
 

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

 

 

Бо ҳуқуқи дастнавис 

УДК: 331.2.3 (575.3)                                                             

ББК: 65.052.2 (2 Т) 

С- 21 

 

 

 

 

 

 

САФАРОВ ХУРРАМ АБДУСАТТОРОВИЧ 

 

 

РОЊЊОИ ВАСЕЪНАМОИИ  

САРЧАШМАҲОИ ТАНЗИМИ КАСРИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ  

ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

 

 

 

 

Д И С С Е Р Т А Т С И Я 

 

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади  

илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси  

08.00.07 - Молия, муомилоти пулӣ ва қарз 

 

 

 

  Роҳбари илмӣ: 

доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор 

 Қодирзода Диловар Баҳриддин 

 

 

 

Душанбе – 2022 



2 
 

МУНДАРИҶА 

 

ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО..............................................................................3 

МУҚАДДИМА......................................................................................................4 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ..................................................................8 

 

БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДИИ ТАНЗИМИ КАСРИ 

БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР..........................................17 

1.1. Таҳаввулоти назариявии танзими касри буҷети давлатӣ..........................17 

1.2. Ҷанбаҳои методии танзими касри буҷети давлатӣ ....................................37 

1.3. Таҷрибаи ҷаҳонии танзими касри буҷети давлатӣ ва роњњои васеънамоии 

сарчашмањои он...................................................................................................51 

БОБИ 2. ҲОЛАТ ВА БАЊОГУЗОРИИ  ТАНЗИМИ КАСРИ БУҶЕТӢ  ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН...............................65 

2.1. Ҳолати муосири буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва касри он.....65 

2.2. Бањодињии асосҳои институтсионалии танзими касри буҷети давлатӣ дар 

Љумњурии Тољикистон.........................................................................................77 

2.3. Арзёбии самаранокии танзими хароҷотҳои буҷетӣ ва  касри буҷет дар 

Љумњурии Тољикистон ва масъалаҳои методии ҳисоби он...............................95 

БОБИ 3. СТРАТЕГИЯИ ВАСЕЪКУНИИ САРЧАШМАҲОИ ТАНЗИМИ 

КАСРИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН................................................................................................113 

3.1. Самтҳои афзалиятноки васеъкунии сарчашмаҳои танзими касри буҷети 

давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон..................................................................113 

3.2. Такмили механизми танзими касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии  

Тоҷикистон дар раванди амалисозии сиёсати молиявї..................................131 

3.3. Моделњои танзими касри буҷети давлатӣ ва дурнамои он барои давраи 

то соли 2030.......................................................................................................144 

Хулоса.................................................................................................................159 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо..................................................161 

Рӯйхати адабиёт.................................................................................................167 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия…………………................................185 

Замимаҳо ............................................................................................................188 

 

 



3 
 

ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО  

ААИ - Андоз аз арзиши иловашуда 

БАТР - Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд 

БРИКС - узви давлатҳои Бразилия, Русия, Ҳиндустон, Чин ва Африқои 

Ҷанубӣ 

БМТ - Бонки миллии Тоҷикистон 

БФ - Банди фоизӣ 

БОР - Бонки Осиёи Рушд 

БУ - Бонки Умумиҷаҳонӣ 

БХДҲМ - Бањодињии харољоти давлатї ва њисоботи молиявї 

ВМҶТ - Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ИА - Иттиҳоди Аврупо 

ИМА - Иёлоти Муттаҳидаи Амрико 

ИДМ -  Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 

ИҶСШ - Иттиҳоди Ҷумҳуриҳои Сотсиалистии Шуравӣ  

ИДК - Индекси даромаднокии кафолат 

КВД - Корхонаи воҳиди давлатӣ 

МЛН - Миллион 

МЛРД - Миллиард 

ММД - Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ 

МММ - Маҷмуи маҳсулоти миллӣ 

НТҶ - Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 

ХБА - Хазинаи байналмилалии асъор 

ҶТ - Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҶЧ - Ҷузъи чопӣ 

ҶСК -  Ҷамъияти саҳомии кушода 

 

 

 



4 
 

МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзуи тањќиќот. Дар шароити муосири рушди буҳрони 

молиявии ҷаҳонӣ, авҷи минтақашавии муносибатҳои арзию қарзӣ ва асъорӣ, 

хусусан ба миён омадани алтернативаи Бонки Ҷаҳонӣ, Хазинаи 

байналмилалии асъор ва дигар ташкилотҳои молиявӣ дар давлатҳои узви 

БРИКС ва коҳиш ёфтани мавқеи асъорҳои ҷаҳонӣ, хусусан доллари ИМА, 

вобастагии зиёди асъорҳои миллӣ аз асъорҳои давлатҳои абарқудрат, 

беқурбшавии маблағҳои буҷетӣ, истифода нагардидани маблағҳои буҷетӣ 

ҳамчун захираҳои қарзии кутоҳмуддат, меъёрҳои баланди андозӣ ва вобаста 

ба буҳронҳои ҷаҳонӣ камшавии даромадҳои андозӣ, зиёдшавии хароҷотҳои 

буҷети давлатӣ, бесамар истифоданамоии хароҷоти буҷети давлатӣ, касри 

барзиёди буҷети давлатӣ ба рушди иқтисод монеа эҷод намуда истодаанд, ки 

аз саривақтӣ будани таҳқиқи мавзуи мазкур шаҳодат медиҳанд.  

Тавре ки Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон зимни 

Паёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуданд: 

“Пайомадҳои пандемия ба иқтисодиёти кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла, ба рушди 

иқтисоди миллӣ, буҷети давлатӣ, гардиши савдои хориҷӣ, қурби асъори 

миллӣ, инчунин, ба фаъолияти корхонаҳои саноативу муассисаҳои 

хизматрасонии мо низ таъсири манфии худро расонида истодаанд. Бо 

назардошти коҳиш ёфтани даромади буҷет, афзоиши талаботи маблағгузорӣ, 

пеш аз ҳама, ба соҳаҳои иҷтимоӣ, аз ҷумла тандурустӣ ва дигар хароҷоти 

пешбининашуда буҷети давлатиро барои соли 2020 бознигарӣ карда, ба 

нишондиҳандаҳои қисми даромад, хароҷот ва касри он тағйироти дахлдор 

ворид намудем”1. 

Ба муаммои касри буҷет ва ё номувозинатии қисматҳои даромаду 

хароҷоти буҷет, тамоми давлатҳои ҷаҳон дар марҳилаҳои гуногун рӯ ба рӯ 

мешаванд, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам, ки ҳолати мазкур боиси 

вайрон шудани низоми молиякунонӣ ва боиси пайдо шудани норасоии 
 

 1 Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ». – Душанбе: 2020. 

 / [захираи электронӣ]. – URL: http://www.prezident.tj/node/ 25005. 

http://www.prezident.tj/
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захираҳои молиявӣ мегардад. Вобаста ба ин, солҳои охир касри буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи манбаҳои асосии зерин рӯйпуш 

карда мешаванд: хусусигардонии моликияти давлатӣ, фурӯши векселҳои 

хазинадорӣ, қарзи дохилӣ ва берунии давлатӣ ва ғайраҳо. 

Дар ин росто, муаммоҳои муайяне мавҷуданд, ки аз рӯйдодҳои ҷаҳонӣ ва 

фаъолияти номувофиќии субъектњои дохилӣ маншаъ гирифта, монеаҳои 

ҷиддиро барои дар сатҳи муътадил иҷро шудани наќшаи сарчашмаҳои 

дохилї ва ҷалбшуда барои рӯйпуш намудани касри буҷети давлатӣ ба миён 

меоранд. Хусусан, ҳолати мазкур аз тамоюлҳои ноустувори иқтисодӣ ва 

молиявӣ дар ҷаҳон ва масъулиятнокии мутахассисони ватанӣ, вобастагии 

қавӣ дорад. Ҳамин тавр, мубрамияти мавзуи интихобгардида, бо ислоҳотҳое, 

ки дар мамлакат гузашта истодаанд тавъам мебошад, ки вазифаашон 

беҳтарсозии танзим ва баландбардории сатҳи натиҷанокӣ ва самаранокии 

касри буҷети давлатӣ, махсусан, коҳиш додани вобастагии буҷети давлатӣ ва 

рушди устувори иќтисоди миллї аз омилҳои беруна, алалхусус вобаста ба 

мањдудиятњои љалби сармояи хориљї ва дохилї.  

Зарурати таҳқиқ ва илман асосноккунии роњњои васеънамоии 

сарчашмаҳои танзими касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

таҳқиқи нокифояи илмию назариявӣ ва методии он, масоили мубрами 

таҳқиқи диссертатсиониро ташкил медиҳад. 

Дараљаи таҳқиқи мавзуи илмӣ. Дар самти коркард ва омӯзиши роҳҳои 

васеънамоии сарчашмаҳои танзими касри буҷети давлатӣ олимони хориҷӣ, ба 

монанди: Э. Ханушек, Г. Хатри, Г.М. Левин, М. Фаррел, М.П. Афанасев, Н. 

Франческо ва Н.В. Шаланов васеъ истифода мегарданд, ки онҳо дар самти 

идоракунии касри буҷети давлатӣ дар аввалҳои асри XX ва XXI нақши 

арзишманд гузоштаанд. 

Саҳми начандон калон дар самти идоракунии касри буҷети давлатӣ ва 

таъсири он ба рушди иқтисоди миллӣ дар таҳқиқотҳои олимони нимаи дуюми 

асри XX, ба монанди: Г. Минза, Ҷ.М. Кларк, Ҷ.Р. Коммонс ва дигарон дида 

мешавад.  
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Доир ба моҳияти иқтисодии касри буҷети давлатӣ ва сохтори он аз 

ҷониби мактабҳои иқтисодӣ, ба монанди: мактаби классикии А. Смит ва Д. 

Рикардо, мактаби марксистии К. Маркс, мактаби кейнсионии Ҷ.М. Кейнс, 

мактаби неокейнсионии Ҷ. Хикс, А. Лаффер, Р. Дорнбуш, М. Фридман, Ҷ. 

Стиглитс ва дигарон низ корҳои муайяне ба анҷом расонида шудаанд. 

Таҳқиқотҳои бузург дар самти механизми идоракунӣ ва самаранок 

истифодабарии сарчашмаҳои пушонидани касри буҷети давлатӣ, чунин 

олимон, ба монанди: А.В. Малсева ва С.В. Корол амалӣ намудаанд. Дар 

таҳқиқоти А.В. Малсева самаранок истифодабарии сарчашмаҳои 

рӯйпушнамоии касри буҷети давлатӣ ҳамчун қобилияти аз давраи 

ташаккулёбӣ назорат намудани буҷет аз ҷониби институтҳои давлатӣ баррасӣ 

шудааст.  

Самаранок истифодабарии сарчашмаҳои рӯйпушнамоии касри буҷетро 

Б.И. Боймирзоев, И.Р. Иброҳимов ва У.Алимардонов дар таҳқиқотҳои худ 

дар якҷоягии таъсири институтҳои муҳими давлатӣ дар ноустувории 

иқтисоди бозорӣ мебинанд.  

Дар самти усулҳои баҳогузории касри буҷети давлатӣ саҳми калон маҳз 

дар таҳлилҳои Ш.М. Раҳимзода, Ҳ.У. Умаров, М.К. Файзулло, А.К. 

Қурбонов, Х. Азимов, С.Б. Мунавваров ва Х.Р. Улуғхоҷаева дида мешавад. 

Дар умум, муаммоҳои васеънамоии сарчашмаҳои танзими касри буҷети 

давлатӣ дар таҳқиқотҳои олимони тоҷик ва рус низ дида мешаванд. Дар 

адабиёти муосири иқтисоди ватанӣ оид ба моҳияти касри буҷет ва 

васеънамоии сарчашмањои танзими он бо назардошти таҷрибаи таҳқиқоти 

гузаронидашудаи дигар давлатҳои хориҷӣ дар таҳқиқотҳои Р.К. Раҳимов, 

Т.Н. Назаров, Л.Ҳ. Саидмуродов, Ш.М. Раҳимзода, Б.И. Боймирзоев,  Д.Б. 

Қодирзода, З. Султонов, З.А. Раҳимов, И.Р. Иброҳимов, М.Т. Каримова, Ҳ.У. 

Умаров, М.К. Файзулло, С.Б. Мунавваров, У. Алимардонов, Ф.М. 

Муминова, Ф.С. Обидов, А.К. Қурбонов, Х.Р. Улуғхоҷаева, Я.Н. Юлдошев, 

С. Вазиров, У.С. Ҳикматов ва олимоне, ки дар ин соҳа ҳимоя намудаанд – Ф. 

Усмонов, Б. Шарбатов, Султонби Р., А.А. Бекматов, Р.Т. Ҷабборов ва 
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дигарон дида мешавад. Дар самти механизми баландбардории самаранокии 

сарчашмаҳои рӯйпушнамоии касри буҷети давлатӣ ва муаммоҳои он бошад, 

аз ҷониби олимони рус, ба монанди: А.И. Базетская, А.И. Романенков, В.В. 

Ковалев, В.П. Литовченко, М.М. Прошунин, Н.В. Шаланов, О.Н. Горбунова, 

Э.В. Алехин ва дигарон таҳқиқот гузаронида шудааст. Дар самти низоми 

танзими касри буҷет ва роҳҳои рӯйпушнамоии он бошад, дар таҳқиқотҳои В. 

Тушина, В.В. Ковалев, В.П. Литовченко, Д.Е. Фадеев, М.В. Романовский, 

М.М. Прошунин, Т.А. Фролова, Т.В. Сорокина ва дигарон дида мешавад. 

Дар баробари ҳамаи ин, қайд намудан ҷоиз аст, ки дар таҳқиқотҳои 

олимони дар боло номбаршуда муаммоҳои ҳалношуда дар самти роњњои 

васеънамоии сарчашмаҳои танзими касри буҷети давлатӣ, хусусан, дар рушди 

низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир пайдо шудани 

тањдидњои нав, низ вуҷуд доранд. Бинобар ин, дар таҳқиқоти мазкур роҳҳои 

ҳалли муаммоҳои ҷойдошта дар самти васеънамоии сарчашмањои танзими 

касри буҷет, модели танзими низоми касри буҷет ва роҳҳои самаранок 

истифодабарии сарчашмаҳои танзими он дар иќтисоди миллӣ ошкор карда 

шудааст.  

Робитаи тањќиќот бо барномањо ва ё мавзуњои илмї. Мавзуи роњњои 

васеънамоии сарчашмаҳои танзими касри буҷети давлатӣ дар Љумҳурии 

Тоҷикистон дар доираи татбиќи стратегияву барномањои давлатии сатњи 

миллї ва соњавї ва санадњои меъёриву њуќуќии зерин тањия карда шудааст:  

- Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи  

то соли 2030;  

- Барномаи миёнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои  

солњои 2021-2025; 

- Стратегияи идоракунии молияи давлатии Љумњурии Тољикистон  

барои давраи то соли 2030;  

- Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон  

барои солњои 2021-2023;  

- Барномаи миёнамуњлати амал оид ба амалисозии “Стратегияи  
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идоракунии молияи давлатии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 

2030” дар солњои 2021-2023;  

- Стратетияи рушди Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон барои  

солњои 2019-2023;  

- Стратегияи сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои  

солҳои 2021-2025; 

- Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025; 

- Самтњои афзалиятноки таҳқиқоти илмї ва илмию техникї дар  

Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2025 (бахши илмњои иќтисодї-

бандњои 1,7,8) ва Наќшаи дурнамои корњои илмї-таҳќиќотии кафедраи 

идоракунии молияи давлатии факултети молиявию иќтисодии Донишгоњи 

миллии Тољикистон барои солњои 2021-2025 дар доираи мавзуи “Такмили 

механизми идоракунии молияи давлатї дар шароити рушди инноватсиониву 

саноатикунонии Љумњурии Тољикистон”. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот – ба таври назариявӣ асосноккунии самтҳои 

васеънамоии сарчашмаҳои танзими касри буҷети давлатӣ, пешниҳоди 

тавсияҳои методиву амалӣ оид ба беҳтарсозии сифати танзими касри буҷети 

давлатӣ дар шароити муосири шадидшавии тањдидњо ва хатарњои 

љањонишавї ба рушди устувори низоми молиявӣ ва иқтисоди миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. 

Вазифаҳои тањќиќот:  

✓  таҳқиқи таҳаввулоти назариявии танзими касри буҷети давлатӣ ва 

муайян кардани ҷанбаҳои методии танзими касри буҷети давлатӣ ва 

пешниҳоди равиши муаллифӣ; 

✓ асосноккунии усулҳои муосири низоми танзими касри буҷети 

давлатӣ дар асоси таҷрибаи хориҷӣ; 

✓ таҳлил ва бањогузорї, ошкорнамоии тамоюлҳои сохторӣ ва 

институтсионалии танзими касри буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон;  
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✓ арзёбии самаранокии танзими касри буҷет дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

✓ пешнињоди самтҳои афзалиятноки васеъкунии сарчашмаҳои 

танзими касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

✓  таҳияи модели танзими касри буҷети давлатӣ ва дурнамои он барои 

давраи то соли 2030 дар раванди мукаммалсозии сиёсати буҷетии Љумњурии 

Тољикистон. 

Объекти таҳқиқот - сарчашмаҳои касри буҷети давлатӣ дар шароити 

муосири низоми молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.  

Мавзуи таҳқиқот - низоми муносибатҳои иқтисодие, ки раванди 

истифоданамоии сарчашмаҳои танзими касри буҷети давлатӣ ва таъсири он 

ба рушди устувори низоми молиявї ва иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистонро 

инъикос менамоянд, баромад мекунад. 

Фарзияи тањќиќот – беҳтарсозии танзим ва баландбардории сатҳи 

натиҷанокӣ ва самаранокии сарчашмањои касри буҷети давлатӣ ба коҳиш 

додани вобастагии буҷети давлатӣ ва рушди устувори иќтисоди миллї аз 

омилҳои беруна, алалхусус аз љалби бештари сармояи хориљї ва дохилї, 

мусоидат мекунад. 

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Таҳқиқот дар асоси таҳлилу омўзиши 

таҳаввулоти назариявии касри буҷети давлатӣ, низоми баҳогузории касри 

буҷети давлатӣ ва самтҳои васеънамоӣ ва самаранок истифодабарии 

сарчашмаҳои танзими он гузаронида шудааст.  

Асосҳои методологии таҳқиқотро таҳқиқотҳои олимони ватанӣ ва 

хориҷӣ, мақолаҳо, ҳисоботҳои илмӣ, маводҳои конференсияҳои илмӣ, ки дар 

самти васеънамоии сарчашмаҳои танзими касри буҷети давлатӣ вуҷуд доранд, 

ташкил медиҳад. Дар таҳқиқот омӯзиши усулҳои умумӣ, ба монанди: усулҳои 

диалектикӣ, илмӣ-мантиқӣ, ки натиҷаи ба вуҷуд омадани фарзияҳои дақиқ 

дар самти танзими касри буҷети давлатӣ мебошад, оварда шудааст. Барои 

таҳияи пешниҳодҳои оқилона дар таҳқиқот усулҳои зерин мавриди истифода 

қарор гирифтаанд: абстрактӣ-мантиқӣ, индуктивӣ, ҳисобҳои таҳлилӣ, 
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таҳлилӣ-муқоисавӣ, монографӣ, сотсиологӣ, ҳисобӣ-конструктивӣ, таҳлилӣ-

омилӣ, гурӯҳбандии оморӣ ва математикӣ. 

Сарчашмаи маълумотро қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба буҷети давлатӣ, дастурамалҳо ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Маркази миллии қонунгузории назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, маълумотњои тањлилии институтҳои байналхалқии молиявии 

бонуфуз ва марказҳои таҳқиқотии хориҷӣ, таҳлилу хулосаҳои институтҳои 

давлатӣ ва мақолаҳои олимони ватанию хориҷӣ ташкил медињанд. 

Пойгоҳи таҳқиқотро маълумотҳои расмии Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ҳисоботҳои Вазорати рушди иқтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон, 

сомонаҳои расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии 

Тољикистон, кумитаҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон оид ба иқтисод ва молия, Маркази миллии қонунгузории назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, институтҳои байналхалқии молиявии 

бонуфуз ва марказҳои хориҷии таҳқиқотӣ, таҳлилу хулосаҳои институтҳои 

давлатӣ ва мақолаҳои олимони ватаниву хориҷӣ оид ба васеънамоии 

сарчашмањои танзими касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ оид ба танзими касри буҷети давлатӣ ва 

механизмҳои таъсиррасонандаи он ба устувории низоми молиявї ва 

иќтисоди миллї ташкил медиҳанд. 

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар коркарди консепсияи 

назариявию методии танзими касри буҷети давлатӣ дар асоси роҳҳои 

васеънамоии сарчашмањои он, такмили механизму усулҳо ва муайянсозии 

самтҳои афзалиятноки такмили танзими касри буҷет дар таъмини рушди 

устувори иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити шиддат ёфтани 

тањдидњои љањонишавї зоҳир меёбад.  
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Навгонии илмии таҳқиқот натиҷаҳои илмии зерин ба ҳисоб мераванд: 

1. Таҳқиқи таҳаввулоти консепсияҳои танзими касри буҷетӣ барои 

гурўњбандии онњо (тавозунӣ, зиддисиклӣ ва функсионалӣ) имконият дод, 

исбот намоем, ки консепсияи молияи функсионалӣ ба шароити муосири 

иќтисоди миллии мо мусоид аст. Тибќи он мақсади нињоии танзими касри 

буљет ва молияи давлатӣ на таъмини тавозуннокии буҷет, балки таъмини 

устувории иқтисодиёт буда, он ба васеъкунии сарчашмањои танзими касри 

буљет ва самаранок истифода бурдани онњо ба рушди иқтисоди миллӣ, 

нигаронида шудааст. Дар ин ҳолат рушди иқтисодӣ боиси пайдо шудани 

сарчашмаҳои васеи маблаѓгузории он гардида, барои бартараф намудани 

мањдудиятњои љойдоштаи касри буҷети давлатӣ ва низоми молиявии 

анъанавї гашта, самараи мултипликативӣ (фузунсозӣ)-и макроиқтисодиро ба 

миён меорад; 

2. Дар заминаи таҳлили ақидаҳои олимони ватанию хориҷӣ, мафҳуми 

муаллифии касри буҷетӣ пешниҳод гардид, ки тибқи он - касри буҷет ин 

категорияи иқтисодиест, ки муносибатњои номутавозинї вобаста ба 

барзиёдии хароҷот нисбат ба даромади буљети давлатї ба амал омада, боиси 

пайдо гардидани љалби маблаѓњои иловагї дар шакли пайдо гаштани ќарзи 

давлатї бо маќсади маблаѓгузорї ва таъмини рушди устувори иќтисоди 

миллї мебошад. Исбот карда шуд, ки њолати касри буљети давлатї метавонад 

ба вазъи иқтисодиёт ва рушди устувори он њам таъсири манфї ва ҳам мусбат 

расонида, яке аз индикаторҳои асосии танзими низоми молияи давлатӣ ва 

рушди иқтисоди миллї ба ҳисоб меравад; 

3.  Таҳқиқи таҷрибаи хориҷӣ ошкор кард, ки барои таъмини устувории 

низоми буҷети Тоҷикистон ва танзими касри он дар марҳилаи муосир 

унсурњои зеринро аз таҷрибаи кишварҳои пешқадам, ба монанди: таҷрибаи 

ИМА – танзими хароҷотҳои дуюмдараҷаи буљетї ва иштироки васеъ дар 

бозори молиявї; таҷрибаи Канада - истифодаи пурраи иқтидори минтақаҳо 

тавассути пешнињоди салоњиятњои васеи молиявї, таҷрибаи Олмон – 
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истифодаи сармоягузориҳои буҷетӣ ва зиёд намудани салоҳиятҳои буҷетҳои 

маҳаллӣ ва ѓайра; 

4.  Ошкор карда шуд, ки айни замон сарчашмањои даромади буҷети 

давлатии Љумњурии Тољикистон, хеле мањдуд буда, асосан ба андозњо (зиёда 

аз 83%) ва ғайриандозї (то 11%), ки аз баланд будани гаронии андоз ба 

рушди љории субъектњои иќтисодї шањодат дода, боиси пайдо гаштани касри 

буљетї ва афзоиши тањдидњои ќарзи давлатї ба рушди ояндаи онњо ва 

иќтисоди миллї мањдудиятњо эљод менамояд. Муайян гардид, ки дар доираи 

даромадњои ғайриандозї њиссаи грантҳо, кумакҳо ва қарзҳо њамчун 

сарчашмаҳои пушонидани касри буҷет мавқеи зиёд дошта, қарзҳо боиси 

зиёдтар шудани хароҷоти буљет барои хизматрасонии онњо ва зиёдшавии 

гаронии мултипликативии касри буҷет мегардад. Инчунин муайян шуд, ки 

таъсири корхонаҳои бузурги давлатї, ки зараровар фаъолият мебаранд, 

боиси афзун гардидани хавфњои молиявии буљетї ба андозаи то 7 %-и ММД 

ва тамоюли пинњонии зиёд гардидани касри буљети давлатї гардида, хавфњои 

навро ба рушди устувори низоми молиявї ва иќтисоди миллї эљод 

менамоянд. Ин тамоюлњо зарурати кам кардани харољот ва касри буљетро 

талаб намуда, боиси пайдо гардидани усулњои нави маблаѓгузории буљетии 

фаъолияти чунин корхонањои давлатиро, ба монанди – табдилдињии онњо ба 

љамъиятњои сањомї, фурӯши сањмияњои онњо бо маќсади љалби 

сармоягузорони хориљї ва ватанї тавассути истифодаи имкониятњои бозори 

молиявиро пеш овард; 

5.  Самтҳои афзалиятноки васеъкунии сарчашмаҳои танзими касри 

буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гурўҳбандї гардида (дохилї ва 

берунї), асоснок карда шуд, ки ба сарчашмањои дохилї – таќвияти њамкории 

давлат бо бахши хусусї, истифодаи имкониятњои бонкњо ва ташкилотњои 

ѓайрибонкї, захирањои бозори молиявї, рушди иќтидори сармоягузории 

ањолї ба воситаи фурўши ќоѓазњои қиматноки давлатї ва корпоративї, 

раќамикунонии иќтисодиёт, таќвияти раванди буљетӣ ба натиља равонашуда 

ва ѓ.; ба сарчашмањои беруна – ташкили фондњои маблаѓгузории давлатию 
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хусусї бо љалби сармоягузорони хориљї, баромад ба бозорњои молиявии 

байналмилалї, таќвияти бозори озоди молиявї, љоннокнамоии љалби 

маблаѓњои диаспорањои тољикони бурунмарзї ва ѓайрањо дохиланд; 

6.  Моделҳои танзими касри буҷети давлатӣ ва дурнамои он барои 

давраи то соли 2030, аз ҷумла, модели самаранок истифодабарии воситаҳои 

пушонидани касри буҷет ва модели оптимизатсияи даромадҳо, хароҷотҳо ва 

касри буҷет таҳқиқ гардида, вобастагии зиёди рушди иқтисоди миллиро аз 

рӯйи ду сенария – R2 = 0,9. муайян карда шуд. Инчунин вобаста ба 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

ва оптимизатсияи касри буҷетӣ вобаста ба даромаду хароҷотҳо дурнамои 

онҳо коркард шуд, тибқи сенарияи якум то 10% ва тибқи сенарияи дуюм то 

15% рушди иқтисодиро ба даст овардан имконпазир мебошад. Ҳамзамон 

вобаста ба моделҳои мазкур як қатор пешниҳодҳо ва самтҳои афзалиятноки 

танзими касри буҷет ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ коркард карда шуд. 

Нуқтаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

✓ консепсияи муаллифӣ дар асоси таҳқиқоти назариявии танзими 

касри буҷети давлатӣ; 

✓ фаҳмиши муаллифии категорияи касри буҷетӣ бо назардошти 

ҷанбаҳои методии танзими касри буҷети давлатӣ; 

✓ татбиқи усулҳои муосири низоми танзими касри буҷети давлатӣ дар 

асоси таҷрибаи хориҷӣ; 

✓ пешниҳодҳо ҷиҳати танзими давлатии касри буҷети Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар асоси омӯзиши тамоюлҳои сохторӣ ва институтсионалии 

нишондиҳандаҳои асосии касри буҷет дар иқтисоди миллӣ; 

✓ баҳогузории самаранокии сиёсати буҷетӣ ва иҷроиши тадбирҳои 

танзими касри буҷет ва самтҳои танзими он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

✓ самтҳои афзалиятноки мукаммалсозии сиёсати буҷетӣ дар асоси 

моделҳои танзими касри буҷети давлатӣ ва дурнамои он барои давраи то 

соли 2030. 
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Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии кори 

диссертатсиониро ақидаҳои назариявии мактабҳои иқтисодӣ ва дигар 

олимони ватанию хориҷӣ, санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ оид ба васеънамоии 

сарчашмањои танзими касри буҷетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил 

медиҳанд, ки онҳо дар амал асоснок карда шудаанд. Инчунин, таҳқиқоти 

диссертатсионӣ таҳлил ва омўзиши асосҳои назариявии-методологӣ ва илмии 

бисёрсолаи муаллифро доир ба ҷанбаҳои гуногуни муаммоҳои такмили  

самаранок истифодабарии сарчашмаҳои танзими касри буҷет фаро 

гирифтааст. Таҳқиқоти методологию назариявии гузаронидашуда метавонад 

дар оянда ҳамчун базаи маълумот барои гузаронидани таҳқиқотҳои 

методологӣ-назариявии буҷет ва низоми буҷетӣ, таҳияи санадҳои меъёриву 

ҳуқуқии танзими касри буҷет истифода гарданд. Аҳамияти амалии кори 

диссертатсионӣ бо истифодаи санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, маълумотҳои омори 

расмӣ, маълумотҳои Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии 

Тоҷикистон ва дигар маълумотҳои расмӣ асос ёфта, натиҷаҳои таҳқиқоти 

амалии гузаронидашуда ва тавсияҳои амалии барои такмили танзимнамоии 

касри буҷети давлатӣ пешниҳодшуда метавонанд дар оянда дар низоми 

идоракунии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Раёсатҳои молияи 

шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ барои самаранок истифодабарии воситаҳои буҷетӣ 

кумак кунанд, инчунин барои муҳаққиқони ватанию хориҷӣ ва институтҳои 

муҳими давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба низоми истифодабарии 

сарчашмањои касри буҷетӣ хизмат мекунанд.  

Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳо бо гузаронидани таҷрибаҳо, дақиқии 

маълумотҳо, кифоягии маводҳои таҳқиқотӣ, коркарди омории натиҷаҳои 

таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо ба таҳлили 

илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ асос меёбанд.   

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї.  Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ ба бандҳои зерини Шиносномаи феҳристи ихтисосҳои КОА-и 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.07 - Молия, 

муомилоти пулӣ ва қарз, мувофиқат мекунад: банди 2. Молияи давлатӣ, 
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минтақавӣ ва маҳаллӣ, зербандҳои: 2.4. Пешгӯӣ ва банақшагирии буҷетию 

андозӣ дар иқтисоди бозорӣ; 2.6. Назарияи танзими низоми буҷетию андозӣ; 

2.16. Сиёсати буҷетию андозии давлат дар иқтисоди бозорӣ; 2.18 - 

Механизмҳои тақсимкунии воситаҳои буҷетӣ; 2.20. Дигаргунсозии системаи 

буҷетию андозӣ дар давраҳои гуногуни рушди иқтисодиёт: афзорҳо ва 

амсилаҳои мувофиқсозӣ мувофиќат менамояд. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар таҳқиқот. 

Натиҷаҳои асосӣ ва паҳлуҳои кори диссертатсионӣ дар конференсия ва 

семинарҳои илмӣ-амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ (солҳои 2019-2022) 

маъруза карда шудаанд. Паҳлуҳои алоҳидаи таҳқиқоти диссертатсионӣ барои 

мактабҳои олии ҷумҳурӣ тавсия гардида, дар низоми буҷети давлатӣ мавриди 

истифода қарор гирифтаанд. Хулоса, пешниҳодҳо ва тавсияҳои методӣ, ки 

дар диссертатсия манзур шудаанд, дар корҳои илмии муаллиф, аз ҷумла, 4 

мақола дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва маводҳои конференсия 

интишоршуда, инъикос гардидаанд. 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Муқаррароти асосӣ ва 

натиҷаҳои таҳқиқот дар маҷаллаҳои илмиву маърӯзаҳои конференсияҳои 

илмӣ-амалии байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ дар давраи солҳои 2019-2022: 

маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи “Такмили 

муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ дар рушди иқтисоди миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”, Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат (ш. Душанбе, с. 

2020); маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзуи 

“Ислоҳоти низоми идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ: моделҳои 

муосири самаранокии он”, Академияи идоракунии давлатии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ш. Душанбе, с. 2021); маводи 

конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзуи “Муаммоҳои рушди 

иқтисоди миллӣ дар шароити ҷаҳони пасокоронавирусӣ”, Донишкадаи 

сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва хизмат (ш. Душанбе, с. 2021); маводи конференсияи 

илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзуи “Муносибатҳои молиявӣ-қарзӣ 

муаммоҳо, роҳҳои рушд ва дурнамо”, Донишкадаи сайёҳӣ, соҳибкорӣ ва 
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хизмат (ш. Душанбе с. 2021); маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ 

дар мавзуи “Механизмҳои молиявию қарзии татбиқи ҳадафҳои стратегии 

рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон”, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (ш. Душанбе, 

с. 2022); маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзуи 

“Консепсияҳои инкишофи потенсиали илмии ҷамиятӣ”, Ҷумҳурии Чехия (ш. 

Прага, с. 2022); маводи конференсияи илмӣ-амалии байналмилалӣ дар мавзуи 

“Илм ва технология”, Ҷумҳурии Қазоқистон (ш. Алмаато, с. 2022) баён карда 

шудаанд.  

Инчунин, натиҷаи таҳқиқот дар фанҳои таълимии «Буҷет ва низоми 

буҷетӣ», «Низоми хазинадорӣ», «Назорати давлатии молиявӣ», 

«Мониторинги молиявӣ», «Молия», «Асосҳои молия ва қарз», «Идораи 

молияи давлатӣ» дар Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории 

Тоҷикистон ва Донишгоҳи миллии Тоҷикистон: истифода шудаанд. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Муқаррароту натиҷаҳои 

асосии таҳқиқоти диссертатсионӣ дар 16 мақола чоп гардида, ки ин 5,9 ҷузъи 

чопӣ (аз он ҷумла, 1,1 ҷ.ч. аз худи муаллиф), аз инҳо 4 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нашр 

расидааст. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз феҳристи ихтисораҳо, 

муқаддима, тавсифи умумии таҳќиќот, се боб, хулоса, тавсияҳо оид ба 

истифодаи амалии натиҷаҳо, рӯйхати адабиёт аз 152 номгӯй,  интишорот аз 

рӯйи мавзуи диссертатсия ва замимањо иборат буда, дар маҷмуъ дар ҳаҷми 

200 саҳифа навишта шудааст. Кори диссертатсионии мазкур аз 32 ҷадвал, 10 

расм ва 11 замима иборат мебошад.  
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БОБИ 1. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДИИ ТАНЗИМИ КАСРИ 

БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ ДАР ШАРОИТИ МУОСИР 

 

1.1. Таҳаввулоти назариявии танзими касри буҷети давлатӣ 

 

Дар ташаккул ва рушди иқтисодиёти давлатҳои алоҳида нақши 

ҳалкунандаро танзими давлатӣ, ки дар доираи сиёсати иқтисодии 

интихобнамудаи давлат амалӣ карда мешавад, мебозад. Яке аз механизмҳои 

хеле муҳим, ки ба давлат имкон медиҳад танзими иқтисодӣ ва иҷтимоии 

рушди ҷомеаро амалӣ намояд, низоми молиявии ҷомеа буда, звенои асосии 

он буҷети давлатӣ ба шумор меравад. Ба андешаи мо, ду низоми хеле зиёд 

тафовутдоштаи банақшагирии буҷет ва танзими касри буҷетро ҷудо намудааст: 

марказонидашуда ва ғайримарказонидашуда. Танзими марказонидашудаи 

касри буҷет идоракунии марказонидашудаи даромадҳои андозӣ ва дар заминаи 

иерархияи мутобиқшударо дар назар дорад.  

Хеле саривақтӣ мешавад, агар чунин таҷрибаҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ татбиқ карда шаванд, хусусан кам кардани хароҷотҳои 

такроршаванда, таҷдиди назар намудани хароҷотҳои дуюмдараҷа, кам 

кардани гаронии андозҳо, ки боиси касри буҷет мегарданд. Ба ақидаи мо хуб 

мешуд, ки бо татбиқи ин таҷриба ба мақомотҳои маҳаллӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ чунин ваколатҳо дода шавад ва масъулияти пурранамоии 

буҷетҳои маҳаллӣ зиёдтар карда шавад.  

Танзими ғайримарказонидашудаи касри  буҷет дастраскунии субсидияҳо, 

ҷубронҳо ва грантҳои ба ҳудудҳои дар назар дорад. Дар таҳқиқоти 

диссертатсионӣ ба сифати мисоли чунин низом таҷрибаи Фаронса оварда 

шудааст, ки ба заминаи қонунии рушдёфта такя менамояд. 

Буҷети давлатӣ механизмест, ки ба давлат имкон медиҳад сиёсати 

иҷтимоӣ ва иқтисодии худро дар амал татбиқ намояд. Ҳаракати фаъолонаи 

мамлакатҳо бо роҳи иқтисоди бозорӣ, рушди инноватсионии иқтисоди миллӣ 
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аз бисёр ҷиҳат бо шарофати фаъолияти самараноки низоми буҷетии 

мамлакат амалӣ мегардад.   

Буҷети давлатӣ звенои асосии низоми молиявии мамлакат буда, 

муносибатҳои иқтисодиро оид ба ташаккул, тақсим ва истифодаи фонди 

пулии марказонидашуда инъикос менамояд. Давлат бо ёрии буҷети давлатӣ 

имкон дорад захираҳои молиявиро ба самтҳои муҳим ва ҳалкунандаи рушди 

иҷтимоӣ ва иқтисодӣ равона кунад. Маҳз, тавассути буҷети давлатӣ 

азнавтақсимкунии даромади миллӣ байни соҳаҳо, минтақаҳо ва бахшҳои 

фаъолияти ҷамъиятӣ амалӣ карда мешавад.  

Буҷет равшан нишон медиҳад, ки захираҳои молиявӣ аз субъектҳои 

хоҷагидории гуногун чӣ тавр ба ихтиёри давлат ворид мешаванд, оё ҳаҷми 

захираҳои марказонидашудаи давлат ба андозаи талаботи он мувофиқат 

мекунанд?  

Буҷети давлатӣ ба рушд ва болоравии соҳаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, 

тезонидани суръати прогресси илмӣ-техникӣ, навсозӣ ва такмили манбаи 

моддӣ-техникии истеҳсоли воситаи ҷамъиятӣ таъсири воқеӣ мерасонад.   

Дар шароити муосири инкишофи муносибатҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

буҷети давлатӣ ба сифати воситаи асосии сиёсати иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва 

буҷетӣ-андозӣ баромад намуда, дар аксар мамолики хоҷагии ҷаҳонӣ солҳои 

охир таҳти таъсири омилҳои мухталиф бо каср дучор мегардад. 

Мавриди зикр аст, ки таҳқиқи нокифояи назариявӣ ва консептуалии касри 

буҷет на танҳо як муддати тулонӣ ба эътироф нашудани он, балки ба таҳияи 

модел ва роҳҳои идоракунии он, таҳқиқи тавсифоти миқдориву сифатии 

зуҳуроти мазкур боис гардид.  

Бояд ёдрас шуд, ки дар шароити муосир сабабҳои асосии касри буҷет дар 

иқтисодиёти мамлакатҳо зуҳуроти буҳронӣ, равандҳои инфлятсионӣ, афзоиши 

қарзи давлатӣ, маҳдудшавии базаи андозбандӣ ва ғайраҳо буда метавонанд. 

Аз ҷониби дигар, касри буҷет оқибати манфии сиёсати иқтисодие мебошад, ки 

ба маҳдудсозии базаи андозбандӣ, пешниҳоди имтиёзҳои андозии 
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ғайриоқилона, тавсеаи дахолати давлат ба иқтисодиёт ва афзоиши хароҷоти 

давлатӣ равона гардидааст. 

Мавқеи ду равияи асосии адабиёти иқтисодиро доир ба масъалаи касри 

буҷет, сатҳ ва оқибатҳои таъсири он ба иқтисоди миллӣ таҳлил намуда, 

диссертант андешаҳои намояндагони мактабҳои классикии иқтисоди сиёсиро 

бо мавқеи кейнсгароӣ муқоиса менамояд. Фарзияи асосии равияи якум дар он 

асос меёбад, ки агар норасоии буҷети давлатӣ аз ҳисоби воситаҳои буҷетӣ 

маблағгузорӣ гардад, пас ҳолати мазкур ба татбиқи ғайрисамарабахши 

меҳнат оварда мерасонад. Равияи дуюм бошад, дар он ифода меёбад, ки 

давлат тақозоро тавассути буҷети давлатӣ ҳавасманд карда метавонад ва 

ҳамин тавр, онҳо сатҳи баланди дахолати давлатиро ба иқтисодиёт асоснок 

намудаанд.  Мувофиқи ақидаи вай давлат бояд: 

1. Маблағгузории давлатиро ҳавасманд намояд (агар он самараи 

иқтисодӣ ҳам надошта бошад); 

2. Сиёсати «пулҳои арзон»-ро гузаронад (яъне дар муомилот ҳамон 

миқдори пулро таъмин намояд, ки он ба коҳишёбии меъёри фоиз оварда 

расонад), ҳатто дар шароити ҷараёни таваррум. 

Мазмуни ғояи асосии модели (амсилаи) Дорнбуш низ дар он аст, ки дар 

мавриди пешниҳоди ногаҳонии пули локалӣ (ба истилоҳ “Шоки монетарӣ”) 

қурби асъори мазкур коҳиш меёбад. Ҳамзамон, дар марҳилаи аввал ин 

падида, яъне коҳишёбии қурби асъор шадид мегардад2. 

Ин чораҳо аз ҷониби давлат бояд гузаронида шаванд. Назарияи 

кейнсионӣ тавозуннокии буҷетро инкор намуда, касри буҷетро барои 

ҳавасмандкунии иқтисодиёт иҷозат медиҳад. Зиёдшавии касри буҷети 

давлатӣ оқибат дар иқтисодиёт ба пайдошавӣ ва афзунгардии қарзи давлатӣ 

оварда мерасонад. 

Таҳқиқотҳои гуногун оид ба назарияи каср якчанд консепсияи (нуқтаи 

назари) сиёсати буҷетиро муайян намуданд: тавозунӣ, зиддисиклӣ ва 

 
2 Мархудаев Э.Ф. Обменный курс как инструмент сдерживания инфляции по модели 

Дорнбуша // Экономика, информатика и статистика, №3, 2008, с.2 
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функсионалӣ3. Асоси консепсияи тавозунӣ дар он аст, ки буҷет ҳамасола бояд 

тавозуннок карда шавад. То вақтҳои охир буҷет ҳамасола тавозуннок карда 

шуда, мақсади сиёсати молиявӣ шуморида мешуд. 

Консепсияи зиддисиклӣ бошад, ба он асос ёфтааст, ки буҷет бояд на 

ҳамасола, балки дар давоми сикли иқтисодӣ тавозуннок карда шавад. 

Консепсияи функсионалӣ бо ақидаи ба ном молияи функсионалӣ вобаста 

мебошад. Мутобиқи ин консепсия, мақсади молияи давлатӣ ин на таъмини 

тавозуннокии буҷет, балки таъмини тавозуннокии иқтисодиёт мебошад. Дар 

ин ҳол ба устувории макроиқтисодӣ ба воситаи бақияи устувори мусбат ва 

ҳам ба касри устувори буҷет ноил шудан мумкин аст. Ҳамин тариқ, 

тавозуннокии буҷет дар ин консепсия мушкилоти дуюминдараҷа ҳисоб 

мешавад. 

Сабабҳои ба вуҷуд омадани касри буҷетро ба гурӯҳҳои зерин ҷудо 

кардан мумкин аст: 

- якум, зиёдшавии хароҷотҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ (қафомонии 

афзоиши даромадҳои буҷет нисбати зиёдшавии хароҷотҳои давлатӣ); 

- дуюм, ин натиҷаи ҳолатҳои фавқулодда, тағйиротҳои сиёсӣ ва табиии 

харобиовар, дар вазъияте, ки барои мубориза бо оқибатҳои он захираҳои 

давлатӣ нокифояаанд; 

- сеюм, касри буҷет мумкин аст бо зарурати маблағгузории 

сармоягузориҳои калон барои рушди иқтисодиёт, ки ба зиёдшавии 

хароҷотҳои давлатӣ нисбати даромадҳо оварда мерасонад, ба вуҷуд ояд. 

Ба ғайр аз ин, сабаби чоруми касри буҷет ноустуворӣ дар иқтисодиёт, 

харобшавии он, бесамаранокии сиёсати молиявию қарзии ҳукумат, ва ҳамчун 

оқибати он афзоиши хароҷотҳои бесамар, ноустувории асъори миллӣ, 

баландравии сатҳи таваррум мебошад.  

Ба ақидаи Улуғхоҷаева Х.Р. «Ҷамъоварии андозҳо – ин муаммои муҳиме, 

ки аз ҳалли он буҷети давлатӣ вобаста буда, ҳамзамон иҷрои вазифаҳои 

давлат вобаста аст. Дар ин ҳолат камкунии меъёри андозҳо ва зиёдкунии 

 
3 Толкачев С.А. Экономическая теория: учебник / - М.: ЮРАЙТ, 2019. – С. 410.  
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базаи андозҳо ҳамчун маҳаки асосии самаранокии амалинамоии фаъолияти 

низоми андоз ба ҳисоб меравад»4. Масъалаи андозаи имконпазири касри 

буҷет, таъсири он ба иқтисодиёт дар давраи кутоҳмуҳлат ва дарозмуҳлат дар 

шароити иқтисодиёти гузариш махсусан муҳим мегардад. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар иқтисодиёти тараққикарда 

касри буҷет 2-3%-и маҷмуи маҳсулоти дохилиро ё ин, ки 8-10%-и хароҷоти 

буҷетро ташкил медиҳад5. Агар андозаи каср аз ин нишондиҳандаҳо зиёд 

бошад, ин аз буҳрон дар иқтисодиёт, ноуҳдабароии ҳукумат оид ба назорати 

ҳолати молиявӣ далолат медиҳад. 

Ба ақидаи Мунавваров С.Б.: «Касри буҷет – ин категорияи иқтисодии 

объективии хоҷагии пулӣ аст. Дар шароити муосири хоҷагии пулии 

давлатҳои ИДМ омилҳои объективӣ бо омилҳои субъективӣ-вазъӣ 

алоқаманданд: дар инҷо эмиссияи пулҳои холӣ аз ҷумла на танҳо пулҳои 

эмиссионӣ, балки гардиши миллиардаи иқтисодиёти сиёҳ, лоиҳаҳои 

ғайриистеҳсолӣ, гумкунӣ ва дуздии маҳсулотҳо ва бисёр дигар ҳолатҳо ва 

ғайраҳо. Бисёри ин омилҳо ба назорату ҳисоботи ҷамъиятӣ дохил 

намешаванд»6.  

Азбаски касри буҷет ин падидаи молиявӣ буда, ба ҳодисаҳои фавқулодда 

мансуб нест, сифатан касри буҷет ҳархела шуданаш мумкин аст ва ин дар 

ҷараёни таснифи он аз рўйи нишонаҳои гуногун зоҳир мегардад.     

Дар назарияи иқтисод касри сохторӣ ва даврии (сиклии) буҷетро фарқ 

мекунанд7. Касри сохторӣ – фарқияти манфии даромаду хароҷоти буҷет дар 

низоми ҳозираи ташаккулёбии даромадҳо ва хароҷотҳои давлат (минтақа) 

дар шароити шуғли пурра (дар ҳолати сатҳи доимии муқарраргардидаи 
 

4 Улугходжаева Х.Р. Основные тенденции формирования налоговой политики 

Таджикистана в переходный период: теория и практика / - дисс. На соис. Учен. Степени док. 

экон.наук по специальности 08.00.01 – Экономическая теория. – Худжанд, 2014. – 315 с.  
5 Галина Я.Ш. Разработка пороговых значений бюджетных индикаторов с учетом мировой 

практики/ Я.Ш. Галина, Л.М. Павель // - Финансовая аналитика: проблемы и решения. - М.: 

«Финансы и кредит», 2016. – С. 20. 
6 Мунавваров С.Б. Государственный бюджет Республики Таджикистан: современное 

состояние и перспективы развития / - Автореферат диссер. на соис. учен. степени к.э.н. по 

специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение. – Москва, 1993. – 22с. 
7 Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник / С.Ф. Серегина // - М.: ЮРАЙТ, 2019. – С. 527.   
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бекорӣ) мебошад. Фарқияти касри ҳақиқии буҷет ва касри сохтории буҷет 

номи касри давриро гирифтааст. 

Сифати касри буҷет гуногун буда метавонад. Вобаста аз сабабҳои ба 

вуҷуд омаданаш вай чунин тасниф мешавад: касри фавқулодда, касри 

зиддибуҳронӣ, касри баъдибуҳронӣ. 

Асоси намуди якуми каср ҳолатҳои фавқулоддаанд (ҷангҳо, офатҳои 

табиӣ ва ғайра), ки аз онҳо эмин будан бисёр ҳам мушкил аст ё номумкин 

мебошад. 

Касри зиддибуҳронӣ бо зарурати маблағгузориҳои калони давлатӣ 

барои рушди иқтисод вобаста аст. Вай ҷараёни танзимкунии давлатии 

иқтисодро, саъйу кушиши таъмини алоқаҳои пешқадамро инъикос менамояд. 

Касри баъдибуҳронӣ падидаҳои буҳрониро дар иқтисод, харобшавии 

онро, бесамарии алоқаҳои молиявӣ-қарзӣ, ноуҳдабароӣ оид ба зери назорат 

гирифта натавонистани ҳолати молиявиро дар мамлакат инъикос менамояд. 

Ҳам дар ҳолати якум ва ҳам дар ҳолати дуюм касри буҷет дар натиҷаи буҳрон 

ва оқибатҳои он ба вуҷуд омадааст. Аз ҳамин сабаб касри аҳамияти 

ҳавасмандкунӣ дошта ва аҳамияти ҳавасмандкунӣ надоштаро фарқ мекунанд. 

Вобаста аз сохти буҷетии мамлакат касри буҷети ҷумҳуриявӣ ва буҷетҳои 

маҳаллӣ, инчунин буҷети муттаҳидаро ҷудо мекунанд. 

Назарияи маблағгузории касрӣ8 ҷалб намудани касрро дар барномаҳои 

буҷетии рушд талаб мекунад. Дар ин ҳолат афзоиши маблағгузории касрӣ ба 

афзоиши сармоягузорӣ, инноватсионӣ ва соҳибкорӣ оварда мерасонад. 

Истеҳсоли молҳои сармоягузорӣ бар хилофи молҳои истеъмолии ҷорӣ ба 

зиёдшавии иқтидори истеҳсолии мамлакат ва бинобар ин, ба васеъшавии 

манбаи даромадҳои буҷети сатҳҳои гуногун сабабгор мегардад. Агар 

афзоиши хароҷотҳои буҷетӣ бо сабаби зарурати дастгирии талаботҳои ҷории 

аҳолӣ ба вуҷуд ояд, зиёдшавии қарзи давлатӣ бори онро ба зиммаи наслҳои 

оянда мегузорад. 
 

8 Есаулова Л.Г. Дефицитное финансирование расходов государственного бюджета: 

теретические аспекты / Л.Г. Есаулова // - Инжинерные системы и технологии: серия эконмика и 

бизнес, 2005. – С. 56-62. 
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Профессор Умаров Ҳ.У. дар мақолаи худ «Амнияти озуқаворӣ дар 

Тоҷикистон: дурнамо ва монеаҳо» қайд мекунад, ки амнияти озуқавории 

кафолатнок бо арзиши ҳадди ниҳоии баробар ба 70-75% истеҳсолоти худӣ 

дар ҳаҷми умумии маҳсулотҳои истеъмолӣ дар саросари кишвар муайян 

карда мешавад. Маълумотҳо нишон медиҳанд, ки хароҷот ба озуқаворӣ дар 

соҳаи хароҷотҳои умумии аҳолӣ дар тамоми давраи таҳлилшаванда бештар 

аз 50 фоизро ташкил медиҳад. Дар миқёси кишвар ин нишондиҳанда хеле 

таъсирбахш аст. Инчунин, муаллиф чунин мешуморад, ки «хароҷот барои 

озуқа дар ҳаҷми хароҷотҳои умумии аҳолӣ набояд аз 50 фоиз зиёд бошад ва 

дар оянда бошад, бо назардошти ба амал баровардани тадбирҳои тезонидани 

тараққиёти сармояи инсонӣ на бештар аз 30-35 фоизи хароҷотҳои умумиро 

ташкил диҳад9».  

Вобаста аз мундариҷаи иқтисодӣ ва самти таъсиррасонии каср, касри 

буҷетии фаъол (активӣ) ва ғайрифаъол (пассивӣ)-ро фарқ намудан мумкин 

аст. 

Касри фаъол дар натиҷаи барзиёдии хароҷотҳои буҷет ба вуҷуд меояд. Ё 

бо ибораи дигар касри фаъол дар натиҷаи манёвркунии фаврии давлатии бо 

меъёрҳои молиявӣ (андозаи андозбандӣ, намудҳои алоҳидаи хароҷотҳо) ба 

вуҷуд меояд. Мувофиқи назарияи Ҷ. Кейнс ин гуна каср ба афзоиши 

даромади миллӣ мусоидат мекунад10.  

Касри ғайрифаъол бо сабаби камшавии воридоти андозӣ ва ғайра ба 

вуҷуд меояд. Касри ғайрифаъол дар натиҷаи поёнравии суръати афзоиши 

даромади миллӣ, ММД пайдо мешавад ва ин ба пастшавии воридоти андозӣ 

– асоси манбаи даромади буҷет оварда мерасонад. 

Аз рўйи хусусияти пайдоишаш касри тасодуфӣ ва ҳақиқиро фарқ 

мекунанд. Касри тасодуфии буҷет, ки боз хазинавӣ низ номида мешавад, аз 

 
9 Умаров Ҳ.У. Амнияти озуқаворӣ дар Тоҷикистон: дурнамо ва монеаҳо. Рӯзномаи Азия -

плюс http://news.tj. 16.10.2014. 
10 Кейнсианство. Теория дефицитного финансирования и теория циклического 

балансирования / - [эллектронный ресурс]: - URL: -  http://www.bibliotekar.ru/ 2-8-58-

gosudarstvennye-finansy/ 80.htm. 

http://www.bibliotekar.ru/
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сабаби ба амал омадани фосилаи хазинавӣ дар воридшавӣ ва хароҷоти 

маблағҳо ба вуҷуд меояд.  

Касри ҳақиқӣ ё буҷетӣ на дар натиҷаи таъхири тасодуфии муваққатии 

воридоти даромадҳо ба буҷет ва ҷадвали пешгузари ба ҷо овардани 

хароҷотҳо, балки зиёдшавии хароҷот аз нақшаи буҷет ва қафомонии воқеии 

он аз даромадҳо ба вуҷуд меояд. Ин намуди каср одатан дар қонун дар бораи 

буҷет барои соли навбатии молиявӣ ба намуди андозаи ниҳоӣ пешбинӣ карда 

мешавад, лекин дар ҷараёни иҷроиши буҷет аз он кам ва зиёд буда метавонад.  

Нисбати нақша касри буҷетро ҳамчун пешакӣ дар қонун дар бораи 

давраи ояндаи молиявӣ пешбинишуда (нақшавӣ) ва ғайринақшавӣ (тасодуфӣ, 

лекин на ҳама вақт хазинавӣ) тавсиф намудан мумкин аст. Касри 

ғайринақшавӣ аз сабаби ғайричашмдошт кам шудани ҳаҷми даромадҳо, 

зиёдшавии хароҷотҳо дар соли ҷорӣ пайдо мешавад. Амали бениҳоят манфӣ 

ин секвестркунонии (буридани) хароҷотҳои буҷет дар ҷараёни иҷроиши он бо 

мақсади барҳам додани касри ғайринақшавӣ мебошад. Аз рӯйи давомнокиаш 

касри буҷетро ба доимӣ (мунтазам) ва муваққатӣ (даврӣ) ҷудо намудан 

мумкин аст. Касри доимӣ (мунтазам) сол аз сол дар давоми давраи дуру дароз 

ба вуҷуд меояд ва аз ҷиҳати идоракунӣ мураккаб мебошад. Сабабҳои асосии 

мавҷудияти ин намуди каср дар давраи дуру дарози буҳрони иқтисодӣ, 

ҷангҳои тулонӣ ва хароҷотҳои аз ҳад зиёди ҳарбӣ дар замони осоишта, 

ҳодисаҳои фавқулодда, барномаҳои сармоягузории гарони бе муҳлати 

муайяни талофӣ, ки ба даҳсолаҳо кашол дода шудааст, мебошад. 

Давомнокии касри муваққатӣ (даврӣ) бар хилофи касри доимӣ 

(мунтазам) ба як чанд моҳ, сол баробар шуданаш мумкин ё дар давоми 3-5 

сол пайдарҳам такрор шуда метавонад. Ин намуди каср барои пушонидан он 

қадар ҳам мушкил нест, зеро асоси онро на ҷараёни буҳрони ҷиддӣ дар 

иқтисодиёт, балки як қатор сабабҳои объективӣ (офатҳои табиӣ ва ғайра) ва 

субъективӣ (хатогиҳо дар банақшагирӣ ва пешгӯикунӣ, тағйирёбии нархҳо 

дар бозорҳои мол ва қоғазҳои қиматнок) ташкил мекунад. Вобаста ба самти 
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истифодабарии маблағҳо касри буҷети ҷорӣ (касри ҷорӣ) ва касри барномаи 

буҷетии рушд (касри инвеститсиониро)11 фарқ мекунанд.  

Дар вақти ба вуҷуд омадани каср муайян намудани нишонаҳои хос ва 

шаклҳои зуҳури он ва ҳаракат кардан барои кам намудани тарафҳои манфии 

каср дар чорчӯбаи муайян ва хосиятҳои мусбии он бисёр ҳам муҳим мебошад. 

Истифодаи пурраи захираҳои дохилии ба тавозундарории буҷетҳои 

сатҳи гуногун барои кам кардани ҳаҷми маблағҳои қарзӣ дар бозори беруна, 

қарзи давлатӣ ва хароҷотҳо оид ба хизаматрасонии он мусоидат менамояд. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки маҳз буҷети дар сатҳи минтақа ва 

маҳаллӣ тавозуннокшуда омили асосии устувории макроиқтисодӣ мебошад. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон танзими ҳаҷми касри буҷети давлатӣ яке аз 

вазифаҳои асосии раванди буҷетӣ мебошад, зеро динамикаи тағйирёбии 

нишондиҳандаи мутаносибияти касри буҷет ба ҳаҷми маҷмуи маҳсулоти 

дохилӣ чандон устувор нест. Бинобар ин, баҳри иҷрои вазифаҳои стратегии 

рушди устувори иқтисоди мамлакат дар шароити ҷой доштани касри буҷет ва 

қарзи давлатии берунӣ, ташаккули сохтори мувозини буҷети давлатӣ 

муҳимияти махсусро касб менамояд. 

Ҷадвали 1.1.1. - Таҳаввулоти ақидаҳо оид ба муносибатҳои буҷетӣ ва касри он* 

Гурӯҳбандии 
ақидаҳо 

Олимон Ақидаҳо 

Мактабҳои 
иқтисодӣ 

Мактаби классикӣ - А. 
Смит ва Д. Рикардо,  
мактаби марксистӣ -  
К. Маркс, мактаби 

кейнсионӣ - Ҷ.М. 
Кейнс, мактаби 
Монетаристон –  
М. Фридман,  
мактаби неокейнсионӣ 
- Ҷ.Р. Коммонс ва 
дигарҳо. 

Мактаби классикӣ, ки асосгузораш Адам Смит 
мебошад, исрор менамояд, ки истифодаи 
воситаҳои пулии давлат барои маблағгузории 
касри буҷет ба истифодабарии ғайриистеҳсолии 

меҳнати самарабахш оварда мерасонад. Ҷ.М. 
Кейнс ақида дорад, ки: 1. Маблағгузории 
давлатиро ҳавасманд намояд (агар он самараи 
иқтисодӣ надошта бошад ҳам); 2. Сиёсати 
«пулҳои арзон»-ро гузаронад (яъне дар муомилот 
ҳамон миқдори пулро таъмин намояд, ки он ба 
коҳишёбии меъёри фоиз оварда расонад), ҳатто 
дар шароити ҷараёни таваррум. Равиши 
монетаристӣ муайян мекунад, ки касри буҷет 
падидаи манфист, чунки он равандҳои 
таваррумро метезонад, сармоягузории хусусиро 
пахш мекунад ва рушди истеҳсолотро бозмедорад 

 
11 Подсевалова Е.Н. К вопросу о природе бюджетного дефицита / Е.Н. Подсевалова, Л.А. 

Митюрникова // - Сетевой научный журнал, Москва, 2017. – С. 17-28.   
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Идомаи ҷадвали 1.1.1 

Олимони 
хориҷӣ  

Э. Ханушек,  
Г. Хатри,  
Г.М. Левин,  
М. Фаррел,  
М.П. Афанасев,  
Н. Франческо ва  
Н.В. Шаланов,  
Г. Минза,  
Ҷ.М. Кларк,  
Ҷ.Р. Коммонс,  
В. Танзи 

 “Давраи гузариш” ба буҷет гаронии назаррасро 
пеш овард ва тағйир додани чунин ҳолат дар 
ояндаи наздик хеле душвор мебошад. Бархе чунин 
мепиндоранд, ки зимни гузариш аз иқтисоди 
нақшавӣ ва сохтори бозорӣ ба касри буҷет роҳ 
додан лозим нест, ба ин нигоҳ накарда, 
мамлакатҳое, ки ба ин гурӯҳ шомиланд ва низоми 
қатъии буҷетиро ҷорӣ намудаанд, боз ҳам талабот 
ба маблағгузорӣ комилан назаррас мебошад. 
Назарияи институтсионалии тақсимоти боигарии 
миллӣ - буҷет ҳамчун боигарии миллӣ байни 
институтҳо бояд одилона тақсим карда шавад. 

Олимони рус А.В. Малсева,  
С.В. Корол,  
А.И. Базетская,  
А.И. Романенков, В.В. 
Ковалев,  
В.П. Литовченко, 
М.М. Прошунин, Н.В. 
Шаланов,  
О.Н. Горбунова, Э.В. 
Алехин,  
В. Тушина,  
В.В. Ковалев,  
В.П. Литовченко, Д.Е. 
Фадеев,  
М.В. Романовский,  
Т.А. Фролова,  
Т.В. Сорокина,  
А.Г. Грязнова  

Самаранок истифодабарии сарчашмаҳои 
рӯйпушнамоии касри буҷети давлатӣ ҳамчун 
қобилияти аз давраи ташаккулёбӣ назорат 
намудани буҷет аз ҷониби институтҳои давлатӣ 
такя намудааст. Усули умедбахштарин ва 
нисбатан беҳтар таҳияшудаи барномавӣ – ҳадафӣ 
эътироф шудааст, ки дар солҳои 70-80 дар 
Иттиҳоди Шуравӣ васеъ истифода мешуд. 
Воситаҳои ҷалбшудаи буҷети давлатӣ бояд танҳо 
барои лоиҳаҳои сармоягузорӣ равона гарданд. 
Яке аз механизмҳои муҳиме, ки ба давлат барои 
амалӣ намудани танзими иқтисодӣ ва иҷтимоӣ 

имкон фароҳам месозад, механизми молиявӣ, 
яъне звенои асосии он буҷети давлатӣ мебошад. 

Олимони 
ватанӣ 

Р.К. Раҳимов,  

Н.Қ. Қаюмов,  
Т.Н. Назаров,  

Л.Ҳ. Саидмуродов, А.Р. 

Ҳасанов,  
Б.И. Боймирзоев, Д.Ю. 
Рустамов,  

Д.Б. Қодирзода,  
З. Султонов,  

З.А. Раҳимов,  

И.Р. Иброҳимов,  
Б.М. Шарипов, 
М.Т. Каримова, 

 Ҳ.А. Одинаев,  

Ҳ.М. Умаров,  

О.Ҳ. Давлатшоев, Р.А. 
Абдуллаева, С.Б. 
Мунавваров,  
У. Алимардонов, Ф.М. 

Муминова, Ф.С. 
Обидов,  

Х.Р. Улуғхоҷаева,  

«...сохтори аграрии шуғл ба паст шудани 
ҳосилнокии меҳнат дар миқёси миллӣ, амиқтар 
шудани шумораи аҳолии аграрӣ, боиси 
қафомонии  саноатии мамлакат ва паст будани 
сатҳи зиндагии аҳолӣ оварда мерасонад». 
Ҷамъоварии андозҳо – ин муаммои муҳиме, ки аз 
он ҳалли он буҷети давлатӣ вобаста буда, 

ҳамзамон иҷрои вазифаҳои давлат вобаста аст. 
Дар ин ҳолат камкунии меъёри андозҳо ва 
зиёдкунии базаи андозҳо ҳамчун маҳаки асоси 
самаранокии амалинамоии фаъолияти низоми 
андоз ба ҳисоб меравад. Касри буҷет – ин 
категорияи иқтисодии объективии хоҷагии пулӣ 
аст. Дар шароити муосири хоҷагии пулии 
давлатҳои ИДМ омилҳои объективӣ бо омилҳои 
субъективӣ-вазъӣ алоқаманданд: дар инҷо 
эмиссияи пулҳои холӣ, аз ҷумла на танҳо пулҳои 
эмиссионӣ, балки гардиши миллиардаи 
иқтисодиёти сиёҳ, лоиҳаҳои ғайриистеҳсолӣ, 

гумкунӣ ва дуздии маҳсулотҳо ва бисёр дигар 
ҳолатҳо ва ғайраҳо. Бисёри ин омилҳо ба  
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Хотимаи ҷадвали 1.1.1 

 Я.Н. Юлдошев,  

Ғ. Ҷӯрабоев,  

У.С. Ҳикматов,  
Б. Шарбатов,  
М. Салимова,  
Д.Ю. Рустамов 

назорату ҳисоботи ҷамъиятӣ дохил намешаванд. 

Ақидаи 
муаллиф 

 Касри буҷет - ин категорияи иқтисодиест, ки 
муносибатњои номутавозинї вобаста ба 
барзиёдии хароҷот нисбат ба даромади буљети 
давлатї ба амал омада, боиси пайдо гардидани 
љалби маблаѓњои иловагї дар шакли пайдо 
гаштани ќарзи давлатї бо маќсади маблаѓгузорї 
ва таъмини рушди устувори иќтисоди миллї 
мебошад. 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси адабиёти илмии олимони ќайдшуда таҳия намудааст. 

Тавре аз таҳлили љадвали 1.1.1 ва таҳқиқотҳои олимони дар боло 

зикршуда бар меояд, усулҳои рӯйпушкунии касри буҷет аҳамияти махсуси 

методологиро касб менамояд. Дар аксар мамолики хоҷагии ҷаҳонӣ касри 

буҷетро бо роҳи ҷалби маблағҳо аз дохил ва хориҷи кишвар рӯйпуш 

менамоянд. Аз ин лиҳоз, проблемаҳои касри буҷет бевосита бо идоракунии 

қарзи давлатӣ алоқаманд мебошанд. Ташаккули низоми самарбахши касри 

буҷет ва қарзи давлатӣ дар он шароите имконпазир аст, ки агар тамоми 

омилҳои ба баландбардории пардохтпазирии мамлакат таъсиркунанда ба 

инобат гирифта шаванд. Дар ҳолати ба инобат нагирифтани омилҳои мазкур 

афзоиши қарзи давлатӣ ба амнияти иқтисодии мамлакат таҳдид менамояд.  

Тавре Грязнова А.Г. қайд менамояд, яке аз механизмҳои муҳиме, ки ба 

давлат барои амалӣ намудани танзими иқтисодӣ ва иҷтимоӣ имкон фароҳам 

месозад, механизми молиявӣ, яъне звенои асосии он буҷети давлатӣ 

мебошад12.  

 Ба ақидаи Давлатшоев О.Х, барќарорсозии молиявї ва ислоњоти 

корхонањо бо маќсади ба тиљорат гузаштан ба аксари онњо, ба воњидњои 

истењсолии ба бозор нигаронидашуда табдил додани онњо мусоидат 

менамояд. Барои ҳалли муаммои солимгардонии молиявӣ, пеш аз ҳама, 

 

 12 Грязнова А.Г. Финансы. Учебник. 2-е изд. / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, МЛ.Седова. – 

М.: Финансы и статистика, 2014. – С. 186. 
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ислоҳоти комплексии қарздоронро аз рӯйи пардохтҳо ба буҷетҳои ҳамаи 

сатҳҳо, фондҳои ғайрибуҷетии давлатӣ ба куллӣ бояд амалӣ гардонд13. 

Давлат маҳз, тавассути низоми молиявии худ фонди воситаҳои пулиро ба 

вуҷуд оварда, ба ташаккули фонди воситаҳои пулии ғайримарказонидашуда 

таъсир мерасонад. Дар баробари ин, ба ин васила бояд иҷроиши вазифаҳои 

ба зимаи мақомоти давлатӣ вогузоршударо таъмин менамояд. Аммо, аксар 

маврид низоми мазкур бо мушкилоте, ки дар шакли қарзи буҷетӣ ё касри 

буҷет ифода меёбанд, рӯ ба рӯ мегардад. 

Лозим ба ёдоварист, ки масоили мазкур ду даҳсолаи охир бо тағйироти 

назаррас дар иқтисоди ҷаҳон тавсиф мегардад, ки дар амиқгардии тақсимоти 

байналмилалии меҳнат, густариши ҳамгироии мамлакатҳо, шиддатпазирии 

равобити тиҷоратӣ миёни мамлакатҳо ва минтақаҳои алоҳида, пайдоиши 

гурӯҳҳои ҳамгироӣ ва дар ниҳоят афзоиши миқёси ҳаракати сармоя ифода 

меёбанд.  

Дар робита ба тағйироти зикршуда ва афзоиши касри буҷети давлатии 

мамолики алоҳидаи хоҷагии ҷаҳонӣ, яке аз зуҳуроти манфии ин давра, ки 

хоси иқтисоди бозорӣ мебошад ва солҳои 80-уми асри XX миқёси 

умумиҷаҳониро касб намуд, қарзи давлатии берунӣ аст. Дар ниҳоят зуҳуроти 

мазкур давлатҳои алоҳидаро ба буҳронҳои қарзӣ оварда расонид. Пас аз 

пошхӯрии собиқ давлати ИҶСШ ва пеш гирифтани сиёсати “дарҳои кушода”, 

озодкунии бозорҳо ва гузаронидани ислоҳоти иқтисодӣ, ки ба густариши 

дараҷаи ҳамгироии мамлакатҳо ба иқтисодиёти ҷаҳон мусоидат менамоянд, 

мушкилоти касри буҷет ва дар натиҷа афзудани қарзи давлатӣ барои аксар 

мамолики пасошуравӣ, аз ҷумла барои Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле мубрам ва 

рӯзмарра гардид.  

Аксар ҳолатҳо, далеле мавриди эътирофи омма аст, ки сабаби асосии 

қарзгирии мамолики рӯ ба инкишоф ва иқтисодиёти интиқолӣ аз дигар 

давлатҳо ва ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ зарурати маблағгузории 
 

13 Давлатшоев О.Х. Танзими давлатии тараққиёти хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон. рисолаи 

номзади илм, 2010. - С. 21. 
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такрористеҳсоли васеъ мебошад, яъне чунин тарзи инкишофи хоҷагидорие, ки 

барои гузариш ба муносибатҳои пешрафтаи бозорӣ ва иштирок дар 

муносибатҳои молиявӣ ва асъорӣ-қарзӣ дар шароити баробар бо мамолики 

пешрафтаи саноатӣ имкон фароҳам месозад. Ғайр аз ин, аксар мамлакатҳои 

хоҷагии ҷаҳонӣ, ҳам пешрафта ва ҳам рӯ ба инкишоф хароҷоти хешро бо 

даромад рӯйпуш карда наметавонанд, ки ба касри буҷет оварда мерасонад. 

Бинобар ин, дар чунин ҳолат масъалаи ҳаҷми имконпазири касри буҷет, 

таъсири он ба иқтисодиёт дар давраҳои кутоҳмуддат ва дарозмуддат, инчунин 

тарзҳои маблағгузории он  хеле муҳим мебошад.  

Дар заминаи омӯзиши адабиёти мухталифи иқтисодӣ хулоса карда шуд, 

ки пайдоиши касри буҷет сабабҳои мухталифро доро ва бо омилҳои гуногун 

алоқаманд мебошад, ки асоситарини онҳо дар расми 1.1.1 оварда шудаанд.   

 
 

Расми 1.1.1. - Сабаб ва омилҳои асосии пайдоиши касри буҷет* 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Тавре аз расми 1.1.1 бар меояд, касри буҷет, ин натиљаи таъсири омилњо 

ва сабабњои асосии овардашуда буда, дар барзиёдии хароҷот нисбат ба 

даромадҳои буҷет акс меёбад. 
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Ба андешаи мо, аз лиҳози методологӣ, аз шумораи асосии сабабҳои 

номбаршуда, пастравии истеҳсолот ва афзоиши бахши ниҳонии иқтисодиёт 

аҳаммияти зиёдтарро доро мебошанд. Мавҷудияти сабабҳои болозикр ба 

камшавии базаи андозбандӣ оварда мерасонад. Зеро, дар мавриди аввал 

камшавии истеҳсолот ба вуқуъ пайваста, фоидаи интизорӣ кам мегардад ва 

даромади буҷетӣ давлатӣ коҳиш меёбад. Дар натиҷа, нақшаи қисмати 

даромадҳои буҷети давлатӣ иҷро намегардад ва давлат ба қарзгирӣ рӯ меорад. 

Тавре В. Танзи (V.Tanzi) қайд менамояд, “давраи гузариш” ба буҷет 

гаронии назаррасро пеш овард ва тағйир додани чунин ҳолат дар ояндаи 

наздик хеле душвор мебошад. Бархе чунин мепиндоранд, ки зимни гузариш аз 

иқтисоди нақшавӣ ва сохтори бозорӣ ба касри буҷет роҳ додан лозим нест, ба 

ин нигоҳ накарда, мамлакатҳое, ки ба ин гурӯҳ шомиланд ва низоми қатъии 

буҷетиро ҷорӣ намудаанд, боз ҳам талабот ба маблағгузорӣ комилан назаррас 

мебошад14. 

Аз нигоҳи методӣ, касри буҷет на ҳамеша барои рушди иқтисодёти 

мамлакат ва динамикаи сатҳи зиндагии аҳолӣ комилан манфӣ буда метавонад. 

Ҳолати мазкур, қабл аз ҳама, аз сабабҳои пайдоиши касри буҷет ва самтҳои 

хароҷоти воситаҳои пулии давлатӣ вобастагӣ дорад. Агар воситаҳои 

молиявие, ки барзиёдии хароҷотро бар даромадҳо ташкил менамоянд, ба 

рушди иқтисод равона гарданд, барои инкишофи соҳаҳои афзалиятнок 

истифода шаванд, яъне самаранок мавриди истифода қарор гиранд, дар ин 

маврид дар оянда афзоиши истеҳсолот ва фоида хароҷоти ҷойдоштаро ҷуброн 

менамоянд ва дар маҷмуъ ҷомеа аз чунин каср бурд менамояд. Агар ҳукумат 

барномаи мушаххаси рушди иқтисодиро надошта бошад, барзиёдии хароҷот 

нисбат ба даромадҳо беасос арзёбӣ гардад, истеҳсолоти ғайрисамаранок 

ҷуброн карда шавад, пас касри буҷет ба таври ногузир ба афзоиши ҳолатҳои 

 

 14 Tanzi V. The Political Economy of Fiscal Deficit Reduction // Public Sector Deficits and 

Macroeconomic Performance / Ed. by W. Easterly, C.A. Rodriguez, K. Schmidt-Hebbel. – New York: 

Oxford Univ. Press and World Bank, 1994. - P. 514. 
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манфӣ дар рушди иқтисод, ки муҳимтаринашон густариши равандҳои 

инфлятсионӣ мебошанд, оварда мерасонад15.  

Дар миёнаҳои солҳои 30-юм бо шарофати иқтисодшиноси маъруфи англис 

Ҷ.М. Кейнс касри буҷети давлатиро ба сифати сарчашмаи танзими давлатии 

иқтисодиёт ба татбиқ намудан оғоз карданд. Ҳамин тариқ, дар охири асри XX 

воқеан мамлакате боқӣ намонд, ки аз набудани касри буҷети давлати хеш 

шаҳодат диҳад. 

Густариши дахолати давлатро ба иқтисодиёт Ҷ.М. Кейнс бо васеъсозии 

мустақими моликияти давлатӣ ва тағйирёбии ҳамаҷонибаи низоми иқтисодии 

мавҷуда алоқаманд намекард.  

Аз ҷумла, Ҷ.М. Кейнс чунин қайд менамояд: “Ман чунин асосеро барои 

фарз кардан надорам, ки низоми мавҷуда он омилҳои истеҳсолоти умуман 

истифодашавандаро бад истифода менамояд. Албатта, дар пешгӯии хатоҳо 

дар ҳисобкунӣ ҷой дошта метавонанд ва ҳангоми ба таври марказонидашуда 

қабул намудани қарорҳо низ онҳо ногузир мебошанд”16. 

Ба таври пурра коркард нашудани баъзе самтҳо ва ғояҳо дар назарияҳои 

Ҷ.М. Кейнс, мураккабият дар пешниҳоди онҳо баҳри шарҳи васеи ғояҳои ӯ 

имконоти зиёдеро ба вуҷуд оварданд, ки дар оянда ба пайдоиши намудҳои 

мухталифи кейнсгароӣ мусоидат намуданд ва онҳо бо афзалиятҳои 

консептуалӣ ва муқаррароти барномавии хеш фарқ менамуданд. 

Мейнстрим дар кейнсгароӣ чунин равияи ҷонибдорони назарияи Кейнс 

маҳсуб меёбад, ки бо номҳои Ҷ. Хикс, Э. Хансен ва П. Самуэлсон алоқаманд 

мебошад. Дар ин замина, ки Ҷ.М. Кейнс низ дар натиҷабахшии таъсири 

воситаҳои пулию қарзӣ ба раванди сармоягузорӣ шубҳа дошт, ҷонибдорони 

мактаби кейнсгароӣ (ортодоксҳо) ба таври оқилона омили пулиро ночиз ҳисоб 

намуда, аз таҳлили худ истисно намуданд. Онҳо диққати асосиро ба қисмати 

асосӣ, яъне ҳамкории мутақобилаи сармоягузорӣ ва даромади миллӣ равона 
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намуданд. Ҳамин тавр, варианти фискалии кейнсгароӣ ба вуҷуд омад ва ба 

сифати воситаи асосии танзими иқтисод буҷети давлатӣ эътироф карда шуд. Ҷ. 

Хикс соли 1937 ба ҳайси ифодаи мазмуни консепсияи Кейнс Ҷ.М. дар китоби 

худ модели пешниҳодкардаи худ ІS-LМ (І - сармоягузорӣ, S - пасандоз, L - 

талабот ба пул, М - пул) пешниҳод менамояд. Модели мазкур нишон медиҳад, 

ки меъёри фоизӣ ба нуқтаи баробарвазнии бозорҳои молӣ ва пулӣ майл 

менамояд17. 

Пайравони Ҷ.М. Кейнс, чунин мепиндоштанд, ки афзунсозӣ ё камсозии 

хароҷоти мустақими давлатӣ ва мутаносибан воридсозии тағйирот дар низоми 

андозбандӣ, вобаста ба марҳилаи сикл бояд шароити мувозинати динамикии 

тақозо ва арзаро дар дурнамои дарозмуддат таъмин намоянд. Афзунсозии 

қарзи давлатӣ бо сабаби номувозинии буҷет ҳамчун унсури таркибии рушди 

устувори иқтисодӣ баррасӣ мегардид. Масалан, дар таҳқиқотҳои худ Лаффер 

А. мафҳуми “Ҳадди андозситонӣ”-ро тавсеа намуда, зарурати усули муайян 

намудани ҳадди поёнии онро исбот намудааст18. Олимон Аткинсон Э.Б. ва 

Стиглитс Ҷ. дар самти рушди назарияи андозҳо саҳми назаррас гузоштаанд19. 

Пайравони Ҷ.М. Кейнс, ки ғояи маблағгузории хароҷоти давлатии 

афзояндаро аз ҳисоби зиёд намудани касри буҷет ҷонибдорӣ менамуданд, 

чунин андеша доштанд, ки шуғли пурраи бо арзиши фоизҳои пардохтшаванда 

аз рӯйи қарзҳо ва дигар уҳдадориҳои қарзӣ бадастоянда барои ҷомеа назар ба 

арзиши иқтисодӣ ва иҷтимоии бекорӣ арзонтар мебошад. Тавре болотар зикр 

намудем, нақши калидӣ дар ташаккул ва фузунсозии майл ба қарзгирии 

хориҷӣ ба касри буҷети давлатӣ тааллуқ дорад. Тањлили адабиёти иқтисодӣ 

ва таљрибаи љањонии танзими касри буљет, ба мо имкон дод, ки чаҳор тарзи 

маблағгузории касри буҷетро гурўњбандї намоем, ки ҳамдигарро пурра 

мекунанд. Дар ин бора расми 1.1.2 шаҳодат медиҳад. 

 
17 Хикс Дж. Стоимость и капитал. URL: http://www.klex.ru / books/ cost_and_capital.rar. 
18 Щербаков Г.В. Точки Лаффера, зона фискальных противоречий и степень согласия 

налогоплательщиков // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2019. Т. 27. №1. С. 49-62. 
19 Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Лекции по экономической теории государственного 

сектора: Учебник / Пер. с англ. под ред. Л.Л. Любимова.- М.: Аспект Пресс, 1995.- С. 6. 

http://www.klex.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
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Расми 1.1.2. -  Роҳҳо ва тарзҳои маблағгузории касри буҷет ва танзими он*  

Сарчашма: таҳияи муаллиф  

Мувофиќи расми 1.1.2 роњњо ва усулњои асосии танзими маблаѓгузории 

касри буљетро дар шароити муосир чунин роњандозї намудан мумкин аст:  

- Маблағгузорӣ аз ҳисоби андозҳо; 

- Маблағгузории пулӣ аз њисоби эмиссияи Бонки миллии Тоҷикистон; 

- Маблаѓгузорї аз њисоби фурӯши дороиҳои давлатї; 

- Маблағгузорӣ аз ҳисоби қарзи давлатї ва захирањои љалбшуда  

аз бозори молиявї. 

Њар як роњ ва тарзи танзими касри буљетии дар боло ќайдшуда, 

хусусиятњои хос ва маљмуи фишангњои таъсиррасони иќтисодї ва маъмуриро 

дорост, ки мухтасар онњоро дида мебароем. 

Маблағгузорӣ аз ҳисоби андозҳо. Бузургии касри буҷет кам шуда 

метавонад, агар даромадҳои андозии давлат зиёд шаванд. Мутаассифона, дар 

чунин ҳолат амалисозии сиёсати буҷети мувозин бо як қатор мушкилоти 

дорои хислатҳои иҷтимоӣ, сиёсӣ ва иқтисодӣ рӯ ба рӯ мегардад. Ғайр аз ин, 

ба андешаи баъзе иқтисоддонҳо ҳудудҳои объективии афзунсозии 

даромадҳои андозӣ мавҷуданд.   

Маблағгузории пулӣ аз њисоби эмиссияи Бонки миллии Тоҷикистон. Касри 

буҷети давлатиро аз ҳисоби интишори пулӣ рӯйпуш намудан мумкин аст. Аён 

аст, ки усули мазкур равандҳои инфлятсиониро тақвият мебахшад. Аз ин 

лиҳоз, дар қонунгузории аксар мамлакатҳо қарзгирӣ аз бонки миллӣ бо 

Маблағгузории пулӣ, аз њисоби 
эмиссияи Бонки миллии 

Тоҷикистон 

Маблағгузорӣ аз ҳисоби 
фурӯши дороиҳои давлатї 

Маблағгузорӣ  аз  
ҳисоби андозҳо 

Маблағгузорӣ аз  
ҳисоби қарзи 

давлатї ва бозори 
молиявї 

Маблағгузории 

касри буҷети 

давлатӣ 



34 
 

мақсади рӯйпуш намудани касри буҷет маҳдуд ё манъ карда шудааст. Барои 

аксар мамлакатҳое, ки дар ҳолати пастравии истеҳсолоти саноатӣ қарор 

доранд, қарзгирии зиёд дар бозори дохилӣ баҳри рӯйпушкунии 

ғайриинфлятсионии касри буҷет назар ба қарзгирии берунӣ, хусусан 

дарозмуддат қобили қабул нест. 

Маблаѓгузорї аз њисоби фурӯши дороиҳои давлатї. Мавриди зикр аст, ки 

баҳри рӯйпуш намудани касри буҷет давлат корхонаҳои бахши давлатӣ (дар 

раванди хусусигардонии онҳо), тилло ва ғайраҳоро фурӯхта метавонад. 

Давлатҳо бо чунин тарзи рӯйпушкунии касри буҷет кам рӯ меоранд, зеро дар 

ҳолати акс, ниҳоят тамоми дороиҳои мавҷуда фурӯхта мешаванд. Ҳамин 

тавр, дар оянда даромадҳои давлат кам мегарданд.  Хусусигардонии 

моликияти давлатӣ, ки тули солҳои 1992-1997 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

вуқуъ пайваст, мисоли чунин тарзи маблағгузории касри буҷети давлатӣ буда 

метавонад.  

Маблағгузорӣ аз ҳисоби қарзи давлатї ва захирањои љалбшуда аз бозори 

молиявї. Давлатҳо одатан тавассути гирифтани уҳдадориҳои қарзӣ ва 

фурӯши қоғазҳои қиматнок ба аҳолӣ, ба бонкҳои тиҷоратӣ ва ташкилотњои 

молиявии ѓайрибонкї, ки дар бозори молиявї амал мекунанд, касри буљетро 

танзим менамоянд. Бояд қайд намуд, ки дар шароити муосир ҳаҷми бақияи  

буҷет ва суръати афзоиши ММД ду омили муҳиме мебошанд, ки динамикаи 

қарзи давлатиро муайян месозанд. Зеро, касри буҷети давлатӣ ба афзоиши 

қарзи давлатӣ мусоидат намуда, барзиёдӣ (профитсит)-и буҷет имконияти 

адокунии қарзро фароҳам месозад. Рушди иқтисодӣ бошад, қисмати 

даромади буҷети давлатиро ғанӣ гардонида, баҳри пардохти қарз ва 

хизматрасонӣ, яъне фоизҳои он имконият фароҳам месозад. 

Маблағгузории қарзӣ, инчунин тавассути қарзҳои берунӣ амалӣ карда 

мешавад, ки тибқи қоида дар намуди қарзҳои давлатҳои хориҷӣ ё 

ташкилотҳои молиявию асъории байналмилалӣ ба даст оварда мешаванд. 

Ёдрас бояд шуд, ки чунин намуди маблағгузории касри буҷет ба афзоиши 

ҳаҷми қарзи давлатӣ оварда мерасонад. Яке аз роҳҳои иловагии ҳалли 
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мушкилоти касри буҷет қарзгирӣ дар бозори дохилӣ мебошад ва на ҳамеша 

пурмаҳсул мебошад. Дар баробари ин, на ҳамаи мамлакатҳо чунин тарзи 

маблағгузории касри буҷетро ба худ имкон дода метавонанд. Зеро, қарзгирӣ 

дар дохили мамлакат доимо ба коҳиши имконоти сармоягузории он оварда 

мерасонад, ки таъмини рушди иқтисодиро зери хатар мегузорад. Вобаста ба 

афзоиши сатҳи ҳамгироии иқтисоди мамлакат ба хоҷагии ҷаҳонӣ ва тавсеаи 

фаъолияти иқтисодии берунии корхонаҳои саноатӣ ҳиссаи корхонаҳои 

саноатӣ (ҳам давлатӣ ва ҳам хусусӣ) дар қарзҳои берунии давлатӣ зиёд 

мегардад. «Яке аз самтҳои муҳимтарини ислоҳоти муосири иқтисодӣ, ки дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад, ин азнавсозии сохтории 

иқтисодиёт мебошад. Дар баробари ин, бозсозии сохтори саноат бояд 

меҳвари он гардад, зеро маҳз дар соҳаи саноат арзишҳои нав ба вуҷуд 

меоянд, ки барои болоравии иқтисодиёти кишвар хеле заруранд»20. Чунин 

тамоюлҳои инкишоф бояд дар ҳалли қарзҳои кафолатдодашуда ба таври 

мусбат таъсир расонанд. 

Ҳамин тавр, танзими касри буҷети давлатӣ механизми истифодаи 

самараноки сарчашмаҳо, усулњо, фишангњои гуногунро бо маќсади нигоњ 

доштани устувории низоми молиявии давлат ва иќтисоди миллї бояд таҳияву 

дар амал татбиќ карда тавонад.  

Зимни таҳқиқот дар зербоби мазкур чунин натиҷаҳои илмии хусусияти  

навгонӣ дошта ба даст омаданд: 

1. Таҳқиқи таҳаввулоти консепсияҳои танзими касри буҷетӣ, барои 

гурӯҳбандии онњо (тавозунӣ, зиддисиклӣ ва функсионалӣ) имконият дода, 

исбот гардид, ки консепсияи молияи функсионалӣ ба шароити муосири 

иќтисоди миллии мо мусоид аст. Тибќи он мақсади нињоии танзими касри 

буљет ва молияи давлатӣ на таъмини тавозуннокии буҷет, балки таъмини 

устувории иқтисодиёт буда, он ба васеъкунии сарчашмањои танзими касри 

буљет ва самаранок истифода бурдани онњо ба рушди иқтисоди миллӣ, 
 

20 Низомова Т.Д. Азнавсозии корхонаҳо дар шароити бароҳмонии иқтисоди бозор. / 

Маводи конф. илмӣ-амалӣ «Душанбе сулҳ, илму маориф». Душанбе: ДДТТ, 2004. - С. 107. 
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нигаронида шудааст. Дар ин ҳолат рушди иқтисодӣ боиси пайдо шудани 

сарчашмаҳои васеи маблаѓгузорӣ гардида, барои бартараф намудани 

мањдудиятњои љойдоштаи касри буҷети давлатӣ ва низоми молиявии 

анъанавї самараи мултипликативӣ (фузунсозӣ)-и макроиқтисодиро ба миён 

меорад; 

2. Дар заминаи таҳлили ақидаҳои олимони ватаниву хориҷӣ, мафҳуми 

муаллифии касри буҷетӣ пешниҳод гардид, ки тибқи он - касри буҷет ин 

категорияи иқтисодиест, ки муносибатњои номутавозинї вобаста ба 

барзиёдии хароҷот нисбат ба даромади буљети давлатї ба амал омада, боиси 

пайдо гардидани љалби маблаѓњои иловагї дар шакли пайдо гаштани ќарзи 

давлатї бо маќсади маблаѓгузорї ва таъмини рушди устувори иќтисоди 

миллї мебошад. Исбот карда шуд, ки њолати касри буљети давлатї метавонад 

ба вазъи иқтисод ва рушди устувори он њам таъсири манфї ва ҳам таъсири 

мусбат расонида, яке аз индикаторҳои асосии танзими низоми молияи 

давлатӣ ва рушди иқтисоди миллї ба ҳисоб равад; 

3. Ошкор карда шуд, ки роњњо ва усулњои асосии танзими 

маблаѓгузории касри буљетро дар шароити муосир чунин роњандозї намудан 

мумкин аст: маблағгузорӣ аз ҳисоби андозҳо; маблағгузории пулӣ аз њисоби 

эмиссияи Бонки милии Тоҷикистон; маблаѓгузорї аз њисоби фурӯши 

дороиҳои давлатї; маблағгузорӣ аз ҳисоби қарзи давлатї ва захирањои 

љалбшуда аз бозори молиявї. Њар як роњ ва тарзи танзими касри буљети дар 

боло ќайдшуда, хусусиятњои хос ва маљмуи фишангњои таъсиррасони 

иќтисодї ва маъмуриро дорост; 

4. Муқаррар карда шуд, ки аз як ҷониб, қарзи давлатӣ сарчашмаи 

маблағгузории касри буҷет ва омили муҳими таъмини рушди иқтисодӣ буда, 

дар ҳолати таҳияи механизми самарабахши истифодаи он, вай баҳри ҳалли 

масоили мубрами иқтисоди миллӣ имкон фароҳам месозад. Аз ҷониби дигар, 

қарзи давлатӣ ҳамчун сарчашмаи маблағгузории касри буҷет барои 

инкишофи ояндаи иқтисод таҳдидҳоро эҷод месозад. Бинобар ин, дар 

назария ҳолати мазкур зимни иҷрои шартҳои амалиёти қарзии ҳатмӣ бояд 
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ҳалли худро пайдо намояд: арзиши захираҳои ҷалбшуда бояд камтар аз он 

самараи иқтисодие бошад, ки дар натиҷаи истифодаи онҳо дар иқтисодиёт ба 

даст овардан мумкин аст. 

 

1.2. Ҷанбаҳои методии танзими касри буҷети давлатӣ 

 

Буҷет барои давлат, аз як тараф асоси таъмини бевоситаи фаъолияти он 

буда, аз ҷониби дигар, воситаи муҳими танзими низоми молиявӣ, танзими 

касри он ва татбиқи сиёсати иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба шумор меравад.    

Таҳќиќи асарњои илмї ва таљрибаи љањонї нишон медињад, ки танзими 

буҷети давлатӣ тавассути вазифаҳои он амалї гардида, њамчун фишанги 

макроиќтисодї барои пешрафти иќтисоди миллї ва ё боздошти он истифода 

мегардад, ки мавқеи њар яки онњоро баррасї менамоем. 

Тавассути вазифаи тақсимкунии буҷет ҷараёни тақсимкунии маблағҳо ба 

соҳаҳои истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолӣ, байниминтақавӣ ва байнисоҳавии 

захираҳои молиявӣ амалӣ карда шуда, фондҳои таъиноти махсус ташкил 

карда мешавад ва воситаҳои пулӣ ба ихтиёри давлат гузашта, бо мақсади 

амалисозии вазифањои давлат ва таъмини рушди устувори иќтисоди миллї 

истифода бурда мешавад.  

Ба аќидаи мо, зимни тақсимот бояд таносуби соҳаҳои истеҳсолӣ ва 

ғайриистеҳсолӣ такмил дода шавад, яъне самаранокии тақсимот ва 

натиҷанокии он ба инобат гирифта шавад, чунки њангоми њамасола зиёд 

шудани харољотњо нисбати даромади буљетї касри он зиёд гардида, њамчун 

нишондињандаи асосии макроиќтисодї барои андухти сарчашмањои 

иловагии маблаѓгузорї хизмат намуда, барои пайдо гаштани ќарзи давлатї 

ва хизматрасонии он замина мегузорад. 

Касри буљет њамчун андоза наметавонад бемањдуд бошад, бинобар он, 

танзими худро талаб менамояд. Масалан, дар давлатњои тараќќикарда касри 

буљет дар њолати муътадил, ки ба рушди устувори иќтисоди миллї ва низоми 

молиявї мусоидат менамояд дар њудуди то 3%-и ММД буда, њамзамон 
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андозаи ќарзи давлатї набояд аз 60%-и ММД зиёд бошад. Дар акси њол зиёд 

шудани касри буљет ва ќарзи давлатї аз њудудњои номбаршуда таъсири 

манфии худро ба низоми молиявї ва иќтисоди миллї мерасонад. Барои 

давлатњои рӯбатараќќӣ ва иќтисоди гузариш вобаста аз нишондињандаи 

дараљаи сатњи даромаднокии онњо (гурӯҳи давлатњои даромаднокии сатњи 

паст, миёна ва баланд), ин нишондињандањо мутаносибан барои касри буљет 

аз 3 то 5%-и ММД ва ќарзи давлатї аз 40 то 60%-и ММД муайян карда 

шудааст. 

Аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағҳо барои нигоҳдорӣ ва рушди соҳаҳои 

ғайриистеҳсолӣ (маориф, тандурустӣ, фарҳанг, идораи давлатї, мудофиа ва 

маќомотњои њифзи њуќуќ) пардохти музди меҳнат, таъмини техникӣ ҷудо 

карда мешаванд ва дар њар њолати вазъи молиявии давлат онњо ҳамчун 

харољотњои њифзшаванда мебошанд. Вазифаи тақсимкунии буҷети давлатӣ 

маънои онро дорад, ки давлат маблағҳои дар фонди марказонидашудаи 

ҷамъовардашударо аз нав барои рушди соҳаҳои иҷтимоӣ, истеҳсолӣ, 

маблағгузории соҳаҳои афзалиятнок, бозсозии сохтории иқтисод, тезонидани 

пешравии илмӣ-техникӣ равона мекунад бо назардошти худмаблаѓгузории 

субъектњои ин соњањо равона месозад.  

Вобаста ба ин, маҳакҳои асосии самараи истифодабарии маблаѓњои 

буљетї бояд барои соњањои иљтимої њамчун нишондињандањои рушди инсонї 

муайян ва барои соҳаҳои истењсолї њамчун маљмуи нишондињандањои 

самаранок фаъолият намудани онњо (фоиданокї, боздењи сармоя ва дороињо, 

њосилнокии мењнат ва ѓ.) бањогузорї карда шаванд. Аз ин лињоз, пешнињод 

мегардад, ки дар охири соли молиявӣ аз њар як субъекти ѓариистењсолию 

истењсолї оид ба самаранок истифода бурдани маблаѓњои буљетї, инчунин аз 

њисоби касри буљет ва ќарзи давлатї њисобот талаб карда шавад. Дар 

шароити муосир, мањз тартиби љоринамоии буљети ба натиља равонашуда ва 

ё буљети самаранок бояд њамчун асоси таќсимкунии маблаѓњои буљетї 

баромад намуда, яке аз фишангњои асосии танзими касри буљет ва ќарзи 
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давлатї, њам аз тарафи кам намудани харољот ва зиёд шудани базаи 

даромади буљети давлатї баромад кунад. 

Дар ин њолат, моҳияти вазифаи танзимкунӣ ва ҳавасмандгардонии 

буҷети давлатӣ дар он ифода меёбад, ки касри буҷети давлатӣ, хароҷот ва 

даромадҳо ҳамчун фишангњои муҳими танзимкунӣ ва ҳавасмандгардонии 

рушди иқтисод, инчунин зиёд гардидани сармоягузории дохилї ва хориљї, 

баланд бардоштани самаранокии макроиқтисодӣ истифода мешавад. Дар 

робита ба ин, С.Ҷ. Комилов ва Ф.М. Ғафоров қайд менамоянд, ки “Ҷалби 

сармоягузорӣ ба иқтисодиёт, инчунин дар рушди минтақаҳои алоҳида 

вазифаи калидии замони муосир мебошад”. Ҳалли самарабахши он, бо роҳи 

баландбардории фаъолнокии сармоягузорӣ ва ҷолибияти сармоягузории 

минтақаи мушаххас барои сармоягузорони иқтидорӣ, имконпазир мебошад. 

Иқтидори сармоягузории минтақа шарти асосии ҷолибияти сармоягузории 

минтақа мебошад. Дар ҳолати имрӯза проблемаи асосии сиёсати 

сармоягузории минтақаҳо ҷустуҷӯйи роҳҳои истифодаи оқилонаи иқтидори 

сармоягузорӣ гардид21. 

Давлат ба воситаи танзими касри буҷет ва ќарзи давлатї соҳаҳои 

афзалиятноки иқтисоди миллиро њавасманд ва дастгирӣ менамояд. Дар ин 

њолат, танзими касри буљет бо мақсади рушди иқтисод аз њисоби васеъ 

гардидани базаи андозбандӣ истифода мегардад.   

Танзими касри буљет таќвият бахшидани вазифаи назоратии буҷетиро аз 

субъектҳои хоҷагидории гуногун, аз маблаѓњои буљети давлатї ва ќарзи 

давлатї фаъолияти худро таќвият мебахшанд пурзӯр намояд.  

Назорати буҷетӣ дар раванди танзими касри буљетї се ҳадафи асосиро 

дар бар мегирад: 

- сафарбаркунии маблағҳо ба соњањои афзалиятнок; 

- риояи низоми сарфакорӣ ҳангоми истифодабарии маблағҳои буҷетӣ; 

 
21 Комилов С.Дж., Гафаров Ф.М. Теоретические подходы к определению сущности 

инвестиций и инвестиционного потенциала региона // Вестник Таджикского национального 

университета. Серия социально-экономических и общественных наук. -Душанбе: «СИНО», 

2014. - № 2/1(127). – С. 13. 
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- баланд бардоштани самаранокии истифодаи маблағҳои буҷетӣ.  

Қайд кардан зарур аст, ки масъалаи баланд бардоштани самаранокии 

истифодаи маблағҳои буҷетӣ дар кишвари мо дар марњилаи ташаккулёбї 

ќарор дошта, такмили маљмуиро тақозо дорад, ки яке аз вазифањои таҳқиқоти 

мазкур мебошад.   

Тањлили мо моњияти касри буҷетро бо сабабҳои гуногун арзёбї намуда, 

таъсири онро ба њолатњои буљети давлатї нишон медињад ва онро дар расми 

1.2.1 чунин тасвир менамоем.  

 

 

 

 

 

 

 

Расми 1.2.1. - Ҳолатњои буҷети давлатӣ ва пайдо шудани касри буљет* 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф 

 

Дар расми 1.2.1 се њолати асосии буљети давлатї акс ёфта, дар ду њолати 

он – мутавозин ва барзиёдии буљет, дахолати давлатї камтар буда, дар 

њолати сеюм – касри буљет дахолати иловагиро аз ҷониби давлат тақозо 

менамояд. Ин њолатњо бештар дар шароити буњрони иќтисодї, пастравии 

истењсолот ва инчунин маблаѓгузории иќтисоди миллии рушдёфтаро, ки 

сарчашмањои дохилии мањдуд дорад, таќозо мекунад. 

Касри буҷет ба ҳолати иқтисоди миллї хеле сахт вобаста буда, дар 

тағйиротҳои куллї ва љузъии иқтисодӣ намудор гашта, он алоќамандии 

функсионалї дорад. Яъне, алоќамандии байни касри буљет ва рушди 

устувори иќтисоди миллї, на алоќамандии “сабаб ва пасомад” дошта, балки 

таъсири байниякдигариро дорост. Бинобар ин, вобастагии гаронии андоз ба 

ҳаҷми ММД, суръати рушди устувори иқтисод ва дар навбати худ, ба касри 
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буҷет таъсири худро мерасонад. Қисми даромади буҷет самтҳои 

истифодабарии даромадҳои буҷетро инъикос мекунад. 

Дар робита ба гуфтаҳои боло, мо бо аќидаи Ҷабборов Ф.А., ки дар 

таҳқиқоти хеш механизми худтакрористеҳсолии қарзи давлатиро њамчун 

алоќамандии байни касри буљет ва рушди устувори иќтисоди миллї дар 

алоќамандии “сабаб ва пасомад” ифода менамояд22, розї шуда наметавонем. 

Дар ин љода њама гуна афзоиши хароҷоти буҷете, ки бо афзоиши 

даромад таъмин нашудааст, аз як тараф мувозинати буҷетро вайрон мекунад, 

бақияи манфии буҷетиро ба вуҷуд меорад ва аз тарафи дигар бошад, сабаби 

касри буҷет мегардад. Бо таваҷҷуҳ ба ин, ки манбаи асосии даромади буҷет 

андозҳо мебошанд, бояд эътироф кард, ки вазъи заминаи даромади буҷетро 

аҳволи субъектҳои хоҷагидор ва тамоми иқтисод муайян мекунад23. 

Ҳасанов А.Р. бошад, дурнамои татбиқи буҷетикунонии барномавиро дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқ карда, қайд менамояд, ки “...татбиқи усулҳои 

ташаккули буҷет дар асоси принсипҳои банақшагирии буҷетӣ, ки ба натиҷа 

нигаронда шудаанд, яке аз воситаҳои асосии баланд бардоштани 

самаранокии хароҷоти буҷет маҳсуб меёбад”. Чӣ тавре таҷрибаи 

мамлакатҳои рушдёфта нишон медиҳад, ислоҳоти раванди буҷет ба он самт 

рафта истодааст, ки давра ба давра аз идоракунии анъанавии буҷет даст 

кашида, ба низоми идоракунии молия аз рӯйи натиҷанокӣ ва татбиқи 

шаклҳои гуногуни мониторинг, баҳодиҳии буҷетикунонӣ ба натиҷа 

нигарондашуда гузашта истодаанд24. 

Ба ақидаи Ачилова М.А. мавҷуд набудани таҷрибаи побандкунии 

хароҷот ба натиҷаҳо, на ба хароҷоти нақшавӣ монеаи асосии ноилгардии 

сиёсати модернизатсиякунононии сиёсати буҷетӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 
22 Джабборов Ф.А. Управление государственным внешним долгом Республики 

Таджикистан: модели и стратегии Текст: Монография / Ф.А. Джабборов. – Душанбе: 

Издательство «Ирфон», 2016. – С. 12. 
23 Гладких К.К. Бюджетный дефицит в России на современном этапе / К.К. Гладких // 

Альманах мировой науки. 2015. № 2-4 (2). С. 25-26.  
24 Хасанов  А.Р. Перспективы внедрения бюджетирования, ориентированного на 

результат, для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Таджикистан // 

Вестник Технологического университета Таджикистана. - Душанбе, 2013. - №2 (21). - С. 108. 
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маҳсуб ёфта, додани афзалият ба хароҷот водор менамояд, ки сарф накарда, 

даромади нав дарёфт намоем. Бо сабаби чунин таҷриба, сол ба сол хароҷоти 

буҷети давлатии кишварамон бо суръат нисбати афзоиши иқтисодиёт зиёд 

мегардад. Инчунин, принсипи буҷетикунонии барномавие, ки ба тасҳеҳи 

низоми амалкунандаи банақшагирии стратегӣ ва банақшагирии буҷет равона 

шудаанд, дуруст истифода намегардад25. 

Аз моњият касри буҷет чунин бармеояд, ки гуё сабаби асосии он 

ақибмонии даромад аз хароҷоти афзоянда бошад, лекин ба аќидаи мо ва 

доираи васеи муњаќќиќони илми иқтисод сабабҳои зерини пайдоиши онро 

нишон медиҳанд:  

- падидаҳои буҳронӣ дар иқтисодиёт;  

- нотавонии ҳукумат барои назорати вазъияти молиявӣ дар кишвар;  

- ҳолатҳои фавқулодда (ҷанг, офатҳои бузурги табиӣ);  

- ҳарбикунонии иқтисод дар замони сулҳ;  

- маблағгузориҳои калон барои рушди истеҳсолот ва тағйир додани 

сохтори он;  

- аз ҳад зиёд шудани суръати афзоиши хароҷоти иҷтимоӣ нисбат ба 

суръати афзиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ;  

- афзудани хароҷот барои дастгоҳи идора ва ғайра. 

Вобаста аз таъсири омилњои дар боло зикршуда, касри буљет аз ҷиҳати 

давомнокӣ метавонад кутоҳмуҳлату дарозмуҳлат шавад дар ҷадвали 1.2.1 

оварда шудааст. 

Тавре аз љадвали 1.2.1 бар меояд, агар омилҳои пайдоиши касри буҷетро 

таҳлил намоем, пас онњоро чунин гурӯҳбандї карда, ба љараёни гузариш  

ташаккул ва иљроиши буљети љорї (яксола) ба буљетњои кутоњмуддат (то се 

сол) ва дарозмуддат (зиёда аз се сол) њамчун асоси молиявии таъмини 

танзими макроиќтисодї истифода бурда мешавад. 

 

 
25 Ачилова М.А. Бюджетная система Республики Таджикистан: состояние, проблемы и 

перспективы развития // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и 

политики. Серия общественных наук. - Душанбе, 2017. - №4 (73). - С. 122. 
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Ҷадвали 1.2.1. - Омилҳои пайдошавии касри буҷет дар шароити муосир* 

Кутоҳмуҳлат Дарозмуҳлат 

- набудани таҷрибаи зарурии ояндабинии 
макроиқтисодии мақомоти ҳокимият  

- афзудани теъдоди пардохтҳои иҷтимоӣ 
ба аҳолӣ ва зиёд шудани гаронии 
иҷтимоии буҷет  

- пурра ба ҳисоб нагирифтани тағйироти 
имконпазири як қатор ҳолатҳо  

- вазъи демографӣ, номусоиди вобаста ба 
пиршавии аҳолӣ, ки дар натиҷаи он 
хароҷот барои пардохти нафақа, 
кумакпулиҳои гуногун, хизматрасонии 
нақлиёт, тандурустӣ ва ғ. меафзоянд  

- коҳиши ҳаҷми даромадҳои буҷет 
метавонад на танҳо аз сабаби пурра  

ворид нашудани андозҳо, балки бар 
асари афтиши нархи содирот рӯй диҳад 

- озодсозии қонунгузории андоз ва чун 
натиҷаи он - коҳиш ёфтани меъёрҳои  

андоз бе тасҳеҳи дахлдори моддаҳои 
хароҷоти буҷети давлатӣ 

- камшавии ҳаҷми истеҳсол аз сатҳи 
пешбинишуда хеле пасттар буда 
метавонад  

- афзудани ҳаҷми қарзи хориҷии кишвар  

- тағйироти сохтори тақозо ба маҳсулоти 

тавлидии кишвар ва коҳишёбии 

имконпазири рақобатпазирии онро ба 

ҳисоб бояд гирифт  

-афзоиши вобастагии кишвар аз 

таконҳои беруна (асъори хориҷӣ, молҳои 

хориҷӣ, сармояи хориҷӣ ва ғайраҳо) 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Тавре ки дар зербоби 1.1 баррасї намудем, касри буҷетро бо якчанд усул 

пушонидан мумкин аст ва мо дар инљо љињатњои мусбату манфии онњоро 

баррасӣ менамоем, ки яке аз масъалањои методии ин таҳқиқот баромад 

мекунад.  

Маблағгузории касри буҷет бо усули эмиссионӣ (монетизатсия) дар 

ҳолатҳои истисноӣ истифода карда мешавад, чунки он дар њолатњои 

фавќуллода, истифода бурда шуда боиси баланд шудани таваррум мегардад. 

Масалан, дар Тољикистон ин манбаи маблаѓгузории буљети давлатї ва касри 

он, ки ба андозаи то 40%-и ММД мерасид, боиси на фаќат зиёд шудани 

таваррум ба андозаи беш аз 1500-2000% гардид, балки сабабгори 

беќурбшавии пасандозњои ањолї ва воситањои гардон ва тамоми дороињои 

субъектњои иќтисоди миллї шуда, ба коњиши ММД то 70% оварда расонид. 

Дар шароити муосир чунин усули маблаѓгузории касри буљет мањдуд 

гардида, бо истифодаи якҷояи хариди ќоѓазњои ќиматноки давлатї (Вазорати 

молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии Тољикистон) пешбини 

мешавад, ки боиси маблаѓгузории касри буљет бо нигоњдории сатњи пасти 

таваррум роњандозї мегардад.  
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Давлат касри буҷет ва хароҷоти афзоишёфтаи давлатиро аз ҳисоби 

сарчашмаҳои дохилӣ, аз ҷумла тавассути интишори облигатсияҳои давлатӣ, 

вомбаргҳои хазинадорӣ ва дигар қоғазҳои қиматнок ва фурӯши минбаъдаи 

онҳо ва агентиҳои иқтисодӣ дар дохили давлат маблағгузорӣ карда метавонад.  

Афзалиятҳои ин тарзи молиягузорӣ: 

•  ин тарз таваррумро ба миён намеоварад, зеро массаи пулӣ зиёд 

намешавад (қисми пасандозҳои хоҷагиҳои хонавода дар намуди пардохт 

барои вомбаргҳои давлатии харидорӣ шуда ба ҳукумат мегузаранд, яъне 

пулҳо танҳо аз як субъекти иқтисодӣ ба субъекти дигари иқтисодӣ 

мегузаранд), бинобар ҳамин дар давраи кутоҳмуддат – ин тарзи 

ғайритаваррумии молиягузорӣ ба ҳисоб меравад; 

•  ин тарзи маблағгузории нисбатан фаврӣ ба ҳисоб меравад, зеро 

барориш ва фурӯши қоғазҳои қиматноки давлатиро батезӣ амалӣ кардан 

мумкин аст. Дар мамлакатҳои тараққикарда, аҳолӣ қоғазҳои қиматноки 

давлатиро бо хоҳиши зиёд харидорӣ мекунанд, чунки онҳо бозоргирии 

ниҳоят калон дошта (онҳоро бемушкилӣ ва тез фурӯхтан мумкин аст), 

боваринокии баланд (яъне аз тарафи давлат кафолат дода мешаванд), бехавф 

ва даромаднокии баланд доранд.  

Норасоиҳои ин тарз:  

•  қарзҳоро баргардонидан лозим аст. Маълум аст, агар вомбаргҳои 

давлатӣ даромади муайянро таъмин накунанд, аҳолӣ онҳоро харидорӣ 

намекунад. Пардохти фоизҳо барои вомбаргҳои давлатӣ таъминоти қарз 

номида мешавад. Ҳар қадар қарзи давлатӣ зиёд бошад (ҳар қадар вомбаргҳои 

давлатӣ зиёд бароварда шуда бошанд), ҳамон андоза маблағҳои зиёд бояд 

барои таъмини қарз равона шуданаш лозим аст. Пардохти фоизҳо барои 

вомбаргҳои давлатӣ бошад, қисми хароҷоти буҷети давлатӣ ба ҳисоб рафта, 

ҳаҷми онҳо чи қадар зиёд бошанд, ҳамон қадар касри буҷет зиёд мешавад. Як 

давраи сарбаста ба миён меояд: давлат барои рӯйпуш намудани касри буҷет 

вомбаргҳоро мебарорад, ки пардохти фоизҳо барои ин вомбаргҳо касри боз 

ҳам зиёдтарро ба миён оварданаш мумкин аст.  



45 
 

Ҳамчунин давлат касри воситаҳои буҷетӣ ва хароҷоти афзоишёфтаи 

давлатиро аз ҳисоби сарчашмаҳои берунӣ, аз ҷумла бо роҳи фурӯши дороиҳои 

молиявӣ дар бозорҳои фондии берунӣ, ҷалби воситаҳои иловагӣ дар намуди 

қарзи давлатӣ аз мамлакатҳои хориҷӣ ё ташкилотҳо-шарикони рушд 

маблағгузорӣ карда метавонад.  

Ба ақидаи мо афзалиятҳои ин тарз дар имконияти ба даст овардани 

маблағҳои калон дар шароитҳои мањдуд будани имкониятњои дохилї ба миён 

меояд. 

Норасоиҳои ин тарзи маблағгузорӣ: 

•  зарурати баргардонидани қарз ва таъмини қарз (пардохти маблағи 

худи қарз ва ҳам фоизҳо барои қарз); 

•  зарурати ҷудо намудани захираҳо аз иқтисодиёти мамлакат барои 

пардохти қарзи беруна ва таъмини он, ки ба камшавии ҳаҷми истеҳсолоти 

дохилӣ ва пастравии иқтисодиёт сабаб мешавад; 

•  ҳангоми касри тавозуни пардохт, имконияти камшавии захираҳои 

тиллоӣ – асъории мамлакат пайдо мешавад. 

Муаллиф, дар заминаи таҳқиқоти анҷомдода муқаррар намудааст, ки се 

усули танзими касри буҷет мавҷуданд ва аз онҳо дар таҷрибаи байналмилалӣ 

бомуваффақият истифода менамоянд: 

Равиши якум нуқтаи истиноди калидии молияи давлатӣ ноилгардӣ ба 

тавозуни солонаи буҷети давлатӣ ва касри воситаҳои буҷетӣ мебошад. Чунин 

ҳадафгузории сиёсати фискалӣ, моҳиятан, самаранокии онро паст ва хосияти 

даврӣ ва суботбахшии онро маҳв мекунад. Дар шароити рукуд, бекории 

тулонӣ даромадҳо коҳиш меёбанд ва ин ҳатман ба камшавии даромадҳои 

буҷет оварда мерасонад. Дар чунин ҳолат мувозинат танҳо ё тавассути 

афзоиши андозҳо, ё тавассути ихтисори хароҷоти давлатӣ, ё ҳарду ба якҷоягӣ 

ҳосил шуда метавонад. Ин маънои ихтисори маҷмуи тақозо, қатъи 

истеҳсолоти ҷамъиятиро дорад. Дар сурати касри буҷети давлатӣ дар 

шароити таваррум ва афзоиши даромадҳои пулӣ, ба хотири роҳ надодани 

афзоиши баъдии даромад нисбат ба хароҷот, ҳукуматро мебояд, ки ё 
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андозҳоро паст кунад, ё хароҷоти давлатиро зиёд намояд, ё ҳардуро 

ҳамзамон амалӣ созад. Дар ин сурат мувозинати буҷет бар ивази хазинаи 

таваррум ба даст оварда мешавад.  

 Равиши дуюм таъкид ба танзими давлатии зиддисиклии норасоии 

воситаҳои буҷетӣ дар давоми як сикли рушди иқтисодӣ тавассути татбиқи 

фишангҳои сиёсати фискалӣ дар сатҳи давлат мебошад. Дар ин ҳолат камбуду 

касрҳои солона иҷозат дода шуда, сиёсати фискалӣ аз ҷониби давлат чун 

афзори танзими зиддидаврӣ ва ҳам ба мувозинат овардани буҷет барои 

муҳлати дароз истифода бурда мешавад. Ин сиёсати фискалии тавсеъбахшро 

дар марҳилаи пастравию беҳаракатӣ (афзудани хароҷоти давлатӣ, коҳиши 

гаронии андоз) ва сиёсати маҳдудкунандаи андозбандиро дар марҳилаҳои 

рушду таваррум дар назар дорад. Бо вуҷуди зоҳиран ҷолиб будани чунин 

механизми татбиқи сиёсати фискалӣ, он хеле сода мебошад. Зеро дар он 

давраҳои шабеҳи иқтисодӣ аз лиҳози давомнокии бахшу тамоми давр ва ҳам 

аз лиҳози умқи афтишу қуллаи рушд вуҷуд надорад. Афтиши тулонӣ ва амиқ 

метавонад бо рушди кутоҳмуддати суст ва нашъунамои андак иваз шавад ва 

баръакс, давраи тулонӣ ва устувори рушд метавонад ҳамроҳ бо таназзули 

кутоҳмуддат ва андак сурат гирад. Дар ҳар ду ҳолат мувозинати даврии 

буҷети давлатӣ халалдор мегардад.  

Равиши сеюм таъкид ва роҳнамоӣ ба андозбандии функсионалӣ, дар ҳоле 

мебошад, ки рушди мутавозини иқтисодиёт тавассути воситаҳои гуногуни дар 

ихтиёри давлат қарордошта, аз ҷумла воситаҳои сиёсати фискалӣ таъмин карда 

мешавад. Дар чунин равиш унсури таъсиргузор суботи макроиқтисодӣ 

мебошад, дар ҳоле ки мувозинати буҷети давлатӣ ба мадди дуюм афтида, 

танҳо чун яке аз унсурҳои таркиби субот дида мешавад. Бинобар ин рушди 

иқтисод мумкин аст ҳамроҳ бо камбуду касри буҷетӣ ҷараён гирад. Дар назар 

аст, ки мувозинати макроиқтисодӣ ва рушди иқтисодӣ ба бартарафсозии 

касри буҷет ва ихтисори қарзи давлатӣ таъсири мусбат мерасонанд.  

Тибќи равиши сеюм, тадбирҳои умумӣ барои танзими (ихтисори) касри 

буҷет инҳо мебошанд:  
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− бозсозии низоми андоз ба самти афзоиши самаранокии он;  

− бозсозии сохтори қарзи давлатии хориҷӣ;  

− пурзӯр кардани назорат аз болои харҷи маблағҳои буҷетӣ;  

− кам кардани хароҷоти буҷет барои кумак ба соҳаҳои зиёновар;  

− ба тартиб даровардани низоми имтиёзҳои иҷтимоӣ.  

Давлатҳо камбудро асосан тавассути барориши пулҳои иловагӣ ва 

қарзҳои дохиливу хориҷӣ мепушонанд. Аммо барориши пул боиси таваррум, 

гаронии нархи молу хадамот мегардад, ки ин ба пастшавии сатҳи зисти аҳолӣ 

оварда мерасонад. 

Дар назарияи молия консепсияҳои асосии таъсиррасонии касри буҷети 

давлатӣ ва қарзи давлатӣ ба устувории молиявии иқтисоди миллӣ вуҷуд 

доранд. Масалан, равиши монетаристӣ26 муайян мекунад, ки касри буҷет 

падидаи манфист, чунки он равандҳои таваррумро метезонад, сармоягузории 

хусусиро пахш мекунад ва рушди истеҳсолотро боз медорад. Хусусан тибқи 

ақидаи Фридман М. хусусусигардонии иқтисодиёти фармонфармоӣ 

метавонад ба усулҳое гузаронда шавад, ки на ҳама вақт муваффақ бошанд27, 

ки ин низ боиси баландшавии сатҳи таваррум мегардад. 

Бинобар назарияи Ҷ.М. Кейнс28 афзоиши қарзҳои давлатӣ воситаи 

тақвият додани қобилияти харидории аҳолӣ, пешгирии буҳронҳо ва бартараф 

кардани бекорӣ мебошад. Консепсияи ихтисори касри буҷет бо қоидаи зерин 

алоқаманд аст: бе таъмини суръатнокии рушди иқтисод ва баланд 

бардоштани самаранокии он расидан ба устувории молиявии давлат, 

солимгардонии буҷети давлатӣ ва амнияти иқтисодии кишвар дар сатҳи 

ҷаҳон ғайриимкон аст, сарфи назар ба чораҳое, ки амалӣ карда мешаванд. 

Бинобар ҳамин ихтисори касри буҷет бояд маҷмуи тадбирҳоро дар бар гирад. 

 
26 Фридман М. Методология позитивной экономической науки. М.: THESIS, 1994. Т. II. 

Вып. 4. С. 167–169. 
27 Фридман Милтон. Взаимосвязь между политической иэкономической свободами. 

Фридман и Хайек освободе. Сборник статей. - Минск, 1990. С. 7–25. // Электронная 

публикация: Центр гуманитарных технологий.- URL:https://gtmarket.ru / library / articles / 3315 

 28 Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. М.: ЭКСМО, 2007. – С. 960  

(www.ek-lit.agava.ru). 

https://gtmarket/
http://www.ek-lit.agava.ru/
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Масалан, рушду таҳкими муносибатҳои бозорӣ, ислоҳоти бозорӣ; 

хусусигардонии моликият; такмили қонунгузории андоз; муносибсозии ҳаҷм 

ва азнавсозии сохтори хароҷоти буҷети давлатӣ, пеш аз ҳама маблағҳое, ки 

ба бахши воқеии иқтисод равон карда мешаванд; ба таври асоснок қабул 

шудани барномаҳои нави иҷтимоӣ, ки маблағгузории зиёди буҷетиро 

металабанд; такмил додани тарҳрезӣ ва рушди низоми хизматрасонии 

музднок дар соҳаи ғайриистеҳсолӣ; ислоҳи сиёсати трансфертӣ; ислоҳи 

раванди буҷетӣ дар маҷмуъ; таҳия кардани якчанд варианти буҷет бо мақсади 

ташкили сохтори муносиби даромаду хароҷот; амалисозии тадбирҳо барои 

ҷаззоб кардани сармояи хориҷӣ дар шакли инвеститсия.  

Тавре ки дар боло ќайд гардид, касри буҷет боиси пайдошавии қарзи 

давлатӣ тавассути ҷалби манбаҳои дохилӣ ва хориҷии қарзгирӣ мегардад. 

Бинобар ин механизми идораи қарзи давлатӣ ба воситаи усулҳои мухталиф 

аҳаммияти калон дорад. Идораи қарзи давлатӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати 

молиявии ҳар кишвар мебошад, ки қарзпазирӣ ва амнияти молиявии онро 

муайян мекунад. Дар таҷрибаи молиявӣ усулҳои мухталифи идоракунии 

қарзи давлатӣ истифода карда мешаванд. Масалан, ҳангоми афзоиш ёфтани 

қарзи давлатӣ ва мушкилоти зиёди буҷетӣ кишвар метавонад ба бозтамвили 

қарзи давлатӣ рӯ оварад. 

Шарти додани қарзҳои нави хориҷӣ нуфузи неки кишвари қарзгир дар 

миёни бозори байналмилалии молиёт, суботи иқтисодӣ ва сиёсии он 

мебошад. Ҷамъбандии (консолидатсияи) қарзи давлатӣ ба маънои тағйир 

додани шартҳои қарз аст, ки ба муҳлати он рабт доранд, яъне дар ин ҳангом 

муҳлати амали қоғазҳои қиматноки давлатӣ тамдид ё кам карда мешаванд. 

Зери мафҳуми конверсияи қарзи давлатӣ одатан тағйирдиҳии даромаднокии 

қарзҳо фаҳмида мешавад. Бо мақсади кам кардани хароҷоти идоракунии 

қарзи давлатӣ давлат одатан андозаи фоизҳои пардохтшавандаи бори қарзро 

паст мекунад.  

Вуруди сармоя дар раванди афзоиши қарзи хориҷӣ барои муътадил 

кардани таъсири ихроҷи сармоягузории хусусӣ мусоидат мекунад, ки хатари 
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он баъзан ҳангоми ислоҳоти ҳавасмандсозии андозӣ ҷиҳати паст кардани 

меъёрҳои андозбандӣ якҷоя бо тавсеаи заминаи андоз ба миён меояд. 

Хароҷот барои хизматрасонии қарзи давлатӣ аз моддаҳои тағйирпазири 

қисми хароҷоти буҷети давлатӣ мебошанд. Азбаски пардохтҳои трансфертӣ 

ҳам он қадар тағйирпазир нестанд, бинобар ин маҳдуд кардани суръати 

афзоиши моддаҳои дигари хароҷоти давлатӣ ва беҳсозии самаранокии онҳо 

омили муҳимтарини паст кардани шиддат дар соҳаи буҷету андоз мебошад29.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки масъалаи касри буҷет бояд аз ба 

ном касрҳои пулӣ фарқ карда шавад, вақте даромад ва хароҷот саривақт ҷудо 

карда мешаванд, ки дар баъзе мавридҳои давравӣ норасоии маблағро ба 

вуҷуд меорад. Чун қоида, касри воқеии буҷет характери нақшавӣ дорад: 

нишондиҳандаҳои ҳадди аксари имконпазирии он ҳангоми қабул тасдиқ 

карда мешаванд. 

Дар ин самт якчанд усулҳои коҳиш додани сатҳи касри буҷет мавҷуданд. 

Якум, ин метавонад тавассути чопи пул анҷом дода шавад. Ин роҳ ногузир ба 

таваррум, яъне коҳиш ёфтани қурби пул дар муомилот ва коҳиши эътимод ба 

пули миллӣ оварда мерасонад.  

Дуюм, фарогирии андозҳо - ҷорӣ намудани андозҳои иловагӣ, аз ҷумла 

барои баъзе қишрҳои аҳолӣ – “андоз аз сарватмандон”, баъзе намудҳои 

фаъолияти ширкатҳо, аз қабили истеҳсоли сигор ва ғ. Ҳамзамон, афзоиши 

бори андоз дар давраи дарозмуддат боиси коҳиши истеҳсолот ва рушди 

иқтисоди пинҳонӣ мегардад.  

Сеюм, секвестрикунонии буҷет - коҳиши баробари моддаҳои хароҷот 

мувофиқи даромад мебошад. Дар ин самт, на ҳама моддаҳоро ҷудо кардан 

мумкин аст - масалан, чунин амалҳо бо хизматрасонии қарзи хориҷӣ ҳамчун 

 
29 Мельникова Н. А. Бюджетная и налоговая система Республики Беларусь / Н. А. 

Мельникова. – Мн.: БГУ, 2005. – 262. - С. 5. Melnikava N.A. Possibilities of use of budgeting in 

public finances management / N.A. Melnikava // Global Financial  Business Networks and 

Information Management Systems (Minsk, 2-3 september 2010) / I.A. Maximsev, V.V. 

Krasnoproshin, Camilo Prado Roman. – Mn.: BSU, 2010. – P. 14. 
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пешфарз (дефолт) ҳисобида мешаванд. Аммо коҳиши хароҷот дар бахши 

иҷтимоӣ метавонад боиси афзоиши ташаннуҷи ҷомеа гардад.  

Ҳам қарзҳои беруна ва ҳам дохилӣ метавонанд барои маблағгузории 

касри буҷет истифода шаванд. Барои ин қоғазҳои қиматноки давлатӣ ба 

бозори молиявӣ бароварда мешаванд. Ғайр аз он, яке аз намудҳои даромад 

дар ин ҳолат метавонад фурӯши амволи давлатӣ бошад: захираҳои металлҳо 

ва сангҳои қиматбаҳо, хусусигардонии қитъаҳои замин ва сарватҳои табиӣ, 

инчунин корхонаҳои давлатӣ.  

Зимни таҳқиқот дар зербоби мазкур чунин натиҷаҳои илмии хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Муайян карда шуд, ки касри буљет њамчун андоза наметавонад 

бемањдуд бошад ва танзими худро талаб менамояд. Масалан, дар давлатњои 

тараќќикарда касри буљет дар њолати муътадил, ки ба рушди устувори 

иқтисоди миллї ва низоми молиявї мусоидат менамояд дар њудуди то 3%-и 

ММД буда, њамзамон андозаи ќарзи давлатї набояд аз 60%-и ММД зиёд 

бошад. Дар акси њол њам дар њолати зиёд шудани касри буљет ва ќарзи 

давлатї аз њудудњои номбаршуда, он таъсири манфии худро ба низоми 

молиявї ва иќтисоди миллї мерасонад. Барои давлатњои рӯбатараќќӣ ва 

иќтисоди гузариш вобаста аз нишондињандаи дараљаи сатњи даромаднокии 

онњо (гурӯҳи давлатњои даромаднокии сатњи паст, миёна ва баланд), ин 

нишондињандањо мутаносибан барои касри буљет аз 3 то 5%-и ММД ва ќарзи 

давлатї аз 40 то 60%-и ММД муайян карда шудааст; 

2. Ошкор гардид, ки касри буҷет бо ҳолати иқтисоди миллї хеле сахт 

вобастагӣ дошта, дар тағйиротҳои куллї ва љузъии иқтисодӣ намудор гашта, 

он алоќамандии функсионалї дорад. Яъне алоќамандии байни касри буљет ва 

рушди устувори иќтисоди миллї, на алоќамандии “сабаб ва пасомад” дошта, 

балки таъсири байниякдигариро дорост. Бинобар ин вобастагии гаронии 

андоз ба ҳаҷми ММД, ба суръати рушди устувори иқтисод, дар навбати худ, 

ба касри буҷет таъсири худро мерасонад. Қисми даромади буҷет самтҳои 

истифодабарии даромадҳои буҷетро инъикос мекунад;  
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3. Дар заминаи таҳлили таҷрибаи ҷаҳонӣ, се равиши асосии танзими 

буҷет муайян карда шуд, ки тибқи равиши якум бо ҳадафгирии мувозинати 

ҳарсолаи буҷет алоқаманд аст, яъне таъмини мувозинати он бояд ҳамеша чун 

ҳадафи бечунучарои молияи давлатӣ эълон карда шавад; равиши дуюм ба 

ҳосил кардани мувозинати буҷети давлатӣ дар доираи даври иқтисодӣ (корӣ) 

асос ёфта, дар ин ҳолат камбуду касрҳои солона иҷозат дода шуда, сиёсати 

фискалӣ аз ҷониби давлат чун афзори танзими зиддидаврӣ ва ҳам ба 

мувозинат овардани буҷет барои муҳлати дароз истифода бурда мешавад; 

равиши сеюм бар ғояи молиёти функсионалӣ асос ёфтааст, ки тибқи он 

сиёсати фискалӣ фақат ба ҳайси афзори сиёсати рушди иқтисодӣ хоҷагии халқ 

баррасӣ карда мешавад; 

4. Дар асоси таҳлилҳо хулоса карда шуд, ки ҷиҳати ихтисори касри буҷет 

бояд маҷмуи тадбирҳои зеринро дар бар гирад: такмили қонунгузории андоз; 

муносибсозии ҳаҷм ва азнавсозии сохтори хароҷоти буҷети давлатӣ, пеш аз 

ҳама маблағҳое, ки ба бахши воқеии иқтисод равон карда мешаванд; ба таври 

асоснок қабул шудани барномаҳои нави иҷтимоӣ, ки маблағгузории зиёди 

буҷетиро наметалабанд; такмил додани тарҳрезӣ ва рушди низоми 

хизматрасонии музднок дар соҳаи ғайриистеҳсолӣ; ислоҳи сиёсати 

трансфертӣ; ислоҳи раванди буҷетӣ дар маҷмуъ; таҳия кардани якчанд 

варианти буҷет бо мақсади ташкили сохтори муносиби даромаду хароҷот; 

амалисозии тадбирҳо барои ҷаззоб кардани сармояи хориҷӣ дар шакли 

инвеститсия.  

 

1.3. Таҷрибаи ҷаҳонии танзими касри буҷети давлатӣ ва роњњои васеънамоии 

сарчашмањои он 

 

Зарурати такмили низоми буҷетӣ ва танзими касри буљет омӯзиши 

дақиқи таҷрибаи ҷаҳонии ҷамъоваришуда ва татбиќи љузъњои мусбии онро, 

ки ба хусусиятњои кишвари мо мувофиќанд талаб мекунад. 

Ҳолатҳои касри буҷет, тавре дар диссертатсия қайд гардидааст, дар 

таҷрибаи ҷаҳонӣ зуҳуроти нав нест ва ин роҳро дар замони хеш аксар 
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мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон, аз ҷумла ИМА, Британияи кабир, Фаронса, 

Олмон, Ҷопон ва ғайраҳо тай намудаанд. Бо вуҷуди ин, каср дар мамлакатҳои 

номбаршуда ҳам аз рӯйи даромад ва ҳам аз рӯйи хароҷот мушоҳида мегардид 

ва дар баъзе ҳолатҳо то сатҳи хеле зиёд аз ММД–и мамлакатҳо мерасид. Ҳамин 

тавр, дар ИМА дар интиҳои ҷанги дуюми ҷаҳон касри воситаҳои буҷетӣ аз рӯйи 

хароҷотҳо чунин мебошад – 50-70% (22-31% аз ММД) ва аз рӯйи даромад – 105-

230%. Ҳатто касри буҷет дар давлатҳои Фаронса, Британияи кабир, Олмон, 

ИМА ҳанӯз аз солҳои 70-уми асри гузашта ба анъана табдил ёфт ва дар даҳаи 

охир касри воситаҳои буҷетӣ 25,2%-и хароҷоти буҷетро дар Италия, 15,6% дар 

Ҷопон, 11,6% дар ИМА ва 9,6% дар Фаронса ташкил намуд. 

Дар амал, барои он ки андозаи касри буҷет арзёбӣ шавад, меъёри фоизи 

он нисбат ба ММД истифода мешавад. Дар ин ҳисоб касри буҷети Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2020 252,5 млн. сомонӣ ё 0,3% -ро ташкил дода, ҷойи 

142-юмро аз нуқтаи назари сатҳи буҷетӣ ишғол менамояд. Касри буҷети 

калонтарин дар ҷаҳон Ирландия - 32,4% ва Ироқ - 23,9% ташкил медиҳанд. 

Дар байни кишварҳои пешрафта, касри буҷети Британияи Кабир 10,2%, 

ИМА 8,8%, Ҷопон 7,7%, Фаронса 6,9% ва Олмон 3,3% -ро ташкил медиҳанд. 

Дар баробари он, ки касри буљети Тољикистон нисбати дигар давлатњои 

љањон паст бошад њам, лекин зарурати омӯзиши таљрибаи пешќадами 

танзими он бо назардошти амалишавии барномањои давлатии рушди миллї 

ва соњавї, инчунин саноатикунонии босуръати кишвар маблаѓњои калонро 

талаб мекунад ва љалби он фаќат дар доираи таъмини суботи молиявї 

имконпазир буда метавонад.  

Зарурати ҳалли масъалаҳое, ки дар ҷараёни тағйир додани низоми 

буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон ба миён меоянд, барои пайдо кардани ақидаҳои 

оқилонаи таҷрибаи ҷаҳонӣ доимо таҳлил ва таҳқиқи равишҳо, усулҳои 

ташаккули буҷетҳои маҳаллӣ ва омӯхтану имкониятҳои татбиқи онҳоро дар 

кишвари мо талаб мекунад. 

Бо вуҷуди ин таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки баъзе мамлакатҳо 

масъалаи мувозинати буҷети давлатӣ, даромад ва хароҷоти онро 
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муваффақона ҳал мекунанд. Пеш аз ҳама, ин мамлакатҳое мебошанд, ки дар 

онҳо муносибатҳои бозорӣ инкишоф ёфтаанд. 

Муносибати муфассалтари омӯзиши касри буҷетро дар кишварҳои 

дорои муносибатҳои бозории инкишофёфта низ қайд кардан лозим аст. 

Ошкор кардани касри ниҳонӣ, таҳлили сабабҳои пайдоиши он, инчунин ба 

назар гирифтани вобастагие, ки ба зуҳуроти касри буҷет дар сохтор (касри 

сохторӣ) ва давравӣ (касри давравӣ) бар  меоянд, ба мо имкон медиҳад, ки 

сабабҳои аслӣ ва муфассали касри буҷетро ҳамчун як падида муайян кунем.  

Аз таҳлили маъхазҳои илмии ба ин масъала бахшидашуда чунин хулоса 

баровардан мумкин аст, ки ду низоми буҷетї ва танзими касри он аз 

ҳамдигар ба куллӣ фарқкунанда мавҷуд аст.  

Якум, бо сатҳи баланди ғайримарказикунонии ҷараёнҳои буҷетӣ ва 

танзими  касри он шарҳ дода мешавад, ки дар он даромади андоз ҳамчун 

манбаи асосии ташаккули даромади буҷет љињати танзими касри буљет дорои 

дараҷабандии зинавии дақиқ мебошад (давлат - субъектҳои давлат - 

мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ). Чунин низом, масалан, дар ИМА ва Олмон 

амал мекунад, ки дар он ҷо сатҳи баланди мустақилияти штатҳо ва минтақаҳо 

дар ташаккули даромади буҷет љињати танзими касри буљет ба даст оварда 

шудааст. Афзалияти муҳими низоми буҷетии Амрико мавҷуд набудани 

ҷараёнҳои зидди молиявии даромади андоз мебошад. Ҳамзамон, он фарқияти 

возеҳи ваколатҳои байни ҳукумати марказӣ ва штатҳо ва маҳдудиятҳои 

мувофиқи масъулиятро барои маблағгузории барномаҳои иҷтимоӣ ва 

давлатӣ (тандурустӣ, маориф, амнияти ҷамъиятӣ, варзиш, илми бунёдӣ) 

пешбинӣ мекунад. Бояд қайд кард, ки низоми мазкур сатҳи баланди рушди 

иқтисодии тамоми қаламравҳои давлатро тақозо мекунад, ки имкон медиҳад, 

талабот ба дастгирии давлатро кам кунад. Соли 1991 дар Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико нақшаи кам кардан ва тадриҷан ба сифр баробар 

кардани касри буҷети федералӣ қабул карда шуд. Пас аз он ноком шуд, вале 

мамлакат аз мақсади пешбинишуда даст накашид. Соли 1995 қонун «Дар 

бораи буҷети мутавозин» қабул шуда, то сифр коҳиш додани касри он соли 
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2002 пешбинӣ шуд. Масъалаи асосӣ афзоиши даромади давлат не (кам 

кардани андоз дар назар аст), балки кам шудани хароҷоти он аст. Барои ин 

инвентаризатсияи муфассал ва таҳлили қарорҳо ва барномаҳое, ки ба буҷети 

федералӣ дохил карда шудаанд, «барномаҳои куҳна», ки дар тули даҳсолаҳо 

бознигарӣ нашудаанд, инчунин такрори сершумор дар фаъолияти 

ташкилотҳое, ки барои татбиқи ҳамон моддаҳои буҷет бартараф карда 

мешаванд. На танҳо раванди буҷет умуман, балки вазифаҳои Президент ва 

комиссияҳои Конгресс оид ба тартиб додан ва назорат аз болои иҷрои буҷет 

низ аз нав дида баромада мешаванд30. 

 Хеле саривақтӣ мешавад, агар чунин таҷрибаҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ татбиқ карда шаванд, хусусан кам кардани хароҷотҳои 

такроршаванда, таҷдиди назар намудани хароҷотҳои дуюмдараҷа, кам 

кардани гаронии андозҳо, ки боиси касри буҷет мегарданд. Ба ақидаи мо хуб 

мешуд, ки бо татбиқи ин таҷриба ба мақомотҳои маҳаллӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон низ чунин ваколатҳо дода шавад ва масъулияти пурранамоии 

буҷетҳои маҳаллӣ зиёдтар карда шавад.  

 Инчунин, дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳоди Алимардонов 

У. қобили қабул аст: «Яке аз самтњои такмили механизми молиявии 

дастгирии буљети рушди минтаќањо даст кашидан аз таҷрибаи баробарсозии 

буљет бо истифода аз андозњои танзимкунанда ва гузаштан аз низоми 

таќсимоти даромадњои андоз дар байни сатњњои буљети амудї ба таќсимоти 

андозњои худї ба њар сатњ мебошад. Чунин изҳорот, пеш аз ҳама, аз он сабаб 

асоснок нест, ки ҳангоми интихоби роҳҳои механизми молиявии дастгирии 

буҷети рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо ислоҳот бояд ба назар 

гирифта шавад, ки мушкили асосии субъектҳои минтақавӣ ин нокифоя 

будани манбаи андози худи онҳо барои пушонидани ҳадди ақали хароҷоти 

зарурӣ мебошад»31.  

 
30 Хиви Д. Финансы местных органов власти в США // Финансы. – 1995. – №1. – С. 43-47. 
31 Алимардонов У. Дар бораи масъалаи такмил додани муносибатҳои байнибуҷетии 

Тоҷикистон. - Душанбе: «Ирфон». 2011. - С. 179. 
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Навъи дуюми низоми буҷетӣ ва танзими касри он, ки Фаронса 

намояндаи он ба ҳисоб меравад, аз як марказгароии ташаккули буҷети 

давлатӣ бо ҷудо кардани маблағ барои дастгирии молиявии қаламравҳо дар 

шакли грантҳои давлатӣ, субсидияҳо ва ҷубронҳои молиявӣ фарқ мекунад. 

Тавассути ин интиқолҳо, ҳукумат баробарсозии буҷетро амалӣ карда, ба 

қаламравҳое, ки хароҷоти буҷети маҳаллӣ ба ҳар як сокини он аз сатҳи 

давлатӣ камтар аст, манбаҳои иловагии молиявӣ фароҳам меораду барои 

рушди баробари минтаќањо ва субъекњои иќтисодии он мусоидат намуда, 

барои васеъ шудани базаи андоз ва дохилшавии он ба буљет њамчун 

сарчашмаи дохилии танзими касри он хизмат менамояд.  

Низоми Фаронса, аз тарафи худ, зарурати мавҷудияти заминаи хуби 

қонунгузориро пешакӣ муайян мекунад. Танҳо дар ин ҳолат низом қобили 

амал аст. Принсипҳои фаъолияти он солҳои зиёд бетағйир боқӣ мондаанд. 

Захираҳои давлатӣ танҳо ба он минтақаҳое ворид мешаванд, ки ба онҳо ниёз 

доранд ва онҳо дар навбати худ медонанд, ки маблағҳои аз буҷет ҷудошударо 

самаранок истифода баранд.  

Дар асоси гуфтаҳои боло, хулоса баровардан мумкин аст, ки низоми 

буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон дар айни замон дар марҳилаи ташаккул қарор 

дорад ва аз доираи самараноки фаъолият дур аст. Такмили он, ба андешаи 

мо, бояд бо назардошти таҷрибаи низомњои дар боло баррасишуда дар ду 

самт амалӣ карда шавад. Дастгирии молиявии минтақаҳо бояд пеш аз ҳама 

ба рушди иқтисодии онҳо тавассути маблаѓгузории азхудкунии захираҳои 

табиӣ, фармоишҳои давлатӣ, рушди истеҳсолот ва истифодаи усулҳои дигар 

равона карда шавад. Дар давраи миёнамуҳлат ва дарозмуддат, ҳамчун рушди 

иқтисодии минтақаҳо ва ноил шудан ба устувории молиявӣ, низоми буҷетӣ 

бояд дар самти ғайримарказикунонии он ислоҳ карда шавад, ки дар он 

ҳудуди ваколатҳо на танҳо заминаи сиёсӣ, балки иқтисодӣ низ хоҳад гирифт.  

Чунонки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, мамлакатҳое ҳастанд, ки дар 

онҳо муаммоњои танзими касри буҷет ба таври мусбат ҳал карда шудаанд, ки 

инҳо пеш аз ҳама Олмон, Ҷопон ва Швейтсария мебошанд. 
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Барои мисол буҷети мутаносиби Ҷопонро мисол овардан мумкин аст, ки 

ин мамлакат муаммои пушондани касри буҷетро самаранок ҳал карда 

истодааст. Дар ин ҷо тадбирҳои азнавбаробаркунии пули миллӣ нақши 

муҳим бозидаанд. 

Асоси тавони қонунгузорие, ки истеҳсолкунандагони миллиро ҳимоя 

мекунад, дар тавозуни буҷетҳои кишварҳои Ғарбӣ нақши бузург мебозад. 

Масалан, қонунҳо дар бораи ҷораҳои зиддимонополӣ ва зиддидемпингӣ дар 

давлат. 

Дар бораи муаммои ба ном «касри пинҳонӣ» каме муфассалтар истода 

гузаштан лозим аст. Ба эътиқоди коршиносони хориҷӣ, бавуҷуд омадани 

буҷети ғайриоддӣ, баҳодиҳии нодурусти нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, 

ки ҳангоми тартиб додани моддаҳои даромад истифода мешаванд, инчунин 

пурра истифода набурдани онҳо боиси пайдо шудани касри пинҳонӣ 

мегардад. Дар навбати худ, маҷмуи моддаҳои камшудаи буҷет боиси касри 

ҷамъшуда ё пинҳонии буҷет мегардад ва ин ба ҷуз афзоиши қарзи давлатӣ ва 

мутаносибан афзоиши хароҷоти хизматрасонии он ва дар натиҷа афзоиши 

ҳаҷми касри воқеии буҷети мамлакат чизи дигаре нест. 

Таҳлили амиқтари таҷрибаи кишварҳои пешрафта нишон медиҳад, ки 

қарзи давлат дар назди шаҳрвандони худ барои пардохти нафақа ва маоши 

кормандони бахши буҷетиро ҳамчун қарзи дохилии давлатӣ ба назар 

нагирифтан ғайриимкон аст. Чунин қарзҳо ғайр аз афзоиши қисми хароҷоти 

буҷет чизи дигаре нестанд ва табиист, ки касри ҳақиқии буҷетро зиёд кунад. 

Чи тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад касри буҷет муаммои 

байналхалқӣ буда, дар буҷетҳои ҳамаи давлатҳо дорои муносибатҳои 

бозаргонӣ ҷой дорад. Зарур будани кам кардани онро ҳукуматҳои бисёр 

мамлакатҳо, аз ҷумла ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, ки мамлакати 

пуриқтидортарин ва аз ҷиҳати иқтисодӣ тараққикардаи ҷаҳон мебошад, қайд 

мекунанд. 

Ҳалли муаммои касри буҷет (ё лоақал кам кардани ҳиссаи он дар буҷети 

давлатӣ) ба муносибати дурусти ҳукумат ба баҳо додан ба он ва андешидани 
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тадбирҳои мутамаддин, ки ба кам кардани касри буҷет нигаронида шудааст, 

вобаста аст. Қабули қонунҳои мукаммалмулоҳизашуда, ки ба дастгирии 

истеҳсолкунандаи миллӣ ва умуман тараққиёти истеҳсолот нигаронида 

шудаанд, инчунин кор карда баромадани механизми татбиқи онҳо роҳи 

боэътимодтаринест, ки ба мутаносиби буҷети давлатӣ мебарад. Моҳияти 

буҷети давлатии ҳар як мамлакатро низоми иҷтимоию иқтисодии он, моҳият, 

вазифа ва вазифаҳои давлат муайян мекунад. 

Таљриба нишон медињад, ки сохтори таркибии даромадҳои буҷетї дар 

мамлакатҳои тараққикарда хеле васеъ буда, дар ҷадвали 1.3.1 инъикос 

мегардад. 

Ҷадвали 1.3.1. - Сохтори даромадҳои буҷети давлатҳои хориҷӣ, %* 

 Даромадҳои андозӣ 
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 Даромад, 
фоида, дигар 

даромадҳо 
Моликият 

Мол ва 

хизматҳо 

ИМА 39,3 2,4 28,9 8,1 23,0 0,1 37,6 
Австрия  59,9 22,8 4,9 19,3 18,8 1,6 19,7 
Англия 13,7 - 13,6 - 12,9 2,8 70,6 
Дания  46,7 43,3 3,3 - 8,0 0,8 44,5 
Испания  50,1 9,8 15,1 22,2 13,0 2,2 34,7 
Италия  38,0 ... ... ... 11,6 1,6 48,8 
Олмон  39,9 ... ... ... 20,9 4,6 34,6 
Норвегия  44,3 39,8 4,2 0,3 17,4 0,7 37,6 
Финляндия  46,6 ... ... ... 30,2 2,0 21,2 
Фаронса  47,2 7,2 16,8 5,1 18,1 0,5 34,2 
Шветсия  70,1 70,1 ... - 10,5 0,3 19,1 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф  

Тавре ки аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 1.3.1 маълум мегардад, дар 

даромадҳои буҷети кишварҳои хориҷӣ, ба ѓайр аз саҳми асосии даромади 

буҷет, ки ба андозҳо рост меояд, инчунин сарчашмањо вобаста ба фурӯши 

моликияти давлатї, пешнињоди мол ва хизматрасонињои давлатї, инчунин 

гирифтани даромадњои ѓайриандозї, ба монанди даромад аз сармояи 

корхонањои давлатї ва иштирок дар сармояи субъектњои хољагидорї, љалби 

грантњо ва ѓ. роњандозї мегардад. 

Ин таҷриба дар Тоҷикистон ба таври хеле мањдуд амалї шуда истодааст 

ва аз ин лињоз, фишангњои танзими касри буљетро мањдуд мекунад.  
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Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки маъмурикунонї ва ҷамъоварии 

андозҳо ба таври муносиб бояд роњандозї гардад. Инчунин тартиби 

пешнињоди зиёди имтиёзҳо (аксар вақт беасос), мањдуд карда шавад.  

Бо назардошти љой доштани муаммои шадид дар шароити Тољикистон 

оид ба шумораи зиёди ноњияњои дотатсионї ва маблаѓњои азими молиявие, 

ки аз марказ барои дастгирии онњо људо мешаванд ва боиси пайдо гаштани 

касри буљет ва ќарзи давлатї сабаб мешаванд, бояд таљрибаи интиқолҳои 

буҷети кишварҳои Аврупои Ғарбӣ бештар истифода шаванд: 

- дар Олмон - субсидияҳои иловагӣ, интиқолҳои мақсаднок барои 

мақсадҳои сармоягузорӣ, субсидияҳо барои иҷрои вазифаҳои умумӣ; 

- дар Фаронса - субсидияҳои умумӣ барои маблағгузории хароҷоти 

буҷет, субсидияҳо барои ҷуброни имтиёзҳои андоз, субвенсияҳои махсус; 

- дар Шветсия - субсидияҳои ба ҳам алоқаманд, субсидияҳои мақсаднок; 

- дар Полша - субвенсияҳои умумӣ, дотатсияҳои мақсаднок; 

- дар Латвия - субсидияҳои буҷетӣ, субсидияҳо аз фонди баробаркунӣ, 

трансфертҳои мақсаднок; 

- дар Литва - субсидияҳои буҷетӣ, дотатсияҳои махсус. 

Дар баробари ин, манбаҳои маблағҳои интиқоли буҷет инҳо мебошанд: 

андозҳои инфиродӣ ё як қисми онҳо (масалан, дар Олмон - 2% ҳаҷми 

воридоти андоз аз арзиши иловашуда; дар Латвия - як қисми воридотҳои 

андоз аз даромад, дар Фаронса - ҳиссаи солонаи индексатсияшудаи ААИ); 

ҷудо кардани буҷет (Фаронса, Шветсия, Полша, Латвия, Литва), инчунин аз 

дигар манбаҳо вобаста ба намудҳои пардохтҳои трансфертӣ32. Дар 

Тоҷикистон бошад, субсидияҳо, субвенсияҳо ва дотатсияҳо истифода 

мешаванд, ки ҳангоми муайян кардани буҷети умумӣ ва пайдо шудани касри 

буҷетҳои маҳаллӣ амалӣ карда мешаванд ва хуб мешуд таҷрибаи Олмон дар 

самти интиқолҳои мақсаднок барои мақсадҳои сармоягузорӣ мавриди 

истифода қарор мегирифт. «Дар баробари ин, самтҳо ва шартҳои асосии 

 
32 Зевальд О. Значение местного самоуправления и его модели в европейских странах. – 

М.: Фонд Ф. Науманна. – 2009. – С. 27-39. 
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истифодаи дотатсия муқаррар карда нашудааст. Ҳангоми интиқоли кумакҳои 

молиявӣ, бисёр хусусиятҳои минтақаи кумакгиранда ба назар гирифта 

мешаванд. Ба онҳо сатҳи рушд ва сохтори иқтисодиёт, инчунин омилҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ, ҷуғрофӣ, иқлим ва дигар омилҳо, ки ба арзиши 

хизматрасониҳои давлатӣ таъсир мерасонанд, яъне бањодињии кифоятии 

тахминии буљети маорифи вилоят гузаронида мешавад33». 

Дар мамлакатҳое, ки иқтисоди муътадил ва анъанаҳои худидоракунӣ 

инкишоф ёфтаанд, маҳз субсидияҳои буҷетӣ нақши асосиро мебозанд (Олмон, 

Фаронса, Шветсия). Аз тарафи дигар, дар мамлакатҳои пасошуравӣ 

трансфертҳои байнибуҷетии алоҳида (Полша, Латвия) васеъ истифода 

мешаванд. 

Бояд гуфт, ки дар бисёр давлатҳои хориҷӣ субсидияҳои буҷетӣ ҳамчун 

воситаи асосии баробарсозии молиявӣ истифода мешаванд. Онҳо бештар дар 

Олмон ва Шветсия паҳн шудаанд. Дар маҷмуъ, самаранокии фаъолияти 

низоми интиқоли буҷет дар кишварҳои хориҷӣ ба дараҷаи такмили заминаи 

меъёрию ҳуқуқӣ вобаста аст. Дар байни мамлакатҳое, ки базаи меъёрии 

муқарраршуда доранд, ки хеле кам аз нав дида баромада мешаванд, пеш аз 

ҳама Фаронса ва Шветсияро номбар кардан мумкин аст. 

Дар мамлакатҳое, ки давраи ташаккули принсипҳои нави худидоракунии 

маҳаллиро аз сар мегузаронанд, қонунгузорӣ хеле гуногун буда, онҳоро аз 

зарурати якчанд маротиба аз нав дида баромадани як санади қонунгузорӣ 

маҳрум намекунад. Дар сатҳи маҳаллӣ субсидияҳо қисми муҳими низоми 

молиявиро ташкил медиҳанд, аз ҷумла дар маблағгузории сармоягузориҳои 

инфрасохторӣ. Онҳо шакли махсуси алоқа (молиявию иқтисодӣ) байни 

грӯҳҳои алоҳидаи низоми буҷетӣ буда, самти фаъолияти молиявии мақомоти 

маҳаллиро муайян мекунанд. Саҳми субсидияҳо дар даромади буҷети 

маҳаллӣ аз 23% (дар ИМА) то 40% (дар Ҷопон) мебошанд. 

 

 33 Алимардонов У. Нақш ва аҳамияти трансфертҳои буҷетӣ дар рушди иҷтимоию 

иқтисодии минтақаҳои Ҷанубу Шарқии Тоҷикистон. // Паёми Донишгоҳи давлатии молия ва 

иқтисоди Тоҷикистон. - Душанбе, 2018. - №5. - С. 53-59. 
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Дар кишварҳои алоҳидаи хориҷӣ (Австрия, Белгия, Дания, Фаронса, 

Олмон, Ирландия, Италия ва Нидерландия)34 субсидияҳо ба ду гурӯҳи асосӣ 

тақсим мешаванд: 

1) субсидияҳо барои дастгирии база ҳадафи умумӣ доранд ва метавонанд 

барои илова кардани даромадҳои маҳаллӣ истифода шаванд; 

2) дотатсия ва грантҳои махсус, ки ба соҳаи инфраструктураи роҳ, 

хоҷагии манзилию санитарӣ нигаронида шудааст. 

Норасоии доимии даромади худии онҳо барои маблағгузории фаъолияти 

мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, аз як тараф, зарурати 

таъмини маблағ барои маблағгузории тадбирҳои беҳбуди инфрасохтори 

иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, аз тарафи дигар мақомоти маҳаллиро водор месозад, 

ки барои маблағгузории каср, ба қарз муроҷиат намоед. Хусусияти амалиёти 

қарздиҳии мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар давлатҳои хориҷӣ, 

истифодаи маблағҳои қарзӣ барои маблағгузории хароҷоти асосӣ мебошад. 

Дар солҳои охир афзоиши маблағгузориҳои асосии мақомотҳои маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ бо зиёд шудани қарзҳои коммуналӣ мушоҳида карда 

мешавад. Чунончи, қисми асосии хароҷоти буҷетҳои маҳаллии Фаронса (то 

98 фоиз), Англия (90 фоиз), Ҷопон, ИМА ва Олмон (аз 40 то 45 фоиз) аз 

ҳисоби қарз маблағгузорӣ карда мешаванд35. 

Қоғазҳои қиматнок (асосан вомбаргҳо) воситаи муҳимтарини қарзгирии 

маҳаллӣ аз хориҷа мебошанд. Онҳоро дар бонкҳо, ширкатҳои суғурта ҷойгир 

карда, аз ҷониби шахсони воқеӣ харидорӣ карда мешаванд. Як қисми 

вомбаргҳои мунисипиалиро агентиҳои қарзии махсуси давлатӣ ва ширкатҳо 

мехаранд. Мақомотҳои маҳаллии ҳокимият хуқуқ доранд, ки қарзҳои худро 

дар хориҷа ҷойгир кунанд, инчунин аз қарзҳои маркази қарзии 

байналмилалӣ, ки барои додани қарз ба мақомотҳои маҳаллӣ тахассус дорад, 

истифода баранд. 

 
34 Будаков Д.Д. Реформирование бюджетных систем: опыт Восточной Европы // Финансы. 

– 2011. – № 9. – С. 53-56. 
35 Баранова К.К. Бюджетный федерализм и местное самоуправление в Германии.– М.: 

Дело и Сервис. – 2010. C. 240. 
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Дар шароити муосир фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷорӣ 

намудани таҷрибаи пешқадами хориҷӣ дар амалияи дохилии ташаккули 

буҷетҳои маҳаллӣ ниҳоят муҳим аст. Дар ҳақиқат, то ҳол дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон андоз ва пардохтҳои маҳаллӣ дар ташаккули даромади буҷет 

нақши калон намебозанд, аксари мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ салоҳияти 

худро оид ба ситонидани андозу пардохтҳои маҳаллӣ пурра истифода 

намебаранд. Дар ин маврид, мо бо пешниҳоди доктори илмҳои иқтисодӣ, 

профессор Иброҳимов И.Р розӣ шуда метавонем: «Тақсими уҳдадориҳои 

андозӣ ва салоҳиятҳои хароҷотӣ байни мақомот ва идоракунии сатҳҳои 

гуногун дар Ҷумҳурии Тоҷикистон унсури асосии механизми нави 

муносибатҳои байни буҷетҳои сатҳҳои гуногун мебошад. Такмил додани 

механизми трансфертҳои байнибуҷетӣ ба афзоиши ҳиссаи буҷетҳои маҳаллӣ 

зарур аст»36. 

Таҳлили амалияи хориҷии ташкили буҷетҳои маҳаллӣ, ба фикри мо, 

имкон медиҳад, ки хулосаю таклифҳои зерин асоснок карда шаванд:  

Аввалан, салоҳиятҳо оид ба ҳалли вазифаҳои мушаххас байни мақомоти 

марказӣ ва худидоракунии маҳаллӣ аниқ тақсим карда, тадриҷан ба 

ғайримарказикунонии молияи давлатӣ гузаштан лозим аст. Ҳамин тавр, аз 

ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ бояд мақомотҳои ҳокимияти қонунгузор ва 

иҷроия, инкишофи илми бунёдӣ, азнавсозии соҳибкорӣ, иқтисодиёт ва ғайра 

нигоҳ дошта шавад. Масъалаҳои молиявиро дар маҳалҳо аз ҳисоби буҷетҳои 

дахлдор ҳал кардан ба мақсад мувофиқ аст. Барои ин ҳукуматҳои маҳаллӣ 

бояд захираҳои молиявии кофӣ дар ихтиёр дошта бошанд. Мақомоти 

маҳаллӣ бояд то 30-50 фоизи эҳтиёҷоти худро аз ҳисоби манбаҳои андози 

худашон таъмин намоянд. 

Мувофиқи гуфтаҳои боло зарурати аз нав тақсим кардани манбаҳои 

даромади андоз дар байни мақомоти марказӣ ва маҳаллии ҳокимияти 

 
36 Иброҳимов И.Р. Танзими андозу буҷетии иқтисодиёти Тоҷикистон: Автореферати 

диссертатсияи номзади илмҳои иқтисодӣ: 08.00.05 / Институти тадқиқоти иқтисодӣ. – Душанбе, 

2006. - С. 24. 
 



62 
 

давлатӣ ба миён омадааст, ки ин бояд дар қонунгузории худидоракунии 

маҳаллӣ инъикос ёбад. 

Сониян, номгӯи андозу хироҷи маҳаллиро васеъ намуда, нақши 

фискалии онҳоро пурзӯр кардан лозим аст. 

Сеюм, механизми баробаркунии молиявии байни минтақавӣ такмил дода 

шавад. Таҷрибаи хориҷӣ зарурати ташкили фондҳои махсуси буҷетиро барои 

баробар кардани молияи минтақаҳо нишон медиҳад. 

Бо вуҷуди ин, баъзе ҳисобҳои нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва 

буҷети маҷмуиро бо давлатҳои ИДМ муқоиса менамоем (ҷадвали 1.3.2). 

Ҷадвали 1.3.2. - Таносуби нишондиҳандаҳои буҷетҳои маҷмуӣ ба ММД дар давлатҳои 

ИДМ (бо фоиз нисбат ба ММД) – даромадҳо* 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тоҷикистон 

Озарбойҷон 
Арманистон 
Белорусия 

Қазоқистон 

Қирғизистон 
Молдовия 
Русия 
Украина  

28 
27 
23 
30 
30 
26 
38 
35 
29 

30 
31 
23 
31 
… 
28 
37 
35 
30 

28 
32 
24 
30 
… 
28 
38 
35 
32 

27 
34 
25 
30 
26 
29 
37 
34 
30 

29 
32 
27 
27 
27 
25 
31 
34 
30 

34 
32 
23 
30 
31 
30 
36 
32 
33 

32 
29 
23 
30 
17 
27 
34 
32 
33 

32 
24 
22 
30 
21 
29 
35 
34 
34 

34 
28 
22 
31 
21 
27 
30 
36 
19 

30 
30 
24 
30 
20 
28 
30 
36 
22 

30 
36 
25 
27 
21 
25 
30 
34 
33 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси нишондиҳандаҳои буҷетҳои маҷмуӣ ба ММД дар 

давлатҳои ИДМ то соли 2020 маҷм. Оморӣ / - Тоҷикистон ва давлатҳои ИДМ. Душанбе 
2021. - С. 38 таҳия намудааст. 
 

Ин маълумотҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки даромади буҷети маҷмуӣ дар 

Тоҷикистон дар муқоиса бо солҳои қаблӣ афзоиш меёбад. Дар ин росто 

Тоҷикистон аз кишварҳое чун Озарбойҷон, Русия ва Украина пеш аст. 

Тоҷикистон дар ҳаҷми буҷети муттаҳидшуда низ аз Қазоқистон, Арманистон, 

Белорусия ва Қирғизистон пеш аст. Ба ақидаи мо беҳтар аст, ки ин таносуб 

дар оянда низ нигоҳ дошта шавад, аммо ин бо ҳамон суръати баланди ҳам 

буҷети маҷмуӣ ва ҳам ММД сурат гирад, яъне дар баробари зиёд шудани 

ММД, буҷет низ зиёд гардад. Чунин тартиб додани масъала ба ҳалли зудтари 

муаммоҳои муҳимтарини тараққиёти иҷтимоию иқтисодии мамлакат бештар 

замина фароҳам меоварад. 

Зимни таҳқиқи зербоби мазкур чунин дастовардҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 
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1. Зимни таҳқиқи таҷрибаи хориҷӣ ошкор карда шуд, ки касри буҷети 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 252,5 млн. сомонӣ ё 0,3%-и ММД-ро 

ташкил дода, ҷойи 142-юмро аз нуқтаи назари сатҳи буҷетӣ ишғол менамояд. 

Касри буҷети калонтарин дар ҷаҳон Ирландия - 32,4% ва Ироқ - 23,9% 

ташкил медиҳанд. Дар байни кишварҳои пешрафта, касри буҷетии 

Британияи Кабир 10,2%, ИМА 8,8%, Ҷопон 7,7%, Фаронса 6,9% ва Олмон 

3,3% -ро ташкил медиҳанд. Дар баробари он, ки касри буљети Тољикистон 

нисбати дигар давлатњои љањон паст бошад њам, лекин зарурати омўзиши 

таљрибаи пешќадами танзими он бо назардошти амалишавии барномањои 

давлатии рушди миллї ва соњавї, инчунин саноатикунонии босуръати 

кишвар маблаѓњои калонро талаб мекунад ва љалби он фаќат дар доираи 

таъмини суботи молиявї имконпазир буда метавонад;  

2. Муайян карда шуд, ки: истифодаи таҷрибаи низоми буҷетии ИМА 

хеле саривақтӣ буда, истифодаи чунин таҷрибаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар самти кам кардани хароҷотҳои такроршаванда, таҷдиди назар намудани 

хароҷотҳои дуюмдараҷа, кам кардани гаронии андозҳо, ки боиси танзими 

касри буҷет мегарданд; истифодаи таҷрибаи Канада дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қобили қабул аст, зеро баъзе ширкатҳо дар минтақаҳо 

ҷойгиранд, вале ба буҷети маҳаллӣ ягон робита надошта андозҳои онҳо ба 

буҷети ҷумҳуриявӣ ворид шуда, ин минтақа ҳамчун минтақаи дотатсионӣ 

боқӣ мемонад. Хуб мешуд дар кишвари мо ақалан 10%-и андози фоидаи ин 

ширкатҳо ба буҷети маҳалҳо пардохт карда шавад; ҳамзамон дар Тоҷикистон 

барои танзими муносибатҳои байнибуҷетӣ субсидияҳо, субвенсияҳо ва 

дотатсияҳо истифода мешаванд, ки ҳангоми муайян кардани буҷети умумӣ ва 

пайдо шудани касри буҷетҳои маҳаллӣ амалӣ карда мешаванд ва хуб мешуд 

таҷрибаи Олмон дар самти интиқолҳои мақсаднок барои мақсадҳои 

сармоягузорӣ мавриди истифода қарор мегирифт;  

3. Чунин пешниҳодҳо асоснок карда шуданд: аввалан, салоҳиятҳоро  

оид ба ҳалли вазифаҳои мушаххас байни мақомоти марказӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ аниқ тақсим карда, тадриҷан ба 
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ғайримарказикунонии молияи давлатӣ гузаштан лозим аст (аз ҷумла: 

мақомоти маҳаллӣ бояд то 30-50 фоизи эҳтиёҷоти худро аз ҳисоби манбаҳои 

дохилии худашон таъмин намоянд); инчунин, номгӯи андозу хироҷи 

маҳаллиро васеъ намуда, нақши фискалии онҳоро пурзӯр кардан лозим аст; 

сеюм, механизми баробаркунии молиявии байниминтақавӣ такмил дода 

шуда, таҷрибаи хориҷии ташкили фондҳои махсуси буҷетӣ барои баробар 

кардани молияи минтақаҳо ногузир аст. 

 

  



65 
 

БОБИ 2. ҲОЛАТ ВА БАЊОГУЗОРИИ ТАНЗИМИ КАСРИ БУҶЕТӢ ДАР 

ШАРОИТИ МУОСИРИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

2.1. Ҳолати муосири касри буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

Касри буҷети давлатии Љумњурии Тољикистон дар замони 

соҳибистиқлолӣ (1991-2020) њолатњои гуногун дошт, масалан аз соли 1991-1997 

њолати он хеле вазнин буда, њиссаи он дар ММД-и коњишёфта то 40%-ро 

ташкил медод. Дар баробари ин, њиссаи ќарзи давлатї, аз 100%-и ММД зиёд 

буда, аз њолати буњронии вазъи низоми молиявї ва иќтисоди миллї шањодат 

медод. Ин њолат натиљаи љанги шањрвандї, гусаста шудани робитањои 

иќтисодию молиявї байни давлатњои пасошуравї ва дигар омилњои асосие, 

ки дар боби якум зикр шуданд ба њисоб мерафт. Дар ин раванд ба ѓайр аз 

љалби ќарзњои беруна, њамчун сарчашмаи асосии танзими касри буљет, яъне 

ѓанї гардонидани даромади буљет, нисбат харољотњои давлатии 

афзоишёбанда, истифодаи эммисия љой дошт, ки боиси таварруми аз эътидол 

берун (галлопирующий), ки зиёда аз 2000% дар як сол гардид. Ин пасомад 

боиси беќурбшавии пасандозњои ањолї ва субъектњои иќтисодї (корхонаву 

ташкилотњои давлатию ѓайридавлатї) гашта, сарчашмањои дохилии танзими 

касри буљет ва низоми молиявиро мањдуд кард. Барои њамин пас аз итмоми 

љанги шањрвандї ва пойдор гаштани сулњ дар Тољикистон, баробари 

ислоњотњои иќтисодиву иљтимоии бозорї дар танзими касри буљет низ, 

ислоњотњои назаррас анљом дода шуда, то њол идома ёфта истодааст. 

Тањлили њолати муосири танзими касри буљети Љумњурии Тољикистон  

нишон медиҳад, ки он бо назардошти талаботњои мављудбудаи 

байналмилалї, метавонад муътадил арзёбї гардад. Динамикаи касри буљети 

давлатї бо вобастагии функсионалии рушди ММД ва даромаду харољоти 

буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солњои 2015-2020 дар ҷадвали 

2.1.1 инъикос ёфтааст. 
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Ҷадвали 2.1.1. - Динамикаи касри буљети давлатї бо вобастагии функсионалии рушди 

ММД ва даромаду харољоти буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. сомонӣ, % ва 
банди фоизї)* 

Нишон-

диҳандаҳо 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Нисбат 
2020/ 

2015, бо 
% ва 
б.ф. 

ММД 50977,8 54790,3 64434,4 71059,2 79109,8 82543 162 

Даромад 16586,5 18405,2 19955,5 23925,5 23469,4 25065,0 151 

Хароҷот 16277,4 18294,3 22264,2 24187,4 23806,6 24812,5 152 

Касри буљет: 
барзиёдатї (+), 

норасоӣ (-) 
309,1 189,5 -2308,7 -261,9 -337,2 252,5 81 

Њиссаи касри 
буљет нисбати 
ММД, бо % 

0,6 0,3 -3,6 -0,4 -0,4 0,3 -0,3 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи. Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2021. - С. 335 ҳисоб 
намудааст. 
 

Тавре ки аз маълумоти ҷадвали 2.1.1 дида мешавад, дар давоми солҳои 

2015-2020, ҳаҷми ММД аз 50,9 то 82,5 млрд. сомонӣ афзоиш ёфта, рушди он 

162%-ро ташкил дод. Ин ҳолат имконият дод, ки базаи андозбандї васеъ 

гардида, ҳаҷми даромади буҷети давлатӣ ба 151% зиёд шуд. Дар давраи 

тањлилшаванда њаљми харољоти буљети давлатї зиёд шуда (152%), ки нисбат 

ба суръати афзоиши даромади буљети давлатї зиёд аст (+1%). Тањлилҳо 

нишон медињанд, ки дар солњои камомади (2017-2019) даромади буљет 

нисбати харољоти он њамчун сарчашмаи маблаѓгузории рушди иќтисодї 

касри буљет ва љалби захирањои молиявї аз њисоби ќарзи давлатї роњандозї 

гардидаанд. Ин њолат бештар ба давраи буњрони љањонї вобаста аст, ки бо 

назардошти коњиш ёфтани нарх ва талабот ба молњои содиротии Тољикистон 

(нахи пахта, алюминий ва ѓайра), инчунин коњиши воридшавии маблаѓњои 

муњољирони мењнатї, ки ба зиёд шудани харољотњо нисбати даромадњои 

буљетї оварда, боиси зиёд шудани касри буљет гардид. Дар ин њолат, бо 

назардошти мањдуд гардидани сарчашмањои дохилии танзими касри буљети 

давлатї, бештар сарчашмањои беруна истифода гардид, ба монанди љалби 

ќарзи хориљї, грантњо ва саромояњои мустаќими хориљї ва ѓ. Ин имконият 

дод, ки иљроиши буљети давлатии Љумњурии Тољикистон на танњо дар давраи 
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тањлилшаванда, балки дар замони соҳибистиқололӣ бо истифодаи усулњо ва 

сарчашмањои муосири танзими касри буљет таъмин карда шавад (расми 

2.1.1). 

 

Расми 2.1.1. - Иҷроиши даромаду хароҷоти буҷети давлатӣ, млн. сомонӣ* 
 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси маълумоти Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. 
оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. – Душанбе: 2021. – С. 653 
таҳия намудааст. 
 

Тавре аз расми 2.1.1 бар меояд, иљроиши наќшаи буљет дар солњои 

камомади (2017-2019) даромади буљет бо назардошти секвесторикунонии он 

(кам кардани харољотњои давлатї, мутаносибан ба воридоти даромадњои 

буљети давлатї), њол он, ки харољотњои давлатї ба соњањои иљтимої ва 

харољотњои њифзшаванда бетаѓйир боќї монда, вазифањои конститутсионии 

Љумњурии Тољикистон, њамчун давлати иљтимої таъмин гардад.  

Дар солњое, ки даромад нисбат ба харољот барзиёд буд (2015, 2016, 2020), 

њолати касри буљет мусбат арзёбї мегардад. Барои таќвияти хулосаи мо оид 

ба муътадил будани касри буљет низ нишондињандаи кам шудани њиссаи 

касри буљет нисбати ММД, ки дар давраи тањлилшаванда аз 0,6%-и ММД 

дар соли 2015 то 0,3%-и ММД дар соли 2020, ё ин, ки ба 0,3 б.ф. кам шуд. 

Инчунин дар муќоиса бо талаботњо ва нишондињандањои муќарраргардидаи 

Хазинаи байналмилалии асъор (то 5%-и ММД) њолати касри буљети 

Љумњурии Тољикистон дар њадди камхавф љой дорад.  
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Њолати касри буљет манбањои ѓанї гардонидани буҷети давлатӣ, 

харољотњои давлатї ва инчунин афзалиятњои онњоро муайян мекунад. 

Масалан, дар њолати мусбат будани буљет бештар афзалият ба сарчашмањои 

дохилї нисбат ба сарчашмањои беруна дар раванди танзими касри буљет дода 

шуда, маблаѓњои барзиёд барои пардохти ќарзи давлатї ва хизматрасонии он 

сарф карда мешавад. Чунин механизми танзими касри буљет барои дар сатњи 

муътадил нигоњ доштани њолати низоми молиявї ва ќарзи давлатї гардида, 

њамчун заминаи мустањками маблағгузории рушди устувори иќтисоди миллї 

мегардад. Њол он ки тањлили мо нишон медињад, ки механизми танзими 

касри буљети давлатї дар Љумњурии Тољикистон норасоињо ва имкониятњои 

истифоданашудаи зиёдеро дорост, ки истифодаи онњо метавонад барои 

рушди устувори иќтисоди миллї ва низоми молиявии он дар раванди 

гузариш аз модели агросаноатї ба саноатикунонии босуръат ва модели 

саноатию аграрї заминаи мусоид фароҳам орад.  

Ҳамин тариқ, танзими дурусти касри буљет ба Њукумати кишвар 

имконият дод, ки њиссаи даромади буљетї дар ҳадди 30%-и ММД-ро 

ташаккул дода, гаронии андозро ба субъектњои иќтисодї сол ба сол коњиш 

диҳад ва барои таъмини рушди соҳаҳои афзалиятноки иқтисод мусоидат 

намояд. Вобастагии динамикаи рушди ММД ва даромади буљети давлатї ва 

њиссаи он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар љадвали 2.1.2 инъикос ёфтааст. 

Ҷадвали 2.1.2. - Динамикаи рушди ММД ва даромади буљети давлатї ва њиссаи он дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. сомонӣ, % ва банди фоизї)* 

Нишон-

диҳандаҳо 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Нисбат 
2020/ 
2015, бо 
%, ва 
б.ф. 

ММД 50977,8 54790,3 64434,4 71059,2 79109,8 82543 162 

Даромад 16586,5 18405,2 19955,5 23925,5 23469,4 25065,0 151 
Њиссаи 

даромади 
буљет нисбати 
ММД, бо % 

32,5 33,6 31,0 33,7 29,7 30,4 -2,1 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси  Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. Оморӣ / - 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе,  2021. - С. 335 ҳисоб 
намудааст. 
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 Тавре аз маълумоти ҷадвали 2.1.2 бар меояд, дар давраи солҳои 2015-

2020, њиссаи даромади буљетї дар доираи аз 32,5%-и ММД дар соли 2015 то 

30,4%-и ММД-ро дар соли 2020 ё ин, ки ба -2,1 б.ф., коњиш ёфт, њол он ки 

њаљми даромадњо аз 16,5 млрд. сомонї то 25,1 млрд. сомонї ё, ин ки ба 9 

млрд. сомонї зиёд шуд. Яъне, дар баробари коњиш ёфтани њиссаи 

даромадњои буљети давлатї дар ММД, њаљми маблаѓгузории иќтисоди миллї 

ва соњањои иљтимої њамчун сарчашмаи дохилии танзими касри буљет 

тамоюли афзоишёбиро дорад. 

Тањлили мо нишон медињад, ки дар раванди танзими касри буљет, 

даромадҳои буҷетї хусусияти њам андозӣ ва ғайриандозӣ дорад. Ва аз ин 

лињоз, њиссаи манбањои даромадҳои андозї асосї буда, истифодаи 

сарчашмањои ѓайриандозї њоло дар њолати ташаккулёбї мебошанд. Њолати 

муосирро нишондињандањои ҳиссаи воридоти андоз ба буҷети давлатӣ, ки 

дар соли 2020 83,6% -ро ташкил додааст, тасдиќ менамояд (ҷадвали 2.1.3). 

Ҷадвали 2.1.3. – Динамикаи даромади буҷети давлатӣ ва сарчашмањои асосии он дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, млн. сомонӣ, %, б.ф.* 

Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Таѓъирот 
2020/2015 

%, б.ф 

Даромади буљети 
давлатї, инчунин аз 

њисоби: 
12024 12636 14525 15834 17800,8 18376,10 153 

Воридшавии андозҳо 10613 11188 13099 14564 15775,4 15356,70 145 

бо %. 88,3 88,5 90,2 92,0 88,6 83,6 -4,7 

Воридшавии 

маблағҳои 

ғайриандозӣ 

1411 1448 1426 1270 2025,4 1893,50 134 

бо %. 11,7 11,5 9,8 8,0 11,4 10,3 -1,4 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2021. - С. 670-674 
ҳисоб намудааст. 

 

Тањлили љадвали 2.1.3 нишон медињад, ки ҳиссаи даромадҳои 

ғайриандозӣ дар соли 2020 10,3% ташкил дода, тамоюли коњишёбї дорад, бо 

назардошти он, ки дар соли 2015 11,7% -ро ташкил дода буд. Ин њолат, 

баръакси тамоюлњое, ки дар сатњи иќтисоди љањонї ҷой доранд, ташвишовар 

мебошад. Њолати муосири буљети давлатї нишон медиҳад, ки дар доираи 
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сарчашмањои ѓайриандозии танзими касри буљет фаќат сарчашмањои љалби 

грантњо, фурӯши амволи давлатї, даромад аз сармоя, љалби ќарзи давлатии 

беруна ва дохилї истифода гардида, имкониятњои бемањдуди љалби 

сарчашмањои захирањои молиявї аз бозори молиявии миллї ва 

байналмилалї ба таври васеъ истифода намегардад. Њоло љалби ќарзи 

давлатии беруна бо истифодаи талаботи пешнињоди шароитњои имтиёзноки 

хизматрасонии он роњандозї гардида, боиси коњиши гаронии молиявии 

хизматрасонии он бошад њам, барои љалби захирањои бозори молиявии 

миллї ва байналмилалї, ки характери тиљоратиро дорост, мањдудиятњои 

љиддї эљод менамояд. Ин боиси њамкории Њукумати Љумњурии Тољикистон 

бо доираи мањдуди сармоягузорони хориљӣ (Хитой, Русия, Ќазоќистон ва ѓ.) 

ва фондњои молиявии бонуфузи байналмилалї (ХБА, БОР, БАТР ва ѓ.) 

мегардад.   

Дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз мушкилотњои азими 

танзими касри буљети давлатиро самаранок истифодабарии харољотњои 

маблаѓњои буљетї ташкил медињад. Њол он, ки хароҷотњои буљети давлатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол афзоиш ёфта истодаанд, масъалаи 

самаранок истифодаи онњо низ афзуда истодааст (ҷадвали 2.1.4).           

Ҷадвали 2.1.4. - Динамикаи хароҷоти давлатӣ ва њиссаи он дар ММД дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (млн. сомонӣ, %)* 

Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/2015 

бо % 

хароҷоти 

муассисаҳои 

давлатӣ 

5892,5 6441,6 7336,8 7973,6 8824,3 9712,3 165 

бо ҳисоби % нисбат 
ба ММД 

11,6 11,8 11,4 11,2 11,1 11,8 + 0,2 

*Сарчашма: муаллиф ҳисоб намудааст дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: 
маҷм. оморӣ/ - Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ҳисоботи миллии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон- Душанбе, 2021. - С. 24. 
 

Тавре аз маълумоти ҷадвали 2.1.4 бармеояд, дар давраи солҳои 2015-2020 

хароҷоти муассисаҳои давлатӣ дар сохтори иҷроиши ММД аз 5892,5 млн. 

сомонӣ ба 9712,3 млн. сомонӣ афзуда, рушди он мутаносибан 165%-ро 

ташкил дод. Таносуби қиёсии муассисаҳои давлатӣ дар сохтори хароҷот 
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барои истеъмоли ниҳоӣ дар давраи таҳлилшаванда аз 11,6% то 11,8% зиёд 

шуд. Ҳамин тариқ, тамоюли афзоиши хароҷоти буҷети давлатӣ барои қонеъ 

кардани эҳтиёҷоти давлатӣ ба мушоҳида мерасад. 

Яке аз њиссаи калони харољотњои буљети давлатиро маблаѓгузории 

фаъолияти корхонањои азими иќтисоди миллї ба монанди “Барќи тољик”, 

КВД “Роњи оњан”, КВД “ТАЛКО”, “Тољикэйр” ва ѓайра ташаккул медињанд, 

ки хизматрасонии иљтимоии давлатиро ба ањолї ва субъектњои иќтисодї 

роњандозї намуда, боиси дастгирии рушди онњо гардида, лекин бо 

фаъолияти зараровари худ, инчунин барои нигоњдории суботи низоми 

молиявї, касри буљет ва ќарзи давлатї хатарњои нави барзиёд эљод 

менамоянд. Инчунин муайян шуд, ки таъсири корхонаҳои бузурги давлатї, 

ки зараровар фаъолият мебаранд, боиси афзун гардидани хавфњои молиявии 

буљетї ба андозаи то 7%-и ММД ва тамоюли пинњонии зиёд гардидани касри 

буљети давлатї гардида, хавфњои навро ба рушди устувори низоми молиявї 

ва иќтисоди миллї эљод менамояд. Ин тамоюлњо зарурати кам кардани 

харољотњо ва касри буљетро талаб намуда, боиси пайдо гардидани усулњои 

нави маблаѓгузории буљетии фаъолияти чунин корхонањои давлатӣ, ба 

монанди - табдилдињии онњо ба љамъиятњои сањњомї, фурӯши сањмияњои 

онњо бо маќсади љалби сармоягузорони хориљї ва ватанї тавассути 

истифодаи имкониятњои бозори молиявиро пеш овард. 

Тањлилњо ва њисоботњои мо нишон медињанд, ки њолати касри буљет ва 

ќарзи давлатї ба инобат гирифтани хавфњои квазифискалии корхонањои 

давлатї боиси вайрон шудани меъёрњои асосии суботи молиявї ва иќтисоди 

миллї баромад мекунанд. Ин њолат идомаи мантиќии ислоњотњои раванди 

танзими касри буљет ва низоми молиявиро талаб карда, истифодаи 

сарчашмањо, усулњо ва фишангњои муосирро таќозо менамояд. 

Чунки, касри буҷет ва њолати буљети давлатї берун аз њудудњои бехатарї 

оқибатҳои зеринро ба бор меоварад: 

• Хароҷоти аз меъёр зиёди буљети давлатї; 
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• Имкони маҳдуди молиявии давлат барои равона кардани даромади 

зарурӣ (коҳиши андоз бо мақсади ҳавасмандгардонии фаъолияти субъектҳои 

соҳибкорӣ, бинобар кам ҷамъоварӣ шудани даромад); 

• Таназзули иқтисодиёт ва пайдоиши зуњуроти буњрони молиявӣ, 

иќтисодї ва ѓ.  

Дар њолати таназзули иқтисодиёт, вазъияти коҳиши истеҳсолот ва дигар 

падидаҳои манфию хавфњои молиявї пайдо гашта, на танњо хавфи иљро 

нашудани буљет, балки сабаби иљро нашудани њадафњои стратегї - 

Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030, 

Барномаи миёнамуњлати рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-

2025, Стратегияи идоракунии молияи давлатии Љумњурии Тољикистон барои 

давраи то соли 2030, Стратегияи идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2021-2023, Барномаи миёнамуњлати амал оид ба 

амалисозии Стратегияи идоракунии молияи давлатии Љумњурии Тољикистон 

барои давраи то соли 2030 дар солњои 2021-2023, Стратетияи рушди Палатаи 

њисоби Љумњурии Тољикистон барои солњои 2019–2023, Стратегияи сиёсати 

пулию қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Барномаи 

рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025 ва ѓ.  

Дар ҳолати иқтисоди пинҳонӣ, корхонаҳо пардохти андозро комилан 

қатъ мекунанд. Ширкатҳои «камбизоат» дар ҳеҷ куҷо ба рӯйхати 

андозсупорандагон сабт нагардида, ба хазинаи давлат ҳеҷ гуна андоз 

намесупоранд. 

Касри буҷет худ аз худ барои рушди иқтисодиёти кишвар ва ҷараёни 

инкишофи сатҳи зиндагии аҳолӣ фавқулодда манфӣ буда наметавонад. Ҳатто 

кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдёфта (кишварҳои ИА, ИМА) дар 

давраҳои душвор, одатан, аз 10 то 30% дорои касри буҷет мебошанд. Ҳама 

гуна омилҳои иқтисодӣ бо сабабҳои пайдоиши касри буҷет ва самти хароҷоти 

маблағҳои давлатӣ алоқамандӣ доранд. Агар сатҳи маблағҳои хароҷотшуда 

нисбат ба маблағҳои даромад зиёдтар буда, ба рушди иқтисод ва соҳаҳои 

афзалиятнок босамар истифода шаванд, пас дар оянда афзоиши истеҳсолот 
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ва фоида бештар ба мушоҳида расида, хароҷотро ҷуброн карда метавонад ва 

ҷомеа аз ин гуна касри буҷетӣ манфиат мебинад. 

Дар шароити ба марҳилаи нави рушд гузаштани ҷумҳурӣ, як навъи 

дигари сохтори буҷетӣ ташаккул меёбад, ки он нисбат ба иқтисоди 

мутамаркази нақшавӣ фарқ мекунад. Асоси назариявии буҷети давлатӣ ва 

механизми ҳамкории он бо корхонаҳо дар маҷмуъ тафсири буҷети тамоми 

хоҷагии халқ дониста мешавад. Ин мафҳум милликунонии раванди 

такрористеҳсол, рушди бемаҳдуди механизми давлатии марказонидани 

истеҳсолот, тақсимот, азнавтақсимкунӣ ва истифодаи даромади миллӣ, аз 

ҷумла захираҳои ҷамъоварӣ ва ҷубронро дар назар дорад.  

Мувофиқи ин нуқтаи назар сохтори ташаккули даромади буҷети давлатӣ 

сохта шуда, дар он ҷамъ овардани ҳиссаи афзалиятноки пасандозҳои пулии 

хоҷагии халқ гузаронида мешавад. Маҳз хусусияти фискалии сиёсати андоз, 

нақши ночизи андозҳо аз аҳолӣ дар ташаккули буҷет дар ин раванд зоҳир 

мешавад. Ҳамин тариқ, дар давраи гузариш буҷети давлатӣ манбаи молиявии 

такрори тавсеаи аксарияти корхонаҳо ва соҳаҳои расман аз ҳисоби 

худмаблағгузоранда ва “хазинаи” умумии даромад ва хароҷоти тамоми 

ҷомеа, тамоми қисматҳои он ва сохторҳои миллию давлатӣ маҳсуб меёфт. 

Дар асоси ғайримуҳим намудани даромад, дар раванди қисми хароҷоти 

буҷетӣ қонуниятҳои мутаносиб ташаккул ёфтанд. Тамоюли афзоиши 

номаҳдуди дархостҳо ба захираҳои молиявӣ, новобаста аз саҳми онҳо, ба 

назар мерасид. Захираҳои маҳдуду талаботи номаҳдуди давлат ва сохторҳои 

он дар тақсим ва истеъмоли захираҳои умумии молиявӣ афзоиши 

номутаносиби фонди мутамаркази молиявиро ба миён овард. Ин хусусиятҳои 

буҷет ва эҳтиёҷоти буҷетӣ ҳанӯз ҳам дар шакли пинҳонӣ, тағйирёфта зоҳир 

мешаванд ва хароҷоти таъминнашуда, ҷудокунии буҷетро аз заминаи 

даромади воқеӣ ба вуҷуд меоранд. 

Шакли нави буҷет ба муносибати буҷет ҳамчун як ниҳоди низоми бозор 

асос ёфтааст, дар сурате, ки давлат истеҳсоли маҳсулоти ҷамъиятиро барои 

қонеъ кардани ниёзҳои муштарак пешбинӣ менамояд, (маҳсулоти мудофиа, 
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инфрасохтор, илм, фарҳанг, маориф, идоракунӣ) шаклҳои нави 

муносибатҳои буҷетӣ ба вуҷуд меоянд. Айни замон, бахши давлатии 

иқтисодиёт ва шакли нави молияи давлатӣ ба ҳайси яке аз субъектҳои 

иқтисодӣ дар самти иқтисоди бозорӣ ташаккул меёбанд. Чунин муносибат 

нисбат ба мафҳуми бозор ба буҷет ва вазифаҳои он дар давраи муосир хос 

буда метавонад. Ҳаҷми андозҳо, ки асоси заминаи даромади буҷетӣ 

мебошанд, бояд дар шароити муосир қонеъгардонии эҳтиёҷотро ба молҳо ва 

хидматгузориҳои ҷамъиятӣ дар баробари молҳо ва хидматгузориҳое, ки аз 

ҷониби бахши хусусӣ ба вуҷуд оварда шуда, дар иқтисод ҷойгоҳи асосиро 

ишғол мекунанд, таъмин намоянд. Хароҷоте, ки барои иҷрои вазифаҳои 

давлат заруранд, бояд ниёзҳои иҷтимоии давлатро таъмин намоянд 

(тақсимоти захираҳо ба манфиати табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ 

муҳофизатнашудаи аҳолӣ ва ғ.). Ба ин васила, нақши танзимкунандаи буҷет 

дар тамоми сохтори воситаҳои идоракунии давлатии иқтисодиёт меафзояд.       

Дар баробари тағйир ёфтани заминаи даромад, сохт ва самти 

мақсадноки хароҷот вобаста ба қисми буҷет аз нақши худ, ҳамчун буҷети 

тамоми хоҷагии халқ аз нав сохта шуда, он ба фонди молиявии давлат табдил 

меёбад. Дар ин маврид, нуқтаи муҳим ташаккули шакли нави муносибатҳои 

дохилии буҷетӣ буда, сохтори ҳамкории буҷетҳои нисбатан мустақили ду 

сатҳ: буҷети ҷумҳуриявӣ, буҷетҳои мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ ташаккул 

меёбад. 

Мавқеъ, мундариҷа ва нақши нави буҷети ҷумҳуриявӣ дар сиёсати 

иқтисодӣ, низоми буҷет, инчунин хусусияти муносибатҳои он бо буҷетҳои 

мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ муайян карда мешавад. Тамоили 

ғайримарказикунонии сохтори буҷетӣ, андозҳо, амвол, молия ва захираҳо 

равандҳои марбут ба рушди бозорро бекор карда наметавонанд, ки ин 

мутамарказонидани як қатор вазифаҳои давлатӣ, аз ҷумла танзимӣ ва 

иҷтимоиро дар назар дорад. Чунин омил, дар навбати худ сиёсати ташаккул 

додани сохтори буҷети ҷумҳуриявии шакли бозориро бо буҷети қавӣ талаб 

мекунад. Дар баробари таҳким ва рушди заминаи даромади буҷетҳои 
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мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва ҳалли масъалаҳои 

худмаблағгузории буҷетӣ, зарурати мутамарказ кардани ҳиссаи назарраси 

ММД дар буҷети ҷумҳурӣ ба миён меояд. 

Ҳамин тариқ, ба ақидаи мо вазифаҳои асосии буҷет дар иқтисод аз иҷрои 

самтҳои зерин бояд иборат бошанд: 

- ҷамъоварӣ ва муттамарказгардонии захираҳои молиявӣ барои 

эҳтиёҷоти давлат ва тамоми ҷомеа - яъне вазифаи мазкур ҷамъоварии 

захираҳои молиявиро «аз ҳама ҷо» барои иҷрои масъулиятҳои миллӣ бояд 

таъмин намояд; 

- танзими равандҳои иҷтимоию иқтисодӣ – яъне, ба мониторинги рушди 

соҳаи иҷтимоию иқтисодӣ, ниёзҳои он бо ҷудо намудани маблағҳои зарурии 

буҷетӣ равона карда шавад; 

- вазифаи сармоягузорӣ - ба рушди фаъолияти сармоягузорӣ нигаронида 

шавад; 

- азнавтақсимсозии захираҳои молиявӣ (ҳудудӣ-минтақавӣ, байнисоҳавӣ, 

байниидоравӣ, иҷтимоӣ);  

- ҳифзи буҷет - дар сурати нокифоя будани захираҳои молиявӣ амалӣ 

карда шавад; 

 - ҳавасмандгардонии фаъолияти соҳибкорӣ - ҷудо намудани маблағ 

барои рушди соҳибкорӣ, дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ; 

 - назорати даромад ва хароҷоти молиявии давлат ва сохторҳои марбута;  

- ҷудо намудани маблағҳои зарурӣ барои назорати даромад ва хароҷоти 

давлат, дигар сохторҳо ва воҳидҳои сохторӣ, дастгирии рушди бахшҳое, ки 

фаъолияти назоратиро анҷом медиҳанд.  

Зимни таҳқиқи зербоби мазкур чунин хулосаҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Ошкор карда шуд, ки дар давоми солҳои 2015-2020, ҳаҷми ММД аз 

50,9 то 82,5 млрд. сомонӣ афзоиш ёфта, рушди он 162%-ро ташкил дод. Ин 

имкон дод, ки базаи андозбандї васеъ гардида, ҳаҷми даромади буҷети 

давлатӣ ба 151% зиёд шуд. Дар давраи тањлилшаванда њаљми харољоти 
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буљети давлатї зиёд шуда (152%), ки нисбат ба суръати афзоиши даромади 

буљети давлатї зиёд аст ( +1%). Тањлил нишон медињад, ки дар солњои 

камомади (2017-2019) даромади буљет нисбати харољоти он њамчун 

сарчашмаи маблаѓгузории рушди иќтисодї касри буљет ва љалби захирањои 

молиявї аз њисоби ќарзи давлатї роњандозї гардид. Ин њолат бештар ба 

давраи буњронии љањонї вобаста аст, бо назардошти коњиш ёфтани нарх ва 

талабот ба молњои содиротии Тољикистон (нахи пахта, алюминий ва ѓайра), 

инчунин коњиши воридшавии маблаѓњои муњољирони мењнатї, ки ба зиёд 

шудани харољотњо нисбати даромадњои буљетї овард, боиси зиёд шудани 

касри манфии буљет гардид. Дар ин њолат бо назардошти мањдуд гардидани 

сарчашмањои дохилии танзими касри буљети давлатї бештар сарчашмањои 

беруна, истифода шуд, ба монанди љалби ќарзи хориљї, грантњо ва 

сармояњои мустаќими хориљї ва ѓ. Ин ҳолат имкон дод, ки иљроиши буљети 

давлатии Љумњурии Тољикистон на танњо дар давраи тањлилшаванда, балки 

дар замони соҳибистиқлолӣ таъмин карда шавад, бо истифодаи усулњо ва 

сарчашмањои муосири танзими касри буљет; 

2. Муайян карда шуд, ки њолати касри буљет манбањои ѓанї гардонидани 

буҷети давлатӣ ва харољотњои давлатї ва инчунин афзалиятњои онњоро 

муайян мекунад. Дар њолати мусбат будани буљет бештар афзалият ба 

сарчашмањои дохилї нисбат ба сарчашмањои беруна дар раванди танзими 

касри буљет дода шуда, маблаѓњои барзиёдї барои пардохти ќарзи давлатї ва 

хизматрасонии он сарф карда мешавад. Чунин механизми танзими касри 

буљет барои дар сатњи муътадил нигоњ доштани њолати низоми молиявї ва 

ќарзи давлатї гардида, њамчун заминаи мустањками маблағгузории рушди 

устувори иќтисоди миллї мегардад. Њол он, ки тањлили мо нишон медињад, 

ки механизми танзими касри буљети давлатї дар Љумњурии Тољикистон 

норасогињо ва имкониятњои истифоданашудаи зиёдеро дорост, ки истифодаи 

онњо метавонад барои рушди устувори иќтисоди миллї ва низоми молиявии 

мамлакат дар раванди гузариш аз модели агросаноатї ба саноатикунонии 

босуръат ва модели саноатию аграрї заминаи мустањакам гузорад;  
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3. Муќаррар карда шуд, ки яке аз њиссаи калони харољотњои буљети 

давлатиро маблаѓгузории фаъолияти корхонањои азими иќтисоди миллї ба 

монанди “Барќи тољик”, КВД “Роњи оњан”, КВД “ТАЛКО”, “Тољикэйр” ва 

ѓайра ташаккул медињанд, ки хизматрасонии иљтимоии давлатиро ба ањолї 

ва субъектњои иќтисодї роњандозї намуда, боиси дастгирии рушди онњо 

гардида, лекин бо фаъолияти зараровари худ, инчунин барои нигоњдории 

суботи низоми молиявї, касри буљет ва ќарзи давлатї хатарњои нави барзиёд 

эљод менамоянд. Инчунин муайян карда шуд, ки таъсири корхонаҳои бузурги 

давлатї, ки зараровар фаъолият мебаранд, боиси афзун гардидани хавфњои 

молиявии буљетї ба андозаи то 7%-и ММД ва тамоюли пинњонии зиёд 

гардидани касри буљети давлатї гардида, хавфњои навро ба рушди устувори 

низоми молиявї ва иќтисоди миллї эљод менамояд. Ин тамоюлњо зарурати 

кам кардани харољотњо ва касри буљетро талаб намуда, боиси пайдо 

гардидани усулњои нави маблаѓгузории буљетии фаъолияти чунин 

корхонањои давлатиро, ба монанди – табдилдињии онњо ба љамъиятњои 

сањњомї, фурӯши сањмияњои онњо бо маќсади љалби сармоягузорони хориљї 

ва ватанї тавассути истифодаи имкониятњои бозори молиявиро пеш овард. 

 

2.2. Бањодињии асосҳои институтсионалии танзими касри буҷети давлатӣ дар 

Љумњурии Тољикистон 

 

Асосҳои институтсионалии танзими касри буҷетиро институтҳои 

расмию ғайрирасмӣ ташкил медиҳанд, ки ба институтҳои расмӣ санадҳои 

меъёрию ҳуқуқӣ ва ташкилотҳои танзимкунандаи сиёсати соҳа дохил шуда, 

онро аз ҷиҳатҳои расмӣ танзим менамоянд. Ба институтҳои ғайрирасмӣ 

тамоми урфу одатҳо, анъанаҳо, омилҳои таъсиркунанда, василаҳои 

ғайрирасмии таъсиррасон ба соҳа дохил мешаванд. 

Мутобиқи моддаи 20-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» манбаҳои маблағгузории касри 
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буҷети ҷумҳуриявӣ инҳоянд37: 

1. Манбаҳои дохилӣ: 

- қарзҳое, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ташкилотҳои қарзӣ бо 

асъори миллӣ гирифтааст; 

- векселҳои хазинадории давлатӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар намуди қоғазҳои қиматнок бо асъори миллӣ мебарорад; 

- депозитҳои (амонатҳои) маблағҳои буҷетӣ дар аввали соли буҷетӣ дар 

Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; 

- қарзҳои буҷетии аз буҷети сатҳи болоии низоми буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифташуда. 

2. Манбаҳои беруна:  

- қоғазҳои қиматноки давлатӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

намуди қоғазҳои қиматнок бо асъори хориҷӣ мебарорад; 

- қарзҳои дигар давлатҳо, бонкҳо, ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ 

ва ғайрирезидентҳо, ки бо асъори хориҷӣ гирифта мешаванд. 

Ҳар яке аз манбаҳои маблағгузории касри буљети давлатї ҳам ҷиҳатҳои 

мусбат ва ҳам ҷиҳатҳои манфии худро доро мебошанд: 

1. Манбаҳои дохилии маблағгузорӣ: 

- ҷиҳатҳои мусбат - қарзи берунаи давлатиро зиёд намекунад, рушди 

бозори дохилии қоғазҳои қиматнокро ҳавасманд мегардонад; 

- ҷиҳатҳои манфӣ - қарзи дохилии давлатро зиёд мекунад, 

сармоягузориро ба иқтисоди воқеӣ маҳдуд менамояд; нархи нисбатан баланд, 

ки бори рӯйпуш намудани қарзро зиёд менамояд; хусусияти кутоҳмуҳлати 

баргардонидани захираҳои қарзӣ талаботро ба воситаи такрортақсими 

сармоя ба соҳаҳои ғайриистеҳсолӣ маҳдуд менамояд. 

2. Манбаҳои берунаи маблағгузорӣ:  

- ҷиҳатҳои мусбат - нархи нисбатан пасти захираҳои ба қарз 
 

37 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи идоракунии молиявӣ ва назорати дохилӣ дар 

бахши давлатӣ» / - Сомонаи расмии Вазорат молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон / - URL:http:// 

minfin.tj 

http
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гирифташуда, имконияти муайян намудани дараҷаи ҷолибнокии иқлими 

тиҷорат дар давлате, ки объекти сармоягузорӣ дар ҳудуди он мебошад; 

хусусияти дарозмуҳлати баргардонидани захираҳои қарзӣ ба вазъи талабот 

таъсир намерасонад, дар ин ҳол ҳаҷми пул дар иқтисодиёт тағйир намеёбад; 

- ҷиҳатҳои манфӣ - қарзи берунаи давлатро зиёд мекунад; надоштани 

сиёсати иқтисодии худӣ; ислоҳотҳое, ки дар мамлакат гузаронида мешаванд 

бо назардошти тавсияҳои Фонди байналмилалии асъор мегузарад.  

Сиёсати молиявии давраи муосир ҳамчун ҷузъи институтҳои расмӣ 

қисми таркибии сиёсати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад, ки ҳадаф 

ва вазифаҳои асосии онро Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатӣ таҳия ва татбиқ месозанд ва аз ҷониби 

Мақомоти қонунгузории ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

раванди баррасӣ ва тасдиқи буҷетҳои сохтории Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

соли навбатӣ тасдиқ карда мешавад.  

Ҷузъи муҳими институтҳои расмӣ дар самтҳои асосии сиёсати молиявии 

ҷумҳурӣ муайян шуда, дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030 инъикос ёфтаанд. Ба ҳайси самтҳои асосии 

фаъолият дар доираи Стратегияи миллии рушд-2030 дар соҳаи инкишофи 

идоракунии молияи давлатӣ, «рушди буҷети барномавӣ» ва дар амал ҷорӣ 

намудани «иқтидори буҷетӣ» барои Мақомоти ҳокимияти иҷроия, 

пайвастани раванди буҷетӣ бо стратегияи банақшагирӣ, рушди 

ғайримарказикунонии молиявӣ, ҳамчунин баланд бардоштани шаффофият ва 

ҳисоботдиҳӣ ба воситаи дастрасии умум ба иттилоот, аз ҷумла тавассути 

ворид намудани амалиётҳои квалификатсионӣ ба ҳисоботи молиявӣ, беҳтар 

намудани назорати парлумонӣ ва иштироки ҷомеаи шаҳрвандӣ дар раванди 

назорати буҷет муайян карда мешаванд»38. 

Мақомотњои иљроияи ҳокимияти давлатии кишвар ва мақомоти 

худидоракунии маҳаллӣ низ ҳамчун ҷузъи институтҳои расмии 

 
38 Дар ин бора ниг.: Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то 

соли 2030. - С. 43.  
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танзимкунандаи буҷети давлатӣ, бо назардошти ҳадаф ва вазифаҳои сиёсати 

молиявии ҷумҳурӣ дар қаламрави дахлдор сиёсати молиявӣ бунёд менамоянд. 

Азбаски маҳз сиёсати молиявӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ нисбат ба сиёсати 

пешбарандаи сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ ҳалкунанда дониста мешавад, ин 

далел зарурати баррасии хусусиятҳои онро дар марҳилаи кунунӣ ба миён 

меорад. 

Институтҳои муҳими танзими буҷети давлатиро асосҳои ҳуқуқии сиёсати 

буҷетӣ-молиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил намуда, онро Кодексҳои 

андоз ва гумруки Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

“Дар бораи низоми мақомоти идоракунии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон” 

(аз 16 апрели соли 2012, №828), “Дар бораи молияи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” (аз 28 июни соли 2011, №723), “Дар бораи назорати давлатии 

молиявӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” (аз 17 апрели соли 2002, №615), “Дар 

бораи хазинадорӣ” (аз 18 июни соли 2008, №396), “Дар бораи идоракунии 

молиявӣ ва назорати дохилӣ дар бахши давлатӣ” (аз 21 июли соли 2010, 

№626), “Дар бораи аудити дохилӣ дар бахши давлатӣ” (аз 21 июли соли 2010, 

№631), “Дар бораи Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон” (аз 28 июни соли 

2011, №749); Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2020-2030, Барномаи миёнамуҳлати хароҷоти давлатӣ барои 

солҳои 2021-2025 ва «Дар бораи буҷети давлатӣ» ташкил медиҳанд, ки 

ҳамасола аз тарафи Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, мавриди баррасӣ ва қабул қарор дода мешаванд. Амалҳои 

буҷетӣ-молиявии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва 

мақомоти худидоракунӣ одатан бо назардошти талаботи Конститутсияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (Боби 6. «Ҳукумати маҳаллӣ»), Қонунҳои 

конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи худидоракунии 

ҳокимияти маҳаллӣ» (№1092 аз 1 декабри соли 1994), «Дар бораи мақомоти 

худидоракунии шаҳрак ва деҳот» (№1093 аз 1 декабри соли 1994), «Дар бораи 

Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон» (№108 аз 4 ноябри соли 1995) ба 

танзим дароварда мешаванд. 
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Тибқи ҳуҷҷатҳои номбаршуда, сиёсати имрӯзаи молиявии ҷумҳурӣ ба 

ташаккули заминаи молиявии гузариш аз намуди аграрӣ-саноатӣ ба 

индустриалӣ-аграрии рушд бо шаклҳои рушди иқтисодӣ ва фароҳам 

овардани заминаҳои зарурӣ барои нигоҳ доштани сатҳи баланди иқтисоди 

миллӣ, ҳамчунин суръати рушди иқтисодӣ, суботи макроиқтисодӣ дар давраи 

дарозмуддат ва баланд бардоштани некуаҳволии аҳолӣ равона карда 

шудааст. Ҳамчунин, роҳи интенсивии тараққиёти хоҷагии қишлоқ бояд ба 

истифодаи самараноки сарватҳои табиӣ, иқтидори меҳнатӣ ва эҷодии 

мамлакат боқӣ монад.  

Оид ба ин, академик Н. Қаюмов қайд мекунад, ки асоси афзоиши ин соҳа 

бояд ба асоси индустриалӣ гузарондани ин соҳа, ба кор бурдани усулҳои ба 

ном «инқилоби сабз» ва дигар тадбирҳои тезонидани афзоиши истеҳсоли 

маҳсулоти хоҷагии қишлоқ бошад39. 

 Дар ин росто, мақоми асосӣ ба сиёсати буҷетӣ дода мешавад, ки дар 

ташаккули заминаи молиявии рушди давлат ва таъмини шароити муносиби 

зиндагии шаҳрвандон нақши ҳалкунанда дорад. Маблағҳое, ки ба зиёда аз 

сеяки ММД баробаранд, аз сохтори буҷетии ҷумҳурӣ мегузаранд ва ин 

раванд имкон фароҳам меоварад, то пешниҳоди хизматгузориҳои 

муҳимтарини давлатӣ ва вазифаҳое, ки ба зиммаи мақомоти ҳокимияти 

давлатӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ гузошта шудаанд, 

маблағгузорӣ карда шаванд. Дар навбати худ, сиёсати буҷетӣ ба сиёсати 

сафарбар кардани даромадҳо ба буҷет, сиёсат дар соҳаи хароҷоти буҷет ва 

сиёсат дар соҳаи муносибатҳои байнибуҷетӣ тақсим карда мешавад. 

Дар даврони соҳибистиқлолӣ дар самти ташаккули сиёсати молиявӣ, аз 

ҷумла андозу буҷет заминаҳои муосири қонунгузорӣ фароҳам оварда шуда, 

садҳо санади меъёрии ҳуқуқӣ қабул гардидааст, ки татбиқи онҳо ҳамчун 

институтҳои расмии танзими буҷет ва касри он, фаъолияти мустақилона ва 

ягонагии низоми миллии молияро таъмин намуда истодааст. Аз ҷумла, қонун 

 
39 Қаюмов Н.Қ. Афзалиятҳо ва тадбирҳои ҳавасмандгардонии рушди иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи гузариш // Иқтисоди Тоҷикистон: стратегияи рушд. №3 2001. С. 115. 
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ва ҳуҷҷатҳои стратегиву барномавӣ дар самти идораи молияи давлатӣ, қарзи 

давлатӣ, назорат ва аудити дохиливу берунӣ қабул гардидаанд.40 

Дар замони истиқлолият танҳо дар самти таҳкими сиёсати молиявӣ ва 

андозу буҷет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, аз 

ҷумла 2 маротиба Стратегияи идоракунии молияи давлатӣ, 2 маротиба 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи молияи давлатӣ” ва 4 маротиба 

Кодекси андоз дар таҳрири нав таҳия ва қабул карда шуданд, ки дар амал 

татбиқ намудани онҳо ба таъмин намудани мустақилияти ягонаи молиявии 

миллии ҷумҳурӣ мусоидат намуда истодааст. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти идоракунии молияи давлатӣ бо 

мақсади ноил гардидан ба ҳадафҳои зерини дарозмуҳлати дар Стратегияи 

миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 равона 

гардидааст: 

1) ноил шудан ба сатҳи муқоисашавандаи рушди иҷтимоию иқтисодии 

кишварҳои дорои сатҳи миёнаи даромаднокӣ; 

2) дастгирии рушди устувор ба воситаи диверсификатсия ва баланд 

бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти миллӣ; 

3) тавсеа ва таҳкими табақаи миёна; 

4) саноатикунонии босуръат41. 

Дар ин замина, самтҳои умумии ислоҳот дар соҳаи идоракунии молияи 

давлатӣ ҷиҳати таъмини дастовардҳои мақсадҳои зерин равона гардидааст: 

(расми 2.2.1)  

Дар асоси коркард ва татбиќи Стратегияи идоракунии молияи давлатии 

то соли 2020 қабулгардида, як қатор дастовардҳо ба даст омад, аз ҷумла: 

вобаста ба соҳаҳои калидии вазифавӣ бо нақшаҳои амалиётӣ ва барномаҳои 

амалишавӣ, аз қабили банақшагирии буҷетӣ, иҷроиши хазинавӣ,  

 
40 Cуханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вохурӣ бо кормандони мақомоти молия, зимни 

ифтитоҳи бинои нави Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, санаи 10 сентябри соли 2021, 
Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки. 

41 Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030/ - Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, №1446, аз  31.01.2020. 
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Ҷадвали 2.2.1. – Мақсадҳои идоракунии молияи давлатӣ дар њошияи танзими касри буљети 
давлатї* 

 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030/ - Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

№1446, аз 31.01.2020 таҳия намудааст. 
 

баҳисобгирии муҳосибӣ дар бахши давлатӣ, идоракунии қарзи давлатӣ 

такмил дода шуд; қоида ва расмиёти банақшагирии миёнамуҳлати буҷетӣ 

таҳия ва ҷорӣ гардид; таснифоти идоравии буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ 

таҳия ва ҷорӣ гардид; таснифоти нави буҷетӣ ва Нақшаи нави ягонаи 

ҳисобҳо, ки бо омори молияи давлатии соли 2001 мутобиқат мекунад, таҳия 

ва ҷорӣ шуд; ҳисоби ягонаи хазинадории буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ 

таъсис дода шуданд; стандартҳои байналмилалии ҳисоботи молиявии бахши 

давлатӣ (10 стандарт) марҳила ба марҳила ҷорӣ гардид ва ғайраҳо, ки 

самараи истифодаи маблаѓњои давлатї ва танзими нисбии касри буљетро 

таъмин кард.  

 Инчунин баъзе масъалаҳои муҳиме, ки барои танзими буҷет ва касри он 

то имрўз масъалаҳои ҳалталабанд ва дар Стратегияи пешина қабулшуда ба 

нақша гирифта шуда буданд, то ҳол боқӣ мондаанд, ба монанди: таҳкими 

иқтидори институтсионалӣ ва техникии мақомоти калидии иҷроияи 

ҳокимияти давлатӣ дар самти банақшагирии стратегӣ ва ислоҳот; ҷорӣ 

1
•Баланд бардоштани интизоми фискалӣ ва маъмурикунонии андоз

2

• Беҳтар намудани тақсимоти захираҳои молиявӣ ва самаранок 

истифодабарии маблағҳои буҷетӣ

3

•Назорати доимӣ оид ба истифодабарии захираҳои молиявӣ ва хароҷоти 

мақсадноки воситаҳои пулии давлатӣ

4

Банақшагирии воқеии дурнамои (ояндабинии) захираҳои молиявӣ ва касри 

буҷет барои афзалиятҳои муайяншуда

5

Баланд бардоштани самаранокии амалиётӣ дар ҳамаи сатҳҳои молияи 

давлатӣ

6
Таъмини шаффофият ва тобеияти ҳисоботдиҳии маблағҳои давлатӣ
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намудани методологияи нави банақшагирии миллии стратегӣ дар бахши 

давлатӣ; ворид намудани тағйирот ба заминаи санадҳои меъёрию ҳуқуқии 

амалкунанда бо мақсади беҳтар муносиб кардан ва ҳамоҳангсозии ислоҳоти 

бахши давлатӣ, аз ҷумла ислоҳот дар соҳаи идоракунии молияи давлатӣ; 

муносиб кардани сохтори ташкилии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

таҳияи методологияи дахлдор барои баҳогузории таъсири чораҳо ва ислоҳот 

(аз ҷумла механизми ҳисоби самаранокии имтиёзҳои андозӣ ва дигар 

имтиёзҳо); таҳлил, мутобиқгардонӣ ва амалӣ намудани моделҳои дахлдори 

дурнамои макроиқтисодӣ дар Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; аз нав дида баромадани вазифаҳои шуъбаи макроиқтисод ва 

омори молиявии сарраёсати буҷети давлатии Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; беҳдошти моделсозӣ ва ояндабинии макрофискалӣ дар асоси 

метод ва воситаҳои боэътимоди эмпирикӣ, аз ҷумла таҳлили ҳассосият бо 

мақсади беҳтар намудани дақиқии нишондиҳандаҳои ҳисобшавандаи 

макрофискалӣ; тақвияти ҳамоҳангсозӣ байни Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

имконият медиҳад аз сарчашмаҳои андозӣ ва ғайриандозӣ баҳодиҳии дақиқи 

даромадҳои давлатӣ гирифта шавад; тақвияти ҳамоҳангии фаъолият ва 

ҳамкорӣ байни Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Бонки миллии 

Тоҷикистон; дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷорӣ намудани 

модели нави ояндабинии даромадҳо ва истифодаи усулҳои дурнамоҳои 

эмпирикӣ ҳангоми баҳодиҳии даромадҳои давлатӣ; таҳлили мунтазам оид ба 

тамоюли даромадҳои воқеӣ аз нишондиҳандаҳои нақшавии онҳо ва таъмини 

дастрасӣ ба маълумоти мазкур аз тарафи Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; таъмини робитаи зичи байниҳамдигарӣ бо модели ояндабинии 

даромадҳо ва чаҳорчўбаи умумии макрофискалӣ ва ғайраҳо. Ин масъалањо 

ќисман дар раванди коркард ва татбиќи Стратегияи идоракунии ќарзи 

давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2023 ва Стратегияи 

идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 роњандозї шуда, барои ташкили самараноки танзими касри буљет 
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мусоидат мекунанд. Ќайд кардан зарур аст, то њол нисбати танзими касри 

буљет барномаи давлатї ва ё стратегияи алоњида ќабул ва татбиќ нашуда 

истодааст, ки ин масъала тавре дар боло ќайд кардем дар доираи барномањо 

ва стратегияњо ба таври умумї баррасї шуда истодааст ва боиси истифода 

нагаштани имкониятњои муосири самаранок танзими он гардида истодааст. 

Вобаста ба ин, дар доираи Стратегияи идоракунии молияи давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, дар раванди баланд 

бардоштани самараи низоми идоракунии молияи давлатӣ бояд натиҷаҳои 

дарозмуҳлатро таъмин намояд, ки ба танзими касри буљет ќисман мусоидат 

мекунанд (ҷадвали 2.2.2). 

Ҷадвали 2.2.2. – Афзалиятҳо ва унсурҳои асосии ислоҳоти дарозмуҳлати идоракунии молияи 
давлатии танзими касри буљет* 

Афзалиятҳо Унсурҳои асосии 

ислоҳоти идоракунии молияи давлати  
Суботи макроиқтисоди  − иттилооти саривақти  ва боэътимоди молиявию буҷети ; 

− идоракунии боэътимоди қарзи давлати ; 
− самтҳои хавфҳои фискали  (таъмини интизоми фискали ). 

Тақсимоти самаранокии 

маблағҳо 
− иттилооти саривақти  ва боэътимоди молиявию фискали ; 
− таҳияи лоиҳаи буҷет дар асоси сохтори муносиби 

ҷараёни буҷет бо назардошти танзими касри буљет; 

− назорати аудити дохили  ва беруни , инчунин назорати 

парлумони . 
Пешниҳоди хизматрасонии 

ҷамъияти  
− пардохти саривақтии музди меҳнат ва дигар пардохтҳои 

иҷтимои ; 
− фарогирии (инклюзивии) ҷараёни буҷети  ва 

ҳисоботдиҳи ; 
− шаффофият дар тақсимот ва истифодаи маблағҳои 

давлати . 
Устувории молияи давлати  − унсурҳои заминаи буҷетикунони  (ба монанди назорат ва 

иҷроиш), бо назардошти танзими касри буљет; 

− пардохти саривақтии музди меҳнат ва дигар пардохтҳои 

иҷтимои ; 
− асоснокии афзалиятҳо ва қабули қарорҳои оқилона оид 

ба самаранокии ҳароҷот бо назардошти танзими касри 
буљет. 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон барои давраи то соли 2030/ - Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
№1446, аз 31.01.2020 таҳия намудааст. 

 

Тањлили љадвали 2.2.2 нишон медињад, ки ба афзалиятҳои асосии 

натиљањои дарозмуњлати идоракунии молиявї бо назардошти танзими касри 

буљет самтњои зерин дохил мешаванд - суботи макроиқтисодӣ, тақсимоти 
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самаранокии маблағҳо, пешниҳоди хизматрасонии ҷамъиятӣ ва устувории 

давлатдорӣ ва ѓайрањо. Қайд кардан зарур аст, ки тавре аз самтҳои дар 

ҷадвал овардашуда бармеоянд, афзалиятҳоро ба монанди суботи 

макрофискалӣ ва ё таъмини тақсимоти самаранокии маблағҳо, танҳо дар 

шароите ба даст меояд, ки нишондиҳандаҳои воқеии иқтисодӣ рушд намуда, 

боиси ба даст омадани чунин афзалиятҳо гардем, инчунин танзими касри 

буљет таъмин гардад. Мутаассифона дар соли 2020 нисбати соли 2015 қарзи 

беруна 46% зиёд гашта, касри манфии буҷет низ 18% зиёд шуда, тамоюли 

ташвишовари афзоиш доранд. Инчунин дар иқтисоди миллӣ шумораи 

корхонаҳои муфлисгардида ва соҳибкорони тибқи патенту шаҳодатнома 

амалкунанда, ки муфлис мегарданд, зиёд шуда истодааст, ки боиси маҳдуд 

гардидани базаи андозӣ ва зиёд шудани касри манфии буҷет шуда истодаанд.42. 

Бинобар ин татбиќи афзалиятҳои дар боло ќайдгардида, зарурати танзими 

саривақтии институтҳои расмї – санадњои меъёриву њуќуќї ва ғайрирасмї – 

анъанаву расму оинњо, зиёд кардани иќтидори корхонањои давлатии 

идоракунї ва истењсолиро дар танзими касри буҷет, қарзи давлатӣ, 

сарфакорона истифодабарии маблаѓњои буљетї, шароитњои мусоид барои 

рушди соњибкории ватанї ва дигар масъалаҳои макроиқтисодиро тақозо 

менамояд. 

Тавре Пешвои миллат, қайд намуданд: “Дар заминаи ислоҳоту 

тадбирҳои амалинамудаи Ҳукумати мамлакат имрӯз ҳиссаи бахши хусусӣ дар 

маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба 70 фоиз, таъмин намудани аҳолӣ бо шуғл ба 68 

фоиз ва даромадҳои андозӣ ба буҷети давлат ба 80 фоиз баробар шудааст”43. 

Лекин бо назардошти пешравињо захирањои истифоданашуда хеле зиёданд ва 

зарурати васеъ намудани доираи истифодаи маблаѓњои хусусї ва давлатиро 

бо истифодаи фишангњои муосир таќозо менамояд. 

 
42 Тољикистон: 30 - соли Истиќлолияти давлатї: маљмуаи оморї/ - Агентии омори 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2021. - С. 341-349, 649-686. 
43 Суханронии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаласаи ботантана ба муносибати 
30 - солагии истиқлоли давлатӣ, 8 сентябри соли 2021 / - [захираи электронї]. - URL: 
http://president.tj/node/26483.  

http://president.tj/node/26483


87 
 

Яке аз афзалиятҳо ва унсурҳои асосии ислоҳоти дарозмуҳлати 

идоракунии молияи давлатии танзими касри буљет дар ҷумҳурӣ ин љоннок 

кардани фаъолияти Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди 

назорати молияи давлатї, ки танзими касри буљетї талаб мекунад ва  њиссаи 

он набояд аз 5 фоизи тасдиқшудаи даромади умумии солона, зиёд бошад. 

Дар баробари ислоҳотњои амалишуда, ҳамзамон бо мақсади ба 

равандҳои рушди иқтисодёти ҷаҳонӣ дар самти рақамикунонии иқтисод 

ҷавобгӯй намудани низоми молиякунонии давлатї, танзими касри буљет ва 

андозбандии кишвар ва ба ин васила ба шакли ягонаи муттаҳидкардашудаи 

электронӣ ба ҳисоб гирифтани амалиётҳои аз ҷониби андозсупоранда 

анҷомдодашаванда, ки ба зиёд гардидани манбаҳои андозбандӣ мусоидат 

менамояд, бояд корњои иловагии ташкилию иќтисодї роњандозї карда шавад 

(мушаххас дар боби сеюми рисола баррасї мегардад). 

Инчунин дар ин раванд масъалаи баланд бардоштани сатҳи молиявї ва 

андозї, сода ва оммафаҳм намудани муқаррароти Кодекси андози Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар асоси амри Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 июни 

соли 2019, №1236, банди 14 нақшаи чорабиниҳои Паёми Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 феврали соли 2021, №39, супоришҳои Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 марти соли 2021, №23/10-113(3), №14289 (23-3), аз 

5 апрели соли 2021, №23/10-133(1) ва аз 16 апрели соли 2021, №23/10-160(3) аз 

ҷониби гурӯҳи кории байниидоравӣ бо ҷалби коршиносони маҳаллию 

байналмилалӣ дар заминаи омӯзиши таҷрибаи давлатҳои ҳамсоя ва 

шарикони асосии тиҷоратӣ ва таклифу пешниҳодҳои вазорату идораҳо, 

намояндагони бахши хусусӣ, ассотсиатсияҳои соҳибкорон, ташкилотҳои 

молиявӣ, аз ҷумла Бонки Умумиҷаҳонӣ, Хазинаи Байналмилалии Асъор, 

Бонки Осиёи Рушд ва Бонки Аврупоии Таҷдид ва Рушд ва дигар шарикони 

тиҷоратӣ лоиҳаи Кодекси андоз дар таҳрири нав таҳия ва моҳи ноябри соли 

2021 аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии 

Тољикистон қабул шуд. 
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Кодекси андози дар тањрири соли 2021 ќабулшуда барои оммафањм ва 

сода шудани маъмурикунонї шумораи умумии андозҳо кам карда шуданд 

(ҷадвали 2.2.3). 

Ҷадвали 2.2.3. – Муқоисаи шумораи андозњо дар Кодексҳои андози Ҷумҳурии Тоҷикистон 
тањрири соли 2021 ва 2012* 

Кодекси андози соли 2012-шумораи андозњо Кодекси андози соли 2021-шумораи андозњо 

Андозҳои умумидавлатӣ – 8 адад Андозҳои умумидавлатӣ – 6 адад 

Андоз аз даромад Андоз аз даромад (шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ) 
Андоз аз фоида   
Андоз аз арзиши иловашуда Андоз аз арзиши иловашуда 

Аксизҳо Аксизҳо 

Андозҳо барои захираҳои табиӣ Андозҳо барои захираҳои табиӣ 

Андози иҷтимоӣ Андози иҷтимоӣ 

Андоз аз фурӯши алюминий аввалия Андоз аз фурӯши (алюминий аввалия) 

Андоз аз истифодабарандагони роҳҳои 

автомобилгард 

 

Андозҳои маҳаллӣ – 2 адад  Андозҳои маҳаллӣ – 1 адад 

Андоз аз воситаҳои нақлиёт Андоз аз молу мулк (андозҳои замин, аз молу 

мулки ғайриманқул, аз воситаҳои нақлиёт) 

Андозҳо аз молу мулки ғайриманқул  

Њамагї: 10 адад Њамагї: 7 адад 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки соли 2012 қабул 
шудааст ва Кодекси андози соли 2021 қабулшуда, таҳия намудааст. 
 

Тавре аз нишондиҳандаҳои муқоисавии дар ҷадвали 2.2.3 бар меояд 

шумораи умумии андозњо аз 10 намуд то 7 намуд кам карда шуда, бо роҳи 

хориҷ намудани андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва 

муттаҳид намудани андози воситаи нақлиёт бо андозҳо аз молу мулк, 

инчунин андоз аз фоида бо андоз аз даромад ба роњ монда шуд. Аз тањлил 

бармеоянд, ки дар Кодекси андози нав шумораи андозҳо кам шудааст, лекин 

дар асл бошад танҳо андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард 

ихтисор шуда, андозҳои фоида ва даромад, андозҳои замин, молу мулки 

ғайриманқул ва андоз аз воситаҳои нақлиёт якҷоя карда шудаанд. Аз ин 

бармеояд, ки гаронии андоз қариб, ки бетағйир боқӣ монда, дар оянда бо 

назардошти мањдуд намудани сарчашмањои маблаѓгузорї ва њаљми воридоти 

онњо низ барои танзими молияи давлатӣ ва касри буљет хавфњои иловагї 

метавонад эљод намуда, боиси иљро нагардидани њадафњои рушди миллї 

гардад. 
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Дар њолати љой доштани гаронии андозї, кам шудани даромадњои 

андозї нисбати хароҷотҳо, инчунин зиёд шудани харољотњои  

ғайримақсадноки молиявӣ ва ё ба истилоҳ «сурохиҳои молиявӣ» боиси касри 

манфии буҷет мегардад, ки асоси он ба шиддат гирифтани равандҳои 

таваррум алоқамандӣ дошта, боиси афзоиши ҷанбаҳои манфии мањдудкунии 

иќтидори иқтисодӣ мегардад. 

Касри буҷет боиси оқибатҳои манфии иқтисодӣ гардида, муаммоҳои 

танзими буҷет афзун мегардонад, аз қабили таваррум, буҳрон, бекорӣ ва 

муфлисшавӣ. Аммо айни замон, ин муаммоҳои иқтисодӣ унсурҳои таркибии 

сохтори иқтисодии кишварҳои гуногун дониста мешаванд. Бидуни ин 

муаммоҳои иқтисодӣ, сохтори буҷетӣ қудрати худтанзимнамоӣ ва рушди 

афзояндаро мањдуд арзёбї кардан мумкин аст. 

Касри буҷет инчунин аз камсамар будани хароҷот ва заминаи нокофии 

даромад дар сатњи буҷетҳои минтақавӣ љой дорад, бо назардошти он, ки 

шумораи зиёди ноњияњои куњї ва кишоварзї дотатсионї буда, дар давоми 

солњои тӯлонї таѓйиротњои куллї дар самти гузариши онњо ба њолати 

худмаблаѓгузорї роњандозї нашуда истодааст. Дар баробари ин, «...сохтори 

аграрии шуғл ба паст шудани ҳосилнокии меҳнат дар миқёси миллӣ, амиқтар 

шудани шумораи аҳолии аграрӣ, боиси қафомонии саноатии мамлакат ва 

паст будани сатҳи зиндагии аҳолӣ оварда мерасонад44».  

Тањлилњо нишон медињанд, ки мақомоти минтақавӣ дидаву дониста 

нисбат ба уҳдадориҳои хароҷот камтар маблағгузорӣ менамоянд бо 

назардошти мањдуд будани сарчашмањои даромади буљетњои мањаллї ва 

истифодаи дотатсияњо, ки ин падида ду сабаб дорад: 

Якум, моддаҳои даромади ин буҷетҳо асосан аз андозҳои 

камҷамъшаванда иборатанд, ки ин имконоти молиявии буҷетҳоро маҳдуд 

месозад. Сониян, бисёр барномаҳо ва уҳдадориҳои аз ҷониби мақомоти 

 
44 Қаюмов Н.Қ., Назаров Т.Н., Маҳмудов И.И., Раҳимов Р.Қ., Умаров Ҳ.У. Равандҳои 

ҷаҳонишавӣ ва муаммоҳои иқтисодии Тоҷикистон // Иқтисоди Тоҷикистон: стратегияи рушд. 

Душанбе 2003 №4. 
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ҷумҳуриявӣ қабулгардида, барои амалисозӣ ба маҳалҳо бе маблағгузории 

зарурӣ фиристода мешаванд, яъне маблағгузории барномаҳои миллӣ ба 

буҷети мақомоти ҳокимияти маҳаллӣ вогузор карда мешавад. Ин амалия 

хароҷоти ин буҷетҳоро афзоиш дода, тақрибан дар ҳама ҷо ба касри ин 

буҷетҳо оварда мерасонад. 

Сабаби дигари касри буҷети давлатӣ љой доштани иќтисоди пинњонї ва 

кам нишон додани сарчашмањои андозї ба њисоб мераванд, ки ба гаронии 

андозї пеш аз њама вобастагӣ дорад. Гаронии аз ҳад зиёди андоз, ки дар 

кишвари мо мушоҳида мешавад, аз дигар сабабҳои касри буҷет дониста 

мешавад. Ин омил ба рушди соҳибкории хурд ва миёна халал мерасонад. Он 

корхонаҳое, ки ба фаъолияти хоҷагидорӣ машғуланд, ҳаҷми даромади худро 

пинҳон дошта, пардохтҳои андозро кам мекунанд, ки боиси талафоти зиёди 

молиявии давлат гардида, касри буљетро зиёд намуда, зарурати љалби 

иловагии маблаѓњои молиявии берунаро таќозо менамояд ва харољоти 

давлатиро дар оянда бо назардошти хизматрасонии минбаъдаи онњо зиёд 

менамояд. 

Тањлил нишон медињад, ки ҳолатҳое мављуданд, ки касри буҷет 

метавонад як падидаи зарурӣ бошад. Инчунин, дар даврањои дучор 

гардидани иќтисоди миллї вобаста ба таъсири омилњои беруние, ки аз 

буњронњои љањонии иқтисодию молиявии солњои 2008, 2014-2016, 2019-2020 

бар мояд зарурати зиёд кардани меъёри касри буљет барои дастгирии иловагї 

ва ҳавасмандгардонии субъектњои истеҳсолї ва ташкилотњои ќарзию 

молиявї зарур ҳисобида шуда, маблаѓњои иловагии буљети давлатї ба ин 

соњаҳо равона карда шуда буданд. Дар баробари ин, ҷустуҷӯи маблаѓњои 

иловагии даромад аз сарчашмањои дохилї ва беруна роњандозї гардида буд. 

Њамчун сарчашмаи дохилии сарфаи харољотњои давлатї ва ё зиёд гаштани 

касри буљет фишанги секвестироникунии буљетї истифода гардида, ба 

меъёри то 10% харољотњои буљетии вобаста ба маблаѓгузории соњањои 

истењсолию иљтимої, ба истиснои бандњои харољотњои њифзшаванда кам 

карда шуд. Масалан соли 2020 бо сабаби пурра иҷро нагардидани баъзе 
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даромадҳо, хароҷотҳои буҷетӣ 91% иҷро гардиданд45. Дар ин раванд 

маблаѓгузории соњањои истењсолї бидуни зиёд шудани касри буљет аз 

сарчашмањои маблаѓгузории беруна, бо зиёд шудани ќарзи давлатї ва берунӣ 

ҳамчунин сарчашмаи сармоягузории мустаќим роњандозї гардид. Истифодаи 

фишангњои муосири танзими молияи давлатї ва касри буљетї боиси он 

гардид, ки ба рушди љузъи истеҳсолот таъмин карда шавад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки касри буљет ҳамчун воситаи муҳими 

сиёсати иқтисодии давлат ва танзими макроиқтисодӣ баррасӣ карда шуда, 

истифодаи самараноки он ба давлат имкон медиҳад, ки доираи васеи 

масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро бо назардошти манфиати миллї ва 

њадафњои стратегї ҳал намояд.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки баъзе кишварҳо мушкилоти 

мувозинати буҷети давлатӣ, даромад ва хароҷоти буҷетро бомуваффақият 

дар доираи тавони танзими институтҳои расмӣ - қонунгузорӣ, ки 

истеҳсолкунандагони миллиро муҳофизат мекунанд, дар тавозуни буҷетии 

кишварҳои Ғарб нақши бузург дошта, қонунҳо оид ба чораҳои 

зиддиинҳисорӣ ва зиддидемпингии ин кишварҳо мавриди истифода ќарор 

мегиранд. Мутаассифона, дар Љумњурии Тољикистон чунин қонунгузориҳо 

камтар мавриди амал қарор мегиранд ва ё мавҷуд нестанд, ки 

истеҳсолкунандагони ватаниро ҳимоя намоянд. Дар ин самт, ба ғайр аз 

имтиёзҳои ҷузъие, ки дар Кодекси андоз оварда шудаанд, дар аксари дигар 

санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ нақши танзиму дастгирии онҳо дида намешавад. 

Сарфи назар аз зарурати ҳимояи истеҳсолкунандагони ватанӣ бо усулҳои 

тарифӣ ва ғайритарифӣ, ба гуфтаи бархе аз иқтисоддонони ватанӣ, «барои 

иқтисоди хурди кушодаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, тарифи гумрукӣ василаи 

муассир барои ҳифз ва рушди бахшҳои иқтисод шуда наметавонад». Воқеан 

ҳам, танҳо боҷҳои гумрукӣ наметавонад истеҳсоли ватаниро ҳифз ва рушд 

диҳад. Барои ин азнавсозии сохтори соҳаҳои иқтисод, таъмини мавҷудияти 

 
45 Ҳисоботи иҷрои буҷети давлатӣ барои соли 2021/ - [захираи электронӣ]. - URL: 

http://moliya.tj/ 
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маблағҳои муомилот барои корхонаҳо, фароҳам овардани шароит барои 

рушди рақобат, рушди инфрасохтори бозор ва ғайра зарур аст46.  

Дар ин самт низ қайд кардан бамаврид аст, ки ҳамчун сарчашмаи асосии 

даромади буҷет даромадҳои андозию ғайриандозӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ 

баромад мекунанд ва боқимонда грантҳо, кумакҳо ва қарзҳо ин сарчашмаҳои 

пушонидани касри буҷет мебошанд. Лекин ҳамчун касри пинҳонӣ дар буҷети 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳолатҳоеро мушоҳида намудан мумкин аст, ки 

мутаассифона онҳоро ҳамчун сарчашмаҳои даромади буҷет ҳисобида, боиси 

дар оянда зиёдтар шудани хароҷотҳои хизматрасонии ќарзи давлатї ва касри 

буҷет мегарданд. 

Гурӯҳбандии сабабҳои касри буҷет ба мо имкон медиҳад, ки намудҳои 

зерини касри буҷетро тафриқа намоем: касри фавқулодда, касрҳои буҳронӣ 

ва зиддибуҳронӣ, ки истифодабарии усул ва фишангњои гуногун ва умумиро 

вобаста ба њолати иќтисоди миллї ва низоми молиявї дар бар мегирад. Дар 

маркази касри фавқулодда ҳолатҳои фавқулодда қарор доранд (ҷанг, офатҳои 

табиӣ ва ғ.), ки суғуртаи онҳо душвор ё ғайриимкон дониста мешавад. Касри 

буҳронӣ ва зиддибуҳронӣ дар натиҷаи буҳрон дар иқтисоди миллї њамчун 

њолати системавї, инчунин буњронњои алоњидаи соњавї - соҳаҳои пулӣ, 

молиявӣ, асъорї, пардохтпазирї ва ѓайра, ки ќабули чораҳои махсусро барои  

бартарафсозї ё кам кардани таъсири манфии он њамчун барномањои 

давлатии зудамал роњандозї менамояд, дар назар дорад. Дар ин робита, 

танзими касрҳои буҷетие ба назар гирифта мешаванд, ки арзиши 

ҳавасмандкунанда ва дасгирикунанда доранд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар вобастагӣ аз мундариҷаи иқтисодӣ ва 

самти таъсир, касри буҷет ба дараҷаи фаъол ва ғайрифаъол ҷудо шуда, вақте 

ҳукумат бо мақсади ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ, паст кардани сатҳи 

бекорӣ ва васеъ намудани заминаи андоз тафовути байни даромад ва 

хароҷоти буҷетро (тавассути зиёд намудани хароҷот ва кам кардани 

 
46 Саидмуродов Л.Х. Назарияи иқтисодии иқтисоди кушод ва мушкилоти 

Тоҷикистони муосир - Душанбе: Нашриёти «Ирфон», 2005. - С. 2010. 
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имтиёзҳои андоз) пеш мегирад, касри буҷет шакли фаъол гирифта, дар 

њолати шакли ғайрифаъол бошад, манбаҳои таваррум барои маблағгузории 

он ҷалб карда шуда, хароҷоти буҷет барои хизматгузории қарзи давлатӣ ба 

таври назаррас афзоиш ёфта, барои шиддат гирифтани буҳрони иҷтимоию 

иқтисодӣ замина мегузорад. Дар Љумњурии Тољикистон мутаассифона айни 

замон шакли ғайрифаъол бештар амалӣ шуда истодааст, ки ба зиёдшавии 

қарзи берунӣ ва харољоти хизматрасонии он оварда мерасонад, ки 

имкониятњои танзими касри буљетро мањдуд месозад. 

Зимни баррасии зербоби мазкур чунин натиҷаҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Муайян карда шуд, ки асосҳои институтсионалии танзими касри 

буҷетиро институтҳои расмию ғайрирасмӣ ташкил медиҳанд, ки ба 

институтҳои расмӣ санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ва ташкилотҳои 

танзимкунандаи сиёсати соҳа дохил шуда, онро аз ҷиҳати расмӣ танзим 

менамоянд. Ба институтҳои ғайрирасмӣ тамоми урфу одатҳо, анъанаҳо, 

омилҳои таъсиркунанда, василаҳои ғайрирасмии таъсиррасонанда ба соҳа 

ворид мешаванд; 

2. Манбањои дохилї ва берунии танзими касри буљет гурӯҳбандї карда 

шуданд, ки ба онњо дар доираи манбаҳои дохилӣ дохил мешаванд: қарзҳое ки 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ташкилотҳои қарзӣ бо асъори миллӣ 

гирифтааст; векселҳои хазинадории давлатӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар намуди қоғазҳои қиматнок бо асъори миллӣ мебарорад; 

депозитҳои (амонатҳои) маблағҳои буҷетӣ дар аввали соли буҷетӣ дар Бонки 

миллии Тоҷикистон ва дигар бонкҳо ва ташкилотҳои қарзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; қарзҳои буҷетии аз буҷети сатҳи болоии низоми буҷети давлатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон гирифташуда. Инчунин манбаҳои беруна: қоғазҳои 

қиматноки давлатӣ, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди қоғазҳои 

қиматнок бо асъори хориҷӣ мебарорад; қарзҳои дигар давлатҳо, бонкҳо, 

ташкилотҳои молиявии байналмилалӣ ва ғайрирезидентҳо, ки бо асъори 

хориҷӣ гирифта мешаванд. 
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3.  Ошкор карда шуд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ислоҳоти идоракунии 

молияи давлатӣ ва танзими касри буљет бо мақсади ноил гардидан ба 

ҳадафҳои зерини дарозмуҳлати дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 равона гардидааст: ноил шудан ба 

сатҳи муқоисашавандаи рушди иҷтимоию иқтисодии кишварҳои дорои сатҳи 

миёнаи даромаднокӣ; дастгирии рушди устувор ба воситаи диверсификатсия 

ва баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ; тавсеа ва таҳкими 

табақаи миёна; саноатикунонии босуръат; 

4. Муайян карда шуд, ки афзалиятҳо ба монанди суботи макрофискалӣ 

ва ё таъмини тақсимоти самаранокии маблағҳо, танҳо дар шароите ба даст 

меоянд, ки нишондиҳандаҳои воқеии иқтисодӣ рушд намуда, боиси ба даст 

омадани чунин афзалиятҳо гардем, инчунин танзими касри буљет таъмин 

гардад. Мутаассифона, дар соли 2020 нисбати соли 2015 қарзи беруна 46% 

зиёд гашта, касри манфии буҷет низ 18% зиёд шуда, тамоюли ташвишовари 

афзоиш доранд. Инчунин дар иқтисоди миллӣ шумораи корхонаҳои 

муфлисгардида ва соҳибкорони тибқи патенту шаҳодатнома амалкунанда, ки 

муфлис мегарданд, зиёд шуда истодааст, ки боиси маҳдуд гардидани базаи 

андозӣ ва зиёд шудани касри манфии буҷет шуда истодаанд.  Бинобар ин, 

татбиќи афзалиятҳои дар боло ќайдгардида, зарурати танзими саривақтии 

институтҳои расмї – санадњои меъёриву њуќуќї ва ғайрирасмї - анъанаву 

расму оинњо, зиёд кардани иќтидори корхонањои давлатии идоракунї ва 

истењсолиро дар танзими касри буҷет, қарзи давлатӣ, сарфакорона 

истифодабарии маблаѓњои буљетї, шароитњои мусоид барои рушди 

соњибкории ватанї ва дигар масъалаҳои макроиқтисодиро тақозо менамояд. 

5. Тавре аз тањлилњо ошкор гардид, шумораи умумии андозњо аз 10  

намуд то 7 намуд кам карда шуда, бо роҳи хориҷ намудани андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва муттаҳид намудани андози 

воситаҳои нақлиёт бо андозҳо аз молу мулк, инчунин андоз аз фоида бо андоз 

аз даромад ба роњ монда шуд. Аз тањлилҳо, бармеоянд, ки дар Кодекси 

андози нав шумораи андозҳо кам шудааст, аммо дар асл танҳо андоз аз 
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истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ихтисор шуда, андозҳои фоида 

ва даромад, андозҳои замин, молу мулки ғайриманқул ва андоз аз воситаҳои 

нақлиёт якҷоя карда шудаанд. Аз ин бармеояд, ки гаронии андоз қариб, ки 

бетағйир боқӣ монда, дар оянда бо назардошти мањдуд намудани 

сарчашмањои маблаѓгузорї ва њаљми воридоти онњо, низ барои танзими 

молияи давлатӣ ва касри буљет хавфњои иловагї метавонад эљод намуда, 

боиси иљро нагардидани њадафњои рушди миллї гардад. Дар њолате, ки љой 

доштани гаронии андозї, кам шудани даромадњои андозї нисбати 

хароҷотҳо, инчунин зиёд шудани харољотњои ғайримақсадноки молиявӣ ва ё 

ба истилоҳ «сурохиҳои молиявӣ» боиси касри манфии буҷет мегардад 

бинобар он шиддат гирифтани равандҳои мазкур ба таваррум алоқамандӣ 

дошта, боиси афзоиши ҷанбаҳои манфии мањдудкунии иќтидори иқтисодӣ 

мегардад. 

 

2.3. Арзёбии самаранокии танзими хароҷотҳои буҷетӣ ва  касри буҷет дар 

Љумњурии Тољикистон ва масъалаҳои методии ҳисоби он 

 

Оқибатҳои манфии (молиявӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ) касри буҷет фавран 

татбиқи силсилаи чорабиниҳоро оид ба рафъи он, сиёсати фаъоли молиявӣ, 

истифодаи усулҳоеро, ки дар таҷрибаи ҷаҳонӣ маъмуланд ва пазируфта 

шудаанд, тақозо менамояд. Ба ақидаи мо, роҳҳои ҳалли ин мушкилот бештар 

дар он зоҳир мегардад, ки то куҷо ва бо кадом суръат саъй кардан лозим аст, 

то буҷети баробарвазни хароҷот ва даромадҳо бо назардошти касри буљет ба 

даст оварда шавад. 

Ҳангоми танзими касри буҷет, бояд омилҳои зерин ба назар гирифта 

шаванд: барои бартараф намудани касри буҷет худи иқтисодро «табобат» 

намудан лозим меояд, зеро бидуни таъмини серҳаракатӣ (динамизм) дар 

ҷараёни рушд ва самаранокии воқеии моддӣ, новобаста аз он, ки чӣ гуна 

тадбирҳои пешрафтае татбиқ карда мешаванд, ба суботи молиявии кишвар 

ноил шудан ғайриимкон аст. Чорабиниҳое, ки вобаста ба дастоварди 

тавозуни даромадҳо ва хароҷоти буҷет, бартараф намудани касри буҷет дар 
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муддати кутоҳ нигаронида мешаванд, њамчун чорањои љорї дар фаъолияти 

давлат ва сохторњои он арзёбї мегарданд. Чунин талошу кушишҳое, ки дар 

раванди муътадилсозии иқтисод роњандозї мегарданд, самараи кутоњмуддат 

дода, вазъи бе ин ҳам душвори молиявиро дар кишвар куллан бартараф 

намесозанд ва дар баробари онњо ќабули маљмуи чорабинињои миёнамуҳлат 

ва дарозмуддатро талаб намуда, боиси на фаќат аз буҳрон баромадан, балки 

давраи пас аз буњронї ва рушди устуворро дар бар мегиранд.  

Ба аќидаи мо, барномаи тадбирҳои мушаххаси танзими касри буҷет бояд 

чунин тадбирҳоро дар бар гирифта, пайваста амалӣ гарданд то ин ки ин 

чорабинињо аз як тараф воридшавии маблағҳоро ба фонди буҷети кишвар 

ҳавасманд сохта, аз тарафи дигар ба коҳиш додани хароҷоти буљети давлатї 

мусоидат менамояд. 

 Ин чорабиниҳо иборатанд аз: 

1. Тағйир додани самтҳои сармоягузории маблағҳои буҷетӣ ба соҳаҳои 

афзалиятноки иқтисодиёти миллии дорои арзиши иловашудаи баланд бо 

мақсади зиёд гардонидани даромаднокии молиявӣ аз ҳар як маблаѓњои 

буҷетӣ; 

2. Паст кардани сатҳи баъзе намудҳои хароҷот барои нигоҳдории 

дастгоҳи маъмурӣ ва идоракунӣ (вазорату идораҳо ва ташкилотњои буљетии 

сатњњои гуногун); 

3. Такмили низоми андозбандӣ ва маъмурикунонї ва раќамикунонии он, 

кам кардани харољотњои ҷамъоварии андозҳо, пардохтҳо, боҷҳои гумрукӣ ва 

ғайра;  

4. Танзим ва нигоҳдории сатҳи пасти таваррум ва хавфњои асъорї барои 

ба эътидол овардани гардиши пул ва паст кардани хароҷотҳои қарзи давлатӣ, 

ки бештар бо асъори хориҷӣ ташаккул ёфтаанд. Дар ин раванд низ бояд 

назорати нархҳо ва тарофаҳо ба хизматрсасонии давлатї ва музди меҳнати 

ташкилотҳои буҷетї бо роҳи муқаррар кардани ҳудуди афзоиши онҳо пурзӯр 

карда шавад; 
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5. Пурзӯр кардани интизоми молиявӣ ва ба тартиб даровардани 

пардохти байни корхонаҳо, баланд бардоштани даромаднокии корхонаҳои 

саноатӣ ва кишоварзӣ, ки барои таҳкиму рушди иқтисодиёт мусоидат 

мекунанд; 

6. Пешгирӣ намудани падидаҳои буҳронӣ, ки ҳамчунин ба пардохти 

саривақтии қарзҳои беруна ва фоизҳои он мусоидат мекунанд. Яке аз 

вазифаҳои муҳим, ин истифодаи фишанги хеҷкунии хафвҳои асъорӣ дар 

бозори молиявии миллӣ ва хориҷа, ки боздошти афзудани хароҷотҳои буҷетӣ  

аз касри буҷетиро таъмин менамояд;  

7. Пешгирии коҳиши пастравии истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва 

кишоварзӣ бо истифодаи фишангҳои дастгирӣ ва ҳавасмандгардонии 

фаъолияти онҳо дар доираи барномаҳои воридотивазкунанда ва рушди 

иқтидори содирот, ҳамзамон ба эътидол овардани тавозуни пардохти 

кишвар, алалхусус тавозуни содирот ва воридоти молҳо. Дар ин замина 

қабули саривақтии барномаҳои зиддибуҳронӣ ва барқарорсозии соҳаҳои 

иқтисоди миллӣ дар муҳлати муайяншуда ва босифат тартиб дода шуда 

самаранок амалӣ гарданд;  

8. Афзун намудани ҳиссаи қарзҳои дохилӣ дар буҷети давлатӣ аз ҳисоби 

ҷалби захираҳои озоди аҳолӣ, корхонаҳо, ташкилотҳо ва дигар 

сармоягузорон ба воситаи ташкилотҳои бонкӣ ва ғайрибонкӣ ва бевосита бо 

истифодаи иқтидори биржаҳои молиявии ватанӣ. Дар ин раванд, њамчун 

фишанги асосӣ васеъ намудани барориши қоғазҳои қиматноки давлатӣ ва 

корпоративӣ бояд роҳандозӣ гардида, барои нигоҳдории тавозуни буҷет, 

касри буҷет ва нигоҳдории меъёрҳои бехатарии истифодаи қарзи давлатӣ аз 

ҳисоби сарчашмаҳои дохилӣ ва беруна бояд татбиқ гардад; 

9. Ҷоннок кардани механизми ҳавасмандгардонии ҷалби 

сармоягузориҳои хориҷӣ ба қаламрави Тоҷикистон тавассути такмили фазои 

сармоягузорӣ ва сохторҳои молиявӣ, асъорӣ, гумрукӣ ва ғайра. 

Доир ба ҳолати сатҳи касри манфии буҷет, пеш аз ҳама тағйироти 

таркибии хароҷоти буҷетӣ хабар медиҳад (ҷадвали 2.3.1).  
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Ҷадвали 2.3.1. – Динамикаи сохтори хароҷоти буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
бо %* 

Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Тағйирот 
2020/2015, 
+/- банди 

фоизӣ 

Ҳамагӣ хароҷоти 

буҷети давлатӣ 
100 100 100 100,0 100,0 100 0 

Бахши ҳокимият ва 

идоракунии давлатӣ 
9,3 8,5 7,4 6,8 6,0 5,4 -3,9 

Маориф 15,6 16,9 16,0 15,3 18,2 17,9 +2,3 

Нигаҳдории 

тандурустӣ 
6,4 6,3 6,2 6,4 7,5 10,4 +4,0 

Суғуртаи иҷтимоӣ ва 

ҳифзи иҷтимоӣ 
16,2 14,9 13,7 13,1 14,8 15,6 -0,6 

Хоҷагии манзилию 

коммуналӣ, экология 

ва хоҷагии ҷангал 

7,3 7,0 4,1 4,8 5,3 5,7 -1,6 

Фарҳанг ва варзиш 3,5 3,2 3,4 3,0 4,0 4,0 +0,5 

Маҷмуи сӯзишворию 

энергетикӣ 
18,0 20,3 28,2 26,8 19,6 20,0 +2,0 

Кишоварзӣ, 

моҳидорӣ ва шикор 
2,2 2,5 3,1 2,4 2,7 2,7 0,5 

Саноат ва сохтмон 2,6 1,2 0,7 0,6 0,8 0,7 -1,9 

Нақлиёт ва 
коммуникатсия 

6,1 5,2 4,8 5,3 5,0 4,2 -1,9 

Фаъолиятҳои дигари 

иқтисодӣ ва 

хизматрасониҳо 

0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 0,7 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Вазъи иҷтимоиву иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. 
оморӣ/ - Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе,  2020. - С. 98 

ҳисоб намудааст. 
 

Тавре нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 2.3.1 оварда шуда шаҳодат 

медиҳанд, хароҷотҳои буљетии бахши ҳокимият ва идоракунӣ ба -3,9 банди 

фоизӣ, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ -0,6 банди фоизӣ, хоҷагии 

манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал -1,6 банди фоизӣ, саноат 

ва сохтмон -1,9 банди фоизӣ, нақлиёт ва коммуникатсия -1,9 банди фоизӣ кам 

шуда, тамоюли камшавӣ аз сабаби пайдо шудани каср мебошад ва камсамар 

гардидани хароҷотҳои буљет аз нуќтаи назари самараи иќтисодї ва танзими 

дарозмуҳлати касри буљет шањодат медињад. 

Харољотҳои буҷетии бахши маориф 2,3 банди фоизї, нигаҳдории 

тандурустӣ 4,0 банди фоизї, фарҳанг ва варзиш 0,5 банди фоизї, маҷмуи 
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сӯзишворию энергетикӣ 2,0 банди фоизї, кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор 0,5 

банди фоизї, фаъолиятҳои дигари иқтисодӣ ва хизматрасониҳо 0,7 банди 

фоизї афзоиш ёфтаасту тамоюли мазкур аз нуќтаи назари самараи иљтимої 

мусбат, хусусан зиёдшавии маблаѓгузории соњањои иљтимої арзёбї мегардад. 

Лекин захирањои баланд бардоштани самараи харољотҳои буҷетї, ки бо 

назардошти истифодаи усул ва фишангњои њамкории бахши хусусї ва 

давлатї, бештар роҳандозии фаъолияти ташкилотњои тандурустї ва маориф 

аз њисоби  маблаѓњои хусусї ва кам кардани маблаѓгузории буҷетии онҳо љой 

доранд.  

Тањлили мо нишон медињад, ки арзёбии самаранокии харољотњои буҷетӣ  

ва касри буҷет  дар доираи илми иқтисодї то ҳол масъалаи бањснок ба ҳисоб 

рафта, роњи њалли худро ҳамчун вазифаи методии таҳқиқот мегузорад.  

Ба назари мо,  самаранокии буҷет нишондиҳандаи нисбии таъсири 

харољотҳои буҷетї ва воридоти даромадњо ба буҷет дар натиҷаи 

маблағгузории буҷетии иҷрои вазифаи давлатӣ, татбиқи барномањо, лоиҳаи 

сармоягузорӣ, инчунин дар доираи корхонаҳои истеҳсолии давлатї  

мебошад, ки ҳамчун таносуби натиҷаи буҷет самара ва сарфи маблаѓњои 

буҷетї, ки ба даст омадааст, муайян кардан мумкин аст. Њамин раванд ба  

доираи асосњои назариявї-методологии муосири назарияи самаранокии 

истењсолот ва иќтисодии молї мухолифат накарда, мувофиќ арзёбї мегардад. 

Чунин метод низ дар арзёбии истифодаи маблаѓњои буҷетї дар давлатњои 

ИДМ татбиќ ва истифода мегардад.     

Самаранокии буҷет метавонад дар сатҳи мақомоти давлатӣ ва  

минтақавӣ арзёбӣ гардад, ки мутобиқи ин талаботҳо самаранокии буҷетро 

барои буҷетҳои сатҳҳои гуногун ё буҷети маҷмуӣ муайян кардан мумкин аст. 

Нишондиҳандаҳои самаранокии буҷет дар асоси муайян кардани гардиши 

маблағҳои буҷетӣ ҳисоб карда мешаванд. 

Вазифаи баланд бардоштани самаранокии буҷет дар доираи расмиёти 

буҷетӣ, ки ба натиҷа нигаронида шудааст, ҳал карда мешавад. 
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Барои ҳисоб кардани самаранокии буҷет воридоти маблағҳо ба 

даромади буҷет аз њисоби инњо муайян карда мешавад: 

- андозҳо, аксизҳо, боҷҳо, пардохтҳо ва тарҳҳо ба фондҳои ғайрибуҷетӣ, 

ки қонунгузории ҷорӣ муқаррар кардааст; 

- иљозатномадињї, озмунњо оид ба инкишоф, сохтмон ва истифодабарии 

объектњои дар лоиња пешбинигардида; 

- пардохтҳо барои баргардонидани қарзҳои аз буҷети дахлдор ба 

иштирокчиёни лоиҳа додашуда; 

- пардохтҳо барои баргардонидани қарзҳои андоз (дар ҳолати 

«таътилҳои андозӣ»); 

- пардохтҳои комиссиявӣ ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои дастгирии қарзҳои хориҷӣ (дар даромади буҷети давлатӣ); 

- дивидендҳо аз рӯйи саҳмияҳои ба минтақа ё давлат тааллуқдошта ва 

дигар қоғазҳои қиматнок, ки ба амалинамоии лоиҳаҳои сармоягузорӣ 

бароварда шудаанд, дар давраи маблаѓгузорї ба њисоб мегиранд. 

Харољотњое, ки хориљшавии маблағҳои буҷетӣ аз инҳо иборат аст: 

- барпо кардани пурра ё ин, ки ќисми сањмияњои љамъияти сањомии 

давлатї; 

- сарфи маблаѓњои буљетї (аз љумла давлатї), барои татбиќи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ таъсис дода шудааст; 

- пешниҳоди маблағҳои буҷетӣ дар шакли қарзи сармоягузорӣ; 

- пардохти маблағҳои буҷетӣ дар асоси бебозгашт (субсидия); 

- субсидияҳои буҷетӣ вобаста ба татбиқи сиёсати муайяни нархгузорӣ ва 

таъмини риояи афзалиятҳои муайяни иҷтимоӣ; 

Ба ақидаи мо чунин шаклҳои зерини харҷи маблағҳои буҷетӣ низ бояд 

ба инобат гирифта шаванд: 

- имтиёзҳои андоз, ки дар кам шудани даромадҳо ва пардохтҳои андоз 

инъикос меёбанд. Дар ин ҳолат, хориҷшавӣ ба вуҷуд намеояд, аммо 

воридшавӣ кам мешавад; 
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- кафолати давлат барои қарзҳо ва хавфҳои сармоягузорӣ. Дар айни 

замон, хориљшавии маблағҳо ба назар нарасида, њамчун даромади иловагӣ аз 

њисоби пардохти кафолатҳо ба даст меояд. Ҳангоми арзёбии самаранокии 

лоиҳа, бо назардошти омилҳои номуайянӣ, ба хориҷшавии пардохтҳо оид ба 

кафолатҳо ҳангоми рух додани ҳодисаҳои суғуртавӣ дохил карда мешаванд. 

Масъалаи дигари методӣ, ин баҳисобгирии хароҷот ва манфиатҳои 

ҷамъият ба ҳисоб меравад. Ҳангоми баҳодиҳии самаранокии буҷетии  

харољотњо таъсири онњо ба корхонаҳои сеюм ва аҳолӣ низ бояд ба назар 

гирифта шаванд, агар лоиҳа ба онҳо таъсир расонад, аз ҷумла бо 

назардошти: 

- маблағгузории бевоситаи корхонаҳое, ки ба татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ машғуланд; 

- таѓйироти даромадњои андоз аз корхонањое, ки фаъолияташон дар 

натиљаи татбиќи лоиҳаҳои сармоягузорӣ такмил ё бад мешавад; 

- пардохти имтиёзҳо ба шахсоне, ки бинобар татбиқи лоиҳа бе кор 

мондаанд (аз ҷумла ҳангоми истифодаи таҷҳизот ва масолеҳи воридотӣ ба 

ҷои ҳамон ашёи ватанӣ); 

- аз буҷет барои кӯчонидан ва бо кор таъмин намудани шаҳрвандон дар 

мавридњои пешбиникардаи лоиҳа маблағ људо кардаанд. 

Барои лоињањое, ки таъсиси љойњои нави корї дар минтаќањои дорои 

сатњи баланди бекориро пешбинї менамоянд, воридоти маблаѓњои буљетї 

сарфаи маблаѓгузорињои асосї аз буљети давлатї ё буљети маҳаллӣ барои 

пардохти музди мењнат ба назар гирифта мешавад.  

Барои муайян кардани самаранокии хароҷоти буҷетӣ арзёбии 

нишондиҳандаи арзиши холиси дисконтшудаи буҷетиро зарур мешуморем.  

Арзиши холиси дисконтшуда (NPV, Net Present Value) - маблағи ҷараёни 

пешбинишудаи пардохтҳо, ки ба арзиши ҳозира ҳисоб карда шудааст. Аксар 

вақт, NPV ҳангоми арзёбии самаранокии иқтисодии сармоягузорӣ барои 

ҷараёнҳои пардохти оянда ҳисоб карда мешавад. Ҳисоб кардани арзиши 
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ҳозира дисконткунӣ арзёбї гардида, аз рӯйи меъёри дисконтиронӣ анҷом 

дода мешавад. 

Зарурати ҳисоб кардани арзиши ҳозираи дисконтиронӣ далели он аст, ки 

маблағи пулие, ки мо дар ҳоли ҳозир дорем, нисбат ба маблағи эквивалентї, 

дар оянда ба даст овардани арзиши воқеии бештарро дар назар дорад. Ин бо 

якчанд сабабҳо вобаста аст, масалан: 

 

F = CF1 + CF2 + … + CFN,    (1) 

Ҳамин тариқ, гардиши умумии пули нақд ба маблағи ҷараёнҳо дар ҳама 

марҳилаҳо баробар аст. 

Формула барои ҳисоб кардани NPV чунин аст: 

 

CF1           CF2                           CFN 

NPV = ——  +  ——   +…+ ——                  (2) 

(1+D)     (1+D)2                      (1+D)N 

 

Дар инҷо D меъёри дисконт аст, ки суръати тағйирёбии арзиши пулро бо 

мурури замон инъикос мекунад. 

Ҳар як истилоҳи CFK / (1 + D)K гардиши пули тахфифшуда дар қадами К 

мебошад. 

Омили 1 / (1 + D) К, ки дар формулаи ҳисобкунии NPV истифода 

мешавад, бо афзоиши К кам мешавад, ки ин коҳиши арзиши пулро бо мурури 

замон инъикос мекунад. 

NPV фарқияти байни арзиши ҷории воридоти пули нақд ва арзиши 

ҷории гардиши пули нақд мебошад. 

Бо сармоягузории яквақта (як маротиба) NPV аз рӯйи формулаи зерин 

ҳисоб карда мешавад: 

 

T 

ДДҶ = ∑  __  Ri-Zi        _  K              (3) 

tp=0    (1+E)ti-tp 
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ки дар он Т - уфуқи ҳисоббарорӣ, сол;  

Ri -натиҷаи маблағгузориҳо дар соли i, сомонӣ;  

Zi - хароҷоти ҷорӣ дар соли i, ба шарте, ки онҳо сармоягузорӣ, сомониро 

дар бар нагиранд;  

К - маблағи сармоягузории яквақта, сомонӣ. 

Фарқияти Ri - Zi - натиҷаро дар соли i ифода мекунад, ки дар он ҳамаи 

нишондиҳандаҳо ба нишондиҳандаҳое, ки дар даромади софи ДС ҳисоб 

карда шудаанд, на танҳо дар тамоми давраи ҳисоботӣ, балки дар соли i-ро 

дар бар мегирад.  

Агар лоиҳа на сармоягузории якдафъаина, балки сармоягузории 

пайвастаи захираҳои молиявиро дар тӯли якчанд сол дар бар гирад, пас NPV 

бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад. 

 

T                                   tk 

ДДҶ = ∑  __Ri-Zi        _   ∑  __Ki_____            (4) 

tp=0    (1+E)ti-tp             tp=0    (1+E)ti-tp 

 

ки дар ин ҷо, tk - соли охирини сармоягузорӣ аст. Агар арзиши таъсири 

солонаи (даромади) Ei дар давоми T сол бетағйир боқӣ монад,  

 

tk 

∑  __Эi_____              (5) 

tp=0    (1+E)ti-tp 

 

онгоҳ арзиши умумии дисконтшудаи он аз рӯйи формулаи зерин муайян 

карда мешавад: 

 

T 

∑   __Эi          =     Эi  __(1+E)T_- 1_        (6) 

tp=0   (1+E)ti-tp                    (1+E)T 
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Агар пас аз баста шудани лоиҳа объектҳое мавҷуд бошанд, ки 

метавонанд бо арзиши боқимондаи Аб бо назардошти хароҷоти барҳам 

задан ё татбиқи онҳо фурӯхта шаванд, пас ин гирифтани маблағ бояд ба 

маблағи даромади дисконтшуда илова карда шавад. 

 

_  Аб__        (7) 

                                                       (1+E)T 

 

Агар NPV лоињаи инвеститсионї мусбат бошад, он гоњ лоиња аз рӯйи 

меъёри дисконтидодашуда амал мекунад ва масъалаи ќабули он метавонад 

баррасї шавад. Ҳар қадар NPV зиёдтар бошад, лоиҳа ҳамон қадар 

самараноктар аст. Агар NPV манфӣ бошад, лоиҳа бесамар аст ва ба 

сармоягузор зиён меорад. 

Масъалаи арзёбии нишондиҳандаҳои самаранокии буҷет низ масъалаи 

мубрам буда, нишондиҳандаи асосии самаранокии буҷет даромади 

дисконтшудаи холиси буҷет (NPVB) мебошад. Дар сурати мавҷуд будани 

харҷи маблағҳои буҷет мумкин аст меъёри даромади дохилии буҷет (IRR) 

муайян карда шавад. Ҳангоми пешниҳоди кафолатҳои давлатӣ барои таҳлил 

ва интихоби лоиҳаҳои мустақил бо арзиши умумии кафолатҳо, дар баробари 

NPVB, инчунин метавонад индекси даромаднокии кафолат (ИДК) - таносуби 

NPVB ба арзиши кафолатҳо (дар ҳолати зарурӣ дисконтиронишуда) њисоб 

карда шавад. 

Масъалаи усулҳои арзёбии самаранокии буҷет дар шароити муосири 

буҳрониро баррасї намуда, самаранокии буҷетро метавон дар доираи 

расмиёти арзёбии таъсири танзимкунанда ё асосноккунии молиявию 

иқтисодӣ арзёбӣ кард. Ҳам дар ҳолатҳои якум ва ҳам дуюм, усули 

дисконтшудаи гардиши пули нақд, ки ба буҷет татбиқ мешавад, истифода 

мекунем. 

Барои арзёбии самаранокии буҷет, нишондиҳандаҳои ҳолати воқеии 

иқтисодиро баррасӣ намуда, даромади дисконтшудаи холиси буҷет (NPVB)-

ро бо истифодаи нишондиҳандаҳои динамикаи хароҷотҳои буҷети давлатӣ 
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дар солҳои 2004-2020 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб менамоем (ҷадвали 

2.3.2). 

Ҷадвали 2.3.2. - Динамикаи хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар солҳои 2004-2020 дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (млн. сомонӣ)* 

Сол Ҳаҷми умумии хароҷотҳои буҷети давлатӣ - (Х) 

2004 1090,6 

2005 1402,7 

2006 1778,8 

2007 3494,8 

2008 4823,8 

2009 5687,3 

2010 6712,6 

2011 8562 

2012 9107,9 

2013 11591,6 

2014 13190,4 

2015 16277,4 

2016 18294,3 

2017 22264,2 

2018 24187,4  

2019 23806,6 

2020 24812,5 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Ҳисобҳои миллии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Душанбе, 
2021. - С. 21-24. Молияи Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Душанбе, 2021. - С. 15-23, таҳия 
намудааст. 

 

Барои муайян намудани NPV мо аз муҳити MS-Excel-ро истифода 

намудем.  

Дар доираи ҳисоботҳои мо, ба ҳайси нишондиҳандаи ибтидоӣ дар 

варианти якум нишондиҳандаи хароҷотҳои соли 2004 истифода мегардад.  

NPV- ро бо меъёри солонаи 10% ҳисоб мекунем47.  

Дар натиҷаи ҳисобҳо муайян карда шуд, ки дар варианти якум NPV = 

71172,5 мебошад ( Замимаи 1). 

Ҳамин тавр NPV- ро бо меъёри солонаи 15% ҳисоб мекунем (Замимаи 2). 

Аз натиҷаи ҳисобҳои мо, тибқи варианти дуввум бошад NPV бо меъёри 

фоизи 15% - и солона NPV = 46724,9 сомонӣ баробар мешавад. 

 
47 Ба ҳайси функсияи татбиқшаванда функсия «ЧПС» - и категорияҳои молиявии MS-

Excel баромад мекунад. 
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Дар ҳар ду ҳолат ҳам NPV>0 буда, самаранокии хароҷотҳои солҳои 

гузаштаро вобаста ба даромадҳои воридшуда, ҳамчун самараи иҷтимоӣ ва 

иқтисодӣ арзёбї кардан мумкин аст.  

Бо истифода аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 2.3.3 динамикаи дурнамои  

қисми хароҷотҳои буҷети давлатиро барои солҳои 2023-2024 дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (бо млн. сомонӣ) муайян мекунем. 

Дар ин ҳолат, барои арзёбии аниќи самаранокии буҷетии харољотњо   

иловатан арзиши софи овардашударо бо назардошти меъёри 

дисконтиронидашудаи холиси буҷет ҳисоб мекунем.  

Дар ҳолати якум меъёри дисконтиронидашудаи холиси буҷетро 10% - и 

солона гузошта муайян мекунем. Маълумотҳои ибтидоӣ дар ҷадвали 2.3.3 

ҷойгир карда шудаанд.  
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Ҷадвали 2.3.3. – Динамикаи дурнамои қисми хароҷотҳои буҷети давлатӣ барои солҳои 2023-2024 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (млн. 

сомонӣ)* 

Гурӯҳбандии иқтисодӣ 
Иҷроиш дар 
соли 2019 

Иҷроиш дар 
соли 2020 

Иҷроиш дар 
нимсолаи 1 соли 
2021 

Нақшаи 
соли 2022 

Дурнамои 
соли 2023 

Дурнамои 
соли 2024 

Хароҷотҳо ҳамагӣ 28 935,30 29 803,20 640 253,80 38 769,00 43 726,10 47 635,80 

Пардохти музди меҳнати кормандон 
ва маблағҷудокуниҳои андозӣ 

5 223,1 5 660,7 3 131,2 6 887,4 6 718,4 6 953,5 

Хароҷоти молҳо ва хизматрасониҳо 6 850,1 7 457,6 3 899,9 14 275,5 17 823,7 19 353,8 

Хароҷоти пардоти фоизҳо 1 348,4 986,2 782,0 2 468,3 2 646,0 2 953,1 

Хароҷоти пардохти кумакпулиҳо 
(Субсидияҳо) 

150,3 193,3 84,9 184,5 207,4 228,3 

Хароҷот барои трансфертҳо 109,6 311,0 33,0 137,5 214,3 281,7 

Хароҷот барои кумакпулиҳо оид ба 
таъминоти иҷтимоӣ ва ёрдампулиҳо 

278,9 524,2 151,3 375,4 394,9 420,1 

Трансфертҳои дигар 3 089,6 3 168,1 1 753,3 4 181,4 4 272,9 4 416,5 

Амалиётҳо бо дороиҳо, уҳдадориҳо 
ва сармоягузорӣ 

6 612,3 6 497,3 628 049,3 5 116,8 5 470,9 6 017,5 

Маориф 723,9 769,2 364,2 1065,4 1352,4 1 928,8 

Тандурустӣ 265,6 281,5 118,8 359,0 438,3 437,9 

Суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ  413,8 432,4 228,7 596,8 720,3 832,6 

Комплекси сӯзишворию энергетикӣ  3 531,7 3 219,7 1 494,5 2 692,6 2 925,9 3 306,9 

Кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор  141,8 147,6 76,0 186,2 265,9 334,6 

Нақлиёт ва коммуникатсия 196,2 154,4 86,7 242,2 274,8 170,5 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Ҷараёни буҷетии соли 2022-2024/ - сомонаи расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон.-

URL:http://moliya.tj/tj/jarayoni-bujeti-s-2022-2024/ ҳисоб намудааст.
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Тибқи дар сенарияи дуюм яъне, аз рӯйи маълумотҳои дар ҷадвали 2.3.3 

овардашуда, ки ба назар гирифтани формулаи (6) дар навбати аввал қисми 

дуюми формула, яъне ( ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑁
𝑡=1  ) –ро муайян мекунем, ки он ба 529 087,77 

сомонӣ баробар мебошад.  

Дар навбати дуюм, қисми ибтидоии формуларо ҳисоб намуда, онро ба 

қимати ифодаи ҳисобкардашуда ҳамроҳ мекунем, ки ба ҳайси қимати 

ибтидоӣ нишондиҳандаҳои буҷет дар соли 2019 баромад мекунанд. Ҳамин 

тавр дар натиҷа 𝐶𝐹0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑁
𝑡=1  = 558 023,07 сомонӣ мешавад. 

Ҳамин тариқ барои ҳолати самаранокии буҷетро муайян кардан 

нишондиҳандаҳои ҳолати воқеии иқтисодиро баррасӣ намуда, даромади 

дисконтшудаи холиси буҷет, яъне ( ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑁
𝑡=1 − 𝐼𝐶) - ро ҳисоб мекунем, ки он 

ба 799 916,52 сомонӣ баробар мебошад (замимаи 3). 

Ҳамин тавр чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки бо назардошти дар 

ҳар як давра ба меъёри 10% - солона зиёд намудани маблағгузориҳои буҷет 

меъёри самаранокӣ мусбат буда, даромади холиси он дар соли 2024 ба 799 

916,52 сомонӣ баробар шуда метавонад.  

Таҳлили гузаронидашуда муайян намуд, ки дар шароити дигаргун 

нашудани шароитҳо ва таъсири дигар омилҳо, лоиҳаи мазкури ба 

нақшагирифташуда, самаранок буда, афзоиши хароҷотҳои ҳарсолаи буҷет ба 

10% - солона ва дар баъзе ҳолатҳо онро то ба 15% расонида метавонад 

самарнок бошад ва касри буҷет дар ин маврид хурд ё баробар ба 0 шуда 

метавонад.  

Масъалаи муҳим он аст, ки тавре ба ҳамагон маълум аст дар шароити 

имрӯза корхонаҳои давлатие, ки характери истењсолї ва ё тиҷоратӣ доранд ва 

рӯйхати онҳо 15 ададро ташакил медиҳад, самаранок истифодаи маблаѓњои 

буҷетї дар онњо хеле мубрам мебошад. Дар бисёр ҳолатҳо фаъолияти 

молиявии онҳо зараровар арзёбї мегардад. Бинобар ин самараи даромадҳои 

дисконтиронишудаи буҷетро муайян кардан хеле душвор ба ҳисоб рафта, дар 

аксари маврид маълумотҳои аниқро низ пайдо кардан мушкил аст, бо 
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назардошти ношаффоф будани ҳисоботҳои молиявии онҳо. Тањлили мо 

муайян кард, ки таъсири корхонаҳои бузурги давлатї, ки зараровар 

фаъолият мебаранд, боиси афзун гардидани хавфњои молиявии буљетї ба 

андозаи то 7%-и ММД ва тамоюли пинњонии зиёд гардидани касри буљети 

давлатї гардида, хавфњои навро ба рушди устувори низоми молиявї ва 

иќтисоди миллї эљод менамояд. Ин тамоюлњо зарурати кам кардани 

харољотњо ва касри буљетро талаб намуда, боиси пайдо гардидани усулњои 

нави маблаѓгузории буљетии фаъолияти чунин корхонањои давлатиро ба 

монанди – табдилдињии онњо ба љамъиятњои сањњомї, фурӯши сањмияњои 

онњо бо маќсади љалби сармоягузорони хориљї ва ватанї тавассути 

истифодаи имкониятњои бозори молиявиро пеш овард. 

Лекин самараи хароҷотҳоро таҳқиқ намуда, баҳогузорӣ намудан мумкин 

аст, ки тибқи пешгўйи буҷети базавӣ, агар Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фаъолият намояд ва Кодекси андози дар таҳрири нав 

қабулгардида, ҳолати андозсупорандагонро вазнин накунад, инчунин дигар 

шароитҳои иқтисодии мавҷудаи ба буҷет таъсиррасонанда таъсири манфӣ 

нарасонанд, самараи иҷтимоии буҷетро мусбат арзёбӣ намудан мумкин аст. 

Ҳамзамон тамоюлҳои зиёдшавии маблағи қарзҳо ва грантҳо ба маблағи 

3 241,8 млн. сомонӣ ва ё 901,6 млн. сомонӣ барзиёд нисбати соли 2021 ва ба 

38,5% афзоиши он дар таъмини нақшаи даромади буҷети соли 2022, инчунин 

зиёд шудани касри буҷет ба 623,9 млн. сомонӣ ва ё ба 160,8 млн. сомонӣ зиёд 

нисбати нақшаи соли 2021, ки афзоиши он ба 34,7%48 баробар мебошад аз 

камсамарии иқтисодии буҷет шаҳодат медиҳад. 

Инчунин методикаи арзъёбии самаранокии буҷетӣ бо истифодаи 

баҳодиҳии вазъи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо индекси БХДҲМ низ роҳандозӣ 

мешавад (ҷадвали 2.3.4). 

 

 

 

 

 
48 Ҷараёни буҷетии соли 2022-2024/ - сомонаи расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. -URL: http://moliya.tj/tj/jarayoni-bujeti-s-2022-2024/. 
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Ҷадвали 2.3.4. - Баҳодиҳии вазъи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар индекси БХДҲМ* 

Нишондиҳандаҳои БХДҲМ 
(тавсифи мухтасар)* 

Нишондиҳанда 2007 2012 2017 Пешравӣ 
 

Воқеияти буҷет 

Иҷрои қисми хароҷоти буҷет PI-1 B A A Беҳшавӣ↑ 

Сохтори қисми хароҷоти буҷет PI-2 C C+ D+ Бадшавӣ↓ 

Иҷрои қисми даромади буҷет PI-3 A B B Бадшавӣ↓ 

Шаффофияти молияи давлатӣ 

Таснифоти буҷет PI-4 D B B Беҳшавӣ↑ 

Ҳуҷҷатгузории буҷетӣ PI-5 A A A Бе тағйир→ 

Амалиётҳои давлат ба ғайр аз 
ҳисоботи молиявӣ 

PI-6 C+ B+ A Беҳшавӣ↑ 

Трансфертҳои байни мақомоти 

идоракунандаи давлатии сатҳҳои 
Гуногун 

PI-7 B B+ B Бе тағйир→ 
 

Маълумот оид ба натиҷагирӣ барои 
пешниҳоди хизматрасониҳо 

PI-8 C D D Бадшавӣ↓ 
 

Дастрасии ҷомеа ба маълумоти 
Фискалӣ 

PI-9 D C D Бе тағйир→ 
 

Идоракунии дороиҳо ва уҳдадориҳо 

Ҳисобот оид ба хавфҳои фискалӣ PI-10 C C+ C Бе тағйир→ 

Идоракунии сармоягузориҳои 
Давлатӣ 

PI-11 -- -- D+ -- 
 

Идоракунии дороиҳои давлатӣ PI-12 -- -- C+ -- 

Идоракунии қарз PI-13 C B A Беҳшавӣ↑ 

Стратегияи андозу буҷет ва буҷетикунонии ба сиёсат асосёфта 

Дурнамои макроиқтисодӣ ва 
Фискалӣ 

PI-14 -- -- C -- 
 

Стратегияи андозу буҷет (фискалӣ) PI-15 -- -- C+ -- 

Дурнамои миёнамуҳлат дар 
буҷетикунонии хароҷот 

PI-16 D+ D+ D+ Бе тағйир→ 
 

Ҷараёни омода намудани буҷет PI-17 B B+ B Бе тағйир→ 

Назорати қонунгузорӣ аз болои буҷет 
(қонунгузорӣ) 

PI-18 C B+ B+ Беҳшавӣ↑ 
 

Пешгӯӣ ва назорат дар ҷараёни иҷроиши буҷет 

Маъмурикунонии даромадҳо PI-19 D+ C C+ Беҳшавӣ↑ 

Баҳисоб гирифтани даромадҳо PI-20 D D+ A Беҳшавӣ↑ 

Пешгӯии мавҷудияти воситаҳо барои 
уҳдадориҳои хароҷот 

PI-21 D+ D+ C+ Беҳшавӣ↑ 

Қарздорӣ аз рӯйи уҳдадориҳои хароҷот PI-22 C+ D+ C+ Бе тағйир→ 
 

Назорат аз болои фонди музди меҳнат PI-23 D+ D+ C+ Беҳшавӣ↑ 

Идоракунии хариди давлатӣ PI-24 C  C+ B Беҳшавӣ↑ 

Назорати дохилӣ аз болои хароҷоте, ки 
бо музди меҳнат алоқаманд нест 

PI-25 C+ C+ B+ Беҳшавӣ↑ 

Аудити дохилӣ PI-26  D+ C+ C Беҳшавӣ↑ 

Баҳисобгирӣ ва ҳисобот 

Мукаммалии маълумоти молиявӣ PI-27 --  -- B+ -- 

Ҳисобот оид ба иҷроиши буҷет, ки дар 
давоми сол пешниҳод мешавад 

PI-28  
 

C+ C+ B+ Беҳшавӣ↑ 
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Идомаи ҷадвали 2.3.4 

Ҳисоботҳои солонаи молиявӣ PI-29  D+ C+ D+ Бе тағйир→ 

Назорати берунӣ ва аудит 

Аудити берунӣ PI-30  D+ D C+ Беҳшавӣ↑ 

Баррасӣ намудани хулосаи аудиторҳои 
берунӣ аз ҷониби мақомоти қонунгузори 
ҳокимият 

PI-31  
 

C B+ C+ Беҳшавӣ↑ 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси маълумотҳои Стратегияи идоракунии молияи давлатии 
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва Котиботи байналмилалии 
(Https://www.pefa.Org/Assessments/Listing) дар соли 2017 методологияи БХДҲМ дар арзёбӣ 
31 нишондиҳандаи самаранокӣ дар 7 кластерҳоро асос намудааст. 
 

 Тавре нишондиҳандаҳои таҳлили ҷадвали 2.3.4 маълум менамоянд, дар 

ҳафт ҳолат нишондиҳандаҳо бетағйир буда, дар ду ҳолат бадшавӣ ва дар 

панҷ ҳолат номаълум боқӣ мемонанд. 

Аз ин тањлили мо бармеояд, ки баланд бардоштани шаффофияти буљет 

яке аз афзалиятњои муњим дар роњи пешравии таљрибаи идоракунии 

бењтарини молиявї ва таъмини самаранокии буҷетї мебошад. 

Дар ин самт вобаста ба он, ки сохтори ќисми харољоти буљет ва иљрои 

ќисми даромади буљет бад шуда истодаанд ва ин њолатњое њастанд, ки ба 

касри буљет оварда мерасонанд, нигароникунанда ба њисоб мераванд ва 

барои коркарди чорабинињои иловагї асос мегузорад.  

Дар зербоби мазкур, таҳлилҳои дар боло овардашударо ҷамъбаст 

намуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст: 

1. Тамоюлҳои зерин ошкор карда шуд: зиёдшавии маблағгузории 

бахши ҳокимият ва идоракунӣ, аз зиёдшавии дастгоҳи идоракунӣ шаҳодат 

дода, ин хароҷотҳои иловагиеро ба бор меоранд, ки самаранокиашон ба 

буҷет ва зиёд шудани қисми даромади он вобаста набуда, шояд самараи 

ҷамъиятӣ оваранд. Лекин камшавии хароҷотҳо ба соҳаҳои маҷмуи 

сӯзишворию энергетикӣ, нақлиёт ва коммуникатсия ва хароҷотҳои дигар, ки 

рушди онҳо дар оянда боиси рушди иқтисод гардида, самаранокиашон дар 

қисми даромад инъикос меёбанд кам гардидаанд. Тамоюли мазкур аз нуқтаи 

назари самараи иқтисодӣ аз камсамар гардидани буҷет шаҳодат медиҳад ва 

аз нуқтаи назари самараи иҷтимоӣ мусбат арзёбӣ мегардад, хусусан 

зиёдшавии маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ; 

https://www.pefa.org/Assessments/Listing
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2. Зимни таҳқиқот муайян карда шуд, ки самаранокии буҷет 

нишондиҳандаи нисбии таъсир ба буҷет дар натиҷаи иҷрои вазифаи давлатӣ, 

татбиқи барнома, лоиҳаи сармоягузорӣ мебошад, ки ҳамчун таносуби 

натиҷаи сарфи маблағҳои буҷет ва самарае, ки ба даст омадааст, муайян 

карда мешавад. Таҳқиқот муайян намуд, ки бо назардошти дар ҳар як давра 

ба меъёри 10% - солона зиёд намудани маблағгузориҳои буҷет меъёри 

самаранокӣ мусбат буда, даромади холиси он дар соли 2024 ба 799 916,52 

сомонӣ баробар шуда метавонад. Таҳлили гузаронидашуда муайян намуд, ки 

дар шароити дигаргун нашудани шароитҳо ва таъсири дигар омилҳо, лоиҳаи 

мазкури ба нақша гирифташуда, самаранок буда, афзоиши хароҷотҳои 

ҳарсолаи буҷет ба 10% - солона ва дар баъзе ҳолатҳо онро то ба 15% 

расонида, метавонад самарнок бошад ва касри буҷет дар ин маврид хурд ё 

баробар ба 0 шуда метавонад. 

3. Ошкор шуд, ки корхонаҳои давлатие, ки характери тиҷоратӣ 

доранд, кам ба назар расида, қариб ки мавҷуд нестанд, инчунин онҳо 

даромади худро дар бисёр ҳолатҳо пинҳон намуда, худро ҳамчун зараровар 

нишон медиҳанд, ки самараи даромадҳои дисконтиронишудаи буҷетро 

муайян кардан мураккаб мегардад, лекин самараи хароҷотҳоро таҳқиқ 

намуда, баҳогузорӣ намудан мумкин аст, ки агар шароитҳои иқтисодии 

мавҷудаи ба буҷет таъсиррасонанда таъсири манфӣ нарасонанд, самараи 

иҷтимоии буҷетро мусбат арзёбӣ намудан мумкин аст. 
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БОБИ 3. СТРАТЕГИЯИ ВАСЕЪКУНИИ САРЧАШМАҲОИ ТАНЗИМИ 

КАСРИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

3.1. Самтҳои афзалиятноки васеъкунии сарчашмаҳои танзими касри буҷети 

давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

  

Тавре аз таҳқиқот ва тањлили бобњои пешинаи рисола бармеояд, он 

муаммоњое, ки дар раванди танзими касри буљет ва низоми молиявии 

Љумњурии Тољикистон љой доранд, барои њал ва бартарафсозии онњо, муайян 

кардани самтњои афзалиятноки васеъкунии сарчашмањои танзими касри 

буљети давлатї мубрам буда, бо назардошти ба инобат гирифтани 

муқарраротҳои Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 зарур мебошад зеро, дар њуљљати стратегияи рушди 

мазкур устувори миллї то давраи соли 2030 аз тарафи њукумат арзёбї 

гардидааст, ки њар як њуљљатњои соњавї ва минтаќавии рушд бояд дар доираи 

он ва њалли њадафњои стратегии рушди кишвар роњандозї карда шавад. Аз 

ин лињоз, тањлили њадафњо, афзалиятњо, талаботњо ва маҷмуи чорабинињои 

ќайдшуда бо назардошти инчунин маҷмуи њуљљатњои соњавї ва минтаќавии 

ќабул ва амали гардида, инчунин  Барномаи миёнамуњлати рушди Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2021-2025, Стратегияи идоракунии молияи 

давлатии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030, Стратегияи 

идоракунии ќарзи давлатии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2021-2023, 

Барномаи миёнамуњлати амал оид ба татбиқи Стратегияи идоракунии 

молияи давлатии Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 дар 

солњои 2021-2023, Стратетияи рушди Палатаи њисоби Љумњурии Тољикистон 

барои солњои 2019 – 2023, Стратегияи сиёсати пулию қарзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Барномаи рушди маъмурикунонии 

андоз барои солҳои 2020-2025 нишон медињанд, ки дар раванди танзими 

касри буљет ва низоми молиявї чанде аз масъалањо ва роњњои њалли онњо 

дарљ гардидаанд, лекин барои самаранок ба роњ мондани танзими он бояд 

чорањои иловагї андешида шаванд. Тањлили гузаронидашудаи боби 2-юм 
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муайян кард, ки чунин муаммоњо дар самтњои афзалиятноки васеъкунии 

сарчашмањои танзими касри буљети давлатї љой доранд: 

- мањдуд будани сарчашмањои танзими касри буљет ва низоми 

молиявї дар доираи истифодаи усулњои анъанавї; 

- бо назардошти гуфтаҳои боло мантиќан кам будани шумораи 

фишангњои танзими касри буљет ва низоми молиявї; 

- пурра истифода набурдани таљрибаи давлатњои хориљї дар ин самт; 

- пурра истифода набурдани иќтидорњои захирањои молиявии 

мављуда, инчунин паст будани самаранокии маъмурикунонии андозї, 

иќтидорњои низоми бонкї, бозори молиявї, гардиши ќоѓазњои қиматнок; 

- ба инобат нагирифтани ба таври ќонеъкунанда хавфњои асъорї, ки 

ба зиёд гардидани харољотњои буљетї ва мањдуд гардидани имконияти 

самараноки танзими касри буљетро эљод менамоянд; 

- афзалият додан ба љалби ќарзњои имтиёзнок бо грантњо бо маќсади 

кам кардани харољоти буљет барои хизматрасонии онњо, ки бо талаботњои 

иловагии сиёсї вобаста буда, доираи танзими мустаќили давлати миллиро 

мањдуд карда, хавфњои дарозмуддатро эљод мекунанд; 

- кам истифода бурдани имкониятњои бозори молиявии хориљї, ки 

имкониятњои хеле васеъ дар доираи сарчашмањо, усулњо ва фишангњои 

молиявиро дорост; 

- кофї набудани дараљаи дониш ва малакаи кормандони соњаи 

молиявии ватанї ва низоми бонкию бозори ќоѓазњои қиматнок ва ѓ. 

Бо назардошти гуфтањои боло, зарурати коркард ва амалї намудани 

Стратегияи дарозмуддати танзими касри буљет ва низоми молиявӣ то соли 

2030 бояд роњандозї гардад, ки характери на соњавї, балки байнисоњавї 

дошта, њар як сохторњои давлатї субъектњои бозори молиявии ватанї ва 

хориљї, хољагиҳои хонагї, инчунин тољикони бурунмарзиро фаро гирифта, 

афзалиятњои танзими касри буљет ва низоми молиявиро барои давраи то соли 

2030 муайян созад.  

Барои ин бояд он бандњое, ки аз Стратегияи идоракунии молияи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ва дигар 
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њуљљатњои зикргардида бармеоянд иловатан бояд коркард шуда, самтҳои 

муҳими зеринро ба инобат гирифтан зарур аст (ҷадвали 3.1.1). 

Ҷадвали 3.1.1. - Самтњои муњими дарозмуҳлати танзими низоми муосири идоракунии касри 
буљет ва низоми молиявии Љумњурии Тољикистон * 

№ 
т/т 

Самтњо Унсурҳои асосии 

ислоҳоти идоракунии молияи давлати  
1. Таъмини суботи молиявию 

макроиқтисодии 
дарозмуддат 

танзими пешгирикунанда ва боэътимоди молиявию 

буҷети ; 
идоракунии боэътимоди касри буљетї ва қарзи 

давлати ; 
самтҳои пешгирии хавфҳои фискали  (таъмини 

интизоми фискали ); 
танзими хавфњои ѓайрифискалии корхонањои азими 
давлатї. 

2. Васеъ кардани 
сарчашмањои танзими 
касри буљет ва низоми 
молиявї  

дар доираи истифодаи усулњои анъанавї; 

− дар доираи истифодаи усулњои муосир. 

3. Пурра истифода намудани 
фишангњои танзими касри 
буљет ва низоми молиявї 

− шумораи фишангњои танзими касри буљет ва низоми 
молиявї. 

4. Васеъ истифода бурдани 
таљрибаи давлатњои хориљї 
дар ин самт 

истифодаи таљрибаи давлатњои хориљии тараќќикарда, 
рубатараққї, ки дар ин самт дастовардњои назаррас 
доранд (муфассал дар боби 1-ум). 

5. Њаматарафа истифода 
бурдани иќтидори 
захирањои молиявии 
мављуда 

- паст будани самаранокии маъмурикунонии андозї, 
иќтидорњои низоми бонкї, бозори молиявї, гардиши 
ќоѓазњои қиматнок. 

6. Ба инобат гирифтани 
хавфњои асъорї ба таври 
ќонеъкунанда 

зиёд гардидани харољотњои буљетї ва мањдуд 
гардидани имконияти самараноки танзими касри 
буљетро эљод менамоянд. 

7. Афзалият додан ба љалби 
ќарзњои имтиёзнок бо 
грантњо  

бо маќсади кам кардани хароҷоти буљет барои 
хизматрасонии онњо, ки бо талаботњои иловагии сиёсї 
вобаста буда, доираи танзими мустаќили давлати 
миллиро мањдуд карда, хавфњои дарозмуддатро эљод 
мекунанд. 

8. Зиёдтар истифода бурдани 
имкониятњои бозори 
молиявии хориљї 

имкониятњои хеле васеъ дар доираи сарчашмањо, 
усулњо ва фишангњои молиявиро дорост. 

9. Баланд бардоштани 
дараљаи дониш ва малакаи 
кормандони соња 

дониш ва малакаи кормандони соњаи молияи ватанї ва 
низоми бонкию бозори ќоѓазњои қиматнок ва ѓ. 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030/ - Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 
31.01.2020, №1446. - С. 5, таҳия намудааст. 

 
Тањлилњои љадвали 3.1.1 нишон медињанд, ки самтњои ќайдгардида, аз он 

шањодат медињанд, ки дар раванди танзими касри буљет ва таъмини 

самаранокии буљет бояд корњо васеъ ва љоннок карда шуда, нисбат ба њолати 
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кунунии љойдошта дар ин раванд чораҳои зарурӣ андешида шаванд. Масалан, 

дар самти ба инобат гирифтани хавфњои асъорї ба таври ќонеъкунанда, бояд 

чунин тадбирњо ва фишангњои иловагии молиявї, ба монанди суѓуртакунї ва 

хељкунии хавфњои асъорї, бо маќсади паст кардани харољотњои буљетї ва 

васеъ кардани имконияти самараноки танзими касри буљет бо назардошти 

он, ки зиёда аз 90%-и њиссаи ќарзњои давлатї бо асъори хориљӣ ташаккул 

ёфтаанд ва дар давоми солњои 2015-2020 ќурби расмии асъори миллии 

сомонї нисбати асъори хориљї дучанд коњиш ёфтааст. 

Ин маќсадњои стратегї дар асоси тањлилњо ва бањодиҳињо, инчунин дар 

асоси тањлилњо дар доираи рисолаи мазкур амалї гардида истодаанд. Аз 

љумла тибќи Бањодињии харољоти давлатї ва њисоботи молиявї (минбаъд 

БХДЊМ)-и соли 2017 гузаронида шуда, як ќатор самтњои муњими ислоњотро 

нишон медиҳад, ки ин бењдошти минбаъдаро таќозо менамояд49. Самтњои 

ислоњот инњоянд: 

- бењдошти њисоботи давлатии молиявии муассисаи буљетї (аз он љумла 

корхонањои давлатї); 

- банаќшагирии буљети давлатї (то њол дар нишондињандањои наќшавї 

ва воќеии харољот, инчунин пешгӯии номукаммали даромадњо, ки эътимодро 

ба буљети давлатї коста мегардонад, фарќият дида мешавад); 

- дастрасии оммавї ба маълумоти фискалї; 

- нақшагирии сармоягузории буљетї дар асоси методологияи муосир ва 

истифодаи фишангњои молиявии њозиразамон; 

- коркард ва амалї намудани барномаи миёнамуњлати хароҷоти давлатї 

(то 5 сол); 

- истифодабарии васеи тавсияњои аудити берунї ва ѓайра. 

Сармоягузориҳои хориҷиро ҳама давлатҳо, аз ҷумла кишварҳое, ки 

иқтисоди бозории рушдкарда доранд, ба осонӣ истифода мебаранд. Масалан, 

маблағгузории иқтисоди Чин аз дигар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ба куллӣ 

фарқ мекунад. Манбаи асосии маблағгузории беруна барои иқтисоди Чин дар 

 
49 Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030/ - Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.01.2020, №1446. – С. 14. 
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ҳоли ҳозир, сармояи мустақими хориҷӣ мебошад, ки тақрибан 69%-и тамоми 

сармоягузориҳои хориҷии ба Ҷумҳурии Халқии Чин воридшавандаро ташкил 

медиҳад. Дар баробари ин, шаклњои дигари сармоягузории беруна, тариќи 

қарзҳо ва сармоягузориҳои маҷмуӣ танҳо 26 ва 5%50 маблағгузории сармояи 

хориҷиро ташкил медиҳанд. Дар муқоиса бо кишварҳои рӯ ба тараққии 

Амрикои Лотинӣ ва Осиё дар Чин ҳиссаи сармоягузории мустаќими хориљї 

дар сохтори маблағгузории беруна ба таври назаррас баландтар буда, 

мувофиқан нақшаи сармоягузориҳои маҷмуӣ хеле камтар ба назар мерасад. 

Аз ҷиҳати назариявӣ роҳи осонтарини рафъи касри буҷет, амалан аз ҳад 

зиёд коҳиши барномаҳои иҷтимоӣ, имтиёзҳо ва тадбирёбиҳо (трансфертҳо) 

дониста мешавад, ки боиси афзоиши ташаннуҷи ҷомеа ва устувории сиёсии 

он мегардад. Аз ин рӯ, агар се роҳи дигари рафъи касри буҷет ба иҷро 

нарасад, давлат чунин иқдомро дар ҷойи охирин мегузорад. 

Мисли як шаҳрванд ё як созмони иқтисодӣ, давлат вақте ки касри буҷет 

дорад, метавонад онро тариқи қарз ҳал намояд, то нобаробарии буҷет ба 

айният табдил ёбад, яъне: 

 

G+R=D+T          (3.1) 

 

Дар ин љо: 

G - хароҷот барои харидорӣ ва хизматрасонӣ; 

R – тадбирёбандаҳо (трансфертҳо); 

D – даромад; 

T - ќарзи андозҳо ва боҷу хироҷ.  

Давлат метавонад аз бонкњои ватанї, тариќи бонкњои давлатӣ қарз 

гирад. Илова бар ин, бо гирифтани пул аз Бонки миллии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳукумат барои давлат он даромадеро, ки соҳиби бонк ба даст 

оварда метавонист, ќисман аз даст медиҳад. Шаклҳои қарзгирӣ метавонанд 

 
50 Китай привлек рекордный объем иностранных инвестиций в 2020 году/ - [URL]: - https: 

//www.vedomosti.ru/economics/news/2021/01/20/854726-kitai-privlek-rekordnii-obem-inostrannih-

investitsii-v-2020-godu. 
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Болоравии 
сатҳи нархҳо 

гуногун бошанд ва аксар маврид тавассути фурӯши қоғазҳои қиматноки 

давлатӣ ба роҳ монда мешаванд. Қоғазҳои қиматноки давлатӣ уҳдадориҳои 

давлат оид ба баргардонидани маблағи қарзӣ ва фоизҳо барои истифодаи ин 

пул мебошанд. Барои қарздиҳӣ пешниҳод намудани пул танҳо як мушкилиро 

ҳал менамояд ва баъдан боиси пайдоиши мушкилоти дигар мегардад – яъне 

зарурати сипас барои пардохти қарз ҷамъ овардани пулро ба бор меоварад. 

Дар навбати худ, гирифтани қарз боиси афзудани њаљми қарзи давлатӣ 

мегардад. 

Барои аз байн бурдани касри буљет ва ќарзи давлатї, давлат бояд яке аз 

тадбирҳои зеринро амалӣ намояд: 

1) меъёрҳои андозро коҳиш диҳад; 

2) хароҷоти давлатиро зиёд намояд; 

3) ҳарду усулро истифода намояд. 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.1.1. - Нақшаи танзими буҷети давлатї ва касри буљетї* 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 
 

Тањлили расми 3.1.1 нишон медиҳад, ки дар давраи таназзули иқтисодӣ 

давлат сиёсати зиддидавравиро амалӣ менамояд, яъне пойгоҳи 

андозбандишавандаро коҳиш дода, хароҷотро зиёд мекунад ва касри буҷетро 

ба вуҷуд меорад. Ғайр аз ин, дар ҷараёни болоравии таваррум, ҳукумат 

заминаи андозро зиёд ва хароҷоти давлатро коҳиш медиҳад. Қарзи ҳукуматӣ, 

ки дар давраи пастравии иқтисодӣ ба вуҷуд меояд, бо бақияи мусбати буҷет, 

ки дар давраи болоравӣ падид меояд, пушонида мешавад. Ба аќидаи мо ин 

тадбирҳо бештар талаботро афзоиш дода, нархҳоро баланд мебардоранд. 
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Хароҷоти давлатӣ ба соҳаи маориф, фарҳанг ва санъат, ҳадафҳои 

иҷтимоӣ нисбат ба иқтисоди бозорӣ равона гардида, бештар хусусият ва 

тамоюли иҷтимоӣ дошта, дар давраи дарозмуњлат барои рушди соҳибкорӣ 

мусоидат менамояд. Аз тарафи дигар, ин ҷараён маблағгузории соҳибкориро 

аз хароҷоти зиёд озод менамояд. Ба ин васила маблағгузорӣ ба «сармояи 

инсонӣ» ҳамчун сармоягузорӣ барои омода намудани коргарони 

баландихтисос, ба ҳайси омили асосии истеҳсолот аҳаммияти хоса пайдо 

менамояд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар доираи сиёсати кам намудани касри 

буҷет хароҷот барои маблағгузории соњањои иќтисодї камтар зиёд гардида, 

индексатсияи пардохтҳои иҷтимоӣ ва музди меҳнат дар соҳаи буҷет ба таври 

назаррас зиёд гардида истодаанд. Ғайр аз ин, қисми муҳими хароҷоти 

буҷетии дорои хусусияти иҷтимоӣ аз сатҳи ҷумҳуриявӣ ба сатҳи маҳаллӣ 

гузаронида шуд.  

Ҳамин тариқ дар татбиқи сиёсати буҷети ҷумҳурӣ ду равиш мавриди 

истифода ќарор дорад, лекин имкониятњои онњо бо назардошти њолати 

љории вазъи суботи молиявї ва макроиќтисодї истифода намешаванд ва дар 

њолатњои алоњида байни худ мухолифат менамоянд. Яке аз равишҳо 

(либералӣ) ҳавасмандгардонии рушди иқтисодӣ тавассути рафъи қатъии 

буҳрони андоз ва вобастагии буҷет аз қарзгирии дохилӣ ва хориҷӣ, инчунин 

кам кардани хароҷот тавассути ислоҳоти сохторӣ (нафақа, манзил ва 

коммуналӣ ва ғ.) дониста мешавад. Равиши дигар (дирижистӣ) ба ғояи 

нотавонии бунёдии тиҷорати хусусӣ барои ҷамъоварии сармоя ва 

сармоягузорӣ дар истеҳсолот асос ёфтааст. Аз ин рӯ, давлат бояд ба 

фаъолияти сармоягузории ҳамаи агентиҳои иқтисодӣ фаъолона роҳнамоӣ 

намояд ва танзими онро бо назардошти манфиатњои миллї амалӣ созад. 

Пешгӯӣ мекунанд, ки танҳо он қодир аст захираҳои молиявиро ҷамъ кунад ва 

онҳоро оқилона сармоягузорӣ намояд. Ин тахмин ба заъфи сохтори 

молиявии хусусӣ асос ёфтааст, ки дар иқтисоди гузариш зоҳир мегардад ва 

пасандозҳои дарозмуддати дохилиро ҷалб кардаву сатҳи умумии онҳоро 
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баланд бардошта наметавонад. Тамоюлњои зиёдшавии буљети давлатї аз 

нишондињандањои макроиќтисодї бахусус, майли зиёдшавию камшавии 

пасандозњо, истеъмолот ва мабалаѓгузорї вобастагии зиёд дошта, майли 

истеъмолот мутаассифона ба зиёда аз 6 маротиба нисбати майли пасандоз 

зиёд шудааст, ки ин њолатро дар љадвали 3.1.2 мушоњида намудан мумкин 

аст. 

Ҷадвали 3.1.2. – Динамикаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодї ва молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солњои 2015-2020 (млн. сомонӣ)* 

Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/ 

2015, бо 
%, б.ф. 

ММД (Y) 50977,8 54790,3 64434,4 71059,2 79109,8 82543 162 

Хароҷоти хоҷагии 
хонавода (С) 

36003 43220 51499 53939 59925 64584 179 

Хароҷоти 
муассисаҳои 
давлатӣ (G) 

5892,5 6441,6 7336,8 7973,6 8824,3 9712,3 165 

Ҷамъи андухт (Ij) 22781,7 22202,3 19284,9 26479,1 27995,9 28105 123 

Содироти соф 
(Xn) 

-15462,8 -16066,7 -15418,5 -19253,6 -20635,9 -17715,6 115 

Буҷети давлатӣ 16586,5 18405,2 19955,5 23925,5 23469,4 25065,0 151 

Касри буљет: 
барзиёдатї (+), 

норасоӣ (-) 
309,1 189,5 -2308,7 -261,9 -337,2 252,5 81,7 

Ҳиссаи 
даромадҳои 

буҷети давлатӣ 
дар ММД, бо % 

32,5 33,6 31 33,7 29,7 30,3 -2,2 

Даромадҳои 
андозӣ 

10613 11188 13099 14564 15775,4 15356,7 145 

Ҳиссаи 
даромадҳои 

андозӣ дар ММД, 
бо % 

20,8 20,4 20,3 20,5 20 18,6 -2,2 

Њиссаи касри 

буљет нисбати 

ММД, бо % 

0,6 0,3 -3,6 -0,4 -0,4 0,3 -0,3 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Ҳисобҳои миллии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Душанбе, 
2019. - С. 21-24, Молияи Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Душанбе, 2021. - С.  15-23, ҳисоб 
намудааст. 

 

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.1.2 бармеоянд, дар соли 2020 нисбат 

ба соли 2015 ММД ба 162% ва ё 31565 млн. сомонӣ, хароҷотҳои хоҷагиҳои 

хонагӣ 179% ва ё 28581 млн. сомонӣ, хароҷоти муассисаҳои давлатӣ ба 165% ва ё 
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3819,8 млн. сомонӣ, ҷамъи андухт 123% ва ё 5323,3 млн. сомонӣ зиёд шуда, 

содироти соф ба 115% ва ё 2252 млн. сомонӣ кам шудааст. Дар ин давра 

даромадҳои буҷети давлатӣ ба 151% ва ё 8478 млн. сомонӣ зиёд шуда, ҳиссаи 

онҳо дар ММД ба 10% ва ё 3,2 банд зиёд шудааст, даромадҳои андозӣ ба 145% 

ва ё 4743 млн. сомонӣ зиёд шуда, ҳиссаи онҳо дар ММД ва ё -2,2 банд кам 

гардидаанд. Касри буљет дар давраи солњои 2015, 2016 ва 2020 њамчун мусбат ва 

дар солњои дигар манфї арзёбї шуда, њиссаи он дар ММД аз 0,6% ба 0,3% ё ин, 

ки ба -0,3 б.ф. кам гардидааст. Њол он ки тањлили гузаронидаи мо дар боби 2-

юм нишон дод, ки нишондињандањои расмии касри буљет њолати аслии онро, бо 

назардошти љой доштани хавфњои квазифискалии корхонањои азими давлатї 

инъикос намекунад. 

Қайд кардан зарур аст, ки дар ҳолати мањдуд гардидани сарчашмаҳои 

даромади буҷет, ҳолати касри он зиёд гардида, боиси номувозинатии буҷет ва 

вобаста ба ин номувозинатӣ дар сатҳи макроиқтисодӣ мегардад.  

Тавре аз таҳлилҳо бармеоянд, номувозинатии буҷети Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба номувозинатии дарозмуҳлат дохил шуда, ин ҳолат солҳои 

зиёд давом дорад, ки ба дигар шохаҳои иқтисодиёт низ таъсири манфӣ 

расонида, барои васеъ кардани дастгирии соҳаҳои осебпазирии иқтисодиёт ва 

минатқаҳои кишвар шароит фароҳам оварда наметавонад. Хусусан ҳолати 

мазкур сабабгори номутавозини дар сатҳи макроиқтисод гардида истодааст. 

Дар низоми муносибатҳои буҷетӣ таносубҳои асосие, ки соҳаи буҷетро 

бо такрористеҳсоли ҷамъиятӣ алоқаманд менамояд, онҳоро ба таври зерин 

ҷудо мекунанд: 

1. Таносуби буҷети муттаҳида ва маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД). Ин 

таносуб дараҷаи давлатикунонии ҷараёни такрористеҳсолро ё ин ки дараҷаи 

тақсими такрории маҳсулоти ҷамъиятиро ба воситаи буҷет нишон медиҳад. 

Дар бисиёр мамлакатҳои ғарб дар асри ХХ баландравии устувори таносуби 

«буҷети давлатӣ маҷмуи маҳсулоти дохилӣ» аз 10%-и ММД дар аввали сада 

ва то 45%-и ММД дар охири сада мушоҳида карда мешуд. Дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ин нишондиҳанда ба 30%-и ММД баробар буда, ҳануз ба сатҳи 
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солҳои охири садаи ХХ-и давлатҳои ғарб баробар нест, ки аз сатҳи пасти 

рушди иқтисодӣ ва дараҷаи пасти иштирок дар тақсими такроистеҳсол 

шаҳодат медиҳад. 

2. Ҳиссаи захираҳои молиявии буҷетии ба бахши воқеии иқтисодиёт 

равонашуда, ки ин таносуб дар кишвари мо 23,1%-ро ташкил дода, асосан ба 

маҷмааи сӯзишворию энергетикӣ вобата аст. 

3. Таносуби касри (барзиёдии) буҷет ба ММД, ки ин нишондиҳанда 

0,4%-ро ташкил медиҳад.  

Яке аз нишондиҳандаҳои ҷамъбастии устувории муносибатҳои молиявӣ 

ва самаранокии сиёсати буҷетӣ-андозӣ ин таносуби даромадҳо ва хароҷотҳои 

буҷет мебошад.  Дар банақшагирии миёнамуҳлат ва дарозмуҳлат касри 

буҷет (барзиёдии хароҷотҳо аз даромадҳо) ва бешомади буҷет ҳамчун 

нишондиҳандаи муҳими самаранокии сиёсати иқтисодии давлат дар умум 

хизмат мекунанд. Дар давраи кутоҳмуҳлат касри буҷет таносуби буҷетии 

муҳимро ифода намуда, нишондиҳандаи калидии (муҳими) тавозуннокии 

низоми буҷетӣ мебошад.  

Барои муайян кардани самтњои афзалиятноки васеъкунии танзими касри 

буљети давлатї, бояд тамоюлҳои ҷойдоштаи онро дар замони истиқлолият 

дар сохтори иқтисодиёти Љумњурии Тољикистон тањлил карда, њамчун 

заминаи объективї истифода барем (ҷадвали 3.1.3).  

Ҷадвали 3.1.3. - Динамикаи иҷроиши даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солњои 1991-2020 (млн. сомонӣ)* 

  1991 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дарома
дҳои 
буҷети 
давлатӣ 

6,1 251,
7 

7024
,4 

8937
,9 

9673
,5 

1227
6,6 

1442
7,4 

1658
6,5 

1840
5,2 

1995
5,5 

2392
5,5 

2346
9,4 

25065,
0 

Хароҷо
тҳои 
буҷети 
давлатӣ 

5 261,
8 

6712
,6 

8562 9107
,9 

1159
1,6 

1319
0,4 

1627
7,4 

1829
4,3 

2226
4,2 

2418
7,4 

2380
6,6 

24812,
5 

Ҳолати 
касри 
буљет 
(+,-) 

1,1 -10 
,1 

311,
8 

375,
9 

565,
6 

685 1237 309,
1 

189,
5 

-230 
8,7 

-261 
,9 

-337 
,2 

252,5 

њиссаи касри буљет (+,-) нисбат ба даромад ва харољоти буљет мутаносибан, ба ҳисоби фоиз 
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Идомаи ҷадвали 3.1.3 

Дарома
дҳои 
буљетї 

18 -4 4,4 4,2 5,8 5,6 8,6 1,9 1,0 - 11 
,6 

-1 -1,4 1,0 

Хароҷо
тҳои 
буљетї 

22 -3,9 4,6 4,4 6,2 5,9 9,4 1,9 1,0 -10 
,3 

-1 -1,4 1,0 

ММД 9,2 -0,6 1,3 1,2 1,6 1,7 2,7 0,6 0,3 -3,6 -0,3 -0,4 0,3 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Ҳисобҳои миллии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Душанбе, 
2021. - С. 21-24. Молияи Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Душанбе, 2021. - С. 15-23, ҳисоб 
намудааст. 

 

Таҳлили љадвали 3.1.3 нишон медиҳад, ки ҳиссаи касри буҷет дар 

сохтори даромадҳо, хароҷотҳои буҷети давлатӣ ва ММД, тамоюли 

номувозинатӣ дошта, аз ҳолати иқтисоди миллӣ вобастагии зиёд дорад. 

Вобаста ба ин ҷиҳати бартараф кардани он чораҳои макроиқтисодӣ аз 

ҷониби давлатҳо андешида мешавад.  

 Яке аз масъалаҳои муҳим дар муайян кардани самтњои афзалиятноки 

васеъкунї ва танзими касри буҷети давлатӣ дарёфти сарчашмаҳои иловагии 

маблағгузории он ба шумор меравад. Тањлили таҷрибаи ҷаҳонӣ дар боби 1-

ум ва дуюм оид ба истифодабарии пурраи сарчашмањо нишон дод, ки якчанд 

сарчашмаҳо истифода намешаванд ва истифодаи онњо дар ояндаи 

миёнамуњлат ва дарозмуддат барои Ҷумҳурии Тоҷикистон хеле зарур 

мебошад. Айни замон рушди бозори қоғазҳои қиматнок яке аз самти  

афзалиятноки сиёсати фискалӣ  ва пулию қарзии давлат дар муайян кардани 

самтњои афзалиятноки васеъкунї ва танзими касри буҷети давлатӣ ба шумор 

меравад. Лекин то њол Стратегияи рушди бозори қоғазҳои қиматнок дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бояд ба рушди бозори қоғазҳои қиматнок  

мусоидат намояд, дар раванди муайян кардани самтњои афзалиятноки 

васеъкунї ва танзими касри буҷети давлатӣ хеле мањдуд роњандозї гардида 

истодааст. Ин иловатан зарурати коркарди Стратегияи дарозмуддати 

танзими касри буљет ва низоми молиявиро то соли 2030 ва самтњои 

афзалиятноки васеъкунї ва танзими касри буҷети давлатиро ба миён 

мегузорад. 
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Мақсади Стратегияи мазкур на ҷалби миқдори зиёди қарзгирии дохилӣ, 

балки инкишофи тадриҷии бозори молиявии миллї, васеъкунии заминаи  

маблағгузорон, диверсификатсияи намудҳои воситаҳои маблаѓгузории 

дохилӣ, ки афзалиятро ба баровардани қоғазҳои қиматноки гуногуни 

давлатию хусусии корпоративї, инчунин рушди бозори дуюмдараҷаи  

қоғазҳои қиматнок мебошад, ки муҳлати пардохти онҳо муддати аз 2 ҳафта 

то 10 сол ва зиёдаро бояд дар бар гирад. Ин боиси таќвият ва таъмини  

иќтидорњои дохилии зиёдшавии ҳаҷми қарзи давлатӣ гардида, ба нигоњдории 

сатҳи устувори он замина мегузорад. 

Лекин мутаассифона, дар танзим ва рӯйпуш кардани касри буљети 

давлатї бештар танњо ба истифодаи векселњои давлатии хазинадорї ањамият 

дода мешавад. Нишондињандањои барориш ва хусусиятњои векселҳои 

давлатии хазинадориро ҷадвали 3.1.4 инъикос мекунад.  

Ҷадвали 3.1.4. - Нишондињандањои барориш ва хусусиятњои векселҳои давлатӣ дар рӯйпуш 

намудани касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2012-2020 (ҳаз. 

сомонӣ)* 

Солҳо Даромади 

буҷет 
(Нақша) 

Хароҷоти 

буҷет 
(Нақша) 

Касри 

буҷет 
(Нақша) 

Рӯйпушнам
оии касри 

буҷет аз 

ҳисоби 

векселҳои 

хазинадорӣ 
(Нақша) 

Иҷроиши 
воќеии 
маблаѓгузорї 
аз њисоби 

векселҳои 

хазинадорӣ 

Њиссаи 

векселҳои 

хазинадорӣ 
дар 
маблаѓгузории 

касри буҷет 
(бо %) 

2012 10 160 600 10 340 600 180 000 50 000 64 000 35,6 

2013 12 057 571 12 268 071 210 500 75 000 125 000 59,4 

2014 13 901 026 14 143 126 242 100 80 000 155 000 64,0 

2015 15 278 362 15 542 463 264 100 85 000 200 000 75,7 

2016 18 305 842 18 594 441 288 599 90 000 280 000 97,0 

2017 19 568 614 19 863 163 294 549 95 000 395 000 134,1 

2018 21 003 087 21 337 420 334 333 95 000 130 000 38,9 

2019 23 774 064 24 165 127 391 063 100 000 450 000 115,1 

2020 26 053 957 26 403 473 349 516 100 000 490000 140,1 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети 
давлатии ҶТ барои солҳои 2012-2020” ва сомонаи  БМТ www.nbt.tj, таҳия намудааст.  

 

http://www.nbt.tj/
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Тањлили љадвали 3.1.4 дар муќоиса бо љадвали 3.1.3 имконоти бозори 

ќоѓазњои қиматнокро мувофиқи маълумоти Вазорати молияи Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои танзими касри буљет хеле назаррас, арзёби менамояд, 

лекин дар танзими низоми молиявї онҳо хеле мањдуд истифода мегарданд.  

Дар давраи солҳои 2012-2020 бо мақсади пушонидани касри буҷети 

давлатӣ бо маблағи 770 млн. сомонӣ векселҳои хазинадорӣ чоп карда шуда, 

маблағи воќеъии пардохти векселҳои давлатии хазинадорӣ аз буҷет дар ин 

давра ба маблағи 2,2 млрд. сомонӣ баробар шуд. Ин њолат коркарди сифати 

пасти буљети давлатї ва низоми маъмурикунонии андозро низ ифода 

менамояд ва бо назардошти он, ки тафовути љиддии хазинавї љой дошта, он 

аз њисоби барориши векселњои кутоњмуддат, бо истифодаи маблаѓњои Бонки 

миллии Тољикистон ва дигар бонкњои тиљоратї рўйпуш мегарданд. Чунин 

њолат нишон медињад, ки бо маќсади таъмини суботи молиявии љорї 

имкониятњои низоми бонкї барои мабалѓгузории иќтисоди миллӣ ба воситаи 

ќарзњо мањдуд мешавад. Њолати мазкур барои рушди устувори миёна ва 

дарозмуддат, инчунин рушди саноат ва дигар соњањои воќеъии истењсолот ва 

иќтисоди миллї хавфњои љиддӣ эљод намуда, зарурати ислоњоти танзими 

касри буљет ва низоми молиявиро ба миён мегузорад. 

Мувофиќи таљрибаи омўхтаи мо дар мамлакатҳои тараққикарда ба 

шаклҳои ғайриэмиссионии маблағгузории касри буҷети давлатӣ, ки онҳо 

бевосита ба баландшавии сатҳи таваррум оварда намерасонанд, бартарӣ 

дода мешавад. Ба ин шаклҳои маъмул фурӯши қоғазҳои қиматнок дар бозори 

молиявӣ, гирифтани қарз аз бонкҳои тиҷоратӣ ва аз хориҷи кишвар мансуб 

мебошанд. 

Барои безарар гардонидани оқибатҳои манфии номутавозунии буҷет 

бояд Стратегия ва барномаи давлатии коҳиши касри буҷет дар мувофиќа бо 

дигар Стратегия ва барномањои давлатї таҳия карда шавад. Он бояд қисми 

ҷудонашавандаи Консепсияи умумии рушди буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити иқтисоди бозорӣ бошад.  
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Ҳангоми таҳияи Стратегияи дарозмуддати танзими касри буљет ва 

низоми молиявӣ то соли 2030, бо назардошти таҷрибаи ҷаҳонӣ имконияти 

маблаѓгузории иќтисоди миллї ва истифодаи сарчашмањои анаъанавї ва 

муосир низ истифодаи худи имконияти боло бардоштани меъёри касри буљет 

то 3 фоизи маҷмуи маҳсулоти дохилаи њамчун сарчашмаи њоло истифода 

нагардида бояд пешбинї гардад. Њисоботњои тањлилии мо нишон медињанд, 

ки бо назардошти њаљми ММД-и Љумњурии Тољикистон ва динамикаи рушди 

он то соли 2030 имконияти иловагии аз ин сарчашма бадастомада, 

маблаѓгузории иќтисодиёт дар њаљми то то 41066,5 млрд. сомонӣ имконият 

дорад (ҷадвали 3.1.5). 

Љадвали 3.1.5. - Њисоботи имконияти иловагии маблаѓгузории иќтисоди Љумњурии 
Тољикистон бо назардошти истифодаи меъёри 3%-и касри буљет то соли 2030* 

Нишон-

диҳандаҳо 
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ММД 100804 110885 121973 134170 147587 162346 178581 196439 216083 

Маблаѓи 
иловагии 

маблаѓгузорї 
бо меёри 3%-и 

ММД 

3024,1 3326,5 3659,19 4025,1 4427,6 4870,3 5357,4 5893,1 6482,4 

*Сарчашма: тањияи муаллиф 

Тањлили љадвали 3.1.5 нишон медињад, ки бо назардошти истифодаи 

меёри 3% касри буљет то соли 2030 њамчун сарчашмаи бузург арзёбї гардида, 

имконияти паст кардани њаљм ва њиссаи касри беруна ва харољотњо барои 

хизматрасонии онро дорост. Ин иловатан метавонад боиси таќвияти суботи 

молиявї ва макроиќтисодии Љумҳурии Тоҷикистон гардад. Лекин ин 

сарчашма бояд дар доираи танзими самараноки касри буљет ва истифодаи 

фишангњои муосири танзими он роњандозї гардида, дониш ва малакаи зиёди 

кормандони соњањои низоми молиявиро талаб кунад.  

Чунки мавҷудияти касри буљетӣ аз меъёр зиёд будани ҳадди ниҳоии 

муқарраршуда (3%-и ММД) андешидани чораҳои таъхирнопазирро барои 

кам кардан ва ба эътидол овардани он бо истифодаи имкониятҳо ва усулу 

фишангҳои муосир тақозо мекунад (ҷадвали 3.1.6).  
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Љадвали 3.1.6. - Фишангњои асосии танзими касри буљет ва низоми молиявї ва  тањлили муќоисавии истифодашавии онњо дар шароити 

Љумҳурии Тоҷикистон* 

Номгӯйи фишангњо  
дар низоми молиявии 
миллї ва хориљї   

Аз он љумла дар доираи низоми  иќтисоди миллї ва молиявї ва бозори берунаи зерин:  

Зер низоми 
молиявї 

Баши 
воќеии 

иќтисодиёт 

Бахши 
бонки 
ватанї 

Бахши 
бозори 

ќоѓазњои 

қиматнок 

Бахши 
суѓурта 

Бахши 
деривативњо ё 

ин, ки воситањои 
молиявии муосир 

Бахши 
бозори 
асъорї 

Бахши 
бозори 

тилло ва 
металњои 

ќимматбањо 

Бозори 
беруна 

Ќарзњо х - х - - - - - х 
Сармоягузории 

мустаќим 
х х х - х - - - х 

Субсидияњо х - - - - - - - - 
Грантњо х - - - - - - - - 

Ќарзњои имтиёзнок х - - - - - - - - 
Барориши коѓ-азњои 
қиматноки давлатї 

х - - - - - - - - 

Барориши коѓаз-хои 
қиматноки 

корпоративї 

- - - х - х - - - 

Хариди амвол ба 
тариќи муттамарказ 

ва музояда дар 
раванди тањкими 
хамкории бахши 
давлатї ва хусусї 
њамчун фишангњо 

х - - - - - - - - 

Кам кардани харо-
љотњои КАБД ва 

даромаднок карда-
ни фаъолияти онњо 

- - - - - - - - - 

Раќамикунонии 
раванди танзими 

касри буҷетї 

- - - - - - - - - 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф  
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Тањлили љадвали 3.1.6 нишон медињад, ки њоло дар Љумҳурии Тоҷикистон 

шумораи мањдуди фишангњои танзими касри буљетї ва низоми молиявї 

истифода намегардад (бо аломати “-”), ки њамчун захираҳои истифода 

нашуда арзёбї гардида, оид ба имкониятњои ояндаи танзими касри буљетї ва 

низоми молиявї бояд бањогузорї карда дар раванди коркарди Стратегия ба 

инобат гирифта дар амал татбиќи хуро ёбанд.  

Бо назардошти гуфтаҳо ва хулосањои зикршуда, њангоми таҳияи 

стратегияи танзими касри буљет, чорабиниҳои зеринро роњандозї намудан 

лозим аст: 

- барои рафъи касри буҷет худи иқтисодро “табобат” кардан лозим аст, 

зеро бидуни таъмини динамика дар рушди он ва самаранокии воқеии он, 

новобаста аз он ки чӣ гуна тадбирҳои пешқадам татбиқ карда мешаванд, 

устувории молиявии кишварро ба даст овардан ғайриимкон аст; 

- тадбирњое беасос мебошанд, ки ба мақсади ба даст овардани 

мувозинати байни даромад ва хароҷоти буҷет дар муддати кутоҳ бо ҳар 

восита барҳам додани касри буҷет асос ёфтаанд. Чунин саъю кушиш танҳо 

вазъи молиявии бе ин ҳам душвори кишварро печидатар мекунад ва дар роҳи 

баромадан аз буҳрон монеаҳои иловагӣ ба вуҷуд меорад; 

- дар барномаи тадбирҳои мушаххас кам кардани касри буҷет бояд чунин 

чораҳое пешбинӣ карда шаванд, ки аз як тараф ба қисми даромади буҷети 

мамлакат ворид шудани маблағҳоро ҳавасманд гардонанд, аз тарафи дигар, 

ба кам шудани хароҷот кумак расонанд; 

- дар вақти муайян кардани манбаҳои пушонидани касри буҷет кушиш 

кардан лозим аст, ки ба тадбирҳои ғайрисамаранок роҳ надиҳанд ва онро 

танҳо дар ҳолатҳои фавқулодда истифода баранд. Эмиссия, ки бо эҳтиёҷоти 

муомилоти мол ба танзим наомадааст, бояд ҳамчун тадбири истисноӣ ва 

танзимшаванда, ки қонунҳои муомилоти пулиро вайрон мекунад, ҳисоб 

карда шавад. Касри буҷетро танҳо дар асоси қарз, бо роҳи дар бозори молия 

ҷойгир кардани қоғазҳои қиматноки давлатӣ, инчунин бо истифода аз 
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шаклҳои гуногуни қарзи давлатӣ пушонидан мумкин аст. Омӯзиши оқилонаи 

манбаҳои ғайритаваррумӣ имкон медиҳад, ки самараи бештар ба даст ояд; 

- консепсияи кам кардани касри буљет бояд ба чунин нуқта асос ёбад: бе 

таъмин намудани динамизми рушди иқтисод ва баланд бардоштани 

самаранокии он, ба устувории молиявии давлат ноил шудан ғайриимкон аст. 

Буҷети давлатиро, сарфи назар аз он, ки чи гуна прогрессивӣ бошад, чораҳои 

беҳбуд бахшидан зарур аст. 

Бояд гуфт, ки дар сиёсати буҷети давлати мо шакли ғайрифаъоли каср 

амалӣ мегардад, ки хусусияти истеъмолӣ дорад. Ин маънои онро дорад, ки 

қисми зиёди маблағҳои буҷетӣ барои дастгирии иҷтимоии аҳолӣ, 

маблағгузории маориф, фарҳанг, тандурустӣ, идоракунӣ, мудофиа, инчунин 

барои дастгирии корхонаҳои зараровар дар бахши давлатӣ равона карда 

мешаванд. Маълум аст, ки қисми зиёди ин хароҷот характери миллӣ дорад ва 

бинобар ин онҳоро хеле эҳтиёткорона ихтисор кардан лозим аст. Бо вуҷуди 

ин, сиёсати минбаъдаи буҷети давлат бояд гузариш аз шакли ғайрифаъол ба 

фаъоли касри буҷетро таъмин намояд, ки ин имкони маблағгузории касри 

буҷетро танҳо он хароҷоте, ки ба рушди иқтисодӣ мусоидат мекунад, дар 

назар дошта, ҳамзамон бояд барои як барномаи солим ҷудо кардани буҷет 

сурат гирад ва чун самараи муайян ба даст ояд. 

Ҳамин тавр, ба хулоса омадан мумкин аст, ки таҳияи Стратегияи 

дарозмуддати танзими касри буљет ва низоми молиявиро то соли 2030, 

чорабиниҳо ва зина ба зина ба амал баровардани тадбирҳое, ки ба зиёд 

кардани даромад ва кам кардани хароҷот, ба танзим овардани касри буљет, 

мақсаднок идора кардани андозаи он дар якҷоягї бо дигар тадбирҳои 

иқтисодии зиддибуҳронӣ нигаронида шудаанд, ба муътадил гардидани вазъи 

молиявии љумҳурӣ мусоидат мекунанд. 

Зимни баррасии зербоби мазкур чунин дастовардњои илмї, ки 

хусусияти навгонидошта ба даст омаданд: 
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Тањлили гузаронидашудаи зербоби мазкур муайян кард, ки чунин 

муаммоњо дар самтњои афзалиятноки васеъкунии сарчашмањои танзими 

касри буљети давлатї љой доранд: 

1. Самтњои афзалиятноки танзим ва васеъ кардани сарчашмањои буљет  

ошкор карда шуд: мањдуд будани сарчашмањои танзими касри буљет ва 

низоми молиявї дар доираи истифодаи усулњои анъанавї; бо назардошти 

гуфтаи боло мантиќан кам будани шумораи фишангњои танзими касри буљет 

ва низоми молиявї; пурра истифода набурдани таљрибаи давлатњои хориљї 

дар ин самт; пурра истифода набурдани иќтидорњои захирањои молиявии 

мављуда, инчунин паст будани самаранокии маъмурикунонии андозї, 

иќтидорњои низоми бонкї, бозори молиявї, гардиши ќоѓазњои қиматнок; ба 

таври ќонеъкунанда ба инобат нагирифтани хавфњои асъорї, ки ба зиёд 

гардидани харољотњои буљетї ва мањдуд гардидани имконияти самараноки 

танзими касри буљетро эљод менамоянд; афзалият додан ба љалби ќарзњои 

имтиёзнок бо грантњо бо маќсади кам кардани харољоти буљет барои 

хизматрасонии онњо, ки бо талаботњои иловагии сиёсї вобаста буда, доираи 

танзими мустаќили давлати миллиро мањдуд карда, хавфњои дарозмуддатро 

эљод мекунанд; кам истифода бурдани имкониятњои бозори молиявии 

хориљї, ки имкониятњои хеле васеъ дар доираи сарчашмањо, усулњо ва 

фишангњои молиявиро дорост; кофї набудани дараљаи дониш ва малакаи 

кормандони соњаи молиявии ватанї ва низоми бонкию бозори ќоѓазњои 

қиматнок ва ѓ.; 

2. Зимни таҳқиқот муайян карда шуд, ки афзалиятњои таҳќиќшуда, аз  

он шањодат медињанд, ки самти танзими касри буљет ва таъмини 

самаранокии буљет корњо бояд васеъ ва љоннок карда шуда, чунин чорањо 

андешида шаванд: нисбат ба њолати кунунии љойдошта дар ин раванд, дар 

самти ба инобат гирифтани хавфњои асъорї ба таври ќонеъкунанда, бояд 

чунин тадбирњо ва фишангњои иловагии молиявї, ба монанди суѓуртакунї ва 

хељкунии хавфњои асъорї, бо маќсади паст кардани харољотњои буљетї ва 

васеъ кардани имконияти самараноки танзими касри буљетро бо назардошти 

он, ки зиёда аз 90%-и њиссаи ќарзњои давлатї бо асъори хориљӣ ташаккул 
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ёфтаанд ва дар давоми солњои 2015-2020 ќурби расмии асъори миллии 

сомонї нисбати асъори хориљї дучанд коњиш ёфтааст; 

3. Таҳқиқот нишон медињад, ки мақсади Стратегияи танзими касри  

буљет на ҷалби миқдори зиёди қарзгирии дохилӣ, балки инкишофи тадриҷии 

бозори молиявии миллї, васеъкунии заминаи маблағгузорон, 

диверсификатсияи намудҳои воситаҳои маблаѓгузории дохилӣ, ки 

афзалиятро ба баровардани  қоғазҳои қиматноки гуногуни давлатию хусусии 

корпоративї, инчунин рушди бозори дуюмдараҷаи қоғазҳои қиматнок 

мебошад, ки муҳлати пардохти онҳо муддати аз 2 ҳафта то 10 сол ва зиёдаро 

бояд дар бар гирад, ки ин боиси таќвият ва таъмини афзудани иќтидорњои 

дохилии зиёдшавии ҳаҷми қарзи давлатӣ гардида ба нигоњдориисатҳи  

устувори он замина мегузорад. 

 

3.2. Такмили механизми танзими касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар раванди амалисозии сиёсати молиявї 

 

Механизми танзими касри буљет, қисми таркибии механизми молиявӣ 

буда, бо маҷмуи намудҳо ва шаклҳои ташкили муносибатҳо, усулҳои 

мушаххаси сафарбар намудан ва истифодаи маблағҳо, принсипҳои 

банақшагирӣ ва маблағгузории танзими касри буљетӣ, шароит ва усулҳои 

назорати молиявии он ифода меёбад. Лекин дар шароити муосир бояд 

амалисозии сиёсати молиявї дар амал ҳамчун татбиқи  синтези сиёсатњои 

молиявї ва пулию қарзї ба роњ монда шавад. 

Чи тавре ки аз таҳлили бобҳои 1 ва 2 бармеояд, ҳоло сиёсатњои молиявї 

ва пулию карзї автономї роҳандозї мегардад ва бо назардошти ин 

самаранокии танзими касри буљет дар Ҷумҳурии  Тоҷикистон дар сатҳи 

муътадил пурра арзёбї намегардад.  

Яке аз нишондиҳандаҳои он дар ҳолати ҷой доштани барзиёдатии буҷет 

Вазорати молия бо истифодабарии фишангҳои худ, яъне барориши қоғазҳои 

қиматноки давлатӣ ба намуди вексели хазинадорӣ барои рӯйпуш кардани 
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касри буҷетӣ ҷалби маблағҳои қарзии Бонки миллии Тоҷикистон ва 

ташкилотҳои қарзӣ бо хароҷотҳои буҷетӣ роҳандозӣ мегардад. Яъне, ҳам 

хароҷотҳои изофавии молиявии буҷет  ва инчунин коҳиши қарздиҳии аз 

тарафи ташкилотҳои қарзӣ роҳандозӣ мегардад, ки аз нуқтаи назари 

самаранокии макроиқтисодӣ самараи паст дорад. Яъне, нигоҳдории суботи 

молиявӣ дар ин ҳолат бо хароҷоти зиёди молиявии буҷетӣ роҳандозӣ 

мегардад. Аз тарафи дигар, ин боиси нигоҳдории гаронии андоз ба 

андозсупорандагони хусусӣ гардида, боиси коҳиши иқтидори сармоягузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад.       

Аз ин лиҳоз, механизми танзими касри буҷет барои ба иқтисод тавассути 

шаклҳои ташкили муносибатҳои на фақат буҷетӣ, балки бо синтези он бо 

сиёсати пуливу қарзӣ дар доираи коркард ва роҳандозии сиёсати молиявӣ 

ҳамчун синтези онҳо, бо истифодаи маҷмуи усулҳои ирсоли маблағҳо барои 

пушонидани касри буҷет, шарту принсипҳои харҷи онҳо, ба воситаи ҳаҷми 

маблағҳои буҷетӣ ирсол ва истифодашавандаи давлат, сохторҳои минтақавии 

он ва ҳукуматҳои маҳаллӣ ва истифодаи фишангҳои пуливу қарзии ватанӣ ба 

таври мақсаднок таъсир расонидан ба иқтисоди миллӣ истифода мегардад, ки 

дар расми 3.2.1 оварда шудааст. 

Тавре аз расми 3.2.1 бармеояд, дар раванди татбиќи сиёсати буљетї 

звеноњои механизми танзими касри буҷетӣ ва татбиќи сиёсати молиявї бо 

ёрии усулҳо ва фишангњои сиёсати молиявї амал мекунанд, ки ҳаҷм ва 

ҳаракати захираҳои буҷетиро муайян мекунанд. Усулҳои ҳисоб кардани 

даромадҳои буҷет, тартиби пардохти хароҷотҳо, принсипҳо ва шартҳои 

маблағгузории буҷет, намудҳои гуногуни муҷозот ва ғ. - ин қисмҳои 

механизми танзими касри буҷетӣ мебошанд, ки имкониятҳои таъсири сиёсати 

буҷетї ба касри буљет ва иќтисоди миллї ва таъсири усулњо ва фишангњои 

сиёсати пулию ќарзї ба касри буљет ва иќтисоди миллї раванди татбиќи 

сиёсати молиявиро муайян мекунанд. 
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Расми 3.2.1. - Сохтори танзими касри буҷет дар раванди татбиќи сиёсати молиявї* 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф  
 

Дар сохтори механизми танзими касри буҷет бахшҳои алоҳида ҷудо 

карда шуда, муносибати функсионалӣ ва идоракунии зерин амалї карда 

мешаванд: 

- дар доираи механизми сиёсати буљетї: 

1) банақшагирӣ ва пешгӯии танзими касри буҷет; 

2) иҷрои буҷет ва пушонидани касри он; 

СОХТОРИ МЕХАНИЗМИ ТАНЗИМИ КАСРИ БУЉЕТ ДАР РАВАНДИ 
АМАЛИСОЗИИ СИЁСАТИ МОЛИЯВЇ 

Механизми 
ҷалби 

маблағҳо ба 
буҷетҳои 

ҷумҳуриявӣ ва 
маҳаллӣ 

Механизми харљ 
намудани 
маблаѓњои 

буљетӣ тавассути 
таќсими онњо ба 
шахсони њуќуќї 

ва воќеӣ 

Механизми 
таќсимоти 

байнибуљетї ва 
аз нав 

таќсимкунии 
захирањои 
молиявї 

Звеноњои механизми 
танзими касри буљет 

Унсурҳои 
мушаххаси хароҷот 
ва даромади буҷет 

Усулҳо ва фишангњои 
сиёсати молиявї 

Таъсири сиёсати 
буҷетї ба касри буљет 

ва иќтисоди миллї 

Муносибатњои функсионалӣ ва идоракунӣ дар механизми танзими касри буҷет 

Буҷети ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ Бозори молиявии ватанї ва беруна 

- 

 
ТАТБИЌИ СИЁСАТИ МОЛИЯВЇ ДАР ТАНЗИМИ КАСРИ БУЉЕТ 

Механизми 
танзими 

пуливу ќарзии 
касри буљети 

давлатї 

Таъсири усулњо ва 
фишангњои сиёсати 

пулию ќарзї ба касри 
буљет ва иќтисоди 

миллї 
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3) назорати буҷетӣ. 

- дар доираи механизмњои сиёсати пулию ќарзї бо истифодаи усул ва 

фишангњо (љадвали 3.1.6): 

1. Бозори ќарзї; 

2. Бозори ќоѓазњои қиматнок; 

3. Бозори асъор; 

4. Бозори тилло ва дигар металњои ќиматбањо; 

5. Бозори деравитивњо ва опсионњо (фишангњои молиявии фосилавї). 

Тарве ки аз тањлили расми дар боло овардашуда бармеояд, њар як бахш 

бо усулҳои мушаххас тавсиф карда мешавад, ки бо ёрии онҳо вазифаҳое, ки 

дар ҳар як марҳилаи раванди буҷетї ва танзими касри он дар раванди 

сиёсати молиявї ба миён меоянд, ҳал карда мешаванд. Масалан, бо ёрии 

такмили раванди махсусе, ки дар бахши банақшагирии буҷет ва танзими 

касри он истифода мешаванд, нақшаҳои молиявӣ тартиб дода мешаванд, ки 

нафаќат бо равонкунӣ ва харҷи маблағҳои буҷет ва касри онро дар сатҳи 

ҷумҳурӣ ва мањаллї инъикос менамоянд, балки бояд иќтидори усул ва 

фишангњои бозори молиявии ватанї ва беруна низ истифода гардад. 

Буҷетҳои ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ, ки дар шакли балансҳои даромад ва 

хароҷот тартиб дода шудаанд, барои идоракунии фаврии муносибатҳои 

буҷетӣ ва ҳамчун усул ва фишангњои бозори молиявии ватанї ва беруна 

танзими касри буљетї истифода мешаванд. Тавассути нишондиҳандаҳои онњо 

имкон дорад, ки равандҳои иқтисодӣ ва иҷтимоиро бо назардошти дуршавии 

маълумоти воқеӣ аз маълумотҳои қаблан банақшагирифташуда ҳамчун асос 

барои қабули қарорҳои фаврии ҳукумат назорат ва танзим карда шавад. 

Механизми танзими касри буљет ва таъмини мувозинати он дар раванди 

татбиќи сиёсати молиявї баррасї шуда муайян карда шуд, ки истифодаи 

оқилонаи маблағҳои буҷетӣ ва бозори молиявї танзими касри буљет дар 

амалия, бояд ба самаранокии нигоњдории суботи молиявї ва макроиќтисодї 

ва дигар самарањои синергетикї оварда расонида, барои татбиќи њадафњои 

стратегии рушди кишвар кумаки амалї расонад. 
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Дар ин раванд зарур аст, ки назорати аудитории истифодабарии 

самарнокии маблаѓњои буљетї татбиқ гардад, њол он, ки бо як қатор сабабҳо, 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни 102 давлати ҷаҳон дар љойи 82-юм ќарор 

дошта, вобаста ба тањлили аз тарафи ташкилотњои хориљї гузаронидашуда, 

баҳои паст дода шудааст. 

Баҳодиҳии мо низ нишон дод, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон фарогирии 

аҳли ҷомеа дар раванди буҷет кофӣ нест, аммо нисбат ба соли 2016 қисман 

пешравӣ дида мешавад. Вазифаҳои назоратӣ, ки аз тарафи мақомоти 

қонунгузор ва Палатаи ҳисоби Ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешаванд, 

мувофиқи мақсад дониста шаванд, лекин Индекси шаффофияти буҷет нишон 

медиҳад, ки ҳоло ҳам бо мақсади мустаҳкам намудани ягонагӣ ва тобеияти 

ҳисоботдиҳӣ дар истифодаи захираҳои давлатии молиявии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бисёр ҳолатҳоро бояд беҳтар кард (ҷадвали 3.2.1). 

Ҷадвали 3.2.1. - Баҳодиҳии вазъи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Индекси шаффофияти буҷет* 

Индекси 
шаффофияти 

буҷет 

Солҳо 

2008 2010 2012 2015 2017 

Холи умумӣ (аз 
100 имконпазир) 

... ... 17/100 25/100 30/100 

Ҷой дар рейтинг 

(байни давлатҳои 

ҷаҳон) 

... 
 

... 79/100 83/102 81/102 

* Бо фоиз (аз ҳадди аксари 100 хол, ки 0 = «пешравӣ нест», 50 = «пешравии қаноатбахш» ва 100 

= «пешравии назаррас») Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст, дар асоси: International Budget 

Partnership (https://www.internationalbudget.org/open-budget-survey/results-by-country/). 
 

Тавре аз таҳлили нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 3.2.1 ва арзёбии 

ташкилотҳои хориҷӣ51 бармеояд, то ҳол масъалаи таъмини шаффофияти 

буҷетӣ ва таъмини самаранокии буҷет, камнамоии хароҷотҳои нолозим, 

камсозии касри буҷет ва дигар масъалаҳо, ки дар арсаи байналмилалӣ 

баҳогузорӣ мешаванд, Тоҷикистон аз 100%-и онҳо 30%-ашро ба даст 

овардаасту халос. Аз ин рӯ маълум мегардад, ки барои мукаммал намудани 

самтҳои раванди буҷетӣ ва механизми танзими касри буҷетӣ корҳои зиёдеро 

ба анҷом расонидан хеле муҳим ва зарур мебошад. 
 

51 International Budget Partnership (https://www.internationalbudget.org/open-budget-

survey/results-by-country/). 
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Таҳқиқи механизми танзими касри буљет ва тањлилњои овардашуда 

нишон медиҳанд, ки истифодаи маблағҳои буҷетӣ ҷиҳатҳои ғайрисамараноки 

худро доранд, ки боиси зиёдшавии касри буљет мешаванд, аз љумла: 

- дар натиҷаи маблағгузории хароҷоти дуюмдараҷа аз ҳисоби маблағҳои 

буҷетӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ маблағгузории объектҳои ибтидоии 

пешбинишуда дер сурат мегиранд; 

- бо таъсири маъмурии намояндагони мақомоти иҷтимоӣ маблағҳои 

барои соҳаҳои иҷтимоӣ ҷудошуда ба хароҷоте, ки дар нишондиҳандаҳои 

буҷет пешбинӣ нашудаанд, равона карда мешаванд; 

- мунтазам зиёд кардани маҳдудиятҳои буҷетӣ барои музди меҳнат ва 

эҳтиёҷоти иқтисодӣ пешбинишуда; 

- аз як банд ба банди дигар гузаронидани маблағҳои буҷетӣ барои 

соҳаҳои иҷтимоӣ пешбинишуда ва истифодаи ғайриқонунии онҳо. 

Барои исботи аќидањои мазкур, тањлилњои Раёсати аудити дохилї, 

назорат ва сохторњои мањаллии онро тањлил менамоем (ҷадвали 3.2.2). 

Љадвали 3.2.2. – Маълумотњои ѓайрисамаранок ва ѓайримаќсаднок равона кардани 

маблаѓњои буҷет дар соли 2020 (њаз. сомонї)* 

Шакли ошкоркунї  Маблаѓ 

Хароҷотҳои ғайриқонунии пулию молӣ  5062,6  

Камомад ва тасарруфи воситаҳои пулӣ ва молӣ  4460,3 

Зарар аз фурӯш ва иҷораи амволи давлатӣ  127,7 

Изофанависӣ дар корҳои таъмиру сохтмонӣ  255,1 

Талафи воситаҳои пулию молӣ  7298,9 

Маблағи кам ҳисобигардида, рӯйпушнамудаи андозҳо ва пардохти ҳатмӣ  7250,6 

Истифодаи як модда ба моддаи дигар  128 
Баќияпулињои ба буљет воридкардашуда  122,8 

Кам кардани маблағгузории сметаҳои хароҷот  410,8 

Кам кардани қарзҳои беасоси кредиторӣ  1197,0 

Ќарзҳои дебиторӣ ва зерҳисобии барқароргардида  743,8 

Маблағи аз ҳисоби дигар манбаҳо барқароркардашуда  579,7 

Барзиёд маблағгузори намудани муассисаҳо  81,2 

Њиссаҷудокунии маблағ аз андоз ва даромадҳои умумидав. байни буҷетҳо  8935,0 

Барзиёдӣ дар ҳисоботи барқароркардашуда  17185,3 

Њамагї  55348,6 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси сомонаи расмии Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон - 

http://moliya.tj/tj/-audit-2/ таҳия намудааст. 
 

Тавре аз тањлили љадвали 3.2.2 бармеояд, дар натиҷаи аудит ва 

таҳлилҳои гузаронидашуда зарари молиявӣ дар соли 2020 ба маблаѓи 24455,4 

http://moliya.tj/tj/-audit-2/
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ҳазор сомонӣ ошкор карда шуда, дар маҷмуъ, аз натиҷаи аудит ва таҳлилҳои 

гузаронидашуда зарари молиявӣ ва дигар камбудию норасоӣ ба маблағи 

умумии 55348,6 ҳазор сомонӣ муайян гардида, аз он 43173,7 ҳазор сомонӣ ё 78 

фоиз барқарор карда шуда, 236 маводҳои аудитӣ ва таҳлил ба маблаѓи 

умумии 11273,8 ҳаз. сомонї љињати баррасї ва ќабули ќарор ба маќомотњои 

њифзи њуќуќ ирсол карда шудааст. 

Ҳамаи ин на танҳо дар вақти ба нақша гирифтани хароҷоти буҷет ба 

оқибатҳои номатлуб оварда мерасонад, балки ба ғайриоқилона истифода 

бурдани маблағҳои буҷет низ мусоидат мекунанд, ки имкониятњои танзими 

касри буљетро мањдуд месозад.  

 Қайд кардан зарур аст, ки таъмини тавозуни буҷети давлатӣ яке аз 

омилҳои рушди устувори иқтисодӣ, афзоиши даромади воқеӣ ва сифати 

зиндагии аҳолӣ мебошад. Ҳадафи асосии механизми таъмини тавозуни 

буҷети давлатӣ ва ё танзими касри буљетї ин тавозуни дарозмуддат ва суботи 

ҳам буҷети ҷумҳуриявӣ ва ҳам дар маҷмуъ низоми буҷети давлатӣ мебошад. 

Татбиқи ин ҳадаф ба истифодаи самараноки олотҳо барои таъмини 

уҳдадориҳо ва ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии 

давлат асос ёфтааст. 

Дараҷаи баланди вобастагии даромади буҷети давлатӣ аз вазъи иқтисоди 

беруна, номутавозунии сохторӣ дар иқтисодиёт ва ҳаҷми калони уҳдадориҳои 

давлат, ки дар ҳуҷҷатҳои стратегии рушди иқтисоди миллӣ нишон дода 

шудааст, ин вазифаро фавран мадди назар меорад. 

Ањамияти таъмини самаранокии механизми танзими тавозуни буҷет ва 

касри он бо назардошти динамикаи нишондиҳандаҳои асосии буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2020 дар ҷадвали 3.2.3 

оварда шудааст, ки бо назардошти муаммоњои љойдошта ва зарурати 

бартарафсозии онњо афзуда истодааст.  

Аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.2.3 бармеояд, ки маблағҳои буҷети 

давлатӣ сол аз сол бо таври прогрессияи арифметикӣ (ё пайдарҳамӣ) афзоиш 

ёфта истодаанд, масалан, иҷроиши даромадҳои буҷети давлатӣ дар соли 2015  
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Ҷадвали 3.2.3. - Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар соли 2015-2020* 

Нишондиҳандаҳо 

Солҳо 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020/
2015, 
(+/-) 

2020/
2015, 
(%) 

Даром
ади 

буҷет 

млн. 

сомонӣ 
16586,5 18405,2 19955,5 23925,5 23469,4 25065 8478,5 151 

суръати 
рушд, % 

15 11 8,4 19,9 -1,9 6,8 -8,2 -55 

бо % 
нис-
бати 

ММД 

32,5 33,6 31 33,7 29,7 30,3 -2,2 -7 

Хароҷ
оти 

буҷет 

млн. 

сомонӣ 
16277,4 18294,3 22264,2 24187,4 23806,6 24812,5 8535,1 152 

суръати 
рушд, % 

23 12,4 21,7 8,6 -1,6 4,2 -18,8 -82 

бо % 
нисбати 
ММД 

32 33,4 36,4 34,6 30,1 30,1 -1,9 -6 

Касри 
(профи
тсити) 

буҷет 

млн. 

сомонӣ 
309,1 189,5 -230 8,7 -261,9 -337,2 252,5 -56,6 -18 

суръати 
рушд, % 

-75 -38,7 -1318 -111,3 -228,8 175 100 233 

бо % 
нисбати 
ММД 

0,6 0,3 1,6 -0,1 -0,4 0,3 -0,3 -50 

Қарзи 
беруна

и 
давлат

ӣ 

млн. 
доллар 

2194,5 2274,1 2879,01 2924,21 2925,3 3200 1005,5 146 

суръати 
рушд, % 

5 3,6 26,6 1,6 0,04 9 4 180 

бо % 
нисбати 
ММД 

31,7 32,9 41,5 40,1 36,6 40,6 8,9 128 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - .  
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе, 2021. - С. 419. 

Бюллетени омори бонкӣ, №12 (293).  - С.14 ҳисоб намдуааст. 
 

ба андозаи 16586,5 млн. сомонӣ, соли 2016 18405,2 млн. сомонӣ, соли 2017 

19955,5 млн. сомонӣ, соли 2018 23925,5 млн. сомонӣ, соли 2019 23469,4 млн. 

сомонӣ ва соли 2020 25065 млн. сомонӣ ва ё 6,8% нисбати соли 2019 ва 151% 

нисбати соли 2015 зиёд иҷро гардида ва хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар соли 

2015 ба андозаи 16277,4 млн. сомонӣ, соли 2016 18294,3 млн. сомонӣ, соли 

2017 22264,2 млн. сомонӣ, соли 2018 24187,4 млн. сомонӣ, соли 2019 23806,6 

млн. сомонӣ ва соли 2020 24812,5 млн. сомонӣ ё 4,2% нисбат ба соли 2019 ва 

152% барзиёд нисбати соли 2015 иҷро гардиданд.  
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Суръати рушди даромадҳои буҷети давлатӣ дар соли 2016 11%, соли 2017 

8,4%, соли 2018 19,9%, соли 2019 -1,9% ва соли 2020 6,8%-ро ташкил 

намудаанд. Қисмати хароҷотҳои буҷет бошад, бо таносубҳои нисбатан 

наздик бо даромадҳои буҷети давлатӣ иҷро гардидааст. Масалан, суръати 

рушди хароҷоти буҷети давлатӣ дар соли 2016 12,4%, соли 2017 21,7%, соли 

2018 8,6%, соли 2019 -1,6% ва соли 2020 4,2%-ро ташкил намуд.  

Аз натиҷаи таҳлили динамикаи нишондиҳандаҳои асосии буҷети 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2020 ба мо айён гардид, ки 

суръати рушди низоми буҷети давлатии кишвар дар давраи мазкур бо ҳисоби 

миёна 151,5%, суръати рушди даромадҳои буҷет – 151% ва хароҷотҳои буҷет – 

152%, касри буҷет  - 18% кам гардид. Имкониятњои танзими касри буљетї бо 

таъсири пайдарҳамии буҳронҳои молиявии ҷаҳонӣ ба иқтисоди миллӣ, 

болоравии нархҳо, таварруми пули миллӣ, кам гардидани ҳаҷми интиқоли 

маблағҳои муҳоҷирон ба кишвар мањдуд гардид. Масалан, солҳои охир  

касри буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи сарчашмаҳои мањдуд  

рӯйпуш карда мешавад. Манбаҳои асосии рӯйпушкунии касри буҷет дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан аз ҳисоби хусусигардонии моликияти давлатӣ, 

фурӯши векселҳои  давлатии хазинадорӣ, аз ҳисоби депозитҳои буҷети 

ҷумҳуриявӣ, иҷрои барзиёди нақшаи даромади буҷет, қарзҳо (грантҳо), 

маблағгузории хизматрасонии қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

ҳисоби баргардонидани қарзҳои ҶСК «Агроинвестбонк» ба суратҳисоби 

Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат мебошад. 

Тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети давлатӣ барои 

соли 2021” соли 2021 андозаи ниҳоии касри буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба андозаи 0,5%-и ММД ё ба маблағи 463203 ҳаз. сомонӣ 

баробар гардид52. Тибқи нақшаи буҷети давлатии соли 2021, касри буҷети  

давлатӣ аз чунин сарчашмаҳо рӯйпуш карда мешавад: даромад аз ҳисоби 

 
52 Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон. «Ҳисобот оиди иҷрои буҷети давлатӣ 

барои солҳои 2015-2021». 
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хусусигардонӣ ва иҷораи моликияти давлатӣ - 24 млн. сомонӣ, даромад аз 

ҳисоби фоидаи соф ба ҳиссаи давлат дар ҷамъиятҳои дорои масъулияти 

маҳдуд ва суди саҳмияҳои давлатӣ дар ҷамъиятҳои саҳҳомӣ - 31 млн. сомонӣ,  

даромад аз фурӯши векселҳои давлатии хазинадорӣ - 100 млн. сомонӣ, аз 

ҳисоби маблағҳои озоди буҷети ҷумҳуриявӣ - 100 млн. сомонӣ, аз ҳисоби 

маблағҳои қарзӣ (дохилӣ, берунӣ) ва грантии созмонҳои байналмилалии 

молиявӣ - 253978 ҳаз. сомонӣ, сарфаи маблағи озмунҳои хариди давлатии 

мол, кор ва хизматрасонӣ - 30 млн. сомонӣ, иҷрои барзиёди нақшаи 

даромадҳои буҷети маҳаллӣ - 15124 ҳаз. сомонӣ (ҷадвали 3.2.4). 

Ҷадвали 3.2.4. - Сарчашмаҳои пушонидани касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

солҳои 2015-2021 (бо ҳаз. сомонӣ)* 

Нишондиҳандаҳо 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021/15 

(+/-, %) 

Даромад аз ҳисоби 
хусусигардонӣ ва иҷораи 

моликияти давлатӣ 

25000 25000 25300 26000 25000 25000 24000 -4% 

Аз ҳисоби фоидаи соф ба 
ҳиссаи давлат дар 

ҷамъиятҳои дорои 
масъулияти маҳдуд ва суди 

саҳмияҳои давлатӣ дар 
ҷамъиятҳои саҳҳомӣ 

- - - - - - 31000 - 

Даромад аз фурӯши 
векселҳои хазинадорӣ 

85000 90000 95000 95000 100000 100000 100000 117% 

Аз ҳисоби маблағҳои озоди 
буҷети ҷумҳуриявӣ 

- - - - 100000 34000 10000 - 

Аз ҳисоби маблағҳои қарзӣ 
(дохилӣ, берунӣ) ва 
грантҳои созмонҳои 

байналмилалии молиявӣ 

154100 173599 163928 203181 154344 150000 253978 165% 

Сарфаи маблағи озмунҳои 
хариди давлатии мол, кор ва 

хизматрасонӣ 
- - - - - 30580 30000 -1,9 

Иҷрои барзиёди нақшаи 
даромади буҷетҳои маҳаллӣ 

- - 10321 10152 11719 9936 15124 146,5% 

Ҳаҷми касри буҷетӣ 264100 288599 174249 334333 391063 349516 464102 176% 

 *Сарчашма: муаллиф дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи буҷети давлатӣ 
барои солҳои 2015-2021” таҳия намудааст. 

 

Аз тањлили љадвали 3.2.4 бармеояд, ки имкониятњои бозори молиявии 

ватанӣ ва беруна, хеле мањдуд истифода мешаванд. Ин боиси зиёд шудани 

қарзи берунаи давлатӣ мегардад. Масалан, ҷалби маблағҳои қарзи берунаи 
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давлатӣ дар соли 2015 ба андозаи 2194,50 млн. доллари ИМА ё 31,7%-и 

маҷмуи маҳсулоти дохилӣ бошад, пас, он дар соли 2020 ба 3200 млн. доллари 

ИМА ё 40,6%-и маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (нисбати соли 2015 46% барзиёд) 

мебошад (расми 3.2.2). 

 
Расми 3.2.2. - Динамикаи нишондиҳандаҳои асосии қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
дар соли 2015-2020* 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - 
Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.- Душанбе, 2020. - С. 419. 
Бюллетени омори бонкӣ, № 12 (293).  - С. 14, таҳия намудааст. 

 

Зиёд шудани қарзи берунаи давлатӣ боиси пайдо гаштани хатарњои нав, 

инчунин муфлис гардидани он шуда метавонад бо назардошти он, ки сатњи 

он, ба њудудњои меъёрњои бехатарї наздик шудааст. Ҳамин тариқ, ҳангоми 

танзими тавозуни буҷети давлатӣ ва касри он, таъсири нишондиҳандаҳои 

макроиқтисодиро низ ба назар гирифтан муҳим аст. Вобаста ба ин, ба 

андешаи мо самтҳои зерини такмили механизми таъмини тавозуни буҷети 

давлатиро аз ҳамдигар ҷудо кардан мумкин аст: 

1. Устувории пойгоҳи даромади буҷети давлатӣ, ки инро танҳо аз ҳисоби 

афзоиши даромадҳо таъмин кардан мумкин аст ва бояд суръати афзоиши он 
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аз хароҷоти пешбинишуда зиёд ё мувозин бошад. Ба роҳҳои афзоиши 

даромадҳои буҷети давлатӣ инҳо дохил мешаванд: 

1.1 коркарди нақша-чорабиниҳои оптимизатсияи хароҷотҳои буҷети 

давлатӣ дар вобастагии даромадҳои буҷети давлатӣ;  

1.2 баландбардории сифати ояндабинии даромадҳои буҷети давлатӣ; 

1.3 мукаммалнамоии маъмурикунони андоз; 

1.4 истисно намудани даромадҳои пешбининашудаи буҷети давлатӣ; 

1.5 зиёдкунии даромадҳо аз ҳисоби истифодабарии захираҳои табиӣ ва 

иҷрои моликияти давлатӣ; 

1.6 зиёдкунии даромадҳо аз ҳисоби бахшҳои воқеии иқтисодиёти 

минтақаҳои ҷумҳурӣ (вилоятҳо ва НТҶ). 

2. Муносибкунонии хароҷотҳои буҷети давлатӣ бо мақсади 

баландбардории сатҳи натиҷанокии истифодаи воситаҳо. Барои иҷрои ин 

мақсад, мунтазам таҳлил ва баҳодиҳии харҷи уҳдадориҳои нав лозим аст, ки 

инро ба воситаи гузаронидани назорати давлатии молиявии шаффоф дар 

бахши муассисаҳои буҷетӣ амалӣ намудан мумкин мебошад. Ба андешаи мо, 

барои мукаммалгардонии механизми мувозинати буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон яке аз самтҳои калидӣ ин ихтисорнамоии хароҷотҳои 

дуюминдараҷа (хароҷотҳое, ки ба рушди иқтисоди миллӣ натиҷаи мусбат 

намедиҳанд53) мебошад, ки ба ин восита мо ба натиҷаҳои воқеии рушди 

иқтисоди миллӣ расида метавонем. 

3. Ҷанбаҳои асосии баландбардории самаранокии сиёсати идоракунии 

қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд аз ҳалли масъалаҳои зерин 

иборат бошанд: 

3.1 ҷоннок намудани фаъолияти Биржаи фондии Осиёи Марказӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

3.2 муттаҳид намудани интишори қоғазҳои давлатӣ дар бозори Биржаи 

фондии Осиёи Марказӣ; 

 
53 Каримова М.Т., Муминова Ф.М., Соҳибов Ш.К. Роҳнамои буҷети Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Душанбе - 2012. С. 4. 
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3.3 таъсиси амалиётҳои аввалини режими фаъолияти биржавӣ «Т+0» дар 

бозори Биржаи фондии Осиёи Марказӣ;  

3.4 гузаштан ба амалиётҳои фаъол бо қоғазҳои қиматноки давлатӣ 

ҳангоми идоракунии қарзи давлатӣ;  

3.5 муайян намудани меъёри фондҳои захиравӣ барои суботи сиёсати 

молиявӣ ҳангоми буҳрони молиявӣ (тибқи баъзе назарияҳо меъёри зиёдшавии 

фонди мазкур то 10-15%-и ММД-и пешбинишударо ташкил медиҳад54).  

Пешниҳодҳои мазкур имкон фароҳам меоварад, ки дар самти механизми 

мукаммалгардонии мувозинати буҷети давлатӣ, низоми баландбардории 

натиҷанокии сиёсати буҷетӣ, таъмини устувории молиявии дарозмуддат ва 

мувозинати буҷет, ба тамоюл ва сатҳу сифати рушди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикстон мусоидат намояд. 

Зимни љамъбасти зербоби мазкур, чунин дастовардњои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Ошкор карда шуд, ки њоло сиёсатњои молиявї ва пулию карзї 

автономї роҳандозї мегардад ва бо назардошти ин самаранокии танзими 

касри буљет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сатҳи муътадили пурра арзёбї 

намегарданд. Яке аз нишондиҳандаҳои он дар њолати љой доштани барзиёди 

буҷет Вазорати молия бо истифодабарии фишангҳои худ, яъне барориши 

қоғазҳои қиматноки давлатӣ ба намуди вексели хазинадорӣ барои рӯйпуш 

кардани касри буҷетӣ ҷалби маблағҳои қарзии Бонки миллии Тоҷикистон ва 

ташкилотҳои қарзӣ бо хароҷотҳои буҷетӣ роҳандозӣ мегардад. Яъне, ҳам 

хароҷотҳои изофавии молиявии буҷет ва инчунин коҳиши қарздиҳии аз 

тарафи ташкилотҳои қарзӣ роҳандозӣ мегардад, ки аз нуқтаи назари 

макроиқтисодї раванди самаранок набуда, нигоҳдории суботи молиявӣ дар 

ин ҳолат бо хароҷоти зиёди молиявии буҷетӣ оварда мерасонад.  

2. Ошкор гардид, ки механизми танзими касри буҷетӣ барои ба иқтисод 

тавассути шаклҳои ташкили муносибатҳои на фақат буҷетӣ, балки бо синтези 

 
54 Каримова М.Т., Муминова Ф.М., Соҳибов Ш.К. Роҳнамои буҷети Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Душанбе - 2012. - С. 4. 
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он бо сиёсати пуливу қарзӣ дар доираи коркард ва роҳандозии сиёсати 

молиявӣ ҳамчун синтези онҳо, бо истифодаи маҷмуи усулҳои равонкунии 

маблағҳои барои пушонидани касри буҷетӣ, шарту принсипҳои харҷи онҳо, 

ба воситаи ҳаҷми маблағҳои буҷетӣ сафарбар ва истифодашавандаи давлат, 

сохторҳои минтақавии он ва ҳукуматҳои маҳаллӣ, ва истифодаи фишангҳои 

пуливу қарзии ватани ба таври мақсаднок таъсир расонидан ба иқтисоди 

миллӣ истифода мегардад; 

3. Муайян карда шуд, ки самтҳои зерини такмили механизми таъмини 

тавозуни буҷети давлатиро аз ҳамдигар ҷудо кардан мумкин аст: устувории 

пойгоҳи даромади буҷети давлатӣ, ки инро танҳо аз ҳисоби афзоиши 

даромадҳо таъмин кардан мумкин аст ва бояд суръати афзоиши он аз 

хароҷоти пешбинишуда зиёд ё мувозинат бошад. Ба роҳҳои афзоиши 

даромадҳои буҷети давлатӣ инҳо дохил мешаванд: коркарди нақша-

чорабиниҳои оптимизатсияи хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар вобастагии 

даромадҳои буҷети давлатӣ; баландбардории сифати ояндабинии 

даромадҳои буҷети давлатӣ; мукаммалнамоии маъмурикунони андоз; 

истисно намудани даромадҳои пешбининашудаи буҷети давлатӣ; зиёдкунии 

даромадҳо аз ҳисоби истифодабарии захираҳои табиӣ ва иҷрои моликияти 

давлатӣ; зиёдкунии даромадҳо аз ҳисоби бахшҳои воқеии иқтисоди 

минтақаҳои ҷумҳурӣ (вилоятҳо ва НТҶ). 

 

3.3. Моделҳои танзими касри буҷети давлатӣ ва дурнамои он барои 

давраи то соли 2030 

 

Модели самаранок истифодабарии воситаҳои пушонидани касри буҷет  

ҳамчун - «раванди тақсим ва истифодабарии оқилонаи захираҳои молиявӣ, ки 

ҳангоми норасоии маблағ дар ҳамаи сатҳҳои низоми буҷетӣ мутобиқи 

қонунҳо дар бораи буҷетҳои соли молиявии дахлдор ҷамъ омадаанд»55, 

муайян карда мешавад. Дар ин ҳолат, диққати асосӣ ба ҷанбаҳои идоракунӣ 

 
55 Ярошенко Т.П., Каратаева Г.Е. Модель эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования // Современные проблемы науки и образования. – 2012. № 3. 



145 
 

ва равандҳои мурофиавӣ, инчунин дар шароити муосир, касри буҷет низоми 

мураккаби муносибатҳо марбут ба он аст, ки натанҳо мақомотҳои давлатӣ 

(қонунгузорӣ, иҷроия, назорат ва ғайра), балки бозори молиявӣ ва ҷомеаи 

шаҳрвандӣ низ бояд иштирок карда тавонанд. Тақвияти ҷараёни самаранок 

истифодабарии воситаҳои буҷети давлат тибқи қонунҳо, таҳлилҳо, 

баҳогузориҳо ва пешниҳоди беҳтаргардонии сатҳи истифодабарии воситаҳои 

буҷет ба роҳ монда мешавад. Дар ин ҷараён, банақшагирӣ, мубоҳиса, иҷро ва 

назорат маркази раванди самаранок истифодабарии воситаҳои буҷетӣ буда 

метавонанд. Имрӯзҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хароҷоти буҷети давлатӣ 

дар доираи нишондињандањои иљтимоӣ раванди зиёдшавї дошта, равона 

кардани он ба нишондињандањои иќтисодї самарабахштар дониста мешавад.  

Самаранокии хароҷоти буҷети давлатӣ нишондиҳандаи самаранокии 

қарорҳо дар бораи таносуби натиҷаҳо ва захираҳое мебошад, ки барои ноил 

шудан ба ҳадафҳои стратегии ҷомеа ва тадбиқи манфиатҳои ҷамъият 

истифода мешаванд. 

Самаранок истифодабарии воситаҳои буҷетӣ ва танзими буҷет барои 

рӯйпуш намудани касри буҷет тавассути таҳияи моделњои танзими касри 

буљет дар асоси принсипҳои муосири танзими низоми буҷет ва касри он 

таъмин карда мешавад. Таҳлили мо нишон медиҳад, ки дурнамои самараноки  

танзими буҷетро тибқи коркарди модели махсус таъмин намудан имконпазир 

аст, ки барои татбиќи Стратегияи рушди самаранок истифодабарии 

воситаҳои буҷети давлатї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2030 равона шуда бошад, ки дар асоси он ҳаҷми касри буҷет, воситаҳои 

буҷети давлатӣ ва маҷмуи маҳсулоти дохиларо то давраи соли 2030 пешгӯӣ 

кардан имконпазир бошад.  

Дар сенарияи аввал, мо барои пешгӯӣ намудани стратегияи сатҳи 

самараноки воситаҳои буҷети давлатӣ вобастагии байни ду нишондиҳандаро 

баҳогузорӣ менамоем (ҷадвали 3.3.1).  
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Ҷадвали 3.3.1. - Нишондиҳандаҳои хароҷоти буҷети давлатӣ ва маҷмуи маҳсулоти дохилӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давоми солҳои 2004-2021 (бо млн. сомонӣ)* 

Сол 
Ҳаҷми умумии хароҷотҳои  

буҷети давлатӣ - (Х) 

Касри буҷети 

давлатӣ тибқи 

нақша 

ММД - (У) 

2004 1090,6 25,5 6167,3 

2005 1402,7 35,0 7206,6 

2006 1778,8 42,0 9335,2 

2007 3494,8 95,5 12804,4 

2008 4823,8 74,0 17706,9 

2009 5687,3 103,0 20628,5 

2010 6712,6 311,8 24707,1 

2011 8562 375,9 30071,1 

2012 9107,9 565,6 36163,1 

2013 11591,6 685 40525,5 

2014 13190,4 1237 45606,6 

2015 16277,4 309,1 48408,7 

2016 18294,3 110,9 54479,1 

2017 22264,2 -2308,7 64434,3 

2018 24187,4  -261,9 71059,2 

2019 23806,6 -337,2 79109,8 

2020 24812,5 252,5 82543 

2021 27194,1 624,0 91640,5 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. - С. 425-450, 

таҳия намудааст. 
 

Барои моделсозии мо имкониятҳои муосири коркарди маълумотҳои 

ададӣ SPSS (Statistical Package for the Social Sciences - «бастаи маҷмуи оморӣ 

барои омӯзиши илмҳои иҷтимоӣ») ва бастаи барномаҳои офисӣ - MS Excel 

истифода намудем. Натиҷаҳои он дар замимаҳои 4, 5, 6 ва 7 акс ёфтаанд. 

Баъдан моделҳои регрессионӣ ва бузургиҳои эътимоднокии аппроксиматсияи 

хароҷоти буҷети давлатиро аз нишондиҳандаи макроиқтисодӣ (ММД) 

муайян карда шудаанд. (замимаҳои 4, 5, 6 ва 7).   

Ҷадвали 3.3.2. - Моделҳои регрессионӣ ва бузургиҳои эътимоднокии аппроксиматсияи онҳо* 

Модели регрессия Бузургии эътимоднокии аппроксиматсия 

y = 18055ln(x) – 128166 R² = 0,9052 

y = 2,7202x + 5488,6 R² = 0,9746 

y = 23,7x0,7893 R² = 0,9911 

y = 9179,8e0,0001x R² = 0,8449 

Сарчашма: муаллиф қимати бузургиҳоро аз натиҷаи таҳлил ва баҳогузории ҷадвали 3.2.1 
овардааст. 
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Аз маълумотҳои ҷадвали 3.3.2 чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки 

модели регрессияи дараҷавӣ сатҳи аз ҳама баландтари коэффисисенти 

детерминатсияро дорад, яъне сифати аз ҳама беҳтарин дар байни моделҳои 

сохташударо соҳиб аст. 

Бинобар ин, модели регрессияи дараҷагиро дар шакли У=23,7x0,7893 барои 

пешгӯӣ намудани маҷмуи маҳсулоти дохилӣ истифода мебарем.  

Барои истифодаи он дар мадди аввал мо модели қатори вақтии х=f(t) -ро 

тартиб медиҳем, ки дар ин ҷо х-хароҷотҳои умумидавлатӣ ва t-омили вақтӣ 

қабул карда мешаванд. 

 

Расми 3.3.1. - Натиҷаи моделсозии регрессиявии нишондиҳандаи хароҷоти буҷети давлатӣ 

Сарчашма: таҳияи муаллиф 

Модели қатори вақтӣ дар шакли зерин бо бузургиҳои эътимоднокии 

аппроксиматсияро дорад, бинобар ин ба тағйирёбандаи t-қиматҳои ба солҳои 

минбаъдаи пешгӯишавандаро гузошта, қиматҳои пешгӯишвандаи х-ро 

муайян мекунем ва ин қиматҳои ҳосилшударо ба модели 1-ум гузошта, дар 

ниҳоят сатҳи самаранокии хароҷоти буҷети давлатӣ ва маҷмуи маҳсулоти 

дохилӣ то давраи соли 2030-ро пешгӯӣ мекунем, ки натиҷаҳои пешгӯии 

самараноки хароҷоти буҷети давлатӣ бо ММД дар ҷадвали 3.3.3 акс ёфтаанд. 

Ҳамин тавр пешгӯӣ карда мешавад, ки дар соли 2030 сатҳи самаранок 

истифодабарии воситаҳои буҷети давлатӣ (Х) ба 64122,3 млн. сомонӣ, касри 

буҷети давлатӣ ба 1471,4 млн. сомонӣ ва маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (У) бошад 

216082,6 млн. сомониро ташкил медиҳад.  

y = 693,69x1,2216

R² = 0,9699
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Ҷадвали 3.3.3. - Пешгӯии сатҳи самаранокии касри буҷет ва маҷмуи маҳсулоти дохилӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030* 

Сол Ҳаҷми хароҷотҳои буҷет- Х 
Касри буҷети давлатӣ 

тибқи нақша 
ММД – У 

2022 29913,5 686,4 100804,1 

2023 32904,9 755,0 110884,5 

2024 36195,3 830,5 121973,0 

2025 39814,9 913,6 134170,3 

2026 43796,4 1005,0 147587,3 

2027 48176,0 1105,5 162346,0 

2028 52993,6 1216,0 178580,6 

2029 58293,0 1337,6 196438,7 

2030 64122,3 1471,4 216082,6 

*Сарчашма: муаллиф ҷадвалро дар асоси натиҷаи баҳодиҳии воситаҳои буҷети давлатӣ 
таҳия намудааст. 
 

Тадбиқи модели рушди самаранок истифодабарии воситаҳои буҷетӣ то 

давраи соли 2030 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолате амалӣ мегардад, ки 

агар омилҳои дигар ба сатҳи нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ ва маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ таъсир расонанда ё омилҳои ба инобатгирифташудаи 

муаллиф пурра бетағйир боқӣ монанд, ё ин ки аз тарафи бозори молиявї бо 

истифодаи усул ва фишангҳои он дар доираи татбиқи сиёсати молиявї 

минималї карда шаванд. 

Пешниҳоди самаранокии хароҷоти буҷет то давраи соли 2030 як қисми 

сатҳи баландбардории рушди иҷтимоӣ ва устувории рушди иқтисоди 

миллиро дар бар мегирад, ки муаллиф алоқамандии онҳоро дар модел пурра 

пешниҳод намудааст. Бинобар ин, барои ноил шудан ба ҳадафҳои 

гузошташуда тибқи модел, моро зарур аст, ки ҳамаи унсурҳои буҷетӣ ва 

принсипҳои тадбиқи хароҷоти буҷет, нишондиҳандаҳои иҷроиши буҷет, 

воситаҳои идоракунии самарабахши сарчашмаҳои рӯйпушнамоии касри 

буҷети давлатиро дида бароем ва баъдан натиҷаи онро дар амал давра ба 

давра тадбиқ намоем. 

Модели мазкур имконият медиҳад, ки бо назардошти таъсири омилҳои 

беруна ва дохилї чанд сенарияњо пешгӯӣ шаванд.  



149 
 

Тамоюли моделрониро аз рӯйи сенарияи дуюм – модели 

оптимизатсионӣ, дар қисмати даромад ва хароҷоти буҷети давлатӣ ҳангоми 

оптимизатсияи касри буҷет баррасӣ менамоем (ҷадвали 3.3.4). 

Ҷадвали 3.3.4. - Нишондиҳандаҳои даромади буҷети давлатӣ ва маҷмуи маҳсулоти дохилӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тули солҳои 2010-2021 (бо млн. сомонӣ)* 

Солҳо t Даромадҳои буҷети давлатӣ ММД Каср/профитсит (+,-) 

2010 1 7024,4 24707,1 311,8 
2011 2 8937,9 30071,1 375,9 
2012 3 9673,5 36163,1 565,6 
2013 4 12276,6 40525,5 685 
2014 5 14427,4 45606,6 1237 
2015 6 16586,5 50977,8 309,1 
2016 7 18405,2 54790,3 110,9 
2017 8 19955,5 64434,4 -2308,7 
2018 9 23925,5 71059,2 -261,9 
2019 10 23469,4 79109,8 -337,2 
2020 11 25065 82543 252,5 
2021 12 27818,1 91640,5 624,0 

*Сарчашма: таҳияи муаллиф  
 

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвал бармеояд, вобаста ба зиёдшавии 

даромадҳои буҷети давлатӣ тағйирёбии назаррас дида мешавад. Тибқи 

тағйирёбии нишондиҳандаи мазкур муодилаи хаттиро истифода бурдан 

мумкин аст, ки дар поён оварда шудааст (муодилаи 1). 

Даромадҳои буҷети давлатӣ = 4863.14 + 1912.915 ∗ 𝒕  (1) 

дар ин ҷо, 𝐭 −омили вақт мебошад. 

Аз натиҷаи муодилаи (1) бармеояд, ки ҳамасола нишондиҳандаи 

даромадҳои буҷети давлатӣ рӯ ба афзоиш дошта, ба ҳисоби миёна ба маблағи 

1913 млн. сомонӣ афзоиш меёбанд (ҷадвали 3.3.5). 

Ҷадвали 3.3.5. - Натиҷаи санҷишҳои тестии муодилаи (1) 

Тағийрёбандаи вобаста: Даромадҳои буҷети давлатӣ 

  Коэффитсиентҳо Хатоҳои стандартӣ t-омор P-қимат 

А 4863.14 508.1731 9.56985 0.00001 

t–омили вақт 1912.915 74.92603 25.53071 0.00000 

R-квадрат 0.98638 Критерияи F 651.817  
Меъёрдарории     
R-квадрат 0.984867 Аҳамиятнокии F 0.00000  

Хатоҳои стандартӣ 785.8308    
Сарчашма: муаллиф бо истифода аз барномаи MS Excel ва маълумоти омории солонаи 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб намудааст. 
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Дар ҷадвали 3.3.5 оварда шудааст, ки коэффитсенти детерминатсионии 

R2 байни тағийрёбандаи вобастаи даромадҳои буҷети давлатӣ ва новобастаи 

қатори вақтии трендӣ ба 0,98 баробар аст. Аз натиҷа дида мешавад, ки дар 

муодилаи мазкур байни тағйирёбандаҳо алоқамандии зич вуҷуд дорад. Дигар 

нишондиҳандаҳои санҷишӣ аз ҷумла ta=9.56, tb=25.53 ва Fкритерия=651.81 низ 

гипотезаи нулиро рад мекунанд ва тасдиқ менамоянд, ки меъёри муодила ва 

натиҷаи регрессионӣ дар маҷмуъ аҳамиятнок ба ҳисоб мераванд (натиҷаи 

муфассал дар замимаи 8 оварда шудааст).  

Натиҷаи муодилаи (1) дар расми 3.3.2 бо маълумоти омории даромадҳои 

буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳисоби пайдонамудаи муодила ва 

хатогии байни онҳо дар давраи солҳои 2010-2020 оварда шудааст (расми 

3.3.2). 

 

Расми 3.3.2. - Натиҷаи муодилаи даромадҳои буҷети давлатӣ 

Сарчашма: муаллиф бо истифода аз барномаи MS Excel ва маълумоти омории солонаи 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намудааст. 
 

Аз расми 3.3.2 дида мешавад, ки байни маълумоти омории даромади 

умумии буҷети давлатӣ ва натиҷаи муодила фарқияти на он қадар зиёд вуҷуд 

дорад. Аз ин хотир муодилаи (1)-ро истифода бурда, метавонем 
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нишондиҳандаи даромади буҷети давлатиро то давраи миёнамуҳлат 

дурнамоӣ намоем (ҷадвали 3.3.6). 

Тибқи ҳисобҳои банақшагирии буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

каср ё профитсити буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 

тағйирёбии ММД-и кишвар ба назар гирифта мешавад. Аз ин хотир, барои 

дурнамои нишондиҳандаи мазкур муодилаи зеринро истифода бурдан 

мумкин аст (муодилаи 2). 

Каср/ профитсит = 974.538 − 0.0126 ∗ ММД  (2)  

Натиҷаи муодилаи (2) аз он шаҳодат медиҳад, ки вобаста ба рушди 

иқтисоди кишвар ба ҳаҷми 1 фоиз каср ё профитсити буҷети давлатӣ ба ҳаҷми 

-0.0126 нисбат ба ММД Ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифта мешавад 

(ҷадвали 3.3.6).  

Ҷадвали 3.3.6. - Натиҷаи санҷишҳои тестии муодилаи (2) 

Тағйирёбандаи 
вобаста: Каср/профисит (+,-) 

  
Коэффитсиентҳо 

Хатогиҳои 

стандартӣ 
t-омор P-қимат 

A 974.5388 361.1099792 2.69873136 0.0271272 

x-ММД 
-0.0126 0.006563836 

-
1.919820146 

0.0911408 

R-квадрат 0.84429 Критерияи F 21.68884011  

Меъёрдарории   
R-квадрат 

0.805363 Аҳамиятнокии F 0.000587844  

Хатогии стандартӣ 398.5632    

Манба: муаллиф бо истифода аз барномаи MS Excel ва маълумоти омории солонаи Агенти 
омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб намудааст. 
 

Натиҷаи муодилаи ҷадвали 3.3.6 тасдиқ менамояд, ки вобаста ба 

коэффитсиенти детерминатсионии муодилаи истифодашуда R2=0.84 байни 

нишондиҳандаҳо алоқамандии назаррас вуҷуд дорад. Нишондиҳандаҳои 

омории санҷишии tомор ва Fкритерия низ гипотезаи сифриро рад мекунанд ва 

тасдиқ менамоянд, ки коэффитсентҳои муодила (ta<|2.69| ва tb<|-1.919|) ва 

натиҷаи регрессионӣ (F<21.688) аҳамиятнок ба ҳисоб мераванд (натиҷаи 

муфассал дар замимаи 9 оварда шудааст).  
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Натиҷаи муодилаи (2) дар расми 3.3.3 бо маълумоти омории каср ё 

профитсит бо ҳисоби пайдонамудаи муодила ва хатогии байни онҳо дар 

давраи солҳои 2010-2020 оварда шудааст (расми 3.3.3). 

 

Расми 3.3.3. - Натиҷаи муодилаи каср/профитсити(+,-) буҷети давлатӣ* 

*Сарчашма: муаллиф бо истифода аз барномаи MS Excel ва маълумоти омории солонаи 
Агенти омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия намудааст.  

 

Тамоюли аз натиҷаи муодила пайдонамудаи каср/профитсити буҷети 

давлатӣ бо динамикаи оморӣ фарқияти кам дида мешавад. Аз ин рӯ, 

муодилаи (2)-ро барои дурнамои каср/профитсити буҷети давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон истифода бурдан мумкин аст (ҷадвали 3.3.7). 

Дар натиҷа тибқи модели таҳиягардида вобаста аз маълумотҳои ҳисоби 

пешгӯии даромадҳои буҷети давлатӣ ва каср/профитсит хароҷотҳои буҷети 

давлатӣ роҳандозӣ гардидааст.  

Дурнамои нишондиҳандаи ММД тибқи Стратегияи миллии рушд то 

соли 2030 тақрибан ба 11% зиёдшавии ҳаҷми номиналӣ дар модел пешбинӣ 

шудааст. Илова бар ин, ҷиҳати банақшагирии сохтори даромад ва хароҷоти 

буҷети давлатӣ вобаста ба ҳиссаи зиёдшавии хароҷоти умумӣ ва даромад 

мутаносибан ҳисоб карда мешавад. 

Дурнамои нишондиҳандаҳои буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон то 

давраи солҳои 2022-2030 дар ҷадвали 3.3.7 оварда шудааст. 
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Ҷадвали 3.3.7. - Дурнамои нишондиҳандаҳои даромад, хароҷот ва касри буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 аз 

рӯйи сенарияи оптимизатсионї* 

Нишондиҳандаҳо 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ММД 82543 91640.5 101701 112888 125306 139090 154390 171372 190223 211148 234374 

Даромадҳои буҷети 

давлатӣ 
25065 27818.1 29731.0 31643.9 33556.9 35469.8 37382.7 39295.6 41208.5 43121.4 45034.3 

Даромад ва грантҳои 

умумӣ 
18376.1 20394.51 21796.9 23199.4 24601.8 26004.2 27406.7 28809.1 30211.5 31614 33016.4 

Воридшавии андозҳо 15356.7 18698.47 19984.3 21270.1 22555.9 23841.7 25127.5 26413.3 27699.1 28984.9 30270.7 

Воридшавии маблағҳои 
ғайриандозӣ 

1893.5 2400.692 2565.78 2730.86 2895.94 3061.03 3226.11 3391.19 3556.28 3721.36 3886.45 

Дигар воридотҳо 
(Қарзҳои дохилӣ ва 
берунӣ, барномаҳои 
давлатӣ) 

6688.9 6718.952 7180.98 7643.01 8105.04 8567.07 9029.1 9491.13 9953.16 10415.2 10877.2 

Хароҷотҳои буҷети 

давлатӣ 
24812.5 27194.1 29131.1 31068.2 33005.2 34942.2 36879.2 38816.2 40753.3 42690.3 44627.3 

Хароҷот ба соҳаҳои  
иҷтимоию маъмурӣ 

13204.7 14472.15 15503 16533.8 17564.7 18595.5 19626.4 20657.2 21688 22718.9 23749.7 

Хароҷот ба соҳаҳои 
иқтисодӣ 

8462.6 9274.881 9935.52 10596.2 11256.8 11917.5 12578.1 13238.7 13899.4 14560 15220.7 

Пардохти қарзи беруна 223.2 213.5 243.5 254.1 281.3 490.9 511.7 500.9 356.3 374.7 383.5 

Пардохти қарзи дохилӣ 805.8 883.1 946.1 1009.0 1071.9 1134.8 1197.7 1260.6 1323.5 1386.4 1449.3 

Каср/профитсит (+,-) 252.5 624.0 599.9 575.8 551.7 527.6 503.5 479.4 455.3 431.1 407.0 

Ҳиссаи касри буҷетї 
нисбати ММД , бо %  

0,3 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,17 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон.- Душанбе, 2021. - С. 419. Бюллетени омори бонкӣ, № 12 (293).  - С. 14, таҳия намудааст. 
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Таҳлили ҷадвали 3.3.7 нишон медиҳад, ки дар натиҷаи дар амал татбиқ 

кардани стратегияи танзими касри буҷет то соли 2030 имкон медиҳад, ки 

рушди устувори иқтисоди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо воситаи 

истифодаи васеи сарчашмаҳо, фишангҳои анъанавӣ ва муосир, имконият 

ҳаст, ки ММД аз соли 2020 дар ҳаҷми 82543 млн. сомонӣ ба ҳолати соли 2030 

то 234374 млн. сомонӣ ё ин ки 2,8 маротиба зиёд гардад дар ҳолате, ки ҳиссаи 

касри буҷет дар ММД дар ин давра аз 0,3% то ба 0,17% ё ин ки ба 0,13 банди 

фоизӣ коҳиш ёбад. Модели истифодашуда имкон медиҳад, ки рушди ММД 

бо назардошти зиёд шудани даромадҳои буҷетӣ (аз 25065 млн. сомонӣ дар 

соли 2020 то 45034,3 млн. сомонӣ дар соли 2030 ё ин ки 1,79 маротиб) давлатӣ 

ва хароҷотҳои буҷетӣ (аз 24812,5 млн. сомонӣ дар соли 2020 то 44627,3 млн. 

сомонӣ 1,79 маротиб), ки нишондиҳандаи дастрасӣ ба суботи молиявӣ ва 

макроиқтисодии дарозмуддатро дар иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос 

карда аҳамияти натиҷаҳои рисолаи мазкурро арзёбӣ мекунад.   

Ҳамин тавр пешгӯӣ мешавад, ки дар ҳолати ба инобат гирифтани 

сенарияи дуюм - оптимизатсияи касри буҷети давлатӣ, вобаста ба омилҳои 

танзими хароҷоту даромади буҷети давлатӣ таъсири он ба камшавии касри 

буҷет оварда мерасонад, ки боиси зиёдшавии даромад, хароҷот ва ММД 

мегардад.  

Дар ҳолати таъсир нарасонидани омилҳои дигаре, ки ҳангоми 

оптимизатсияи даромаду хароҷотҳои буҷети давлатӣ бо мақсади танзими 

касри буҷет, ба инобат гирифта нашудаанд то соли 2030 сатҳи самаранок 

воридшавии даромадҳои буҷети давлатӣ ба 45034,3 млн. сомонӣ, самаранок 

истифодабарии воситаҳои буҷети давлатӣ ба 44627,3 млн. сомонӣ афзуда, 

касри буҷети давлатӣ ба 407,0 млн. сомонӣ кам гардида, афзоиши маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ бошад 234,4 млрд. сомониро ташкил медиҳад.  

Дар ин ҳолат то соли 2030 ҳиссаи зиёдшавии воридоти даромадҳои 

буҷети давлатӣ ба 5,5%, ҳиссаи зиёдшавии хароҷотҳои буҷети давлатӣ ба 6% 

ва ҳиссаи афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ бошад ба 11%-ро ташкил дода, 

камшавии касри буҷети давлатӣ 4%-ро ташкил медиҳад.  
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Тадбиқи модели оптимизатсияи касри буҷети давлатӣ барои давраи то 

соли 2030 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон вақт амалӣ мегардад, ки агар 

омилҳои дигар ба сатҳи нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ ва маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ таъсир нарасонанд, ё ин ки омилҳои ба 

инобатгирифташудаи муаллиф пурра бетағйир боқӣ монанд ё таъсири онњо 

бо истифодаи фишангњои бозори молиявї пешгирї карда шаванд. 

Дар маҷмуъ зимни ҷамъбасти зербоби мазкур ва таҳлилҳои 

гузаронидашуда, қайд кардан зарур аст, ки албатта барои танзими касри 

буҷет, як қатор чорабиниҳои иловагиро анҷом додан зарур аст, чунки тавре 

аз сенарияҳои моделсозии дар боло овардашуда бармеояд, аксарияти 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ бо касри буҷетӣ вобастагии қавӣ доранд. 

Ба ақидаи мо чорабиниҳои мазкур аз инҳо бояд иборат бошанд: 

1. Танзими сиёсатҳои макроиқтисодии буҷетию андозӣ, дар самти кам 

кардани хароҷотҳои барзиёди маъмурӣ ва гаронии андозӣ бо мақсади рушди 

иқтисодӣ ва зиёд намудани базаи андозсупорӣ; 

2. Танзими сиёсати макроиқтисодии пулию қарзӣ дар самти арзон 

кардани арзиши қарзҳо ҷиҳати рушди соҳибкории истеҳсолӣ, васеъ 

гардидани базаи андозбандӣ ва ғанӣ гардонидани буҷети давлатӣ; 

3. Танзими сиёсати маблағгузорӣ бо мақсади ҷалби сармояи дохилӣ ба 

рушди иқтисод ва ғанӣ гардонидани даромади буҷет, инчунин афзун 

гардонидани маҷмуи талабот ва таклифот; 

4. Кам кардани қарзҳои дохилию хориҷии бесамар ва бенатиҷа давлат 

бо мақсади кам кардани гаронии пардохти хизматрасониҳои буҷетию 

супоридани қарзи асосӣ аз ҳисоби онҳо; 

5. Танзими хароҷотҳои буҷет ба чорабиниҳои оммавию фарҳангӣ, 

ҷиҳати рушди соҳаҳои иқтисодии кишвар ва таъмини самаранокии воситаҳои 

буҷетӣ; 

6. Рушди бозори дуюмдараҷаи қоғазҳои қиматнок ва биржаҳои фондӣ, 

бозори суғурта, такмили низоми молиявии кишвар ҷиҳати васеъ намудани 
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соҳибкории давлатии соҳаҳои сердаромади иқтисод ва ғанӣ гардонидани 

даромадҳои давлатӣ;  

7. Ҳавасманд гардонидани бозори инноватсионӣ ҷиҳати рушди саноати  

маҳаллӣ ва соҳаҳои илмталаб, ки боиси афзоиши дукарата ва секаратаи 

даромаднокии иқтисодии кишвар мегарданд; 

8. Танзими чораҳои бартарафнамоии касри буҷети давлат аз ҳисоби 

қарзи хориҷӣ ва дохилӣ, аз ҳисоби монетизатсия ва аз ҳисоби таваррум, бо 

мақсади дар оянда зиёдтар накардани хароҷотҳои асосии буҷети давлатӣ; 

9. Мониторинги манбаҳои хароҷоти давлатӣ дар самти нодуруст ба 

нақша гирифтани он, барзиёд ба нақша гирифтани он, ғайримақсаднок ва 

ғайрисамаранок будани хароҷотҳои нолозими буҷетие, ки метавон онро дар 

асоси худмаблағгузорӣ ва ё сарчашмаҳои ғайрибуҷетӣ ташкил намуд. Пурра 

аз байн бурдани чунин хароҷотҳо ва кам кардани хароҷотҳои нолозими 

буҷетӣ; 

10. Васеъ намудани ҳамкориҳои давлат бо бахши хусусӣ, дар самти иваз 

намудани баъзе самтҳое, ки хароҷотҳои нолозим ва беасос аз буҷети давлатӣ 

сарфа карда мешаванд; 

11. Ба роҳ мондани принсипи буҷет аз рӯйи натиҷаҳо ва самараи 

буҷетикунонии маблағҳои буҷетӣ дар асоси лоиҳаҳое, ки ба рушди иқтисод, 

соҳибкорӣ боис гардида, сабабгори зиёд шудани даромаднокии он ва дар 

оянда боиси кам шудани хароҷотҳои буҷетӣ мегарданд; 

12. Мониторинги корхонаҳое, ки аз андозбандӣ озод карда мешаванд ва 

ҳисоби самараи онҳо ба иқтисоди кишвар, муайян намудани афзалиятҳо дар 

соҳаи андозбандӣ аз руйи натиҷанокии соҳаҳо ва натиҷагирии ин лоҳаҳо, 

лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ва лоиҳаҳои сармоягузории хориҷӣ. 

Дар маҷмуъ зимни ҷамъбасти боби сеюм чунин дастовардҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Муайян карда шуд, ки касри буҷет танҳо дар сурати риоя шудани 

андозаи ҳадди аксари он, характери истеҳсолии қисми ҳалкунандаи хароҷот 
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ва мавҷуд будани механизми оқилонаи манёври молиявӣ аз ҳисоби захираҳои 

давлатӣ идорашаванда гардида, чунин барнома бояд тадбирҳои муҳимтарин 

ва босифати зеринро пешбинӣ намояд: зиёд кардани самараи 

такрористеҳсоли ҷамъиятӣ, ки ба афзоиши захираҳои молиявӣ - манбаи 

асосии афзоиши даромади буҷет мусоидат намояд; васеъ намудани доираи 

пардохткунандагон, ки дар як вақт бо такмили қонунгузории андоз амалӣ 

карда мешавад; такмили баҳисобгирии хароҷоти ҳудудию минтақавӣ; 

муносибгардонии ҳаҷм ва таҷдиди сохтори хароҷоти буҷети давлатӣ; дарёфт 

намудани манбаҳои иловагии маблағгузории хароҷоти иҷтимоию маданӣ ва 

кам кардани баъзе дигар хароҷоти давлатӣ; оқилона қабул намудани 

барномаҳои нави иҷтимоӣ ё маблағгузории зиёди буҷетиро тақозо нанамуда, 

нигоҳ доштани маблағгузориро танҳо барои барномаҳои муҳимтарини 

иҷтимоӣ талаб мекунанд; таҳияи вариантҳои буҷетҳои бисёрсамта, бо 

мақсади ташаккули сохтори оптималии даромад ва хароҷот; андешидани 

тадбирҳое, ки барои ба кишвар ҷалб намудани сармояи хориҷӣ дар шакли 

сармояи мустақим нигаронида шудаанд. 

2. Ошкор карда шуд, ки самтҳои зерини такмили механизми таъмини 

тавозуни буҷети давлатӣ мавҷуданд: коркарди нақша-чорабиниҳои 

оптимизатсияи хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар вобастагии даромадҳои 

буҷети давлатӣ; баландбардории сифати ояндабинии даромадҳои буҷети 

давлатӣ; мукаммалнамоии маъмурикунони андоз; истисно намудани 

даромадҳои пешбининашудаи буҷети давлатӣ; зиёдкунии даромадҳо аз 

ҳисоби истифодабарии захираҳои табиӣ ва иҷрои моликияти давлатӣ; 

зиёдкунии даромадҳо аз ҳисоби бахшҳои воқеии иқтисодиёти минтақаҳои 

ҷумҳурӣ (вилоятҳо ва НТҶ); ихтисоркунии хароҷотҳои дуюминдараҷа 

(хароҷотҳое, ки ба рушди иқтисоди миллӣ натиҷаи мусбат намедиҳанд), 

ҷоннок намудани фаъолияти Биржаи фондии Осиёи Марказӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; муттаҳид намудани интишори қоғазҳои давлатӣ дар бозори 

Биржаи Фондии Осиёи Марказӣ; гузаштан ба амалиётҳои фаъол бо қоғазҳои 

қиматноки давлатӣ ҳангоми идоракунии қарзи давлатӣ; муайян намудани 
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меъёри фондҳои захиравӣ барои суботи сиёсати молиявӣ ҳангоми буҳрони 

молиявӣ; 

3. Зимни таҳияи моделҳо, ошкор карда шуд, ки барои танзими касри 

буҷет, як қатор чорабиниҳои зерини макроиқтисодиро анҷом додан зарур аст: 

танзими сиёсатҳои макроиқтисодии буҷетию андозӣ, дар самти кам кардани 

хароҷотҳои барзиёди маъмурӣ ва гаронии андозӣ бо мақсади рушди иқтисодӣ 

ва зиёд намудани базаи андозсупорӣ; танзими сиёсати макроиқтисодии 

пулию қарзӣ дар самти арзон кардани арзиши қарзҳо ҷиҳати рушди 

соҳибкории истеҳсолӣ, васеъ гардидани базаи андозбандӣ ва ғанӣ 

гардонидани буҷети давлатӣ; танзими сиёсати маблағгузорӣ бо мақсади 

ҷалби сармояи дохилӣ ба рушди иқтисод ва ғанӣ гардонидани даромади 

буҷет, инчунин афзун гардонидани маҷмуи талабот ва таклифот; рушди 

бозори суғурта, такмили низоми молиявии кишвар ҷиҳати васеъ намудани 

соҳибкории давлатии соҳаҳои сердаромади иқтисод ва ғанӣ гардонидани 

даромадҳои давлатӣ; ҳавасманд гардонидани бозори инноватсионӣ ҷиҳати 

рушди саноати маҳаллӣ ва соҳаҳои илмталаб, ки боиси афзоиши дукарата ва 

секаратаи даромаднокии иқтисоди кишвар мегарданд; мониторинги 

манбаҳои хароҷоти давлатӣ дар самти нодуруст ба нақша гирифтани он, 

барзиёд ба нақша гирифтани он, ғайримақсаднок ва ғайрисамаранок будани 

хароҷотҳои нолозими буҷетие, ки метавон онро дар асоси худмаблағгузорӣ ва 

ё сарчашмаҳои ғайрибуҷетӣ ташкил намуд; васеъ паҳн намудани ҳамкориҳои 

давлат бо бахши хусусӣ, дар самти иваз намудани баъзе самтҳое, ки 

хароҷотҳои нолозим ва беасос аз буҷети давлатӣ сарфа карда мешаванд; 

мониторинги корхонаҳое, ки аз андозбандӣ озод карда мешаванд ва ҳисоби 

самараи онҳо ба иқтисоди кишвар, муайян намудани афзалиятҳо дар соҳаи 

андозбандӣ аз руйи натиҷанокии соҳаҳо ва натиҷагирии ин лоиҳаҳо, 

лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ ва лоиҳаҳои сармоягузории хориҷӣ. 
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ХУЛОСА  

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 

Дар асоси омӯзиши масъалаи роњњои васеънамоии сарчашмаҳои танзими 

касри буҷети давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рисолаи мазкур чунин 

хулосаҳо бармеоянд: 

1. Таҳқиқи таҳаввулоти консепсияҳои танзими касри буҷетӣ, 

бароигурўњбандии онњо (тавозунӣ, зиддисиклӣ ва функсионалӣ) имконият 

дода, исбот гардид, ки консепсияи молияи функсионалӣ ба шароити муосири 

иќтисоди миллии мо мувофиқ аст. Тибќи он мақсади нињоии танзими касри 

буљет ва молияи давлатӣ на таъмини тавозуннокии буҷет, балки таъмини 

устувории иқтисодиёт буда, он ба васеъкунии сарчашмањои танзими касри 

буљет ва самаранок истифода бурдани онњо ба рушди иқтисоди миллӣ, 

нигаронида шудааст. Дар ин ҳолат, рушди иқтисодӣ боиси пайдо шудани 

сарчашмаҳои васеи маблаѓгузории он гардида, барои бартараф намудани 

мањдудиятњои љойдоштаи касри буҷети давлатӣ ва низоми молиявии 

анъанавї гашта, самараи мултипликативӣ (фузунсозӣ)-и макроиқтисодиро ба 

миён меорад [2-М]; 

2. Дар заминаи таҳлили ақидаҳои олимони ватаниву хориҷӣ, мафҳуми 

муаллифии касри буҷетӣ пешниҳод гардид, ки тибқи он - касри буҷет ин 

категорияи иқтисодиест, ки муносибатњои номутавозинї вобаста ба 

барзиёдии хароҷот нисбат ба даромади буљети давлатї ба амал омада, боиси 

пайдо гардидани љалби маблаѓњои иловагї дар шакли пайдо гаштани ќарзи 

давлатї бо маќсади маблаѓгузорї ва таъмини рушди устувори иќтисоди 

миллї мебошад. Исбот карда шуд, ки њолати касри буљети давлатї метавонад 

ба вазъи иқтисод ва рушди устувори он њам таъсири манфї ва ҳам мусбат 

расонида, яке аз индикаторҳои асосии танзими низоми молияи давлатӣ ва 

рушди иқтисоди миллї ба ҳисоб равад [2-М, 3-М]; 

3. Муқаррар карда шуд, ки аз як ҷониб, қарзи давлатӣ сарчашмаи 

маблағгузории касри буҷет ва омили муҳими таъмини рушди иқтисодӣ буда дар 

ҳолати таҳияи механизми самарабахш истифодаи он, вай баҳри ҳалли масоили 
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мубрами иқтисоди миллӣ имконият фароҳам месозад. Аз ҷониби дигар, қарзи 

давлатӣ ҳамчун сарчашмаи маблағгузории касри буҷет барои инкишофи 

ояндаи иқтисодиёт таҳдидҳоро эҷод месозад. Бинобар ин, дар назария ҳолати 

мазкур зимни иҷрои шартҳои амалиётҳои қарзии ҳатмӣ бояд ҳалли худро 

пайдо намояд: арзиши захираҳои ҷалбшуда бояд камтар аз он самараи 

иқтисодие бошанд, ки дар натиҷаи истифодаи онҳо дар иқтисод ба даст 

овардан мумкин аст [4-М, 5-М]; 

4. Ошкор гардид, ки касри буҷет аз вазъи иқтисоди миллї хеле сахт 

вобаста буда, дар тағйиротҳои куллї ва љузъии иқтисодӣ намудор гашта, 

алоќамандии функсионалї дорад. Яъне алоќамандии байни касри буљет ва 

рушди устувори иќтисоди миллї, на алоќамандии “сабаб ва паёмад” дошта, 

балки таъсири байниякдигариро дорост. Бинобар ин вобастагии гаронии 

андоз ба ҳаҷми ММД, ба суръати рушди устувори иқтисод, дар навбати худ, 

ба касри буҷет таъсири худро мерасонад. Қисми даромади буҷет самтҳои 

истифодабарии даромадҳои буҷетиро инъикос мекунад [4-М, 5-М, 8-М]; 

5. Се усули танзими давлатии касри буҷет ҷудо карда шудаанд, ки аз онҳо 

дар таҷрибаи байналмилалӣ бомуваффақият истифода менамоянд: нуқтаи 

истиноди калидии молияи давлатӣ ноилгардӣ ба тавозуни солонаи буҷети 

давлатӣ ва касри воситаҳои буҷетӣ мебошад; таъкид ба танзими давлатии 

зиддисиклии норасоии воситаҳои буҷетӣ дар давоми як сикли рушди иқтисодӣ 

тавассути татбиқи фишангҳои сиёсати фискалӣ дар сатҳи давлат; таъкид ва 

роҳнамоӣ ба андозбандии функсионалӣ, дар ҳоле, ки рушди мутавозини 

иқтисодиёт тавассути воситаҳои гуногуни дар ихтиёри давлат қарордошта, аз 

ҷумла воситаҳои сиёсати фискалӣ таъмин карда мешавад [1-М, 5-М]; 

6. Муайян карда шуд, ки истифодаи таҷрибаи низоми буҷетии ИМА хеле 

саривақтӣ буда, истифодаи чунин таҷрибаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

самти кам кардани хароҷотҳои такроршаванда, таҷдиди назар намудани 

хароҷотҳои дуюмдараҷа, кам кардани гаронии андозҳо, боиси танзими касри 

буҷетӣ мегарданд; истифодаи таҷрибаи Канада дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

қобили қабул аст, зеро баъзе ширкатҳо дар минтақаҳо ҷойгиранд, вале ба 
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буҷети маҳаллӣ ягон робита надошта, андозҳои онҳо ба буҷети ҷумҳуриявӣ 

ворид шуда, ин минтақа ҳамчун минтақаи дотатсионӣ боқӣ мемонад. Хуб 

мешуд дар кишвари мо аққалан 10%-и андози фоидаи ин ширкатҳо ба буҷети 

маҳалҳо пардохт карда шавад; ҳамзамон дар Тоҷикистон барои танзими 

муносибатҳои байнибуҷетӣ субсидияҳо, субвенсияҳо ва дотатсияҳо истифода 

мешаванд, ки ҳангоми муайян кардани буҷети умумӣ ва пайдо шудани касри 

буҷетҳои маҳаллӣ амалӣ карда мешаванд ва хуб мешуд таҷрибаи Олмон дар 

самти интиқолҳои мақсаднок барои мақсадҳои сармоягузорӣ мавриди 

истифода қарор мегирифт [4-М, 8-М, 10-М]; 

7. Пешниҳодҳои зерин асоснок карда шуданд: аввалан, салоҳиятҳоро 

оид ба ҳалли вазифаҳои мушаххас байни мақомоти марказӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ аниқ тақсим карда, тадриҷан ба 

ғайримарказикунонии молияи давлатӣ гузаштан лозим аст (аз ҷумла: 

мақомоти маҳаллӣ бояд то 30-50 фоизи эҳтиёҷоти худро аз ҳисоби манбаҳои 

дохилии худашон таъмин намоянд); сониян, номгӯи андозу хироҷи 

маҳаллиро васеъ намуда, нақши фискалии онҳоро пурзӯр кардан лозим аст; 

сеюм, механизми баробаркунии молиявии байниминтақавӣ такмил дода 

шуда, таҷрибаи хориҷии ташкили фондҳои махсуси буҷетӣ барои баробар 

кардани молияи минтақаҳо ногузир аст [4-М, 5-М, 7-М]; 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Муќаррар карда шуд, ки њиссаи калони харољотњои буљети давлатиро 

маблаѓгузории фаъолияти корхонањои азими иќтисоди миллї ба монанди 

“Барќи тољик”, КВД “Роњи оњан”, КВД “ТАЛКО”, “Тољикэйр” ва ѓайра 

ташаккул медињанд, ки хизматрасонии иљтимоии давлатиро ба ањолї ва 

субъектњои иќтисодї роњандозї намуда, боиси дастгирии рушди онњо 

гардида, лекин бо фаъолияти зараровари худ, инчунин барои нигоњдории 

суботи низоми молиявї, касри буљет ва ќарзи давлатї хатарњои нави барзиёд 

эљод менамоянд. Инчунин муайян карда шуд, ки таъсири корхонаҳои бузурги 

давлатї, ки зараровар фаъолият мебаранд, боиси афзун гардидани хавфњои 

молиявии буљетї ба андозаи то 7%-и ММД ва тамоюли пинњонии зиёд 
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гардидани касри буљети давлатї гардида, хавфњои навро ба рушди устувори 

низоми молиявї ва иќтисоди миллї эљод менамоянд. Ин тамоюлњо зарурати 

кам кардани харољотњо ва касри буљетро талаб намуда, боиси пайдо 

гардидани усулњои нави маблаѓгузории буљетии фаъолияти чунин 

корхонањои давлатиро, ба монанди – табдилдињии онњо ба љамъиятњои 

сањњомї,  фурӯши сањмияњои онњо бо маќсади љалби сармоягузорони хориљї 

ва ватанї тавассути истифодаи имкониятњои бозори молиявиро пеш овард [1-

М, 4-М, 8-М]; 

2. Ҳадафҳои дарозмуддати дар СМР - 2030 эълоншуда ва ҳадафҳои 

ислоҳоти гузаронидашуда баҳри танзими касри буҷет дар Тоҷикистон, аз ҷумла 

маблағгузории раванди диверсификатсияи иқтисодиёт ва таъмини рушди 

устувор, ноилгарди ба нишондиҳандаҳои миёнаи сатҳи даромади миллӣ ба сари 

аҳолӣ ва таъмини рақобатпазирии истеҳсолоти ватанӣ ба ҳам алоқаманд карда 

шудаанд. Муайян карда шуд, ки афзалиятҳо ба монанди суботи макрофискалӣ 

ва ё таъмини тақсимоти самаранокии маблағҳо, танҳо дар шароите ба даст 

меояд, ки нишондиҳандаҳои воқеии иқтисодӣ рушд намуда, боиси ба даст 

омадани чунин афзалиятҳо гардем, инчунин  танзими касри буҷет таъмин 

гардад. Мутаассифона, дар соли 2020 нисбати соли 2015 қарзи беруна 46% зиёд 

гашта, касри манфии буҷет низ 18% зиёд шуда, тамоюли ташвишовари афзоиш 

доранд. Инчунин дар иқтисоди миллӣ шумораи корхонаҳои муфлисгардида ва 

соҳибкорони тибқи патенту шаҳодатнома амалкунанда, ки муфлис мегарданд, 

зиёд шуда истодааст, ки боиси маҳдуд гардидани базаи андозӣ ва зиёд шудани 

касри манфии буҷет шуда истодаанд. Бинобар ин татбиқи афзалиятҳои дар 

боло қайдгардида, зарурати танзими саривақтии институтҳои расмӣ – санадҳои 

меъёриву ҳуқуқӣ ва ғайрирасмӣ – анъанаву расму оинҳо, зиёд кардани иқтидори 

корхонаҳои давлатии идоракунӣ ва истеҳсолиро дар танзими касри буҷет, қарзи 

давлатӣ, сарфакорона истифодабарии маблағҳои буҷетӣ, шароитҳои мусоид 

барои рушди соҳибкории ватанӣ ва дигар масъалаҳои макроиқтисодиро тақозо 

менамояд [2-М, 3-М, 8-М]; 
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3. Тавре аз тањлилњо ошкор гардид, шумораи умумии андозњо аз 10  

намуд то 7 намуд кам карда шуда, бо роҳи хориҷ намудани андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва муттаҳид намудани андози 

воситаи нақлиёт бо андозҳо аз молу мулк, инчунин андоз аз фоида бо андоз 

аз даромад ба роњ монда шуд. Аз тањлил бармеоянд, ки дар Кодекси андози 

нав шумораи андозҳо кам шудааст, лекин дар асл бошад танҳо андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ихтисор шуда, андозҳои фоида 

ва даромад, андозҳои замин, молу мулки ғайриманқул ва андоз аз воситаҳои 

нақлиёт якҷоя карда шудаанд. Аз ин бармеояд, ки гаронии андоз қариб, ки 

бетағйир боқӣ монда, дар оянда бо назардошти мањдуд намудани 

сарчашмањои маблаѓгузорї ва њаљми воридоти онњо, низ барои танзими 

молияи давлатӣ ва касри буљет хавфњои иловагї метавонад эљод намуда, 

сабаби иљро нагардидани њадафњои рушди миллї гардад. Дар њолате, ки љой 

доштани гаронии андозї, кам шудани даромадњои андозї нисбати 

хароҷотҳо, инчунин зиёд шудани харољотњои ғайримақсадноки молиявӣ ва ё 

ба истилоҳ «сурохиҳои молиявӣ» боиси касри манфии буҷет мегардад, ки он 

ба шиддат гирифтани равандҳои таваррум алоқамандӣ дошта, боиси 

афзоиши ҷанбаҳои манфии мањдудкунии иќтидори иқтисодӣ мегардад [1-М, 

4-М, 8-М];  

4. Тамоюлҳои зерин ошкор карда шуд: зиёдшавии маблағгузории бахши 

ҳокимият ва идоракунӣ, аз зиёдшавии дастгоҳи идоракунӣ шаҳодат дода, ин 

хароҷотҳои иловагиеро ба бор меоранд, ки самаранокиашон ба буҷет ва зиёд 

шудани қисми даромади он вобастагӣ надошта, шояд самараи ҷамъиятӣ 

оваранд. Лекин камшавии хароҷотҳо ба соҳаҳои маҷмуи сӯзишворию 

энергетикӣ, нақлиёт ва коммуникатсия ва хароҷотҳои дигар, ки рушди онҳо 

дар оянда боиси рушди иқтисодӣ гардида, самаранокиашон дар қисми 

даромад инъикос меёбанд кам гардидаанд. Тамоюли мазкур аз нуқтаи назари 

самараи иқтисодӣ аз камсамар гардидани буҷет шаҳодат медиҳад ва аз 

нуқтаи назари самараи иҷтимоӣ мусбат арзёбӣ мегардад, хусусан зиёдшавии 

маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ. Ошкор шуд, ки корхонаҳои давлатие, ки 
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характери тиҷоратӣ доранд, кам ба назар расида, қариб, ки мавҷуд нестанд, 

инчунин онҳо даромади худро дар бисёр ҳолатҳо пинҳон намуда, худро 

ҳамчун зараровар нишон медиҳанд, ки самараи даромадҳои 

дисконтиронишудаи буҷетро муайян кардан мураккаб мегардад, лекин 

самараи хароҷотҳоро тадқиқ намуда, баҳогузорӣ намудан мумкин аст, ки 

агар шароитҳои иқтисодии мавҷудаи ба буҷет таъсиррасонанда таъсири 

манфӣ нарасонанд, самараи иҷтимоии буҷетро мусбат арзёбӣ намудан 

мумкин аст [1-М, 4-М, 13-М]; 

5. Самтњои афзалиятноки танзим ва васеъ кардани сарчашмањои буљет 

ошкор карда шуд: мањдуд будани сарчашмањои танзими касри буљет ва 

низоми молиявї дар доираи истифодаи усулњои анъанавї; бо назардошти 

гуфтаи боло мантиќан кам будани шумораи фишангњои танзими касри буљет 

ва низоми молиявї; пурра истифода набурдани таљрибаи давлатњои хориљї 

дар ин самт; пурра истифода набурдани иќтидорњои захирањои молиявии 

мављуда, инчунин паст будани самаранокии маъмурикунонии андозї, 

иќтидорњои низоми бонкї, бозори молиявї, гардиши ќоѓазњои қиматнок; ба 

таври ќонеъкунанда ба инобат нагирифтани хавфњои асъорї, ки ба зиёд 

гардидани харољотњои буљетї ва мањдуд гардидани имконияти самараноки 

танзими касри буљетро эљод менамоянд; афзалият додан ба љалби ќарзњои 

имтиёзнок бо грантњо бо маќсади кам кардани хароҷоти буљет барои 

хизматрасонии онњо, ки бо талаботњои иловагии сиёсї вобаста буда, доираи 

танзими мустаќили давлати миллиро мањдуд карда, хавфњои дарозмуддатро 

эљод мекунанд; кам истифода бурдани имкониятњои бозори молиявии 

хориљї, ки имкониятњои хеле васеъ дар доираи сарчашмањо, усулњо ва 

фишангњои молиявиро дорост; кофї набудани дараљаи дониш ва малакаи 

кормандони соњаи молиявии ватанї ва низоми бонкию бозори ќоѓазњои 

қиматнок ва ѓ. [1-М, 3-М, 4-М, 13-М, 16-М];  

6. Ошкор карда шуд, ки самтҳои зерини такмили механизми таъмини 

тавозуни буҷети давлатӣ мавҷуданд: коркарди нақша-чорабиниҳои 

оптимизатсияи хароҷотҳои буҷети давлатӣ дар вобастагии даромадҳои 
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буҷети давлатӣ; баландбардории сифати ояндабинии даромадҳои буҷети 

давлатӣ; мукаммалнамоии маъмурикунони андоз; истисно намудани 

даромадҳои пешбининашудаи буҷети давлатӣ; зиёдкунии даромадҳо аз 

ҳисоби истифодабарии захираҳои табиӣ ва иҷрои моликияти давлатӣ; 

зиёдкунии даромадҳо аз ҳисоби бахшҳои воқеии иқтисодиёти минтақаҳои 

ҷумҳурӣ (вилоятҳо ва НТҶ); ихтисорнамоии хароҷотҳои дуюминдараҷа 

(хароҷотҳое, ки ба рушди иқтисоди миллӣ натиҷаи мусбат намедиҳанд), 

ҷоннок намудани фаъолияти Биржаи фондии Осиёи Марказӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон; муттаҳид намудани интишори қоғазҳои давлатӣ дар бозори 

Биржаи фондии Осиёи Марказӣ; гузаштан ба амалиётҳои фаъол бо қоғазҳои 

қиматноки давлатӣ ҳангоми идоракунии қарзи давлатӣ; муайян намудани 

меъёри фондҳои захиравӣ барои суботи сиёсати молиявӣ ҳангоми буҳрони 

молиявӣ [1-М, 4-М, 13-М]; 

7. Зимни коркарди модели оптимизатсияи касри буҷети давлатӣ ошкор 

гардид, ки вобаста ба омилҳои танзими хароҷоту даромади буҷети давлатӣ 

таъсири он ба камшавии касри буҷет оварда расонида, боиси зиёдшавии 

даромад, хароҷот ва ММД мегардад. Дар ҳолати таъсир нарасонидани 

омилҳои дигаре, ки ҳангоми оптимизатсияи даромаду хароҷотҳои буҷети 

давлатӣ бо мақсади танзими касри буҷет, ба инобат гирифта нашудаанд то 

соли 2030 сатҳи самаранок воридшавии даромадҳои буҷети давлатӣ ба 

45034,3 млн. сомонӣ, самаранок истифодабарии воситаҳои буҷети давлатӣ ба 

44627,3 млн. сомонӣ афзуда, касри буҷети давлатӣ ба 407,0 млн. сомонӣ кам 

гардида ва афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ бошад 234,4 млрд. сомониро 

ташкил медиҳад. Дар ин ҳолат то соли 2030 ҳиссаи зиёдшавии воридшавии 

даромадҳои буҷети давлатӣ ба 5,5%, ҳиссаи зиёдшавии хароҷотҳои буҷети 

давлатӣ ба 6% ва ҳиссаи афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохилӣ бошад 11%-ро 

ташкил дода, камшавии касри буҷети давлатӣ 4%-ро ташкил медиҳад. 

Тадбиқи модели оптимизатсияи касри буҷети давлатӣ барои давраи то соли 

2030 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон вақт амалӣ мегардад, ки агар омилҳои 

дигар ба сатҳи нишондиҳандаҳои буҷети давлатӣ ва маҷмуи маҳсулоти 



166 
 

дохилӣ таъсир нарасонад, ё ин ки омилҳои ба инобатгирифташудаи муаллиф 

пурра бетағйир боқӣ монад ё таъсири онњо бо истифодаи фишангњои бозори 

молиявї пешгирї карда шавад [1-М, 2-М, 4-М, 13-М]; 

8. Зимни таҳќиќот, ошкор карда шуд, ки барои танзими касри буҷет 

бояд иловатан як қатор чорабиниҳои зерини макроиқтисодиро анҷом додан 

зарур аст: танзими сиёсатҳои макроиқтисодии буҷетию андозӣ, дар самти кам 

кардани хароҷотҳои барзиёди маъмурӣ ва гаронии андозӣ бо мақсади рушди 

иқтисодӣ ва зиёд намудани базаи андозсупорӣ; танзими сиёсати 

макроиқтисодии пулию қарзӣ дар самти арзон кардани арзиши қарзҳо ҷиҳати 

рушди соҳибкории истеҳсолӣ, васеъ гардидани базаи андозбандӣ ва ғанӣ 

гардонидани буҷети давлатӣ; танзими сиёсати маблағгузорӣ бо мақсади 

ҷалби сармояи дохилӣ ба рушди иқтисод ва ғанӣ гардонидани даромади 

буҷет, инчунин афзун гардонидани маҷмуи талабот ва таклифот; рушди 

бозори суғурта, такмили низоми молиявии кишвар ҷиҳати васеъ намудани 

соҳибкории давлатии соҳаҳои сердаромади иқтисод ва ғанӣ гардонидани 

даромадҳои давлатӣ; ҳавасманд гардонидани бозори инноватсионӣ ҷиҳати 

рушди саноати маҳаллӣ ва соҳаҳои илм, ки боиси афзоиши дукарата ва 

секаратаи даромаднокии иқтисодии кишвар мегарданд; мониторинги 

манбаҳои хароҷоти давлатӣ дар самти нодуруст ба нақша гирифтани он, 

барзиёд ба нақша гирифтани он, ғайримақсаднок ва ғайрисамаранок будани 

хароҷотҳои нолозими буҷетие, ки метавон онро дар асоси худмаблағгузорӣ ва 

ё сарчашмаҳои ғайрибуҷетӣ ташкил намуд; васеъ паҳн намудани ҳамкориҳои 

давлат бо бахши хусусӣ, дар самти иваз намудани баъзе самтҳое, ки 

хароҷотҳои нолозим ва беассос аз буҷети давлатӣ сарфа карда мешаванд; 

мониторинги корхонаҳое, ки аз андозбандӣ озод карда мешаванд ва ҳисоби 

самараи онҳо ба иқтисоди кишвар, муайян намудани афзалиятҳо дар соҳаи 

андозбандӣ аз рӯйи натиҷанокии соҳаҳо ва натиҷагирии ин лоҳаҳо, лоиҳаҳои 

сармоягузории давлатӣ ва лоиҳаҳои сармоягузории хориҷӣ [1-М, 4-М, 8-М, 

13-М]. 
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Замимаи 2. 
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Замимаи 3. 
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Замимаи 4. 
                                 

 
 
 
 
 
 

y = 18055ln(x) - 128166
R² = 0,9052
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Замимаи 5. 
                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 

y = 2,7202x + 5488,6
R² = 0,9746
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Замимаи 6. 
 

 
                                                
 

y = 23,7x0,7893

R² = 0,9873
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Замимаи 7. 
                                                         

                                

y = 9179,8e0,0001x

R² = 0,8027
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Замимаи 8. - Натиҷаи муодилаи даромадҳои буҷети давлатӣ* 

Љамъбасти натиљањо      

       

Омори регрессионнї      
 R-и бисёрљабња 0.993167      
R-квадрат 0.98638      
R-квадрат аз рӯйи меъёр 0.984867      
Хатогињои стандартї 785.8308      
Мушоњидањо 11      

       
Тањлили дисперсионнї     

  Df SS MS F Ќиммати F  
Регрессия 1 402516626.40 402516626 651.81 0.000000  
Баќия 9 5557770.76 617530.1    
Њамагї 10 408074397.16        

       

  Коэффитсиентњо Хатогињои стандартї t-омор P-нишондињанда Поёнї 95% Болої 95% 

Y-бурриш 4863.14 508.1731 9.56985 0.0000 3713.573 6012.7 

t 1912.915 74.92603 25.53071 0.0000 1743.42 2082.4 

*Манба: муаллиф бо истифода аз маълумотҳои оморӣ ва барномаи MS Excel ҳисоб намудааст. 

 
 
 



196 
 

Замимаи 9. - Натиҷаи муодилаи каср/профитсит (+,-)-и буҷети давлатӣ* 

Љамъбасти натиљањо      

       

Омори регрессионнї      
R-и бисёрљабња 0.918853      
R-квадрат 0.84429      
R-квадрат аз руйи меъёр 0.805363      
Хатогињои стандартї 398.5632      
Мушоњидањо 11      

       
Тањлили дисперсионнї     

  df SS MS F Ќиммати F  
Регрессия 2 6890658.1 3445329.1 21.6888 0.0005878  
Баќия 8 1270820.9 158852.62    
Њамагї 10 8161479.1        

       

  Коэффитсентњо 
Хатогињои 
стандартї t-омор P-нишондињанда Поёнї 95% Болої 95% 

Y-Бурриш 974.5388 361.10997 2.6987313 0.02712 141.81771 1807.2 

ММД -0.0126 0.0065638 -1.919820 0.09114 -0.027737 0.0025 

*Манба: муаллиф бо истифода аз маълумотҳои оморӣ ва барномаи MS Excel ҳисоб намудааст. 
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Замимаи 10. – (А) Сохти тақсимоти хароҷоти буҷети давлатӣ дар сатҳи сохтори буҷети љумњуриявӣ 

Хароҷоти 
моливии 

самтҳои 
мухталифи 

давлатӣ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

буҷети 

ҷумҳури

явӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба ҳисо-
би фоиз 
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

ҷумҳури

явӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба ҳисо-
би фоиз 
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

ҷумҳури

явӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба ҳисо-
би фоиз 
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

ҷумҳури

явӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба ҳисо-
би фоиз 
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

ҷумҳури

явӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба ҳисо-
би фоиз 
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

ҷумҳури

явӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба ҳисо-
би фоиз 
нис- бат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

Хароҷоти 

умумӣ 

7154,8 43,1 6 559,1 35,6 11573,3 58 11682,4 48,9 10 670,3 45,5 11529,1 46 

аз ҷумла дар:             

бахши 
ҳокимияти 
давлатӣ ва 
идоракунӣ 

877,0 5,3 774,1 4,2 924,7 4,6 916,4 3,8 697,9 3 824,5 3,3 

Маориф 549,1 3,3 571,9 3,1 636,2 3,2 631,7 2,6 723,2 3,1 774,6 3,1 

Тандурустӣ 195,7 1,2 194,6 1,1 229,6 1,1 237,3 1 265,5 1,1 855,7 3,4 

суғуртаи 
иҷтимоӣ ва 
ҳифзи 
иҷтимоӣ 

479,9 2,9 365,6 2 387,0 1,9 402,7 1,7 439,4 1,9 726,9 2,9 

хоҷагии 
манзилӣ –
коммуналӣ 

66,0 0,4 89,3 0,5 69,4 0,3 65,9 0,3 77,3 0,3 85,3 0,3 

чорабиниҳои 
фарҳангӣ-

фароғатӣ, 
солимгардонӣ

, варзишӣ ва 
динӣ 

363,3 2,2 246,9 1,3 288,0 1,4 263,5 1,1 335,6 1,4 383,7 1,5 
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маҷмааи 
сӯзишворӣ-
энергетикӣ 

1598,3 9,6 2 047,1 11,1 5383,3 27 4 690,6 19,6 3 483,2 14,8 3 220,2 12,8 

хоҷагии деҳот, 
хоҷагии ҷангал, 

моҳидорӣ, 
шикорчигӣ  

106,4 0,6 99,8 0,5 164,3 0,8 143,1 0,6 156,1 0,7 170,7 0,7 

истихроҷ ва 
коркарди 
канданиҳои 
фоиданок, 
саноати кӯҳкорӣ 
ва сохтмон 

139,7 0,8 113,6 0,6 131,1 0,7 133,7 0,6 167,5 0,7 149,4 0,6 

нақлиёт ва алоқа 188,1 1,1 118,9 0,6 235,1 1,2 166,5 0,7 198,6 0,8 170,8 0,7 

дигар амал ва 
хизматгузориҳои 
иқтисодӣ 

22,8 0,1 22,6 0,1 41,3 0,2 54,0 0,2 71,9 0,3 226,5 0,9 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон : маҷм. оморӣ/ - Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. - Душанбе, 2020. - С. 440-464 таҳия намудааст. 
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Замимаи 11. – (Б)  Сохти тақсимоти хароҷоти буҷети давлатӣ дар сатҳи сохторҳои буҷетӣ* 
Хароҷоти 
моливии 

самтҳои 
мухталифи 

давлатӣ 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

буҷети 

маҳалл

ӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба 

ҳисоби 
фоиз  
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

маҳалл

ӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба 

ҳисоби 
фоиз  
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

маҳалл

ӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба 

ҳисоби 
фоиз  
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

маҳалл

ӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба 

ҳисоби 
фоиз  
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

маҳалл

ӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба 

ҳисоби 
фоиз  
нисбат 
ба 

буҷети  

давлатӣ  

буҷети 

маҳалл

ӣ,  
млн. 

сомонӣ 

ба 

ҳисоби 
фоиз  
нисбат 
ба 

буҷети  
давлат

ӣ  

Хароҷоти 

умумӣ 

4453,4 26,9 5 014,3 27,2 5514,2 27,6 6242,3 26 6 742,3 28,7 7050,9 28,1 

аз ҷумла дар:             

бахши 
ҳокимияти 
давлатӣ ва 
идоракунӣ 

206,6 1,2 215,9 1,2 231,1 1,2 210,0 0,9 228,7 1 271,5 1 

Маориф 1912,0 11,5 2 135,7 11,6 2563,8 12,8 2337,8 9,8 2 584,8 11 3155,4 12,6 

Тандурустӣ 847,3 5,1 951,4 5,2 1127,9 5,7 1044,0 4,3 1 152,3 4,9 1538,4 6,1 

суғуртаи 
иҷтимоӣ ва 
ҳифзи 
иҷтимоӣ 

41,8 0,3 39,2 0,2 40,1 0,2 41,1 0,2 53,5 0,2 52,7 0,2 

хоҷагии 
манзилӣ -
коммуналӣ 

926,4 5,6 1 022,6 5,6 692,6 3,5 878,2 3,7 926,9 3,9 1002,1 4 

чорабиниҳои 
фарҳангӣ-
фароға-тӣ, 
солимгардон
ӣ, варзишӣ ва 
динӣ 

417 2,5 261,3 1,4 443,3 2,2 459,1 2 551,4 2,3 601,0 2,4 
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хоҷагии 
деҳот, хо-
ҷагии ҷангал, 
моҳидорӣ, 
шикорчигӣ  

58,5 0,4 80,2 0,4 86,9 0,4 41,7 0,2 33,5 0,1 25,8 0,1 

истихроҷ ва 
кор-карди 
канданиҳои 
фоиданок, 
саноати 
кӯҳкорӣ ва 
сохтмон 

60,3 0,4 93,2 0,5 9,8 0,05 12,6 0,05 30,8 0,1 27,4 0,1 

нақлиёт ва 
алоқа 

73,9 0,4 69,9 0,4 76,7 0,4 89,8 0,4 118,8 0,5 127,5 0,5 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон : маҷм. оморӣ/ - Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. - Душанбе,  2021. - С. 440-464 таҳия намудааст. 

 

 

 

 

 

 


