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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Дар шароити иқтисоди бозорӣ аҳамияти ташаккул 

ва такмили сиёсати сармоягузории корхонаҳои саноатӣ меафзояд, зеро вазъи заминаи 

истеҳсолӣ-техникии корхонаҳо ва рақобатпазирии онҳо дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ 

аз асоснокӣ ва сатҳи самаранокии он вобаста аст. Ҳамзамон, масъалаи баландбардории 

ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноат ҳамчун раванди муҳими иқтисоди миллӣ ба 

шумор рафта, вазъи инфрасохтори он дар минтақаҳои иқтисодии ҷумҳурӣ то ҳол 

имкон намедиҳад, ки ҷалби захираҳои молиявӣ аз хориҷа ба Тоҷикистон дуруст 

батанзим дароварда шаванд. Зарурати ҷалби сармояи ватанию хориҷӣ ба соҳаи 

истеҳсолот, яке аз ҳадафҳои муҳими стратегии давлат ва ҳукумат чӣ дар 

қаламрави кишвар ва чӣ дар сатҳи минтақаҳои ҷумҳурӣ мебошад.  

Тавре зимни Паёмашон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон баён намуданд: «Мо саноатикунонии босуръатро ҳамчун ҳадафи 

чоруми стратегии кишвар қабул кардем, зеро рушди саноат барои таъмин намудани 

устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори 

содиротии мамлакат ва рақобатнокии он замина мегузорад»1. Албатта, барои баланд 

бардоштани иқтидори содиротии мамлакат, дар мадди аввал муҳайё сохтани фазои 

мусоиди сармоягузорӣ бо назардошти таъмини ҷолибияти сармоягузорӣ лозим аст. 

Яке аз мушкилоти ҷиддии корхонаҳои саноати сабуки Тоҷикистон дар марҳилаи 

кунунӣ норасоии шадиди маблағгузорӣ барои эҳтиёҷоти навсозии истеҳсолот ва 

коркарди маҳсулотҳои нимтайёри саноатӣ мебошад. Аз ин лиҳоз, танзими дурусти 

ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук вазъи заминаи истеҳсолӣ-техникии 

корхонаҳоро беҳтар намуда, рақобатпазирии онҳоро дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ 

меафзояд. Зимнан, таъмини рушди устувори саноати сабук танҳо дар сурате имконпазир 

мегардад, ки мушкилот дар танзими ҷолибияти сармоягузорӣ бартараф карда шавад, зеро 

танҳо фазои мусбати мусоид ба афзоиши рақобатпазирии молҳои ватанӣ ва самаранокии 

иқтисодиёт мусоидат мекунад.  

                                                      
1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон/ Душанбе, 

26.12.2019. - [захираи электронӣ]: http://www.prezident.tj/node/21975. 
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Барои гузариши Ҷумҳурии  Тоҷикистон аз давлати содиркунандаи ашёи хоми 

саноатӣ ба мамлакати содиркунандаи маҳсулоти тайёри саноатӣ, дар мадди аввал, бояд 

ба ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои саноатӣ таваҷҷуҳи зарурӣ зоҳир намуд, чунки 

бе таъмини ҷолибияти сармоягузорӣ ба ҷалби маблағгузориҳои иловагӣ дар соҳаи саноат 

ноил гардидан ғайриимкон аст. 

Ҳамин тариқ, аҳамияти ин тадқиқот аз зарурати таҳлили ҳамаҷонибаи иқтисодии 

фаъолияти сармоягузории корхонаҳои саноати сабук вобаста аст, ки ин имкон медиҳад 

тавсияҳои методологӣ оид ба баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи 

саноати сабуки  Ҷумҳурии Тоҷикистон бароварда шаванд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Ба масъалаи табиати иқтисодии сармоягузорӣ 

ва танзими давлатии он таҳқиқотҳои олимони хориҷӣ Бейм Ҷ., Дорнбурси Р., Кейнс 

Ҷ.М., Лоренс Г., Маркс К., Пигу А., Рикардо Д., Самуэлсон П., Сималензи Р., Смит А., 

Фишер С., Ҷоник М.Д., Шарп У. ва дигарон, олимони ватанӣ: Комилов С.Ҷ., Қаюмов 

Н.К., Қодирзода Д.Б., Назаров Т.Н., Раҳимов Р.К., Саидмуродов Л.Х., Саидмуродова 

М.А., Солеҳзода А.А., Хушвахтзода Қ.Х. ва дигарон бахшида шудааст.  

Хусусиятҳои ҷалби сармоягузориҳои хориҷӣ ва ҷолибияти он дар рушди 

иқтисодиёти миллӣ вобаста ба соҳа дар корҳои илмии олимони хориҷӣ: Владимровна 

Б.И., Волинская О.А., Горяинова Л.В., Ендовитский Д.А., Жукова Ю.С., Мелай Е.А., 

Мудрёха Н.В., Петрушина Л.О., Пласкова Н.С., олимони ватанӣ: Бобоев А.А., 

Гулмамадов А.В., Иброҳимзода И.Р., Қодиров Ф.А., Тошматов М.Н., Умаров Х.У. ва 

дигарон дарҷ гардиданд. 

Ба таҳқиқи масъалаҳои сармоягузорӣ ва муҳити институтсионалии он дар 

корхонаҳои саноатӣ корҳои илмии олимони хориҷӣ: Алехина О.А., Афонасова М.А., 

Глушенко М., Горяинова Л.В., Доронина Н.Г., Ендовитский Д. А., Павлова Л.Н., 

Федорова В.А., олимони ватанӣ: Ғаниев Т.Б., Исайнов Ҳ.Р., Низомова Т.Д., Обидов Ф.С., 

Одинаев Ҳ.А., Султонов З.С., Тағоев Ҷ., Улуғхоҷаева Х.Р., Уроқов Д.У., Усманова Т., 

Файзуллоев М.Қ., Ҷурабоев Ғ. ва дигарон бахшида шуданд. 

Дар айни ҳол, дар корҳои олимони номбурда масъалаҳои баланд бардоштани 

нерӯи захираҳои молиявӣ ба воситаи таъмини ҷолибияти сармоягузорӣ, танзим давлатии 
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хусусиятҳои хоси ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои саноати сабук ва омилҳои 

таъсиррасони он, роҳҳои ҷалби сармояи хориҷӣ ба соҳаи саноати сабук ва инфрасохтори 

он 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 рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», ки бо 

қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 марти соли 2018, № 159, «Стратегияи 

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030», ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2016, № 392, «Барномаи рушди 

саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022», ки бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2019, № 128, «Барномаи 

саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025», ки бо 

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 майи соли 2020, № 293 тасдиқ шудаанд, 

мутобиқат менамояд. 

 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот - таҳияи асосҳои назариявию методологии эҳё ва рушди 

соҳаи саноати сабук тавассути таъмини ҷалби сармоя, инчунин истифодаи самараноки 

нерӯи захиравии соҳа ва фароҳам овардани заминаҳои афзоиши ҷузъи содиротии 

саноати сабук мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Мутобиқи мақсади таҳқиқоти диссертатсионӣ вазифаҳои 

асосии зерин муайян ва ҳал карда шуданд: 

- таҳқиқ ва шарҳи табиати иқтисодии сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ 

дар соҳаи саноати сабук, ҳамчунин муайян намудани омилҳои таъсиррасон ба раванди 

ҷолибияти сармоягузорӣ; 

- асоснок намудани ҷанбаҳои институтсионалӣ ва низоми қонунгузории 

танзимкунандаи ҷолибияти сармоягузорӣ; 

- баррасии вазъи соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муайянсозии 

тамоюлҳои рушд дар даврони соҳибистиқлолӣ;  
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- таҳлили вазъи маҷмӯи нишондиҳандаҳои базавӣ ва баррасии муаммоҳои 

баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

- коркарди роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ ба саноати сабук ва инфрасохтори он дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- таҳияи модели ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва истифодабарии он 

дар саноати  сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон.   

Объекти таҳқиқот раванди баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Мавзӯи таҳқиқот муносибатҳои иқтисодӣ-молиявӣ ва истеҳсолие мебошанд, ки 

дар раванди ташаккул ва рушди корхонаҳои саноати сабук ҳангоми баландбардории 

ҷолибияти сармоягузорӣ ба миён меоянд.  

Фарзияи таҳқиқоти имӣ аз алоқамандии мусбии ҳаҷми афзоиши ҷалби 

сармоягузориҳо дар соҳаи саноати сабук бо мавҷудияти ҷолибияти мусоиди 

сармоягузорӣ иборат мебошад. Дар ин раванд, афзоиши ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулотҳои саноатӣ, хусусан саноати сабук аз ҳаҷми ҷалби саромоягузориҳои ин 

соҳа вобаста буда, ҷолибияти сармоягузорӣ ба ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноати сабук мутаносибии ростаро пайдо мекунад.  

Асосҳои назариявии таҳқиқотро корҳои илмии намояндагони мактабҳо 

ва равияҳои гуногун дар соҳаи ташаккулдиҳӣ ва амалисозии сиёсати муосири 

сармоягузорӣ, ҷанбаҳои бунёдӣ оид ба рушди муносибатҳои молиявию иқтисодӣ, 

инчунин натиҷаи таҳқиқотҳои монографӣ ва интишоротҳои илмӣ вобаста ба 

мавзӯи таҳқиқот ташкил медиҳад. 

Асосҳои методологии таҳқиқотро усулҳои диалектикӣ оид ба мавзӯи 

таҳқиқот ташкил медиҳад, ки омӯзиши пайдарҳамии муносибатҳои молиявӣ ва 

сармоягузориҳоро дар инкишоф ва боҳамалоқамандӣ таъмин мекунанд. Дар кори 

илмӣ чун анъана усулҳои умумиилмӣ истифода шудаанд, ба монанди, 

абстраксияи илмӣ, таҳлили мантиқӣ, синтез. Ба сифати усулҳои махсус истифода 
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шудаанд: таърихӣ, системавӣ, комплексӣ, гурӯҳбандӣ, моделронӣ, муқоисавӣ, 

индексӣ, монографӣ ва ғайра. 

Сарчашмаи маълумот аз ҷамъбасткуниҳо ва хулосаҳои назариявӣ, санадҳои 

меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фармонҳои Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки 

миллии Тоҷикистон, маводҳои конфересияҳои илмӣ-амалӣ, монография ва дигар 

маводҳое, ки дар нашриёти даврӣ чоп гардидаанд, захираҳои иттилоттии шабакаи 

«Internet», коркардҳои шахсии муаллиф иборат мебошанд.  

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия дар заминаи кафедраи молия ва 

суғуртаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар тули солҳои 2013-2021 анҷом дода 

шудааст. 

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз асосноксозии назариявии 

баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ ва коркарди тавсияҳои амалӣ доир ба такмили 

рушди фаъолияти корхонаҳои саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. 

Натиҷаҳои асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ, ки дорои навгонии илмӣ мебошанд, 

инҳоянд: 

- моҳияти табиати иқтисодии сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ дар 

соҳаи саноати сабук, инчунин муайян намудани омилҳои таъсиррасон (дохилию берунӣ) 

ба ҷолибияти сармоягузорӣ пешниҳод гардида, илман исбот шудааст, ки сармоягузорӣ  

ҳамчун омил метавонад барои ба азнавсозии иқтидорҳои истеҳсолӣ, зиёдшавии ҷойҳои 

нави корӣ, афзоиши шуғли аҳолӣ, пастшавии нархи молҳо ва афзудани сифати онҳо, 

баланд гардидани рақобатпазирии молҳои истеҳсоли дохилӣ ва дар ниҳояти кор ба 

беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва нуфузи кишвар дар ҷомеи ҷаҳонӣ мусоидат 

намояд; 

- таъсири назарраси ҷанбаҳои институтсионалӣ ва низоми қонунгузории кишвар 

ба раванди беҳдошти ҷолибияти сармоягузорӣ дар пояи таҳияи маҷмӯи чорабиниҳои 
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давлатӣ оид ба пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ, қарзҳои буҷетӣ ва таъмини бехатарии 

корхона ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук бо 

мақсади ҷалби сармоягузориҳои дарозмуддат муайян карда шудааст; 

- дар асоси таҳлили маҷмӯи нишондиҳандаҳои базавӣ ва иловагӣ тамоюлҳои 

рушди соҳаи саноати сабук ва вобастагии байниҳамдигарии иштирокчиёни бозори 

маҳсулоти саноатӣ муайян карда шудаанд;  

- тавассути нишондиҳандаҳои маҷмӯӣ (макроиқтисодӣ) ва соҳавӣ вазъи раванди 

сармоягузорӣ ба соҳаи саноати сабук баҳогузорӣ карда шуда, муаммоҳои асосии 

баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ ба соҳаи мазкур ошкор карда шудаанд; 

- роҳҳои ҷалби сармоягузорӣ ба саноати сабук ва инфрасохтори он дар 

Тоҷикистон, ки ба дигар кардани механизми низоми андозситонӣ дар корхонаҳои 

саноати сабук, ҷоннок намудани фаъолияти бозори фондӣ барои васеъ намудани 

имкониятҳои ҷалби захираҳои молиявии корхонаҳои саноати сабук ва тавлиди 

гуногуншаклии раванди ҷалби сармоягузориҳо алоқаманданд, асоснок карда шудаанд;  

- модели математикии арзёбии ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва 

истифодаи он дар соҳаи саноати  сабуки Тоҷикистон то давраи соли 2030 коркард 

гардид, натиҷаи модел нишон дод, ки ҳангоми ба 1% афзудани сармоягузориҳои 

мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард, шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 

ба 0,2% меафзояд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

-   назарияи муосири сармоягузорӣ ва танзими ҷолибияти он ба соҳаи саноати 

сабук; 

- ҳолати муосири фазои сармоягузорӣ ва фаъолгардонии сармоягузорӣ дар соҳаи 

саноати сабуки кишвар ва ошкорсозии омилҳое, ки  ба онҳо таъсири манфӣ мерасонанд;  

- вобастагии рушди самараноки саноати сабуки кишвар ба афзоиши ҳаҷми 

сармоягузорӣ ва истифодабарии оқилонаи онҳо; 

- имкониятҳои воқеии афзоиши ҳаҷми сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ дар 

Тоҷикистон ва таъсири онҳо ба болоравии самаранокии иқтисодии соҳаҳои 

афзалиятноки саноати сабуки кишвар; 
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 - роҳҳои такмили механизми ҷалби сармоягузорӣ ба саноати сабук ва 

инфрасохтори он дар Тоҷикистон; 

- дурнамои рушди сармоягузории мустақими хориҷӣ ба саноати сабуки 

Тоҷикистон то давраи соли 2030. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот дар амиқ намудани методологияи 

иқтисодӣ-молиявӣ ва таҳлили институтсионалии беҳдошти ҷолибияти сармоягузорӣ дар 

соҳаи саноати сабук, муайянсозии ҷанбаҳои муҳими  танзими сармоягузорӣ ва коркарди 

консепсияи рушди он дар оянда инъикос меёбад. Хулоса ва тавсияҳои пешниҳодгашта 

таҳқиқоти мавҷударо дар бахши сармоягузорӣ пурра сохта, метавонанд ба пояи низоми 

фаъолияти корхонаҳои саноатӣ, ки ба рушди самараноки иқтисоди миллӣ равона карда 

шудааст, ворид карда шаванд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ аз коркарди тавсияҳои 

мушаххас оид ба такомули усулҳои ҷалби сармоягузориҳо ва истифодаи онҳо дар 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст.  

Татбиқи чораҳои пешниҳодгардида оид ба беҳдошти ҷолибияти сармоягузорӣ 

имкон фароҳам меорад, то бо тартиби ҷузъӣ механизми самаранок идоракунии сармояи 

дохиливу хориҷӣ дар корхонаҳои саноати сабук таҳқиқ карда шавад. Такмилдиҳии 

низоми ҷолибияти сармоягузорӣ ба таҳкими устувории молиявии корхонаҳои саноатӣ 

мусоидат хоҳад кард.  

Хулосаҳои асосии назариявӣ ва амалии диссертатсия метавонанд дар фаъолияти 

ташкилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва амалии бахши саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истифода карда шаванд. Паҳлӯҳои алоҳидаи диссертатсия метавонанд ҳангоми 

таълимдиҳии фанҳои дарсии «Иқтисодиёти саноат» «Сармоягузорӣ», «Иқтисоди миллӣ» 

ва «Иқтисодиёти корхонаҳо» ва ғайра 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. 
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Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Таҳқиқот ба 

бандҳои зерини  Шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба ихтисоси 08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз мутобиқ аст: 

2.14. - Маблағгузории равандҳои сармоягузорӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; 2.28. - 

Методология ва ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии таъмини худмаблағгузории маҳаллӣ; 3.20. 

- Сарчашмаҳои маблағгузории субъектҳои хоҷагидорӣ, проблемаҳои муносибкунонии 

сохтори сармоя; 3.25. - Молияи равандҳои инвеститсионӣ ва инноватсионӣ, афзорҳои 

молиявии сармоягузорӣ; 4.7. - Механизми стратегияи инвеститсионии пасандозҳои 

аҳолӣ; 4.8. - Рушди муносибатҳои молиявӣ ва қабули қарорҳои молиявии инвеститсионӣ 

дар ҳоҷагии хонаводагӣ; 10.9. - Махсусияти маблағгузории бонкҳо ба фаъолияти 

сармоягузорӣ, шумораи корхонаҳои саноатии соҳаҳои гуногун ва шаклҳои ташкилӣ - 

ҳуқуқӣ. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 

Саҳми шахсии муаллиф аз коркарди тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба 

ҷолибияти сармоягузории  саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти 

хусусиятҳои соҳа иборат мебошад. Дар заминаи ҷамъбастнамоиҳои назариявӣ, 

таҳлил ва пешниҳоди тавсияҳо методикаи таъмини ҷолибияти сармоягузории  

саноати сабук кор карда баромада шудааст. Натиҷаҳои ҷудогонаи таҳқиқоти 

дисертатсиониро метавон ҳангоми коркардабарории муқаррароти назариявӣ ва 

методологӣ оид ба мукамалгардонии заминаҳои меъёрӣ-ҳуқуқии ҷолибияти 

сармоягузории  саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда шавад.  

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Нуктаҳои асосии таҳқиқоти 

диссертатсионӣ дар шакли маърӯзаҳои аз тарафи муаллиф пешниҳодшуда дар 

конференсияҳо ва семинарҳои ҷумҳуриявию байналмиллалӣ, семинару конфронсҳои 

дохилидонишгоҳии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (солҳои 2013-2021) муҳокима 

шудаанд.   

Хулоса ва натиҷаҳои диссертатсияи мазкур ба Вазорати саноат ва технологияҳои 

нави Ҷумҳурии Тоҷикистон (№10 – 727, аз 30.03.2022), Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
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(№81/1-дс, аз 18.02.2022) барои истифода пешниҳод шудаанд. Санадҳо оид ба татбиқи 

паҳлуҳои таҳқиқот мавҷуданд.  

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Нуктаҳои асосии диссертатсия дар 

22 мақолаҳои муаллиф, аз ҷумла 6 мақолаи илмӣ дар маҷаллаву нашрияҳои мансуб ба 

номгӯи маҷаллаву нашрияҳои тақризшаванда ва тавсиянамудаи КОА-и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд. Ҳаҷми умумии корҳои илмии 

чопгардида оид ба мавзӯи диссертатсия ба 6,0 ҷ.ч. баробар аст.   

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

тавсияҳо, рӯйхати адабиёти истифодашуда иборат аст. Диссертатсия дар ҳаҷми 183 

саҳифаи матни компютерӣ иншо гардидааст. Дар диссертатсия 20 ҷадвал ва 20 расм 

мураттаб гардида, рӯйхати адабиёти истифодашуда аз 172 номгӯ иборат мебошад.  

 

ТАВСИФИ ЗЕРБОБҲО ВА БОБҲОИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима мубрамияти мавзӯъ асоснок шуда, сатҳи омӯзиши он аз нуқтаи 

назари илмию амалӣ баррасӣ гардида, мақсад, вазифаҳо, мавзӯъ ва объекти таҳқиқотӣ 

ишора гардида, навигарии илмӣ ва аҳамияти амалии натиҷаҳои таҳқиқотӣ нишон дода 

шудаанд.  

Дар боби аввал - «Асосҳои назариявию методологии танзими ҷолибияти 

сармоягузории саноати сабук» асосҳои назариявии фаъолияти сармоягузорӣ ва 

тавсифи унсурҳои асосии он, омилҳои таъсиррасон ба ҷолибияти сармоягузорӣ, таъмини 

шароити институтсионалӣ ва қонунгузории танзими ҷолибияти сармоягузорӣ таҳқиқ 

шудаанд.  

Дар боби дуюм - «Тамоюли рушд ва ҳолати муосири сармоягузорӣ дар соҳаи 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» тамоюли асосии рушди соҳаи саноати сабуки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар даврони соҳибистиқлолӣ, таҳлили раванди сармоягузорӣ дар 

соҳаи саноати нассоҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хусусиятҳои арзёбии ҷолибияти 

сармоягузории корхонаҳои саноати сабук таҳлил ва баҳогузорӣ гардидааст. 

Дар боби сеюм - «Дурнамои такмили ҷолибияти сармоягузории саноати 

сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон» муаммоҳои ҷолибияти (ҷалби) сармоягузорӣ дар 
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саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳҳои беҳтарсозии ҷалби сармоягузорӣ ба 

саноати сабук ва инфрасохтори он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, модели ҷалби 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва истифодаи он дар соҳаи саноати  нассоҷиву 

дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян ва пешниҳод гардидаанд.  

Дар хулосаи диссертатсия таклифу пешниҳодҳои илман асоснок оид ба 

баландбардории ҷолибияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар оянда оварда шуда, роҳҳои дар амал татбиқ намудани онҳо дар шароити 

иқтисоди бозорӣ пешниҳод карда шудаанд.  
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ ТАНЗИМИ 

ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ САНОАТИ САБУК 

1.1. Асосҳои назариявии фаъолияти сармоягузорӣ  

ва тавсифи унсурҳои асосии он 

 

Дар замони муосир ҳолати иқтисодию иҷтимоии ҳар як мамлакат бо 

нишондиҳандаҳои муайяни иқтисодӣ баҳогузорӣ карда мешавад. Бояд қайд 

намуд, ки дар раванди баҳогузории иқтисодиёти миллӣ ва муайян намудани 

ҳолати иҷтимоию иқтисодии он нишондиҳандаҳои аввалиндараҷа ин ҳаҷми ММД 

(маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ) ва ҳаҷми даромади аҳолӣ ба шумор меравад. Зикр 

кардан ба маврид аст, ки ба ҳар яке аз ин нишондиҳандаҳо омилҳои гуногун 

таъсир мерасонанд, ки дар навбати аввал омили муҳимтарин, ин рушди 

истеҳсолоти мамлакат ва ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолгардида, ба шумор меравад.  

Соҳаи саноат яке аз соҳаҳои муҳимтарини иқтисодиёти миллӣ ба шумор 

меравад, зеро он пояи афзоиши маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, манбаи асосии ҷойҳои 

корӣ ва сарчашмаи асосии ғанӣ гардонидани буҷети давлат ба шумор меравад. 

Рушди соҳаи саноат бо назардошти хусусиятҳои алоҳидаи ҳар як зерсоҳа аз 

фишангҳои гуногуни иқтисодӣ ва иҷтимоӣ вобастагӣ дорад, ки ин як василаи нав 

намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ, таъмини маводҳои зарурии истеҳсолӣ ва таъмин 

намудан бо мутахассисони баландихтисос ва ғайра мебошанд. Аммо, бояд  ба 

инобат гирифт, ки яке аз пояи асосии рушди соҳаи саноат ин таъмини захираҳои 

молиявӣ мебошад, зеро сарчашмаи асосии он дар шароити бениҳоят душвори 

иқтисодиёти миллӣ ин ҷалби сармоягузорӣ аст. 

Яке аз қисматҳои муҳим ва аввалиндараҷаи фишанги таъминкунандаи 

тағйирёбии нишондиҳандаи ММД ин сармоягузорӣ мебошад. 

Иқтисодчиён мафҳум ва ҳолати сармоягузориро барои беҳтар дарк 

намудани муҳити тағйирёбии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ва расонидани хизматҳо 

аз ҷониби субъектҳои иқтисодӣ мавриди омӯзишу таҳқиқот қарор доданд. Дар 

раванди идоракунии ҳолати макро- ва микроиқтисодӣ бояд асосҳои назариявии мафҳуми 

«сармоягузорӣ ва ҷолибияти он» амиқ карда шаванд. 
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Масъалаи табиати иқтисодии «сармоягузорӣ ва ҷолибияти он» дар илми молия ва 

иқтисод ҳамчун маҳаки асосӣ ба ҳисоб меравад. Дар ин замина, ақидаҳо доир ба моҳияти 

иқтисодии сармоягузорӣ  ва ҷолибияти он хело зиёд буда, ҳатто ақидаи ягона барои 

муйян намудани табиати аслии онҳо вуҷуд надорад (ниг. ба ҷадвали 1.1.1). 

Ҷадвали 1.1.1. -  Моҳияти иқтисодии сармоягузорӣ ва ҷолибияти он* 

Муҳақиқони 

соҳаи иқтисод 
Нуқтаи назари муҳақиқон 

1 2 

Смит А.  «Вақте ки мо муқоиса кардем ... вазъи мардумро дар ду давраи 

мухталиф дарёфтем, ки маҳсулоти тайёри замин ва меҳнати он дар 

давраи дуввум нисбат ба давраи қаблӣ меафзояд, заминҳои онҳо хуб 

истифода мегардиданд, савдои онҳо васеътар гариданд, пас мо итминон 

дошта метавонем, ки сармоя дар фосилаи байни ин ду давра афзудааст 

...»2. 

Маркс К. Сармоя ин ҷунбиш, раванди гардишест, ки марҳилаҳои мухталифро тай 

мекунад, раванде, ки дар навбати худ се шакли гуногуни муомилотро 

(сармоягузорӣ, афзоиши арзиши сармоя, даромад ва фоида) дар бар 

мегирад3. 

Валинурова Л.С., 

Казакова О.Б. 

Сармоягузорӣ - ин гузоштани сармоя бо мақсади гирифтани фоида, ё ин 

ки ба хотири ноил гардидан ба ҳадафҳои дигари муфид мебошад4. 

Машкин В.И. Ҷолибияти сармоягузорӣ ин гузоштани сармоя бо шароитҳои муайян, 

ҳангоми интихоби объекти сармоягузорӣ ба афзалиятҳои сармоягузор 

мебошад5. 

Бирман Г.,  

Шмидт С. 

Ҷолибияти сармоягузорӣ - маҷмӯи нишондиҳандаҳои вазъи молиявии 

корхонаро ифода мекунад6. 

Ендовицкий Д.А.,  

Никольская Е.Г., 

Крутик А.Б. 

Ҷолибияти сармоягузорӣ хусусияти умумии раванди бартарафнамоии 

ҳамаи камбудиҳо ва бартариҳои корхонаи мавриди баррасӣ мебошад7. 

Камаров К.А. Ҷолибияти сармоягузорӣ ин таносуби пешбинишавандаи даромад ва 

хавфи сармоягузорӣ, аз ҷумла фазои сармоягузорӣ ё нишондиҳандаи 

баръакси он - индекси хавфҳо мебошад8. 

                                                      
2 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов./А. Смит — М.: Эксмо, 2007. — 

(Серия: Антология экономической мысли). С.369. 
3 Маркс К. Капитал./ К. Маркс – М.: Издательство политическая литература, 1975. – Т. 2. 752 с. (Ст.509). 
4 Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Управление  инвестиционной  деятельностью Текст // Л.С. 

Валинурова, О.Б. Казакова /.  –  М. : КНОРУС, 2005. – 384 с. 
5 Машкин В. Управление инвестиционной привлекательностью реального сектора экономики региона // 

СЕВЕР промышленный. 2007. № 9. С.12. 
6 Бирман Г., Шмидт С. Капиталовложения. Экономический анализ инвестиционных проектов: пер. с 

англ. под ред. Л. П. Белых. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. С.320. 
7 Ендовицкий Д.А. Инвестиционный анализ в реальном секторе экономики: под ред. 

Гиляровской Л.Т. М.: Финансы и статистика, 2003. С.46. 
Крутик А.Б., Никольская Ё.Г. Инвестиции и экономический рост предпринимательства. СПб.: Лань, 

2000. С.69. 
8 Камаров К.А. Показатели инвестиционной привлекательности хозяйствующих субъектов в условиях 

иннованционной экономики. [Текст] / К.А. Камаров. Иркутск: Вестник Ир ГТУ,№ 2 (42), 2010, С.67-72. 
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Идомаи ҷадвали 1.1.1 

1 2 

Қаюмов Н.Қ.,  

Умаров Ҳ.У.  

Ҷолибияти сармоягузорӣ ин рейтинги кишвар барои ҷалби 

сармоягузорон бо мақсади сармоягузории асосӣ ба хотири суръат 

бахшидан ба рушди иқтисодӣ мебошад9. 

Қодирзода Ф.А. Ҷолибияти сармоягузорӣ аз мавҷудияти иқтидори истеҳсолии кишвар 

ва минтақа, хусусиятҳои сифатӣ ва миқдории онҳо, сохтори соҳавӣ ва 

такрористеҳсолкунии истеҳсолот вобаста аст10. 

Раҳимов Т.Р. Ҷолибияти сармоягузорӣ ҳамчун натиҷаи арзёбии субъективӣ ва 

хусусиятҳои объективии фазои сармоягузорӣ дар минтақа тафсир карда 

мешавад11. 

Бабаев А.А. Ҷолибияти сармоягузорӣ бо меъёри ҳудудӣ, ки тавсифкунандаи 

дурнамо, самаранокӣ ва сатҳи ҳадди ақалли хавфи сармоягузорӣ дар 

соҳа, минтақа ва давлат мебошад12. 

Ақидаи  

Муаллиф 

Сармоягузорӣ ин воситаҳои пулӣ, арзишҳои молумулкӣ ва зеҳнии 

давлат, ашхоси воқеию ҳуқуқӣ фаҳмида мешавад, ки ба таъсиси 

корхонаҳои нав, васеъ гардонидан, таъмир намудан ва аз лиҳози 

техникӣ ҷиҳозонидани корхонаҳои амалкунанда, бадастории амволи 

ғайриманқул, саҳмияҳо, дигар коғазҳои қиматнок ва дигар дороиҳо бо 

мақсади гирифтани фоида, инчунин ноил гардидан ба дигар натиҷаҳои 

муфид равона карда шудааст, мебошад. 

Ҷолибияти сармоягузории корхонаҳо ин тавсифи корхонаҳои алоҳида 

бо имкониятҳои рушд, самаранокии истифодабарии дороиҳо ва 

бозоргирии онҳо, ҳолати пардохтпазирӣ ва устувории молиявӣ 

мебошад13. 

* Таҳияи муаллиф. 

Зимни таҳқиқот муайян гардид, ки ҷалби сармоя ва ҷолибияти он ба вазъи 

фазои сармоягузории мамлакат вобастагӣ дошта, он дар худ маҷмӯи механизмҳои 

иқтисодӣ ва ташкилии таъсиррасонандаи мақомоти давлатии сатҳи ҷумҳурӣ ва 

минтақавӣ ё худи корхонаи саноатиро дар раванди ташаккулёбии фазои мусоиди 

сармоягузорӣ шомил менамояд. Аз нуқтаи назари мазкур бармеояд, ки маҳаки 

асосии ҷараёни таъсиррасонии фаъолияти сармоягузорӣ ин ҷолибияти 

сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад. Он барои коркарди сиёсати фаъолияти 

                                                      
9 Каюмов, Н.К., Умаров, Х.У. Глобализация экономики и внешнеэкономические связи Таджикистана. 

[Текст] / Н.К. Каюмов, Х.У. Умаров, –Душанбе: Деваштич, 2005, С.192. 
10 Кодирзода Ф.А. Классификация и взаимозависимость макроэкономических и инвестиционных рисков. 

Журнал экономика Таджикистана, 2020. № 4(2).2020. – С.19. 
11 Рахимов, Т.Р. Механизм формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе. Томск: 

Автореферат диссертации- 2007, C.11. 
12 Бабаев, А.А. Оценка инвестиционной привлекательности сельского хозяйства. [Текст] / А.А. Бабаев, 

Душанбе: Автореферат диссертации – 2010, С.8. 
13 Розиев, Д.А. Нақши сармоя ва ҷалби сармоягузорӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоқикистон [Матн] / Д.А. Розиев // 

Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (маҷалаи илмӣ).  Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ,  «Маркази табъу нашр 

баргардон ва тарҷума», Душанбе, 2017. -№2/10. С.101. 
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сармоягузорӣ замина гузошта, ҳамзамон, ҳамчун натиҷаи мустақими сиёсати 

сармоягузории давлат баромад мекунад. 

Дар рушди иқтисодиёт нақши муҳимро боварӣ, иттилоот ва мутахасисони 

соҳибтаҷриба мебозанд. Дар даврони гузашта ин омилҳо номукаммал буданд ва 

маҳз ба ҳамин сабаб доир ба масъалаи фаъолияти сармоягузорӣ дар сатҳи хуб 

таҳқиқот гузаронида намешуд. 

Ҳангоми тараққиёти илму техника, ба вуҷуд омадани фаҳмишҳои гуногун 

ба монанди тавварум, муфлисшавӣ, пасандоз ва ғайраҳо дар асосҳои қонунҳои 

мукаммалгардида ба вуҷуд омадани боварӣ мафҳуми сармоягузорӣ (инвеститсия)-

ро низ ба вуҷуд овард. 

Гузариш ба низоми муносибатҳои иқтисоди бозорӣ ба худ як қатор 

муаммоҳоро ворид намуд, ки аз байни онҳо аз ҳама муҳиммаш масъалаи 

сармоягузорӣ (инвеститсия) ва фаъолияти сармоягузорӣ (фаъолияти 

инвеститсионӣ) -и корхона мебошад.  

Сармоягузорӣ – дар замони муосир яке аз мафҳумҳое ба шумор меравад, 

ки дар падидаҳои иқтисодӣ бениҳоят зиёд вомехӯрад. Мафҳуми сармоягузорӣ аз 

калимаи лотинии investio – «мепӯшонам», «ворезӣ менамоям», «мегузорам» ба 

вуҷуд омада, гузоштани сармояро ба фаъолияти муайян баён менамояд. 

Барои равшану возеҳ дарк намудани мафҳуми «сармоягузорӣ» ба ҳар як 

таҳқиқоти илмӣ зарур меояд, ки ба мафҳуми «сармоя» ва «сармоягузорӣ» назаре 

гузошта шавад.  

Оид ба моҳият, мазмун, таркиб, намуд, сарчашмаи ташаккул ва истифодаи 

сармоя дар адабиёти иқтисодӣ ақидаҳои гуногун мавҷуданд. 

Мафҳуми сармоя аз нигоҳи мактабҳои иқтисодӣ ба таври гуногун шарҳ 

дода шудааст. Асосгузори мактаби марксистии ақидаҳои иқтисодӣ К. Маркс 

мафҳуми сармояро чунин шарҳ додааст – «сармоя (капитал) маблағҳои муайяни 

пулӣ ва молҳои тайёр, ки ҳамчун натиҷаи истисмор ва азхудкунии сармоядор 
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сурат мегирад, мебошад»14. Ба андешаи К. Маркс сармоя чиз набуда, ҳамчун 

муносибатҳои истеҳсолии муқаррарии ҷомеа баромад мекунад. 

Намояндаи мактаби неоклассикӣ П. Самуэлсон сармояро ҳамчун омили 

миёнарави истеҳсолот медонад, ки он ҳамчун кулли неъматҳои моддӣ, дороиҳои 

ғайримоддӣ ва донишу маҳорати инсониро дар назар дорад. 

Классикони илми иқтисодӣ А. Смит ва Д. Рикардо мафҳуми сармояро дар 

таҳқиқотҳои илмии худ ба таври зерин шарҳ додаанд: ба ақидаи А. Смит дар зери 

сармоя меҳнати андӯхташудаи коргарон дарҷ мегардад, ки он бо мақсади ба даст 

овардани неъматҳои муайяни молӣ ва ғайримолӣ дар назар аст. Аммо, тибқи 

ақидаи Д. Рикардо – сармоя ин маҷмӯи воситаҳои истеҳсолот ба шумор мераванд. 

Дигар гурӯҳи иқтисодчиён, ба монанди Т.Н. Назаров15, М.Х. Саидов16, Х.Р. 

Улуғхоҷаева, Д.У. Уроқов17 ва дигарон бар он ақидаанд, ки захираҳои пулие, ки 

бо мақсади истеҳсоли молу маҳсулот ва бурда расонидани он ба истеъмолкунанда 

масраф карда мешавад, сармоя мебошад. 

Сармоя яке аз омили муҳимтарини истеҳсолот мебошад. Фаъолияти 

соҳибкорӣ ба туфайли сармоя ҷоннок шуда, қувваи лозимаро соҳиб мегардад. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки сармоя яке аз унсурҳои намоёни бозорӣ мебошад, ки ба 

соҳибони худ натиҷаи иқтисодӣ меоварад.  Баъзе олимон онро фоида, дигарон 

онро фоизи қарз, рента ё ҳаққи иҷора номгузорӣ кардаанд, аммо дар кадом ҳолат 

набошад, он ба соҳибаш, яъне сармоягузор натиҷаи иқтисодӣ медиҳад. 

Сармоя - тамоми захираҳои бадастовардашудаи истеҳсолӣ, пулӣ ва дар 

шакли молӣ мебошад, ки барои бавуҷудоии неъматҳои моддӣ заруранд. Ҳаракати 

байналхалқии сармоя дар асоси тақсимоти байналхалқии он ҳамчун омили 

истеҳсолот асос ёфтааст, ки таърихан ба вуҷуд омадааст. Тақсимоти байналхалқии 

сармоя, на танҳо дар мамлакатҳое, ки захираҳои бойи воситаҳои моддиро доро 

                                                      
14 Маркс, К.Г. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. Кн. I: Процесс производства капитала / 

К.Г. Маркс. М., 1949. -158 с. 
15 Назаров Т.Н. Экономическая реформа, сотрудничество и безопастность (проблемы и суждения). 

[Текст]/ Т.Н. Назаров. – Душанбе: «ЭР-граф», 2013. С.66. 
16 Саидов, М.Х. «Экономика, инвестиции и маркетинг высшего образования» [Текст]/ М.Х. Саидов. Т.: 

«Молия», 2002. Ст. 198.  
17 Улугходжаева Х.Р., Ураков Д.У. Развитие рынка ценных бумаг в Республике Таджикистан [Текст] / 

Х.Р. Улугходжаева, Д.У. Ураков. Учеб. пос., Опеч. в типог. ООО НПЦ ОРГТ, 2001 г. - С.9. 
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ҳастанд ба вуҷуд меоянд, балки боз дар он анъаноти гуногуни таърихӣ ва 

таҷрибаи истеҳсолӣ, дараҷаи инкишофи истеҳсоли мол ва механизмҳои бозорӣ, 

инчунин захираҳои дигари пулию молӣ ифода меёбанд. Мавҷудияти захираи 

ҷамъкардашудаи сармоя заминаи асосии сармоягузорӣ ва тавсифёбии истеҳсолот 

мебошад. 

Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ сармоя бештар на аз нигоҳи назариявӣ, 

балки аз нуқтаи назари омили тавлидот таҳлилу тавсиф карда мешавад. Зери 

мафҳуми сармоя дар бозори омилҳо: бино, таҷҳизот, мошинҳои корӣ, дастгоҳҳо 

ва захираҳое, ки асосан дар доираи тиҷорат маҳфузанд, дар назар дошта мешавад.  

Аз гуфтаҳои овардашуда бармеояд, ки сармоя бояд дорои чунин 

хусусиятҳо бошад: 1) мазмуни зоҳирӣ; 2) мақсад ва мақоми истифода; 3) дорои 

натиҷаи ниҳоӣ. 

Аз ин лиҳоз, ба сармоя чунин таъриф рост омаданаш хело  мувофиқи  

мақсад мебошад: Сармоя гуфта маҷмӯи захираҳои молӣ ва воситаҳои пулие дар 

назар дошта мешавад, ки дар ҷараёни истеҳолот иштирок карда, дар натиҷаи 

фаъолияти босамар арзишаш меафзояд. Бо назардошти он ки дар замони муосир 

дар зери мафҳуми сармоя маҷмӯи воситаҳои пулӣ дар назар дошта мешаванд, вале 

барои дарки васеътари моҳияти таърифи умумии сармоя шакли дигареро меорем. 

Сармоя – ин маҷмӯи захираҳо ва пулҳое мебошад, ки ба мақсади эҳё ва ташкил 

намудани тавлиди молу хизмат ва гирифтани фоида нигаронида шудааст.  

Дар илми иқтисодиёт ду тарзи маънидодкунии сармоя вуҷуд дорад: 

1. Сармоя ҳамчун маҷмӯи омилҳои истеҳсолот. Дар зери мафҳуми сармоя 

дар бозори омилҳои истеҳсолот сармояи ҷисмонӣ, яъне: дастгоҳ, техника, 

технология, биноҳо, иншоотҳо ва ғайраҳо дар шакли муайянсозии арзишашон 

фаҳмида мешавад. Аз ин рӯ, дар ин маврид бозори сармоя як қисми бозори 

омилҳои истеҳсолотро нишон медиҳад. Субъектҳои асосии бозори сармоя, доираи 

соҳибкорон ва доираи соҳибкорони ҳамфикр ба ҳисоб меравад. Тақозо ба сармоя 

дар бозори омилҳо ҳамчун тақозои корхона ба сармояи ҷисмоние, ки барои 

амалигардонии лоиҳаҳои маблағгузории корхонаҳо заруранд, баромад менамоянд. 



 

 
 

19 
 

2. Сармоя ҳамчун маҷмӯи воситаҳои пулие, ки дар фаъолияти          

хоҷагидорӣ бо мақсади гирифтани даромад истифода карда мешавад.  

Дар зери мафҳуми сармоя дар бозори молия коғазҳои қиматнок фаҳмида 

мешавад. Бинобар ин, бозори сармоя ҳамчун яке аз қисмҳои ташкилкунандаи 

бозори сармояи қарзӣ баромад мекунад. Бозори сармояи қарзӣ дар худ маҷмӯи 

муносибатҳои тарафайнро, ки он ҷо объекти хариду фурӯш сармояи пулӣ буда, 

дар он тақозою арза ба шакли муайян дароварда мешавад, таҷассум мекунад.  

Сармоя тибқи аломатҳои ташкилшавӣ чунин гурӯҳбандӣ карда мешавад:  

1) аз рӯйи амалиёт: пулӣ, молӣ ва маҳсулотӣ; 2) аз рӯйи гузаронидани арзиш: 

асосӣ ва гардон; 3) аз рӯйи шакли моликият: давлатӣ, хориҷӣ, коллективӣ, хусусӣ, 

шахсӣ ва омехта; 4) аз рӯйи сарчашмаҳои ташаккулёбӣ: худӣ, иҷоравӣ ва 

ҷалбкардашуда (ба қарз гирифташуда); 5) аз рӯйи самту равиши истифодабарӣ: 

барқарорнамоии иқтидорҳои истеҳсолӣ, азнавтаҷҳизонӣ, таъмири фонди асосӣ ва 

сохтмони корхонаҳои нав, васеъгардонии корхонаҳои амалкунанда.  

Сармоягузорӣ яке аз омилҳои муҳими иқтисодиёти миллӣ ба шумор рафта, 

истифодаи он ба азнавсозӣ, мукаммалнамоии иқтисодиёт, бавуҷудории сохтори 

нави иқтисодиёт, зиёдгардии ҷойҳои нави корӣ, афзоиши шуғли аҳолӣ, пастшавии 

нархи молҳо ва афзудани сифати онҳо, баландгардии рақобатпазирии молҳои 

истеҳсоли дохилӣ, ки дар охир метавонад боиси беҳтар гардонидани сатҳи 

зиндагии аҳолӣ ва нуфузи кишвар дар ҷомеи ҷаҳонӣ гардад, мусоидат намояд. Бе 

гуфтугӯ, метавон қайд намуд, ки ҷалб намудани сармоягузориҳои бузург ба 

иқтисодиёти воқеӣ (ҳақиқӣ)-и кишвар барои таъмини рушди устувор бениҳоят 

зарур мебошад.  

Ҳангоми ислоҳоти иқтисодӣ дар Тоҷикистон зарур аст, ки аз роҳҳои нав 

таввасути коркарди илмӣ ва дар амал татбиқ намудани консепсияҳои самарабахш 

бо корбурди ҷараёни сармоягузорӣ, усулҳои баҳодиҳии нишондиҳандаҳои 

самаранокии онҳо ҳамчун омили рушди иқтисодиёт истифода бурд.  
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Мафҳуми сармоягузорӣ ҳамчун мафҳуми иқтисодӣ дар адабиёти илмӣ 

ворид гашта, лекин як мафҳуми умумиро доро нагаштааст, дар баъзе мавридҳо 

онро ҳамчун маблағгузории асосӣ (капитальные вложения) медонанд. 

Бо ин мақсад, ба мафҳумҳои асосии «сармоягузорӣ» ва «фаъолияти 

сармоягузорӣ» бояд назар афканд, ки кадом олим нисбат ба ин мафҳум чӣ фикру 

ақидаҳо баён намудааст. 

Доир ба мафҳуми «сармоягузорӣ» диққати бештар ҳам дар адабиёти 

ҳуқуқӣ ва ҳам дар адабиёти иқтисодӣ дода шудааст. Ин ба он асоснок карда 

мешавад, ки падидаи мазкур хеле паҳнгашта буда, ду ҷанбаи асосӣ дорад: ҷанбаи 

иқтисодӣ ва ҷанбаи ҳуқуқӣ. Дар адабиёти иқтисодӣ доир ба ин мафҳум фикру 

андешаҳои гуногун вуҷуд доранд, ки ҳар як кадоми он аз нигоҳи мақсадҳои 

алоҳида гузошта шудааст. 

Балабанов И.Т. дар таҳқиқоти илмии худ сармоягузориро ҳамчун 

татбиқкунандаи захираҳои молиявӣ дар шакли маблағгузориҳои дарозмуддат 

меҳисобад18. 

Олимон Савокасов К. ва Сагдиев А. нисбат ба сармоягузорӣ бар он 

ақидаанд, ки сармоягузорӣ – гузоштани маблағҳои дорои хусусияти дарозмуддат 

дар сохтан ва ба даст даровардани дороиҳои ғайримуомилотии истифодаашон 

дарозмуддат, инчунин маблағгузориҳои дарозмуддати молиявӣ ба коғазҳои 

қиматнок ва фондҳои оиномавии корхонаҳои дигар мебошад.19  

Кулогин М.И. бошад сармояро ҳамчун хароҷоти зинда ва дар ашё 

таҷассумёфтаи меҳнат барои ташкил намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ маънидод 

мекунад, ки бо ёрии онҳо меҳнат дар рафти истеҳсолот арзиши бисёр (калон)-ро 

ба вуҷуд меорад, нисбати он ки истеъмол мекунанд.  

                                                      
18 Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом. – М.: - 1995 г. 

– 53 с. 
19 Садвокасов К., Сагдиев А. Долгосрочные инвестиции банков. Анализ. Структура. Практика. 

– Москва.: 1998г. – 112 с. 
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 Хачатуров Т.С. мафҳуми сармоягузориро ҳамчун хароҷот барои 

такрористеҳсолии фондҳои асосӣ, баландшавӣ ва такмилдиҳии онҳо шарҳ 

медиҳад.20  

Кейнс Ҷ.М. сармоягузориро ҳамчун афзоиши ҷории арзишҳои сармоявии 

молу мулк дар натиҷаи фаъолияти истеҳсолии ҳамин давра ё  ҳамчун он қисми 

фоидае, ки дар давраи мазкур барои истеъмол истифода бурда намешуд, 

меҳисобад.21   

Сармоягузории хориҷӣ аз ҷониби Богусловский М.М. ҳамчун гузоштани 

сарватҳои моддию ғайримоддии шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии як давлат ба субъекти 

иқтисодие, ки дар ҳудуди давлати дигар ҷойгир аст ва мақсади амалӣ кардани он 

ба даст овардани фоида мебошад, шарҳ медиҳад.22  

 Мафҳуми сармоягузорӣ дар шакли маҳдуд ҳамчун маҷмӯи захираҳо, ки 

дар намуди гузоштани сармоягузории дарозмудат ба соҳаи саноат, хоҷагии 

кишвар ва ё дигар соҳаҳои хоҷагии халқ амалӣ карда мешаванд, муайян 

менамоянд. Дар навбати худ, сармоягузории дарозмуддат дар соҳаҳои 

иқтисодиёти кишвар ба барқароркунии иқтидорҳои асосӣ (фондҳои асосӣ, 

воситаҳои асосӣ) алоқаманд аст. Маҳз, ҳамин қисмати сармоягузорӣ мафҳуми 

онро ба мафҳуми маблағгузории асосӣ баробар намудааст. Аммо, бояд ба назар 

гирифт, ки сармоягузорӣ ҳамчун маблағгузории дарозмуддат ба фондҳои асосии 

корхона, пурра мафҳуми худро дар ин шакл шарҳ дода наметавонад. Дар ҷараёни 

истеҳсолот, фаъолияти иқтисодии корхона дороиҳои (фондҳои) асосӣ дар танҳои 

ҷараёни истеҳсолотро гардон намуда наметавонанд, зеро дигар қисматҳо ва 

маводҳои ҷараёни истеҳсолот зарур мебошанд ва танҳо дар ҳамбастагӣ онҳо 

самара ба бор меоранд, ки худ мақсади асосии сармоягузорӣ мебошад. Аз ин 

метавон хулосабарорӣ намуд, ки рушди корхона танҳо ба воситаҳои асосии он 

вобастагӣ надоранд. Ҳамин аст, ки дар стандарти байналмилалӣ мафҳуми 

                                                      
20 Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. – Москва, 1979 г. – 45 с. 
21 Кейне Дж. Общая теория занятости процента и денег. – Москва.: 1978 г. – 117с.  
22 Богуславский М.М. Международное частное право. – Москва: 2005 г. – 227 с. 
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сармоягузорӣ ҳамчун гузоштани сармоя ба дороиҳои гардон ва ғайригардон бо 

мақсади ба даст овардани даромади молӣ ё дигар самараи иқтисодию иҷтимоӣ 

муайян карда шудааст. 

Сармоягузорӣ нисбат ба маблағгузорӣ ё маблағгузории асосӣ мафҳуми 

хело васеътар мебошад, зеро маблағгузории асосӣ – ин як қисмати сармоягузорӣ 

ба ҳисоб рафта, асосан  ба барқарорнамоӣ, мукаммалгардонии воситаҳои асосӣ ва 

иқтидорҳои истеҳсолии корхона нигаронида шудааст. 

Дар замони муосир равишҳои илми иқтисодӣ бо соҳаи ҳуқуқ ҳамеша дар 

ҳампайвастагӣ қарор дорад. Аз ин ҷост, ки дар раванди таҳқиқоти илмии масоили 

сармоягузорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ ҳатман ба мафҳумҳои асосии санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ бояд назар кард.  

Сармоягузорӣ мувофиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

инвеститсияҳои хориҷӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки аз 10-уми марти соли 1992 

қабул карда шудааст, чунин баҳо дода шуда буд: «Сармоягузорӣ - ин воситаҳои 

пулӣ, саҳмҳои бонкӣ, аъзоҳаққӣ (ҳисса), саҳмияҳо, дигар қоғазҳои қиматнок, 

технологияҳо, таҷҳизот, иҷозатномаҳо (литсензияҳо) аз он ҷумла, тамғаи молӣ, 

дар ҳар гуна амвол ё ҳуқуқи молумулкӣ, арзишҳои зеҳнӣ мебошад, ки ба 

объектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар намуди фаъолият бо мақсади ба даст 

овардан ва ноил гардидан ба самараи мусбии иҷтимоии саҳмгузорӣ мегардад».23 

Бо дарназардошти рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва гузариш ба меъёрҳои 

байналмилалӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои танзими фаъолияти 

сармоягузорӣ соли 2007 қонуни навро қабул намуд ва  он қонуни номбаршударо 

аз эътибор соқит намуд. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», ки дар соли 

2007 қабул гардида буд, сармоягузориро чунин шарҳ додааст:  «Сармоягузорӣ – 

ҳама гуна шаклҳои ҳуқуқи молу мулкӣ (ба истиснои молу мулке, ки ба 

                                                      
23 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи инвеститсияҳои хориҷӣ дар ҶТ», ки аз 10-уми 

марти соли 1992 қабул шуд, моддаи 1. 
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истифодабарии шахсӣ ва ё бо фаъолияти фурӯши мол бе коркарди он алоқаманд 

аст), бо шумули маблағ, коғазҳои қиматнок, таҷҳизоти истеҳсолию технологӣ ва 

натиҷаи фаъолияти зеҳнӣ, ки ба сармоягузор аз рӯйи ҳуқуқи моликият мансубанд 

ва аз тарафи ӯ ба объектҳои фаъолияти сармоягузорӣ бо мақсади гирифтани 

фоида ва ё расидан ба натиҷаи дигари назарраси фоиданок гузошта шудаанд».24 

Ҳамчунин, қонуни мазкур, нисбат ба фаъолияти сармоягузорӣ чунин мафҳумро 

дарҷ менамояд – «Фаъолияти сармоягузорӣ - амали сармоягузор вобаста ба  

гузоштани сармоя ба истеҳсоли маҳсулот ва (ё) тарзи дигари истифодаи он бо 

мақсади ба даст овардани фоида ва (ё) муваффақ шудан ба натиҷаи дигари 

назаррас мебошад»25. Бояд қайд намуд, ки бо назардошти такмили раванди 

муосири иқтисодию иҷтимоӣ ва гузариш ба муносибатҳои муосири иқтисодӣ 

баромадани зарурияти мутобиқнамоии санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба стандартҳо 

ва талаботҳои ҷаҳонӣ, беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» соли 2016 дар таҳрири нав қабул гардид. 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» нисбат ба сармоягузорӣ 

ҳамчун мафҳуми асосӣ чунин таърифро истифода менамояд: «Сармоягузорӣ - аз 

ҷониби сармоягузор дар шакли дороиҳои моддӣ ва ғайримоддӣ гузоштани сармоя 

дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гирифтани фоида».26  Доир ба 

таърифи фаъолияти сармоягузорӣ бошад, дар қонуни мазкур чунин шарҳ дода 

шудааст – «Фаъолияти сармоягузорӣ - раванди сармоягузорӣ, ки марҳилаҳои 

таҳия, иҷро ва идоракунии лоиҳаҳои вобаста ба сармоягузориро дар бар 

мегирад».27 

Сармоягузорӣ (Investing or Investment) на фақат таъминоти маблағ аст, 

балки таъминнамоӣ бо таҷҳизоту технология бо дар назардошти риояи қонунҳои 

                                                      
24 Қонунин Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ” (Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007, №5, мод. 365), моддаи 1. 
25 Қонунин Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ” (Ахбори Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2007, №5, мод. 365), моддаи 1 
26 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ” (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, с. 2016, № 3, мод. 152), моддаи 1 
27 Ҳамон ҷо 
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давлатӣ мебошад. Бинобар ин, зери мафҳуми сармоягузорӣ дар мазмуни васеъ 

воситаҳои пулӣ, арзишҳои молумулкӣ ва зеҳнии давлат, ашхоси воқеию ҳуқуқӣ 

фаҳмида мешавад, ки ба таъсиси корхонаҳои нав, васеъ гардонидан, таъмир 

намудан ва аз лиҳози техникӣ ҷиҳозонидани корхонаҳои амалкунанда, бадастории 

амволи ғайриманқул, саҳмияҳо, дигар коғазҳои қиматнок ва дигар дороиҳо бо 

мақсади гирифтани фоида, инчунин ноил гардидан ба дигар натиҷаҳои муфид 

равона карда шудааст. 

Дар замони муосир, мо метавонем, ки дар доираи панҷ раванди аз 

ҳамдигар фарқкунандаи баёнгари мафҳуми асосию мақсадҳои сармоягузориро 

дарҷ намоем, ки он дар иқтисодиёти воқеӣ истифода хоҳад шуд. Мавриди зикр 

аст, ки пешниҳоди анъанавии сармоягузорӣ бештар ба ноил гардидани даромад ва 

фоида равона карда шуда, ҳамчун қисмати (меъёри) муҳимми натиҷаи фаъолияти 

фаврӣ, амалиётӣ, хоҷагӣ, молиявӣ ва сармоягузории субъектҳои хоҷагидорӣ шарҳ 

дода мешавад. 

Он нуқтаи назар, ки сармоягузорӣ бо мақсадӣ ба даст овардани фоидаи 

иловагӣ аз ҳисоби гузоштани сармоя ба фаъолияти субъекти хоҷагидор ё даромад 

аз фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ ё сармоягузорӣ роҳандозӣ мешавад, аз 

ҷониби чунин олимону муҳаққиқони хориҷии дуру наздики кишвар, ба монанди: 

Е.Ф. Борисов, Ф.М. Волков ва Ю.А. Бабичева, ки омодакунандагони 

қонунгузории амалкунандаю танзимкунандаи фаъолияти сармоягузорӣ дар 

Федератсияи Россия мебошанд, дастгирӣ ёфтааст.28 Ҳамзамон, ақида дар бораи 

он, ки сармоягузорӣ бо мақсади ба даст овардани фоида ва даромад амалӣ карда 

мешавад, аз ҷониби олимону муҳаққиқони дигар, ба монанди: В.В. Бочаров29, 

                                                      
28 Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ в редакции 

Федеральных законов от 26.31.98 № 182-ФЗ и от 08.07.99 № 139-ФЗ.  
29 Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рыынка инвестиций. – М.: 

Финансы и статистика, 1993. 
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Л.Н. Павлова30, Е.М. Шабалин, В. Беренс ва П.М. Хавранек31, Б. Нидлз, Р. Холт 

дастгирӣ ёфтааст.                        

Яке аз воситаҳои асосии рушди ҷомеа дар маҷмӯъ ва субектҳои 

хоҷагидорӣ дар алоҳидагӣ ин фаъолияти сармоягузорӣ мебошад. Дар шароити 

иқтисоди бозорӣ қариб ҳама намуди субеъктҳои хоҷагӣ ба азназаргузаронии 

моделҳои асоси сармоягузорӣ ниёз доранд. Дар давраи низоми фармонфармоӣ 

барои азназаргузаронии моделҳои асосии сармоягузорӣ танҳо давлат ниёз дошт, 

айни ҳол бошад, ба он сохторҳои гуногун ҳамроҳ шуданд. Аз зумраи онҳо 

шахсони ҳуқуқию воқеии дохилӣ ва хориҷӣ - субъектҳои иқтисодӣ, бонкҳои 

тиҷоратӣ, муассисаҳои молиявӣ, таъминкунандагони таҷҳизот, ширкатҳои 

суғуртавӣ, фирмаҳои итилоотию маълумоту машваратдиҳӣ ва ғайраҳоро, ки 

ҳамчун сармоягузори мустақим ва ғайримустақим баромад мекунанд, ном бурдан 

мумкин аст. 

Фаъолияти сармоягузорӣ – раванди сармоягузорӣ, ки марҳилаҳои таҳия, 

иҷро ва идоракунии лоиҳаҳои вобаста ба сармоягузориро дар бар мегирад.   

Дар фаъолияти сармоягузорӣ мавқеи асосиро фаъолияти соҳибкорӣ ва 

тиҷоратӣ касб менамояд. Барои ин бояд бозорҳои сармоягузорӣ ва институтҳои 

сармоягузориро ташкил намуд. 

Дар шароити имрӯза сармоягузорӣ нисбати иқтисодиёти нақшавӣ 

объективона ба роҳ монда мешавад, зеро дар шароити иқтисоди бозорӣ мақсади 

сармоягузор гирифтани фоида мебошад, аз ин сабаб онҳо хавфнокӣ (риск)  ва 

самаранокии онҳоро ба назар гирифта, коркарди барномаҳои сармоягузорӣ, 

методҳо ва алгоритмҳои натиҷанокии онҳоро ба роҳ мемонанд. 

Ҳамаи ин талаб менамояд, ки шароитҳои амалигардонии ҷараёни 

сармоягузориро, ки аз зумраи муҳимтарини онҳо: ҷолибияти сармоягузорӣ, соҳаи 

                                                      
30 Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент: Управление денежным оборотом предприятия. – М.: 

ЮНИТИ, 1995. 
31 Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций: Пер. с англ. – 

2-е изд. перераб. и доп. – М.: АОЗТ «Интерэксперт», ИНФРА-М, 1995 г. 
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иқтисодиёт, минтақа, корхона ва ғайраҳо мебошанд, аз назар гузаронидан лозим 

аст. 

Лоренс Гитман ва Ҷоник М.Д. мафҳуми сармоягузориро якчанд намуд 

шарҳ додаанд. Сармоягузорӣ ин маънои хариди саҳмия ва вомбаргҳоро дорад, ки 

бояд самараи молиявӣ ба бор оварад, ҳамчунон дороиҳои ҳақиқӣ, мисол 

мошинаҳое, ки барои истеҳсол ва фурӯши молҳо лозиманд, фаҳмида мешавад. 

Дар шакли васеъ, сармоягузорӣ барои рушди молия ва инкишофи иқтисодиёти 

мамлакат мусоидат мекунад. 

Иқтисодшиносон Шарп У., Александр Г. ва Бейм Ҷ. мафҳуми 

сармоягузориро дар шакли хеле васеи ин калима, онро чунин маънидод кардаанд: 

имрӯз аз маблағи доштаат ҷудо шав, то дар оянда маблағи зиёдро ба даст биёрӣ. 

Мафҳуми мазкур дар худ ду омили ба ҳам алоқамандро дар бар мегирад: хавф 

(таваккал, риск) ва вақт. Тибқи омӯзишҳои овардашуда, дар раванди 

сармоягузорӣ маблағ дар муҳлатҳои муайян ба объекти сармоягузорӣ гузошта 

мешавад ва дар ҳолати хуб амал намудан бар ивази он мукофотеро ба даст 

меоред, ки ҳаҷми он номуайян мебошад.  

Дар иқтисодиёти имрӯза мафҳуми сармоягузорӣ, на ин ки яке аз 

мафҳумҳои базавӣ ба ҳисоб меравад, балки хело зиёд истифода мешавад. Бинобар 

ин, ҳангоми таҳлили моҳияти он аз тарафи донишмандон тағйиротҳои ҷузъӣ ба 

назар мерасад. Ин асосан ба раванди таҳаввулотӣ (эволютсионӣ) дар иқтисодиёт 

вобастагӣ дорад.  

Мафҳуми «сармоягузорӣ» дар адабиёти ватанӣ (хусусан, даврони ИҶШС) 

дар солҳои 80-уми асри ХХ ба истифода ворид шуда, хело вақт ҳамчун 

«маблағгузории асосӣ» фаҳмида мешуд. Бо назрдошти гуногунии намудҳои 

амалигардии сармоягузорӣ ҷиҳати таъмини банақшагирии сифатнок ва таҳлили 

он гӯруҳбандии он хело муҳим аст. 

Гӯруҳбандиро мо аз рӯйи зерқисми муайян зарур мешуморем, чунки   ҳар 

як зергурӯҳ ба худ хусусияти хос дошта, дар алоҳидагӣ дида баромадани онҳо 

барои тадқиқоти мо метавонад самарабахш бошад (ниг. ба расми 1.1.1).  
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Расми 1.1.1. - Меъёрҳои гӯруҳбандӣ ва намудҳои асосии сармоягузорӣ* 

*Сарчашма: Коркарди муаллиф дар асоси тадқиқоти сарчашмаҳои илмӣ. 

Субъекти сармоягузорӣ  

(шакли моликият) 

Давлатӣ 

Хусусӣ 

Муштарак 

Аломати ҳудудӣ  

(минтақавӣ) 

Ватанӣ 

Хориҷӣ 

Объекти  

сармоягузорӣ 

Воқеӣ 

Молиявӣ 

                З е ҳ н ӣ 

 
Дараҷаи иштирок 

Мустақим 

Ғайримустақим 

Дараҷаи хавфнокӣ 

Хавфнок 

 Камхавф 

 Бехавф 

 

Мақсадҳо 

Тиҷоратӣ 

Ғайритиҷоратӣ 

Соҳавӣ 

Ҷолибият 

Минтақавӣ  

САРМОЯГУЗОРӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

Меъёрҳои гурӯҳбандии 

сармоягузорӣ  

 

Муҳлат (вақт) 

Кӯтоҳмуддат 
 

Миёнамуддат 

 
          Дарозмуддат 
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Вобаста ба субъекти сармоягузорӣ чунин тавсифот оварда шудааст: 

сармоягузории давлатӣ, сармоягузории хусусӣ, сармоягузории хориҷӣ, 

сармоягузории ватанӣ ва сармоягузории омехта. 

Зери мафҳуми «сармоягузории давлатӣ» ҳама намуди гузоштани воситаҳо 

аз тарафи мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ ва корхонаҳои дар шакли моликияти 

давлатӣ амалкунанда, ба мақсади ба даст овардани самара мебошад. 

Сармоягузории хусусӣ ин ҷойгирнамоии воситаҳои (сармояи) худии сармоягузор 

мебошад. Ҳамчун сармоягузори хусусӣ шахси воқеӣ, ҳуқуқӣ  ва ё соҳибкори 

инфиродӣ баромад карда метавонад. Сармоягузории хориҷӣ – ин ҷойгирнамоии 

воситаҳо (сармоя) аз ҷониби шахсони ҳуқуқию воқеии хориҷӣ, давлатҳои алоҳида 

ва ё инстистутҳои байналмилалӣ мебошад. Сармоягузории дохилӣ – ин 

ҷойгирнамоии сармоя аз ҷониби шахсони воқеию ҳуқуқии дохили кишвар 

мебошад. Сармоягузории муштарак – ин ҷойгирнамоии сармоя аз ҷониби 

сармоягузорони дохилию хориҷӣ ба як объект дар якҷоягӣ мебошад. 

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» (15.03.18, 

моддаи 1) сармоягузори ватанӣ (дохилӣ) шахси воқеӣ ва ҳуқуқии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ба таври доимӣ берун 

аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат дошта, сармоягузориро ба соҳаҳои 

гуногуни иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мекунад. Сармоягузори 

хориҷӣ – давлати хориҷӣ, шахси ҳуқуқии хориҷӣ, ташкилоти хориҷӣ бе ташкили 

шахси ҳуқуқӣ, инчунин ташкилотҳои байналмилалӣ, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тибқи қонунгузории кишвари будубоши худ сармоягузорӣ 

менамоянд. 

Вобаста ба дараҷаи иштироки сармоягузор дар раванди сармоягузорӣ, 

сармоягузорӣ ба сармоягузории мустақим ва сармоягузории ҷузвдонӣ (портфелӣ ё 

ғайримустақим) ҷудо мешавад. 

Сармоягузории мустақим - ин намуди сармоягузорие мебошад, ки 

сармоягузор бевосита ба назорат ва идораи объекти сармоягузоришуда вобаста 

буда, кӯшиш менамояд, ки фазои таъсири худро дар ин объект васеъ намояд. 
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Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ (15.03.2016, 

№1299, моддаи 1) сармоягузориҳои мустақим аз тарафи сармоягузор (соҳибӣ 

намудан) харидорӣ намудани на камтар аз даҳ фоизи ҳисса (саҳм) дар сармояи 

оиномавии ташкилоти тиҷоратӣ, ки дар ҳудуди  Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи 

қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст ё аз нав таъсис дода 

мешавад, инчунин сармоягузорӣ ба воситаҳои асосии филиали шахси ҳуқуқии 

хориҷии дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсисёбанда мебошад. 

Сармоягузории ҷузвдонӣ (портфелӣ) -  ин гузоштани сармоя ба саҳмия, 

вомбарг, вексел ва дигар намуди коғазҳои қиматнок мебошад. 

Вобаста ба муҳлат (вақт) сармоягузорӣ ба дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат 

ҷудо мешавад. Бояд қайд намуд, ки дар адабиёти иқтисодӣ вобаста ба муҳлати 

сармоягузорӣ ду ақида вуҷуд дорад. Якум, сармоягузориро вобаста ба муҳлат ба 

дарозмуддат ва кӯтоҳмуддат ҷудо мекунанд. Дуюм, сармоягузориро вобаста ба 

муҳлат ба дарозмуддат, миёнамуддат ва кӯтоҳмуддат ҷудо мекунанд.  

Аз ҷумла, Блан И.А. сармоягузориро ба дарозмуддат - давраи боздеҳӣ аз як 

сол зиёд ва кӯтоҳмуддат - раванди боздеҳӣ то як сола ҷудо менамояд.32   

Биткина И.В. бошад, дар рисолаи номзадии худ сармоягузориро вобаста ба 

муҳлат ба дарозмуҳлат, миёнамуҳлат ва кӯтоҳмуҳлат ҷудо намуд, ки онҳо чунин 

шарҳ дода шудаанд: 33 

Кӯтоҳмуҳлат – гузоштани сармоя то як сол; 

Миёнамуҳлат – гузоштани сармоя аз як то 5 сол; 

Дарозмуҳлат – гузоштани сармоя зиёда аз 5 сол. 

Аз ҷумла, тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» 

(аз 15.03.2016, №1299, моддаи 1) сармоягузории дарозмуҳлат – гузоштани сармоя 

ба лоиҳаи сармоягузорӣ ба давомнокии зиёда аз 10 сол мебошад.  

Аз нуқтаи назари мо, сармоягузорӣ вобаста ба муҳлат ба дарозмуддат ва 

кӯтоҳмуддат ҷудо мешавад. Сармоягузорие, ки барои то 1 сол гузошта мешавад 

                                                      
32 Блан И.А. Инвеститционный менежмент, учеб. курс – Киев, 2001 г. Ст. 1-7. 
33 Биткина И.В. Повышение инвестиционной привлекательности региона как условие его 

социально-экономического развития (на примере Московской области), (регионалная экономика), 

Москва – 2012 г. Ст. 12. 
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ин сармоягузории кутоҳмуҳлат ва аз 1 сол зиёд ин сармоягузории дарозмуҳлат 

мебошад.  

Вобаста ба объект, сармоягузорӣ ба ҳақиқӣ, молиявӣ ва зеҳнӣ 

(ғайримоддӣ) ҷудо мешавад. Сармоягузории ҳақиқӣ – ин гузориши сармоя барои 

сохтмони корхонаҳои нав ва азнавбарқароркунию таҷдиди корхонаҳои 

амалкунанда мебошад.34 Сармоягузории молиявӣ – ин гузошти сармоя ба 

дороиҳои молиявӣ, ба монандӣ коғазҳои қиматнок, иштироки саҳмӣ, пасандозҳои 

бонкӣ, амонатҳо ва ғайраҳо мебошанд.  

Иқтисодчиёни амрикоӣ С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи 

сармоягузории ҳақиқиро ба се намуд ҷудо намуданд:35 

- сармоягузорӣ ба иқтидори истеҳсолӣ ва таҷҳизоти ташкилот; 

- сармоягузорӣ дар сохтмони манзил; 

- сармоягузорӣ барои тағйирот дар молиякунонии захираҳои истеҳсолӣ. 

Сармоягузории зеҳнӣ – ин гузошти сармоя ба дороиҳои ғайримоддӣ, ба 

монандӣ сармояи инсонӣ, моликияти зеҳнӣ, додани таҷриба, гирифтани 

иҷозатнома, ноу – хау, коркарди илмӣ ва ғайра мебошад.   

Вобаста ба хавф (риск) сармоягузорӣ ба бехавф, камхавф ва хавфнок ҷудо 

мешаванд. 

Сармоягузории бехавф – намуди сармоягузорие мебошад, ки дар он 

эҳтимолияти зарар дидан (аз даст додани сармояи гузошта)-и сармоягузор қариб 

ба сифр баробар буда, ҳатто даромади муайянро интизор аст.  

Ҳангоми сармоягузорӣ даромади интизории сармоягузор чӣ қадаре кам 

бошад, хавфнокӣ ҳамон қадар кам мешавад (аз ҷумла: хариди саҳмияи имтиёзнок, 

вексел, вомбарг – камхавф) ва баръакс, чӣ қадаре ки даромади интизории 

сармоягузор зиёд бошад, ҳамон қадар хавфнокии сармоягузорӣ зиёд мешавад 

(гузоштани сармоя ба объектҳои калон ва ё хариди зиёда аз 30%-и саҳмияҳои 

оддии ҷамъияти саҳомӣ).  

                                                      
34 Тағоев Ҷ.Х, Мирсаидов М.Н., Сафаров А.А. Фаъолияти сармоягузорӣ, воситаи таълимӣ. – 

Кӯлоб – 2016. С. 23. 
35 Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика /Пер с. англ. Со 2-20 изд. – М.: Делолтд, 

1995. 
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Вобаста ба мақсад сармоягузории тиҷоратӣ ва ғайритиҷоратиро аз ҳам 

фарқ мекунанд. Сармоягузории тиҷоратӣ намуди сармоягузорие мебошад, ки дар 

он мақсад фақат гирифтани даромад (фоида) мебошад. Сармоягузории 

ғайритиҷоратӣ бошад барои ба даст овардани самараи иҷтимоӣ – экологӣ равона 

карда мешавад.  

Вобаста ба ҷолибият объекти сармоягузориро ба соҳавӣ ва минтақавӣ ҷудо 

намудаем. Сармоягузор дар мадди аввал ба соҳаҳои алоҳида, ки барои 

сармоягузорӣ ҷолибнок аст (манфиятовар, камхавфтар ва ғайра) таваҷҷуҳ зоҳир 

карда, баъдан ҳамон минтақаеро интихоб менамояд, ки он ҷо рушдёфта буда ва ё 

ҳамин намуди соҳа ҳангоми фаъолияти соҳибкорӣ роҳатбахш, мувофиқ ва 

самарабахш ба ҳисоб равад.  

Бозори сармоягузорӣ унсури асосии бавуҷудоии фаъолияти сармоягузорӣ 

мебошад, ки дар навбати худ ба гурӯҳҳои мустақили алоҳида, аз қабили бозори 

маблағгузориҳои асосӣ, бозори амволи ғайриманқул, бозори коғазҳои қиматнок, 

биржаи фондӣ, бозори моликияти зеҳнӣ, бозори асъор ҷудо мешавад.  

Бозори маблағгузориҳои асосӣ ҳамчун яке аз қисмати асосии бозори 

сармоягузорӣ мавқеи худро устувор нигоҳ дошта истодааст. Шакли сармоягузорӣ 

дар ин бозор ҳамчун маблағгузории асосӣ дар ҳама намуд – гузориши сармоя 

барои сохтмони нав, васеъкунӣ, таҷдид, мусаллаҳгардонии техникӣ баромад 

мекунад.36  

Ба раванди рушди фаъолияти сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хусусӣ ва 

хориҷӣ ба низоми иқтисодии кишвар, рушди бозорҳои гуногун, ба монандӣ 

бозори амволи ғайриманқул, бозори коғазҳои қиматнок, бозори қувваи корӣ, 

бозори моликияти зеҳнӣ, бозори асъор ва ғайра таъсир мерасонанд. Ҳар яке аз 

бозорҳои (биржаҳои) номбаргардида, як ҳиссаи муайянеро ба ҷолибият ва 

самараи фаъолияти сармоягузорӣ мегузоранд. 

Дар таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, яке аз фишангҳои ҷалби сармоягузорӣ ва 

назорати он дар зери бозори коғазҳои қиматнок мебошад. Дар хориҷи кишвар, 

                                                      
36 Ивасенко  А.Г., Нинонова Я. И., Инвестиции: источники и методы финансирования. 

Издателство «Омега – Л – 2009. С. 8. 
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бозори коғазҳои қиматнок бо воситаҳои биржаҳои молиявӣ амалӣ карда 

мешаванд, ки дар он муносибатҳои иқтисодию ҳуқуқӣ миёни иштирокчиён 

вобаста ба барориш ва муомилоти коғазҳои қиматнок бо мақсади ба даст 

овардани самараи молиявию иқтисодӣ роҳандозӣ мегардад. 

Дар ҷамъбасти таҳқиқоти илмӣ оид ба масъалаҳои мафҳуми базавии 

фаъолияти сармоягузорӣ мо ба хулосае омадем, ки сармоягузорӣ (инвеститсия) бо 

худ маҷмӯи дороиҳоро ифода менамояд, ки онҳо бевосита ба объектҳои 

фаъолияти соҳибкорӣ ва дигар намуди фаъолият бо мақсади ба даст овардани 

самараи иқтисодӣ гузошта шудаанд. 

Дар ин маврид, ҷараёни сармоягузориро бояд аз раванди (паҳлуи) стратегӣ 

назар кард, ки дар он ҳиссагузориҳои мақсадноки захираҳои иқтисодӣ бо мақсади 

аз ҷониби корхона ва ё субъекти алоҳидаи хоҷагидорӣ ё дигар субъекти иҷтимоӣ 

бартариятии рақобатиро ба даст овардан амалӣ мегардад. Дар баъзан ҳолатҳо 

тавассути гузоштани сармоя ба фаъолияти субъекти иқтисодиву иҷтимоӣ самара 

дар дигар шаклҳо низ ба даст оварда мешавад. Ҳамин тавр, метавон қайд намуд, 

ки сармоягузорӣ бо худ як воситаи таъсири муносибатҳои молиявиро ба ҷараёни 

хоҷагидорӣ ифода менамояд.  

Он нуқтаи назар, ки сармоягузорӣ бо мақсади ба даст овардани фоидаи 

иловагӣ аз ҳисоби сармоягузорӣ ба фаъолияти субъекти хоҷагидор ё даромад аз 

фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ ё сармоягузорӣ роҳандозӣ карда мешавад, аз 

ҷониби чунин олимону муҳаққиқони кишварҳои хориҷии дуру наздик, ба 

монандӣ: Е.Ф. Борисов, Ф.М. Волков ва Ю.А.Бабичева, ки омодакунандагони 

қонунгузории амалкунандаи сармоягузории давлати Россия буданд, инчунин В.В. 

Богаров, Л.Н. Павлова, Е.М. Шабалин, В. Беренс ва П. Хавранек, Б. Нидлз ва Р. 

Холт дастгирӣ ёфтаанд. 

Ҳамин тавр, нуқтаҳои назари олимону муҳаққиқони хориҷӣ ва ватаниро 

баррасӣ намуда метавон қайд намуд, ки дар раванди таҳлил намудани ҷолибияти 

сармоягузорӣ ва мафҳумҳои асосии он дар заминаи илмӣ-назариявӣ вобаста ба 

намудҳои сармоягузорӣ дар ҳама ҳолат аз ҷониби сармоягузорон бевосита назорат 
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ва идораи объекти сармоягузоришуда дар мадди аввал ба инобат гирифта 

мешаванд ва мақсади онҳо ин ба даст овардани самараи иқтисодию молиявӣ ба 

шумор меравад. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки фаъолияти сармоягузорӣ новобаста 

ба намуду шакл ва ҳолат, фаъолияти молиявие мебошад, ки дар натиҷаи ниҳоӣ 

сармоягузор як манфиати муайяни молиявӣ ба даст меорад. 

 

1.2. Омилҳои таъсиррасон ба ҷолибияти сармоягузорӣ 

 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, 

Пешвои миллат, Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қайд намуда буданд, ки «Аз ибтидои даврони истиқлолият бо 

мақсадӣ тақвият бахшидан ба рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

Ҳукумати он «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то 

соли 2030» қабул карда шудааст, ки дар доираи он барномаҳои миёнамуддат 

коркард карда шудаанд. Мақсади коркард ва татбиқи ин барнома бунёди муҳити 

мусоиди сармоягузорӣ барои рушди соҳибкорӣ чун самти афзалиятноки 

пешрафти мамлакат мебошад».37 

Чӣ тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон дар 

баромадҳои худ қайд менамояд - «сармояҳои хориҷӣ - ба кишваре ворид 

мегарданд, ки дар онҳо фазои мусоиди сармоягузорӣ бунёд ёфта, яке аз ҷузъҳои 

он мавҷудияти инфрасохтори тараққикарда буда, дар худ рушди шабакаи роҳҳо, 

коммуникатсия, телекоммуникатсия, энергетика, об, сатҳи баланди таҳсилот ва 

тандурустиро дар бар мегирад».38  

Бо назардошти суханони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни 

баёни паёмашон ба Маҷлиси Олии кишвар ва мақсадҳои асосии ҷалби 

сармоягузориҳо, ки ин ба даст овардани самараи иқтисодию молиявии кишвар ба 

                                                      
37 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22.12.2017 с. 
38 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, 

Эмомали Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22.12.2017 с. 
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шумор меравад,  ба ҳолати он ва маҳз ҷолибияти муҳити сармоягузории кишвар 

омилҳои гуногун таъсир мерасонанд. Омӯзишу таҳқиқи омилҳои таъсиррасон 

вазифаи аввалиндараҷаи сармоягузор ба шумор меравад, то он ки сармояи худро 

талаф нанамояд. Таваҷҷуҳи сармоягузор ба он тарафе мебошад, ки объекти 

сармоягузорӣ аз ҳама ҷиҳат бехавф ва самаранок бошад. Дар объекти 

сармоягузоришаванда сармоягузорро чунин нишондиҳандаҳо: ҷолибияти 

сармоягузорӣ, иқлими сармоягузорӣ, муҳити (фазои) сармоягузорӣ, иқтидори 

(потентсиали) сармоягузорӣ, фаъолияти сармоягузорӣ бештар ҷалб менамояд. 

Ҳар кадоме аз ин нишондиҳандаҳо ба ҳам алоқаманд буда, ба таври 

гуногун шарҳ дода мешаванд, лекин ҳангоми тасвир онҳо баъзан бо хусусиятҳои 

худ ба ҳам шабеҳанд. Ҳангоми шарҳу тафсир бисёре аз иқтисодчиён ҷолибияти 

сармоягузориро бо иқлими сармоягузорӣ ҳамчун як мафҳум, яъне муродифи 

(синоними) якдигар баён намудаанд. 

Чунин ҳолат бисёртар дар таҳлилҳои агентии рейтингии «Эксперт» 

(«Эксперт РИА», Россия, Москва 1997) ифода меёбад.39 

Ҳамчунин, онҳо хавфи сармоягузориро бо иқтидорӣ сармоягузорӣ ду 

таркиби бо ҳам алоқаманди иқлими сармоягузорӣ шумурда, ҷолибияти 

сармоягузориро бо таври мухталиф шарҳ медиҳанд. 

Ҷолибияти сармоягузорӣ чун алоқамандии байни иқтидори сармоягузорӣ 

(маҷмӯи шароитҳо, омилҳо, ҷалб ва ё дурнамоии сармоягузор) ва хавфи 

сармоягузорӣ (эҳтимолияти аз даст додани сармояи гузошташуда ва ё даромади 

чашмдошт) фаҳмида мешавад. 

Ҷолибияти сармоягузорӣ – зерқисми иқтисодӣ мебошад, ки он бо 

самаранокии истифодаи моликияти корхона, пардохтпазирии он, устувории 

молиявӣ, имкониятҳои худмукаммалгардонӣ дар доираи баланд гардидани 

даромаднокии сармоя, сатҳи техникию иқтисодии истеҳсолот, маҳсулоти босифат 

ва рақобатпазир тавсиф мегардад. 

                                                      
39 Инвестиционный климат Российских регионов: // www.raexpert.ru/researches/regionsinvestclimate 
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Аз ин натиҷаҳои овардашуда дида мешавад, ки дар навбати аввал 

ҷолибияти сармоягузорӣ ин зерқисми иқтисодӣ ба шумор меравад, бинобар ин, 

тамоми падидаҳо ва қонуниятҳои раванди иқтисодиёт бевосита метавонанд ба 

сатҳи нишондиҳандаҳои он таъсири манфӣ ё мусбӣ расонанд. Дигар паҳлуи 

зерқисми иқтисодӣ будани ҷолибияти сармоягузорӣ дар он мебошад, ки он 

метавонад дар доираи меъёрҳои муайян баҳогузорӣ карда шавад. Аммо, 

ҷолибияти сармоягузорӣ, на танҳо аз қисматҳои алоҳидаи ҳолати молиявию 

иқтисодии корхона, балки боз аз дигар нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, 

сиёсӣ ва ҳуқуқӣ вобастагӣ доранд. 

Ҳамин тариқ ҷолибияти сармоягузорӣ аз хавфи сармоягузорӣ вобастагӣ 

дошта дар раванди баҳогузории дараҷаи якум, яъне ҷолибияти сармоягузорӣ - 

сармоягузор хавфро баҳогузорӣ менамояд. 

Аз ин бармеояд, ки нишондиҳандаи ҷолибияти сармоягузорӣ ин паст 

будани дараҷаи хавфи сармоягузорист, ки дараҷаи эҳтимолияти аз даст додани 

сармояи гузошташударо дар сатҳи паст баҳогузорӣ менамояд ва нишондиҳандаи 

он баланд мегардад. Аз ин рӯ, метавон қайд намуд, ки дараҷаи ҷолибияти 

сармоягузории иқтисодиёти миллӣ ва субъектҳои алоҳидаи хоҷагидорӣ, на танҳо 

нишондиҳандаи баҳогузоришавандаи иқтисодӣ, балки нишондиҳандаи 

баҳогузории ҳуқуқӣ, сиёси, иҷтимоӣ ва экологӣ низ ба шумор меравад. 

Омӯзиши таҳқиқи мундариҷаи иқтисодии консепсия, ки маънои ҷолибияти 

сармоягузориро ошкор мекунад, нишон дод, ки ин таъриф сохтори 

муқарраршудаи истилоҳӣ нест. Консепсияи ҷолибияти сармоягузорӣ бори аввал 

дар амалия дар раванди банақшагирии стратегии давлатҳои Ғарб дар солҳои 1970 

пайдо шуд. Банақшагирии стратегӣ, ки ба андозаи муайян барои ҳалли 

мушкилоти воқеӣ барои корхонаҳои саноатӣ тарҳрезӣ шудааст, барои интихоби 

самтҳо ва фаъолиятҳои ҷолиб бо мақсади таъмини мавқеи рақобатпазирии 

тиҷорат истифода мешуд.  

Дар таҳқиқотҳои олимонаи ватанӣ истилоҳи консепсияи ҷолибияти 

сармоягузорӣ нисбатан нав ҷорӣ карда шуд ва ин қисман рушди нокофии ин 
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зерқисми асосии иқтисодиро шарҳ медиҳад. Ҳангоми тавсеа ёфтани раванди 

такрористеҳсолӣ ва таҳти таъсири тағйирот дар муҳити он, мундариҷаи консепсия 

такмил ва бой мегардад. Ин далели он аст, ки миқдори зиёди таърифҳои мафҳуми 

«ҷолибияти сармоягузорӣ» мавҷуданд.  

Омӯзиши як қисми адабиёти иқтисодӣ собит намуданд, ки аксарияти 

таҳқиқотҳо моҳияти ҷолибияти сармоягузориро бо баҳодиҳии хусусиятҳои 

сифатии сармоягузории объектҳои сармоягузорӣ, самаранокии онҳо вобастаанд, 

алоқаманд медонанд. Дар ин ҳолат, объекти таҳқиқот ин раванди сармоягузорӣ, 

корхонаҳои саноатӣ, корхонаҳои саноатии хусусияти минтақавидошта ва 

минтақаҳои алоҳида мебошанд. 

Якчанд равишҳои калидӣ барои муайян кардани мафҳум ва ошкор 

намудани моҳияти ҷолибияти сармоягузорӣ мавҷуданд (ниг. ба ҷадвали 1.2.1). 

Равиши аввал, ки дар адабиёти иқтисодӣ маъмултарин аст, ҷолибияти 

сармоягузориро аз нуқтаи назари муносибати он бо вазъи молиявӣ ва устувории 

молиявии корхона муайян мекунад.40 Ҳамзамон, ҷанбаҳои калидии ин соҳа 

баррасии самаранокии истифодаи сармояи қарзӣ, пардохтпазирӣ ва бозоргирӣ 

мебошанд. 

Тафсири ҷолибияти сармоягузорӣ аз мавқее, ки сохтори сармояи худӣ ва 

сармояи қарзӣ, ҷойгиркунии онро дар байни намудҳои гуногуни моликият ва 

инчунин, самаранокии истифодаи онро арзёбӣ мекунад, ба назари мо хеле маҳдуд 

аст. Ҷолибияти сармоягузорӣ, гарчанде ки бо иттилооти объективӣ алоқаманд аст, 

ин имкон медиҳад қарорҳои сармоягузорӣ танҳо аз нуқтаи назари сатҳи рушди 

иқтисодии объекти сармоягузорӣ, нишондиҳандаҳои иқтисодӣ ва молиявии он 

асоснок карда шаванд. 

Бояд қайд кард, ки ҷолибияти сармоягузорӣ, инчунин бо дурнамои рушди 

минбаъдаи объекти сармоягузорӣ (корхонаи саноатӣ), афзоиши даромад ва 

арзиши истеҳсоли маҳсулот вобастагӣ дорад. Дар ин маврид, мо метавонем бо 

нуқтаи назари олимоне розӣ бошем, ки низоми нишондиҳандаҳои 

тавсифкунандаи зерқисмҳои баррасишавандаро ба маҷмӯи нишондиҳандаҳои 
                                                      

40 Лахметкина Н.И. Понятие и сущность инвестиционной привлекательности предприятия / Н.И. 

Лахметкина // Жур.: Инвестиционная политика, 2010. № 16 (40) – 2010. -С. 36. 
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иқтисодӣ ва молиявӣ тавсия медиҳанд, ки қобилияти рушди инноватсиониро 

муайян мекунанд ва корхонаи саноатиро барои ҳама ва аз ҳар тараф ҷолиб 

мегардонанд.41 

Баъзе иқтисоддонҳо ба ин боваранд, ки ҷолибияти сармоягузорӣ 

мустақиман аз нишондиҳандаҳои тавсифкунандаи вазъи молиявии корхона 

вобаста аст ва ин вазъ мушкилотро кам мекунанд. Аз нигоҳи онҳо, сармоягузорон 

пеш аз ҳама ба нишондиҳандаҳое таваҷҷуҳ доранд, ки ба фоидаи сармояи 

корхона, нархи саҳмияҳо ва сатҳи дивидендҳо таъсир мерасонанд.42 Чунин ба 

назар мерасад, ки чунин равиш то андозае яктарафа аст, зеро он танҳо барои 

тавсифи ҷолибияти сармоягузории корхона - эмитенти коғазҳои қиматнок 

мувофиқ аст.  

Ҷадвали 1.2.1. - Хусусиятҳои хоси равишҳои асосии муайянкунандаи 

мафҳуми ҷолибияти сармоягузорӣ*  

Равиш 
Хусусияти фарқкунандаи 

равиш 
Ҷанбаи калидии мафҳум 

Якум Вобастагии ҷолибияти 

сармоягузорӣ бо вазъи молиявӣ 

ва суботи молиявӣ. 

Самаранок истифодабарии сармояи худӣ ва 

қарзӣ. Қобилияти пардохтпазирӣ. 

Бозоргирӣ. Самаранок истифодабарии 

моликият. Устувории вазъи молиявӣ.  

Қобилияти худтакмилдиҳӣ. 

Дуюм Муайян кардани моҳияти 

мафҳуми ҷолибияти 

сармоягузорӣ дар робита бо 

даромад ва хавфи 

сармоягузориҳои оянда. 

Самараи иқтисодии диверсификатсияи 

захираҳои молиявӣ. Хавфи ҳадди ақали 

сармоягузорӣ. 

 

Сеюм Муайян кардани ҷолибияти 

сармоягузорӣ дар робита бо 

иқтидори сармоягузорӣ ва 

хавфҳои сармоягузорӣ. 

Маҷмӯи заминаҳои объективии 

сармоягузорӣ. Ба инобат гирифтани 

рӯйдодҳои номусоид.  

Чорум Баррасии ҷолибияти 

сармоягузорӣ ҳамчун як хислати 

ҷудонашавандаи омилҳо 

(нишондиҳандаҳо), ки ба объекти 

сармоягузорӣ (корхона) хосанд. 

Мавҷудияти самт барои рушди равандҳои 

такрористеҳсолӣ. Равандҳои фаъоли 

сармоягузорӣ (навсозии муттасил, навсозӣ, 

таҷҳизоти нав, таҷдиди прогрессивӣ). 

Самаранок истифодабарии дороиҳо. 

Бозоргирӣ. Қобилияти пардохтпазирӣ. 

Устувории молиявӣ. Дурнамо ва ғайра. 
*Сарчашма: таҳияи муаллиф дар асоси назарияи муҳаққиқони соҳаи иқтисод. 

                                                      
41 Белых Л.П. Реструктуризация предприятий: учеб. пособие / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С.5. 
42 Икромов Ф.Н. Танзими давлатии фаъолияти сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон [Матн] / Ф.Н. Икромов, Ф.М. Сабурзода // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. -

Душанбе: Сино, 2020. -№10. -Қисми 1. -С.76-80. 

 Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности 

акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. М.: Дело и Сервис, 1994. С.9. 



 

 
 

38 
 

Як қатор иқтисоддононе, ки тафсири мундариҷаи иқтисодии ҷолибияти 

сармоягузориро тавассути муносибати он бо вазъи молиявии корхона тақсим 

мекунанд, ҷолибияти сармоягузориро васеътар меҳисобанд. Дар фаҳмиши онҳо, 

ин зерқисми иқтисодӣ самаранокии истифодаи моликияти корхона, қобилияти 

пардохтии он, устувории молиявӣ, қобилияти рушди худидоракуниро дар асоси 

афзоиши даромаднокии сармоя, сатҳи техникӣ-иқтисодии истеҳсолот, сифат ва 

рақобатпазирии маҳсулот тавсиф мекунад.43 

Равиши дуюм, ки дар адабиёти иқтисодӣ хеле маъмул аст, муайян 

кардани моҳияти мафҳуми «ҷолибияти сармоягузорӣ» танҳо аз рӯйи даромад ва 

хавфи сармоягузориҳои оянда мебошад. Ҷонибдорони ин роҳ тахмин мезананд, ки 

ҷолибияти сармоягузорӣ объекти сармоягузориро танҳо тавассути мавҷудияти 

самараи иқтисодӣ аз ҳисоби сармоягузории захираҳои молиявӣ бо сатҳи ҳадди 

ақали хавф таъмин мекунад. 

Байни самаранокии сармоягузорӣ ва ҷолибияти сармоягузорӣ робитаи 

наздик вуҷуд дорад. Ҳар қадаре ки самаранокии сармоягузорӣ баланд бошад, 

ҳамон қадар сатҳи ҷолибият баландтар мешавад. Мазмуни самаранокии 

сармоягузорӣ ва ҷолибияти сармоягузорӣ бо ҳам наздик ва ҳамзамон то андозае 

васеъ муайян кардани ҷолибияти сармоягузорӣ ҳамчун ҷамъбасти хусусиятҳои 

объекти сармоягузорӣ аз нуқтаи назари дурнамо, қулай будан, самаранокӣ, 

даромаднокӣ ва кам кардани хавфи сармоягузорӣ мебошад.44 

Дар равиши сеюм, ҷолибияти сармоягузорӣ бо иқтидори сармоягузорӣ ва 

хавфҳои сармоягузорӣ муайян карда мешавад. Иқтидор - ин маҷмӯи заминаҳои 

объективии сармоягузорӣ, вобаста аз гуногунии соҳаҳо ва объектҳои 

сармоягузорӣ ва солимии иқтисодии онҳо мебошад. Таваккал, ки эҳтимолияти 

ҳодисаҳои номусоид ҳисобида мешавад, мафҳуми марказии сармоягузорӣ 

мебошад.45 

                                                      
43 Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятия: учеб. 

пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова и др. М.: Финансы и статистика, 2003. С.25. 
44 Инвестиционная деятельность: учеб. пособие / Н.В. Киселева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова 

и др.; под ред. Г. П. Подшиваленко и Н.В. Киселевой. М.: КНОРУС, 2006. С. 78. 
45 Чиненов М.В. Инвестиции: учеб. пособие. М.: КноРус, 2007. С.126. 
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Равиши чорум ҷолибияти сармоягузориро ҳамчун маҷмӯи бисёр омилҳо 

(хусусиятҳои ҷудонашавандаи) хоси объекти сармоягузорӣ тавсиф мекунад, ки 

барои сармоягузор минтақаи арзишҳои рафтори сармоягузориро муайян мекунад 

ва барои қабули қарори асосноки сармоягузорӣ пешбинӣ шудааст. 

Ин равиш аз он ҷиҳат ҷолиб аст, ки ҷолибияти сармоягузориро аз нуқтаи 

назари раванди сохторӣ ва такрористеҳсолӣ баррасӣ мекунад. Ҷолибияти 

сармоягузорӣ дар ин ҷо мавҷудияти чунин самти рушди корхонаҳоро пешбинӣ 

мекунад, ки фаъолиятҳои сармоягузорӣ, навсозии доимӣ, навсозӣ, таҷҳизонидан 

ва таҷдиди прогрессивиро ташвиқ мекунад. Ҳамзамон, баҳодиҳии ҷолибияти 

сармоягузорӣ бо истифода аз усулҳои маркетинг ва таҳлили молиявӣ аз нуқтаи 

назари рушд, ҳаҷм ва дурнамои фурӯши маҳсулот, субот, самаранокии истифодаи 

дороиҳо ва пардохтпазирии онҳо, вазъи пардохтпазирӣ ва молиявӣ гузаронида 

мешавад.46  

Бо назардошти гуфтаҳои боло, чунин ба назар мерасад, ки моҳияти 

иқтисодии ҷолибияти сармоягузорӣ бояд ба маънои маҳдуд ва васеъ тавсиф карда 

шавад. 

Дар маънои васеъ ҷолибияти сармоягузорӣ маҷмӯи хосиятҳои объекти 

сармоягузорӣ мебошад, ки талаботи пардохтпазириро ба сармоягузорӣ муайян 

мекунанд ва дар ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии сармоягузор саҳм мегирад.47 

Аз рӯйи натиҷаи таҳқиқ бояд гуфт, ки дар адабиёти иқтисодӣ чунин 

тафсири ҷолибияти сармоягузорӣ оварда шудааст.  Ҷолибияти сармоягузорӣ 

ҳамчун маҷмӯи аломатҳои объективӣ, хосиятҳо ва имкониятҳое, ки талаботҳои 

имконпазири самарабахши сармоягузорро муайян мекунанд, дақиқ карда 

мешавад.48 Ин таъриф арзиши бечунучаро дорад, зеро он имкон медиҳад, ки 

манфиатҳои ҳамаи иштирокчиёни раванди сармоягузорӣ ба назар гирифта 

шаванд. 

                                                      
46 Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2001. С. 45. 
47 Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учеб. пособие. М.: КноРус, 2010. 

С.69. 
48 Валинурова Л.С., Казакова О.Б. Управление инвестиционной деятельностью: учебник. М.: 

КНОРУС, 2005.С.7 
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Ба маънои маҳдуд, ҷолибияти сармоягузорӣ ҳамчун маҷмӯи хусусиятҳое, 

ки ба сармоягузори эҳтимолӣ дар асоси баҳодиҳии афзалиятҳо ва нуқсонҳои 

объектҳои инфиродии сармоягузорӣ имкон медиҳанд, муайян кунанд, ки то кадом 

андоза объекти мушаххас барои дигарон барои сармоягузории молиявии мавҷуда 

ҷолибтар аст. Бо ибораи дигар, аз нуқтаи назари як сармоягузори мушаххас 

ҷолибияти сармоягузорӣ барои муайян кардани самаранокии ҳадди ақалли қабули 

қарори сармоягузорӣ зарур аст. 

Асоснокии назариявии моҳияти иқтисодии ҷолибияти сармоягузорӣ, 

инчунин мафҳуми зерқисми иқтисодии омӯхташуда, ки ба маънои маҳдуд ва 

васеъ дода шудаанд, равишҳои баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузориро муайян 

мекунанд. Маҳз он, воситаи муҳимтарини қабули қарори сармоягузорӣ мебошад. 

Таҷрибаи бойи хориҷӣ ва ватанӣ дар баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории 

объектҳои сармоягузорӣ, мавҷудияти усулҳои зиёди арзёбӣ, ки ҳар кадоми онҳо 

омилҳо, усулҳо, афзалиятҳо ва нуқсонҳои худро доранд, ба сармоягузор имкон 

медиҳанд, ки нишондиҳандаҳои заруриро интихоб намуда, ба он баҳои объективӣ 

диҳанд. 

Фаъолияти сармоягузорӣ, чӣ хеле ки дар боло қайд карда шуда буд, ин 

фаъолияти ворезии воситаҳои пулӣ ё гузоштани дигар намуди моликият, ки бо 

қонунгузории амалкунанда манъ карда нашудааст, ба фаъолияти истеҳсоливу 

хоҷагидории субъекти иқтисодӣ ё иқтисодиёти як давлат бо мақсади ба даст 

овардани самара мебошад. Аз ин гуфтаҳо, метавон бо боварии комил қайд намуд, 

ки сармоягузор бо назардошти мақсадҳои худ дар он ақидаю хоҳиши фаъолияти 

сармоягузории худро амалӣ менамояд, то ки на танҳо самара, балки маблағ ё 

воситаҳои гузоштаи худро аз даст надиҳад. 

Омӯзиш ва баҳогузории дараҷаи ҷолибияти сармоягузории субъекти 

хоҷагидорӣ ва инчунин, иқтисодиёти миллӣ ҳамчун маҷмӯаи умумии соҳаҳою 

субъектҳои алоҳидаи иқтисодиёт, водор месозад, ки асоси назариявию 

методологии он мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор дода шавад. Қоидаи таҳқиқоти 

илмию назариявӣ талаб менамояд, ки дар навбати аввал ба ақидаҳои олимон оид 
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ба мафҳуми «ҷолибияти сармоягузорӣ», баъдан ба хусусиятҳои он ва таҷрибаи 

пешқадами баҳогузории омилҳои таъсиррасони онҳо, ба муқаррар намудани 

хусусиятҳо ва нақши он дар фаъолияти сармоягузории сармоягузорон назар 

афканд. 

Қайд намудан лозим мебошад, ки дар замони муосир нисбат ба 

сармоягузорӣ аз ҷониби сармоягузорони миёнамуҳлат ё дар бисёр мавридҳо 

кутоҳмуҳлат, ин ба даст овардани фоида ё дигар самара дар давраи кутоҳтарин 

мебошад. 

Русских Л.П. дар яке аз корҳои илмии худ қайд менамояд, ки фаъолияти 

сармоягузорӣ – ин яке аз намудҳои бениҳоят мураккаби фаъолияти идоракунӣ 

мебошад, зеро он бо ҳолати ояндаи корхона алоқаманд аст, ки зарурияти дуруст 

банақшагириро талаб менамояд. Дар мақолаи худ, ӯ қайд менамояд, ки «қарорҳои 

сармоягузорӣ бо коркард ва амалӣ намудани лоиҳаҳо, ки онҳо ба навнамоӣ ва 

беҳтар намудани иқтидорҳои (потенсиали) истеҳсолии корхона равона карда 

шуданд, алоқаманданд».49 Аммо, дар шароити рақобатпазирӣ ва номуайянии 

ҳолати фаъолияти корхонаҳои саноатӣ интихоб намудан ва қабули қарорҳои 

муфид хело назаррас мебошад. 

Фаъолияти сармоягузорӣ ин худ мақсадгузорӣ нест, аммо он воситаи 

амалӣ намудани мақсаду вазифаҳои стратегии соҳа ё субъекти алоҳидаи хоҷагӣ ба 

шумор меравад. Ба замми ҳамаи ин, он ҷараёни ташкили мураккаби маҷмӯи 

фаъолият (амалҳо) ва чорабиниҳои муайянеро пешбинӣ намуда, яке аз намудҳои 

мустақили фаъолияти хоҷагидорӣ ба шумор меравад.50  

Стратегияи рушди фаъолияти сармоягузорӣ дар сатҳи субъекти 

хоҷагидорӣ бояд мақсади мушаххаси гузошташударо дар бар гирад. Дар баробари 

ин, вай бояд вазифаҳои аввалиндараҷаро муайян намуда, равандҳои асосии 

фаъолияти сармоягузорӣ (объектҳои маблағгузории асосӣ, сохтори сарчашмаҳои 

                                                      
49 Русских Л.П. Проблема принятия инвестиционных решений в условиях риска. // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. - №3, 2014 г. – с.50-56. Стр. 

34-36. 
50 Колесникова О.В. Стратегия развития инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве 

региона. Автореферат диссертации ....... кандидата экономических наук. – М.: 2008. – с.28. – стр. 7  
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молиявӣ, баргардишии (худмаблағкунии) ҳиссагузориҳо ва ғайра) ва асосноккунии 

иқтисодии захираҳоро барои баланд бардоштани самаранокии фаъолияти 

истеҳсолӣ бо назардошти пешгӯи намудани ҳолати муҳити берунаи субъекти 

иқтисодӣ амалӣ намояд. 

Ҳамин тавр, ба ақидаи Колесникова О.В. дар зери стратегияи рушди 

фаъолияти сармоягузорӣ бояд, ки « ... маҷмӯи асоснокшудаи чорабиниҳои 

ташкилотӣ, меъёриву ҳуқуқӣ ва молиявию иқтисодӣ ба назар гирифта шаванд, ки 

онҳо барои таъмини самаранокии фаъолияти корхонаҳову ширкатҳо дар 

шароити бозор, ташаккул намудани шароитҳои мусоид барои баланд 

бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ, воридотивазкунӣ ва таъмини 

амнияти озуқаворӣ ва саноатӣ мусоидат менамоянд»51. 

Таҳқиқотҳои гузаронидашуда нишон медиҳанд, ки барои дарёфти 

самаранокии фаъолияти истеҳсолӣ ва баланд бардоштани дараҷаи рақобатпазирии 

онҳо дар ҳар як соҳаи иқтисодиёт сармояро дар навбати аввал бояд ба ворид 

намудани технологияи нав, ки самарабахшии истифодаи захираҳоро таъмин 

менамоянд, равона кард. Ин раванд, ба корхонаҳои саноатӣ ва соҳибкорон 

имконият медиҳад, ки соҳаи иқтисодиётро ба сатҳи нав бароранд. Аммо, дар 

шароити рақобатпазирӣ ва номуайянии ҳолати воқеии фаъолияти корхонаҳои 

саноатӣ, таъмини самаранокии интихоб намудани қарорҳои муфиди сармоягузорӣ 

ва қабул намудани онҳо дар раванди амалигардонии лоиҳаҳои сармоягузорӣ хело 

назаррас мебошад. 

Қайд намудан зарур мебошад, ки дар шароити номуайянӣ қабули қарорҳои 

сармоягузорӣ дар корхонаҳои тиҷоратӣ (субъекти хоҷагидорӣ) ва истеҳсолӣ 

ҳамеша бо интихоби ин ё он  вариант (алтернатива) алоқаманд мебошад. Сабаби 

асосии номуайянӣ дар фаъолияти сармоягузорӣ се гурӯҳи омилҳои асосӣ ба ҳисоб 

мераванд, ба монандӣ: 

1) хабардор набудан – бо пурратар ва саривақт набудани иттилооти 

пешниҳодшаванда, инчунин маҳдудият ба дастрасии иттилоот оид ба намудҳои 

                                                      
51 Ҳамон ҷо 
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алоҳидаи фаъолияти субъекти иқтисодӣ ё равандҳои гуногуни иқтисодӣ дар 

доираи як мамлакат ба шумор меравад, асоснок мегардад; 

2) тасодуфият – бо пешгӯи нагардидани ҳолату шартҳо ва шароитҳои 

муҳите, ки дар он соҳибкор фаъолияти худро амалӣ намуда истодааст, алоқаманд 

аст. Ин дар раванди фаъолияти субъекти сармоягузоришаванда баҳогузорӣ 

намудан хело мушкилӣ дорад; 

3) муқобилатнамоӣ – ба фаъолияту кирдорҳои шахсон, ё гурӯҳи 

иштирокчиён, ки ба амалӣ намудани лоиҳаи сармоягузорӣ ё дигар намуди 

фаъолият монеа мегарданд, асос меёбад. 

Бехабар будан аз шароитҳои фаъолияти соҳибкорӣ ва иқтисодиёти 

кишваре, ки ба он сармоя ворид мегардад, дар фаъолияти сармоягузорӣ ба пайдо 

шудани хавфҳо боис гашта, ҳолати вуҷуд доштани қарорҳои дорои 

нишондиҳандаҳои якадада набударо ба миён меоварад. Бинобар ин, дар 

фаъолияти сармоягузорӣ хавфро ҳамчун эҳтимолияти ба вуҷуд омадани зарар 

(талафот) ё пурра дастрас нагардидани даромад нисбат ба ҳаҷми 

муқарраргардидаи хароҷот муайян менамоянд. 

Фаъолияти сармоягузории корхона дар раванди амалӣ намудани сиёсати 

сармоягузорӣ амалӣ мегардад, ки мақсади асосии он ин самаранокии сармоя 

мебошад. 

Амалӣ намудани фаъоляти сармоягузорӣ нақши муҳимро дар таъмини 

рушди устувори иқтисодӣ мебозад ва иқлими сармоягузориро дар бозоре, ки 

баҳодиҳии самаранокии сармоягузорӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои баланд бардоштани он 

бениҳоят муҳим мебошад, беҳтар менамояд. 

Дар шароити ташаккулёбии иқтисодиёти нави саноатӣ нақши муҳимро 

сармоягузорӣ мебозад, зеро сармоягузорӣ, ҳамчун сарчашмаи асосии рушди 

корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баромад менамояд. 

Бояд қайд намуд, ки то айни замон ба мафҳуми «ҷолибияти сармоягузорӣ» 

аз ҷониби олимону муҳаққиқон таърифи ягона дода нашудааст. Як гурӯҳи 

муҳақиқон ҷолибияти сармоягузориро ҳамчун нишондиҳандаи иқтисодиву 
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хоҷагидории корхона, гурӯҳи дуюм, ҳолати сиёсиву ҳуқуқии соҳаи фаъолияти 

лоиҳаи сармоягузорӣ ва гурӯҳи сеюм бошад, ҳолати молиявии корхонаи 

сармоягузоришаванда маънидод мекунанд. Аммо, мавриди қайд аст, ки дар 

замони муосир дар зери мафҳуми ҷолибияти сармоягузорӣ бояд қобилияти амалӣ 

намудани раванди истеҳсолию иқтисодӣ ва ноилшавӣ ба мақсадҳои гузошташуда 

дар муҳлатҳои муқарраргардида фаҳмида шавад.  

Ҷолибияти сармоягузории соҳа дар рафти баҳогузорӣ аз рӯйи чунин 

нишондиҳандаҳо амалӣ карда мешаванд: 

✓ моҳияти соҳаи фаъолият дар иқтисодиёти кишвар (сохти арзиши 

иловашуда, ҳиссаи маҳсулот ва хизматрасониҳои соҳа дар ҳаҷми маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ (ММД));   

✓ устувории соҳа аз поёнравии иқтисодиёт ва таъсири буҳрон (таҳлили 

таносуби динамикаи ҳаҷми истеҳсолоти муҳсулот дар соҳа ва динамикаи маҷмӯи 

маҳсулоти дохилӣ); 

✓ моҳияти иҷтимоии соҳаи иқтисодиёт (ҳаҷми бо кор таъмингардидаи 

аҳолӣ ва ҳиссаи онҳо дар сохтори умумии ҳаҷми аҳолии машғулбудаи кишвар); 

✓ таъмини рушди соҳа бо захираҳои молиявӣ (сармоягузорӣ ба сармояи 

асосӣ ва ғайра); 

✓ сатҳи (дараҷаи) дастгирии давлатии рушди соҳа (ҳаҷми ҳиссагузории 

(маблағгузории) асосии давлат ба соҳа, ҳаҷми қарзҳои имтиёзноки буҷетӣ, низоми 

имтиёзҳои андозӣ ва ғайра); 

✓ давраи ҳаётии ҷараёни соҳа. 

Ба истиснои ин нишондиҳандаҳои номбаргардидаи баҳодиҳии ҷолибияти 

сармоягузорӣ, аз нигоҳи макроиқтисодӣ нишондиҳандаҳои дигар, ба монанди 

пардохти умумии андозҳо ба буҷети давлатӣ ва ҳаҷми содироти маҳсулоти соҳа 

низ истифода бурда мешаванд.  

Дар ҷараёни баҳодиҳии нишондиҳандаи ҷолибияти сармоягузорӣ бо 

сармоягузорон, ҳамчунин хавфи сармоягузорӣ низ баҳо дода мешавад. Волинская 

О.А. дар таҳқиқоти илмии худ қайд менамояд, ки хавфи сармоягузорӣ – ин хавфи 
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аз даст додани арзиши ибтидоии (пурра ё қисман) сармояи сармоягузоришуда дар 

натиҷаи таъсири омилҳои гуногуни беруна (сиёсӣ, иқтисодӣ, табиию иқлимӣ) ва 

дохилӣ (корпоративӣ) мебошад.52  

Барои ноил гаштани рушди устувору босуботи иқтисодӣ ва иҷтимоии 

истеҳсолоти саноатӣ ба мо зиёд намудани ҳаҷми маблағгузориҳои асосӣ ба 

иқтисодиёт зарур мегардад. Ин раванди зиёдгардонии маблағгузорӣ бояд, дар 

ҳудуди на кам аз 4-5 маротиба зиёд бошад, то ки пӯёи он дар маҷмӯи маҳсулоти 

дохилии кишвар тақрибан 30-40%-ро ташкил намояд. 

Имрӯзҳо, корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон эҳтиёҷ ба маблағҳои 

муваққатан озодро дорад. Ворезии сармояи хориҷӣ (ё ватанӣ) ба иқтисодиёти 

воқеӣ, маҳз ба соҳаи саноат боиси он мегардад, ки дар ин раванд тамоми 

захираҳои табиӣ ва меҳнатӣ мавриди истифода қарор гирифта, дар оянда як пояи 

ноустувори рушди иқтисоди миллиро мустаҳкам месозад. 

Дар самти ҷалби сармояи хориҷӣ ва ватанӣ ба иқтисодиёту фаъолияти 

корхонаҳои саноатӣ баҳогузории дараҷаи ҷолибияти сармоягузории онҳо басо 

муҳим мебошад. Баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории соҳаҳои муайяни 

иқтисодиёт ба мутахассисон имкон медиҳад, ки ҳиссаи гузоштаи худро самаранок 

ба субут расонанд. Аммо, бояд қайд намуд, ки ба сатҳи ҷолибияти сармояузорӣ ва 

дараҷаи он омилҳои гуногун таъсир мерасонанд. Омилҳои ба ҷолибияти 

сармоягузории корхонаҳо ва субъектҳои саноатӣ таъсиррасон ба ду гурӯҳ ҷудо 

мешаванд: 

1. Омилҳои берунӣ; 

2. Омилҳои дохилӣ. 

Ҳар як гурӯҳи омилҳои таъсиррасони фаъолияти сармоягузорӣ 

нишондиҳандаҳо ва равандҳои муайянеро дар бар мегиранд (ниг. ба расми 1.2.1).  

 

                                                      
52 Волынская О.А. Управление инвестиционной привлекательностью организации / Волынская 

О.А. // KANT, №1 (26). Март 2018. – 277 с. Стр. 156-159. 
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Расми 1.2.1. - Гурӯҳбандии омилҳои таъсиррасон ба ҷолибияти сармоягузорӣ *  

*Таҳияи муаллиф 

Дар сатҳи мамлакат (кишвар): 

• Устувории иҷтимоию сиёсӣ; 

• Сатҳи рушди умумиқтисодӣ; 

• Сатҳи таваррум; 

• Нишондиҳандаҳои демографӣ; 

• Рушди низоми молиявию қарзӣ; 

• Мукаммалгардонии механизми 

танзми давлатӣ; 

• Мукаммалгардонии қонунгузорӣ; 

• Маъмурикунонии андоз. 

Дар сатҳи минтақа (ноҳия): 

• Ҷойгиршавии ҳолати ҷуғрофӣ; 

• Шароитҳои иқтисодию андозии 

минтақа; 

• Сатҳи фасодзадагӣ (коррупсия); 

• Сатҳи инфрасохтори сармоягузорӣ 

(дастрасии нақлиётӣ, мавҷудияти 

захираҳо). 

Дар сатҳи иқтисодиёт: 

• Моҳияти соҳа дар иқтисодиёти 

кишвар; 

• Устуворӣ ба бастшавии 

иқтисодиёт; 

• Моҳияти иҷтимоӣ; 

• Дараҷаи дастгирии давлат; 

• Хавфҳои соҳавӣ, рақобат, ҳаҷми 

бозор ва ғайра. 

Ҳолати молиявӣ: 

• Устувории 

молиявӣ; 

• Бозоргирӣ 

(пардохтпазирӣ); 

• Фаъолиятнокии 

корӣ (тиҷоратӣ); 

• Даромаднокӣ. 

Иқтидорҳои 

захиравӣ: 

• Захираҳои молӣ; 

• Захираҳои молиявӣ; 

• Захираҳои меҳнатӣ; 

• Захираҳои 

иттилоотӣ. 

Сифати идоракунӣ: 

• Қарорҳои идоракунӣ; 

• Фарҳанги 

дохилиширкатӣ 

(корпоративӣ); 

• Беҳтаргардии доимӣ; 

• Ихтисосмандии 

менеҷерон. 

Фаъолияти инноватсионӣ: 

• Ворид намудани навоварӣ 

ба ҷараёни истеҳсолот; 

• Мавҷудияти коркардаҳои 

(лоиҳаҳои) илмӣ-тадқиқотӣ 

ва лоиҳаҳои таҷрибавӣ; 

• Мавҷудияти патентҳо. 

ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ КОРХОНА 

О М И Л Ҳ О И   Б Е Р У Н Ӣ 

О М И Л Ҳ О И   ДОХИЛӢ 

Эътибори корӣ: 

• Мавҷудияти нишони 

молии худӣ; 

• Таърихи қарзии хуб; 

• Алоқаҳои зич бо 

конрагентҳо; 

• Фаъолияти шаффоф; 

• Риояи низоми 

қонунгузорӣ. 
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Омилҳои берунаи ба ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои саноатӣ 

таъсиррасон ба се гурӯҳи бузург ҷудо мешаванд, ки ҳар яке он аз хусусиятҳо ва 

ҳолати макроиқтисодии ин ё он соҳа вобастагӣ доранд. Ин омилҳо аз чунин 

зерқисмҳо иборатанд: 

✓ ҳолати мамлакат (кишвар), яъне аз ҳолати сиёсӣ оғоз ёфта, бо ҳолати 

иқтисодию фискалӣ ба итмом мерасад. Дар рафти баҳогузории ҳолати ҷолибияти 

сармоягузорӣ, муайян намудани ҳиссаи ҳар яке аз ин нишондиҳандаҳо зери 

таҳлилу баҳогузорӣ қарор мегирад. 

✓ дигар гурӯҳи омилҳои берунаи таъсиррасон, ки аз субъекти иқтисодӣ 

вобастагии бузург надоранд, ин ҳолатҳои минтақавие, ки корхонаҳои 

сармоягузоришаванда дар ҳудуди он фаъолият менамоянд. Ба ин гурӯҳ - 

ҷойгиршавии ҷуғрофии корхонаи саноатӣ ва иқтидорҳои он, яъне вазъи 

коммуникатсия, роҳҳои дастрасӣ ба ашёи хом дохил мешаванд. Дигар омили 

муҳиме, ки ба ҷолибияти сармоягузорӣ таъсир мерасонад ин бевосита шароити 

иқтисодӣ ва гаронии андозҳои минтақа мебошад. Мавриди зикр аст, ки ба 

ҷолибияти сармоягузорӣ ҳамчунин дараҷаи фасодзадагии минтақа, яъне сатҳи 

рушди коррупсия таъсири манфӣ мерасонад. 

✓ ҳолати соҳаи иқтисодиёти сармоягузоришаванда низ яке аз гурӯҳи 

бузурги омилҳои таъсиррасони ҷолибияти сармоягузорӣ ба шумор меравад. 

Дар раванди баҳогузории ҷолибияти сармоягузории соҳаи амиқи 

иқтисодиёт, хусусан корхонаи саноатӣ, ё дигар намуди фаъолият сармоягузорон 

бо воситаи ҷалб намудани мутахассисон, таъсири омилҳои берунаро зери таҳқиқ 

қарор медиҳанд. Ин амал ба нигоҳи мақсадҳои стратегии сармоягузор вобастагӣ 

дорад. 

Аз як паҳлу, ба ҷолибияти сармоягузории субъекти иқтисодӣ, агар 

омилҳои беруна таъсир расонанд, аз дигар тараф омилҳои дохилӣ таъсир 

мерасонанд. Омилҳои дохилии таъсиррасони ҷолибияти сармоягузории корхона 

аз ҳолати худи корхона ва фаъолияти он вобастагӣ дорад. Ин омилҳоро метавон 
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ба панҷ гурӯҳи алоҳида ҷудо намуд, ки дар раванди фаъолият бо ҳамдигар 

алоқаманд мебошанд ва дар баъзе мавридҳо аз якдигар вобастагӣ доранд. 

Ҳолати молиявии корхона ба ҷолибияти сармоягузории он таъсири 

бевосита мерасонад, зеро корхонаҳои аз нигоҳи молиявӣ устувор ба худ диққати 

сармоягузоронро ҷалб менамоянд ва дар ҳолати баланд будани дараҷаи фоидаи 

софи он, арзиши саҳмияҳои онро чандин маротиба метавон боло бурд. Аммо, аз 

корхонаҳое, ки ҳолати молиявии онҳо коҳиш меёбанд, сармоягузорон кӯшиш ба 

харҷ медиҳанд, то сармояи гузоштаи худро баргардонанд. Дар раванди 

баҳогузории ҷолибияти сармоягузории субъекти хоҷагидорӣ диққат ба устувории 

молиявӣ, бозоргирии корхона, яъне пардохтпазирӣ ва сатҳи даромаднокии 

сармояи гузошташуда ва дигар нишондиҳандаҳои молиявӣ зери омӯзиш қарор 

мегиранд. Роҳбарони корхонаҳои саноатӣ ва ташкилотҳои тиҷоратиро зарур 

мебошад, ки барои ҳар чӣ бештар ҷалб намудани сармояи мустақим ва 

ғайримустақим ба ҳолати молиявии корхона диққати ҷиддӣ диҳанд. Ин раванд аз 

онҳо гузаронидани таҳлили молиявӣ ва ҳамчунин дар сатҳи зарурӣ таҳлил  

намудани лоиҳаҳои сармоягузориро талаб менамояд. 

Дигар омиле, ки ба сатҳи ҷолибияти сармоягузории корхона таъсир 

мерасонад, ин таъмини корхонаҳои саноатӣ бо иқтидорҳои захиравӣ, ба монандӣ: 

захираҳои молӣ (аз қабили ашёи хом ва масолеҳи коркард), молиявӣ (дастрасӣ ба 

қарзҳои арзони бонкӣ), меҳнатӣ (аз он ҷумла, захираҳои зеҳнӣ ва қувваи кории 

дорои ихтисоси зарурии баланд) мебошанд. Захираҳои меҳнатӣ дар доираи дигар 

захираҳо ба ҷолибияти сармоягузорӣ таъсири бениҳоят зиёд мерасонад, чунки  

аксарияти сармоягузорони имрӯза бештар майл ба қувваи кории арзон доранд, 

вале таҷриба нишон дод, ки қувваи кории арзон маҳсули босифат надорад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масоили муҳим ин ташкил намудани ҷойҳои 

нави корӣ мебошад, зеро захираҳои меҳнатии кишварамон аз талабот дида якчанд 

маротиба зиёд мебошанд. Дар ҳолати сармоягузорӣ намудан ба ташкили корхонаи 

истеҳсолӣ ва ба роҳ мондани истеҳсолот онҳо дар ҷалби захираҳои меҳнатӣ 

танқисӣ намекашанд.  
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Фаъолияти сармоягузорӣ дар замони муосир бениҳоят фаъолияти мураккаб 

мебошад. Ин аз он бармеояд, ки дар рафти таҳқиқи илмӣ дида мешавад, ки яке аз 

равандҳои асосии сармоягузорон ин баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузорӣ ва 

омилҳои ба он таъсиррасон мебошад. Омилҳои дохилии таъсиррасон ҷараёни 

пурраи фаъолияти субъекти сармоягузоришавандаро дар бар мегирад. Бинобар 

ин, дигар омилҳои дохилие, ки аз ҷониби мо номбар карда нашудааст ин: сифати 

идоракунӣ; фаъолияти инноватсионӣ ва эътибори корӣ мебошад. Дар ибтидои 

сармоягузорӣ таъсири ҳар як омили ин гурӯҳҳо бояд зери омӯзишу таҳқиқ қарор 

гирифта шаванд. 

Ҳамин тавр, дида мешавад, ки ба ҷолибияти сармоягузорӣ омилҳои 

гуногуни объективӣ ва субъективӣ (дохилӣ ва берунӣ) таъсир мерасонанд. Ҳар як 

омили таъсиррасон дар навбати аввал аз хусусияти худи сармоягузорӣ, таъиноти 

он ва сатҳи дарбаргирии соҳаи иқтисодиёт вобастагӣ дорад. Яъне, дар ҳолати 

баҳогузорӣ намудани ҷолибияти сармоягузории иқтисодиёти миллӣ дар умум 

омилҳои дигар зери таҳқиқи илмию амалӣ қарор хоҳанд гирифт.  

Ҷолибияти сармоягузории корхонаи саноати нассоҷӣ, ҳамчун субъекти 

таҳқиқоти илмӣ, дар замони муосир аз омилҳои гуногуни субъективӣ ва 

объективӣ вобастагӣ дошта, аз ҷониби сармоягузорон зери омӯзиш қарор 

мегиранд. Аз ин сабаб, ҳар як сармоягузор дар рафти дар назди худ гузоштани 

мақсади сармоягузорӣ ба ин намуди соҳаи иқтисодиёт паҳлуҳои фаъолияти ин 

соҳаро омӯхта диққати асосиро ба омилҳои таъсиррасони молиявӣ равона 

менамояд. Чӣ хеле ки қайд карда шуда буд, яке аз гурӯҳҳои асосии омилҳои 

дохилии таъсиррасон ба ҷолибияти сармоягузорӣ ин омилҳои молиявӣ мебошад, 

зеро ба ҳолати молиявии корхона такия менамояд, ки он бо сифати идоракунии 

корхона омехта шуда, як гурӯҳи бузурги омилҳои таъсиррасонро ташкил 

менамояд. 

Баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои тиҷоратӣ ва истеҳсолӣ ба 

баҳодиҳии ҳолати молиявӣ ва муқаррар намудани стратегияи молиявии он такия 

намуда, дар шароити имрӯза ҳар як роҳбари корхонаи тиҷоратиро водор месозад, 
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ки нисбати нишондиҳандаҳои мазкур мароқ зоҳир намуда, ҳолати корхонаи худро 

дар ояндаи наздик баъд аз ҷалби сармоя баҳогузорӣ намояд, то ки сатҳи натиҷаи 

ниҳоии сармояро муайян кунад. 

 

1.3. Таъмини шароити институтсионалӣ ва қонунгузории танзими 

ҷолибияти сармоягузорӣ 

   

Равандҳои институтсионалии ҷолибияти сармоягузорӣ дар рушди иқтисод, 

махсусан дар шароити зарурати тағйиротҳои сохторӣ нақши муҳим доранд. Дар 

баробари ин, дар таҳқиқоти муосири ватанию хориҷӣ ба ҷолибияти сармоягузорӣ 

дар таҳияи низоммандии масъала диққати нокофӣ дода мешавад. Мушкилот дар 

носозгории методологӣ ва тақсимоти мавзӯии асарҳо дар соҳаи сохтори 

институтсионалии бозори сармоягузории иқтисоди миллӣ ҷой дорад. Қисми зиёди 

таҳқиқоте, ки ба таҳлили бозори сармоягузорӣ бахшида шудаанд, дар асоси 

принсипҳои монетаризм, ки диққати корро асосан ба сегменти молиявии бозор 

муайян мекунанд, бидуни таваҷҷуҳ ба омилҳои таъсиррасонандаи ҳаҷм ва 

ҷойгиршавии сармоягузорӣ ба бахши воқеии иқтисодиёт нигаронида шудааст. 

Масъалаҳои рушди инфрасохтори институтсионалии ҷолибияти сармоягузорӣ дар 

адабиёти иқтисодӣ дар робита бо низомҳои миллии молиявии кишварҳои 

мушаххас ошкор карда шудаанд ва масъалаи ҳамкории субъектҳои фаъолияти 

сармоягузорӣ дар муҳити институтсионалӣ бе таҳқиқоти амиқ боқӣ мондааст. 

Асоси методологии таҳқиқот ин усули низомандӣ ва сохторист, ки ба 

гурӯҳбандии субъектҳои бозори сармоягузорӣ имкон медиҳад, ки ҷолибияти 

сармоягузориҳоро боз ҳам васеътар аз нуқтаи назари институтсионалӣ таҳқиқ 

намоем. Мувофиқи ин ҳадаф, таҳлили муҳити институтсионалӣ бояд «дар шакли 

матритсаи институтсионалӣ (структура) пешбинӣ гардида ва он маҷмӯи 

устувори таърихан ташаккулёфтаи институтҳои асосии ба ҳам алоқамандро 
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дар фаъолияти соҳаҳои асосии иҷтимоӣ ба танзим дарорад»53. Ба инстутҳои 

асосӣ ин маҷмӯи чунин вазифаҳо: танзимкунанда, тақсимотӣ, иттилоотӣ, тобеъӣ, 

рушд ва ҷамъоварӣ хос мебошанд. 

Дар баъзе сарчашаҳои иқтисодию молиявӣ моҳияити институт дар худ 

ҷанбаи сохторию вазифавӣ, табиати иқтисодии субъект, муносибатҳои объект ба 

раванди фаъолият, татбиқи муносибатҳои асосӣ, муносибати ҳамоҳангсозии 

ҳамкории байни субъектҳоҳои институтсионалиро дар умум инъикос менамояд. 

Аз нуқтаи назари Кирдина С.Г. «субъектони институтсионалӣ - ин маҷмӯи 

шахсонест, ки дар ассотсиатсия дар асоси қабул ва истифодаи якҷояи як қатор 

талаботҳое муттаҳид карда шудаанд, ки доираи шаклҳо, воситаҳо ва усулҳои 

ҳамкории иқтисодиро маҳдуд мекунанд. Ҳамчун объекти институтсионалӣ - 

маҷмӯи талаботи муайяни институтсионалӣ баррасӣ карда мешавад, ки иҷрои 

онҳо бо ёрии меъёрҳо ва қоидаҳои аз ҷониби умум ба таври расмӣ ва ғайрирасмӣ 

қабулшуда мебошад»54. Фарқият дар байни ин институтҳои субъект, объект ва 

усулҳои истифодаи онҳо ин шаклҳои зуҳуроти падидаи институтсионалӣ аз 

воситаҳое, ки субъектҳои институт истифода мебаранд, ба ҳисоб мераванд. 

Модели қабулшудаи абстрактӣ-мантиқии матритса ба таҳияи фарзияи 

назариявии макросотсиологӣ дар бораи ду низоми устувори институтҳои асосӣ, 

ки табиати иқтисодӣ ва табиати рушди ҷомеаро муайян мекунанд, асос ёфтааст 

(К. Полани, Д. Норт, Х. Лебенстайн, мактаби иқтисодӣ ва сотсиологии 

Новосибирск) ва дар нақшаи AGIL-и Т. Парсонс матритса бо соҳаи ҳуқуқ пурра 

мегардад. Мувофиқи ин усули методологӣ, иқтисодиёти миллӣ ҳамчун низоми 

муносибатҳои иқтисодӣ маҷмӯи устувори таърихан ташаккулёфтаи институтҳои 

ба ҳам алоқамандест, ки фаъолияти соҳаҳои асосии ҷомеа: иқтисодӣ, сиёсӣ ва 

                                                      
53 Иншаков, О.В. Институциональная теория в современной России: достижения и задачи 

развития / О.В. Иншаков, Н.Н. Лебедева // Экономика России: основные тенденции и пер- спективы 

развития [Электронный ресурс]. — 2010. — Режим доступа: http://www.sor.volsu.ru/ journal/TEST1. — 

Дата доступа: 01.11. 2011. 
54 Кирдина, С.Г. X- и Y-экономики: институциональный анализ / С.Г Кирдина. — М. : Нау- ка, 

2004. С.10 
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идеологиро ба танзим медарорад. Он ба принсипи сегонаи пешниҳоднамудаи 

Ф.Аквинский мувофиқат мекунанд.55 

Таҳлили субъектҳои соҳаи сиёсӣ ба мо имкон медиҳад, ки бо назардошти 

вазифаҳои ҷудонопазири ҷараёни сармоя аз молия ба воқеият Бонки марказӣ ва 

Фондҳои миллии некӯаҳволиро ҳамчун субъектҳои бозори сармоягузории миллӣ 

ҷудо намоем. Дар баъзе ҳолатҳо субъектҳо метавонанд мақомоти давлатӣ ва 

муассисаҳое бошанд, ки дар яке аз шаклҳои пешниҳодшуда дар бозори 

сармоягузории миллӣ амал кунанд. Воситаҳои институтсионалии мақомоти 

давлатӣ ин муассисаҳое, ки масъалаҳои фаъолияти сармоягузориро ба танзим 

медароранд; мақомоти давлатӣ ва муассисаҳое, ки хидматҳои машваратӣ ва 

дастгирии иттилоотӣ мерасонанд; ташкилотҳо ва ҳаракатҳои ҷамъиятӣ-сиёсӣ, 

расман ё ғайрирасмӣ, аз ҷумла ассотсиатсияҳои касбӣ ва иттифоқҳои касаба; 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ мебошанд. 

Таҳлили муфассали соҳаҳои идеологӣ ва ҳуқуқие, ки аз ҷониби мо 

гузаронида мешавад, ба мо имкон намедиҳад, ки субъектҳои институтсионалии 

бозори сармоягузории миллиро ҷудо кунем. Нақши объекти институтсионалиро 

дар соҳаи идеологӣ фарҳанги сармоягузории миллӣ мебозад. Дар адабиёт таърифи 

мафҳуми «фарҳанги сармоягузории миллӣ» вуҷуд надорад. Ба фарҳанги 

сармоягузорӣ як самти возеҳ ба сӯи оянда хос аст ва он далел, ки масъалаи 

дурустии қарорҳои қабулшуда муддати дароз боз мемонад, собит аст.56 

Нишондиҳандаи сатҳи фарҳанги сармоягузории ширкат стратегияи сармоягузорӣ, 

аз ҷумла мавҷудияти: санади алоҳида, нақшаҳои фаъолияти сармоягузорӣ барои 

уфуқҳои муайяни вақт, шакли стандартии лоиҳаи сармоягузорӣ, буҷетҳои 

сармоягузорӣ барои уфуқҳои муайяни вақт мебошад.57 Воситаҳои ахбори омма 

(ВАО) ва «муносибатҳои сармоягузорон» ҳамчун воситаи соҳаи идеологӣ ҷудо 

карда мешаванд. 

                                                      
55 Аквинский, Ф. О сущем и сущности / Ф. Аквинский // Сочинения Opera. — М.: Едито- риал 

УРСС, 2004. С. 54 
56 Кравченко, А.И. Социология управления: фундаментальный курс: учеб. пособие / А.И. 

Кравченко, И.О. Тюрина. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Академ. Проект, 2006. С. 593. 
57 Кушелева, А.Г. Механизм функционирования и тенденции развития инвестиционного рынка 

России : дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / А.Г. Кушелева. — СПб., 2009. С. 93. 
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Ҷузъҳои институти ҳуқуқи шаҳрвандӣ (моликияти қонунӣ, мерос ва 

ҳуқуқи оила, ҳуқуқи моликияти зеҳнӣ) ва институти байнисоҳавии ҳуқуқи 

иқтисодӣ (соҳибкорӣ, мубодила, рақобат, корпоративӣ, тиҷоратӣ, меҳнатӣ, 

молиявӣ ва ғайра) ҳамчун воситаҳои соҳаи ҳуқуқии бозори сармоягузории миллӣ 

матраҳ карда мешаванд.  Барои возеҳу равшан намудани нуқтаи назари мазкур, мо 

низоми қонунгузории институтсионалии танзимкунандаи ҷолиябияти 

сармоягузориро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дида мебароем. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз узви ҷомеаи ҷаҳонӣ ва яке аз давлатҳое 

мебошад, ки дар байни Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил (ИДМ) нақши хосро 

мебозад. Дар шароити иқтисоди бозорӣ, таҷрибаи ҷаҳонӣ собит намуд, ки аксари 

мамлакатҳо аз сармояҳои хориҷӣ васеъ истифода мебаранд ва яке аз омили асосии 

рушди иқтисодиёти давлатҳо ин ворид шудани сармояи хориҷӣ гардидааст. 

Имконияти ҷалби самоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

пеш аз ҳама оромии вазъи сиёсист ва дигар ин, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 

захираҳои зиёди обию энергетикӣ, захираҳои зеризаминӣ, канданиҳои фоиданок 

ва шароити мусоид барои инкишофи  соҳаҳои истеҳсолӣ дорад. Аз ҳамин сабаб, 

ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле муҳим 

аст, зеро  ояндаи Тоҷикистонро бе содироти мол ва фаъолияти хориҷӣ тассавур 

кардан ғайриимкон аст. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади баланд бардоштани бахшҳои 

мухталифи иқтисоди миллӣ, робита ва муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ бо 

давлатҳои хориҷӣ, ворид шудан ба иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва бартараф намудани 

камбудию мушкилиҳои ҷойдошта дар назди худ чор ҳадафи стратегӣ, аз ҷумла: 

1) таъмини амнияти энергетикӣ ва истифодаи самарабахши неруи барқ; 

2) раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ ва ба кишвари транзитӣ табдил 

ёфтан;  

3) таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат;  

4) вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсул58. 

                                                      
58 Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. С.12. 
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Ҳадафҳои мазкур бо ҳамдигар робитаи зич дошта, татбиқи онҳо бе ҷалби 

сармояи хориҷӣ имконнопазир аст. Аз ин ҷост, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои беҳбудии фазои сармоягузорӣ тадбирҳои дақиқу мушаххас 

андешида истодааст. 

Қобили қайд аст, ки Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ бо Фармони Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 19 декабри соли 2007, № 356 таъсис дода шуда,  дар 

доираи он ба роҳ мондани ҳамкориҳои самараноки Кумитаи давлатии 

сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ якҷо бо Котиботи Шӯрои машваратӣ бо 

гурӯҳи Пешбурди соҳибкории Бонки Ҷаҳонӣ мавқеи ҷумҳурӣ дар Ҳисоботи 

Пешбурди соҳибкорӣ барои соли 2018-ум 5 зина боло рафта, аз ҷойи 128 дар соли 

2017 ба ҷойи 123 қарор гирифт ва соли 2015 бошад, Шӯрои машваратии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ 

ҳамчун майдони беҳтарини муколамаи давлат ва бахши хусусӣ дар арсаи ҷаҳонӣ 

пазируфта шуда, инчунин бо ҷоизаи байналмилалии «Ҳовард»-и Бонки ҷаҳонӣ 

сарфароз гардонида шудааст. 

То имрӯз таҳти сарварии Пешвои муаззами миллат чандин масъалаҳои 

муҳимтарини самти беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва рушди фаъолияти 

соҳибкорӣ пайгирӣ ва вобаста ба онҳо як қатор ҷаласаҳои Шӯрои машваратӣ 

баргузор карда шуда, ҷиҳати татбиқи ислоҳоти зарурӣ барои беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ ва рушди фаъолияти соҳибкорӣ қарорҳои дахлдор қабул 

гардиданд. Дар самтҳои соддагардонии расмиёти бақайдгирии соҳибкорӣ, 

санҷишҳои фаъолияти соҳибкорӣ, низоми иҷозатдиҳӣ ва иҷозатномадиҳӣ, ҳимоя 

ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорон, ташкили низоми ҳуқуқиву иқтисодии 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ ислоҳоти манфиатнок гузаронида шуданд, ки ба 

рушди соҳибкориву сармоягузорӣ такони ҷиддӣ бахшиданд. 

Мавриди зикр аст, ки устувор гардидани мавқеи ҷумҳурӣ асосан аз рӯйи 

беҳтар шудани як қатор нишондиҳандаҳо, аз ҷумла «Бақайдгирии фаъолияти 

соҳибкорӣ» 28 зина, «Гирифтани иҷозат барои сохтмон» 26 зина, «Пайвастшавӣ 



 

 
 

55 
 

ба қувваи барқ» 2 зина, «Бақайдгирии моликият» 7 зина, «Андозбандӣ» 8 зина, 

«Тиҷорати байналмилалӣ» 3 зина ва «Таъмини иҷроиши қарордод» 1 зина таъмин 

гардидааст. Пешравии мазкур, натиҷаи фаъолияти Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар самти татбиқи босамари ислоҳот оид ба соддагардонии танзими 

давлатии соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ дар кишвар мебошад. 

Ҳамзамон, бояд тазаккур дод, ки аз рӯйи нишондиҳандаҳои «Дастрасӣ ба 

қарз» ва «Ҳимояи сармоягузорони миноритарӣ» мавқеи ҷумҳурӣ мутаносибан 4 

ва 6 зина коҳиш ёфта, тавре аз таҳлилҳо бармеояд, ин асосан ба вазъи имрӯзаи 

буҳронӣ алоқаманд мебошад.  

Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон бар чор ҳадафи стратегии дар 

боло зикргардида бояд тавассути ҷалби сармоягузории дохилӣ расад. Дар ҷалби 

сармоягузорӣ бевосита сараввал бояд ба сармоягузоронӣ дохилӣ такя намуд. 

Тамоми шароитҳо, имтиёзҳо ва ташкили фазои хуби сармоягузорӣ, ки барои 

хориҷиён пешниҳод карда мешавад, бояд ба сармоягузорони дохилӣ низ ҳамон 

қадар ва аз он зиёд пешниҳод карда шаванд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иқлими хуби сармоягузорӣ вуҷуд дорад, зарур 

аст, ки ба сармоягузорони дохилӣ имконяти сармоягузориро (имтиёзҳо, бартараф 

намудани таъсири омилҳои субективӣ, кам намудани шумораи ҳуҷҷатнигорӣ) дар 

дараҷаи баланд пешниҳод намоем. Ҳангоми имкониятҳои фароҳамоварда ва 

шароити мусоиди сармоягузорӣ, сармояи гузоштаи сармоягузорони дохилӣ ба 

объекти сармоягузроишаванда кифоягӣ накард, зарур аст, ки сармоягузорони 

хориҷӣ ҷалб шаванд. Бояд тазаккур дод, ки дар аксари объектҳои 

сармоягузоришудаи ҷумҳурӣ сармоя (маблағ) аз хориҷа, мутахассисон аз хориҷа 

равона шуда, танҳо қувваи корие, ки бо маоши пастарин кор мекунанд, қисман 

шаҳрвандони дохилӣ буда, қисми аксари фоидаи тақсимшаванда аз они хориҷиён 

мебошад, ки ин як василаи зуд баромада рафтани асъори хориҷӣ аз дохили 

кишварамон мегардад. Аз ин лиҳоз, ба ақидаи мо барои боз ҳам беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ институтҳои давлатӣ бояд чунин тадбирҳоро андешанд: 
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✓ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар институтҳои давлатӣ бештар 

такя ба соҳаи маориф намуда, мутахассисони баландтаҷрибаро омода 

намуда, онҳоро ба объекти сармоягузоришаванда ҷалб намоянд; 

✓ тамоми имтиёзҳо ва шароитҳои хуби сармоягузорӣ, ки барои хориҷиён 

пешниҳод карда мешаванд, бояд ба сармоягузорони дохилӣ низ ҳамон 

қадар ва аз он ҳам  зиёд пешниҳод карда шаванд; 

✓ ҷиддан ба он нуктаҳои асосӣ ва махсусиятҳое (нозукиҳое), ки дар 

шартномаҳо (лоиҳаҳои сармоягузорӣ) бо сармоягузорони хориҷӣ баста 

мешаванд, аҳамият дод; 

✓ аз байн бурдани таъсири омилҳои субъективӣ ва амалҳои коррупсионӣ 

дар раванди сармоягузорӣ. 

Дигар қисмати баланд намудани дараҷаи ҷолибияти сармоягузории 

иқтисодиёти миллӣ ва соҳаҳои алоҳидаи он, ин беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ ва беҳтар гардонидани асосҳои ҳуқуқии танзими фаъолияти 

сармоягузорӣ ба шумор меравад. Аз ин сабаб, бо мақсади мусоид намудани фазои 

сармоягузорӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи 

мукаммалгардонии санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ чораҳои муайян андешида 

шудаанд. 

Санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фаъолияти 

сармоягузориро ба танзим медароранд, аз лаҳзаҳои ба даст овардани 

мустақилияти Ҷумҳурии Тоҷикистон марҳила ба марҳила такмил дода мешуданд. 

Ин амал то ба имрӯз идома ёфта истодааст. 

Бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ», 12 

майи соли 200759, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузории 

хориҷӣ» аз эътибор соқит карда шуд. Ин амали Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бо мақсади вусъат бахшидани на танҳо сармоягузорони хориҷӣ, балки 

сармоягузорони ватанӣ ба рушди иқтисодиёти миллӣ мебошад. Ҳамчунин, 

мавриди қайд аст, ки чунин тағйиротҳо дар низоми қонунгузории Ҷумҳурии 

                                                      
59 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ”, аз 12 майи соли 2007 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2007, №5, мод. 365). 
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Тоҷикистон ба тақвият бахшидани раванди сармоягузорӣ аз ҷониби 

сармоягузорони хориҷӣ ва ватанӣ таъсири хело бузург расонидааст. Аммо, дар 

давраҳои иқтисодиёти бисёрзинагӣ ва сиёсатҳои глобалии давлатҳои хориҷӣ, 

муносибатҳои рақобатӣ миёни маҳсулоти ватанӣ ва маҳсулоти воридотӣ, 

истеҳсоли васеъи ашёи хоми саноатӣ ва содир гардидани он ба хориҷи кишвар бо 

арзишҳои ночиз (паст) Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур омад, ки 

қонунҳои амалкунандаи танзими фаъолияти сармоягузориро зери назар намуда, 

онҳоро боз ҳам такмил намоянд. Маҳз, ин муаммоҳо сабаби коркард ва қабули 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» дар таҳрири нав 15 

марти соли 2016, таҳти №129960 гардид, ки он Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи сармоягузорӣ»-и соли 2007 қабул гардидаро аз эътибор соқит намуд. 

Бо раванди вақту замон, гузаронидани омӯзишҳо, таҳлилҳо ва дигар 

мушоҳидаҳо водор сохтанд, ки ба қонуни амалкунандаи сармоягузорӣ тағйироту 

иловаҳо ворид карда шаванд. Саннаи 3 августи соли 2018 ба Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» (соли 2016), таҳти №1547 тағйироту 

иловаҳо ворид карда шудаанд. 

Бо мақсади додани кафолатҳо ва имтиёзҳои гуногуни иловагӣ, ки дар 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» соли 2007 қабул 

гардида ва қонуни баъдинаи фаъолияти сармоягузориро танзимкунанда дарҷ 

карда нашудаанд, соли 2013 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

созишномаи сармоягузорӣ»61 аз 19 марти соли 2013, №944  коркард ва қабул 

гардид. 

Ҳамчунин, дар сатҳи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар 

намудани фазои сармоягузорӣ ва иқлими он чораҳои гуногун амалӣ карда 

мешаванд. Аз он ҷумла, он  барномаҳо, консепсияҳо ва стратегияҳои гуногуни 

давлатӣ қабул карда, зери амал қарор гирифта истодаанд, ки ин худ як раванд ба 

                                                      
60 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи сармоягузорӣ”, аз 15 марти соли 2016 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2016, №3, мод. 152). 
61 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи созишномаи сармоягузорӣ”, аз 19 марти соли 

2013, таҳти №944. (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2013, №3, мод. 187, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.05.2017 с. №1435). 
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беҳтар намудани заминаи институтсионалии ҷолиябити сармоягузории соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ ба шумор меравад. 

Дар санаи 29 декабри соли 2012 бо мақсади фароҳам намудани сиёсати 

давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузорӣ Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи консепсияи сиёсати давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ба имзо расид, ки бо воситаи он маҳз «Консепсияи 

сиёсати давлатии ҷалб ва ҳимояи сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» тасдиқ 

карда шуд62. 

Дигар чорабиние, ки дар самти беҳтар намудани фазо ва иқлими 

сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди коркард ва амалинамоӣ қарор 

гирифтааст, ин қабули «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

давраи то соли 2030» мебошад. Стратегияи мазкур метавонад ба воситаи таъмини 

ҷалби самараноки сармоя ба иқтисодиёти кишвар амалӣ карда шавад.  

Фаъолияти сармоягузорӣ тибқи муқаррароти Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи сармоягузорӣ» бештар бо фаъолияти соҳибкорӣ 

алоқаманд мебошад. Аз ин лиҳоз, бо мақсади фароҳам овардани фазои 

сармоягузорӣ ба сатҳи зарурии ҷолибият аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барномаҳо оид ба дастгирии фаъолияти соҳибкории хурду миёна ва 

инчунин рушди корхонаҳои бузург қабул карда шудаанд, ки ин аз нақши 

иқтисодиёти воқеӣ дар сатҳи муқаррар намудани сатҳи баланди ҷолибияти 

сармоягузорӣ гувоҳӣ медиҳад. 

Аз замони ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ то ба имрӯз дар самти 

рушди соҳибкорӣ ва фаъолияти сармоягузорӣ, ки асоси иқтисодиёти миллиро 

ташкил менамояд, чунин барномаҳову стратегияҳо қабул гардиданд: 

1. Барномаи беҳтаргардонии ҷолибияти сармоягузорӣ ба соҳаи 

истифодабарии қаъри замин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2015; 

2. Барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2012-2020; 

                                                      
62 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи консепсияи сиёсати давлатии ҷалб ва 

ҳимояи сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон”, аз 29 декабри соли 2012, таҳти №755.  
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3. Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2022;  

4. Барномаи давлатии сармоягузориҳо барои солҳои 2016–2020; 

5. Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2016-2020;  

6. Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва ивазкунандаи воридот дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020;  

7. Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2020-2025; 

8. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030;  

9. Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030. 

Қисмати дигаре, ки бештари сармоягузоронро дар раванди амалӣ намудани 

фаъолияти сармоягузорӣ ба ташвиш меоварад, инчунин ба сатҳи ҷолибияти 

сармоягузории мамлакат низ таъсири назаррас дорад, ин сиёсати андозии давлат 

мебошад. Маҳз, дар тамоми давлатҳо масъалаи андозбандӣ масъалаи муҳим 

арзёбӣ гардида ва он сарчашмаи асосии даромади буҷети давлат маҳсуб мешавад. 

Низоми андозбандии субъектҳои соҳибкорӣ ва меъёрҳои он ба даромадҳои 

сармоягузорон таъсири мустақим дорад, чунки дар илми иқтисод – андоз яке аз 

фишанги муҳими молиявии давлат ба ҳисоб меравад, ки давлат ба воситаи он 

ҳаҷми сармояҳои ҷалбшударо метавонад маҳдуд ва ё васеъ намояд. Албатта, дар 

ин самт бо мақсади фароҳам гардонидани иқлими мусоиди сармоягузории кишвар 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазъи андозбандӣ низ диққати ҷиддӣ дода, ба 

сармоягузорон дар низоми қонунгузорӣ имтиёзҳои муайянеро ҷорӣ намудааст, то 

ин ки ба як андозаи муайян ҳавасмандии сармоягузоронро дар ҳудуди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таъмин намояд. 

Қонуни асосие, ки раванди андозбандӣ ва муносибатҳои ҳуқуқии 

андозсупорандагонро бо буҷети давлати муқаррар менамояд, ин Кодекси андози 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Нисбати ин санади меъёрию ҳуқуқӣ, ки ба 

ҷолибияти сармоягузорӣ ҳамчун омил ва дар бисёр ҳолатҳо ҳамчун фишанг 

таъсир мерасонад, аз ибтидои даврони истиқлолият то ба имрӯз чорабиниҳои 

назаррас дар қисмати андозбандии фаъолияти сармоягузорӣ дида мешаванд, ки 

дар давоми солҳои 1998 то ба имрӯз ин санади ҳуқуқӣ, яъне Кодекси андоз аз 

ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон чор маротиба таҷдиди назар ва аз нав 

қабул карда шуд. 

 

Хулосаи боби якум 

1. Дар раванди таҳқиқот яке аз мушкилотҳои асосии фаъолияти 

сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ дар марҳилаи пеш аз сармоягузорӣ 

намудан, албатта ҷустуҷӯи сарчашма (яъне сармоя) ва баъдан сармоягузор 

мебошад, чунки барои ташаккули фаъолияти корхона ва васеъ намудани  

истеҳсоли маҳсулоти он маблағ лозим аст. Манбаъҳои асосӣ, чун маъмул, 

дороиҳои худии корхона ва манбаъҳои беруна буда метавонанд. 

2. Сармоягузорӣ яке аз омили муҳими иқтисодиёти миллӣ ба шумор рафта, 

истифодаи он ба азнавсознӣ, мукаммалнамоии иқтисодиёт, бавуҷудории сохтори 

нави иқтисодиёт, зиёдгардии ҷойҳои нави корӣ, афзоиши шуғли аҳолӣ, пастшавии 

нархи молҳо ва афзудани сифати онҳо, баландгардии рақобатпазирии молҳои 

истеҳсоли дохилӣ боис гашта, дар охир метавонад ба беҳтар гардонидани сатҳи 

зиндагии аҳолӣ ва нуфузи кишвар дар ҷомеи ҷаҳонӣ мусоидат намояд.  

3. Зимни таҳқиқот муайян гардид, ки ҷалби сармоя ва фаъолияти 

сармоягузорӣ ба вазъи фазои сармоягузории мамлакат вобастагӣ дошта, он дар 

худ маҷмӯи механизмҳои иқтисодӣ ва ташкилии таъсиррасонандаи мақомоти 

давлатии сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақавӣ, ё худи корхонаи саноатиро дар раванди 

ташаккулёбии фазои мусоиди сармоягузорӣ дохил менамояд. Аз нуқтаи назари 

мазкур бармеояд, ки маҳаки асосии ҷараёни таъсиррасонии фаъолияти 

сармоягузорӣ ин фазои сармоягузорӣ ба ҳисоб меравад. Фазои мазкур барои 
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коркарди сиёсати фаъолияти сармоягузорӣ замина гузошта, ҳамзамон, ҳамчун 

натиҷаи мустақими сиёсати сармоягузории давлат баромад мекунад. 

4. Ҷолибияти сармоягузорӣ ба хавфи сармоягузорӣ вобастагӣ дошта, дар 

раванди баҳогузории дараҷаи якум, яъне ҷолибияти сармоягузорӣ - сармоягузор 

хавфро арзёбӣ менамояд. Аз ин бармеояд, ки нишондиҳандаи ҷолибияти 

сармоягузорӣ ин паст будани дараҷаи хавфи сармоягузорист, ки он дараҷаи 

эҳтимолияти аз даст додани сармояи гузошташударо дар сатҳи паст баҳогузорӣ 

менамояд ва нишондиҳандаи он баланд мегардад. Аз ин рӯ, метавон қайд намуд, 

ки дараҷаи ҷолибияти сармоягузории иқтисодиёти миллӣ ва субъектҳои алоҳидаи 

хоҷагидорӣ, на танҳо нишондиҳандаи баҳогузоришавандаи иқтисодӣ, балки 

нишондиҳандаи баҳогузории ҳуқуқӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ низ ба шумор 

меравад. 

5.  Яке аз масъалаи муҳиме, ки бештари сармоягузоронро дар раванди 

амалӣ намудани фаъолияти сармоягузорӣ ба ташвиш меоварад, ин сиёсати 

андозии давлат мебошад. Маҳз, дар тамоми давлатҳо масъалаи андозбандӣ 

масъалаи муҳим арзёбӣ гардида ва он сарчашмаи асосии даромади буҷети давлат 

маҳсуб мешавад. Низоми андозбандии субъектҳои соҳибкорӣ ва меъёрҳои он ба 

даромадҳои сармоягузорон таъсири мустақим дорад, чунки дар илми иқтисод 

андоз яке аз фишанги муҳими молиявии давлат ба ҳисоб рафта, давлат ба воситаи 

он ҳаҷми сармояҳои ҷалбшударо метавонад маҳдуд ва ё васеъ намояд. Албатта, 

дар ин самт бо мақсади фароҳам гардонидани иқлими мусоиди сармоягузории 

кишвар Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазъи андозбандӣ низ диққати ҷиддӣ 

дода,  ба сармоягузорон дар низоми қонунгузорӣ имтиёзҳои муайянеро ҷорӣ 

намудааст, то ин ки ба як андозаи муайян ҳавасмандии сармоягузоронро дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон таъмин намояд. 
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БОБИ 2. ТАМОЮЛИ РУШД ВА ҲОЛАТИ МУОСИРИ САРМОЯГУЗОРӢ 

ДАР СОҲАИ САНОАТИ САБУКИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

2.1.  Тамоюли рушди соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

даврони соҳибистиқлолӣ 

 

Саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон як бахши бузурги хоҷагии халқи 

иқтисодиёти ҷумҳурӣ мебошад, ки дар баробари истеҳсоли молҳои истеъмолӣ, 

истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва техникиро барои дигар соҳаҳо дар асоси 

коркарди ашёи хоми маҳаллӣ хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ таъмин менамояд. 

Ба соҳаи саноати сабук насоҷӣ, дузандагӣ, чармгарӣ, маснуоти чарму пойафзол, 

коркарди чӯбу тахта, маснуот аз чӯб,  бофандагӣ ва ғайра шомил аст.  

Ин бахши иқтисодӣ анъанаҳои дерина дорад, ки пайдоиши он аз давраи 

шукуфоии Роҳи бузурги абрешим сарчашма мегирад. Дар миёнаи асри гузашта як 

давраи пурраи истеҳсолот, аз ҷумла истеҳсоли ашёи хом, ресандагӣ, матоъҳо, либосҳо ва 

қолинҳо ташкил карда шуда буданд. Намудҳои асосии маҳсулот матоъ ва либосҳои аз 

онҳо дӯхташуда, қолинҳо ва маҳсулоти чармӣ мебошанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои 

занҷири пурраи арзиши изофӣ аз истеҳсоли ашёи хом то истеҳсоли маҳсулоти тайёр 

мебошад. Соҳа дорои корхонаҳои муосири дӯзандагии либос, пойафзол, молҳои дигар 

рӯзғор мебошад. Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳаро як бахши муҳим ва 

афзалиятнок меҳисобад. Барои беҳтар намудани фазои мусоиди он «Барномаи давлатии 

коркарди пурраи нахи пахта ва барномаи рушди саноати сабук барои давраи то соли 

2030» таҳия ва баррасӣ гардидааст. Афзоиши нерӯи содиротӣ дар асоси навсозии 

истеҳсолот ва ҳавасмандгардонии таъсиси корхонаҳои нав пешбинӣ шудааст. 

Тоҷикистон Барномаи Маркази Байналмилалии Тиҷоратро (БМБТ) бомуваффақият 

татбиқ менамояд, ки он ба дастгирии рушди соҳаи нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва такмил 

додани инфрасохтори идоракунии сифат равона шудааст. 

Барои баҳогузории фазои ҷолибияти сармоягузорӣ дар мадди аввал 

таҳлили динамикаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон хеле муҳим аст. 
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Аз таҳлилҳо бармеояд, ки аксари нишондиҳандаҳои макроиқтисодии 

рушди Тоҷикистон дар солҳои 2015-2020 бо суръати баланд афзоиш ёфтаанд. Дар 

ин давра суръати афзоишии маҷмӯи маҳсулоти дохила +61,9%, ҳаҷми умумии 

маҳсулоти саноатӣ +153,3%, ҳаҷми умумии сармоягузорӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт 

+20,8%, ҳаҷми умумии сармоягузорӣ ба соҳаи саноат +26,8% ва ҳаҷми 

сармоягузорӣ ба соҳаи саноати сабук +6,8% афзоиш ёфтаанд (ниг. ба ҷадвали 

2.1.1). 

Ҷадвали 2.1.1. - Динамикаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2020* 

Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/2015 

(+/-, %) 

Динамикаи ММД, 

млн. сомонӣ 
50977,8  54790,3 64434,3 71059,2 79109,8 82543,0 +61,9 

Ҳаҷми умумии 

маҳсулоти 

саноатӣ,  млн. 

сомонӣ 

12196  15090 20029 23894 27613 30890 +153,3 

нисбати ММД,  

бо % 
23,9 27,5 31,1 33,6 34,9 37,4 +13,5 

Шумораи 

корхонаҳои 

саноатӣ, бо воҳид 

2310  2043  1999  2161  2164  2283 -1,2 

Коргарони соҳаи 

саноат, ҳаз. нафар 
67,0  65,9  73,8  72,1  73,2  67,7 +1,0 

Ҳаҷми умумии 

сармоягузорӣ,  

млн. сомонӣ 

9749,9  11179,7  11371,6  13361,0  12517,8  11775,5 +20,8 

нисбати ММД,  

бо % 
19,1 20,4 17,6 18,8 15,8 14,3 -4,9 

Ҳаҷми умумии 

сармоягузорӣ ба 

соҳаи саноат,  млн. 

сомонӣ 

4482,0  5673,1  5991,6  7974,2  6119,7  5683,5 +26,8 

нисбати ММД,  

бо % 
8,8 10,4 9,3 11,2 7,7 6,9 -1,9 

Аз ҷумла: - - - - - - - 

- сармоягузорӣ ба 

соҳаи саноати 

сабук,  млн. сомонӣ 

204,7  124,9  57,4  71,7  31,3  218,6 +6,8 

нисбати ММД,  

бо % 
0,4 0,2 0,1 0,1 0,04 0,3 - 0,1 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.335, 397, 399, 

400, 487. 

Дар солҳои аввали соҳиб гаштани Истиқлолияти давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 2308 адад корхона мавҷуд буд, ки дар он 188,2 ҳаз. нафар коргар кору 
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фаъолият мекарданд. Дар соли 2020 бошад, нишондиҳандаҳои мазкур рӯ ба 

танззул ниҳодааст, чунки шумораи корхонаҳои саноатӣ дар ин давра ба 2283 адад 

расид ва ё - 6,2% (25 адад) камтар гашт, шумораи бо кор таъмингардидагони ин 

соҳа бошад ба 67,7 ҳаз. нафар расид ва ё – 64,03% (120,5 ҳаз. нафар) нисбати соли 

1991 камтар ба назар мерасад. Агар, мо нишондиҳандаҳоро бо таҳлили занҷирӣ 

муқоиса намоем, мебинем, ки тамоюли рушд бо таҳлили занҷирӣ бештар назаррас 

аст. Масалан, дар соли 2019 шумораи корхонаҳои саноатӣ 2164 адад бошад, пас 

ин нишондиҳандаҳо дар соли 2020 бо таносуби соли қаблӣ аз рӯйи шумораи 

корхонаҳо 119 адад (+5,5%) барзиёд мебошад (ниг. ба расми 2.1.1). 

 

 
Расми 2.1.1. - Нишондиҳандаи умумии саноат дар 29 соли истиқлолияти давлатӣ* 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 25 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2016. С. 278-286. 

Омори солона, 2020. С.274-275. Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 

397-399. 

 

Натиҷаи аслии фаъолияти корхонаҳои саноатӣ ва коргарони онҳо ин ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулот дар минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. Албатта, 

барои мисол, мо танҳо нишондиҳандаҳои ду соли охирро ба инобат мегирем, 

чунки таҳлили муқоисавии 30 соли даврони Истиқлолият ҳаҷми калони 

таҳқиқотро дар бар мегирад. 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ дар сатҳи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2020 ба 30890 млн. сомонӣ мерасад, ки нисбати соли 2019 

ин 3277 млн. сомонӣ ва ё +11,9% барзиёд мебошад (ниг. ба расми 2.1.2). 
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Расми 2.1.2. - Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба минтақаҳои  

ҷумҳурӣ (бо млн. сомонӣ)* 
*Сарчашма: Маҷмӯаи омории саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти 

давлатӣ, 2021. С. 9. 

Аз расми 2.1.2 мебинем, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 

2020 дар сатҳи ҷумҳурӣ ба 30 890 млн. сомонӣ, ки аз ин: 15 573,2 млн. сомонӣ ё 

50,4% ба в. Суғд, 8 998,3 млн. сомонӣ ё 29,1% ба в. Хатлон, 3 289,4 млн. сомонӣ ё 

10,6% ба Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ (НТҶ), 2 800,6 млн. сомонӣ ё 9,1% ба ш. 

Душанбе ва 228,8 млн. сомонӣ ё 0,74% ба Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон 

(ВМКБ) рост меояд. Албатта, дар ин минтақаҳо тамоюли рушд низ ба назар 

мерасад. Масалан, суръати афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар соли 

2020 нисбат ба соли 2019 дар сатҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон +11,9%, в. Суғд 

+19,3%, в. Хатлон +3,9%, НТҶ +13,6% ва ш. Душанбе +1,7% барзиёд мебошад. Аз 

минтақаҳои номбурда танҳо минтақаи ВМКБ рӯ ба таназзул аст, чунки тамоюли 

рушди он дар соли 2020 нисбати 2019 - 8,2% кам ба назар мерасад. 

Аз тамоюли рушди истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ба мо айён гашт, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ду минтақаи нисбатан рушдёфта, яъне вилоятҳои Суғд ва 

Хатлон ба ҳисоб меравад, зеро ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии ин ду 

минтақа дар сатҳи ҷумҳурӣ ба 79,5% (в.Суғд 50,4% ва в.Хатлон 29,1%) баробар 

мебошад.  

Саноати сабук яке аз самтҳои афзалиятноки соҳаи саноати Тоҷикистон 

буда, ҳоло маҳсулотҳои муҳиме, ки корхонаҳои саноати сабук истеҳсол мекунанд, 

ин:  истеҳсоли нахи пахта, матои пахтагин, матои нобофта, ҷӯроб, қолин, 

пойафзол ва матои атлас мебошад (ниг. ба ҷадвали 2.1.2). 
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Ҷадвали 2.1.2. - Истеҳсоли маҳсулоти муҳимтарини соҳаи саноати сабук дар солҳои 1991 – 2020* 

№ 
Номгӯи 

маҳсулот 
Воҳиди ченак 1991 1995 2000 2005 2010 2015 2018 2019 2020 

2020/91 

(+/-, бо %) 

1 Нахи пахта 

ҳаз. тонна 246 168 107 153 95 98,4 98,0 102,7 101,6 
41,3 

(-58,7) 

Тамоюли афзоиши 

занҷирӣ (бо %) 
100 68,3 63,7 143 62,1 103,6 99,6 104,8 98,9 -1,1 

2 Матои пахтагин 

млн. м2 102,4 28 11,5 24,1 25,6 8,4 7,5 7,0 7,4 
7,2 

(-92,8) 

Тамоюли афзоиши 

занҷирӣ (бо %) 
100 27,3 41,1 209,6 106,2 32,8 89,3 93,3 105,7 +5,7 

3 Матои нобофта 

млн. м2 13,0 5,5 1,8 1,7 1,0 0,8 1,2 2,2 2,2 
16,9 

(-83,1) 

Тамоюли афзоиши 

занҷирӣ (бо %) 
100 42,3 32,7 94,4 58,8 80,0 150,0 183,3 100,0 0,0 

4 Ҷӯроб 

млн. ҷуфт 49,2 4,5 3,1 5,9 5,7 1,7 5,7 4,1 7,8 
15,9 

(-84,1) 

Тамоюли афзоиши 

занҷирӣ (бо %) 
100 9,1 68,9 190,3 96,6 29,8 335,3 71,9 190,2 +90,2 

5 Қолин 

млн. м2 7,6 0,7 0,3 0,5 0,6 1,2 3,4 3,9 2,7 
35,5 

(-64,5) 

Тамоюли афзоиши 

занҷирӣ (бо %) 
100 9,2 42,9 166,7 120,0 200,0 283,3 114,7 69,2 -30,8 

6 Пойафзол 

млн. ҷуфт 14,9 1,1 0,11 0,05 0,43 0,5 0,1  0,9 1,0 
6,7 

(-93,3) 

Тамоюли афзоиши 

занҷирӣ (бо %) 
100 7,4 10,0 45,5 860,0 116,3 20,0 900,0 111,1 +11,1 

7 Матои атлас 

млн. м2 68,6 8,4 0,3 0,0 0,07 0,004 0,02 0,02 0,02 
0,03 

(99,97) 

Тамоюли афзоиши 

занҷирӣ (бо %) 
100 12,2 3,6 0,0 0,0 5,7 500,0 100,0 100,0 0,0 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 25 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2016. С.281-283. Омори солона, 2020. С.274-277. 

Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 421-423. 
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Дар давраи аввали ба даст овардани Истиқлолияти давлатӣ натиҷаи 

истеҳсоли тамоми номгӯи маҳсулоти саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

назррас буд, лекин ёдовар шудан ба маврид аст, ки то ин ҷониб корхонаҳои 

саноати сабуки ҷумҳурӣ натиҷаи истеҳсоли маҳсулоти соли 1991-ро надодаанд. 

Масалан, истеҳсоли нахи пахта дар соли 1991 ба 246 ҳаз. тонна, дар соли 1995 ба 

168 ҳаз. тонна ва дар соли 2020 бошад, ба 101,6 ҳаз. тонна ва ё 58,7% кам нисбати 

соли 1991 мебошад.  

Нишондиҳандаҳои дигари ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук низ 

давра ба давра рӯ ба таназул аст. Масалан, матои пахтагин, ки ҳаҷми истеҳсоли он 

дар соли 1991 ба 102,4 млн. м2 баробар буд, дар соли 2020 ба 7,4 млн. м2 ё - 98,9% 

расид, матои нобофта соли 1991 ба 13,0 млн. м2 ва дар соли 2020 он ба 2,2 млн. м2 

ё – 83,1%, ҷӯроб дар соли 1991 ба 49,2 млн. ҷуфт ва дар соли 2020 он ба 7,8 млн. 

ҷуфт ё – 84,1%, қолин дар соли 1991 ба 7,6 млн. м2 ва дар соли 2020 он ба 2,7 млн. 

м2 ё – 64,5%, пойафзол дар соли 1991 ба 14,9 млн. ҷуфт ва дар соли 2020 он ба 1,0 

млн. ҷуфт ё – 93,3% ва матои атлас дар соли 1991 ба 68,6 млн. м2 ва дар соли 2020 

он ба 0,02 млн. м2 ё – 99,97% нисбати соли аввали даврони Истиқлолият (1991) 

кам гардид (ниг. ба ҷадвали 2.1.2).  

Сабаби зиёд будани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии соли 1991-ро мо 

дар натиҷаи ниҳоии Нақшаи панҷсолаи даврони Шӯравӣ ва сабаби рӯ ба 

таназулёбии ин ҳаҷми маҳсулотҳоро дар таъсири ҷанги шаҳрвандӣ, суст будани 

ҳокимияти давлатии ҳамонвақта ва изтиробу таконҳои иқтисодӣ дида метавонем. 

Ҳатто, дар бобати масъалаи мазкур Пешвои муаззами миллат дар соли 2001 дар 

Паёми худ ба аъзоёни Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин ибрози ақида намуданд: « ... ҷанги 

гражданӣ, офатҳои табиат, изтиробу таконҳои иқтисодӣ ва иҷтимоие, ки бо 

гузариши кишвар аз низоми маъмуриву фармонравоӣ ба иқтисоди бозорӣ 

вобастаанд, имкониятҳои низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолиро сахт махдуд 

намуданд»63. 

                                                      
63 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 30.04.2001 12:00, шаҳри Душанбе 
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Чӣ тавре дар боло дида гузаштем, иқтидорҳои нав асосан дар самтҳои 

коркарди истеҳсоли пахта ва нахи пахта, пӯст, истеҳсоли пахтаи тиббӣ, маҳсулоти 

дӯзандагӣ ва ҷӯроббофӣ, қолин, пойафзол ва матои атлас бунёд ёфта, ба истифода 

дода шудаанд. Аз ин лиҳоз, моро зарур аст, ки самтҳои номбаргардидаро бо 

шумораи корхонаҳои онҳо амиқтар таҳқиқ намоем. 

Дигар самти муҳими фаъолияти корхонаҳои саноати сабук дар даврони 

Истиқлолияти давлатӣ ин истеҳсоли чарм, маснуот аз чарм ва истеҳсоли пойафзол 

мебошад (ниг. ба расми 2.1.3). 

 

Расми 2.1.3. - Пӯёи корхонаҳои истеҳсоли чарм, маснуот аз чарм, пойафзол ва 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти онҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Сарчашма: Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 399-400. 

 

Аз расми 2.1.3 дида мешавад, ки шумораи корхонаҳои истеҳсоли чарм, 

маснуот аз чарм, пойафзол ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти онҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон давра ба давра афзоиш ёфта истодааст. Тамоюли афзоишии шумораи 

корхонаҳои онҳо дар соли 2014 ба 13 адад ва дар соли 2020 ба 20 адад омада 

расид, гарчанде дар соли 2019 шумораи онҳо 18 адад буд. Ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти корхонаҳои мазкур бо таносуби 22 млн. сомонӣ дар соли 2014 ва 91 

млн. сомонӣ дар соли 2020 баробар аст, яъне 4,1  маротиба зиёд шудааст.  

Ҳоло бошад, мо номгӯи корхонаҳои саноати сабукро дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил ва баррасӣ менамоем. Қобили зикр  ва ёдоварист, 
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ки дар соли 1991 ҳамагӣ се корхона: Комбинати бофандагии Душанбе (ҶСШК 

«Текстил»), Фабрикаи калобаҳои пахтагини Қурғонтеппа (ҶСШК «Ресанда») ва 

Фабрикаи калобаҳои пахтагини Конибодом (ҶСШК «Ресмон») амал мекард, ки 

иқтидори умумии солонаи онҳо коркарди қариб 28,0 ҳазор тонна нахи пахта буд. 

Дар даврони соҳибистиқлолӣ 15 корхонаҳои калони коркарди нахи пахта 

сохта ба истифода дода шудаанд, аз ҷумла: ҶДММ «Ҷавонӣ» (маблағи азхудшуда 

42 млн доллари ИМА), ҶДММ «Сатн» (маблағи азхудшуда 7,5 млн доллари 

ИМА), корхонаи «Кабоол Тоҷик текстайл» (маблағи азхудшуда 53 млн доллари 

ИМА), ҶСК «Бофандаи Норак» (маблағи азхудшуда 625 ҳазор доллари ИМА), 

ҶДММ «Замин Текстил» (маблағи азхудшуда 2 млн доллари ИМА), ҶДММ 

«Фаррес» (маблағи азхудшуда 412 ҳазор доллари ИМА), ҶДММ «Кӯлоб 

Текстайлз» (маблағи азхудшуда 11,6 млн доллари ИМА), ҶДММ «Ресандаи 

Хатлон» (маблағи азхудшуда 8,1 млн доллари ИМА), ҶДММ «Спитамен Текстил» 

(маблағи азхудшуда 6,3 млн доллари ИМА), ҶДММ «Хима текстил» (маблағи 

азхудшуда 11 млн доллари ИМА), ҶДММ «Нику Хуҷанд» (маблағи азхудшуда 

10,1 млн доллари ИМА), ҶСП «Олим Текстайл» (маблағи азхудшуда 22,7 млн 

доллари ИМА), ҶДММ «Файзи Истиқлол-2011» (маблағи азхудшуда 12 млн 

доллари ИМА), ҶДММ «Нассоҷи Хуҷанд» (маблағи азхудшуда 11,7 млн доллари 

ИМА) ва истеҳсолоти ресандагии ҶСП «Ҷунтай – Данғара Син Силу Текстил» 

(маблағи азхудшуда 115 млн доллари ИМА) дар маҷмӯъ маблағҳои азхудшуда 

беш аз 314 млн доллари ИМА - ро ташкил медиҳад. 

Ҳоло, дар ҷумҳурӣ 18 корхонаҳои ресандагӣ бо иқтидори беш аз 80 ҳазор 

тонна коркарди нахи пахта дар реҷаи себаста дар як сол мавҷуд мебошанд. Аз 

онҳо 4 корхона: ҶДММ «Ҷавонӣ», ҶДММ «Сатн», ҶДММ «ИИ Нассоҷии Тоҷик» 

ва ҶДММ «Нассоҷи Хуҷанд» - бо сикли пурра, ҶСК «Ресандаи Қурғонтеппа» бо 

се зинаи коркард, ҶСП «Ресандаи Тоҷикистон РБТ» ва ҶСК «Бофандаи Норак» бо 

ду силсилаи коркарди нахи пахта фаъолият менамоянд. Дар 11 корхонаҳои 

боқимонда истеҳсолоти ресандагӣ ба кор андохта шудааст.    
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Имрӯзҳо, васлу насби дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ дар корхонаҳои 

навтаъсиси соҳа, аз қабили ҶДММ «Евразия Текстайл»-и ноҳияи Данғара, ҶДММ 

«Адолат»-и ноҳияи Фархор ва ҶДММ «Органик Ян» - и ноҳияи Ҷаббор Расулов 

идома дорад. Ба истифодабарӣ додани ин корхонаҳо имконияти коркарди нахи 

пахта бештар гардида, барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ замина мегузорад.  

ҶДММ «ИИ Нассоҷии Тоҷик» фаъолияти худро аз соли 1942 оғоз намуда, 

дорои сикли пурраи коркарди нахи пахта мебошад, ки он аз истеҳсоли риштаи 

пахтагин то истеҳсоли маҳсулоти тайёри дӯзандагиро дар бар мегирад. Дар 

солҳои 2007-2017 ба маблағи 19,6 млн доллари ИМА аз ҳисоби сармоягузории 

дохилӣ дастгоҳу технологияи замонавӣ барои таҷҳизонидани фабрикаҳои 

ресандагӣ ва бофандагӣ, рангомезӣ ва ду коргоҳи дӯзандагии ҷамъият ворид ва 

васл карда шудааст.   

Корхонаи муштараки ҶДММ «Ҷавонӣ» соли 1994 ба фаъолият шуруъ 

намуда, бо маҳсулоти рақобатпазир дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо мавқеи 

худро пайдо намудааст. Корхона аз истеҳсолоти ресандагию бофандагӣ, 

рангубордиҳию дӯзандагӣ иборат буда, коркарди нахи пахтаро то истеҳоли 

маҳсулоти ниҳоӣ ба роҳ мондааст.  

Дар ҶСК «Ресандаи Қурғонтеппа» дастгоҳу таҷҳизоти замонавии 

ресандагӣ, бофандагӣ, дӯзандагӣ, ҷӯроббофӣ ва кешбофӣ аз Ҷумҳурии Халқии 

Чин ворид гардида, баъд аз васеъгардонии истеҳсолот ва азнавмуҷаҳҳазгардонӣ 

соли 2013 ба истифода дода шуд. 

Худи ҳамон сол (соли 2013) фаъолияти ҶДММ «Нассоҷи Хуҷанд» ифтитоҳ 

ёфт. Дар корхонаи мазкур барои 300 нафар шаҳрвандони маҳаллӣ ҷойҳои нави 

корӣ муҳайё гардида, иқтидори солонаи он коркарди 4 ҳазор тонна нахи пахта дар 

як сол мебошад. Мавриди зикр аст, ки дар ин корхона коргоҳҳои ресандагӣ, 

бофандагӣ, рангубори матоъ ва дӯхти либосворӣ фаъолият дошта, коркарди 

пурраи нахи пахта то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ ба роҳ монда шудааст.  

Соли 2016 марҳилаи якум ва соли 2018 марҳилаи дуюми истеҳсолоти 

ресандагии ҶСП «Ҷунтай - Данғара Син Силу Текстил» ба истифода дода шуд, ки 
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такони ҷиддӣ барои рушди саноати сабук ба ҳисоб меравад ва корхонаи мазкур аз 

чор марҳилаи истеҳсолӣ: ресандагӣ, бофандагӣ, рангуборкунӣ ва дӯзандагӣ 

иборат мебошад. Иқтидори истеҳсолоти ресандагии корхона дар маҷмӯъ коркарди 

24,5 ҳазор тонна нахи пахта дар як сол буда, дар он барои 530 нафар коргарон 

ҷойи кори доимӣ муҳайё гардидааст.  

Соли 2018 навбати якуми ҶДММ «Фарм Текс» – и ноҳияи Данғара 

мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Корхонаи мазкур ба истеҳсоли маводҳои 

бастубанди тиббӣ, косметологӣ ва истифодаи гигиенаи шахсӣ машғул буда, дар 

як шабонарӯз имконият дорад, ки 2 тонна нахи пахтаро коркард карда, дар доираи 

стандартҳои ҷорӣ пахтаи гигроскопии сафедкардашударо омода намуда, сипас 

пахтаи тиббӣ, пахтаи стоматологӣ дар шакли тампон, салфеткаҳои пахтагиву 

докагӣ, пахта ва навъҳои гуногуни бинти тиббии тамизшуда истеҳсол намояд. 

Ҳамзамон барои истифодаи гигиенаи шахсӣ ва косметологӣ дар корхона 

истеҳсоли дискҳои пахтагин, чубчаҳои пахтагин, салфеткаҳои пахтагин ба роҳ 

монда шудааст, ки ивазкунандаи воридот ба ҳисоб мераванд.  

Дар корхонаҳои дӯзандагӣ асосан дастгоҳҳои истеҳсоли ширкатҳои 

Ҷумҳурии Халқии Чин, Кореяи Ҷанубӣ, Чехия, Олмон ва Федератсияи Россия 

васлу насб гардидаанд, ки ин ба баланд бардоштани сифати маҳсулот мусоидат 

мекунад. Дар корхонаю коргоҳҳои соҳа маҳсулоти дӯзандагии таъиноти гуногун, 

аз қабили либосҳои низомӣ, кории махсус, бачагона, мардона, занона, мактабӣ, 

варзишӣ, рахти хоб, ҷиҳози нарм, сумкаҳо, сарпӯшҳо, парчам, чарчинворӣ ва 

маҳсулоти ҳунарҳои нафисаи мардумӣ истеҳсол карда мешаванд. Қайд кардан ба 

маврид аст, ки маҳсулоти истеҳсолкардаи як қатор корхонаҳои соҳа дар бозорҳои 

хориҷи кишвар низ мавқеи худро пайдо намуда, шимҳои мардона, бачагона аз 

ҷинс, нимшимҳо, куртаҳои мардона, либосҳои варзишӣ ва кимоно ба давлатҳои 

Россия, Белорус ва Иттиҳоди Аврупо содирот карда мешаванд. 

ҶСК «Гулистони Душанбе» хатҳои технологиро пурра бо дастгоҳу 

таҷҳизоти дӯзандагӣ аз нав муҷаҳҳаз намуда, системаи автоматикии лоиҳакашӣ ва 

бурриш (САПР) – и истеҳсоли ширкати «Gerber» – и Олмонро васлу насб 
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намудааст. Ин система имкон медиҳад, ки ҳама амалиётҳои қолабсозӣ, паҳнкунии 

матоъ ва бурриши он ба таври автоматикӣ бо ёрии комютер ба амал бароварда 

шавад. Корхонаи мазкур бо ширкатҳои Федератсияи Россия ва Ҷумҳурии Белорус 

ҳамкориҳоро тақвият дода, маҳсулоти дӯзандагӣ аз ҷумла либосҳои варзишӣ 

содирот менамояд.   

ҶДММ «Ёқут-2000» дар самти дӯзандагӣ яке аз корхонаҳои пуриқтидор ба 

шумор рафта, аз соли 2009 инҷониб ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагиро 

мунтазам афзоиш дода истодааст. Соли 2018 корхонаи мазкур ба маблағи 10014,2 

ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол кардааст, ки суръати афзоиш нисбат ба соли 

2009 45 маротиба зиёд мебошад. Корхона асосан ба дӯхти сару либос барои 

кормандони сохторҳои қудратӣ, либоси мактабӣ ва либоси кории махсус машғул 

мебошад. Инчунин дар корхона истеҳсоли сумкаҳои гуногун, хаймаҳои артишӣ, 

парчам бо андозаҳои гуногун ба роҳ монда шудааст.  

Бояд қайд кард, ки дар корхонаҳои калони соҳа, аз ҷумла дар: ҶДММ 

«Дунёи нав АСК», ҶДММ «Сифат саноат», ҶДММ «Даҳбед-Д», ҶДММ «Сано», 

ҶДММ «Раҳимов А», ҶДММ «Фирӯз», ҶСК «Зинат», ҶДММ «Олимхони 

Хуҷандӣ», ҶДММ «Ниҳол ГТД», ҶДММ «Ортекс», ҶДММ «Ҳусния Б», ҶДММ 

«Гулдаст - 2015», ҶДММ «Профи», ҶДММ «Сапсан», ҶДММ «Каёнуш», ҶДММ 

«Кооператор», ҶДММ «Мунаввараи М», ҶДММ «Алишер АСК», ҶДММ 

«Коргоҳи дӯзандагӣ», ҶДММ «Кангурт», ҶДММ «Меҳровар», ҶДММ «Сомон-

2013», ҶДММ «Маркази ҳунаромӯзӣ», ҶДММ «Зебо-75», ҶДММ «Кохи Бонувон» 

ва дигарон дастгоҳу таҷҳизоти ҳозиразамон васл карда шуда, тавассути онҳо 

иҷрои ҳар гуна амалиётҳои дӯзандагӣ ба таври автоматикию нимавтоматикӣ 

амалӣ карда мешаванд.   

Соли 2015 дар маркази шаҳри Ҳисор ҶДММ «Даҳбед-Д» мавриди 

баҳрабардорӣ қарор гирифт, ки дар он таҷҳизоти дӯзандагӣ, дарзмолкунӣ ва 

бурандагӣ аз Ҷумҳурии Халқии Чин ворид ва васл шудаанд.  

Мавриди қайд аст, ки ҶДММ «Раҳимов А», ҶДММ «Сарей», ҶДММ 

«Сапсан» ва ҶДММ «Фирӯз» дар давраи соҳибистиқлолии кишвар ба фаъолияти 
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истеҳсолӣ оғоз намуда, барои истеҳсоли либосҳои варзишии кимоно махсус 

гардонида шудаанд ва маҳсулоти онҳо бештар ба Федератсияи Россия ба содирот 

бароварда мешаванд. 

Ҳарчанд доир ба масъалаи сохтмони корхонаҳои ҳатмӣ, аз ҷумла таъсиси 

корхонаю коргоҳҳои дӯзандагӣ дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз соли 2014 

барномаҳои махсус ба тавсиб расида бошад, ҳам корҳо дар ин самт барои рушди 

соҳа дар сатҳи зарӯрӣ ба роҳ монда нашудаанд. 

Барои мисол, роҳандозии истеҳсоли либоси мактабӣ дар кишвар метавонад 

барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

воридотивазкунанда,  ба ғанӣ гардонидани буҷети ҷумҳурӣ ва дар ин замина ба 

раванди саноатикунонии босуръати кишвар мусоидат намояд.  

Агар ташкили чунин коргоҳҳо аз як ҷиҳат сармоягузории зиёдро талаб 

накунад, аз ҷиҳати дигар, ба бар намудани либоси ягонаи мактабии истеҳсоли 

ватанӣ дар замири хонандагон ҳисси баланди зебоипарастӣ, одобу ахлоқи 

намунавӣ, озодагии хулқу атвори ҳамидаро тарбия намуда, ба болоравии 

худшиносӣ ва ифтихори миллӣ нақши босазо дорад.  

Дар ҷумҳурӣ солҳои охир истеҳсоли либоси мактабӣ мунтазам тамоюли 

афзоиш дошта, соли 2014 – 79 ҳазор, соли 2015 – 526 ҳазор, соли 2016 – 1 млн. 7 

ҳазор, соли 2017 – 1 млн. 81 ҳазор ва соли 2018 1 млн. 128 ҳазор донаро ташкил 

додааст, ки ин ҳанӯз иқтидорҳои истеҳсолии мавҷударо фаро гирифта 

натавониста истодааст. Дар ҳолате, ки  аксарияти нахи пахтаеро, ки дар шакли 

маҳсулоти нимтайёр ба берун содир менамоем, метавон онро коркард карда дар 

шакли либос содирот намоем ва ҷойҳои кории зиёд таъсис диҳем.  

Яке аз дастовардҳои коркарди нахи пахта, ин ба кор даровардани маҷмааи 

истеҳсолию хизматрасонӣ бо номи «Ваҳдат» дар ноҳияи Ёвон бо иштироки 

Роҳбари давлат шуд. Маҷмаа дар бинои нави чорошёна ҷойгир шуда, аз 

коргоҳҳои ҷӯроббофӣ, дӯзандагӣ, маркази савдо ва ошхонаи ҷамъиятӣ иборат 

мебошад. Коргоҳи ҷӯроббофӣ дорои иқтидори истеҳсоли 9 млн ҷуфт ҷӯроб дар як 

сол буда, дар он беш аз 80 нафар бо кори доимӣ таъмин шудаанд. Мавриди зикр 
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аст, ки дар коргоҳи мазкур дастгоҳу таҷҳизоти муосир васлу насб гардида, 

иқтидори истеҳсолии он рангубори беш аз 2000 тонна ришта дар як сол мебошад. 

Инчунин, соли 2019 дар ноҳияи Данғара фаъолияти ҶДММ «Файзи 

Карим» оғози расмӣ бахшида шуд. Дар ошёнаи якуми корхонаи мазкур истеҳсоли 

ҷӯроб ба роҳ монда шуда, 25 таҷҳизоти муосир ва 4 дастгоҳи истеҳсоли матои хом 

аз Ҷумҳурии Халқии Чин ворид карда шудааст.  

Ҳамзамон, Фабрикаи ҷӯроббофии «Наврӯз» дар ноҳияи Зафаробод соли 

2011, ҶДММ «Разоқов Рустам» ва ҶДММ «Ҳиммат-2018» соли 2019 ба фаъолият 

оғоз намудаанд, ки ҷӯробҳои мардона, занона ва кӯдакона истеҳсол менамоянд. 

Соҳаи қолинбофӣ ҳамчун қисми таркибии соҳаи саноати сабук ба ҳисоб 

рафта, дар давраи соҳибистиқлолии кишвар марҳила ба марҳила рушд намуд. Дар 

соҳа панҷ корхона, аз ҷумла се корхона дар самти истеҳсоли маснуоти қолинӣ ва 

ду корхона дар самти истеҳсоли қолинҳои дастбоф ба фаъолият шуруъ намуда, ба 

иқтидорҳои соҳа 1,3 млн метри мураббаъ илова гардида, дар натиҷа беш аз 200 

ҷойҳои кории нав таъсис дода шуданд, лекин мутаасифона то ҳол дастовардҳои 

замони Шӯравӣ дар ин самт ба даст наомадаанд.  

Фаъолияти мунтазами ҶДММ «Қолинҳои Суғд», ҶДММ «Мавлонои 

Румӣ» ва ҶДММ «Тоҷ-Фейза» ба зиёдшавии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

ивазкунандаи воридот мусоидат намуда истодааст, ки зарурияти рушди онҳо бо 

танзими давлатӣ ва шароити мусоиди сармоягузорӣ пеш омадааст.   

Доир ба баланд бардоштани сифати маҳсулоти қолин, паст намудани 

арзиши аслии маҳсулот ва рақобатпазирӣ дар бозори истеъмолӣ дар ҶДММ 

«Қолинҳои Суғд» дастгоҳу таҷҳизоти муосир аз хориҷи кишвар ворид ва васл 

карда шуда, азнавмуҷаҳҳазгардонии хатҳои технологӣ ба пуррагӣ ба анҷом 

расонида шудааст.   

Ҳамзамон, ҶДММ «Тоҷ - Фейза» бо иқтидори 500 ҳазор метри мураббаъ ва 

ҶДММ «Мавлонои Румӣ» бо иқтидори 750 ҳазор мураббаъ истеҳсоли қолин дар 

як сол ба истифода дода шуданд.  
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Соли 2018 дар ноҳияи Ҷаббор Расулов коргоҳи дӯзандагию қолинбофиро 

ба истифода доданд. Бо бунёди коргоҳ 50 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори 

доимӣ таъмин гардиданд. Иқтидори истеҳсолии коргоҳи қолинбофӣ 150 метри 

мураббаъ дар як шабонарӯз мебошад.  

Коргоҳи истеҳсоли ришта дар заминаи ҶСК «Қолинҳои Қайроққум» бо 70 

ҷойҳои нави корӣ ташкил карда шуд, ки истеҳсоли 60 фоизи ашёи хом дар худи 

корхона ба роҳ монда мешавад. Дар коргоҳ асосан риштаҳои полипропилении 

пати қолин истеҳсол гардида, иқтидори истеҳсолии он дар як сол 3000 тонна 

истеҳсоли риштаро ташкил медиҳад. 

Саноати мебелбарорӣ яке аз соҳаҳои зудафзоиш ба шумор рафта, 

корхонаҳои соҳа бо дастгоҳу таҷҳизоти нав муҷаҳҳаз мебошанд ва  қобилияти 

истеҳсоли намудҳои гуногуни мебел, аз ҷумла гарнитур барои утоқҳои корӣ, 

ҷевонҳо барои либос, ҷевонҳо барои китоб, мизҳои якҷевона, мизҳои дуҷевона, 

мизҳои компютерӣ,  маҷлисгоҳ, минбарҳои гуногун, мизу курсии мактабӣ, мизу 

курсӣ барои синфхонаҳои махсус (физика, химия, лингафонӣ), мизҳо барои 

мошинҳои дӯзандагӣ, курсиҳои гуногунтамға бо чарм ва матоъ рӯйкашшуда, 

катҳо ва мизу курсиҳо барои боғчаҳои бачагона, ҷевончаҳои гуногунандоза, 

курсиҳои театрӣ, мизу курсӣ ва ҷиҳози мебел барои ошхона, тарабхона ва мағоза, 

гарнитурҳо барои хонаи хоб, ошхона ва истеҳсоли матрасҳои гуногун бо сифати 

ҷавобгӯ ба талаботи ҷориро доранд. 

15 марти соли 2019 марҳилаи якуми корхонаи мебелсозии ҶДММ «Бисот» 

дар шаҳри Душанбе ба истифода дода шуд. Корхонаи мазкур ба истеҳсоли мизу 

курсиҳо барои хона ва муассисаҳои таълимӣ, мебел барои коргоҳу ошхона, 

маҷмуи мебел барои манзилҳои истиқоматӣ ва дарҳои байниҳуҷравӣ машғул 

мебошад. Дастгоҳу таҷҳизоти истеҳсолӣ аз давлатҳои Олмон ва Италия ворид 

карда шуда, зиёда аз 80 нафар бо кори доимӣ таъмин гардидаанд. 

Корхонаи муштараки «Арча – мебел» соли 2018 ифтитоҳ гардид. Ҳаҷми 

умумии маблағгузорӣ 9 млн сомониро ташкил дода, масоҳати умумии корхона 

беш аз 7 ҳазор метри мураббаъ, аз ҷумла масоҳати биноҳои истеҳсолӣ наздики 3 
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ҳазор метри мураббаъро дар бар мегирад. Таҷҳизоти технологии корхона аз 

Туркия, Италия ва Ҷумҳурии Халқии Чин ворид карда шуда, беш аз 50 ҷойи нави 

корӣ таъсис дода шудааст. Дар корхонаи мазкур аввалин маротиба дар ҷумҳурӣ ба 

таври маҷмӯӣ коркарди якҷояи матоъ, чӯб, пластмасса ва оҳан ба роҳ монда шуда, 

аз онҳо мебелҳои хушсифат тайёр карда мешавад. 

ҶДММ «Тоҷикмебел» ба истеҳсоли мебелҳои маишӣ машғул буда, асосан 

бо Вазорати маориф ва илм ҳамкорӣ намуда, мизу курсӣ, ҷевонҳои гуногунандоза 

ва дигар лавозимотро барои мактабҳо ва боғчаҳои кӯдакон истеҳсол менамояд. 

Корхона солҳои охир дастгоҳу таҷҳизоти муосирро ворид намуда, хати 

технологиро аз нав муҷаҳҳаз намудааст.   

ҶДММ «ИИ Империя» бо ворид намудани таҷҳизоти муосир истеҳсоли 

мебелҳои маишӣ ва дарҳои байниҳуҷравиро ба роҳ мондааст.  

Мавриди зикр аст, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 

декабри соли 2016, №512 «Регламенти техникии бехатарии маҳсулоти мебелӣ» 

тасдиқ гардидааст. Регламенти техникии мазкур ягона санади меъёрие мебошад, 

ки талаботи ҳатмиро нисбати бехатарии маҳсулоти мебелӣ муқаррар менамояд ва 

бо мақсади пешгирии амалҳое, ки истеъмолкунандагонро ба иштибоҳ меоранд, 

таҳия гардидааст. Мутаасифона сифати мебелҳо дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда 

нашудаанд, хусусан сифати маводҳое, ки аз онҳо мебел тайёр карда мешаванд, 

сари ин мақомотҳои назорати сифат бояд корҳои заруриро андешанд. Яке аз 

сабабҳои ин ҳолат агар ба он асос ёбад, ки сармоягузории зарурӣ мавҷуд набошад 

дар вобастагӣ ба ин рақиботи мукаммал дар бозор ҷой надорад, ки боиси ба ин 

ҳолат гирифтор шудани соҳа мегардад. 

Рушди соҳаи коркарди ашёи чорво (пӯст ва пашм) бо назардошти 

истифода аз манбаи мавҷудаи ашёи хоми маҳаллӣ, ҷиҳати пайдо намудани 

арзиши иловашудаи маҳсулоти истеҳсолӣ, аз ин ҳисоб ғанитар гардонидани буҷаи 

давлат, таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ ва баланд бардоштани 

потенсиали содиротии ҷумҳурӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ аҳамияти иқтисодии 

муҳим дорад. Дар давраи соҳибистиқлолии кишвар таъсиси корхонаҳои ҶДММ 
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«Чарми Осиё» дар заминаи «Заводи пӯсти Данғара», ҶДММ «Матин Чарм», 

ҶДММ «Файзи Мастчоҳ», ҶДММ «Тоҷик Интиқол», ҶДММ «Чарми Хуҷанд», 

ҶДММ «Тоҷик – Хуа - Ши Тай», ҶДММ «Сармоягузории Байналмилалии 

Дубай», ҶДММ «Сомон Чарм», ҶДММ «Ҳасан саноат», СИ «Набиев» ва СИ 

«Абдусатторов» амалӣ гардид.  

Дар самти истеҳсоли пойафзол аз чарм ҶДММ «Чарм», ҶДММ 

«Пойафзолдӯзи Хуҷанд», ҶДММ «Шоҳ-25» ва ҶДММ «Кавш» фаъолиятро идома 

дода истодаанд.  

Ҷиҳати азнавтаҷҳизонии технологии истеҳсолот ва барқарорсозии 

иқтидорҳои қаблӣ дар ҶДММ «Чарм» солҳои охир аз хориҷи кишвар таҷҳизоти 

нав барои истеҳсоли пойафзол ворид ва васл карда шудааст. Ҳамчунин бо 

истифода аз ашёи хом (каучук) истеҳсоли кафаки пойафзол ба роҳ монда шудааст. 

Дар ҶДММ «Пойафзолдӯзи Хуҷанд» хати истеҳсоли пойафзоли занонаю 

духтарона (иринка) насб гардид. ҶДММ «Исфара Шуз» ҳамкориро бо ширкати 

«Магнитогорская обувная фабрика» - и Федератсияи Россия ба роҳ монда, барои 

истеҳсоли қисми болоии пойафзоли кӯдакона бо ашёи хоми фармоишгар 

фаъолият дорад.   

Таҳлилҳои боло нишон медиҳад, ки дар даврони истиқлолият, як қатор 

дастовардҳо дар асоси қабули барномаҳои давлатӣ ба даст омаданд, аз ҷумла бо 

қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади фароҳам 

овардани шароит ва замина барои рушди саноати сабук дар асоси коркарди ашёи 

хоми маҳаллӣ, қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти аҳолӣ ба молҳои саноати сабук, 

афзун намудани иқтидори содиротии корхонаҳои соҳа, таъмини шуғли аҳолӣ, 

таҳияи механизмҳои иқтисодӣ ва омилҳои ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби 

сармоягузориҳои бевосита барномаҳои соҳавӣ қабул гардидаанд. Ин барномаҳо 

иборатанд аз: «Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои 2006 – 2015» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.10.2005, 

№422), «Барномаи коркарди пурраи нахи пахтаи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

истеҳсолшаванда барои давраи то соли 2015» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон аз 03.08.2007, №392), «Барномаи коркарди пурраи ашёи хоми чорво 

(пӯст ва пашм) дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2015» (қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.12.2008, №663), «Барномаи истеҳсоли 

маҳсулоти бачагона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 2015» (қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2009, №683), «Барномаи рушди соҳаи 

кирмакпарварӣ ва коркарди пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012 – 

2020» (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.08.2011, №409), «Барномаи 

рушди қолинбофӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2014 – 2020» (қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.12.2014, №737) ва «Барномаи рушди 

саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022» (бо қарори 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2019, №128).  

Дар умум, қайд кардан бо маврид аст, ки рушди саноати сабук ба рушди 

дигар шохаҳои саноат, КАС ва дар маҷмӯъ иқтисодиёти кишвар замина 

мегузорад. Дар ин раванд, роҳҳои ҳалли муаммоҳои саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имкон фароҳам меоварад, ки мо муаммоҳои бекорӣ, таъмини аҳолӣ 

бо маҳсулотҳои ватанӣ,  беқурбшавии  пули миллӣ, саромягузориҳои иловагӣ ба 

соҳаҳои дигар, соҳибкорӣ ва ғайраҳоро ҳал намоем. 

 

2.2. Таҳлили раванди сармоягузорӣ дар соҳаи саноати нассоҷии  

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Саноати сабук яке аз соҳаҳои бисёрҷанбаи иқтисодиёти мамлакат ба 

шумор меравад, ки рушди бемайлону босуботи он устувории иқтисодӣ, иҷтимоӣ, 

амнияти интеллектуалӣ, маънавӣ ва фарҳангии мамлакатро таъмин менамояд. Аз 

ин лиҳоз ҳолати муосири фаъолияти молиявию хоҷагии корхонаҳои соҳаи мазкур 

аз ҷониби олимон, мақомотҳои гуногуни давлатӣ ва дар навбати аввал, 

Асосгузорӣ сулҳу ваҳдатӣ миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зери омӯзиш қарор гирифт.     
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Саноати сабук дар доираи соҳаи худ чанд намуд зерсоҳаҳоро дар бар 

мегирад, ки ба он саноати нассоҷӣ (ресандагию бофандагӣ), дузандагӣ ва ғайра 

ворид мегардад. Бояд қайд намуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон баъди ба даст 

овардани истиқлолияти давлатӣ ва ҷанги шаҳрвандӣ қисми зиёди иқтидорҳои 

истеҳсолии ин соҳаи саноатро аз даст додааст.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 1992 хусусигардонии корхонаҳои 

давлатӣ мувофиқи қонунгузории амалкунанда гузаронида шуда буд.64 Дар он 

давра, корхонаҳои саноати нассоҷӣ низ ба ҷараёни хусусигардони шомил 

гаштанд. Чунин ақида вуҷуд дошт, ки механизми нави худтанзимкунандаи 

иқтисодиёти бозорӣ бо худ сохтори нави шаклҳои моликият ва низоми дигари 

тақсимоти меҳнатро ба амал меорад. Вале, мутаассифона, ин ба сохтори низоми 

иқтисодиёти миллӣ рост наомад, ки боиси аз даст додани иқтидорҳои зарурии 

истеҳсолӣ, куҳна ва фарсуда гаштани дастгоҳҳои истеҳсолӣ дар корхонаҳои 

саноатӣ гардид. 

Ба соҳаи зараровар мубаддал гардидани саноати нассоҷии кишвар, 

инчунин, паст гардидани рақобатпазирии маҳсулоти ватанӣ ба рушди ин соҳаи 

иқтисодиёт таъсири манфӣ расонидааст. Паст гардидани қобилияти 

рақобатпазирии маҳсулоти нассоҷии ватанӣ ба ворид гардидани молҳои Чин, 

Туркия, Покистон, Эрон ва Арабистон ба бозори истеъмолӣ оварда расонидааст, 

ки онҳо маҳсулоти ватаниро аз бозори истеъмолии дохилӣ бароварданд. 

Саноати нассоҷӣ яке аз соҳаҳои басо мураккаби иқтисодиёт ба шумор 

меравад, зеро он соҳаҳои гуногуни ресандагию бофандагиро дар бар мегирад, ки 

ашёи саноатии он пахта, пашм, шоҳӣ, атлас ва адрас мебошад. Ин соҳаи саноат ба 

худ истеҳсоли матоҳои гуногунро дар бар гирифта, дар замони муосир, яке аз 

сарчашмаҳо ва манбаи таъмини истеҳсолоти дузандагӣ ба шумор рафта, дар 

дохили худ, инчунин, истеҳсолоти кешбофиро дар бар мегирад. Ба тамоми 

                                                      
64 Розиев Д.А., Ғафорзода Ю.Ф. Проблемаҳои хусусигардонии моликияти давлатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармоягузории хориҷӣ дар ин самт./ Д.А. Розиев, Ю.Ф. Ғафорзода // 

Паёми Донишгоҳи милии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 2016. №2/8 (215). 

С. 29-32. 
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мураккабии соҳа нигоҳ накарда, саноати сабук дар дигар кишварҳо яке аз соҳаҳои 

даромаднок ба шумор меравад. Коркарди пахта ба матоъ ва газворҳои пахтагин 

дар замони муосир яке аз маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ба ҳисоб рафта, аз 

ҷониби истеъмолкунандагон талаботи баланд доранд. 

Бо мақсади омӯзиш ва коркарди тавсияҳо оид ба беҳтар намудани шарту 

шароитҳои иқтисодӣ-истеҳссолии соҳаи саноати сабук, равандҳои ҷалби 

сармоягузорӣ корҳои илмии чунин олимону муҳаққиқони ватанӣ, мисли Бобоев 

А.А.65, Нуруллоев З.Х.66, Султонова М.К.67, Хайдарзода М.И.68 ва дигарон равона 

карда шуда буданд. Аммо, муаммои рушди иқтисодию иҷтимоии ин соҳаи 

иқтисодиёт ба пуррагӣ ҳалли худро наёфтааст. 

Рушди ҳар як соҳаи саноат, дар навбати аввал, ба манбаи ашёи хоми 

истеҳсолӣ такя менамояд, ки соҳаи саноати нассоҷии пахтагии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, то даврони гузариш ба иқтисодиёти бозорӣ бо он танқисие надошт, 

чунки ашёи хоми истеҳсолии ин соҳаи муҳимми иқтисодиёт дар миқёси кишвар 

парвариш карда мешавад. Аммо, бо ҳамаи ин нигоҳ накарда, дар ин соҳаи 

иқтисодиёт муаммоҳои гуногун вуҷуд доранд. Ҳалли муаммоҳои ҷойдошта дар 

доираи ҳадафи стратегии саноатикунонии босуръат, танҳо тавассути ҷалби 

сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ амалӣ мегардад, ки барои он шароити мусоид 

бояд фароҳам овард. 

Ҳангоми фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ, агар сармояи 

гузоштаи сармоягузорони дохилӣ ба объекти сармоягузоришаванда кифоя 

накунад, сармоягузорони хориҷиро ҷалб намудан лозим аст.69 

Тибқи сарчашмаҳои оморӣ дар соли 2020 ҳаҷми ҷалби сармоягузориҳо ба 

соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 218,6 млн. сомонӣ 

                                                      
65 Бобоев А.А. Оценка инвестиционной привлекательности сельского хозяйства (на материалах 

Республики Таджикистан). Автореф. дис.... канд. экон. наук. Душанбе, 2010. 27 с. 
66 Нуруллоев, З.Х. Инвестиционное обеспечение развития хлопкопереррабатывающих 

предприятий Республики Таджикистан. Дис.... канд. экон. наук. Душанбе, 2004. 178 с. 
67 Султанова, М.К. Становление и развитие инвестиционных процессов в легкой 

промышленности Республики Таджикистанн. Дис.... канд. экон. наук. Душанбе, 2002. 142 с. 
68 Хайдарзода М.И. Формирование и развитие региональных текстильно-швейных кластеров. 

Автореф. дис.... канд.экон. наук. Душанбе, 2018. 26 с. 
69 Розиев Д.А. Нақши сармоя ва ҷалби сармоягузорӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон. / 

Д.А. Розиев // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 

2017. №2/10. С. 100-103. 
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баробар гардид, ки ин нисбати соли қаблӣ 5,9 маротиба зиёд мебошад. Албатта, 

агар мо ба ҷарёни ҷалби сармоягузориҳо дар 5 соли охир назар намоем, мебинем, 

ки тамоюл (ба ғайр аз соли 2018 ва 2020) дар ин солҳо рӯ ба таназзул аст (ниг. ба 

ҷадвали 2.2.1). Сабаби сол то сол таназулёбии ҷалби сармоягузориҳои ин соҳаро 

мо дар дуруст афзоиш наёфтани инфрасохтори корхонаҳои соноати сабуки 

ҷумҳурӣ ва дар истеҳсоли маҳсулотҳои нимтайёри соҳа дида метавонем, чунки 

сармоягузоронро чунин соҳаи саноати сабуки истеҳсоли маҳсулоти нимтайёр он 

қадар ҳавасманд намекунад. 

Ҷадвали 2.2.1. - Динамикаи ҳаҷми сармоягузориҳо ба саноати сабук дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, млн.сомонӣ * 

Солҳо 

Сармоягузорӣ ба 

саноати сабук 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноати сабук 

Ҳаҷми умумии 

сармоягузориҳо 

(бо млн. сомонӣ) 

Суръати афзоиш 

нисбат ба соли 

қаблӣ (бо %) 

Ҳаҷми умумии 

истеҳсоли 

маҳсулот (бо 

млн. сомонӣ) 

Суръати 

афзоиш 

нисбат ба соли 

қаблӣ (бо %) 

2014 90,9 - 1435 - 

2015 204,7 + 125,2 1418 - 1,2 

2016 124,9 - 39,0 1681 + 18,5 

2017 57,4 - 54,0 2546 + 51,5 

2018 71,7 + 24,9 2680 + 5,3 

2019 31,3 - 56,3 2855 + 6,5 

2020 218,6 + 598,4 3140,3 + 9,9 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 489.  

Аз нуқтаи назари илмӣ ҳар қадаре, ки ҳаҷми сармоягузориҳо зиёд бошад, ҳамон 

қадар бояд ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар корхонаҳои саноати сабук афзояд, чунки 

воситаҳои молиявии ҷалбшуда имконияти корхонаҳои саноати сабукро барои зиёд 

кардани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот зиёд мекунад. Мутаассифона, чунин нуқтаи назар дар 

ҷадвали 2.2.1 дида намешавад. Масалан, дар соли 2014 ҳаҷми сармоягузориҳо ба соҳаи 

саноати сабук ба 90,9 млн. сомонӣ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти соҳа ба 1435 млн. 

сомонӣ баробар гардид, вале сармоягузорӣ дар соли 2015 назар ба соли қабли 2,3 

маротиба зиёд буд, аммо аз рӯйи нуқтаи назари илмӣ бояд ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои 

саноати сабук зиёд шавад, баръакс нисбати соли 2014 ба 1,2 банди фоизи кам гардидааст. 

Чунин новобастагии ҳаҷми маҳсулоти саноати сабук аз сармоягузориҳо то соли 2020 низ 

дида мешавад. Аз ин лиҳоз, бо мақсади ба роҳ мондани истеҳсолоти самаранок, 
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ҷалби сармоя бе чуну чаро зарур мебошад. Аммо, дар ин раванд асоси қабули 

қарорҳои сармоягузориро бояд мавриди баррасӣ қарор дод.   

Қабули қарорҳои сармоягузорӣ бе дарназардошти омилҳои зерин: шакли 

сармоягузорӣ, маҳдуддияти захираҳои молиявӣ, хавфи бо қабули ин ё он қарор 

алоқаманд ғайримкон аст. Бо вуҷуди ин, нақши калидиро дар ин раванд 

баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузорӣ иҷро мекунад.70 Ба сатҳи ҷолибияти 

сармоягузории соҳаи муайяни саноати коркард дар баробари омилҳои дохилӣ, 

инчунин омилҳои берунӣ таъсири худро мерасонанд, ки дар раванди таҳқиқоти 

илмӣ бояд зери назар гирифта шаванд. Яке аз омилҳои асосӣ ин таъмини минтақа 

бо захираҳои ашёи хом ва масолеҳи истеҳсолӣ мебошад. Масалан, дар саноати 

нассоҷӣ ашёи хом ин пахта ба шумор меравад. 

Дар солҳои охир бо назардошти паст гардидани коркарди пахта ба 

маҳсулоти тайёр дар қаламрави ҷумҳурӣ ва инчунин паст гардидани нархи 

ҷаҳонии нахи пахта (ашёи хоми саноат) истеҳсолоти он ҳаҷман паст гардид, дар 

баъзеи минтақаҳо пурра ба нестшавӣ оварда расонид. 

Дар даврони то солҳои 1990 Тоҷикистон газворҳои пахтагин истеҳсол 

намуда, яке аз таъминкунандагони муҳимми маҳсулоти нассоҷӣ ба шумор мерафт, 

ки дар он давраҳо қариб қисмати зиёди Иттиҳоди Шуравиро бо зиёда аз 30 

намуди ин маҳсулот ва бо қисмати зиёди онҳо таъмин менамуд. Дар давраи 

истиқлолият, бо сабабҳои гуногун қисмати иқтидорҳои истеҳсолии соҳаи нассоҷӣ 

аз даст дода шуд. Ин боиси он гардид, ки қисмати зиёди пахтаи дар қаламрави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолшуда ҳамчун ашёи хом ба хориҷи кишвар содирот 

шуда, соҳаи кишовварзӣ ба манбаи ашёи хоми дигар давлатҳо мубаддал гашт. 

Оид ба ин масъала моҳи декабри соли 2018 Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ 

Раҳмон дар Паём ба Маҷлиси Олӣ ёдовар шуда буданд, ки «ҳоло ҳиссаи ночизи 

пахтаи истеҳсолшуда дар дохили кишвар коркард шуда, имкониятҳои мавҷуда, 

алалхусус, дар самти таъсиси ҷойҳои корӣ дар соҳаи нассоҷӣ ба таври кофӣ 

                                                      
70 Розиев Д.А. Нақши ҷолибияти сармоягузорӣ дар ҷалби сармоягузорони иқтисодиёти миллӣ. / 

Д.А. Розиев // Паёми Донишггоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. 

2019. №3-1. С. 95-98. 
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истифода нашудаанд. Мувофиқи маълумоти оморӣ солҳои охир ҳамагӣ 10-12%-и 

нахи пахта дар дохили кишвар коркард мешавад. Соли 2018 содироти нахи пахта 

назар ба соли гузашта ду баробар афзудааст».71 

Ҳамчун, таъминкунандаи асосии саноати сабук бо ашёи хом соҳаи 

кишоварзӣ баромад менамояд, ки он пахтаи баландсифат ва навъҳои гуногунро 

истеҳсол намуда, барои коркард ба ин соҳаи саноат пешниҳод менамояд. Аммо, 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои охир истеҳсоли ин намуди маҳсулоти 

кишоварзӣ аз ҷониби хоҷагиҳои кишоварзӣ ба маротиб кам гардид. Истеҳсоли 

пахта дар соҳаи кишоварзӣ барои амалӣ намудани ҳадафи чоруми стратегии 

давлат, яъне саноатикунонии босуръат ҳамчун манбаи ватании ашёи хом басо 

нақши муҳим дорад. 

Паст гардидани истеҳсолоти пахта дар тамоми хоҷагиҳои кишоварзӣ ва 

кам гардидани масоҳати заминҳои кишти он дар расми 2.2.1 инъикос гардидааст 

(нигаред ба расми 2.2.1).  

 

          
Расми 2.2.1. - Таҳлили вазъи заминҳои кишти пахта ва истеҳсоли он  

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2020 
*Сарчашма: муаллиф дар асоси маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 25 соли Истиқлолияти давлатӣ, 

2016. С.312-315, Омори солона, 2020. С.302-306 ва маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти 

давлатӣ, 2021. С. 441-446 омода намудааст. 

                                                      
71 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. -

Душанбе. [Манбаи электронӣ]: http://prezident.tj/node/19088 (санаи муроҷиат: 26.12.2018 12:21) 

http://prezident.tj/node/19088
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Тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ аз соли 2005 то соли 2015 ҳаҷми 

истеҳсоли пахта сол аз сол паст мегардид. Аз рӯйи расми 2.2.1 дида мешавад, ки 

нуқтаи пасттарини хатти истеҳсоли пахта ба соли 2015 рост меояд, ки баъд аз он 

афзоиши заминҳои кишт ва ҷамъоварии ҳосили пахта дар соҳаи кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба назар мерасад. Истеҳсоли пахта дар соли 2015 ба 270 

ҳазор тонна расид, ки ин дар муқоиса бо соли 1991 32,94% ва нисбат ба соли 2005 

60,28%-ро ташкил намуд. Дар ин давра, заминҳои кишти пахта низ рӯ ба 

пастшавӣ ниҳодааст, он аз 298,8 ҳазор гектар дар соли 1991 ба 159,6 ҳазор гектар 

дар соли 2015 расидааст, ки дар таносуби фоизӣ 53,41%-ро ташкил намуд. 

Тибқи таҳлилҳои гузаронидашуда дида мешавад, ки дар се соли охир 

афзоиши истеҳсоли пахта ва масоҳати заминҳои кишти ин маҳсулоти муҳими 

кишоварзӣ аз ҷониби хоҷагиҳо ба назар мерасад. Дар соли 2020 истеҳсолоти пахта 

ба ҳаҷми 396 ҳазор тонна расонида шуд, ки ин нисбат ба соли 2015 ба ҳаҷми 126 

ҳазор тонна зиёд мебошад.  

Сабаби афзоиши истеҳсоли нахи пахта ва заминҳои кишти пахта дар 

хоҷагиҳои кишоварзӣ аз соли 2015 то ин давра дар он мебошад, ки аз соли 2011 

сар карда, дар ин соҳа пайваста имтиёзҳои зиёд аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба роҳ монда шуд.  

Яке аз омилҳои асосие, ки ба ҷолибияти сармоягузории соҳаи саноат 

таъсир расонд, ин мавҷудияти захираҳои истеҳсолӣ ва арзиши онҳо ба шумор 

меравад. Пахта захираи асосии истеҳсолоти саноати нассоҷӣ маҳсуб гардида, 

қисмати асосии маҳсулотро ташкил менамояд, ки дар қаламрави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истеҳсол гардида, бидуни хароҷотҳои зиёди нақлиётӣ ба ҷараёни 

истеҳсолот ворид мегарданд.  

Ҳамин тавр, дида мешавад, ки таъмин гардидани истеҳсолоти саноати 

нассоҷӣ бо ашёи хоми истеҳсолӣ ба ҷолибияти сармоягузории ин соҳаи 

иқтисодиёт таъсири мусбӣ мерасонад. Зеро самараи фаъолияти ин соҳаи саноат аз 

ашёи хоми баландсифат бо арзиши муфид вобастагӣ дорад. Дар ҳолати 

сармоягузорӣ намудани ин соҳаи иқтисодиёт, таъмин намудани марҳилаи пурраи 

коркарди пахта то ба маҳсулоти ниҳоӣ ва идоракунии самараноки захираҳои 

молиявӣ, меҳнатӣ, моддӣ соҳаи саноати нассоҷӣ натиҷаи пурсамар медиҳад. 
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Дигар самти баҳодиҳии макроиқтисодии ҷолибияти сармоягузории 

соҳаҳои алоҳидаи иқтисодиёти кишварҳо ин омӯзиши бозори истеҳсолӣ, яъне 

муайян намудани шумораи корхонаҳои соҳа, ки ба истеҳсол ё фурӯши як намуди 

маҳсулот машғуланд, ба шумор меравад. Хусусияти корхонаҳои саноати сабук 

бештар дар он зоҳир мегардад, ки натиҷаи фаъолнокии онҳо, на танҳо ба 

нишондиҳандаҳои вазъияти макроиқтисодии кишвар таъсири мусбӣ мерасонанд, 

балки барои пешрафти соҳаҳои кишоварзӣ, КАС, саноати коркард, чорводорӣ, 

зироатпарварӣ, ҷангалпарварӣ, соҳаҳои косибию ҳунармандии миллӣ низ таъсир 

мерасонад. Чунки тавассути саноати сабук ашёи хом, маҳсулотҳои нимтайёр, 

маҳсулотҳои тайёр ва молҳои истеҳсолнамудаи соҳаҳои болозикр коркард 

гардида, ба занҷираи арзиши изофаи онҳо зиёд гардида, самараи зиёдтар ба ин 

соҳаҳо ба бор меорад. Хусусан, дар ин ҳолат самараи макроиқтисодии саноати 

сабук зиёдтар шуда, масъалаи шуғл, таъминоти аҳолӣ бо молҳои ватанӣ, зиёд 

шудани даромадҳои буҷетӣ низ ҳалли худро меёбанд.  

Бинобар гуфтаҳои боло, зиёдшавии шумораи корхонаҳои саноати сабук 

барои ҳалли масъалаҳои дигар соҳаҳои иқтисоди миллӣ нақши муҳим мебозад, ки 

ҳолати онро дар ҷадвали 2.2.2 дида мебароем. 

Ҷадвали 2.2.2. - Шумораи корхонаҳои саноати сабук дар соли 2020* 

Номгӯи соҳаҳо 
Шумораи 

корхонаҳо 

Корхонаҳои нассоҷӣ ва 

дузандагӣ 

Ҳамагӣ 486 397 

1. Нассоҷӣ ва пахтатозакунӣ 252 252 

2. Дӯзандагӣ 122 122 

3. Ҷӯроббофӣ ва кешбофӣ  9 9 

4. Қолинбофӣ 11 11 

5. Чарм ва пойафзол 20 - 

- чарм 8 - 

- пойафзол 12 - 

6. Мебел 41 - 

7. Коркарди пилла 2 - 

8. Халтабарорӣ 10 - 

- халтаҳои бофташуда 3 3 

9. Коркарди чӯбу тахта 19 - 

*Сарчашма: Ҳисоботи солонаи Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. - С. 399. 
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Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеоянд, шумораи корхонаҳои 

саноати сабук дар соли 2020 ба 486 адад мерасанд, ки 8,9% нисбати соли 2019 

зиёд мебошад. Дар сохтори ҳиссаи аз ҳама зиёд ба корхонаҳои нассоҷӣ ва 

пахтатозакунӣ 252 адад, корхонаҳои истеҳсоли маҳсулоти дӯзандагӣ 122 адад, 

корхонаҳои истеҳсоли мебел 41 адад, корхонаҳои истеҳсоли чарм ва пойафзол 20 

ададро ташкил мекунанд. Тавре ки маълум мегардад, афзалиятро корхонаҳои 

нассоҷӣ ва пахтатозакунӣ касб карда аст, инчунин корхонаҳои дузандагӣ низ 

ривоҷ ёфта истодааст, ки аз рушди ҳунарҳои мардумӣ дарак медиҳад. Дар ин 

самт, бинобар бо ибтикори Пешвои миллат соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои 

мардумӣ эълон гардидани солҳои 2019-2021, зарурияти рушди ин соҳаҳо барои 

саноати сабук хело саривақтӣ ба ҳисоб меравад.  

Дар шароити иқтисодиёти бозорӣ ҳар як корхонаи истеҳсолӣ, чӣ дар 

бозори дохилӣ ва чӣ дар бозори байналмилалӣ рақобати худро дорад. Аз ин сабаб, 

ҳар як сармоягузор дар доираи омӯзиши сатҳи ҷолибияти сармоягузорӣ ва 

нақшаҳои стратегии корхонаҳо ё соҳаҳои иқтисодиёт нишондиҳандаҳои оморӣ ва 

дигар маълумотҳоро оид ба шумораи корхонаҳо дастрас намуда, зери баҳогузорӣ 

қарор медиҳанд. 

Дар марҳилаи рушди корхонаҳои саноати сабук, нақши муҳимро корхонаи 

истеҳсоли маҳсулотҳои нассоҷӣ ва дузандагӣ мебозад, ки шумораи умумии ин 

корхонаҳо дар соли 2014 ба 304 адад, соли 2015 ба 352 адад ё +15,8% барзиёд 

нисбати соли қаблӣ мебошад. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот дар ин давра аз 1315 

млн. сомонӣ (с.2014) ба 1292 млн. сомонӣ (с.2015) омада расид. Аз таҳлили ин ду 

нишондиҳанда дида мешавад, ки дар тӯли як соли фаъолият шумораи корхонаҳои 

истеҳсоли маҳсулотҳои нассоҷӣ ва дузандагӣ 48 адад зиёд гардиданд, лекин дар 

соли 2015 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти онҳо 32 млн. сомонӣ  ё - 1,7% коҳиш ёфт 

(ниг. ба расми 2.2.2).  
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Расми 2.2.2. - Пӯёи корхонаҳои нассоҷиву дузандагӣ ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти онҳо 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон* 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори солона, 2020. С. 275. Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли 

истиқлолияти давлатӣ, 2021. С. 399-400. 

Сабаби коҳишёбии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти нассоҷию дузандагиро мо 

дар пардохтнопазир ва муфлис гардидани як қисми бонкҳои тиҷоратӣ дида 

метавонем, чунки охири соли 2014 ва аввали «соли 2015 буҳрони бонкӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён омад, ки дар натиҷаи он ду бонк барҳам дода 

шуданд, ду бонки дигар дар арафаи муфлисшавӣ қарор гирифт ва ҳазорон 

амонатгузор маблағҳои худро баргардонида натавонистанд»72. Дар миёни ин 

амонатгузорон аксарияти корхонаҳои саноатӣ низ дар бонкҳои тиҷоратӣ 

маблағҳои мувақатан озоди худро нигоҳ медоштанд ва онҳо низ натавонистанд, 

ки маблағҳои худро сари вақт аз бонкҳо гирифта, ашёи хом харидорӣ намоянд ё 

ин ки пардохти музди кормандонро ба анҷом расонанд. Аз ин лиҳоз, аксарияти 

корхонаҳои саноатӣ вобаста ба имкониятҳои ҷойдошта ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти нассоҷию дузандагиро дар соли 2015 то ба 1292 млн. сомонӣ 

расониданд, ки ин ҳам натиҷаи назаррас дар фазои буҳрони бонкӣ ба ҳисоб 

меравад. 

                                                      
72Банковский кризис в Таджикистане: https://fergana.agency/stories/bankovskij_krizis_v_rt/ 
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Марҳилаи аз ҳама тез рушдёбанада дар истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои 

нассоҷию дузандагӣ ин солҳои 2016-2019 мебошад, чунки дар соли 2016 гарчанде 

шумораи корхонаҳои бетағйир боқӣ монда бошад ҳам, вале ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулот 1520 млн. сомонӣ, ё ин ки 17,6% барзиёд нисбати соли 2015 мебошад. 

Дар соли 2017 аз 361 адад корхона 2354 млн. сомонӣ, соли 2018 аз 390 адад 

корхона 2479 млн. сомонӣ, соли 2019 аз 368 адад корхона 2636 млн. сомонӣ ва 

соли 2020 аз 397 адад корхона ба андозаи 2870 млн. сомонӣ маҳсулоти нассоҷию 

дузандагӣ истеҳсол гардид. Албатта, нишондиҳандаҳои ин давра аз он гувоҳӣ 

медиҳад, ки тамоюли афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот ба шумораи 

корхонаҳои саноатӣ вобастагӣ надорад, чунки аз рӯйи мантиқ дар баробари зиёд 

шудани шумораи корхона ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот низ бояд зиёд шавад, лекин 

чунин амал дар фаъолияти корхонаҳои саноати сабуки Тоҷикистон, на он қадар 

хуб ба назар мерасад. Масалан, дар соли 2017 шумораи корхонаҳои нассоҷию 

дузандагӣ ба 361 адад ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти онҳо ба 2354 млн. сомонӣ 

баробар гардид, яъне бо ҳисоби миёна ҳар як корхона дар муддати як сол (2354 

млн. сомонӣ/361 адад корхона=6,52) ба андозаи 6,52 млн. сомонӣ ба истеҳсоли 

маҳсулот машғул аст. Мутаассифона, ин нишондиҳанда дар соли 2018 (2479 млн. 

сомонӣ/390 адад корхона=6,36) 6,36 млн. сомонӣ, дар соли 2019 (2636 млн. 

сомонӣ/368 адад корхона=7,16) 7,16 млн. сомонӣ ва дар соли 2020 (2870 млн. 

сомонӣ/397 адад корхона=7,22) 7,22 млн. сомонӣ баробар мегардад, ки 

таносубияти онҳо чандон дуруст (6,52=6,36=7,16) вонамуд намегардад, чунки дар 

соли 2018 дар баробари 29 адад зиёд шудани шумораи корхона ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулот низ бояд ба ҳар як корхона афзоиш ёбад, аммо баръакс ба ҳар сари 

корхона ҳаҷми истеҳсоли масулот 160 ҳаз. сомонӣ кам гардид. Ёдовар шудан 

бамаврид аст, ки омилҳои таъсиррасонандаи чунин вазъи номутавозинӣ дар 

саноати сабук ин таваррум, буҳронҳои пайдарҳамӣ ва пешниҳоди маълумоти 

носаҳеҳ аз ҷониби корхонаҳои саноатӣ ба Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон буда метавонанд. 
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Бо қабули қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба дастгирӣ ва 

пешниҳоди имтиёзҳо ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти соҳаи нассоҷӣ ва 

коркарди пахта дар давоми 10 соли охир шумораи корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва 

дӯзандагӣ ду маротиба афзуда, аз 179 адад корхона дар соли 2011 ба 397 адад дар 

соли 2020 расонида шудааст. Дар ин самт, тавре таҷриба нишон медиҳад, соҳаи 

нассоҷӣ ва коркарди пахта аз ҳисоби ҳавасманд намудан рушду нумуъ намуда 

истодааст. Бинобар ин, ба андешаи мо зарурияти рушди самтҳои дигари саноати 

сабук хело саривақтӣ ба ҳисоб меравад.  

Қайд кардан зарур аст, ки самараи макроиқтисодии рушди корхонаҳои 

саноатӣ дар баробари рушди соҳаҳои маҳсулоти нимтайёр таъмин менамуда, 

инчунин барои таъмини шуғли аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. Хусусан, 

бо зиёдшавии корхонаҳои саноатӣ талабот ба қувваи корӣ, ашёи хом ва масолеҳи 

нимтайёри соҳаҳои истеҳсолкнунанда низ афзоиш меёбад.  Аз ин лиҳоз, барои 

зиёд намудани шумораи корхонаҳои саноатӣ ва ба ҷойи кор таъмин намудани 

аҳолӣ ҷалби сармояи хориҷӣ ба ин самт лозим меояд. Ҳоло бошад, мо вазъи ҷалби 

сармояи хориҷиро ба самти саноати нассоҷию дузандагӣ дида мебароем (ниг. ба 

расми 2.2.3). 
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Расми 2.2.3. - Механизми фаъолияти сармоягузорӣ ба соҳаи саноати сабуки Тоҷикистон* 

* Таҳияи муаллиф 
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Сармоягузориҳои мустақим 

Сармоягузориҳои портфелӣ 

Дигар намуди сармоягузориҳо 

- давлатҳои ҳамгиро; 

- созмонҳои байналхалқӣ; 

- ташкилотҳои байналхалқӣ; 

- дигар давлатҳо. 

Саноати сабук 

Соҳаи нассоҷӣ 

 
Соҳаи дузандагӣ ва ғайра 

- буҷети давлатӣ (ҷумҳуриявӣ ва 

маҳаллӣ); 

- аҳолӣ; 

- корхонаҳои тиҷоратӣ ва ғ. 
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Манбаҳои 

ҷалби сармоя 

Ба воситаи шартнома Ба воситаи коғазҳои қиматнок 

 

МЕХАНИЗМИ ФАЪОЛИЯТИ САРМОЯГУЗОРӢ БА СОҲАИ САНОАТИ НАССОҶИЮ  

ДУЗАНДАГИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

САРМОЯГУЗОРИҲОИ ХОРИҶӢ (БЕРУНА) САРМОЯГУЗОРИҲОИ ВАТАНӢ (ДОХИЛӢ)  

Воситаҳои ҷалби сармоя ба соҳаҳои  

саноати сабук  
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Дар шароити имрӯза барои устувор нигоҳдории рушди саноати сабук, 

хусусан бахши нассоҷию дӯзандагӣ масъалаи ҷалб намудани сармоягузориҳои 

хориҷӣ ба ин самт муҳим мебошад. Вобаста ба ҳалли бомуваффақияти ин масъала 

рушди саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ва зерсохтори он эҳтиёҷ ба таҳлил 

ва баҳогузориҳои амиқу дақиқро дорад. Аз ин лиҳоз, ҷалби сармояи хориҷӣ дар 

мадди аввал ташкили самараноки раванди сармоягузорӣ ва истифодаи мақсадноки 

маблағҳои сармоягузориро тақозо мекунад. 

Таҳлили фазои сармоягузории хориҷӣ як ҷузъи муҳими таҳияи сиёсати 

давлатӣ ва минтақавӣ оид ба ҷалб ва истифодаи сармоя мебошад, зеро ин омили 

таъсирбахш ба давлати эҳтиёҷманди сармоя имкон медиҳад, то ки вазъи кишвар ё 

минтақаи мушаххасро амиқтар арзёбӣ кунад ва ҳавасмандии шариконро дар он ҷо 

фароҳам оварад. Дар натиҷаи татбиқи бомуваффақияти сиёсати минтақавии 

давлат дар даҳсолаҳои охир иқтидори иқтисодии минтақаҳои ҷумҳурӣ ба таври 

назаррас аз ҳисоби ҷалби сармоягузории хориҷӣ афзоиш ёфт, ки инро мо дар 

сатҳи рушди корхонаҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дида метавонем. 

Фазои сиёсати дохилӣ ва берунаи низоми рушди корхонаҳои саноатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ҳамгироии иқтисоди ҷумҳурӣ бо ҷомеаи ҷаҳонӣ 

имкон дод, ки муносибатҳои иқтисодию тиҷоратӣ дар доираи принсипҳои 

ҳамкории мутақобилаи судманд густариш ёбад ва Тоҷикистон ҳамчун кишвари 

дорои иқтисоди кушод шинохта шавад. Бо узвияти Тоҷикистон дар созмонҳои 

байналхалқӣ доираи ин ҳамкориҳо васеъ гашта, низоми савдои хориҷии кишвар 

шаффоф ва монеаҳои маъмурию техникӣ тадриҷан бартараф гардиданд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои Истиқлолияти давлатии 

кишвар ба масъалаи сармоягузориҳои соҳаҳои иқтисодиёт таваҷҷуҳи махсус 

зоҳир карда, дар самти фароҳам овардани шароити мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби 

бештари сармояи хориҷӣ ва ғайра тадбирҳои мушаххасеро амалӣ намуда 

истодааст, ки боиси сол аз сол афзудани ҳаҷми сармоягузориҳои ҳам дохилӣ ва 

ҳам хориҷӣ ба иқтисодиёти мамлакат гардидааст. Бинобар ин, барои тарҳрезӣ 
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намудани гуфтаҳои боло моро зарур аст, сармоягузориҳои хориҷӣ ва натиҷаи 

онро дар корхонаҳои нассоҷию дузандагии Тоҷикистон баҳогузорӣ намоем.  

Ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба рушди иқтисодиёти миллӣ дар соли 2019 

ба 428 500 ҳаз. доллари ИМА баробар гардид, ки ин нисбати соли 2014 (909 300 

ҳаз. доллари ИМА) ба андозаи 480 800 ҳаз. долл. ИМА (ё - 52,9%) кам мебошад. 

Аз рӯйи самти истифодабарии сармояи хориҷӣ соли 2020 дар соҳаи саноати 

нассоҷию дӯзандагӣ 7439,4 ҳаз. долл. ИМА ба соҳаи истеҳсоли бофандагӣ, 

11271,51 ҳаз. долл. ИМА истеҳсоли дӯзандагӣ, хусусан ба истеҳсоли либос, ғайр 

аз либоси муина - 7375,81 ҳаз. сомонӣ ва истеҳсоли либос - 3895,7 ҳаз. сомонӣ 

рост меояд (ниг. ба расми 2.2.4).  

 
Расми 2.2.4. - Истифодаи сармояи хориҷӣ ба соҳаи нассоҷию бофандагӣ* 

*Сарчашма:  Маҷмӯи омори солона, 2015.-С.222. Маҷмӯи омори солона, 2020. – С.236 

 

Аз расми 2.2.4 дида мешавад, ки бештари истифодаи сармояи хориҷӣ дар 

соҳаи саноати сабук ба соҳаи истеҳсоли бофандагӣ ва дузандагӣ, хусусан 

либосворӣ рост меояд. Сабаби зиёд будани сармоягузорӣ ба самти истеҳсолоти 

бофандагӣ ин талаботҳои беруна мебошад, чунки маҳсулоти бофандагии 

корхонаҳои саноати сабуки Тоҷикистон маҳсулоти нимтайёр (полуфабрикат) 

мебошанд. 
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Лозим ба ёдоварист, ки дар байни корхонаҳои саноати сабуки Тоҷикистон, 

корхонаҳое ҳастанд, ки бо дороии ҳиссаи сармояи хориҷӣ кору фаъолият 

мебаранд. 

 

Ҷадвали 2.2.3. - Рӯйхати корхонаҳои соҳаи саноати сабук, ки дорои ҳиссаи 

сармояи хориҷӣ мебошанд* 
Номгӯи корхонаҳо Саҳми давлатҳои 

хориҷӣ 

Маҳсулоти 

истеҳсолшаванда 

Ҷойҳои корӣ 

1. ҶММ «Ҷавонӣ» Хуҷанд Иёлоти 

Муттаҳидаи 

Амрико 

Риштаи пахтагин, матоъ, 

маҳсулоти дӯзандагӣ 

730 

2. ҶДММ «САТН» 

Хуҷанд 

Иёлоти 

Муттаҳидаи 

Амрико 

Риштаи пахтагин, матоъ, 

маҳсулоти дӯзандагӣ 

500 

3. ҶСП «Ҷунтай Данғара 

Син Силу Текстил» 

Ҷумҳурии Халқии 

Чин 

Риштаи пахтагин 530 

4. ҶДММ «Ресандаи 

Кӯлоб» 

Ҷумҳурии Халқии 

Чин 

Риштаи пахтагин 70 

5. ҶДММ «Ҳасан Саноат» 

Ваҳдат 

Ҷумҳурии Исломии 

Покистон 

Пӯсти коркардшуда 30 

6. ҶММ «Тоҷик Интиқол» 

Душанбе 

Ҷумҳурии Исломи 

Афғонистон 

Пӯсти коркардшуда 30 

7. ҶДММ «Матин Чарм» 

Душанбе 

Ҷумҳурии Туркия Пӯсти коркардшуда 35 

8. ҶДММ «ВТ - Силк» 

Хуҷанд 

Ҷумҳурии 

Сотсиалистии 

Ветнам 

Риштаи абрешимӣ 142 

9. ҶДММ «Стилла» 

Душанбе 

Ҷумҳурии Туркия Мебел 15 

10. ҶДММ «Тоҷик Турк 

Тиҷорат» Душанбе 

Ҷумҳурии Туркия Мебелҳои мулоим 15 

11. ҶДММ «Мавлонои 

Рӯмӣ» Рӯдакӣ 

Ҷумҳурии Туркия Қолин 43 

12. ҶДММ «Тоҷ Фейза» 

Рӯдакӣ 

Ҷумҳурии Туркия Қолин 36 

*Сарчашма: Ҳисоботи Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

 

Чи хеле ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд дар тӯли солҳои 

истиқлолият 12 корхонаҳои дорои саҳмҳои хориҷӣ фаъолият менамоянд, ки дар 

онҳо зиёда аз 2176 нафар кормандон кор мекунанд. Аз инҳо 730 нафар дар 

корхонаи ҶММ «Ҷавонӣ»-и Хуҷанд, ки ба истеҳсоли риштаи пахтагин, матоъ, 

маҳсулоти дӯзандагӣ машғул аст, 530 нафар дар корхонаи ҶСП «Ҷунтай Данғара 

Син Силу Текстил» риштаи пахтагин истеҳсол мекунанд, 500 нафар дар корхонаи 

ҶДММ «САТН»-и Хуҷанд, ки ба истеҳсоли риштаи пахтагин, матоъ, маҳсулоти 
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дӯзандагӣ машғуланд ва дигар корхонаҳо, ки ба истеҳсоли маводҳои гуногун 

машғуланд.  

Тавре ки маълум гардид, то ҳол ҷолибияти сармоягузории хориҷӣ барои 

таъсиси корхонаҳои калон бо фарогирии шумораи зиёди кормандон таъмин 

нагардида аст. Агар аз як ҷиҳат ин ба сармоягузорони хориҷӣ вобаста ба кам 

намудани хавфҳои эҳтимолии онҳо барои боздеҳӣ он бошад, аз дигар тараф ба 

шароитҳои номусоиди сармоягузорӣ низ вобастагии калон дорад. 

Фаъолияти пурсамари қисми зиёди корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва 

дӯзандагӣ ба ҷалби сармоягузорони сатҳи гуногун вобастагии зиёд дорад. 

Афзоиши шумораи корхонаҳои соҳаи мазкури иқтисодиёти кишвар аз фароҳам 

намудани фазои хуби сармоягузорӣ вобастагии қавӣ дорад. 

 

Ҷадвали 2.2.4. - Ҳолати истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук дар солҳои 2018-

2020 (бо ифодаи пулӣ ва молӣ)* 

Номгӯи маҳсулот с.2020 с.2019 с.2018 
Тафовут, 

2020/2018 (+/-) 
2020/2018 

(бо %) 
1. Саноати сабук (млн. 
сомонӣ)  

3140,3 2855 2680 + 460,3 
117,2 

аз ҷумла:  - - - - 
1.1. Истеҳсоли нассоҷӣ ва 
дӯзандагӣ 

2870 2636 2479 + 391 
115,8 

1.2. Истеҳсоли чарм, 
маснуот аз чарм ва 
истеҳсоли пойафзол 

91 71 63 + 28 
144,4 

1.3. Коркарди чӯбу тахта ва 
истеҳсолоти маснуот аз чӯб 

142 148 138 + 4 
102,9 

2. Нахи пахта (тонна) 99973,1 102520,4 98512,3 + 1460,8 101,5 
3. Пахтаи курпабоб (тонна) 28681,6 17133,8 5596,7 + 23084,9 512,5 
4. Риштаи пахтагин (тонна) 19286,9 22355,8 20749,7 -1462,8 93,0 
5. Матои нобофта (ҳазор м2) 2223,5 2172,6 1139,5 + 1084 195,1 
6. Газвори пахтагин (ҳазор 
м2) 

7378,3 12722 9876 -2497,7 
74,7 

7. Матои духоба (м2) 25769,7 36202,2 16249,6 + 9520,1 158,6 
8. Адрас (ҳазор м2) 139,4 95,6 77,9 + 61,5 178,9 
9. Ресмони абрешимӣ (тонна) 0 8,9 3,7 -3,7 0,0 
10. Газвори абрешимӣ (ҳазор 
м2) 

21,9 21,4 19,4 + 2,5 
112,9 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори «Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон», 2021. - С. 18, 98. Вазорати 

саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Тавре аз ҷадвали 2.2.4 бармеояд, соли 2020 истеҳсоли маҳсулоти саноати 

сабук 3140,3 млн. сомониро ташкил намуд, ки нисбати соли 2018 ин 

нишондиҳанда 460,3 млн. сомонӣ барзиёд мебошад. Дар байни ҳамаи 

маҳсулотҳои истеҳсолшудаи саноати сабук нишондиҳандаи назаррас ин 
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маҳсулотҳои насоҷӣ ва дӯзандагӣ мебошад, чунки тафовути афзоиши ин 

нишондиҳанда дар соли 2020 ба 391 млн. сомонӣ баробар аст. Истеҳсоли 

маҳсулотҳо бо нишондиҳандаҳои ададӣ дар тамоми маҳсулотҳо тамоюли 

зиёдшавӣ дорад. Ин ҳолатро дар истеҳсоли молҳои саноати сабук дар ҷадвали 

2.2.5 дида мебароем.    

 

Ҷадвали 2.2.5. - Ҳолати истеҳсоли молҳо аз маҳсулоти саноати сабук дар 

солҳои 2018-2020 (бо ифодаи пулӣ ва молӣ)* 

Номгӯи маҳсулот с.2020 с.2019 с.2018 
Тафовут, 

2020/2018 (+/-) 

2020/2018 

(бо %) 

1. Либоси мактабӣ (дона) 926276 1121394 1128481 -202205 82,1 

2. Либоси мактабӣ (ҳазор сомонӣ) 42685,1 50077,4 53222,0 -10536,9 80,2 

3. Либоси варзишӣ (ҷуфт) 7945 24 0 7945 - 

4. Либоси таҳпӯш (ҷуфт) 160786 18000 0 160786 - 

5. Кешбофӣ (ҳазор сомонӣ)  2859,2 1054,4 1005,9 1853,3 284,2 

6. Ҷӯроб (ҳаз. ҷуфт) 7804,2 4124,5 4106,6 3697,6 190,0 

7. Мебел (ҳазор сомонӣ)  59876,7 54304,7 43644,2 16232,5 137,2 

8. Коркарди пӯст (дона) 620257 534199 405560 214697 152,9 

9. Чарм (ҳазор дм2) 5880 4247,1 5047 833 116,5 

10. Пойафзол (ҳаз. ҷуфт) 1012,3 877,1 829,7 182,6 122,0 

11. Халтаҳои полипроп. (ҳаз.  дона) 72444,4 58653,8 112686,8 -40242,4 64,3 

12. Қолинҳо (ҳаз. м2) 2547,3 4375,9 3055,8 -508,5 83,4 

13. Қолинҳои тафтингӣ (ҳаз. м2)  154,3 325,1 144,9 9,4 106,5 

*Сарчашма: Маҷмӯаи омори «Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон», 2021. Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон.  

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвали мазкур бармеояд, истеҳсоли либоси 

мактабӣ ба 202205 дона ва ё 10,5 млн. сомонӣ, халтаҳои полипропиленӣ ба 

40242,4 ҳаз. донна, қолинҳо ба 508,5 ҳаз. м2 кам шуда, дигар маҳсулотҳо зиёд 

гардидаанд. Қайд кардан зарур аст, ки дар баробари молҳои зерин маҳсулотҳои 

дар ҷадвали боло зикргардида, инчунин имкониятҳои зиёди истеҳсоли 

маҳсулотҳои нав ҷой доранд, ки технологияи онҳоро коркард ва ё аз таҷрибаи 

хориҷӣ омӯхта, ҷорӣ намудан хело зарур аст. Айни замон, дар кишвар қисман ин 

гуна молҳои нав истеҳсол шуда истодаанд, ки дар ҷадвали 2.2.6 раванди онҳоро 

баррасӣ менамоем. 
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Ҷадвали 2.2.6. - Ҳолати истеҳсоли маҳсулотҳои нави саноати сабук дар  

солҳои 2018-2020 (бо ифодаи пулӣ ва молӣ)* 
Номгӯи маҳсулот с.2020 с.2019 с.2018 Тафовут, 

2020/2018 (+/-) 

2020/2018 

(бо %) 

1. Матои абрешими надофӣ 

(метр) 

138,6 1411 2490 -2351,4 5,6 

2. Риштаи полипропиленӣ (тн) 1081,4 2092,1 777,5 303,9 139,1 

3. Пахтаи тиббӣ (ҳаз. дона) 504 1980 112 392 450,0 

4. Гирдаҳои пахтагин (ҳаз. 

дона)  

378,3 253 50 328,3 756,6 

5. Пахтаи тиббӣ (тонна) 1,3 1,6 2,2 -0,9 59,1 

6. Чубчаи пахтагини нафис 

(ҳаз. дона) 

4,7 30 15,4 -10,7 30,5 

7. Риштаи полиэтиленӣ (тн) 25,5 25,8 46,4 -20,9 55,0 

 *Сарчашма: муаллиф дар асоси маълумотҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия намудааст.  

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвали мазкур бармеояд, истеҳсоли матои 

абрешими надофӣ ба 2351,4 м, пахтаи тиббӣ ба 0,9 тонна ва риштаи полиэтиленӣ 

ба 20,9 тонна ва чубчаи пахтагини нафис ба андозаи 10,7 ҳаз. дона дар соли 2020 

нисбати соли 2018 кам гардида, дигар молҳо тамоюли зиёдшавӣ доранд. 

Тамоюлҳои мазкур аз он шаҳодат медиҳад, ки барои рушди истеҳсоли молҳои нав 

ва бахусус зиёд кардани истеҳсоли молҳои мавҷуда танзими саривақтии давлатӣ 

ва бахусус, фароҳам овардани шароитҳои мусоиди ҷаззобияти сармоягузории 

соҳаҳои саноати сабук муҳим ба ҳисоб меравад. 

Агар дар соли 2014 ҳиссаи  маҳсулоти корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва 

дӯзандагӣ дар маҷмӯи умумии соҳаи саноат 12,5%-ро ташкил менамуд, дар соли 

2020 ин нишондиҳанда ба 9,3% расидааст. Аммо, мавриди қайд аст, ки ба 

афзоиши шумораи корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ нигоҳ накарда, 

ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти ниҳоии онҳо рӯ ба пастшавӣ ниҳодааст. Ин ҳолат 

барои сармоягузорон хело ташвишовар мебошад. Ҳамин тавр, тибқи маълумотҳои 

оморӣ «истеҳсоли газвори пахтагин аз 18,2 млн. метри мураббаъ дар соли 2014 

то ба 7,4 млн. метри мураббаъ дар соли 2020 расидааст. Афзоишёбии 

истеҳсолоти саноати нассоҷӣ дар намуди маҳсулоти газвори нобофтаи 

газвормонанд ба назар мерасад. Истеҳсоли ин намуди маҳсулот аз 1,6 млн. метри 

мураббаъ дар соли 2014 ба 2,2 млн. метри мураббаъ дар соли 2020 расонида 
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шуд»73. Сабаби паст гардидани ҳаҷми истеҳсоли газвори пахтагӣ ин ба пуррагӣ ба 

истеҳсолот ворид нагардидани иқтидорҳои нав ва дастгоҳҳои истеҳсолӣ ба шумор 

меравад. Аз дигар тараф, сабаби афзоиши истеҳсоли газвори абрешимӣ, дар он 

мебошад, ки корхонаҳои бофандагии хориҷӣ ин намуди маҳсулоти саноати 

ресандагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун ашёи хоми истеҳсолоти худ 

истифода менамоянд. Аз ин сабаб, ин намуди маҳсулоти саноати ресандагӣ ба 

хориҷи кишвар содир мегардад, ки истеҳсолкунандагонро барои ҳарчи зиёдтар 

истеҳсол намудани он ҳавасманд менамояд. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми худ ба Маҷлиси Олӣ ҷиҳати 

беҳтар намудани вазъи воқеии соҳаи саноати сабук ва ҳамчун зерсоҳаи он саноати 

нассоҷӣ ҳамасола таъкид менамоянд, ки ин соҳаи муҳимми иқтисодӣ буда, 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро зарур аст, оид ба беҳтар намудани шароит 

барои коркарди пахта то ба маҳсулоти ниҳоии истеъмолӣ расонидани он чораҳои 

мушаххас андешанд. Дар Паёми соли 2018-ум Пешвои миллат чунин қайд 

карданд: «Ҷиҳати ҳимояву дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ ва ҷалби сармоя аз 

ҷониби Ҳукумати кишвар дар се соли охир дар соҳаҳои саноати сабук, кишоварзӣ, 

дорусозӣ, парандапарварӣ, чорводорӣ, сайёҳӣ ва дигар бахшҳои афзалиятнок 

иловатан 30 намуди имтиёзу сабукиҳо ҷорӣ карда шуданд».74 Аммо, сарфи назар 

аз имтиёзҳову сабукиҳои додашуда Пешвои миллат иброз доштанд: «Ҳукумати 

Тоҷикистон ба сармоягузории соҳаҳои иқтисодиёт ҳамчун воситаи асосии 

саноатикунонии босуръат таваҷҷуҳи хоса зоҳир намуда, дар самти беҳтар 

гардонидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари сармояи мустақим 

тадбирҳои мушаххасро амалӣ карда истодааст. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ 

ва идораи амволи давлатӣ, вазорату идораҳо ва роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру 

ноҳияҳоро зарур аст, ки бо истифода аз захираву имкониятҳои иқтисодии кишвар 

фаъолияти худро ҷиҳати беҳтар намудани фазои сармоягузориву соҳибкорӣ ва 

истифодаи воситаҳои дастгириву ҳавасмандгардонии соҳибкорон ҷоннок 

намоянд. Инчунин, ҳамкориро бо ширкатҳои ватаниву хориҷӣ бо мақсади ҷалби 

                                                      
73 Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. - С. 421. 
74 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. -

Душанбе. [Манбаи электронӣ]: http://prezident.tj/node/19088 (санаи муроҷиат: 26.12.2018 12:21) 

http://prezident.tj/node/19088
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сармояи мустақим барои ташкили корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолӣ, бахусус, 

дар соҳаҳои саноати сабук ва хӯрокворӣ тақвият бахшанд».75 

Ба ҳаҷми зиёди корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ нигоҳ накарда, 

иқтидорҳои истеҳсолии ин соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

пуррагӣ истифода нашуда истодааст. Мутобиқи нишондиҳандаҳои оморӣ «дар 

соли 2020 ҳамагӣ 9,3%-и иқтидорҳои истеҳсолии ин соҳаи саноат истифода 

шуда буданд, ки ин нисбат ба соли 2014 тақрибан 3,2% камтар мебошад»76. 

Яъне, нишондиҳандаҳои иқтидорҳои истеҳсолии истифодашуда аз он гувоҳӣ 

медиҳанд, ки дар корхонаҳои саноати нассоҷие, ки солҳои тӯлонӣ кору фаъолият 

доранд, дастгоҳҳои истеҳсолӣ фарсуда гаштаанд ва онҳоро ба иқтидорҳои наву 

замонавӣ иваз намудан лозим мебошад. 

Гуфтаҳои боло аз он шаҳодат медиҳанд, ки барои рушд намудани соҳаи 

саноати нассоҷӣ ва баланд бардоштани иқтидорҳои истеҳсолӣ ҷалб намудани 

сармояи мустақими ватанӣ ва хориҷӣ зарур мебошад. 

Дар ин  қисмат, ақидаи Хачатуров Т.С. рост меояд, ки он сармоягузориро 

хароҷот барои такрористеҳсоли фондҳои асосӣ, такмилу навкунии онҳо дар кори 

илмии худ шарҳ додааст.77 Ҷалби сармоягузории мустақими хориҷӣ ё ватанӣ ба 

ин соҳаи иқтисодиёт танҳо дар ҳолати вуҷуд доштани фазои мусоиди 

сармоягузорӣ имконпазир мебошад. Яке аз соҳаҳои иқтисодиёт, ки азхуднамоӣ ва 

баргардонии сармояи гузошташуда дар муҳлати тӯлонӣ (дар бисёр ҳолатҳо дар 

муҳлати зиёда аз се сол) амалӣ карда мешавад, ин саноат мебошад, ки онро дар 

раванди омоданамоии лоиҳаи сармоягузорӣ бояд ба назар гирифт. 

Дар рушди иқтисодиёти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон «ба ҳолати 1 

январи соли 2021, 70 адад лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ба маблағи умумии 

39,9 млрд. сомонӣ ё 3,5 млрд. доллари амрикоӣ мавриди татбиқ қарор гирифта, 

аз онҳо 29 лоиҳаи грантӣ, 6 лоиҳаи қарзӣ ва 35 лоиҳа дар ҳаммаблағгузории қарз 

ва грант»78 қарор доранд. 

                                                      
75 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. -

Душанбе. [Манбаи электронӣ]: http://prezident.tj/node/19088 (санаи муроҷиат: 26.12.2018 12:21). 
76 Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. - С. 400. 
77 Хачатуров Т.С. Эффективность капитальных вложений. – Москва, 1979. – 45 с. 
78 Татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ба маблағи 3,5 млрд. доллар дар Тоҷикистон: 

Read more: https://sputnik-tj.com/economy/20210125/1032684472/Tatbiqi-loihahoi-sarmoyaguzori-

Tajikistan.html 

http://prezident.tj/node/19088
https://sputnik-tj.com/economy/20210125/1032684472/Tatbiqi-loihahoi-sarmoyaguzori-Tajikistan.html
https://sputnik-tj.com/economy/20210125/1032684472/Tatbiqi-loihahoi-sarmoyaguzori-Tajikistan.html
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Тибқи сарчашмаҳои дастрасгардидаи мо аз ин лоиҳаҳои сармоягузории 

давлатии татбиқшуда дар минтақаи озоди иқтисодии Суғд танҳо ба соҳаи 

корхонаҳои саноати сабук, хусусан корхонаҳои «коркарди чарм ва истеҳсоли 

қолинҳо дар ҳаҷми 4,5 млн. доллари ИМА»79 рост меояд. Аз ин ҳаҷми лоиҳаҳои 

давлатии сармоягузорӣ 4 млн. доллари ИМА ба корхонаи истеҳсолии чарм ва 500 

ҳаз. доллари ИМА ба корхонаи истеҳсолии қолинбофӣ рост меояд.  

Баъд аз сохта шудани корхонаҳои мазкур, тибқи амалишавии нақшаи 

лоиҳаи сармоягузорӣ иқтидори солонаи корхонаи коркарди чарм дар як сол ба 150 

ҳазор м2 ва шумораи коргарони доимии он 177 нафар, аз корхонаи истеҳсолии 

қолинбофӣ бошад, истеҳсоли қолин дар як сол 100 ҳаз. м2 ва шумораи коргарони 

доимии он 25 нафарро ташкил медиҳад. Барои возеҳу равшан намудани лоиҳаи 

сармоягузориҳои мазкур моро зарур аст, ки дар ин ҷо сатҳи самаранокии лоиҳаи 

сармоягузории корхонаи коркарди чарм ва қолинбофӣ дар минтақаи озоди 

иқтисодии вилояти Суғдро дида бароем (ниг. ба ҷадвали 2.2.7).  

 

Ҷадвали 2.2.7. - Сатҳи самаранокии лоиҳаи сармоягузории корхонаи 

коркарди чарм ва қолинбофӣ дар минтақаи озоди иқтисодии в. Суғд* 

Формула Тавзеҳи маънии 

рамзҳо 

Сатҳи самаранокии 

сармояи ҷалбшуда 

1 2 3 

Тақсимоти сармояи 

ҷалбшуда дар давраи 

амали лоиҳа (Тс): Тс  

Сҷ – сармояи 

ҷалбшуда;  

Мл – муҳлати 

лоиҳаи 

сармоягузорӣ 

Тс1 =571,4 ҳаз. долл 

 

Тс2  = 100 ҳаз. долл 

 

Саҳми сармояи ҷалбшуда 

ба сари ҳар як воҳид (ё 

метри) маҳсулоти 

истеҳсолшуда (Сс): 

Сс  

Ҳи – ҳаҷми 

истеҳсоли 

маҳсулот. 

Сс1   = 26,67 долл./м2 

 

Сс2   = 5 долл./м2 

  

                                                      
79 Сомонаи расмии Раёсати сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Мақомоти иҷроияи 

ҳокимияти давлатии вилояти Суғд: http://www.sugdinvest.tj/index.php/sarmoyaguzori/l-sarmoyaguzori/l-

tijorati 
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Идомаи ҷадвали 2.2.7. 

1 2 3 

Индекси даромаднокии 

сармояи ҷалбшуда дар 

корхонаҳо (Ид): Ид  

 

Фк – фоидаи 

корхона. 
Ид1   = 0,15 ё 15% 

 

Ид2   = 0,15 ё 15% 

 

Боздеҳии сармояи 

ҷалбшуда дар корхона 

(Бс): Бс  

Мл – муҳлати 

лоиҳаи 

сармоягузорӣ 

Бс1   *100 % = 14,3% 

 

Бс2   *100 % = 20% 

*Таҳияи муаллиф 

Аз ҷадвали мазкур бармеояд, ки тақсимоти сармояи ҷалбшуда дар 

корхонаи коркарди чарм ба ҳисоби миёна дар як сол 571,4 ҳаз. доллари ИМА ва 

дар корхонаи қолинбофӣ 100 ҳаз. доллари ИМА рост меояд. Саҳми сармояи 

ҷалбшуда дар ҳар 1 м2-и истеҳсоли маҳсулоти корхонаи чарм 26,67 доллари ИМА 

ва дар истеҳсоли корхонаи қолинбофӣ 5 доллари ИМА мебошад, гарчанде ки 

индекси даромаднокии сармояи ҷалбшудаи ҳарду лоиҳа ба 0,15 (ё 15%) баробар 

аст.  

Чӣ тавре ки аз таҳлили маълумотҳои дастрасгардида ба мо айён гардид, 

ҷалби бештари сармоягузорӣ ба соҳаи саноати сабук иқтидори истеҳсолии 

корхонаро бо шумораи коргарони ин корхонаҳо зиёд менамояд. Аз ин лиҳоз, 

таъмини ҷолибияти сармоягузорӣ ба соҳаҳои мухталифи саноати сабук метавонад 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро зиёд ва шумораи бекоронро нисбатан кам намояд. 

Бояд қайд кард, ки асоси рушди фаъолияти сармоягузорӣ дар тамоми 

минтақаҳои ҷумҳурӣ, дар маҷмӯъ давлат сармоягузориҳои воқеӣ мебошанд, ки 

амалан ҳамаи он тавассути гузоштани сармояи асосӣ амалӣ карда мешаванд. 

Гузоштани сармоя дар рушди иқтисодиёти давлат нақши арзанда дорад, яъне ҳар 

қадаре, ки ҷалби сармояи хориҷӣ зиёд бошад, ҳамон қадар суръати афзоиши 

маҳсулоти корхонаҳои нассоҷию дӯзандагӣ  зиёд мегардад.  

Дар натиҷаи ниҳоӣ метавон қайд намуд, ки дар асоси тадқиқотҳои 

гузаронидашуда метавон ба чунин хулоса омад: 



 

 
 

101 
 

1. Истеҳсоли нахи пахта дар соҳаи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

дар замони муосир ба як соҳаи зараровар мубаддал гардидааст, аз ҷиҳати ҳаҷми 

истеҳсолот барои пурра қонеъ намудани иқтидорҳои истеҳсоии саноати нассоҷӣ 

кифоя нест ва бояд чораҳои баланд бардоштани сатҳи истеҳсолоти онро андешид. 

2. Имтиёзҳо ба корхонаҳое дода мешаванд, ки онҳо дар рафти ташкил 

гардидан, қисмати иқтидорҳои истеҳсолиро ба роҳ мемонанд. Бояд қайд намуд, ки 

ин амал бо мақсади дастгирии сармоягузорон амалӣ карда мешаванд, то онҳо 

марҳилаи пурраи истеҳсолотро давра ба давра ворид намоянд. Аммо, таҷрибаи 

вуҷуддошта нишон медиҳад, ки ин равандро аз назар гузаронида, роҳи бениҳоят 

самараноки онро, ба монандӣ додани имтиёзҳои андозӣ ва санҷишӣ дар ҳолати аз 

муҳлатҳои муқарраргардида пештар ворид намудани даври пурраи истеҳсолоти 

маҳсулоти саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ истифода бояд намуд. Ин амал 

метавонад сармоягузоронро барои ҳарчи зиёдтар ҷалб намудани сармоя ба 

истеҳсолот ҳавасманд намояд. 

3. Дар арсаи ҷаҳонӣ таҷрибаи ба имзо расонидани созишномаи 

сармоягузорӣ миёни ҳукумат ва сармоягузор бениҳоят васеъ рушд кардааст, ки 

дар он тамоми имтиёзҳои ба сармоягузор додашаванда ба муҳлатҳои муайян баён 

мегарданд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

созишномаи сармоягузорӣ» қабул гардидааст, аммо он ба пуррагӣ дар амал татбиқ 

нагардидааст. Татбиқ намудани талаботҳои ин қонун ба сармоягузорон барои 

баҳравар гаштан аз дигар имтиёзҳо имконият фароҳам меорад, ки ин ба 

ҷолибияти сармоягузорӣ дар ин соҳа таъсири мусбӣ мерасонад. 

 

2.3. Хусусиятҳои арзёбии ҷолибияти сармоягузории  

корхонаҳои саноати сабук 

 

Масоили муҳими раванди баланд бардоштани суръати саноатикунонӣ ва 

рушд намудани соҳаҳои гуногуни саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷалби 

сармоягузории хусусӣ ва хориҷӣ дида мешавад. Аммо, ҳар як сармоягузор дар 
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навбати аввал сатҳи ҷолибияти сармоягузориро зери баҳогузорӣ қарор медиҳад, 

ки он бо воситаи усулҳо ва олотҳои муайян амалӣ мегардад.  

Чӣ тавре ки дар зербобҳои боло қайд намуда будем, дар навбати аввал 

мақсади асосии сармоягузорӣ ин ба даст овардани самараи муайян мебошад. Дар 

раванди гузоштани мақсади ба даст овардани самараи муайяни молиявӣ ё дигари 

иқтисодӣ, таваҷҷуҳи сармоягузор, дар навбати аввал, ба он тарафе зоҳир 

мегардад, ки объекти сармоягузорӣ аз ҳама ҷиҳат бехавф ва самаранок бошад. Дар 

бозорӣ сармоягузорӣ объекти сармоягузоришаванда сармоягузорро дар асоси 

якчанд нишондиҳандаҳо ҷалб менамояд, ба монандӣ: ҷолибияти сармоягузорӣ, 

иқлими сармоягузорӣ, муҳити (фазои) сармоягузорӣ, иқтидорӣ (потентсиали) 

сармоягузорӣ, фаъолияти сармоягузорӣ ва ғайра.  

Дар ибтидо, лоиҳаи сармоягузорӣ бояд нишондиҳандаҳоеро дар бар гирад, 

ки сармоягузорро бовар кунонад, то ба объекти лоиҳаи сармоягузорӣ сармояи 

худро ворид намояд. Аммо, дар раванди омода намудани лоиҳаи сармоягузорӣ аз 

ҷониби ҷалбкунандаи (истифодабарандаи) воситаҳои сармоягузорӣ зарурияти 

баҳогузории ҷолибияти сармоягузорӣ ба миён меояд. Бо мақсади ба даст овардани 

ҷавоб ба ин масоили муҳими давраи фаъолияти сармоягузорӣ бояд ба зарурияти 

баҳогузорӣ ва нишондиҳандаҳои баҳогузоришаванда назар намоем. 

Баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузорӣ, ба ақидаи Пласкова Н.С. ва 

Петрушина Л.О. яке аз намудҳои васеътарини кори таҳлилӣ ва молиявӣ ба шумор 

меравад, зеро дар ин қисмати баҳодиҳӣ на як қисмати фаъолияти корхона, балки 

тамоми паҳлуҳои он нақш мебозад. Ворезии воситаҳо (захираҳои молиявӣ) 

мунтазам наметавонад бо амалӣ намудани ягон лоиҳаи сармоягузории амиқ 

алоқаманд бошад. Воситаҳои (захираҳои) дастрасгардида метавонанд барои пурра 

(пурқувват) намудани сармояи гардишӣ истифода гарданд. Баҳодиҳии ҷолибияти 

сармоягузории корхона имконияти қабули қарорҳои фаврӣ оид ба сармоягузорӣ 

дар ҳолати мавҷуд набудани мақсадҳои муайян мебошад. Аз дигар паҳлӯ, 
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мониторинги доимии сифати фаъолияти корхона роҳбарияти онро бо 

имкониятҳои воқеӣ (аслӣ) ва  таъмини ҷолибияти сармоягузорӣ наздик мекунад80. 

Ҳамин тавр, аз хулосаҳои Пласкова Н.С. ва Петрушина Л.О. дида мешавад, 

ки баҳогузории ҷолибияти сармоягузории корхона бо назардошти тамоми 

паҳлуҳои фаъолияти молиявию идоракунӣ ва хоҷагидорӣ пурра аз таҳлили 

комплексии фаъолияти он иборат аст. Аммо, дар ақидаи дар боло овардашуда аз 

ҷониби муҳаққиқон яке аз равандҳои асосии муайянкунандаи мақсади баҳодиҳии 

ҷолибияти сармоягузорӣ, ба монандӣ мақсадҳои пурраи сармоягузор ба назар 

гирифта нашуданд. Бинобар ин, Петрушина Л.О. дар таҳқиқоти илмии дигари худ 

ҷолибияти сармоягузориро аз нигоҳи сармоягузор мавриди таҳқиқ қарор додааст. 

Бояд қайд намуд, ки ба ақидаи Петрушина Л.О. – аз нуқтаи назари 

корхона, ҷолибияти сармоягузорӣ яке аз объектҳои идоракунии дорои 

хусусиятест, ки  бо мақсади таъмини мутобиқгардонии қисматҳои фаъолияти он 

ба манфиатҳо ва афзалиятҳои сармоягузорони эҳтимолӣ мавриди таҳлил ва тасҳеҳ 

қарор мегирад.81  

Ҷолибияти сармоягузорӣ дар замони муосир яке аз масоили калидии 

(асосии) низоми идоракунии молиявии корхонаҳо ба шумор меравад, ки он дар 

илми муосири иқтисодӣ ҷои намоёнро ишғол менамояд. 

Таҷрибаи муосири идоракунии ҳолати молиявии корхонаҳои саноатӣ 

нишон медиҳад, ки воситаҳои худии корхона барои сармоягузории дарозмуддат 

бениҳоят кам истифода мешаванд. Ин воситаҳои корхона бештар дар гардиш 

мебошанд ва барои истеъмолот (гардиш) истифода бурда мешаванд. Аммо, 

мавриди қайд аст, ки фаъолияти муътадили корхона рушди ҳамешагӣ, 

мутобиқгардии он ба тағйирёбии муҳити атроф ва ғайраро дар бар мегирад. Барои 

                                                      
80 Пласкова, Н.С., Петрушина Л.О. Система методов оценки инвестиционной 

привлекательности коммерческой организации / Н.С. Пласкова, Л.О. Петрушина // Учет. Анализ. Аудит. 

– 2016. - №4/2016. – С. 52.  
81 Петрушина Л.О. Информационное обеспечение экономического анализа инвестиционной 

привлекательности организации [Электронный ресурс] / Л.О. Петрушина // Финансы и управление. -

2016. - №4. – Режим доступа: http://e-notabene.ru/flc/article_20657.html (дата обращения: 26.10.2017). 

http://e-notabene.ru/flc/article_20657.html
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ҷалб намудани сармоягузорон ва дастрас намудани захираҳои молиявии иловагӣ, 

корхона бояд ба сатҳи баланди ҷолибияти сармоягузорӣ мутобиқат намояд82. 

Ҳамин тавр, ақидаҳои гуногуни муҳаққиқони таҳқиқкунандаи масоили 

ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои тиҷоратӣ ва саноатиро мавриди таҳлил 

қарор дода, метавон ба хулосае омад, ки дар раванди баҳогузорӣ намудани сатҳи 

ҷолибияти сармоягузорӣ бояд дар навбати аввал мақсадҳои сармоягузоронро ба 

инобат гирифт. Аз рӯйи мақсадҳои дар назди худ гузошташуда сармоягузорон ба 

ду гурӯҳ ҷудо карда мешаванд: 

- молиявӣ; 

- стратегӣ (сохторӣ). 

Ҳар як сармоягузори ба ин гурӯҳҳо шомилгардида, вобаста ба мақсади дар 

назди худ гузошта аз сармоягузорони дигар гурӯҳ фарқ менамоянд. 

Сармоягузорони молиявӣ аз стратегӣ бо хусусиятҳои муайян фарқ менамоянд, ки 

ин хусусиятҳо дар ҷадвали муқоисавии 2.3.1 оварда шудааст (ниг. ба ҷадвали 

2.3.1).  

Ҷадвали 2.3.1. - Хусусиятҳои фарқкунандаи мақсадҳои гузошташудаи 

сармоягузорони молиявӣ ва стратегӣ* 

Сармоягузор бо мақсади молиявӣ Сармоягузор бо мақсади стратегӣ 

1 2 

 

1) ба баланд гаштани арзиши корхона майл 

менамояд, танҳо мақсади молиявӣ, яъне ба 

даст овардани фоидаи зиёд дар рафти 

баромадан аз лоиҳаро дорад; 

2) мақсади дастрасии ҳиссаи сармояи 

назоратии корхонаро надорад; 

3) бо иваз намудани сохтори идоракунии 

корхона, дар баъзе мавридҳо саҳҳомон ба 

ин ҷанба майл намекунанд. 

 

1) кӯшиш менамояд, ки даромаду манфиати 

иловагӣ аз фаъолияти асосӣ ба даст оварад; 

2) кӯшиш менамояд, ки аз рӯйи фаъолияти 

корхонаи сармоягузоришаванда назорати пурра 

намояд. Дар баъзе мавридҳо ин назорат ба сатҳе 

расонида мешавад, ки корхона барҳам дода 

мешавад; 

3) дар идоракунии раванди фаъолияти корхона 

фаъол мебошанд; 

4) бештар кӯшиш менамоянд, то ба фаъолияти 

корхона аз соҳаҳои ҳамравиш сармоягузорӣ 

намоянд; 

 

  

                                                      
82 Рабаданова Р.М., Халилов А.Х., Рамазанов М.Т. Аналитические методы оценки 

эффективности внедрения информационных технологий // Экономика и предпринимательство. 2017. 

№4-1 (81). С. 799-802. 
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Идомаи ҷадвали 2.3.1 

1 2 

 5) новобаста ба муҳлатҳои баргашти маблағҳои 

гузошташуда дар фаъолияти сармоягузорӣ 

иштирок менамоянд. 
*Сарчашма: муаллиф ҷадвалро дар асоси омӯзиши таҳқиқотҳои илмӣ омода намудааст. 

 

Чӣ тавре ки қайд намуда будем, баҳогузории сатҳи ҷолибияти 

сармоягузории корхонаи саноатӣ аз мақсадҳои сармоягузорон вобаста буда, аммо 

дар раванди он усулҳо ва методологияи муайянеро низ истифода менамоянд. 

Баҳогузории ин раванди фаъолияти корхонаҳо хусусиятҳои худро доранд, ки он 

бояд зери таҳқиқ қарор дода шаванд, то ки дар амалия усулҳои беҳтарин ва 

самараноктарини назаррас мавриди истифода қарор гирад. 

Баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории корхона аз коркарди хусусияти 

аниқи фаъолият ва иқтидорҳои корхона оид ба ҷалби сармоягузорӣ вобаста 

мебошад. Ҳар як корхонае, ки мақсади ҷалб намудани сармоягузории гуногунро 

дорад, бояд ҷолибияти сармоягузории худро баланд намояд, то ки сармоягузорон 

ба он маблағгузорӣ намуда, рушди устувори фаъолияти корхонаро таъмин 

намоянд. Бо ин мақсад, корхона бояд арзиши дороиҳои асосии худро афзояд 

(баланд намояд, зиёд гардонад), дороиҳои навро дастрас намуда, истифодаи 

самараноки онҳоро таъмин намояд. 

Асоси раванди қабули қарорҳои идоракунӣ аз хусусияти таҳлил ва 

муқоисаи ҳаҷми сармоягузорӣ вобастагӣ дорад. Бо назардошти он, ки 

нишондиҳандаҳои дар ин ҳолат муқоисашаванда ба муҳлатҳои гуногуни вақт 

таалуқ доранд, муаммои асосӣ ин мутобиқ намудани муқоисашавандагии онҳо 

мебошад. 

Аммо, дар замони муосир равандҳои (усулҳои) гуногуни баҳодиҳии 

ҷолибияти сармоягузории ширкатҳо (корхонаҳо) мавҷуд мебошанд, ки ҳар яки он  
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хусусиятҳо ва сарчашмаҳои иттилоотии худро доро мебошанд. Равандҳои васеъ 

истифодашавандаи таҳлили ҷолибияти сармоягузорӣ инҳо мебошанд83: 

- Раванди бозорӣ. Дар заминаи ин раванди баҳодиҳии ҷолибияти 

сармоягузории корхона баҳодиҳии арзиши бозории саҳмияҳои он ва ҳаҷми суди 

саҳмияҳои пардохтгардида баромад менамоянд, яъне омилҳои берунӣ. Ин 

раванди баҳогузории ҷолибияти сармоягузорӣ бештар ба он корхонаҳое рост 

меояд, ки саҳмияҳои худро дар биржаҳои молиявӣ ҷой намуданд ва озод дар 

гардиш мебошанд. Аммо, нисбат ба корхонаҳое, ки дар биржаи молиявӣ 

саҳмияҳои худро ҷой накардаанд, ин раванди (усули) баҳодиҳи рост намеояд. 

Арзиши саҳмияҳоро танҳо дар ҳолати сармоягузории сандуқӣ (ҷузвдонӣ) метавон 

истифода намуд, ки ин раванди баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузорӣ барои 

сармоягузорони манфиати молиявӣ дошта рост меояд; 

- Раванди муҳосибӣ. Дар раванди истифодаи усули мазкури баҳодиҳии 

ҷолибияти сармоягузории корхона нишондиҳандаҳои тавсиядиҳандаи ҳолати 

молиявӣ, яъне омилҳои дохилӣ баҳогузорӣ мегарданд. Қайд кардан ба маврид аст, 

ки дар замони муосир таҳлили молиявии оддӣ барои сармоягузорон кифоя 

намебошад. Бинобар ин, усулҳо ва равандҳои нав ва самаранок барои баҳогузории 

ҷолибияти сармоягузорӣ, қабули қарорҳои сармоягузорӣ истифода карда 

мешаванд. Дар ин поя коркарди чорабиниҳои баҳодиҳӣ, на танҳо таҳлили 

молиявӣ, инчунин баҳодиҳии ҳаҷм ва сифати омилҳои ҷолибияти сармоягузорӣ 

амалӣ карда мешаванд; 

- Раванди омехта. Моҳияти раванди мазкур дар он мебошад, ки дар умум 

омилҳои беруна ва дохила, ки иқлими сармоягузории корхонаро тавсиф 

менамоянд баҳогузорӣ карда мешаванд. Аз ин сабаб, ин раванди баҳогузории 

ҷолибияти сармоягузории корхона аз нигоҳи нишондиҳандаҳои боварибахш, 

самараноктар ба шумор меравад. 

                                                      
83 Мелай, Е.А., Подходы к оценке инвестиционной привлекательности организации: 

сравнительный анализ [Тескст] / Е.А. Мелай, А.В. Сергеева // Известия ТулГУ. Экономические 

и юридические науки. – 2015. - №1-1. – С. 80-92. 
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Баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории саноати нассоҷӣ бо назардошти 

омилҳои берунаи таъсиррасон баҳогузории чунин ҳолатҳоро дар бар мегиранд: 

- сатҳи рақобатпазирии соҳа; 

- рушди ҷории соҳа; 

- динамика ва сохтори сармоягузорӣ ба соҳа; 

- давраи рушди соҳа. 

Таҳлили ин қисматҳои таркибӣ яке аз давраҳои муҳими таҳлили 

сармоягузорӣ ба шумор меравад, зеро ҷолибияти сармоягузории саноати нассоҷӣ 

бо як қатор нишондиҳандаҳо тавсия мегардад, ки муҳимтарини онҳо ин: сатҳи 

рушди (афзоиши) нархҳои омилҳои истеҳсолӣ, ҳолати молиявии соҳа, мавҷудияти 

коркардҳои инноватсионӣ ва сатҳи КИТТ (корҳои илмию тадқиқотию таҷрибавӣ) 

мебошанд. 

Ба ақидаи Ендовитский Д.А. – дар ҷараёни таҳлили комплексии 

ҷолиябияти сармоягузории корхона бояд муҳити муайяни иқтисодии он ва 

корхонаи рақибро омӯхт84. 

Арзёбии (баҳодиҳии) ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои тиҷоратӣ, аз 

он ҷумла саноатӣ аз таҳлили чунин нишондиҳандаҳои муҳим иборатанд: 

- даромаднокии корхона; 

- даромад аз фурӯш; 

- арзиши аслии истеҳсоли маҳсулоти корхона; 

- даромаднокии сармояи худӣ.85 

Омили муайянкунандаи фаъолияти сармоягузории корхона аз ташаккул ва 

татбиқи сиёсати сармоягузории он иборат мебошад. Бисёр таърифҳои мафҳуми 

«сиёсати сармоягузории корхона» мавҷуданд. Чунин равишҳои гуногун ба ин 

консепсия аз он иборат аст, ки сатҳҳои гуногуни субъектҳои фаъолияти 
                                                      

84 Ендовицкий, Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной деятельности / 

Д.А. Ендовицкий. – М.: Финансы и статистика, 2017. – 400 с. – С.15. 
85 Мудрёха, Н.В. Содержательные характеристики и факторы повышения 

инвестиционной привлекательности предприятия // Журнал научных публикаций аспирантов и 

докторантов. 2015. №5 (107). С. 17-19. 



 

 
 

108 
 

сармоягузорӣ, ҳадафҳо ва вазифаҳои мухталифи стратегӣ, инчунин хусусиятҳои 

чӣ гуна амалӣ шудани ин раванд дар корхона мавҷуданд. 

Агар, мо тамоми равишҳои мавҷударо ҷамъбаст кунем, ба хулосае омада 

метавонем, ки сиёсати сармоягузории корхона бояд ба ҳадафҳои сармоягузор 

мувофиқ бошад, муайян кунад, ки чӣ гуна ба ҳадди ниҳоӣ ноил гардад, 

афзалиятро дар таносуби фоида ва хавф инъикос кунад. 

Ҳамзамон, аксари муаллифон шартҳои асосие, ки ба ташаккули сиёсати 

самарабахши сармоягузорӣ мусоидат мекунанд, инъикос намекунанд, яъне 

метавонанд ба таҳияи сиёсати беҳтарини сармоягузории корхона бо истифодаи 

ҳадди таҳлили ретроспективии корхона мусоидат кунанд. Аз ин рӯ, барои таҳия 

ва истифодаи самараноки сиёсати сармоягузории корхона, ба андешаи мо, бояд бо 

сатҳи ҷолибияти сармоягузории корхона робита дошта бошад. 

Аз ин лиҳоз, яке аз марҳилаҳои омодагӣ ба таҳияи сиёсати сармоягузорӣ 

ин омӯзиш ва арзёбии ҷолибияти сармоягузории корхона мебошад, чунки он 

омилҳои асосии ташаккули сиёсати сармоягузории корхонаро муайян мекунад. 

Ҳамин тавр, сиёсати сармоягузории корхона бояд ҳамчун як низоми 

ҳамгироишудаи идоракунии фаъолияти сармоягузории корхона фаҳмида шавад, 

ки он пеш аз ҳама, ба баланд бардоштани самаранокии иқтисодии корхона дар 

татбиқи стратегияи ташаккулёфтаи сармоягузорӣ равона карда шудааст. 

Дар расми 2.3.1 робитаи арзёбии ҷолибияти сармоягузории корхона бо 

ташаккули сиёсати сармоягузорӣ нишон дода шудааст. 
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Расми 2.3.1. - Алоқамандии ташаккули сиёсати сармоягузории корхона  

бо арзёбии ҷолибияти сармоягузории он* 

*Таҳияи муаллиф 

 

Хусусиятҳои асосии соҳаи саноати нассоҷӣ ҳамчун як зерсоҳаи саноати 

сабуки кишвар аз инҳо иборатанд: 

- саноати нассоҷӣ бо табиати худ аз нигоҳи муҳлати амалишавандагӣ 

дарозмуддат мебошад, ки ба ин раванд аксарияти сармоягузориҳо ва лоиҳаҳои ин 

соҳа ворид мегарданд. Одатан, лоиҳаҳои сармоягузории соҳаи саноати нассоҷӣ, 

ки барои татбиқи истеҳсолот зарур мебошад, аз ҷиҳати баргардиш муддати 

дарозро талаб менамояд. Масалан, барои сохтани комплекси калони истеҳсолӣ 

дар шароити муқаррарӣ барои кори лоиҳа аз 1 то 3 сол вақт лозим аст. Барои 

харидорӣ ва насб намудани дастгоҳҳои ресандагӣ ва бофандагӣ, инчунин 

муҳлатҳои тӯлонӣ зарур мебошад; 

- муҳлати баргардонидани маблағҳои дарозмуддати сармояи гузошташуда. 

Одатан, муҳлати бозгардонӣ аз рӯйи лоиҳаҳо аз як сол зиёдтар аст, дар баъзе 

ҳолатҳо муҳлати бозгардонии он ба 7-8 сол мерасад. Маҳз ин раванд дар 

Арзёбии ҷолибияти сармоягузории корхона 

Таҳлили натиҷаҳои ба даст 
овардашуда 

Ошкор намудани 

омилҳои мусбии 

ташаккули сиёсати 

сармоягузорӣ 

Баҳисобгирии 

хусусиятҳои соҳавии 

корхона 

Ошкор намудани 

омилҳои манфии 

ташаккули сиёсати 

сармоягузорӣ 

Коркарди сиёсати сармоягузорӣ 
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сармоягузорӣ ба воситаҳои истеҳсолӣ дида мешаванд, ки онҳо дар муддати 

тӯлонӣ тавассути истеҳлок сармояи хароҷотнамударо бармегардонад. 

- давраи дарозмуддати рушди сармоягузорӣ, алахусус дар соҳаи саноати 

коркард. Масалан, дар коркарди маҳсулоти пахтагин дар саноати нассоҷӣ давраи 

рушди сармоя бо дарозии раванди технологӣ, ки аз коркарди нахи пахта, 

ресандагӣ, бофандагӣ, рангуборкунӣ ва дар охир дӯзандагӣ иборат буда, он  

муҳлати тӯлониро дар бар мегирад. 

Хусусиятҳои номбаршуда бояд ҳам дар давраи арзёбии ҷолибияти 

сармоягузорӣ ва ҳам дар ташаккули сиёсати самарабахши сармоягузорӣ ба назар 

гирифта шаванд. Ҳангоми таҳияи сиёсати сармоягузории корхона муайян кардани 

омилҳое, ки ба ташаккули он таъсир мерасонанд, муҳим аст ва онҳоро метавон ба 

ду гурӯҳ тақсим кард: 

1) омилҳое, ки ба ташаккули сиёсати сармоягузории корхона таъсири 

мусбӣ мерасонанд; 

2) омилҳое, ки ба ташаккули сиёсати сармоягузории корхона таъсири 

манфӣ мерасонанд. 

Муайян намудани ин омилҳо дар марҳилаи арзёбии ҷолибияти 

сармоягузории корхона ба амал меояд. Дар айни замон, усулҳои гуногуни 

баҳогузории ҷолибияти сармоягузории корхона мавҷуданд. Ҳар корхона 

мустақилона усулҳои баҳогузории ҷолибияти сармоягузориро интихоб намуда дар 

натиҷаи ниҳоӣ аз рӯйи баҳогузории гузаронидашуда хулоса бароварда метавонад. 

Барои арзёбии ҷолибияти сармоягузории корхона, ки ҳамчун асос барои 

таҳияи минбаъдаи сиёсати сармоягузорӣ хизмат мекунад, бояд усули маҷмӯӣ, ки 

арзёбии нишондиҳандаҳои гуногуни инъикоскунандаи тамоми паҳлӯҳои 

корхонаро пешбинӣ менамояд, истифода бурда шавад. 

Арзёбии ҳамаҷонибаи ҷолибияти сармоягузории корхона тадқиқоту 

фаъолияти амалии идоракунӣ барои баҳодиҳии мақсадноки самаранокии 

ташаккул, рушд ва пешгӯии ҳама ҷабҳаҳои фаъолияти сармоягузории корхонаро 

бо назардошти хусусиятҳои минтақавӣ ва маҳсулоти соҳаи мушаххас инъикос 
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менамояд86. Барои баҳогузории ҳамаҷонибаи ҷолибияти сармоягузории корхона 

истифодаи се гурӯҳи нишондиҳандаҳо, ба монандӣ: вазъи молиявӣ, истеҳсолӣ ва 

фаъолияти сармоягузорӣ мувофиқи мақсад мебошад. 

Дар асоси баҳодиҳии ҳамаҷонибаи ҷолибияти сармоягузории корхона 

суръати афзоиши нишондиҳандаҳои асосӣ муайян карда мешавад, ки барои 

муайян кардани омилҳое, ки ба ташаккули сиёсати сармоягузории корхона 

таъсири мусбӣ ё манфӣ мерасонанд, асос меёбанд. Ҳамин тавр, баҳодиҳии 

нишондиҳандаҳои вазъи молиявии корхона имкон медиҳад, ки омилҳои зерин 

муайян карда шаванд: 

A) манфӣ: 

- кам шудани таносуби сармояи худӣ нисбати сармояи қарзӣ; 

- кам шудани меъёри пардохтпазирии мутлақ. 

B) мусбӣ:  

- зиёд кардани зариби мухторият; 

- зиёд кардани зариби идоракунии манбаъҳои баробарӣ; 

- зиёд шудани таносуби пардохтпазирии фосилавӣ ва ҷорӣ; 

- афзоиши даромаднокии сармояи худӣ. 

Ҳангоми таҳияи сиёсати сармоягузории корхона омилҳои муайяншударо 

бо таҳлили ҳамаҷонибаи сабабҳои тағйири нишондиҳандаҳо ба назар бояд 

гирифт. 

Ҳамин тариқ, дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳо ва омилҳо марҳилаҳои 

асосии сиёсати сармоягузории соҳаи саноати сабук метавонад ташаккул ва татбиқ 

карда шавад: муайян кардани давраи татбиқи сиёсати сармоягузорӣ; муайян 

кардани самтҳои асосии сиёсати давлатии сармоягузорӣ дар соҳаи саноат; 

ташаккули ҳадафҳои сармоягузорӣ дар асоси стратегияи тиҷоратӣ ва стратегияи 

сармоягузорӣ; таҳлили омилҳо ва шароити дохилӣ ва хориҷӣ бо назардошти 

хатарҳои имконпазир, ки ба интихоби сиёсати сармоягузорӣ таъсир мерасонанд; 

                                                      
86 Жукова Ю.С. Современное состояние и направления повышения инвестиционной 

привлекательности предприятий агропромышленного комплекса / Ю.С.Жукова, Э.В.Наговицына // 

Актуальные научные исследования: экономика, управление, образование и финансы. Сборник научных 

трудов Международной научно-практической конференции – 2017 – С. 50-53. 
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интихоби вариантҳои сиёсати сармоягузорӣ ва таҳияи усулҳои самараноки 

татбиқи он; таҳияи стратегияи ташаккули захираҳои сармоягузорӣ; муайян 

кардани лоиҳаҳои сармоягузории ояндадор дар самти рушди саноати нассоҷӣ ва 

ба роҳ мондани истеҳсолоти самаранок, таҳияю баҳодиҳии натиҷаҳои онҳо.  

Баҳогузории ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои саноати нассоҷӣ ба 

монанди дигар соҳаҳо ва сатҳи макроиқтисодӣ давраҳои муайянеро дар бар 

мегирад, ки он дар расми поён оварда шудааст (ниг. ба расми 2.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 2.3.2. - Давраҳои асосии баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории корхонаи саноатӣ* 

*Таҳияи муаллиф 

Бо мақсади баҳогузории сатҳи ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои 

саноати нассоҷӣ мутахассисон бояд иттилооти муайянеро истифода намуда, доир 

ба фаъолияти ин намуди субъектҳои саноатӣ маълумоти пурра ва дақиқ пешниҳод 

намоянд. Дар ин радиф, коршиносон ва таҳлилгарон метавонанд сарчашмаҳои 

гуногуни иттилоотиро истифода намоянд, ки онҳо ба сарчашмаҳои дохилӣ ва 

берунӣ ҷудо мешаванд (ниг. ба ҷадвали 2.3.2.). 

 

Муқаррар 

намудани мақсаду 

вазифаҳои ташхис 

Таҳлили пешакии 

ҳолати корхона 

Омода намудани 

ҳисоботи 

ҷамъбастӣ 

Барраси намудани 

натиҷаҳои таҳлил 

Ҷамъоварии 

ҳуҷҷатҳои ҳақиқӣ 

Таҳлили маълумотҳои  

(иттилооти) 

дастрасгардида 

Х у л о с а и   п е ш а к ӣ 

Давраҳои асосии баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории  

корхонаи саноатӣ 

Давраи пешакӣ Давраи ҳақиқӣ Давраи ҷамъбастӣ 
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Ҷадвали 2.3.2. - Сарчашмаҳои иттилоотӣ оид ба фаъолияти корхонаҳои 

саноати сабук бо мақсади баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузорӣ* 
Сарчашмаҳои берунаи иттилоот Сарчашмаҳои дохилаи иттилоот 

- бойгониҳои бонкҳо; 

- ҳисоботҳои ширкатҳои машваратдиҳӣ 

ва аудиторӣ; 

- иттилоот оид ба корхона дар васоити 

ахбори омма (ВАО); 

- нишондиҳандаҳои бозорӣ (фондҳои) 

молиявӣ; 

- таҳлилу тавсияҳои контрагентҳо; 

- маълумотҳои мақомотҳои давлатӣ. 

- ҳисоботи муҳосибавӣ; 

- ҳисоботҳои дохилии молиявӣ; 

- ҳисоботҳои дохилии идоракунӣ; 

- ҳуҷҷатҳои банақшагирӣ; 

- ҳисоботҳои (эъломияҳои) андозӣ; 

- ҳуҷҷатҳои таъсисӣ (оинномавӣ); 

- ҳисоб-маълумотномаҳои муҳосибӣ; 

- нишондиҳандаҳои баҳисобгирии 

муҳосибӣ ва андозӣ. 

*Таҳияи муаллиф 

Ҷолибияти сармоягузории корхона ҳамчун тавсифи маҷмӯии он дар 

заминаи иттилоот дар бораи устувории молиявии он, самаранокии истифодаи 

захираҳо ва хусусиятҳои ташкилию иқтисодии он, барои муайян кардани он, дар 

бораи имконпазирии сармоягузорӣ ба ширкат, агар имконоти алтернативии 

тақсимоти захираҳо мавҷуд бошад, ҷамъ оварда мешавад. 

Ҳадафҳои асосии арзёбии ҷолибияти сармоягузорӣ дар заминаи 

номбаршуда аз инҳо иборатанд: 

- муайян кардани ҳолати ҷории корхона ва дурнамои рушди он; 

- таҳияи чораҳо оид ба баланд бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ; 

- ҷалби сармоягузорӣ дар доираи ҷаззобияти муносиби сармоягузорӣ ва 

ҳаҷми дарёфти равиши маҷмӯӣ барои таъсири мусбати рушди 

сармоягузориҳои ҷалбшуда. 

Ҳамин тариқ,  ҷолибияти сармоягузориро ҳамчун нишондиҳандаи 

ҳамаҷониба бояд баррасӣ намуд, ки ба сифати нишондоди сармоягузорӣ ба як 

ширкати мушаххас,  барои зарурати ҷалби сармоя хизмат намояд. Ҳангоми 

таъмини ҷолибияти сармоягузории ширкат омилҳои ба он таъсиркунанда бояд ба 

назар гирифта шаванд. Одатан, муҳаққиқон омилҳоро ба дохилӣ ва берунӣ тақсим 

мекунанд. 

Омилҳои беруна вазъиятҳоеро дар бар мегиранд, ки аз фаъолияти ширкат 

вобастагӣ надоранд. Одатан дар ин замина омилҳое муайян карда мешаванд, ки 
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рушди кишвар, саноат, минтақаро муайян мекунанд87. Омилҳои дохилӣ 

нишондиҳандаҳои гуногуни корхона, инчунин омилҳои ибтидоии онҳоро муайян 

мекунад.  

Омилҳои минтақавиро таҳлил намуда, сармоягузорон вазъи сиёсию 

иқтисодии кишвар, яъне минтақаро арзёбӣ мекунанд, ки инҳоро дар бар мегирад: 

рушди инфрасохтор; сатҳи рушди низоми қонунгузорӣ, андозӣ ва додситонӣ; 

нерӯи инсонии минтақа; сатҳи фасод ва ғайра.  

Нишондиҳандаҳои соҳавӣ - тавсифи ҳолат ва марҳилаи рушди соҳа, сатҳи 

рақобати соҳавӣ, равандҳои сармоягузорӣ (динамика, сохтор, афзалиятҳо)88 

мавриди таҳлилу баҳогузорӣ қарор мегиранд. 

Таҳлили мазкур нишон медиҳад, ки ҳанӯз ҷолибияти сармоягузории 

саноати сабук басанда набуда, зарурияти танзими давлатиро тақозо менамояд. 

Натиҷаи таҳқиқоти гузаронидашуда метавонад, ҳамчун усулҳои 

гузаронидани таҳлил ва баҳогузории ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои 

саноати нассоҷӣ истифода гардад. Дар доираи методикаи пешниҳодгардида 

хусусиятҳои фарқкунандаи сармоягузорони молиявӣ ва стратегӣ нишон дода 

шуданд, ки дар доираи он сарчашмаҳои иттилоотии низоми баҳодиҳии ҷолибият 

ба гурӯҳи сарчашмаҳои дохилӣ ва берунӣ ҷудо карда шудаанд.  

 

Хулосаи боби дуюм  

1. Сабаби кам шудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии соли 2020 

нисбат ба 1991-ро мо дар таъсири ҷанги шаҳрвандӣ, суст будани ҳокимияти 

давлатии ҳамонвақта ва изтиробу таконҳои иқтисодӣ дида метавонем. Дар бобати 

масъалаи мазкур Пешвои муаззами миллат ҳанӯз дар соли 2001 дар Паёми худ ба 

аъзоёни Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин иброз намуданд: « ... ҷанги гражданӣ, офатҳои 

                                                      
87 Хабарова, К.Ю. Классификация факторов, оказывающих влияние на инвестиционную 

привлекательность компании. / Хабарова К.Ю., Передунова С.В. // Молодежь и XXI век – 2016. Стр. 

374-377. – саҳ. 375. 
88 Горяинова, Л.В. Анализ инвестиционной привлекательности предприятия на примере ОАО 

«Первая грузовая компания» / Л.В. Горяинова, В.К. Климакова // Вестник Хабаровского 

государственного университета экономики и права. - 2015. - №6. – С. 117-122. – саҳ. 118. 
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табиат, изтиробу таконҳои иқтисодӣ ва иҷтимоие, ки бо гузариши кишвар аз 

низоми маъмуриву фармонравоӣ ба иқтисоди бозорӣ вобастаанд, имкониятҳои 

низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолиро сахт махдуд намуданд»89.  

2. Рушди саноати сабук ба рушди дигар соҳаҳои саноат, КАС ва дар 

маҷмӯъ иқтисодиёти кишвар замина мегузорад. Дар ин раванд, роҳҳои ҳалли 

муаммоҳои саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон фароҳам меоварад, ки 

мо муаммоҳои бекорӣ, таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои ватанӣ,  беқурбшавии  

пули миллӣ, сармоягузориҳои иловагӣ ба соҳаҳои дигар, соҳибкорӣ ва ғайраҳоро 

ҳал намоем.  

3. Дар соли 2014 ҳиссаи  маҳсулоти корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва 

дӯзандагӣ дар маҷмӯи умумии соҳаи саноат 12,5%-ро ташкил менамуд, дар соли 

2020 ин нишондиҳанда ба 9,3% расид. Аммо, мавриди қайд аст, ки ба афзоиши 

шумораи корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ нигоҳ накарда, ҳаҷми 

истеҳсолоти маҳсулоти ниҳоии онҳо рӯ ба пастшавӣ ниҳодааст. Ин ҳолат барои 

сармоягузорон хело ташвишовар мебошад. Ҳамин тавр, тибқи маълумотҳои 

оморӣ «истеҳсоли газвори пахтагин аз 18,2 млн. метри мураббаъ дар соли 2014 

то ба 7,4 млн. метри мураббаъ дар соли 2020 расидааст. Афзоишёбии 

истеҳсолоти саноати нассоҷӣ дар намуди маҳсулоти газвори нобофтаи 

газвормонанд ба назар мерасад. Истеҳсоли ин намуди маҳсулот аз 1,6 млн. метри 

мураббаъ дар соли 2014 ба 2,2 млн. метри мураббаъ дар соли 2020 расонида 

шуд»90. Сабаби паст гардидани ҳаҷми истеҳсоли газвори пахтагӣ ин ба пуррагӣ ба 

истеҳсолот ворид нагардидани иқтидорҳои нав ва дастгоҳҳои истеҳсолӣ ба шумор 

меравад. Аз дигар тараф, сабаби афзоиши истеҳсоли газвори абрешимӣ, дар он 

мебошад, ки корхонаҳои бофандагии хориҷӣ ин намуди маҳсулоти саноати 

ресандагии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун ашёи хоми истеҳсолоти худ 

истифода менамоянд. Аз ин сабаб, ин намуди маҳсулоти саноати ресандагӣ ба 

                                                      
89 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси 

Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 30.04.2001 12:00, шаҳри Душанбе 
90 Маҷмӯаи омори Тоҷикистон: 30 - Соли истиқлолияти давлатӣ, 2021. - С. 421 



 

 
 

116 
 

хориҷи кишвар содир мегардад, ки истеҳсолкунандагонро барои ҳарчи зиёдтар 

истеҳсол намудани он ҳавасманд менамояд. 

4. Таҷрибаи муосири идоракунии ҳолати молиявии корхонаҳои саноатӣ 

нишон медиҳад, ки воситаҳои худии корхона барои сармоягузории дарозмуддат 

бениҳоят кам истифода мешаванд. Ин воситаҳои корхона бештар дар гардиш 

мебошанд ва барои истеъмолот (гардиш) истифода бурда мешаванд. Барои ҷалб 

намудани сармоягузорон ва дастрас намудани захираҳои молиявии иловагӣ, 

корхона бояд ба сатҳи баланди ҷолибияти сармоягузорӣ мутобиқат намояд. 

5. Баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории корхона аз коркарди хусусияти 

аниқи фаъолият ва иқтидорҳои корхона оид ба ҷалби сармоягузорӣ вобаста 

мебошад. Ҳар як корхонае, ки мақсади ҷалб намудани сармояи гуногунро дорад, 

бояд ҷолибияти сармоягузории худро баланд намояд, то ки сармоягузорон ба он 

сармоягузорӣ намуда, рушди устувори фаъолияти корхонаро таъмин намоянд. Бо 

ин мақсад, корхона бояд арзиши дороиҳои асосии худро афзояд (баланд намояд, 

зиёд гардонад), дороиҳои навро дастрасӣ намуда, истифодаи самараноки онҳоро 

таъмин намояд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

117 
 

БОБИ 3. ДУРНАМОИ ТАКМИЛИ ҶОЛИБИЯТИ САРМОЯГУЗОРИИ 

САНОАТИ САБУКИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

3.1. Муаммоҳои ҷолибияти (ҷалби) сармоягузорӣ дар саноати сабуки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Тавре аз самтҳои рушди соҳаи саноати сабук бармеояд, дар онҳо тамоми 

муқарраротҳои стратегии кишвар, барномаҳои амалкунанда ва имкониятҳои 

воқеии самтҳои афзалиятноки рушди соҳаи саноати сабук ба инобат гирифта 

шуда, дар баробари ҳадафҳои миллии Тоҷикистон (баланд бардоштани сатҳи 

зиндагии аҳолӣ, саломатии миллат, амнияти иқтисодии давлат, таъмини суръати 

баланди истеҳсолоти саноатӣ ва рушди иқтидори минбаъдаи иқтисодиёти 

кишвар) амалӣ намудани маҷмӯи чорабиниҳо ҷиҳати ҳавасмандгардонии 

молистеҳсолкунандагон, таъмини коркарди пурраи ашёи хом, аз ҷумла нахи 

пахта, пилла, пӯст ва пашм дар дохили кишвар, пешбинӣ шудааст, ки заминаи 

рушди саноати сабук ва афзоиши содироти маҳсулоти тайёри воридотивазкунанда 

мебошад. Инчунин, ҷиҳати таъмини раванди аз кишвари аграрӣ–саноатӣ ба 

саноатию–аграрӣ табдил додани Тоҷикистон чораҳо ба нақша гирифта шудаанд.    

Дар робита ба ин, вазифаи асосии саноати сабук азнавсозии технологияи 

истеҳсолӣ бо назардошти истеҳсоли маҳсулоти тайёр бо истифодаи захираҳои 

меҳнатӣ ва ашёи хом иборат буда, ҳамзамон, раванди ислоҳоти соҳа ва 

мутобиқкунии самти фаъолияти корхонаҳо ба талаботи имрӯза идома дода 

мешавад.   

Тавре аз таҳлили бобҳои якуму дуюм маълум гардид, саноати сабуки 

ҷумҳурӣ дар таркиби худ корхонаҳои бахшҳои омехтаи истеҳсолиро муттаҳид 

намуда, соҳаи афзалиятноки иқтисоди ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки истеҳсоли 

молҳои истифодаи умум (ришта, матоъ, либос, кешбофӣ, ҷӯроб, қолин, пойафзол, 

мебел), истеҳсоли молҳои ҳунарҳои мардумӣ, маҳсулоти таъиноти истеҳсолию 

техникиро барои дигар соҳаҳо дар заминаи коркарди ашёи хоми маҳаллӣ таъмин 

менамояд.  
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Зимни таҳқиқот муаммоҳои асосии соҳаи мазкур маълум гардид, ки ба 

онҳо дохил мешаванд: афзоиши ғайричашмдошти нархи ашёи хом, арзиши неруи 

барқ, буҳронҳои иқтисодию молиявӣ, меъёри баланди андозбандӣ, номукаммалии 

низоми қарздиҳӣ, фоизҳои баланди қарзҳои бонкӣ, низоми танзимнашавандаи 

воридоти маҳсулоти шабеҳ, мавҷуд набудани рақобатнокии навъҳои маҳсулоти 

истеҳсолшаванда, ба берун аз ҳудуди ҷумҳурӣ содир гардидани захираҳои ашёи 

хоми маҳаллӣ ва нокифоягии маблағҳои гардони корхонаҳо, ки боиси дар сатҳи 

зарурӣ рушд наёфтани саноати сабук мегардад. Дар ин шароит, зарурати таҳияи 

пешниҳодҳо оид ба рушди соҳаи саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 ва андешидани тадбирҳое, ки ба ҳалли масъалаҳои дар соҳа 

мавҷудбуда, муайян намудани самтҳои асосӣ ва афзалиятҳо дар саноати сабук ва 

фароҳам овардани шароит барои рушди он равона мегарданд, ба миён омад. 

Вобаста ба ин, масъалаҳои рушди соҳаҳои коркарди нахи пахта, ресандагӣ, 

бофандагӣ, дӯзандагӣ, кешбофӣ (трикотаж), ҷӯроббофӣ, коркарди пашм, пилла, 

чарму пойафзол, мебел ва ҳунарҳои мардумӣ низ аз самтҳои афзалиятноки рушди 

соҳа боқӣ мемонанд, ки ҳамаи ин соҳаҳои номбурда ба навовариҳои техникӣ ниёз 

доранд.  

Дар раванди гузариш ба иқтисоди рақамӣ навовариҳои техникӣ 

метавонанд ба сифати таҳия ва татбиқи маҳсулот ва хидматҳо, равандҳои 

техникӣ, низомҳо, сохторҳои ташкилӣ ё моделҳои тиҷорӣ ё такмилёфтаи нав бо 

мақсади фароҳам овардани муштариён, беҳтар намудани натиҷаҳои молиявӣ ва 

баланд бардоштани ҳосилнокӣ дар корхонаҳои саноатӣ баромад намоянд.91 Дар 

корхонаҳои саноатӣ, ҳадафи ниҳоии аксарияти навовариҳои техникӣ ин ба даст 

овардани натиҷаҳои беҳтарини молиявию иқтисодӣ, фароҳам овардани арзиши 

нави иҷтимоӣ ва кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ мебошад. Доир ба ин масъала, 

                                                      
91 Файзуллоев М.К. Совершенствование механизмов управления инновационными 

процессами на промышленных предприятиях Республики Таджикистан [Текст] / М.К., 

Файзуллоев // В сборнике: Современные материалы, техника и технология. Материалы 3-й 

Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор Горохов А.А., 

2013. С. 341. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21513408
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21513408
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олими рус - Градов А.П.  чунин қайд менамояд, ки «натиҷаҳои навоварӣ 

метавонад ба натиҷаи молиявӣ баробар гардад»92. 

Бисёре аз маҳсулоти нав ва такмилёфта танҳо барои корхонаҳои саноатие 

хос мебошанд, ки раванди истеҳсолотро оқилона барпо мекунанд. Дар ин раванд, 

навовариҳо (инноватсия) бо оқибатҳои худ барои рушди соҳаҳо ва шароити 

рақобати байни корхонаҳо фарқ мекунад93. Инноватсия дар саросари саноат, 

боиси баланд шудани ҳосилнокӣ мегардад, аз ҷумла тавассути пешниҳоди 

маҳсулот ва хидматҳои дорои сифатҳои беҳтарини истеъмолӣ. Аксарияти мутлақи 

таҳқиқот оид ба масъалаҳои инноватсия ба консепсияи истеҳсолии рушди 

инноватсионӣ равона карда шудааст, ки дар он, пеш аз ҳама ба навовариҳои 

маҳсулот ва технологӣ диққат дода мешавад. 

Бо вуҷуди ин, дар шароити муҳити ноустувор, зудтағйирёбанда, афзоиши 

рақобат дар бозори дохилӣ ва тавассути ҷустуҷӯи захираҳои нав дар фаъолияти 

соҳибкорӣ, на танҳо навигариҳои истеҳсолӣ, балки навигариҳои ташкилӣ ва 

идоракунӣ низ омили асосии муваффақият дар корхонаҳои саноатӣ мегарданд. 

Дар шароити муосир, таҳия ва пешниҳоди навовариҳо то ҳол самаранок ба назар 

намерасанд. Аз ин лиҳоз, ҳалли масъалаҳои (эҳтимолан, ҳатто дар марҳилаи 

тарҳрезӣ) мутобиқсозии навовариҳо ба талаботи бозори маҳсулотҳои саноатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, хусусан саноати сабук ба талаботҳои имрӯза ҷавобгӯй 

нестанд. Дар ин радиф, бояд нақши муносибати субъектҳои алоҳидаи фаъолияти 

иқтисодӣ бо давлат муайян карда шаванд, чунки баъзе фаъолиятҳои ниҳодӣ дар 

байни онҳо омехта шудаанд. 

Ҳалли муассири ин мушкилот таъмин, муайян ва истифодаи имкониятҳои 

мавҷуда ва ояндаи бозор, қабули қарорҳои стратегӣ ва тактикӣ дар самти рушди 

инноватсионии корхонаҳои саноатӣ бо мақсади ба даст овардани бартариҳои 

                                                      
92 Градов А.П. Стратегия экономического управления предприятием: принципы 

формирования стратегических решений: Учеб. пособие. СПб.: СПбГТУ, 2007. С.145. 
93 Файзуллоев, М.К. Развитие механизмов инвестирования научно-технической и 

исследовательской деятельности в Республике Таджикистан [Текст] / М.К., Файзуллоев // 

Журнал: Аудит и финансовый анализ. 2012. № 4. С. 267. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18839741
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18839741
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33820488
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33820488&selid=18839741
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устувори рақобатпазир, ҳадди аксар нишондиҳандаҳои даромаднокӣ, пазириши 

баланди истеъмолкунандагон дар бозорро дар бар мегирад.  

Сарфи назар аз афзоиши шумораи таҳқиқот ва нашрияҳо, аз як тараф, оид 

ба масъалаҳои менеҷменти инноватсионӣ ва таъминоти моддӣ, аз тарафи дигар, 

оид ба масъалаҳои ташаккул ва татбиқи иқтидори инноватсионии корхонаҳо дар 

шароити иқтисоди бозорӣ, набудани муносибати комплексӣ ба ҳалли назариявии 

ин мушкилот ба назар мерасад. Аз ин нуқтаи назар, омӯзиши моҳият ва сохтори 

иқтидори инноватсионии корхона, мониторинги он, таҳлили имкониятҳои бозори 

рушди инноватсионӣ ва ташаккули бозорҳои мақсаднок барои татбиқи онҳо, нақш 

ва ҷойгоҳи навовариҳои ташкилӣ ва идоракунӣ дар раванди ташаккули нерӯи 

инноватсионӣ, таҳияи масъалаҳои дастгирии методологии қабули қарор дар 

фаъолияти инноватсиониро тақозо менамояд, ки он ҳамчун масъалаҳои 

афзалиятноки муносибати мунтазами идоракунии иқтидори инноватсионии 

корхонаҳо дар робита бо расидан ба ҳадафҳои ҷорӣ ва стратегӣ мебошад. 

Дар таҷриба, татбиқи амалии асосҳои назариявӣ имкон медиҳад, ки ба 

эҳтиёҷоти бозор чандирона посух диҳем ва дар асоси стратегияи интихобшудаи 

афзалиятҳои логистика ва ҳалли инноватсионӣ ба маркетинг мувофиқ бошанд.94 

Ин пеш аз ҳама дар эҷоди арзиши истеъмолӣ дар раванди инноватсия зоҳир 

мешавад. 

Дар айни замон, бисёр корхонаҳои саноати сабук ҳаракати душвор, вале 

тадриҷан барои рафъи буҳрони иқтисодӣ равонагашта ва дар саноат давраи 

рукуди тӯлониро идома медиҳанд. Аксарияти корхонаҳо мекӯшанд, ки лоиҳаҳои 

сармоягузориро, ки ҳам аз ҷиҳати тамаркузи диққат ва ҳам миқёсашон фарқ 

мекунанд, таҳия ва амалӣ кунанд. 

Дар марҳилаи аввали татбиқи чунин лоиҳаҳо мушкилоти шадид аксар вақт 

пайдо кардани маблағ мебошад, ки ҳам аз ҷиҳати таъминот ва ҳам аз ҷиҳати 

арзиш мақбул мебошанд. Барои касе пӯшида нест, ки бонкҳои тиҷоратии 

Тоҷикистон бо назардошти давраи хеле тӯлонии фаъолият барои пешниҳоди 

                                                      
94 Голубецкая Н. П., Грунин О. А.  Инновационный менеджмент корпоративных 

структур // Экономика и управление. 2006. № 5. С.126. 
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қарзҳои нисбатан бо меъёри пасттар (бо мақсади ҳавасманд намудани корхонаҳои 

саноати сабук) ба корхонаҳои саноати сабук чандон манфиатдор нестанд. Ҳатто 

агар Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди 

саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022»95 амал 

намояд ҳам, вале пардохт барои истифодаи захираҳои қарзии бонкҳо (меъёри 

фоизи қарзи бонкӣ ба муҳлати аз 6 моҳ то 1 сол ба 24,93% ва аз 1 сол зиёд ба 

21,84%)96 аз ҷониби корхонаҳои саноати сабук хеле баланд аст, чунки сатҳи 

даромаднокии корхонаҳои саноати сабук дар фазои имрӯзаи Тоҷикистон дар 

сатҳи паст қарор дорад. 

Ҳамин тавр, агар корхонаи саноатӣ ба пайдо кардани сарчашмаҳои 

маблағгузорӣ муваффақ шавад, пас дар марҳилаи татбиқи он, мушкилоти ҷиддӣ 

ба миён намеоянд - албатта, агар лоиҳа муфассал фикр карда шуда, ба воқеият 

татбиқ шуданаш мумкин бошад. Таҷриба нишон дод, ки мардуми тоҷик аз қадим 

ба саноати сабук майлу рағбати зиёд дошт, вале имрӯз бо дастгоҳҳои кӯҳна ҳамон 

анъанаи пешинаро давом дода, хоҳиши ворид намудан ё дигар кардани 

дастгоҳҳоро надоранд. Ин муаммо бештар, ба саноати дӯзандагию бофандагӣ рабт 

дорад. Албатта, маҳсули дастӣ, хусусан бофандагӣ диққати бештари сайёҳонро 

ҷалб мекунад, лекин он меҳнату заҳмати зиёдро талаб мекунад. Дар баробари ин, 

он қувваи кории сарфшуда дар раванди фурӯш ба арзиши пулии ночиз мубадал 

мегардад, яъне миёнаравон маҳсули бофандагии мардумиро бо нархи арзон аз 

мардум харидорӣ намуда, ба сайёҳони хориҷӣ бо нархи гарон мефурӯшанд.   

Барои ҳалли ин муамммо, ёдовар шудан ба маврид аст, ки татбиқи 

лоиҳаҳои сармоягузорӣ барои корхонаҳои саноати сабук дар шароити чандирии 

нархҳо дертар оғоз меёбанд, чунки қисми зиёди корхонаҳои истеҳсолии саноати 

сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мутахассисони соҳа ва хариди таҷҳизоти нав 

ниёзманд мебошанд.  

                                                      
95 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди саноати сабук 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022» аз 29 марти соли 2019, №128 
96 Бюллетени омори бонкӣ, 2019. -  №12 (293). - С.76 
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Ҷанбаи калидии ин масъала муносибати байни истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти саноати сабук ва корхонаҳои савдо (ё миёнаравони бозор) мебошад. 

 Дар айни замон, дар Тоҷикистон низоми муайяни пешниҳоднамоии 

маҳсулоти корхонаҳои саноати сабук ба бозори истеъмолӣ дар сатҳи зарурӣ 

ташаккул наёфтааст. Низоми мазкур аксар вақт ба сохтани занҷираи зерини 

таъминот нигаронида шудааст: истеҳсолкунанда - миёнарав - истеъмолкунанда. 

Аз ин лиҳоз, самаранокии фаъолияти ҳам худи низоми фурӯш ва ҳам тамоми 

соҳаи иқтисодиёти кишвар - саноати сабук аз шароит ва хусусияти ҳамкории 

истеҳсолкунанда ва фурӯшанда вобаста аст. 

Дар давлатҳои пасошӯравӣ, хусусан рушди иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар муносибатҳои байни истеҳсолот ва савдо тағйироти ҷиддӣ ба 

амал омаданд. Масалан, дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ миёнарав (фурӯшанда) 

бештар ба истеҳсолкунанда ниёз ва вобастагии зиёд дошт, вале ин амал дар 

шароити имрӯзаи Тоҷикистон бо мутаносибии чаппа, яъне истеҳсолкунанда ба 

миёнарав ниёз ва вобастагии зич дорад. Албатта, ин принсипи фаъолият гарчанде 

чандон қобили қабул ҳам набошад, вале бояд ёдовар шуд, ки таблиғоти бозории 

миёнарав дар тамоми бозорҳо принсипи «бархурди истеҳсолкунанда бо 

истеъмолкунанда»-ро дигар кард. 

Бояд қайд кард, ки на пештар ва на ҳоло тавозуни манфиатҳо ба даст 

наомадааст, ки ба рушди самараноки ҳам истеҳсолот ва ҳам савдо имкон фароҳам 

орад ва зиёда аз он, ба истеъмолкунанда маҳсулоти хушсифатро бо нархи қобили 

қабул барои ӯ пешниҳод кунад. 

Муносибати имрӯзаро байни истеҳсолот ва савдо номумкин ва комилан 

муассир номидан мумкин нест, чунки дар робита бо он як қатор мушкилотҳои 

шадидтарин, ба монандӣ масъалаи ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ ба 

саноати сабук низ мавҷуд аст.  

Масъалаи ҷалби сармоягузории дохилию хориҷӣ ба саноати сабуки 

Тоҷикистон яке аз муҳимтарин масъала ба ҳисоб меравад. Дар баробари ин, 
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ёдовар шудан лозим, ки ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ бо сармоягузории 

оқилона ва муассир ба бахши воқеии иқтисодиёт, хусусан саноати сабук таъсири 

мусбат мерасонад, ки асоситарини онҳо мавридҳои зеринанд: 

1) ба давлат имкон медиҳад, ки ба технологияҳои пешрафта ва усулҳои 

муосири идоракунӣ дастрасӣ пайдо кунад;  

2) ба такмили технологияҳо ва баланд бардоштани сатҳи истеҳсолот 

мусоидат мекунад;  

3) сармоягузорӣ ба тавсеаи истеҳсолот ва баланд бардоштани самаранокии 

он дар ниҳоят боиси афзоиши даромади андоз, ташкили ҷойҳои нави корӣ 

мегардад;  

4) имиҷи иқтисодии кишварро дар ҷаҳон беҳтар мекунад, дараҷаи эътимод 

ба кишварро меафзояд;  

5) тавассути ҳамкории истеҳсолӣ ва илмӣ-техникӣ ба ҳамгироии иқтисоди 

ватанӣ бо низоми ҷаҳонии иқтисодӣ мусоидат мекунад.97 

Дар фазои имрӯза ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба саноати сабуки 

Тоҷикистон бениҳоят муҳим аст, аммо дар баробари ин фароҳам овардани 

шароити мусоид барои сармоягузорӣ ба тиҷорати Тоҷикистон низ муҳим аст. Дар 

мадди аввал ин ҷанбаро бояд ҳал кард. Ҷалби сармояи хориҷӣ дар баробари 

афзалиятҳои намоён, баъзе маҳдудиятҳо дорад (вобастагии аз ҳад зиёд ба сармояи 

хориҷӣ низ метавонад ба амнияти иқтисодии кишвар таҳдид намояд, зеро он 

иқтисодиётро зери таъсири вазъи геополитикӣ ва тиҷорати ватаниро барои 

сармоягузорӣ ба бахши воқеӣ ва ғ. осебпазир мекунад).  

Натиҷаи таҳқиқотҳо собит намуданд, ки муаммоҳои сармоягузорӣ дар 

соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёданд, вале як қисми онҳоро мо 

чунин тафриқабандӣ намудаем:  

1) вазъи номусоиди сиёсати хориҷӣ, сиёсати бераҳмонаи хориҷӣ (хавфи ба 

рӯйхатҳои таҳримӣ шомил шудани лоиҳа);  

                                                      
97 Кобилев А.Г., Лачин Ю. В. Влияние иностранных инвестиций на развитие реального сектора 

экономики России / А.Г. Кобилев, Ю.В. Лачин // Наука и образование: хозяйство и экономика; 

предпринимательство; право и управление. – 2015. - № 3 (58) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.journal-nio.com/index.php?option=com_content &view=article&id= 3479%3Apubl&I temid =144 
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2) ноустувории вазъи макроиқтисодӣ (тағйирёбии шадиди қурби пули 

миллӣ, суръати пасти рушди ММД, вобастагии иқтисод аз содироти энергия, 

сатҳи таварруми баланд, хавфи талафи қисман маблағҳои сармоягузорӣ, 

амортизатсияи онҳо ва ғайра);  

3) тағйироти пешгӯинашаванда дар қонунгузорӣ, мураккабии он, 

номуайянӣ дар тафсири баъзе меъёрҳо, номувофиқии онҳо (хавфи талафоти 

пешгӯинашавандаи молиявӣ, хавфи баҳсҳо бо мақомоти андоз, гумрук ва 

мақомоти дигар, хавфи дароз кардани давраи лоиҳа);  

4) набудани муассисаҳои боэътимоди ҳифзи ҳуқуқи моликият, набудани 

кафолати дахолат накардани мақомоти давлатӣ ба тиҷорат (хавфи пурра ё қисман 

талаф шудани маблағҳои гузошташуда);  

5) рушд накардани институтҳои демократӣ, набудани ҷомеаи шаҳрвандӣ 

(шарикони ғарбӣ низоми муносибатҳои ҷамъиятиро дар Тоҷикистон дуруст дарк 

намекунанд);  

6) сустии низоми молиявию қарзӣ, консентратсияи ҷараёнҳои молиявӣ дар 

бахши бонкӣ бо маблағгузории нокофии бахши воқеии иқтисодиёт (хавфи 

хароҷоти иловагӣ аз ҳисоби арзиши изофашудаи амалиёти бонкӣ);  

7) коррупсия дар ҳама сатҳҳо (хатари хароҷоти пешгӯинашаванда, хавфи 

пурра ё қисман аз даст додани маблағҳои сармоягузорӣ) (ниг. ба расми 3.1.1) 
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Расми 3.1.1. - Муаммоҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки 

Ҷумҳурии Тоҷикистон.* 

*Таҳияи муаллиф 

Аз расми 3.1.1 дида мешавад, ки муаммоҳои сармоягузорӣ дар соҳаи 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон бештар дар сатҳи дохили ҷумҳурӣ мавҷуд 

аст. Бинобар ин, моро зарур аст, ки бешар ба ҳалли муаммоҳои дохилӣ даст занем, 

чунки аксарияти муаммоҳои дохилӣ тавлидкунандаи муаммоҳои беруна барои 

ҷалби сармоягузориҳо дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 

Мисоли ин гуфтаҳо раванди таъсири паҳн гардидани вируси COVID 19 ба 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон буда метавонад. Агар, дар Тоҷикистон оиди 

пешгирии вируси COVID 19 аз ҷониби кормандони Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи 

иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон сари вақт ба мардум корҳои 

фаҳмондадиҳӣ ва профилактикӣ бурда мешуд, яъне муаммои дохиларо ҳал 

мекард, пас, сатҳи нишондиҳандаи муносибатҳои иқтисодию иҷтимоии 

Муаммоҳои дохилӣ Муаммоҳои берунӣ 
 

Набудани мутахассиси 

соҳавӣ 
 

Мавҷуд будани амалҳои 

коррупсиёнӣ 

Паст будани фарҳанги 

соҳибкорӣ 

Мураккаб будани  

механизми танзими давлатӣ 

дар соҳаи саноати сабук 
 

Мавҷудияти хавфҳои 

сармоягузорӣ 

Баланд будани  

меъёрҳои андоз ва назорати 

доимии давлатӣ 
 

Ҳамсарҳадии Тоҷикистон 

бо Афғонистон 

Таҳримҳои иқтисодӣ  

аз ҷониби давлатҳои  

абарқудрат 

 

Буҳронҳои беруна 
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Тоҷикистон дар шашмоҳаи аввали соли 2020 коста намегардид. Ҳоло бошад мо 

таъсири вируси COVID 19-ро ба иқтисодиёти миллӣ дида мебароем. 

Дар соли 2020 паҳн гардидани вируси COVID 19 боиси маҳдудиятҳо дар 

рафту омад, коҳиши сафарҳои хориҷӣ, ҳамчунин таваққуф дар истеҳсолоти баъзе 

молу маҳсулотҳои саноатӣ ва дар маҷмӯъ боиси коҳиши рушди иқтисодӣ дар 

ҷаҳон гардид. 

Хазинаи байнамилалии асъор иттилоъ дод: «иқтисоди ҷаҳон, ки соли 

гузашта 87 триллион долларро ташкил дод, акнун 9 триллион доллар кам 

мегардад. Ҳатто агар иқтисоди ҷаҳон дар соли оянда рушд дошта бошад ҳам, 

вале мавҷи дуввум, табобати сироятёфтагони вируси COVID 19  даҳҳо триллион 

харҷ дорад»98.   

Дар натиҷаи таъсири паҳншавии пандемияи коронавирус дар ҷаҳон 

тағйирёбии нархи маҳсулоти асосии содироти Тоҷикистон дар бозорҳои ҷаҳонӣ 

ба назар расид. Ба иттилои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Тоҷикистон «ба 

санаи 8 майи соли ҷорӣ нархи пахта нисбат ба аввали сол аз 1527 доллар барои як 

тонна то 1233 доллар ё 19,24 фоиз ва алюминий аз 1804 доллар барои як тонна 

то 1485 ё 17,7 фоиз коҳиш ёфт»99. Албатта, паҳншавии пандемияи коронавирус 

дар ҷаҳон, бахусус дар кишварҳои шарикони тиҷоратии Тоҷикистон минбаъд низ 

ба суст шудани суръати рушди соҳаҳои иқтисодиёт, хусусан савдои дохилию 

хориҷӣ, саноат, кишоварзӣ, нақлиёт, бахши хизматрасонӣ, аз ҷумла сайёҳӣ, 

инчунин фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук таъсири манфӣ хоҳад 

расонид. 

Масалан, рушди иқтисодиёти миллии Тоҷикистон «дар семоҳаи якуми соли 

2020 андозаи 7,0 фоизро ташкил дода бошад, пас ин нишондиҳанда нисбат ба 

ҳамин давраи соли гузашта 0,5 банди фоизӣ кам мебошад»100. Чунин тамоюли 

пастравӣ дар ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти ҷумҳурӣ низ дида мешавад. 

                                                      
98 Таъсири вируси COVID-19 ба ҷаҳон: https://www.khoma.tj/khoma/2020/05/09/tasiri-virusi-

covid-19-ba-jahon/ 
99 Ҳамон ҷо 
100 Ҳамон ҷо 
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Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар соли 2020-ум 428,4 млн. доллари 

ИМА-ро ташкил додааст, ки аз он 162,5 млн. доллари ИМА сармоягузории 

мустақим ва 265,9 млн. доллари ИМА қарзҳои аз ҷониби корхонаву ташкилотҳо 

ҷалбгардида мебошанд»101. Ҳамзамон, бояд қайд намуд, ки воридоти 

сармоягузории мустақим нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 183,3 млн. доллари 

ИМА ё 53% коҳиш ёфтааст. 

Сарфи назар аз омилҳои гуногуне, ки ба фаъолияти равандҳои таҷдиди 

фондҳои асосӣ таъсир мерасонанд, ҷузъи асосӣ, омили муҳимми фазои мусоиди 

сармоягузорӣ дар ҳама соҳаҳои фаъолият риояи принсипи волоияти қонун 

мебошад. Ин шартест, ки бидуни он на дурнамои рушди дарозмуддати тиҷорат, 

балки худи мавҷудияти он зери таҳдид қарор мегирад. 

Ноил шудан ба рушди устувори иқтисодӣ бидуни ташаккули бозори 

мутамаддини сармоягузорӣ ғайриимкон буда, манфиатҳо ва ҳуқуқҳои қонунии 

ҳамаи иштирокчиёнро дар он бояд давлат кафолат диҳад. Ин барои таҷдиди 

босуръати инноватсия дар корхонаҳои саноатии кишвар заминаи заруриро ба 

миён меорад.  

Тамоюли солҳои охир нишон медиҳад, ки дар шароити таъминоти 

назарраси маҳсулот дар бозор, аксарияти чаканафурӯшон мекӯшанд, ки бо 

истеҳсолкунандагон дар шароити барои охирин номусоид ҳамкорӣ кунанд. Ҳамин 

тавр, дар аксари ҳолатҳо, корхонаҳои савдо ба бастани шартномаҳои таъминот ва 

шартномаҳои комиссионӣ исрор меварзанд, ки ин барои бисёре аз корхонаҳои 

истеҳсолии ватанӣ мушкилоти ҷиддӣ мебошад. 

Маълум мешавад, ки аксарияти  корхонаҳои саноатӣ маҷбуранд ба ин 

шартҳои таҳвили маҳсулот розӣ шаванд, корхонаҳои истеҳсолӣ тамоми ҳаҷми 

ҳама гуна хатарҳо - аз истеҳсолот то маркетингро ба дӯш мегиранд. 

Корхонаҳои саноатӣ маҷбуранд, ки ҳаҷми истеҳсолотро зиёд кунанд, 

шумораи кормандонро афзоиш диҳанд, иқтидорҳои истеҳсолиро барои фаъолияти 

                                                      
101 Сомонаи расмии Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон: https://investcom.tj/uploads/files/tahlili2020.pdf 
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минбаъда такмил диҳанд ва ҳатто маҷбуранд, моҳҳо натиҷаи даромади маҳсулоти 

истеҳсолшудае, ки ба миёнарави савдо пешниҳод намудаанд, интизор шаванд, ки 

ин ба афзоиши назарраси беасоси қарзҳои дебиторӣ, баъзан ба тӯл кашидани 

давраи гардиш барои бисёре аз ҷонибҳо ба шаш моҳ ва аз он ҳам бештар оварда 

мерасонад.  

Ғайр аз ин, барои пур кардани майдонҳои савдо корхонаҳои истеҳсолӣ 

воқеан ба таври ройгон ва номуайян қарзи молӣ медиҳанд, то дар ҳаҷми бақияи 

молҳои доимӣ савдо кунанд. Аммо корхонаи истеҳсолӣ бонк нест! Он миқдори 

кофии сармояи муомилоти ройгон надорад ва худ маҷбур аст, ки аз бонкҳо қарз 

гирад. Албатта, ин механизми фаъолият ғайриоддӣ нест, чунки дар баъзе ҳолатҳо 

чаканафурӯшон низ пас аз чанд моҳи фурӯш маҳсулотро ба истеҳсолгар 

бармегардонанд, ки ин омил ҳам метавонад ба раванди ояндаи фаъолияти 

корхонаҳои саноатӣ таъсири манфӣ расонад. Дар ин нуқтаи назар, тааҷҷубовар он 

аст, ки чунин қоидаҳои бозӣ танҳо ба корхонаҳои таъминкунандаи ватанӣ бештар 

рабт дорад, зеро ҳеҷ як истеҳсолкунандаи олмонӣ, итолиёӣ, фаронсавӣ, туркӣ ва 

ҳатто чинӣ молҳоро бепул бо шартҳои номусоид таъмин намекунад.  

Дар баъзе мавридҳо корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ ба бастани 

шартномаҳои «ғуломӣ» мераванд ва бо қоидаҳои номусоиди бозӣ розӣ ҳастанд. 

Азбаски ҷои рафтан нест: таҷҳизоти нав харида шуд, технологияҳои нав ҷорӣ 

карда шуданд, кадрҳо кироя карда шуданд, маҳсулоти хушсифат истеҳсол карда 

шуданд - ва акнун он бояд ба тарзе фурӯхта шавад. 

Ҳамин тариқ, барои корхонаҳои истеҳсолии ватанӣ, ки фаъолияташон дар 

шароити буҳронии кунунӣ бениҳоят душвор аст, дидаю дониста шароити 

номусоиди корӣ фароҳам оварда мешавад.  

Мо боварӣ дорем, ки имрӯз бисёр корхонаҳои савдо дар корхонаҳои 

истеҳсолии ватанӣ нодаркор (зараррасон, паразит) шуда, ба дигар бахшҳои рушди 

иқтисодиёти Тоҷикистон таъсири манфӣ мерасонанд. 

Мо пешниҳод менамоем, ки корхонаҳои савдо (миёнаравон) бояд дар 

самти корхонаҳои истеҳсолии саноати сабуки ватанӣ қадами назаррас гузоранд. 
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Дар ниҳоят, бо роҳи пешбурди маҳсулоти ватанӣ ба бозор барои афзоиши 

истеҳсолкунандагони ватанӣ, афзоиши ММД ва сатҳи даромади воқеии коргарони 

корхонаҳо, ки дар навбати худ харидор ҳастанд шароит фароҳам оварда шавад. 

Барои ҳама манфиат ҳаст: истеҳсолкунанда, фурӯшанда ва 

истеъмолкунанда. Агар мо молҳои воридотиро таблиғ кунем, пас ҳамаи арзиши 

изофӣ берун аз кишвари мо мустақар хоҳад шуд ва ба афзоиши некӯаҳволии 

шаҳрвандони хориҷӣ ва давлатҳо мусоидат хоҳад кард. 

Вобаста ба ин, мо пешниҳод менамоем, ки чораҳои танзими давлатӣ дар 

соҳаи ҳамкории байни истеҳсолкунандагони ватанӣ ва операторони шабакаҳои 

чакана таҳия карда шаванд.  

Ҳамин тариқ, бояд як дастуре таҳия ва дар амал татбиқ карда шавад, ки 

шумораи «тамаъҷӯӣ» -и беасоси истеҳсолкунандагони ватаниро ҳангоми кор бо 

операторони бузурги тиҷоратӣ коҳиш диҳанд ва ҳатто онҳоро комилан манъ 

кунанд. 

Мо инчунин муқаррар кардани меъёрро муваззаф медонем ва пешниҳод 

менамоем, ки институтҳои давлатӣ дар низоми қонунгузорӣ корхонаҳои савдоро 

(миёнаравонро) вазифадор кунанд, ки дар муҳлати 30 рӯз аз лаҳзаи расонидани 

маҳсулот ҳисоббаробаркуниро барои маҳсулоти таҳвилшуда иҷро кунанд.  

Ҳар як иштирокчии раванди истеҳсолот ва савдо бояд барои самти 

фаъолияти кори худ масъул бошад ва хавфҳои хоси худро бар дӯш гирад, яъне: 

истеҳсолкунанда бояд дар асоси фармоиши охирин ба оператори чакана 

маҳсулоти босифат ва рақобатпазирро таҳия кунад ва фурӯшанда бояд фурӯши 

онро ба харидори чакана таъмин намояд (ниг. ба расми 3.1.2). 
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Расми 3.1.2. -  Занҷираи болоравии нархи маҳсулоти саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон* 

*Таҳияи муаллиф 

Корхонаи саноати сабук 

(истеҳсолгар) 
Корхонаи савдо  

(миёнарав) 

Б О З О Р  

(истеъмолгарон) 

Хароҷотҳо барои  

истеҳсоли маҳсулот 

Хариди ашёи хом 

Ҷалби қувваи корӣ 

Дигар хароҷотҳо 

Пешниҳоди  

маҳсулоти тайёри А1 

Хароҷотҳо то ба бозор 

(истеъмолкунанда) 
 

Гузаронидани маркетинг 

ва таблиғи маҳсулот 

Хароҷотҳо барои ҳамлу 

нақли маҳсулот 

Дигар хароҷотҳо 

Пешниҳоди маҳсулоти тайёри 

А1 бо замми хароҷотҳои 

иловагӣ 

Замми фоидаи максималӣ  

ба маҳсулоти тайёр 

Нархи бозории  

маҳсулот (мол) 

Омилҳои асосии болоравии 

занҷираи нархҳо 
 

Камчин будани маҳсулот 

ё кам эълон намудани он 

аз ҷониби корхонаҳои 

миёнарав 
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Ғайр аз он, мо пешниҳод менамоем, ки ҳадди ақалли занҷираи маҳсулоти 

фурӯхташаванда - вобаста ба намуди маҳсулот - на бештар аз 100% аз сатҳи 

нархҳои яклухт ҷорӣ карда шавад. Пешниҳоди мазкур, барои муътадил 

нигоҳдории нархҳои бозорӣ, таваррум, устувор нигоҳдории қобилияти харидории 

пули миллӣ, фароҳам овардани шароит барои истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти 

ватанӣ мусоидат мекунад. 

Албатта, дар бозор шумораи зиёди чаканафурӯшҳои софдил мавҷуданд, ки 

барои ҳамкорӣ бо корхонаҳои истеҳсолии Тоҷикистон масъуланд ва кори худро 

дар принсипҳои кӯмак ва эҳтироми тарафайн ба роҳ мемонанд. Муҳим аст, ки 

дигар корхонаҳои савдо низ ба корхонаҳои истеҳсолии ватании саноати сабук 

таваҷҷуҳ зоҳир кунанд.  

Дар умум, гуфтан мумкин аст, ки танҳо бо талошҳои муштарак мо 

метавонем сатҳи рушди саноати сабуки Тоҷикистонро ба пеш равона намоем ва 

барои пешрафти тиҷорати тарафҳои манфиатдор ва дар маҷмӯъ иқтисоди кишвар 

шароит фароҳам оварем. Дар баробари ҳамаи ин, ёдовар шудан ба маврид аст, ки 

дар аксари кишварҳо саноати сабук бо ҷалби сармояи бузурги хориҷӣ, ташкили 

корхонаҳои муштарак ва татбиқи сиёсати мақсадноки ҳукумат, ки барои рушди 

истеҳсолкунандагони онҳо шароит фароҳам меоранд, дастгирӣ карда мешавад. 

Барои истеҳсолкунандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи мусбати хориҷиро 

истифода бурдан мумкин аст, аммо дар айни замон, он бояд ба шароити дохилӣ 

мутобиқ карда шавад. 

Ҳамин тавр, мушкилоти асосие, ки вазъи ғайриқаноатбахши фазои 

сармоягузорӣ дар Тоҷикистонро ба вуҷуд меоранд ва ба ворид шудани 

сармоягузорӣ ба бахши воқеии иқтисодиёт халал мерасонанд, инҳоянд:  

➢ дар сатҳи макро - пешгӯинашаванда будани сиёсати хориҷӣ ва дар 

натиҷа, режими маҳдудиятҳои иқтисодии ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муқарраршуда ва вобастагии нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ; 



 

 
 

132 
 

➢ дар сатҳи мезо - номукаммалии қонунгузории минтақавӣ, набудани 

механизмҳои боэътимоди ҳимояи ҳуқуқи иштирокчиёни лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

ва мавҷудияти коррупсия.  

➢ дар сатҳи микро - арзиши аз ҳад зиёд ҳисобшудаи захираҳои қарзӣ, 

норасоии таҷҳизоти технологии истеҳсоли ватанӣ дар бозор, нарасидани кадрҳои 

дорои тахассуси зарурӣ, шумораи нокифояи марказҳои илмӣ ва лабораторияҳо 

мебошанд. 

Дар баробари ин, барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҷдиди 

самарабахши сармояи асосии корхонаҳои саноати сабук ба воситаи ҷалби 

сармоягузории дарозмуддат лозим аст. Ин вазифаро бо ёрии қарзҳои 

кӯтоҳмуддати пешниҳоднамудаи бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ ҳал кардан 

мумкин нест, зеро он барои ба даст овардани фоидаи фаврӣ ва муҳлати кӯтоҳи 

бозгашти сармоягузорӣ равона карда шудааст. Аз ин рӯ, зарур аст, ки маҷмӯи 

чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мақсади ҷалби сармояи дарозмуддат ба бахши воқеии иқтисодиёт 

таҳия карда шаванд. 

 

3.2. Роҳҳои беҳтарсозии ҷалби сармоягузорӣ ба саноати сабук ва 

инфрасохтори он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Саноати сабук одатан ҳамчун соҳаи меҳнатталаб маъруф аст. «Аммо, дар 

солҳои охир, тамоюл чунин аст, ки он рӯз аз рӯз бештар илмталаб мешавад».102 Аз 

ин лиҳоз, тақвияти мавқеи рақобат дар ин соҳа сармоягузории таҳқиқоти илмӣ ва 

дар раванди истеҳсолот татбиқ кардани онҳоро тақозо мекунад. Дар айни замон, 

саноати сабук аз ҷиҳати технологӣ бо комплекси агросаноатӣ ва саноати химия 

робитаи зич дорад. Аз ин рӯ, рушди истеҳсоли матоъ ва либос бо рушди ин соҳаҳо 

бевосита алоқаманд аст. «Коркарди муосири илмӣ ба ҷорӣ намудани 

                                                      
102 Yepanchintseva S. E. State mechanism to ensure enterprise competitiveness in textile and clothing 

industries: Use of international experience for Kazakhstan // Interdisciplinary Perspectives on Social – 

Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publ., 2014. – P. 129 –136. (P.130) 
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технологияҳои иттилоотӣ дар раванди истеҳсолот, усулҳои инноватсионии ранг 

ва коркарди ниҳоии матоъҳо, истифодаи усулҳои рақамии интихоби ранг, 

автоматизатсияи раванди тарроҳии маҳсулот, истифодаи «зеҳни сунъӣ» дар 

истеҳсолот»103 вобаста аст. Баланд бардоштани дараҷаи фарҳанги молиявии 

роҳбарони корхонаҳои саноати сабук тадбири зарурӣ барои мубориза бо фишори 

шадиди рақобатпазир аз ҷониби истеҳсолкунандагони Чин, Туркия, Узбекистон 

ва Қирғизистон мебошад. 

Дар айни замон, нақши ҷузъи сармоягузорӣ дар саноати сабук ночиз боқӣ 

мондааст. Ҳаҷми сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ҳоло ҳам дар сатҳи хеле паст 

қарор дорад ва барои рушди инноватсионии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳдиди фаврӣ мебошад. Танзими ҳуқуқӣ ва иқтисодии фаъолияти 

сармоягузорӣ, ки давлат анҷом медиҳад, фоидаи дилхоҳ намедиҳад. Роҳбарияти 

корхонаҳо асосан ба ҳадафҳои кӯтоҳмуддат ва танг нигаронида шуда, вазифаҳои 

стратегии рушди соҳибкориро пурра ҳал карда наметавонанд. 

Аҳамияти таҳияи сиёсати сармоягузорӣ бо мақсади баланд бардоштани 

фаъолияти сармоягузорӣ дар Тоҷикистон бо зарурати таҳияи низоми 

мувофиқашудаи сармоягузории сиёсии ҳам давлат ва ҳам корхонаҳои саноатӣ 

барои эҷоди механизми ташкилию иқтисодии идоракунии сиёсати сармоягузории 

корхонаи саноатӣ, ки дар он амалҳои мақсадноки роҳбарони корхонаҳо бояд на 

танҳо ҷалб, балки истифодаи самараноки сармояи сармоягузориро низ таъмин 

кунанд. 

Таҳлили мушкилоти ташкилию иқтисодии фаъолияти корхонаҳои 

дӯзандагӣ зарурати такмили низоми танзим дар низоми идоракуниро нишон 

медиҳад, ки он бояд аз зернизоми идоракунии сармоягузорӣ, дороиҳои асосӣ ва 

гардон, захираҳои молиявӣ, сармоя, истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот таркиб ёбад. 

                                                      
103 Ngai E. T., Peng S., Alexander P., Moon K. L. Decision support and intelligent systems in the 

textile and apparel supply chain: An academic review of research articles // Expert Systems with Applications. – 

2014. – Vol. 41, Iss. 1. – P. 81–91. 
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Ҳалли масъалаҳои назариявӣ ва амалии рушди нерӯи сармоягузорӣ, 

муайян кардани самтҳои асосии сиёсати сармоягузории корхонаҳои саноати сабук 

бояд яке аз афзалиятҳои рушди иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон гардад. 

Ба туфайли таҷҳизоти муосири технологӣ дар саноати сабук, бо хароҷоти 

камтарин, имкон дорад, ки маҳсулоти истеҳсолот афзоиш ёфта, номгӯи маҳсулот 

зуд иваз карда шавад. 

Дар марҳилаи кунунии рушди иқтисодиёт, сармоягузорӣ ба саноати сабук 

аҳамияти калон дорад. Барои рушди бомуваффақияти саноати сабук, 

технологияҳои муосир, сармояи олии касбии инсонӣ ва сохтори баландсифати 

ташкилию кадрӣ лозиманд. Барои он ки саноати сабук дар шароити рақобати 

доимӣ рушд ёбад, ба тағирёбии бозор сари вақт вокуниш нишон додан ва 

фаъолияти онро аз нав сохтан лозим аст. 

Бисёре аз масъалаҳои такмили сиёсати сармоягузории дилхоҳ корхонаи 

саноатӣ, механизми ташаккул ва идоракунии он дар шароити кунунӣ пурра фаро 

гирифта нашудаанд. Шумораи зиёди таҳияҳои назариявии мавҷуда самтҳои 

гуногун доранд ва имкон намедиҳанд, ки манзараи пурраи раванди сармоягузории 

корхонаҳои саноатӣ инъикос ёбад. Аз ин лиҳоз, бо назардошти вазъи муҳити 

берунӣ ва дохилӣ, вазъи кунунӣ ва вазифаҳои рушди стратегии корхонаҳои 

саноатӣ дар бозор такмил додани усулҳои мавҷудаи идоракунии сиёсати 

сармоягузорӣ муҳим аст.  

Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ, яке аз усулҳои тақвияти саноати 

сабук ин ворид кардани сармояи хориҷӣ мебошад. Сармоягузорӣ яке аз вазифаҳои 

бунёдӣ ва такмилдиҳии фаъолияти соҳаи саноат ба ҳисоб меравад, зеро он дар 

таъмини афзоиши босуръат ва устувори истеҳсолот нақши бузург дорад ва дар 

маҷмӯъ иқтисоди миллиро боз ҳам мустаҳкамтар мекунад. Ба шарофати 

сармоягузорӣ ба соҳаи саноати сабук, сатҳи некӯаҳволии молиявӣ ва иҷтимоӣ 

меафзояд. Ҳатто, дар бобати масъалаи афзоиши соҳаи саноат профессор 

Низомова Т.Д. дар таҳқиқотҳои худ чунин қайд менамояд, ки «... ҳалли бештари 

муаммоҳои иҷтимоӣ, баландбардории некуаҳволии аҳолии мамлакат дар асоси 
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инкишофи соҳаи саноат муайян карда мешавад»104. Яъне, афзоиши шумораи 

корхонаҳои саноатӣ, хусусан саноати сабук ба он вобаста аст, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷойҳои нави корӣ ташкил карда мешавад. Дар ниҳоят, сармоягузорӣ 

ба афзоиши шумораи корхонаҳои саноатӣ ва  ҳамчунин, воситаи пур кардани 

буҷаи кишвар хидмат мекунад.  

Вуруди сармоягузориҳои хориҷӣ ба рушди тамоми иқтисодиёти кишвар ва 

ҳам ба рушди корхонаҳо, соҳаҳо (гирандагони сармоягузорӣ) дар ин ё он кишвар 

таъсир мерасонад. Гирифтани сармояҳои хориҷӣ барои кишвар муфид аст, зеро 

онҳо истеҳсолоти худро рушд медиҳанд, дар пайдоиши иқтидорҳои нави 

истеҳсолии муосир, ҷойҳои нави корӣ саҳм мегиранд ва албатта муҳимаш он аст, 

ки андозҳо ба буҷаи ҷумҳурӣ бидуни хароҷотҳои давлатӣ ворид мегарданд.  

Ашёи хоми бойи минералӣ ва кишоварзӣ, шароити мусоиди иқлимӣ 

саноати Тоҷикистонро барои сармоягузорони хориҷӣ ҷолиб менамояд.  

Дар ҷумҳурӣ заминаи қонунгузории мувофиқ ба санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии байналмилалӣ фароҳам оварда шудааст, ки ба ҳамкориҳои мутақобилан 

судманд ва муассир мусоидат мекунад ва сиёсати давлатии «Дарҳои боз» ва 

«Иқтисоди боз» амалӣ карда мешавад.  

Барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

самтҳои афзалиятноки ҷалби сармояро ба соҳаҳои саноати маъдан, саноати 

масолеҳи сохтмонӣ, саноати сабук, саноати хӯрокворӣ, саноати коркард, махсусан 

саноати коркарди алюминийи аввалия муайян кардааст.105  

Ҳоло бошад, сатҳи иҷроиши ҳадафи гузошташудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро дар самтҳои афзалиятноки соҳаи саноат дида мебароем. Дар мадди 

аввал, мо ҳаҷми сармоягузории ҷалбшудаи дохиливу хориҷиро ба сармояи асосии 

тамоми корхонаву муассисаҳои тиҷоратӣ дида мебароем (ниг. ба расми 3.2.1).  

                                                      
104 Низомова Т.Д. Нақши соҳаи саноат дар рушди иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] // 

Маводи конфронси байналмилалии илмӣ-амалии “Масоили мубрами ташаккулдиҳии ҷомеаи иттилоотӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: ҳолат ва дурнамои инкишоф” (Душанбе, 15 майи соли 2018). – Душанбе: 

Дониш, 2018. С. 209. 
105 Приоритетные направления привлечения инвестиций: http://madein.zakupki. 

gov.tj/pages/35-prioritetnye-napravlenija-privlechenija-investicii-prioritet-nye-napravlenija-privleche-

nija-invest.html 
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Расми 3.2.1. - Сармоягузорӣ ба сармояи асосии корхонаву муассисаҳои  

тиҷоратӣ (аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои маблағгузорӣ), бо млн. сомонӣ* 

*Сарчашма: Сомонаи расмии кумитаи омори байнидавлатии ИДМ (http://www.cisstat.com) 

 

Чӣ таве ки аз расми 3.2.1 ба мо маълум аст, ҳаҷми сармояи ҷалбшудаи 

дохиливу хориҷӣ ба сармояи асосии корхонаву муассисаҳои тиҷоратии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тамоюли чандирӣ дорад. Масалан, ҳаҷми умумии сармоягузориҳо ба 

сармояи асосӣ дар соли 2013 ба 5796,8 млн. сомонӣ, соли 2018 ба 13361,0 млн. 

сомонӣ, соли 2019 ба 12517,8 млн. сомонӣ, соли 2020 ба 11775,6 млн. сомонӣ ё – 

5,9% кам нисбати соли қаблӣ мебошад. 

Тибқи маълумоти расмии Бонки миллии Тоҷикистон воридшавии 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ дар соҳаи саноати Ҷумҳурии Тоҷикиситон 

дар чор бахш, яъне саноати коркард, саноати истихроҷи маъдан, нерӯи барқ, газ, 

таъмини об ва сохтмон нигаронида шудааст (ниг. ба ҷадвали 3.2.1). 

 

Ҷадвали 3.2.1. - Воридшавии сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ дар соҳаи 

саноати Ҷумҳурии Тоҷикиситон дар солҳои 2013-2020 (бо млн. долл. ИМА)* 
Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/13 

(+/-, %) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Ҳамаи  сармоягузориҳо 326,8 451,3 571,7 345,4 307,0 359,6 364,5 192,7 59,0 

(- 41,0) 

Саноати коркард  14,7 47,5 259,8 106,2 37,1 99,3 39,5 8,2 55,8 

(- 44,2) 
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Идомаи ҷадвали 3.2.1  

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 

Саноати истихроҷи 

маъдан  

238,5 238,8 163,5 110,1 117,5 210,7 240,5 131,2 55,0 

(- 45,0) 

Нерӯи барқ, газ, таъмини 

об  

- -  0,4 0,1 0,0 - - - - 

Саноати масолеҳи 

сохтмонӣ 

27,3 100,8 33,1 6,4 8,0 14,1 14,9 12,5 45,8 

(- 54,2) 
*Сарчашма: Сомонаи расмии Бонки миллии Тоҷикистон. Омори сармоягузориҳои мустақими 

хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи соҳаҳо.( https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-

jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php)  

 

Албатта, сармоягузори хориҷиро ба як самти муайяни доманадори саноат 

ҷалб карда намешавад, чунки мақсади ниҳоии ҳар як сармоягузор фоидагирӣ 

буда, аз натиҷаи сармоягузорияш ҳавасманд мегардад. Аз ин рӯ, аз ҷадвали 3.2.1 

ва расми 3.2.2 аён аст,  ки майли сармоягузорони хориҷӣ ба соҳаи саноати 

истихроҷи маъдан нигаронида шудааст, зеро дар бозори ҷаҳонӣ талабот нисбати 

маъдан зиёд аст. 

Соли 2013 ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи гуногуни 

иқтисодиёти Тоҷикистон ба андозаи 326,8 млн. долл. ИМА баробар гардид. Аз ин 

маҷмӯи умумии ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард 14,7  

млн. долл. ИМА ё 4,5%, саноати истихроҷи маъдан 238,5 млн. долл. ИМА ё 72,9% 

ва сохтмон 27,3 млн. долл. ИМА ё 8,4% рост меояд (ниг. ба расми 3.2.2). 

 
Расми 3.2.2. - Воридшавии сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ дар соҳаи саноати 

Ҷумҳурии Тоҷикиситон дар солҳои 2013-2019 (бо млн. долл. ИМА)* 
*Сарчашма: Сомонаи расмии Бонки миллии Тоҷикистон. Омори сармоягузориҳои мустақими 

хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи соҳаҳо. (https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-

jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php)  

https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php
https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php
https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php
https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php
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Аз расми мазкур айён аст, ки дар солҳои 2013-2020 коҳишёбии ҷалби 

сармоя дар тамоми соҳаҳои дар боло инъикосгардида ба назар мерасад. Масалан, 

дар солҳои 2015-2016 дар маҷмӯъ ҳаҷми ҷалби сармоя ба соҳаи нерӯи барқ, газ ва 

таъмини об ба андозаи 0,5 млн. долл. ИМА ба назар расида, дар солҳои 2013-2014 

ва 2017-2019 ҷалби сармоягузорӣ тамоман дида намешавад.  

Соҳаҳои дигари коҳишёбии ҷалби сармояи мустақими хориҷӣ дар соли 

2020 ин дар соҳаи саноати коркард – 44,2%, саноати истихроҷи маъдан – 45,0% ва 

саноати масолеҳи сохтмонӣ – 54,2% коҳишёбӣ нисбати соли 2013 ба назар 

мерасад. Сабаби кам ворид гардидани сармояи мустақими хориҷӣ ба ин соҳа ин 

маблағгузории зиёд аз ҷониби буҷети давлатӣ ва соҳибкорони ватанӣ мебошад.  

Чӣ тавре ки аз таҳлилҳо бармеояд, ба соҳаи саноати сабук тамоман майли 

на сармоягузорони хориҷӣ ва на дигар суъектҳои иқтисодии Тоҷикистон аст. 

Масалан, агар мо ба Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2022 ва Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030 назар намоем, мебинем, ки «ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноати сабук то соли 2030 2,5 маротиба афзуда, суръати баланди 

истеҳсол дар коркарди пахта, нахи пахта, пашм, пӯст, пилла, пойафзол, қолинҳо, 

мебел ва маҳсулоти дӯзандагӣ ба назар мерасад»106 (ниг. ба ҷадвали 3.2.2). 

Албатта, иҷроиши «Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2022» ва «Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030» зимни пурра иҷро гардидани нишондиҳандаҳои дар 

онҳо номбурда, ба ҳаҷми маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот 

нигаронидашудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон такони ҷиддӣ мебахшад.   

 

Ҷадвали 3.2.2. - Марҳилаҳои рушди соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2018-2022* 
Номгӯи маҳсулот Воҳиди ченак 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Риштаи пахтагин  ҳазор тонна 18,1 19,0 21,2 22,3 23,4 

Матои пахтагин  млн м2 4 15 40 45 50 

 

                                                      
106 Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022 
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Идомаи ҷадвали 3.2.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Маҳсулоти дӯзандагӣ    млн сомонӣ 233,0 257,0 269,4 282,9 297,0 

Ҷӯробу пайпоқ ҳазор ҷуфт 4000 4080 4141 4265 4393 

Кешбофӣ  ҳазор сомонӣ 1000,0 1200,0 1540,0 1620,0 1670,0 

Коркарди пӯст   ҳазор дона 494 583 861,4 947 1080 

Пойафзол  ҳазор ҷуфт 800 900 1000 1100 1200 

Мебел  млн сомонӣ 26,4 28,2 32,6 34,2 35,3 

Матои адрас ҳазор м2 65 68 72 78 82 

*Сарчашма: Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2022. мод. 100. 
 

Аз марҳилаҳои рушди соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

солҳои 2018-2022 бармеояд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон самтҳои 

афзалиятноки соҳаи саноати сабукро ба нӯҳ самт ҷудо намудааст, ки ба инҳо: 

истеҳсоли риштаи пахтагин, матои пахтагин, маҳсулоти дӯзандагӣ, ҷӯробу 

пайпоқ, кешбофӣ, коркарди пӯст, пойафзол, мебел ва матои адрас  дохил 

мешаванд. Агар, мо ба самтҳои афзалиятнок назар афканем мебинем, ки 

аксарияти ин самтҳо маҳсулоти нимтаёр ё ашёи хом барои коркард ё истеҳсоли 

маҳсулоти тайёр нигаронида шудаанд. Аз ин лиҳоз, хуб мешуд, агар ҷалби 

сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ низ ба самтҳои саноати сабуки истеҳсолии 

тайёр дар шакли як Барнома равона гардад, чунки аксарияти ин маҳсулотҳои дар 

боло номбаргардида ба сифати ашёи хом ба дигар давлатҳо содир карда 

мешаванд. Бинобар ин, барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи 

саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бештар ба тадбирҳои анъанавӣ такя 

кардан лозим нест, чунки тадбирҳои анъанавӣ на ҳама вақт натиҷаи мусбӣ 

медиҳанд.  

Бояд қайд кард, ки дар баробари истифодаи тадбирҳои анъанавии 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии корхонаҳои саноати сабук (маблағҳои 

буҷетӣ барои маблағгузории илм, субсидия кардани фоизи қарзҳои ҷалбшуда 

барои хариди ашёи хом ва таҷҳизот ва қисмҳои эҳтиётии он, барои истеҳсоли 

маҳсулоти содиротӣ дар ҳудуди буҷаи ҷумҳуриявӣ), сенарияи инноватсионӣ 

тадбирҳои нави иловагии мақсадноки ҳукуматро пешбинӣ намудан лозим аст. 
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Инҳо чораҳо оид ба ҷалби сармоягузорӣ барои таҷҳизоти техникӣ ва навсозии 

куллии истеҳсолот, татбиқи лоиҳаҳои озмоишии технологии баланд ва лоиҳаҳои 

асосии сармоягузорӣ дар асоси рушди шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

мебошанд.  

Таҳияи Барномаҳои махсуси сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабук имкон 

фароҳам меоварад, ки тағйироти куллӣ дар сохтори истеҳсолот, рушди 

афзалиятноки корхонаҳои самаранокро, ки ба истеҳсоли маҳсулоти дорои арзиши 

изофаи баланд, маҳсулоти ивазкунандаи воридот бо ҳиссаи баланди арзиши 

изофӣ равона шудаанд, пешбинӣ намояд. 

Барои беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва таъмини ҷолибияти 

сармоягузориҳо дар самти рушди саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳалли 

чунин тадбирҳо мувофиқи мақсад мебошанд: 

- дар сатҳи макро: пешгӯиҳои таваррум, лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ 

барои соҳибкорони дохилӣ, барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

 - дар сатҳи минтақавӣ: барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии 

минтақаҳо, тиҷорати миёна ва хурд, кластерҳои минтақавӣ;  

- дар сатҳи микро: таҳияи стратегияҳо ва консепсияҳо барои рушди 

соҳаҳои марбута, шароити бозор, таҳқиқоти маркетингӣ, муносибати муттасили 

пайдарҳамӣ ва тамаркуз дар доираи Стратегияи ягона; 

- суръат бахшидан ба раванди сармоягузорӣ, навсозии васеи технологии 

истеҳсолот, афзоиши ҳосилнокии меҳнат;  

- кам кардани хавфҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, пеш аз ҳама дар соҳаи 

таҳқиқот ва рушд, ҷорӣ намудани технологияҳои нав; 

- фароҳам овардани шароити мусоид барои ташаббуси соҳибкорӣ, баланд 

бардоштани ҷолибияти сармоягузории корхонаҳои хурд, аз ҷумла ширкатҳои 

хусусӣ, тавсеаи қобилияти онҳо дар бозорҳои кушоди ҷаҳонӣ дар шароити 

рақобати шадид. 
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Хавфи асосии татбиқи тадбирҳои номбаршуда ба эҳтимолияти пасти ҷалби 

ҳаҷми зарурии маблағгузориҳои буҷет алоқаманд аст.  

Аз сабабе ки динамикаи асосии истеҳсолотро дар саноати сабук 

корхонаҳои хурд таъмин мекунанд, зарур аст, ки мушкилоти онҳо дар сатҳи нави 

институтсионалӣ ба назар гирифта шаванд:  

- имкониятҳои маҳдуди таблиғ;  

- имкониятҳои маҳдуди фурӯш;  

- имкониятҳои маҳдуди технологӣ дар истеҳсолот;  

- захираҳои маҳдуди кадрӣ. 

Дар робита ба ин, тавсия дода мешавад, ки дастгирии давлатӣ ба 

соҳибкорони хурд дар саноати сабук, аз ҷумла тавассути низоми грантҳо, 

субсидияҳо, аз ҷумла барои таҷҳизоти техникӣ ва хариди мавсимии ашёи хом ва 

мавод, низоми имтиёзноки андоз ва ҳавасмандкунӣ барои лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

бештар пешниҳод карда шавад.  

Дастгирии давлатии соҳа бояд ҳамаҷониба бошад ва тадбирҳои анъанавиро 

дар бар гирад. Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2022 иштироки бевоситаи давлатро дар «азнавсозии технологияи 

истеҳсолӣ бо назардошти истеҳсоли маҳсулоти тайёр бо истифодаи захираҳои 

меҳнатӣ ва ашёи хом нишон дода, ҳамзамон, раванди ислоҳоти соҳа ва 

мутобиқкунии самти фаъолияти корхонаҳо ба талаботи имрӯза идома дода 

шудааст»107. Барои амалӣ намудани ҳадафи Барномаи мазкур ба андешаи мо бояд 

давлат чунин самтҳоро низ тақвият диҳад: 

- татбиқи чораҳо оид ба ҳифзи истеҳсолкунандагони дохилии кишвар, 

мубориза бо маҳсулоти қалбакӣ ва қочоқӣ;  

- истифодаи субсидияҳо, нақшаҳои лизинг, фондҳои сармоягузорӣ, рушди 

шарикии давлат ва бахши хусусӣ;  

                                                      
107 Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2022. мод. 4. 
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- расонидани дастгирии иттилоотӣ ва ташкилӣ ба намоишгоҳҳои соҳавии 

корхонаҳои саноати сабук. 

Гузариш ба роҳи иқтисоди рақамӣ эҷоди инфрасохтори нави муносибатҳои 

байни давлат, ташкилотҳои қарзӣ, илм ва тиҷоратро дар бар мегирад. Миқёси 

татбиқи технологияҳои прогрессивии илмталаб, суръати баландтари афзоиши 

ҳаҷми истеҳсолот, ҳиссаи маҳсулоти инноватсиониро дар фурӯш зиёд кардан 

зарур аст.  

Дар мадди аввал, фармоишҳои дохилӣ ба маҳсулоти саноати бофандагӣ ва 

дӯзандагиро барои эҳтиёҷоти вазорату идораҳои давлатӣ афзоиш додан лозим аст.  

Ба татбиқи ин самт гурӯҳи корӣ, ки дар қароргоҳи мониторинги молиявӣ 

ва таҳияи чораҳои дастгирии соҳаҳои иқтисодиёт барои ҳалли баҳсҳо ҳангоми 

фармоиш барои эҳтиёҷоти давлатӣ ва маҳаллӣ барои таъмини либос ва пойафзол 

таъсис ёфтааст, метавонад мусоидат намояд. Баланд бардоштани сифати 

маҳсулоти саноатӣ бояд мутобиқи стандартҳои байналмилалӣ ва талаботи 

Созмони Умумиҷаҳонии Савдо мувофиқ карда шаванд. Афзалиятҳои иловагӣ 

барои корхонаҳои саноати сабук тавассути сертификатсияи маҳсулот ба роҳ 

монда шавад, чунки ин амал истеҳсолкунандагонро аз рақобат бо 

таъминкунандагони маҳсулоти сертификатнашуда муҳофизат мекунад. 

Баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти саноати сабук, вазифаҳои 

умумии таҷдиди технологии соҳа, пур кардани маблағҳои гардиши корхонаҳо, 

ислоҳоти ташкилии корхонаҳо, баланд бардоштани самаранокии таъминоти илмӣ-

техникии истеҳсолот, инчунин вазифаҳои соҳаҳо ба хусусиятҳои онҳо бояд ҳал 

карда шавад. 

Азбаски дар ояндаи наздик афзоиши рақобат дар байни 

истеҳсолкунандагони либос ва кешбофӣ дар назар аст, истеҳсолкунандаи ватанӣ 

ба рушди соҳаҳои рақобатпазир манфиатдор аст, ки дар робита ба он чунин 

пешбинӣ карда мешавад:  



 

 
 

143 
 

- ба рӯйхати маҳсулотҳои афзалиятнок ворид намудани маҳсулотҳои  

нассоҷию дузандагии соҳаи саноати сабук;  

- расонидани дастгирии давлатӣ ба корхонаҳое, ки ба рушди устувори 

истеҳсолот, ба рушди ҳамаҷонибаи бозори маҳаллӣ ва содироти маҳсулоти тайёр 

берун аз кишвар равона шудаанд;  

- ташаббуси пайдоиши намудҳои нави соҳаҳои саноат дар кишвар;  

- ҳавасмандгардонии рақобати одилона байни истеҳсолкунандагони мол 

тавассути ҷалби сармоягузорон, муқовимат ба истеҳсол ва тақсимоти маҳсулоти 

қалбакӣ, баланд бардоштани шаффофияти маълумот дар бораи нишондиҳандаҳои 

омории соҳа барои гурӯҳҳои алоҳидаи маҳсулоти хӯрокворӣ, баланд бардоштани 

шаффофияти тендерҳо барои хариди давлатӣ;  

- рушди фаъолияти намоишгоҳ ва ярмарка.  

Умуман, татбиқи самтҳои афзалиятноки пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки 

самаранокӣ ва баланд бардоштани фаъолияти сармоягузории саноати сабук дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон афзоиш ёбад. 

 

3.3. Модели ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва истифодаи он  

дар соҳаи саноати  нассоҷиву дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Дар шароити гузариш ба иқтисоди рақамӣ, амалӣ гардидани ҳадафи 

чоруми Стратегияи рушди миллӣ - саноатикунонии босуръат яке аз он масъалаҳои 

асосие  ба ҳисоб меравад, ки Пешвои муаззами миллат дар Паём ба он таваҷҷуҳи 

 хоса зоҳир намуданд, аз ҷумла дар Паём омадааст: «Мо таъмини истиқлолияти 

энергетикӣ ва истифодаи самарабахши нерӯи барқ, аз бунбасти коммуникатсионӣ 

баровардан ва ба давлати транзитӣ табдил додани  Тоҷикистон, ҳифзи амнияти 

озуқаворӣ  ва  дастрасии  аҳолии мамлакат бо ғизои хушсифат,  инчунин 

вусъатдиҳии шуғли пурмаҳсулро ҳамчун ҳадафҳои стратегии худ интихоб 

намуда, нақшаи гузариши иқтисодиёти кишварро аз шакли аграрӣ- индустриалӣ 



 

 
 

144 
 

ба индустриалӣ- аграрӣ амалӣ гардонида истодаем»108. Аз ин лиҳоз, барои иҷро 

намудани ҳадафи чорум - саноатикунонии босуръат, моро зарур аст, ки ба 

соҳаҳои саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузориҳои дохилию хориҷиро ҷалб 

намоем, чунки бе ҷалби сармоягузориҳо, хусусан сармоягузориҳои мустақими 

хориҷӣ расидан ба ҳадафи гузошташуда ғайриимкон мебошад.  

Баъд аз ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ баланд бардоштани 

сатҳи истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук ба миён меояд, ки пеш аз ҳама, он ба 

таҷҳизотҳои нави техникӣ ва сатҳи инноватсия дар корхонаҳо алоқамандии 

мустаҳкам дорад. Матлаби охирин бидуни ҷараёни устувори сармоягузорӣ ва 

татбиқи самаранокии онҳо дар истеҳсолот ғайриимкон аст. Ҳамзамон, 

имкониятҳои ҷалби сармоягузорӣ ба корхонаҳои соҳаҳои алоҳидаи саноати сабук 

бо сатҳи ҷаззобияти сармоягузории онҳо, ки дар ҳамбастагии унсурҳои муайяни 

бозорӣ - тамоюлҳои тағйирёбии нархҳо, сатҳи миёнаи даромаднокии соҳа, сатҳи 

талабот, пешниҳод ва рақобат муайян карда мешаванд. 

Имрӯзҳо, тағйироти динамикӣ дар бахши саноати сабук, ҷалби сармояи 

хориҷӣ ва самаранок истифодабарии он назорати доимиро тақозо мекунад. 

Мақсад аз ҷорӣ намудани назорати доимӣ ин авҷи ришваситонӣ (коррупсия) дар 

соҳаи мазкур нест, балки дуруст ва самаранок истифодабарии сармоягузориҳо дар 

соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  Ин назоратҳои доимӣ 

кӯмак мекунад, ки ноилшавӣ ба ҳадафҳои афзалиятноки соҳаи саноати кишвар аз 

нав афзоиш дода шаванд. Бинобар ин, барои таҳияи маҷмӯаи воситаҳои 

мушаххаси эҳёи саноати сабук, моро зарур аст, ки бо истифода аз моделҳои 

эконометрикӣ якчанд номгӯи нишондиҳандаҳои омори саноат ва 

сармоягузориҳои мустақими хориҷиро баҳогузорӣ намуда, дурнамои яке аз 

самтҳои саноати сабукро бо назардошти ҳаҷми ҷалбшудаи сармоягузориҳои 

мустақими хориҷӣ то давраи солҳои 2030 муайян ва пешниҳод намоем.   

Дар дурнамои таҳиянамуда бояд соҳа мушаххас бошад, чунки соҳаи 

саноати сабук аз бахшҳои гуногун иборат мебошад. Бинобар ин, таҳлил ва 

                                                      
108 Табаров Валӣ. Саноаткунонии босуръат - ҳадафи чоруми миллӣ. (аз сомонаи расмии 

Кумитаи иҷроияи Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар в.Хатлон): http://hhdtkhatlon.tj/node/8726 
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баҳогузорӣ намудани ҳамаи бахшҳои он бо усули эконометрикӣ дар як рисолаи 

илмии номзадӣ имконнопазир аст. Аз ин лиҳоз, барои амиқ намудани бахши 

мушахаси саноати сабук танҳо соҳаи нассоҷию дӯзандагӣ ҳамчун объекти таҳқиқ 

истифода мегардад.    

Барои таҳия намудани модели ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ 

ва истифодаи он дар соҳаи саноати  нассоҷиву дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ба мо муайян намудани чунин нишондиҳандаҳо, ба монандӣ: ҳаҷми 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ (Х1), сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба 

соҳаи саноати коркард (Х2), шумораи корхонаҳои саноати коркард (У1), ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти саноати коркард (У2), шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва 

дӯзандагӣ (Z1), истеҳсоли маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (Z2) лозим мебошанд. 

Аз ин лиҳоз, мо нишондиҳандаҳои номбурдаро дар ҷадвали 3.3.1 овардаем (ниг. 

ба ҷадвали 3.3.1). 

Ҷадвали 3.3.1. - Сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба саноати нассоҷию 

дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2011-2019* 

Нишондиҳандаҳо 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сармоягузориҳои 

мустақими хориҷӣ, 

млн. долл. ИМА (Х1) 

200,4 254,8 326,8 451,3 571,7 345,4 307,03 359,6 364,5 

Сармоягузориҳои 

мустақими хориҷӣ ба 

соҳаи саноати 

коркард, млн. долл. 

ИМА (Х2) 

5,1 33,3 14,7 47,5 259,8 106,2 37,15 99,3 39,5 

Шумораи корхонаҳои 

саноати коркард, адад 

(У1) 

1348 1448 1640 1980 2071 1772 1732 1806 1746 

Ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноати 

коркард, млн. сомонӣ 

(У2) 

5428 6536 6916 6959 8006 9368 11776 13520 15952 

Шумораи корхонаҳои 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, 

адад (Z1) 

179 196 238 304 352 352 361 390 368 

Истеҳсоли маҳсулоти 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, 

млн. сомонӣ (Z2) 

1414 1533 1361 1315 1292 1520 2354 2479 2636 

*Сарчашма: Сомонаи расмии Бонки миллии Тоҷикистон: Омори сармоягузориҳои мустақими 

хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи соҳаҳо. (https://www.nbt.tj/tj/ statistics/tavozuni-pardokhti-

jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php). Маҷмӯаи омории Тоҷикистон: 25 - соли истиқлолияти 

давлатӣ, 2016. С.280-280. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020. С.274-275. 

https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php
https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/sarmoyaguzorihoi-musta-imi-khori-ba-jt-az-r-sohaho.php
https://www.nbt.tj/tj/%20statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php
https://www.nbt.tj/tj/%20statistics/tavozuni-pardokhti-jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php
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Дар мадди аввал, бо истифода аз маълумотҳои омории ҷадвали 3.3.1 сатҳи 

алоқамандии сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард - (Х2) 

–ро аз сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ - (Х1) дар намуди модели регрессияи 

хаттӣ  у = a + b  x  муайян намуда, параметрҳои онро баҳо медиҳем (ниг. ба 

ҷадвали 3.3.2). 

Ҷадвали 3.3.2. - Хулосаи таҳлили модели регрессияи хаттӣ* 

Ҷадвали натиҷавӣ     
 

    

Омори регрессионӣ    

Зариби коррелятсия R  0,815    

Зариби детерминатсия  R2 0,664    

Зариби меъёришудаи  R2 0,616    

Хатогии стандартӣ 48,631    

Мушоҳидаҳо 9    
 

    

Таҳлили дисперсионӣ  Df SS MS F 

Регрессиявӣ 1 32753,118 32753,12 13,849 

Бақиявӣ 7 16554,964 2364,995  

Натиҷавӣ 8 49308,082   

  
Зарибҳо 

Хатогии 

стандартӣ 

t-критерияи 

Стюдент 
P-қимат 

Аъзои озод -137,883 58,525 -2,356 0,051 

Сармоягузориҳои мустақими 

хориҷӣ, млн. долл. ИМА (Х1) 
0,592 0,159 3,721 0,007 

*Ҳисоби муаллиф тавассути бастаи барномаҳои амалӣ. 

 

Дар асоси таҳлили маълумотҳои ҷадвал, мо модели регрессияи хаттиро дар 

намуди зерин ҳосил намудаем:  

Х2 =-137,883+0,592Х1       (1) 

Натиҷаи модели ҳосилшуда маънои онро дорад, ки ҳангоми ба 1 млн. долл. 

афзудани сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ нишондиҳандаи аз он вобастаи 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард ба 0,592 млн. долл. 

афзоиш меёбад. Параметри а =-137,883 бинобар манфӣ буданаш шарҳи иқтисодӣ 

надорад. Мувофиқи ҷадвали хулосаи таҳлили модели регрессияи хаттӣ, модели 
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(1) тавсифҳои хуби оморӣ дошта, барои таҳлил ва дурнамо истифода бурда 

мешавад. 

Нишондиҳандаи дигари таҳлилии мо ин шумораи корхонаҳои саноати 

коркард (У1) мебошад, ки онро мо вобаста ба омили вақт таҳқиқ мекунем (ниг. ба 

расми 3.3.1). 

  
Расми 3.3.1. - Модели шумораи корхонаҳои саноатии коркард (У1)* 

*Таҳияи муаллиф 

 

Аз расми 3.3.1 дида мешавад, ки бо гузашти вақт шумораи корхонаҳои 

саноати коркард тамоюли баланду пастшавӣ доранд, ки онҳоро мо бо ёрии 

функсияи параболаи тартиби дуюм ифода мекунем, ки он чунин ифода мегардад: 

Y1 = -24,643t2 + 99355t - 100142380,5   (2) 

Аз зариби детерминатсия дида мешавад, ки модели (2) низ сифати хуб 

дошта, барои таҳқиқоти минбаъда тавсия мешавад.  

Айнан бо ҳамин усул нишондиҳандаи ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати 

коркард (У2)-ро низ баҳо медиҳем (ниг. ба расми 3.3.2): 
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Расми 3.3.2. - Тамоюли афзоиши ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати коркард* 

*Таҳияи муаллиф 

 

Аз расми мазкур дида мешавад, ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии 

коркард тамоюли хаттӣ буда, вале бо гузашти вақт ҳаҷми истеҳсол тамоюл ба 

афзоиш дорад. Сифати модел ҳам хуб аст, чунки зариби детерминатсия ба 1 

наздик аст. Дар асоси таҳлили нишондиҳандаҳо, модели регрессияи хаттии ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти саноати коркард чунин намуд дорад: 

 

Y2 = 1253t – 2515310    (3) 

 

Барои риояи таҳлили пайдарҳамии нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.3.1 моро 

зарур аст, ки алоқамандии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (Z2)-

ро аз шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (Z1) таҳқиқ намоем. Натиҷаи 

таҳлили ин нишондиҳандаҳо дар ҷадвали 3.3.3 инъикос мегардад (ниг. ба ҷадвали 

3.3.3). 
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Ҷадвали 3.3.3. - Хулосаи таҳлили модели регрессия* 

Ҷадвали натиҷавӣ 
    

     
Омори регрессионӣ    

Зариби коррелятсия R 0,7896    

Зариби  

детерминатсия  R2 0,6235    

Зариби 

меъёришудаи  R2 
0,4980    

Хатогии стандартӣ 391,4417    

Мушоҳидаҳо 9    

     

Таҳлили дисперсионӣ      

Регрессиявӣ Df SS MS F 

Бақиявӣ 2 1522453,171 761226,585 4,968 

Натиҷавӣ 6 919359,718 153226,620  

  8 2441812,889   

 Зарибҳо 
Хатогии 

стандартӣ 

t-критерияи 

Стюдент 
P-қимат 

Аъзои озод 6214,440 2842,279 2,186 0,071 

Шумораи корхонаҳои 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, 

адад (Z1) 

-39,713 21,495 -1,848 0,114 

Z1
2 0,078 0,038 2,047 0,087 

*Ҳисоби муаллиф тавассути бастаи барномаҳои амалӣ. 

 

Аз натиҷаи ҷадвали мазкур дида мешавад, ки мо танҳо аз рӯйи натиҷаҳои 

бадастомада метавонем модели регрессияи ғайрихаттӣ таҳия намоем. Шакли 

модели регрессияи ғайрихаттӣ дар намуди зерин ҳосил карда мешавад:  

Z2=6214,440-39,713Z1+0,078 Z2
1  (4) 

Натиҷаи таҳлили тавсифҳои омории модели (4) қаноатбахш буда, барои 

таҳлил ва пешгӯӣ қобили қабул мебошад.  

Дар натиҷаи таҳқиқи алоқамандии шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва 

дӯзандагӣ (Z1) аз сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард 

(Х2) модели ғайрихаттии зерин ҳосил мегардад: 
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Расми 3.3.3. - Модели вобастагии шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аз 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ* 

*Таҳияи муаллиф 

Z1 = 140,86x2
0,1957,      R² = 0,5829           (5) 

Муодилаи дараҷавӣ сифати қаноатбахш дорад, чунки коэффисиенти 

детерминатсия  ба  R² = 0,5829 баробар аст. Адади дар дараҷаи х2 буда ба 0,1957 

баробар аст. Ин нишондиҳанда коэффисиенти чандирии шумораи корхонаҳои 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ аст. Ин зариб  нишон медиҳад, ки ҳангоми ба 1% афзудани 

нишондиҳандаи сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард 

шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба 0,1957% меафзояд, ки ин хеле 

ночиз аст. 

Дар равиши таҳлили эконометрикии нишондиҳандаҳои боло, муайян 

намудани вобастагии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук ба ҳаҷми 

сармоягузорӣ дар саноати сабук аз аҳамият холӣ нест. 

Барои муайян намудани вобастагии ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати 

сабук ба ҳаҷми сармоягузорӣ дар саноати сабук мо ин ду нишондиҳандаҳоро дар 

алоҳидагӣ баҳогузорӣ намуда, вобастагии байниҳамдигарии онҳоро мебинем. 

Агар ин ду нишондиҳанда байни ҳам вобастагии зич дошта бошанд, пас мо 
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онҳоро бо нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.3.1 якҷо карда дурнаморо то давраи соли 

2030 таҳия менамоем (ниг. ба ҷадвали 3.3.4).   

Ҷадвали 3.3.4. - Ҳаҷми сармоягузориҳо ба соҳаи саноати сабук дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (бо млн.сомонӣ)* 

Солҳо 
Сармоягузорӣ ба  

саноати сабук 

Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноати сабук 

2014 90,9 1435 

2015 204,7 1418 

2016 124,9 1681 

2017 57,4 2546 

2018 71,7 2680 

2019 31,3 2855 
*Сарчашма: Маҷмӯаи омори «Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон», 2020. - С. 15. 

Дар асоси маълумотҳо барои шаш соли охир, ки дар ҷадвали 3.3.4 оварда 

шудааст алоқамандии Y - ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати сабукро ба X- 

cармоягузорӣ ба саноати сабук дар намуди модели эконометрӣ тартиб дода, 

натиҷаи онро дар расми 3.3.4 тасвир менамоем (ниг. ба расми 3.3.4). 

 

Расми 3.3.4. - Алоқамандии дараҷавии нишондиҳандаҳои ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

саноати сабук (У) ба сармоягузорӣ (Х) 

*Таҳияи муаллиф 

Y = 13049x
 -0,424

,        R² = 0,7139           (6)      
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Модели эконометрии 6 алоқамандии баръакси ҳаҷми маҳсулоти соҳаи 

асосии саноати сабукро аз cармоягузорӣ ба саноати сабук нишон медиҳад. 

Алоқамандии баръакси омилҳои мавриди назар ба қонуниятҳои иқтисодӣ 

мувофиқ нест ва таноқузӣ (парадоксӣ) аст. 

Модели 6 аз он гувоҳӣ медиҳад, ки бо кам шудани cармоягузорӣ ба 

саноати сабук ҳаҷми маҳсулоти соҳаи асосии саноати сабук зиёд мешавад ва ин 

таноқуз (парадокс) аст. Бояд мувофиқи анъана баръакс бошад, аммо воқеият 

ҳаминро нишон медиҳад. Модели тартиб додашуда сифати хуб дорад, ки онро ҳам 

аз расми 3.3.4 ва ҳам аз зариби детерминатсия мушоҳида кардан мумкин аст. 

Зариби детерминатсия ба 1 наздик аст ва ин нишонаи сифати хуби модел аст.  

Модели 6 дар намуди дараҷавӣ буда, адади манфӣ дар дараҷаи х (-0,424), 

зариби чандирӣ аст ва ин маънои онро дорад, ки ҳангоми ба 1%  афзудани 

сармоягузорӣ ба саноати сабук,  ҳаҷми маҳсулоти соҳаи асосии саноати сабук ба 

0,42% кам мешавад. Аз ин лиҳоз, натиҷаҳои ба даст омадаи ду нишондиҳанда (У - 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати сабук ва х-сармоягузорӣ ба саноати сабук ) аз 

он гувоҳӣ медиҳад, ки сохтани дурнамо бо ин натиҷа маъно надорад. 

Бинобар ин, бо истифода аз усулҳои иқтисодӣ-риёзӣ дурнамои 

нишондиҳандаҳои сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард 

(Х2), шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (Z1) ва ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (Z2) – ро барои солҳои то 2030 ҳисоб мекунем ва 

натиҷаи онро дар ҷадвали 3.3.5 ифода менамоем (ниг. ба ҷадвали 3.3.5): 

Ҷадвали 3.3.5. - Дурнамои ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва 

истифодаи он дар соҳаи саноати  нассоҷиву дӯзандагии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон* 

Солҳо 

Шумораи корхонаҳои 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, 

адад (Z1) 

Сармоягузориҳои 

мустақими хориҷӣ ба 

соҳаи саноати коркард, 

млн. долл. ИМА (Х2) 

Истеҳсоли маҳсулоти 

нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, 

млн. сомонӣ (Z2) 

1 2 3 4 

2011 179 5,1 1414 

2012 196 33,3 1533 

2013 238 14,7 1361 

2014 304 47,5 1315 

2015 352 259,8 1292 

2016 352 106,2 1520 
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Идомаи ҷадвали 3.3.5 

1 2 3 4 

2017 361 37,15 2354 

2018 390 99,3 2479 

2019 368 39,5 2636 

Дурнамои нишондиҳандаҳо 

2022 495 122,6 2924,09 

2023 522 130,0 3089,38 

2024 549 137,3 3254,66 

2025 576 144,6 3419,94 

2026 604 151,9 3585,23 

2027 631 159,2 3750,51 

2028 658 166,6 3915,79 

2029 685 173,9 4081,08 

2030 712 181,2 4246,36 
*Таҳияи муаллиф 

Ҳамин тавр, натиҷаи дурнамои ҳосилшуда нишон медиҳад, ки агар дар 

соли 2030 ҳаҷми ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати 

коркард дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 181,2 млн. доллари ИМА баробар гардад, 

пас афзоиши шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба 712 адад ва ҳаҷми 

истеҳоли маҳсулоти ин соҳа ба 4246,36 млн. сомонӣ баробар мегардад (ниг. ба 

расми 3.3.5). Албатта, Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нишондиҳандаҳои дурнамои 

назарраси ҷадвали 3.3.5 ноил мегардад, агар омилҳои ба инобат гирифташуда 

бетағйир боқӣ монанд. 

 
Расми 3.3.5. Дурнамои нишондиҳандаҳои сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ 

* Таҳияи мулллиф дар асоси ҷадвали 3.3.5  
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Дар зимн, ёдовар шудан ба маврид аст, ки дурнамои ҳосилшуда бо 

истифодаи моделҳои қатори вақтӣ таҳия гардидааст, чунки нишондиҳандаи 

таҳлилии ҳаҷми сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард 

(Х2) ба ғайр аз омилҳои мавриди таҳлил қароргирифта, боз таъсири омилҳои хеле 

зиёдро дар худ эҳсос мекунад. Бинобар ин, дурнамои ҳосилшуда метавонад бо 

таъсири ин омилҳои ба эътибор гирифтанашуда аз воқеият тафовут дошта бошад.     

 

Хулосаи боби сеюм 

1. Бисёре аз маҳсулоти нав ва такмилёфта танҳо барои корхонаҳои 

саноатие, ки раванди истеҳсолотро оқилона ташкил мекунанд, хос мебошанд. Дар 

ин раванд, навовариҳо бо оқибатҳои худ барои рушди соҳаҳо ва шароити 

рақобати байни корхонаҳо фарқ мекунад. Дар саросари саноат ҷорӣ кардани 

навовариҳо боиси баланд шудани ҳосилнокӣ, аз ҷумла тавассути пешниҳоди 

маҳсулот ва хизматрасониҳои дорои сифатҳои беҳтарини истеъмолӣ мегардад. 

Аксарияти мутлақи таҳқиқот оид ба масъалаҳои инноватсия ба консепсияи 

истеҳсолии рушди инноватсионӣ равона карда шудааст, ки дар он, пеш аз ҳама ба 

навовариҳои маҳсулот ва технологӣ диққат дода мешавад. 

2. Дар марҳилаи аввали татбиқи лоиҳаҳои такмили афзоиши саноати сабук 

мушкилоти аз ҳама муҳим аксар вақт пайдо кардани маблағҳое, ки ҳам аз ҷиҳати 

таъминот ва ҳам аз ҷиҳати арзиш мақбул бошанд, ба шумор меравад. Барои касе 

пӯшида нест, ки бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон бо назардошти давраи хеле 

тӯлонии фаъолият барои пешниҳоди қарзҳо бо меъёри нисбатан пастар (бо 

мақсади ҳавасманд намудани корхонаҳои саноати сабук) ба корхонаҳои саноати 

сабук чандон манфиатдор нестанд. Ҳатто, агар Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2022»109 қабул шуда бошад ҳам, вале пардохт 

барои истифодаи захираҳои қарзии бонкҳо (меъёри фоизи қарзи бонкӣ ба муҳлати 

аз 6 моҳ то 1 сол ба андозаи 24,93% ва аз 1 сол зиёд ба андозаи 21,84%)110 аз 

                                                      
109 Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Барномаи рушди саноати сабук 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2022» аз 29 марти соли 2019, №128 
110 Бюллетени омори бонкӣ, 2019. -  №12 (293). - С.76 
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ҷониби корхонаҳои саноати сабук хеле баланд аст, чунки сатҳи даромаднокии 

корхонаҳои саноати сабук дар фазои имрӯзаи Тоҷикистон дар сатҳи паст қарор 

дорад.  

3. Дар давлатҳои пасошӯравӣ, хусусан рушди иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар муносибатҳои байни истеҳсолот ва савдо тағйироти ҷиддӣ ба 

амал омаданд. Масалан, дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ миёнарав (фурӯшанда) 

бештар ба истеҳсолкунанда ниёз ва вобастагии зиёд дошт, вале ин амал дар 

шароити имрӯзаи Тоҷикистон бо мутаносибии чаппа, яъне истеҳсолкунанда ба 

миёнарав ниёз ва вобастагии зич дорад. Албатта, ин принсипи фаъолият гарчанде 

чандон қобили қабул набошад ҳам, вале бояд ёдовар шуд, ки таблиғоти бозории 

миёнарав дар тамоми бозорҳо принсипи «бархурди истеҳсолкунанда бо 

истеъмолкунанда»-ро дигар кард. 

4. Муаммоҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бештар дар сатҳи дохили ҷумҳурӣ мавҷуд аст. Бинобар ин, моро 

зарур аст, ки бештар ба ҳалли муаммоҳои дохилӣ даст занем, чунки аксарияти 

муаммоҳои дохилӣ тавлидкунандаи муаммоҳои беруна барои ҷалби 

сармоягузориҳо дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 

5. Барои татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ таҷдиди самарабахши сармояи 

асосии корхонаҳои саноати сабук ба воситаи ҷалби сармоягузории дарозмуддат 

лозим аст. Ин вазифаро бо ёрии қарзҳои кӯтоҳмуддати пешниҳоднамудаи бонкҳо 

ва дигар ташкилотҳои қарзӣ ҳал кардан мумкин нест, зеро он барои ба даст 

овардани фоидаи фаврӣ ва муҳлати кӯтоҳи бозгашти сармоягузорӣ равона карда 

шудааст. Аз ин рӯ, зарур аст, ки маҷмӯи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани 

фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби сармояи 

дарозмуддат ба бахши воқеии иқтисодиёт таҳия карда шаванд. 

6. Дар айни замон, нақши ҷузъи сармоягузорӣ дар саноати сабук ночиз 

боқӣ мондааст. Ҳаҷми сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ҳоло ҳам дар сатҳи хеле 

паст қарор дорад ва барои рушди инноватсионии иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳдиди фаврӣ мебошад. Танзими ҳуқуқӣ ва иқтисодии фаъолияти 

сармоягузорӣ, ки давлат анҷом медиҳад, фоидаи дилхоҳ намедиҳад. Роҳбарияти 
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корхонаҳо асосан ба ҳадафҳои кӯтоҳмуддат ва танг нигаронида шуда, вазифаҳои 

стратегии рушди соҳибкориро пурра ҳал карда наметавонанд. 

7. Таҳлилҳо собит намуданд, ки ҷалби сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ 

низ ба самтҳои афзалиятноки саноати сабук дар шакли як барнома таҳия карда 

шавад, чунки аксарияти маҳсулотҳои саноати  сабук, ба монанди риштаи 

пахтагин, матои пахтагин, маҳсулоти дӯзандагӣ, ҷӯробу пайпоқ, кешбофӣ, 

коркарди пӯст, пойафзол, мебел ва матои адрас ба сифати ашёи хом ба дигар 

давлатҳо содир карда мешаванд. Бинобар ин, барои беҳтар намудани фазои 

сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд бештар ба 

тадбирҳои анъанавӣ  такя кардан лозим нест, чунки тадбирҳои анъанавӣ на ҳама 

вақт натиҷаи мусбӣ медиҳанд. 

8. Дар шароити ҷаҳонишавии иқтисодӣ, яке аз усулҳои тақвияти саноати 

сабук ин ворид кардани сармоягузории хориҷӣ мебошад, чунки ҷалби сармояи 

хориҷӣ яке аз вазифаҳои бунёдӣ ва такмилдиҳии фаъолияти соҳаи саноат ба ҳисоб 

меравад, зеро он дар таъмини афзоиши босуръат ва устувори истеҳсолот нақши 

бузург дорад ва дар маҷмӯъ иқтисоди миллиро боз ҳам мустаҳкамтар мекунад. 

Дар баробари ин, бо шарофати сармоягузорӣ ба соҳаи саноати сабук, сатҳи 

некӯаҳволии молиявӣ ва иҷтимоӣ меафзояд, дар маҷмӯъ, ин ба он вобаста аст, ки 

ҷойҳои нави корӣ ташкил карда мешаванд. Дар ниҳоят, сармоягузорӣ ҳамчун 

воситаи пур кардани буҷаи кишвар низ хидмат мекунад.  

9. Модели ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ва истифодаи он дар 

соҳаи саноати  нассоҷиву дӯзандагии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, 

натиҷаи дурнамои ҳосилшуда нишон дод, ки дар соли 2030, агар ҳаҷми ҷалби 

сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба соҳаи саноати коркард дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба 181,2 млн. доллари ИМА баробар гардад, пас афзоиши шумораи 

корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба 712 адад ва ҳаҷми истеҳоли маҳсулоти ин 

соҳа ба 4246,36 млн. сомонӣ баробар мегардад. Ин дар сурате муяссар мегардад, 

ки агар омилҳои ба инобат гирифташуда бе тағйир боқӣ монанд. 
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ХУЛОСА ВА ТАВСИЯҲО 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 

Дар асоси омӯзиши мушкилоти баландбардории ҷолибияти сармоягузории  

саноати сабуки Тоҷикистон хулоса ва пешниҳодҳои зерин таҳия карда шудаанд: 

1. Дар раванди таҳқиқот яке аз мушкилоти асосии фаъолияти 

сармоягузорӣ дар корхонаҳои саноатӣ дар марҳилаи пеш аз сармоягузорӣ 

ҷустуҷӯи сарчашма (сармоя) ва баъдан сармоягузор мебошад, чунки барои 

ташаккули фаъолияти корхона ва васеъ намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти он 

маблағ лозим аст. Манбаъҳои асосӣ, чун қоида, дороиҳои худи корхона ва 

маблағҳои беруна буда метавонанд.  

2. Сармоягузорӣ яке аз омилҳои муҳими иқтисодиёти миллӣ ба шумор 

рафта, истифодаи он ба азнавсозӣ, мукаммалнамоии иқтисодиёт, бавуҷудории 

сохтори нави иқтисодиёт, афзоиши ҷойҳои нави корӣ ва шуғли аҳолӣ, пастшавии 

нархи молҳо ва афзудани сифати онҳо, баландгардии рақобатпазирии молҳои 

истеҳсоли дохилӣ, беҳтар гардонидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва нуфузи кишвар 

дар ҷомеи ҷаҳонӣ мусоидат менамояд.  

3. Ҷалби сармоя ва фаъолияти сармоягузорӣ аз вазъи фазои 

сармоягузории мамлакат вобастагӣ дошта, он дар худ маҷмӯи механизмҳои 

иқтисодӣ ва ташкилии таъсиррасонандаи мақомоти давлатии сатҳи ҷумҳурӣ ва 

минтақавӣ ё худи корхонаи саноатиро дар раванди ташаккулёбии фазои мусоиди 

сармоягузорӣ дар бар мегирад. Аз нуқтаи назари мазкур бармеояд, ки маҳаки 

асосии раванди таъсиррасонии фаъолияти сармоягузорӣ ин фазои сармоягузорӣ 

ба ҳисоб меравад. Фазои мазкур барои таҳияи сиёсати фаъоли сармоягузорӣ 

замина гузошта, ҳамзамон, ҳамчун натиҷаи мустақими сиёсати сармоягузории 

давлат баромад мекунад. 

4. Ҷолибияти сармоягузорӣ аз хавфҳои сармоягузорӣ вобастагӣ дошта, 

дар раванди баҳогузории дараҷаи якум, яъне ҷолибияти сармоягузорӣ – 

сармоягузор хавфҳоро баҳогузорӣ менамояд. Аз ин бармеояд, ки ҳадаф аз баланд 

бардоштани ҷолибияти сармоягузорӣ ин паст намудани  дараҷаи хавфи 
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сармоягузорӣ мебошад. Аз ин рӯ, дараҷаи ҷолибияти сармоягузории иқтисодиёти 

миллӣ ва субъектҳои алоҳидаи хоҷагидорӣ, на танҳо нишондиҳандаи 

баҳогузоришавандаи иқтисодӣ, балки нишондиҳандаи баҳогузории ҳуқуқӣ, сиёси, 

иҷтимоӣ ва экологӣ низ ба шумор меравад. 

5. Ба афзоиши шумораи корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ нигоҳ 

накарда, ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти ниҳоӣ дар соҳа тамоюли пастшавӣ дорад. 

Ин ҳолат барои сармоягузорон хело ташвишовар мебошад. Сабаби паст гардидани 

ҳаҷми истеҳсоли газвори пахтагӣ пурра ба истеҳсолот ворид нагардидани 

иқтидорҳои нав ва дастгоҳҳои истеҳсолӣ ба шумор меравад. Афзоиши истеҳсоли 

газвори абрешимӣ дар он мебошад, ки корхонаҳои бофандагии хориҷӣ ин намуди 

маҳсулоти саноати ресандагии кишвар ҳамчун ашёи хом барои истеҳсолоти худ 

истифода менамоянд. 

6. Дар марҳилаи аввали татбиқи лоиҳаҳои такмили афзоиши саноати 

сабук мушкилоти аз ҳама муҳим аксар вақт пайдо кардани маблағҳое, ки ҳам аз 

ҷиҳати таъминот ва ҳам аз ҷиҳати арзиш мақбул бошанд, ба шумор меравад. 

Бонкҳои тиҷоратии Тоҷикистон бо назардошти давраи хеле тӯлонии фаъолият 

барои пешниҳоди қарзҳо бо меъёри пастар ба корхонаҳои саноати сабук (бо 

мақсади ҳавасманд намудани онҳо) чандон манфиатдор нестанд.  

7. Нақши сармоягузорӣ дар саноати сабук ночиз боқӣ мемонад. Ҳаҷми 

сармоягузорӣ ба фондҳои асосӣ ҳоло ҳам дар сатҳи хеле паст қарор дорад ва 

барои рушди инноватсионии иқтисоди миллӣ таҳдиди фаврӣ мебошад. Танзими 

ҳуқуқӣ ва иқтисодии фаъолияти сармоягузорӣ фоидаи дилхоҳ намедиҳад. 

Фаъолияти роҳбарияти корхонаҳо асосан ба ҳадафҳои кӯтоҳмуддат ва маҳдуд 

нигаронида шуда, вазифаҳои стратегии рушди соҳибкориро пурра ҳал карда 

наметавонанд. 

8. Натиҷаҳои дурнамои модели ҷалби сармоягузориҳои мустақими 

хориҷӣ ва истифодаи он дар соҳаи саноати  нассоҷиву дӯзандагии Тоҷикистон 

нишон доданд, ки дар соли 2030 ҳаҷми ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ 
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тахминан 5 маротиба, шумораи корхонаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ 1,5 маротиба ва 

ҳаҷми истеҳоли маҳсулоти ин соҳа 1,5 маротиба афзоиш меёбанд. 

 

Тавсияҳо оид ба истифодабарии амалии натиҷаҳои таҳқиқот: 

1. Масъалаи муҳиме, ки бештари сармоягузоронро дар раванди амалӣ 

намудани фаъолияти сармоягузорӣ ба ташвиш меоварад, сиёсати андозии давлат 

мебошад. Низоми андозбандии субъектҳои соҳибкорӣ ва меъёрҳои он ба 

даромадҳои сармоягузорон таъсири мустақим дорад, чунки давлат ба воситаи он 

ҳаҷми сармояҳои ҷалбшударо метавонад маҳдуд ва ё васеъ намояд. Дар ин самт 

бо мақсади фароҳам овардани муҳити мусоиди сармоягузории кишвар ба вазъи 

андозбандии соҳа диққати ҷиддӣ дода, ба сармоягузорон дар низоми қонунгузорӣ 

имтиёзҳои муайянеро ҷорӣ намуда, як андозаи муайян ҳавасмандии 

сармоягузоронро дар ҳудуди кишвар таъмин мебояд намуд. 

2. Рушди саноати сабук ба рушди дигар шохаҳои КАС ва дар маҷмуъ 

иқтисодиёти кишвар замина мегузорад. Дар ин раванд, роҳҳои ҳалли муаммоҳои 

саноати сабуки Тоҷикистон имкон фароҳам меоварад, ки муаммоҳои бекорӣ, 

таъмини аҳолӣ бо маҳсулотҳои ватанӣ,  беқурбшавии  пули миллӣ, 

саромоягузориҳои иловагӣ ба соҳаҳои дигар ва бахши соҳибкорӣ ҳал карда 

шаванд. 

3. Таҷрибаи муосири идоракунии ҳолати молиявии корхонаҳои саноатӣ 

нишон медиҳад, ки воситаҳои худии корхона барои сармоягузории дарозмуддат 

нисбатан кам истифода мешаванд. Ин воситаҳои корхона бештар дар гардиш 

мебошанд ва барои истеъмолот (гардиш) истифода бурда мешаванд. Аммо, 

фаъолияти муътадили корхона рушди ҳамешагӣ, мутобиқгардии он ба тағйирёбии 

муҳити атрофро талаб менамояд. Барои ҷалби сармоягузорон ва дастрас намудани 

захираҳои молиявии иловагӣ фаъолияти корхона бояд ба сатҳи баланди 

ҷолибияти сармоягузорӣ мутобиқат намояд. 

4. Баҳодиҳии ҷолибияти сармоягузории корхона аз коркарди хусусияти 

аниқи фаъолият ва иқтидорҳои корхона оид ба ҷалби сармоягузорӣ вобаста 
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мебошад. Ҳар як корхонае, ки мақсади ҷалб намудани сармояи гуногунро дорад, 

бояд сатҳи ҷолибияти сармоягузории худро баланд намояд, то ки сармоягузорон 

ба он таваҷҷуҳ намуда, рушди устувори фаъолияти корхонаро таъмин намоянд. Бо 

ин мақсад, корхона бояд арзиши дороиҳои асосии худро афзояд, дороиҳои навро 

дастрасӣ намуда, истифодаи самараноки онҳоро таъмин намояд. 

5. Ҷиҳати ҷалби бештари сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ ҳамчун самти 

афзалиятноки саноати сабук бояд дар шакли барнома таҳия карда шавад. Барои 

беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Тоҷикистон бояд 

аз ҳама гуна тадбирҳо истифода  кард. 

6. Муаммоҳои сармоягузорӣ дар соҳаи саноати сабуки Тоҷикистон бештар 

дар сатҳи дохилиҷумҳурӣ мавҷуданд. Аз ин лиҳоз, бештар бояд ба роҳҳои ҳалли 

муаммоҳои дохилӣ таваҷҷуҳ намуд, чунки аксарияти муаммоҳои дохилӣ 

тавлидкунандаи муаммоҳои беруна барои ҷалби сармоягузориҳо дар соҳаи 

саноати сабуки ватанӣ мегарданд. 

7. Татбиқи лоиҳаҳо барои таҷдиди самарабахши сармояи асосӣ дар соҳаи 

саноати сабук давраи дарозмуддатро талаб мекунад. Ин вазифаро бо ёрии ҷалби 

қарзҳои кӯтоҳмуддати бонкҳо ва дигар ташкилотҳои қарзӣ ҳал кардан мушкил 

аст, зеро он барои ба даст овардани фоидаи фаврӣ бо назардошти мӯҳлати кӯтоҳи 

бозгашти сармоягузорӣ равона карда шудааст. Аз ин рӯ, зарур аст, ки маҷмӯи 

чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мақсади ҷалби сармояи дарозмуддат ба бахши воқеии иқтисодиёт 

таҳия карда шаванд. 
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