муҳим аст, зеро 

барои истифодаи ин захира сарҳадди муайяни иқтисодӣ мавҷуд аст, ки аз он 

барои қарзгир фоиданок мешавад. Барои ин, маблағи пардохтро барои истифодаи 

захираҳои қарзӣ ва молиявӣ бо даромаде, ки дар натиҷаи татбиқи лоиҳаи бизнес 

ба даст овардан мумкин аст, муқоиса кардан лозим аст. Агар даромад аз ин 

лоиҳаи бизнес назаррас бошад, пас қарз бояд бо пардохти фоизи муқарраршуда 

гирифта шавад. Дар ҳолате, ки даромад ночиз аст, пас мо бояд даст кашем. Дар 

амал, ҳалли ин масъалаҳо ба натиҷаҳои ниҳоии даромади гирифташуда, ки дар 

тӯли тамоми давраи лоиҳаи бизнес илова карда мешавад, вобаста аст. 

7. Натиҷаи таҳлилҳои математикӣ собит намуданд, ки дар соли 2030, агар 

ҳаҷми истифодаи маблағгузориҳои буҷети давлатӣ ба соҳаи кишоварзӣ ба 1257,73 

млн. сомонӣ ва бақияи амонатҳои шахсони воқеӣ дар бонкҳо ба 8494,1 млн. 

сомонӣ баробар гардад, пас ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 52511,85 

млн. сомонӣ мерасад. 
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ХУЛОСА ВА ПЕШНИҲОДҲО 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 

Дар асоси омӯзиши роҳҳои таъмини субъектҳои соҳаи кишоварзӣ бо 

захираҳои молиявию қарзии чунин хулоса ва пешниҳодҳо манзур карда 

мешаванд: 

1. Бозори манбаъҳои қарзӣ ва молиявии маблағгузорӣ, ки ба рушди онҳо 

пешрафти илмӣ ва техникӣ, шаклҳои прогрессивии ташкили истеҳсолоти иҷтимоӣ 

бо фазои кушод барои ташаббуси шахсӣ ва рақобат таъсир мерасонанд, имкон 

дорад,  ба кишоварзии ҳар кишвари дорои захираҳои рушди босамари иқтисодӣ ва 

расидан ба сатҳи зарурии некӯаҳволии иҷтимоӣ мебошад, мусоидат намояд. 

Ҳамзамон, бозори захираҳои қарзӣ ва молиявӣ ҳамчун маҷмӯи намудҳои 

гуногуни захираҳои сармоягузории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин захираҳои 

дар ҳолати доимии тақсим ё тақсимоти доимӣ қарордошта ва дар робита ба 

таъсири таносуби талаботу таклифоти ин захираҳо ба субъектҳои хоҷагидорӣ 

баррасӣ карда мешавад[2-М].  

2. Барои танзими пулӣ ва молиявии соҳаи кишоварзӣ дар марҳилаҳои 

гуногуни ташаккули иқтисодиёти миллӣ унсурҳои назарияҳои гуногуни хориҷӣ 

истифода мешуданд, аммо ҳеҷ кадоми онҳо натиҷаҳои назарраси мусбат ба бор 

наовард. Аз ин рӯ, ба кишвари мо зарур аст, ки консепсияи худро оид ба танзими 

пулию қарзӣ таҳия кунад, ки он беҳтарин таҷрибаи кишварҳои ғарбиро ба инобат 

гирад, дар баробари ин хусусияти ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистонро низ бояд дар 

мадди назар дошт.  Ҳамин тариқ, роҳи баромадан аз вазъи номатлуб омӯзиши 

дақиқи нуқтаҳои назари классикии хориҷӣ ба қарзу дастовардҳои рушди ҷаҳонӣ 

дар соҳаи қарздиҳӣ ва дастгирии молиявии эҳтиёҷоти субъектҳои соҳибкорӣ 

вобаста ба шароити воқеии иқтисоди давраи гузариши Тоҷикистон мебошад [5-

М]. 

3. Дар раванди истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ захираҳои қарзӣ 

тафриқаи замониро байни хароҷоти истеҳсолӣ ва фурӯш бартараф мекунанд. 

Истифодаи маблағҳои ҷалбшуда саривақт ба даст овардани захираҳои меҳнатиро, 
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ки дар давраи афзоиши хароҷоти истеҳсолӣ ва норасогии мавсимии сарчашмаҳои 

худӣ барои пӯшонидани онҳо заруранд, таъмин менамояд [2-М].  

4. Давлат ба манфиати ҳамаи шаҳрвандони худ вазифадор аст 

фишангҳои муҳими идоракуниро дар соҳаҳои иқтисодиёт, хусусан, дар соҳаи 

кишоварзӣ истифода бурда амнияти озуқавории кишварро таъмин намояд ва ба 

рушди пешрафти илмию техникӣ ва фаъолияти муътадили тамоми иқтисодиёт 

мусоидат кунад, зимнан нақши давлат ҳамчун субъекти идоракунӣ зарурияти дар 

амри ба таври возеҳ муқаррар кардани ваколатҳо, ҳуқуқ ва уҳдадориҳои мақомоти 

дахлдори иҷроия ва иқтисодӣ муҳим арзёбӣ мегардад [9-М].   

5. Қарзи кишоварзӣ як омили таъсирбахши рушди соҳаи кишоварзӣ, 

тағйироти сохтории он ва баланд бардоштани самаранокии истеҳсолоти 

кишоварзӣ мебошад. Он қарздиҳии вазнин ва маблағгузории бебозгашт аст, ки 

дар кишварҳои саноатӣ ҳамчун роҳи асосии таъсири молиявӣ ба соҳаи кишоварзӣ 

эътироф карда мешавад. Бисёре аз барномаҳои дастгирии давлатии соҳаи 

кишоварзӣ низ дар шакли қарз мебошанд. Қарздиҳӣ ҳамчун як омили 

ҳавасмандгардонии сармоягузориҳои хусусии истеҳсолкунандаи маҳсулоти 

кишоварзӣ ва баланд бардоштани фаъолнокии ӯ ба шумор меравад [4-М].  

6. Аз таҳлили вазъи маблағгузорӣ ба субъектҳои хоҷагидорӣ маълум 

шуд, ки ҳаҷми умумии маблағгузориҳо дар соли 2020 ба 8 903,7 млн. сомонӣ 

расида, нисбат ба соли 2015 4,8% кам гардидааст. Сабаби кам гардидани ин 

нишондиҳанда пардохтнопазирии бонкҳо (ҶСК “Агроинвестбонк” ва ҶСК 

“Тоҷиксодиротбонк”) ва барҳамхӯрии онҳо (ҶСП “Тоҷпромбонк” ва ҶСП 

“Фононбонк”) мебошанд [7-М].  

7. Ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ дар бисёр ташкилотҳои кишоварзӣ аз 

даромад ба зиён мубаддал гаштааст, хароҷоти истеҳсолӣ нисбати даромад аз 

фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ба маротиб боло рафта, мутаносибан манбаҳои 

асосии ҷамъоварии сармоя вуҷуд надорад. Набудани дастгирии давлатӣ, танзими 

ин бахши иқтисодиёт ва хароб шудани неруи истеҳсолии деҳот боиси кам шудани 

ҳаҷми истеҳсолот гардид [1-М], [4-М].  
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8. Бо мақсади он, ки руши босуботи соҳаи кишоварзӣ ва равнақи 

муносибатҳои байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам 

фаъолтар анҷом дода шавад, барои ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодӣ 

муайян кардани самтҳо ва усулҳои танзими давлатии иқтисодиёти кишоварзӣ 

зарур аст, вале ҳамаи маҷмӯи усулҳои танзими бахши кишоварзӣ ба вазъи 

иқтисодии кишвар, муносибатҳои иқтисодӣ ва хусусиятҳои соҳа вобастагӣ дорад. 

Мувофиқан, дар давраи муайяни вақт ва вазъи иқтисодӣ ин усулҳо дар 

мундариҷаи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ифода карда мешаванд [5-М], [13-М].  

9. Айни ҳол, ҳамоҳангсозии зинаҳои гуногуни мақомоти давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ дар танзими бахши кишоварзӣ муайян ва аниқ карда 

нашудааст. Зарурати дастгирии субъектҳои кишоварзӣ дар сатҳи минтақавӣ ва 

маҳаллӣ аён аст, аммо бинобар номукаммалии чорабиниҳо дар сатҳи минтақавӣ 

оид ба дастгирии соҳаи кишоварзӣ чунин зуҳуроти фасод, мисли муқаррар 

кардани монеаҳо дар воридот ва содироти маҳсулоти кишоварзӣ, ҳифзи бозори 

дохила (протексионизм) нисбат ба истеҳсолкунандагони алоҳидаи кишоварзӣ ба 

зиёни дигарон мушоҳида мешавад. Ҳамаи инҳо монеаи назаррас барои рушди 

бозори ягонаи кишоварзӣ ва тамоми соҳаи кишоварзӣ мебошанд [5-М], [13-М]. 

10. Мушкилоти асосии маблағгузории лоиҳаҳо камбуди манбаъҳои 

маблағгузорӣ аст. Лоиҳаҳо ба бонк ҳатто бо мавҷуд набудан ё камбудии сармояи 

аввалия меоянд, дар ҳоле ки таҷрибаи муосир барои маблағгузории лоиҳавӣ 

сармояи оинномавиро ҳадди аққал 50% талаб мекунад, мувофиқи дастури Бонки 

миллии Тоҷикистон, ин сатр то 30% кам карда шудааст (аз сабаби он, ки 

маблағгузории лоиҳа дар ҷумҳурӣ танҳо мебошад, ки дар асоси он, боқимонда 

(70%) хавфи маблағгузории лоиҳаро бонк ба дӯш мегирад) [10-М], [12-М]. 

11. Барои субъекти соҳаи кишоварзӣ масъалаи муайян кардани 

самаранокии захираи қарзӣ ва молиявӣ дар робита ба ҳар як соҳибкор муҳим аст, 

зеро барои истифодаи ин захира сарҳадди муайяни иқтисодӣ мавҷуд аст, ки риояи 

он барои қарзгир фоиданок мешавад. Барои ин маблағи пардохтро барои 

истифодаи захираҳои қарзӣ ва молиявӣ бо даромаде, ки дар натиҷаи татбиқи 

лоиҳаи бизнес ба даст овардан мумкин аст, муқоиса кардан лозим аст. Агар 

даромад аз ин лоиҳаи бизнес назаррас бошад, пас бояд қарз бо пардохти фоизи 

муқарраршуда гирифта шавад. Дар ҳолате, ки даромад ночиз аст, пас бояд аз 
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ҷалби чунин захираи молиявию қарзӣ даст кашид. Дар амал, ҳалли ин масъалаҳо 

аз натиҷаҳои ниҳоии даромади гирифташуда, ки дар тӯли тамоми давраи лоиҳаи 

бизнес илова карда мешавад, вобаста аст [3-М].   

Тавсияҳо оид ба истифодабарии амалии натиҷаҳои таҳқиқот: 

12. Вазорати кишоварзиро якҷо бо Академияи илмҳои кишоварзии 

Тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор ва мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли маҳсулотҳои кишоварзӣ 

вобаста ба тағирёбии иқлим, хусусиятҳои хоси агроиқлимии минтақаҳои 

кишоварзӣ, риоя нагардидани қоидаҳои агротехникӣ ва тартиби баҳисобгирии 

ҳосил андешидани тадбирҳои судманд, ҳар нимсола таҳия кардани барномаи 

кӯтоҳмуддати кишоварзӣ бо назардошти иқлими минтақаҳои ҷумҳурӣ ва дар амал 

татбиқ намудани вазифаҳои гузошташуда  зарур аст [7-М]. 

13. Муайян ва ташаккул додани тарзҳои асосии навсозии равандҳои 

танзими давлатӣ дар  яке аз бахшҳои асосии иқтисодиёти кишвар чун соҳаи 

кишоварзӣ зарур аст. Ҳамзамон, бояд хусусиятҳои соҳаи кишоварзӣ, таъсири 

қонунҳо дар ташаккули бозори кишоварзӣ ба инобат гирифта шаванд ва роҳҳои 

рушди босуботи соҳаи кишоварзӣ дар шароити кунунӣ, инчунин роҳҳои ҳалли 

мушкилоти фарқияти ваколатҳо дар соҳаи дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ 

дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва дар сатҳи мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ муайян карда 

шаванд [11-М]. 

14. Зарурати таҳияи стратегияи сиёсати агро-қарзии давлатии соҳаи 

кишоварзӣ ба миён омадааст, ки бояд шароити баробарии ҳамкориҳои тиҷоратиро 

байни субъектҳои муносибатҳои қарзӣ нигоҳ дорад ва истифодабарии воситаҳои 

инфрасохтори бозориро ба роҳ монад. Консепсияи ин сиёсат бояд тамоми 

дигаргуниҳоро дар соҳаи кишоварзӣ, идоракунӣ ва мутобиқгардонии онҳоро ба 

муҳити бозорӣ ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии онҳоро дар ҷараёни 

фаъолияти истеҳсолӣ, ки ба фаъолияти субъектҳои нав асос ёфтааст, фаро гирад 

[9-М], [12-М]. 

15. Муносибатҳои кӯтоҳмуҳлати қарзӣ ҳамчун яке аз унсурҳои 

консепсияи сиёсати агро - қарзии давлатӣ метавонанд ҳамчун қарзҳои 

кӯтоҳмуддат бо меъёрҳои имтиёзноки байни ташкилотҳои қарзӣ ва хоҷагиҳои 

кишоварзӣ ифода карда шаванд. Ҳамчун яке аз шартҳои шартномаи қарз, сатҳи 
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фоизҳои қарзи имтиёзнокро тарафҳо бо назардошти шакл ва усули таъмини 

ӯҳдадориҳои қарзии қарзгир (гарави амволи ғайриманқул, ҳосили оянда, 

маҳсулоти кишоварзӣ, дигар ашё ва арзишҳои моддӣ) муайян карда метавонанд 

[12-М]. 

16. Воситаҳои аз ҳама самарабахши татбиқи сиёсати давлатӣ дар соҳаи 

рушди институтсионалии низоми қарздиҳӣ ва молиявии эҳтиёҷоти корхонаҳои 

кишоварзӣ ва аҳолии деҳоти Тоҷикистон барномаҳои ҷумҳуриявӣ, соҳавӣ ва 

минтақавӣ оид ба рушди соҳаи кишоварзӣ ва дастгирии аҳолии деҳот мебошанд. 

Кӯшишҳои мақомоти давлатӣ, иштироки фаъол дар таҳияи низоми қарздиҳӣ ва 

молиявии эҳтиёҷоти корхонаҳои кишоварзӣ ва аҳолии деҳот бояд аз ҷониби кори 

мутамаркази созмонҳои худтанзимкунии иштирокчиёни касбии истеҳсолоти 

кишоварзӣ ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ, ки талаботи онҳоро беҳтар медонанд, 

дастгирӣ карда шаванд [10-М], [12-М].  

17. Унсури муҳимтарини инфрасохтори иттилоотии бозори қарзии 

Тоҷикистон бояд агентиҳои мустақили рейтингӣ бошанд. Аҳамияти онҳо зарурати 

дастрас кардани иттилооти дуруст ба қарздиҳандагон ва дигар ташкилотҳои 

молиявӣ доир ба вазъи молиявии қарзгирандагон ва рақобатпазирии маҳсулоти 

онҳо, ки барои қабули қарор доир ба сармоягузорӣ заруранд, хеле муҳим ба ҳисоб 

меравад. Илова бар ин, ташкили шабакаи агентиҳои рейтингӣ ва таъсиси бюро 

бояд ба раванди такмилдиҳии дастгирии қарзӣ ва молиявии субъектҳои 

кишоварзӣ мусоидат намояд [7-М]. 

18. Соҳаи афзалиятноки такмил додани механизми қарзӣ ва молиявӣ дар 

деҳот ин пешниҳоди захираҳои қарзӣ ба хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) мебошад. 

Ин мушкилот, дар қатори дигарҳо, бо даромади пасти истеҳсолоти хурд, 

нобаробарии нархҳо ба маҳсулоти кишоварзӣ ва бозори маҳдуди фурӯш ба миён 

омадааст. Дар кишвар сатҳи қарздиҳӣ ба хароҷоти солонаи субъектҳои 

хоҷагидорӣ барои истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ аз  10-15% -и талабот зиёд 

нест [12-М]. 
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