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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Дар шароити ҷаҳонишавӣ, минтақашавӣ, 

тамоюлҳои баъдисаноатӣ ва афзудани шумораи иттиҳодҳои иқтисодию 

молиявӣ дар иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва дигаргуншавии вазъи ҳамкориҳо дар 

самти маблағгузории ташаккул ва рушди саноат, муаммоҳои танзими 

кластерикунонии саноат нақши муҳимро касб менамояд. Бахусус, дарёфти 

сарчашмаҳои молиявии ташаккул ва рушди кластерии соҳаҳои саноат, ҳамчун 

бахши воқеии иқтисодиёт хеле мубрам гаштааст. Сарфи назар аз ин, 

кластерикунонии саноат яктарафа боқӣ мондааст, ҳол он, ки масъалаи калидӣ 

ба ҳисоб рафта, ҳамчун яке аз пешбарандаи рушди дигар соҳаҳои иқтисодиёти 

кишвар баромад мекунад.  

Тавре зимни Паёмашон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 

Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон баён намуданд: “Мо саноатикунонии 

босуръатро ҳамчун ҳадафи чоруми стратегии кишвар қабул кардем, зеро 

рушди саноат барои таъмин намудани устувории иқтисодиёт, ташкили ҷойҳои 

нави корӣ, баланд бардоштани иқтидори содиротии мамлакат ва 

рақобатнокии он замина мегузорад. Аз ин лиҳоз, роҳбарони вазоратҳои 

саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо, кишоварзӣ, корҳои 

хориҷӣ, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, Кумитаи 

рушди маҳал ва Агентии содирот бояд якҷо бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру 

ноҳияҳо доир ба интихоби минтақаҳо тибқи занҷираи “ашёи хом - истеҳсоли 

маҳсулоти ниҳоӣ - дарёфти бозори фурӯш” тадбирҳои зарурӣ андешанд”1.  

Мутаассифона, ҳолати муосири кластерикунонии соҳаҳои иқтисоди 

миллӣ, хусусан соҳаи саноат, нишон медиҳад, ки муаммоҳои зиёде ҷой доранд. 

Ба ин муаммоҳо дохил мешаванд: канда шудани занҷираи алоқаҳои ҳамгироии 

байни корхонаҳои саноатии давлатҳои ИДМ, сатҳи пасти маърифати 

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

26.12.2019. - [захираи электронӣ]: http://www.prezident.tj/node/21975. 
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молиявӣ, дар сатҳи зарурӣ набудани инфрасохтори рушди ҳамгироӣ ба 

субъектҳои соҳаҳои саноат, набудани дастгирии давлатии истеҳсолоти 

саноатӣ. Ҳол он ки дар аксари давлатҳои ҷаҳон соҳаҳои саноат соҳаҳои калидӣ 

буда, хусусан дар шароити кишвари мо, баъди парокандашавии Иттиҳоди 

Шӯравӣ ва канда шудани занҷираи ҳамкориҳо, кишвари моро ҳамчун 

истеҳсолкунандаи ашёи хом истифода мебурданд. Тољикистон айни замон 

барои аз байн бурдани ин њолат кушиш намуда истодааст. Тибќи СМР ЉТ 

барои давраи то соли 2030 эълон гардидани ҳадафи чорум – саноатикунонии 

босуръат, солҳои 2022-2026 – Солҳои рушди саноат, ташаккул ва рушди 

кластерикунонии саноатӣ хело муҳим аст.    

То кунун дар ҷумҳурӣ ва хусусан дар самти кластерикунонии саноат, оид 

ба танзими давлатии ташаккул ва рушди кластерикунонии саноат, ки 

метавонад ба самаранокии рушди иқтисодиёти саноат таъсир расонад, 

таҳқиқоти маҷмуӣ гузаронида нашудааст. Зарур аст, ки самтҳои танзими 

давлатӣ ҷиҳати ташаккули кластерикунонии соҳаи саноат аз нуқтаи назари 

тамоми шохаҳои саноат ва дигар соҳаҳои пурракунандаи клсатер муайян 

карда шаванд. Масъалаи молиякунонӣ ва маблағгузории ташаккули 

кластерҳои саноатӣ масъалаи хеле мубрам буда, айни замон корхонаҳои 

саноатӣ мустақилона наметавонанд манбаъҳои молиявӣ дарёфт намуда, ба 

кластерикунонӣ оғоз намоянд ва ҷиҳати боло бардоштани иктидори 

ракобатпазирии иктисоди милли замина гузоранд. Вазъи ҷойдоштаи 

масъалаҳое, ки дар боло зикр шуданд, коркарди нокифояи назариявии тадқиқи 

муаммои мазкурро дар соҳаи иқтисодиёти миллӣ инъикос менамояд. Вобаста 

ба ин мањз њамин масъала имуҳимияти мавзӯи интихобшудаи диссертатсия, 

инчунин арзиши илмӣ ва аҳамияти амалии онро муайян меменамояд.  

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Вобаста ба масъалаи моҳияти 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерикунонии саноат таҳқиқотҳои 

олимони хориҷӣ А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс, Ҷ. Гобсон, Р. Хорвард, 

А.Пигу, Ҷ.М. Кейнс, И. Фишер, Д. Дюи, М.С. Сузуки, М. Портер, М. Эрнайт 
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ва дигарон, олимони ватанӣ: Т.Н. Назаров, Р.К. Раҳимов, Н.Қ. Қаюмов, Л.Ҳ. 

Саидмуродов, А.Б. Мирсаидов, А.К. Сафоев, А.А. Солеҳзода ва дигарон 

бахшида шудааст. 

Хусусиятҳои ташаккули сиёсати саноатӣ ва механизми иқтисодии 

кластерикунонии он дар корҳои илмии олимони хориҷӣ: Н.А. Борхунов, Р. 

Гумеров, М.М. Коробейников, Э.А. Сагайдак, А.Ф. Серкова, В.Я. Узун, И.Г. 

Ушачев, олимони ватанӣ: Умаров Ҳ.У., Қодирзода Д.Б., Исайнов Ҳ.Р., 

Одинаев Ҳ.А., Ғаниев Т.Б., Низомова Т.Д., Пиризода Ҷ.С., Иброҳимзода И.Р., 

Ҳусайнов М.Н., Муҳсинова П.А., Маҳмадиев Ф.Б., Исвалиев С.Д., Абдуллоев 

У.Х., Меҳробӣ И.Х. ва дигарон дарҷ гардиданд.  

Ба таҳлили усулҳои арзёбии механизмҳои ташаккул ва рушди 

кластерикунонии саноат корҳои илмии олимони хориҷӣ: В.Д. Андрианов, 

Н.Д.Гусков, Ю.Ю. Домнина, Г. Марченко, О. Мачулская, В. Ревазов, А. 

Фоломев, И.И. Шаяхметов, олимони ватанӣ: Қ.Х. Хушвахтзода, Ҳ.У. Умаров, 

Ҳ.Р.Исайнов, Ҳ.А. Одинаев, Ҷ. Тағоев, Ф.С. Обидов, Т.Ҷ. Усманова, У.С. 

Ҳикматов, Т.Б. Ғаниев, Д.Б. Қодирзода, Т.Д. Низомова, Х.Р. Улуғхоҷаева, 

М.Файзуллоев, С. Низомов, Ғ. Ҷурабоев ва дигарон бахшида шуданд. 

Бо вуҷуди дастовардҳои номбаршуда, дар ин таҳқиқотҳо муаммоҳои 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерикунонии саноат, коҳиш додани 

хавфи вобастагӣ аз маҳсулотҳои саноатии берунӣ, гузаронидани мониторинги 

имкониятҳои кластерикунонии корхонаҳои саноатӣ ва дар ин асос таъмини 

заминаи ташаккул ва рушди кластерҳои корхонаҳои соҳаи саноатӣ ба таври 

васеъ илман инъикоси худро наёфтаанд. Масъалаҳои дар сатҳи паст қарор 

доштани кластерикунонӣ дар соҳаи саноат ва ташаккули механизмҳои нави 

рушди кластерикунонӣ дар бахши саноат зери таваҷҷуҳи махсуси 

таҳқиқотчиён қарор нагирифтанд, ки ин мақсади таҳқиқотро муайян 

намудааст. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ.  Мавзуи 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон дар доираи татбиқу стратегияву барномаҳои давлатии сатҳи 

миллӣ ва соҳавӣ ва санадҳои меъёриву ҳуқуқии зерин таҳия карда шудааст: 

Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, 

Барномаи миёнамуҳлати рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-

2025, Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030, Стратегияи идоракунии қарзи давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2023, Барномаи миёнамуҳлати амал оид ба 

амалисозии Стратегияи идоракунии молияи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои давраи то соли 2030 дар солҳои 2021-2023, Стратегияи сиёсати пулию 

қарзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025, Консепсияи ташкил ва 

рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 

2040, Барномаи рушди маъмурикунонии андоз барои солҳои 2020-2025, 

Самтҳои афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 (бахши илмҳои иқтисодӣ-бандҳои 1,7,8) 

ва Нақшаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедраи молия ва суғуртаи 

факултети молиявию иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои солҳои 

2021-2025 дар доираи мавзӯъи “Танзими молиявии рушди босуботи 

инноватсиониву индустриалии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

шароити ҷаҳонишавӣ”. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот аз асосноккунии асосҳои назариявию методӣ ва 

тавсияҳои амалӣ оид ба самтҳои ояндадори маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ, инчунин механизмҳои маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерикунонии саноат ҳамчун унсури сохтории иқтисоди миллӣ иборат 

мебошад.  

Вазифаҳои таҳқиқот. Мутобиқи мақсад, вазифаҳои асосии зерин  муайян 

ва ҳал карда шуданд:                    

-  таҳлили таҳаввулоти назариявии маблағгузории кластерикунонии 

саноат, маънидодкунии муаллифии кластерҳои саноатӣ ва инноватсионӣ; 
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- асосноккунии методии такмили механизми маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ; 

- муайян намудани мавқеи рақобатпазирии кластерҳо дар бозори ҷаҳонӣ 

ва тамоюли сармоягузории ташаккули кластерикунонии саноат;  

- ошкорнамоии зарурати тағйиротҳои институтсионалӣ бо 

дарназардошти маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ, 

тамоюлҳои рушди баъдисаноатии кишварҳои абарқудрат ва мавқеи 

Тоҷикистон;  

- таҳияи самтҳои афзалиятноки маблағгузории ташаккулёбӣ ва рушди 

кластерҳои саноатии раванди инноватсионидошта дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муайяннамоии вазифаҳои умумӣ оид ба такмили механизми маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ, муҳлат ва ҳаҷми эҳтимолии 

сармоягузорӣ; 

- пешниҳоди роҳҳои таҳкими дастгирии давлатии маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар раванди тақвияти иқтидори 

содиротии Точикистон, ошкор намудани қонуниятҳои нақши давлат ва 

хусусиятҳои фарқкунандаи маблағгузории барномаи комлексии рушди 

кластерҳои саноатӣ; 

- коркарди стратегияи  маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерикунонии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, асоснокнамоии 

фишанги молиявӣ ва механизми алтернативии ташаккули кластерҳои саноатӣ 

ва вобастагии омилҳои маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои 

саноатии инноватсионӣ.  

Объекти таҳқиқот равандҳои маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити муосир мебошад. 

Мавзӯи таҳқиқот низоми муносибатҳое, ки маблағгузории раванди 

ташаккул ва рушди кластерикунонии соҳаҳои саноатро дар иқтисодиёти 

миллӣ инъикос менамоянд, баромад мекунад.  
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Фарзияи таҳқиқот дар таҳкими механизмҳои  маблағгузории ташаккул 

ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон ифода ёфта, боиси  боло 

рафтани рақобатпазирии иқтисоди миллӣ дар шароити муосири ҷаҳонишавӣ, 

инчунин тақвияти иқтидори содиротӣ ва воридотивазкунӣ  дар заминаи 

истифодаи усулњои муосири дохилию берунии молиякунонии кластерњои 

саноатї бо дарназардошти татбиќи дастовардњои навтарини инноватсионӣ 

мегардад.  

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Таҳқиқот дар асоси таҳлилу омӯзиши 

таҳавуллоти назариявии консепсияњо дар соњаи маблағгузории ташаккули 

кластерҳои саноатӣ, асосҳои методӣ ва истифодаи таҷрибаи хориҷї дар 

амалияи саноатикунонї бо дарназардошти хусусиятњои рушди саноати 

Љумњурии Тољикистон, равиши тафовутнок дар низоми бањогўзории самти 

кластерикунонї гузаронида шудааст. Инчунин, дар таҳқиқот усулҳои таҳлили 

муқоисавӣ ва муаммоҳои маблағгузории ташаккул ва рушди  кластерҳои 

саноатӣ истифода гардиданд. 

Асосҳои методологии таҳқиқотро таҳқиқотҳои олимони ватанӣ ва хориҷӣ, 

мақолаҳо, ҳисоботҳои илмӣ, маводҳои конфронсҳои илмӣ, ки дар самти 

маблағгузории ташаккул ва рушди  кластерҳои саноатӣ кор кардаанд, 

нигаронида шудааст. Дар таҳқиқот омӯзиши усулҳои умумӣ, ба монандӣ: 

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

дақиқ дар самти маблағгузории ташаккул ва рушди  кластерҳои саноатӣ 

мебошад, оварда шудааст. Барои таҳияи пешниҳодҳои оқилона дар таҳқиқот 

усулҳои зерин мавриди истифода қарор гирифтанд: абстрактӣ-мантиқӣ, 

индуктивӣ, ҳисобҳои таҳлилӣ, таҳлили муқоисавӣ, монографӣ, сотсиологӣ, 

ҳисобӣ-конструктивӣ, таҳлилӣ - омилӣ, гурӯҳбандии оморӣ, математикӣ. 

Сарчашмаи маълумотро  қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

оид ба маблағгузории ташаккул ва рушди  кластерҳои саноатӣ, дастурамалҳо 

ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази миллии қонунгузории 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, маълумотҳои таҳлилии институтҳои 
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байналхалқии молиявии бонуфуз ва марказҳои тадқиқотии хориҷӣ, таҳлилу 

хулосаҳои институтҳои давлатӣ ва мақолаҳои олимони ватанию хориҷӣ 

ташкил медиҳанд. 

Пойгоҳи таҳқиқотро маълумотҳои расмии  Агентии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои Вазорати молияи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ҳисоботи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, сомонаҳои расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки 

миллии Тоҷикистон, 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 тадқиқотӣ, таҳлилу 

хулосаҳои институтҳои давлатӣ ва мақолаҳои олимони ватанию хориҷӣ оид 

ба маблағгузории ташаккул ва рушди  кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ оид ба маблағгузории ташаккул ва 

рушди  кластерҳои саноатӣ ва шароитҳои таъсиррасонандаи он ба рушди 

иқтисоди миллӣ ташкил медиҳанд. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар коркарди консепсияи назариявию амалии 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерикунонии соҳаи саноат дар асоси 

ташаккули шароитҳои институтсионалӣ, механизму усулҳо, модели 

фаъолнамоии сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва муайяннамоии самтҳои 

афзалиятноки ташкили кластерҳои саноатӣ дар инкишофи иқтисоди миллии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити шиддат ёфтани вобасташавӣ аз 

тамоюлҳои баъдисаноатии иқтисоди ҷаҳонӣ зоҳир мегардад. 

Дастовардҳои илмии нисбатан муҳиме, ки муаллиф мустақиман ба онҳо 

ноил гардида, ба ҳимояи ошкоро пешниҳод мешавад, аз инҳо иборатанд:  
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1. Таҳаввулоти назариявии танзими маблағгузории ташаккули 

кластерикунонии саноат таҳлил гардида, дар ин асос омилҳои гузариши 

иқтисодиёти Тоҷикистон ба навъи инноватсионии рушд дар асоси кластерҳои 

саноатии инноватсионӣ муайян карда шуда, маънидоди муалифӣ оид ба 

кластерҳо, кластерҳои саноатии инноватсионӣ пешниҳод гардида, омилҳои 

боздоранда (дастнорас будани бозорҳои байналмилалӣ барои аксари 

ширкатҳои ватанӣ бинобар паст будани рақобатпазирии онҳо; менеҷменти 

заиф; нокифоя инкишоф ёфтани сохторҳи ҳамгиршудаи ҳудудӣ; мустақилона 

аз уҳдаи таҳияи дурнамои рушди тиҷорати худ баромада натавонистани 

бизнес-сохторҳо; таҳия нашудани механизми маблағгузории кластерҳои 

саноатӣ-инноватсионӣ; давомнокии аз ҳад зиёди боздеҳи сармоягузорӣ, ки пас 

аз даҳ сол самар медиҳад) ва мусоидаткунандаи (ҷойгиршавии қулайи 

ҷуғрофии ҳудуди иқтисодӣ; ҷолибияти сармоягузории он барои 

сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ; тараққикарда будани роҳи автомобилгард 

ва роҳи оҳан; истеҳсолоти калони модернизатсияшуда ва муассисаҳои илмӣ-

тадқиқотии бонуфуз; барзиёдатии қувваи меҳнат ва ҳаҷми кифояи захираҳои 

илмию кадрӣ) маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муайян карда шуданд; 

2. Мавқеи рақобатпазирии кластерҳо дар бозори ҷаҳонӣ муқаррар  шуда, 

таҷрибаи прогрессивии андухташудаи саноат дар ИМА ва саҳми технопаркҳо 

дар ташаккули кластерҳо дар Япония ошкор карда шуда, нақши бартариятҳои 

зиёди кластерҳои саноатӣ нисбати дигар иттиҳодияҳои ташкилотњо дар 

таҷрибаи ҷаҳонӣ ва Тоҷикистон муайян карда шуд. Тамоюли зиёдшавии 

маблағҳои сармоягузории дохилию хориҷии ташаккули кластерикунонии 

саноат муайян гардида, раванди зиёдшавии корхонаҳои саноатии нав, 

зиёдшавии ҷойи кории нав, ки заминаи ташаккули кластерҳои саноатии дорои 

давраи пурраи истеҳсолот мегарданд ошкор гардида, ҷалби маблағи 

сармоягузорӣ 200 млн долл. ИМА, аз ҳисоби ширкати Чинӣ муайян шуд, ки 

дар пояи ин корхонаҳо заминаи хуби ташаккули кластерҳои саноатӣ дар 
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кишвар имконпазир аст; 

3. Зарурати ворид намудани тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» бо дарназардошти ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ, муайян шуда, дар соҳаи саноат то ҳол мавчуд набудани 

ягон санадҳои стратегӣ ва барномаҳои давлатӣ дар самти ташаккули 

кластерикунонии саноатӣ, мавҷудияти зиёда аз 20 барномаҳои рушди соҳаҳои 

саноат ва маблағгузории онҳо, ошкор гардида, ки бо њам дар дохил алоќаманд 

набуда, диққати сусти корхонаҳои ватанӣ ба афзалиятҳои стратегии технологӣ 

муайян шуда, тавсияҳо барои ҳавасманд кардани сармоягузориҳои хусусии 

венчурӣ ва ташаккули бозори сармояи венчурӣ ва гайраҳо пешниҳод карда 

шуд. Тамоюлҳои рушди баъдисаноатии кишварҳои абарқудрат, қафомонии 

Тољикистон аз дастовардҳои техникї-иќтисодии охир, зиёдшавии вобастагии 

иқтисоди кишвар аз иќтисоди давлатњои узви ИИАО аз онҳо ошкор шуда, 

имкониятҳои васеи ташаккули кластерҳои саноатии инноватсионӣ аз ҳисоби 

корхонаҳои содиротӣ муайян шуда, омилҳои ташаккули кластерҳои саноатӣ 

дар соҳаи анъанавӣ, соҳаҳои босуръат рушдёбанда ва инноватсионӣ муқаррар 

карда шуд; 

4. Вазьи муосир ва механизми маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон муайян карда шуд, ки сарчашмаҳои 

маблағгузории кластерҳои саноатӣ ба се гурӯҳи асосӣ тақсим карда шуд 

(маблағгузории дохилии ташкили кластерҳо, маблағгузории берунии ташкили 

кластерҳо ва маблағгузории давлатии ташкили кластерҳо), инчунин ҳар яки 

онҳо тасниф карда шуда, имкониятҳои ташкили онҳо вобаста ба шароитҳои 

Тоҷикистон ба инобат гирифта шуд. Инчунин вазифаҳои умумӣ оид ба 

такмили механизми маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ 

дар Тоҷикистон ошкор гардида, муайн карда шуд, ки барои ташкили 

кластерҳои рақобатпазири инноватсионии саноатӣ дар ҷумҳурӣ, аз рӯйи 

ҳисобҳои хушбинона ва навмедонаи мутахассисон мутаносибан аз 8-10 то 12-

25 сол тақозо карда мешавад ва барои ташкили як кластери саноатии 
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инноватсионӣ дар Тоҷикистон 154 млн. сомонӣ ва барои ташкили як 

макротехнология 20 млрд. долл. ИМА зарур аст, ки ҷалби сармоягузории 

хориҷиро дар асоси принсипҳои ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ талаб 

мекунад;  

5. Қонунияти ба таври назаррас камтар гаштани нақши давлат ошкор 

гардида, хусусиятҳои фарқкунандаи барномаи комлексии рушди кластерҳои 

саноатӣ муқаррар карда шуда, муайян карда шуд, ки омезиши афзалияту 

таваҷҷуҳ ба принсипҳои рақобат бояд дар доираи маблағгузории ташаккул, 

рушд ва татбиқи сиёсати кластери саноатӣ дар Тоҷикистон ба вазифаҳои 

муҳимтарин табдил гардад; 

6. Фишанги молиявии механизми маблағгузории ташкили кластерҳои 

инноватсионӣ ва механизми алтернативии ташаккули кластерҳои саноатӣ 

таҳия гардида, зарурати диверсификатсияи сарчашмаҳои дастгирии молиявии 

иштирокчиёни кластерҳои саноатии инноватсионӣ ошкор шуда, муайян карда 

шуд, ки афзоиши миқдори корхонаҳои саноатӣ боиси афзоиши дигар омилҳо 

гардида, вобастагии зичи омилҳои мазкур дар байни якдигар муқаррар карда 

шуд. Муайян карда шуд ки барои ба нишондиҳандаҳои пешгӯишуда расидан, 

дар кишвар бояд Стратегия, консепсия ва дигар шароитҳои меъёриву ҳуқуқӣ, 

маблағгузорӣ ва инфрасохторӣ барои ташаккул ва рушди кластерҳои 

саноатии инноватсионӣ муҳайё карда шаванд.  

Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия:     

 -  таҳаввулоти назариявии љараёнњои маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерикунонии саноат таҳлил гардида, маънидоди муалифӣ оид ба 

кластерҳои саноатии инноватсионӣ пешниҳод гардид; 

- тавсияҳои методӣ оид ба такмили механизми маблағгузории ташаккул 

ва рушди кластерҳои саноатӣ муайян карда шуд; 

- мавқеи рақобатпазирии кластерҳои саноатӣ дар бозори ҷаҳонӣ 

муқаррар  шуда, тамоюли сармоягузории ташаккули кластерикунонии саноат 

муайян гардид;  
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- зарурати тағйиротҳои институтсионалӣ бо дарназардошти 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ, тамоюлҳои рушди 

баъдисаноатии кишварҳои абарқудрат, қафомонии кишвари мо аз онҳо ошкор 

шуд;  

- вазифаҳои умумӣ оид ба такмили механизми маблағгузории ташаккул 

ва рушди кластерҳои саноатӣ, муҳлат ва ҳаҷми эҳтимолии сармоягузорӣ 

муайян карда шуд; 

- қонунияти ба таври назаррас камтар гаштани нақши давлат ва 

хусусиятҳои фарқкунандаи барномаи комлексии маблағгузории рушди 

кластерҳои саноатӣ, муқаррар карда шуд; 

- фишанги молиявӣ ва механизми алтернативии ташаккули кластерҳои 

саноатӣ таҳия гардида, вобастагии зичи омилҳои ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатии инноватсионӣ муайян карда шуд.  

Аҳамияти назарияви ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии кори 

диссертатсионї ба асосноккунии аќидаи молиякунонии рушди кластерї дар 

саноати кишварњои иќтисоди гузариш дар мисоли Љумњурии Тољикистон, 

интиќоди аќидањои мактабњои муосири иктисодї, олимони алоњидаи ватанию 

хориљї оид ба маблаѓгўзории кластирикунонии иќтисодиёт, далалноккунии 

зарурияти асосноккунии институтсионалии маблаѓгўзории ташаккул ва 

рушди кластерњои саноатї равона карда шудааст.  Инчунин таҳқиқоти 

диссертатсионӣ таҳлил ва омӯзиши асосҳои назариявии-методологӣ ва илмии 

бисёрсолаи муаллифро доир ба ҷанбаҳои гуногуни муаммоҳои маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерикунонии саноатро фаро гирифтааст. Таҳқиқотҳои 

методологию назариявии гузаронидашуда метавонад дар оянда   ҳамчун базаи 

маълумотҳо барои гузаронидани таҳқиқотҳои методологӣ-назариявии 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерикунонии саноат, таҳияи санадҳои 

меъёриву ҳуқуқии танзими маблағгузории кластерикунонии саноат истифода 

гарданд.  

Аҳамияти амалии кори диссертатсионӣ дар истифодаи санадҳои меъёриву 

ҳуқуқӣ, маълумотҳои омори расмӣ, маълумотҳои Вазорати саноати 
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Ҷумҳуриии Тоҷикистон, Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати моляи Ҷумҳуриии Тоҷикистон, 

Бонки миллии Тоҷикистон ва дигар маълумотҳои расмӣ асос ёфта, натиҷаҳои 

таҳқиқотҳои амалии гузаронидашуда ва тавсияҳои амалии барои 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерикунонии саноат метавонад дар 

оянда дар низоми идоракунии Вазорати саноат ва технологияҳои нав ва 

Раёсатҳои шаҳру ноҳияҳои он барои ташаккули шароитҳо ҷиҳати рушди 

кластерикунонии саноат кумак мекунад, инчунин барои муҳақиқони ватанию 

хориҷӣ ва институтҳои муҳими давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 

низоми истифодабарии маблағгузории ташаккул ва рушди кластерикунонии 

саноат хизмат мекунад.  

Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ бо гузаронидани таҷрибаҳо, 

дақиқии маълумотҳо, кифоягии маводҳои таҳқиқотӣ, коркарди омории 

натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо ба 

таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ асос меёбанд.   

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. 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: б. 1.9. Таъминоти молиявии 

эҳтиёҷоти такрористеҳсолкунии васеъ; 1.10. Ҳавасмандгардонии молиявии 

истифодаи самараноки ҳамаи намудҳои захираҳои иқтисодӣ; 2.14. 

Маблағгузории равандҳои сармоягузорӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; 

3.2. Ҷанбаҳои ташкилӣ-иқтисодии молияи корхонаҳо ва ташкилот; 3.9. 

Самтҳои танзими молияи корпоративӣ, муносибкунонии сохтори заҳираҳои 

молиявии корхонаҳои соҳаҳои воқеии иқтисодиёт; 3.20. Сарчашмаҳои 

маблағгузории субъектҳои хоҷагидорӣ, проблемаҳои муносибкунонии 

сохтори сармоя; 3.21. Механизми молиявии такрористеҳсолкунии васеъ, 

гардиш ва ҷойивазкунии сармоя; 3.22. Ташаккули системаи самараноки 
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молиякунонии лоиҳавӣ ва барномавӣ; 3.25. Молияи равандҳои инвеститсионӣ 

ва инноватсионӣ, афзорҳои молиявии сармоягузорӣ, мувофиқат менамояд. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Дар 

ҳама марҳилаҳои диссертатсия, дар иҷрои нақшаи таҳқиқот, асосноккунӣ, 

ҷамъоварӣ, коркарди маводи назариявӣ ва методӣ муаллиф мустақилона кору 

фаъолият намудааст. Дар раванди таҳқиқот аз ҷониби муаллиф зарурати 

гузаронидани ислоҳоти институтсионалӣ ва маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо далелҳои илмӣ 

асоснок карда шудааст. Саҳми шахсии муаллиф аз таҳқиқи ҳамаҷонибаи 

тавсияҳои назариявӣ ва амалӣ оид ба маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, таҳлил 

коркардњои назараиявию амалї ва тавсияву хулосаҳо доир ба маблағгузории 

ташаккули кластерҳои саноатӣ иборат мебошад. Натиҷаҳои алоҳидаи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар таҳияи ҳуҷҷатҳои стратегӣ ва татбиқи ҳадафи 

стратегии саноаткунонии босуръат ва барномаҳои амалинамоии он, 

метавонанд мавриди истифодаи васеъ қарор дода шаванд 

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосӣ вa 

нуқтaҳoи муҳими таҳқиқоти диccертaтcиoнӣ дaр кoнференcияҳoи илмию 

нaзaриявии бaйнaлмилaлӣ, ҷумҳуриявӣ, инчунин дaр кoнференcияҳoи 

ҳaрcoлaи ҳaйaти прoфеccoрoну уcтoдoн вa кoрмaндoни Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ва Маркази тадқиқоти 

стратегии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дoир гaштa ирoa 

гaрдидaaнд. Нуқтaҳoи муҳимми таҳқиқоти диccертaтcиoнӣ дaр якчaнд 

кoнференcияҳoи илмию нaзaриявии бaйнaлxaлқӣ вa ҷумҳуриявӣ мaърӯзa 

кaрдa шудaacт. Бештaри мaқoлaҳoи довталаб дaр coлҳoи 2016-2022, дaр 

мaвoди кoнференcияҳoи илмию aмaлии Дoнишгoҳи милии Тoҷикиcтoн рӯйи 

чоп омадаанд. Инчунин натиҷаи таҳқиқот дар таълими курсҳои махсуси 

амалӣ-молиявӣ, ба монанди: «Молия», «Маблағгузорӣ», «Иқтисодиёти 
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саноатӣ» «Кластерикунонӣ», «Иқтисоди миллӣ» ва «Иқтисодиёти корхонаҳо» 

ва ғайраҳо истифода шудаанд. 

Интишорот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия. Муқаррароту натиҷаҳои 

асосии таҳқиқотҳои диссертатсионӣ дар як монография, 10 мақола чоп 

гардидааст, ки ин 14,69  ҷ.ч. (аз он ҷумла 10,5 ҷ.ч. аз худи муаллиф), аз инҳо 4 

мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва КОА-и назди Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия 

чоп гардидаанд.  

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

хулоса, феҳристи адабиёти истифодашуда иборат аст. Диссертатсия дар ҳаҷми 

192 саҳифаи матни компютерӣ баён гардидааст. Дар диссертатсия 33 ҷадвал ва 

13 расм мураттаб гардида, феҳристи адабиёти истифодашуда 199 маъхазро дар 

бар мегирад.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 
 

БОБИ 1.  

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ-МЕТОДИИ МАБЛАҒГУЗОРИИ 

ТАШАККУЛЁБӢ ВА РУШДИ КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ 

 

1.1. Таҳаввулоти назариявии механизми маблағгузории кластерҳои саноатӣ 

Таҳлили таҷрибаи хоҷагидории ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки самти аз ҷиҳати 

иқтисодӣ нисбатан самаранок, рақобатпазир ва ояндадори рушди тиҷорат 

кооператсияи истеҳсолӣ мебошад, ки дар он корхонаҳои хурд, миёна ва калон 

иштирок намуда ва дар ниҳоят, ба ташкили корхонаҳои саноатӣ бо номи кластерҳо 

оварда мерасонанд. 

Умуман, истилоҳи "кластер", ки онро аз забони англисӣ ҳамчун (1) хӯша, 

(2) андӯхт, консентратсия; (3) гурӯҳ маънидод месозанд, маънои муқаррарӣ дошта, 

дар аксари илмҳои табиии пеш аз иқтисодиёт бомуваффақият мавриди татбиқ 

қарор мегирифт. Бояд қайд кард, ки ҳанӯз дар ибтидои соли 1970 истилоҳи 

«кластер» аз ҷониби географҳои иқтисодии Россия А. Горкин ва Л. Смирягина ва 

иқтисоддонҳои шведӣ К.Фредриксон ва Л.Линдмарк барои муайянсозии корхонаҳо 

дар фазо истифода мегардид2. 

Чӣ тавре ки дар адабиёти иқтисодӣ қайд шудааст, таҳти мафҳуми кластер 

фирмаҳои мустақили истеҳсолӣ ё хизматрасонӣ (аз ҷумла молтаҳвилкунандагони 

онҳо), ихтироъкорони технологияҳо ва ноу-хау (донишгоҳҳо, пажӯҳишгоҳҳои 

илмӣ-таҳқиқотӣ, ширкатҳои муҳандисӣ), ки институтҳои бозорӣ (брокерҳо, 

мушовирон) ва истеъмолкунандагонро бо ҳамдигар дар доираи як занҷираи ягонаи 

эҷоди арзиш ва дорои наздикии ҷуғрофӣ мепайвандад, фаҳмида мешавад. 

Ҳамзамон, сарҳади ҷуғрофии кластер воқеияти иқтисодиро инъикос намуда, бо 

ҳудудҳои маъмурӣ ва сиёсӣ ҳатман мувофиқат намекунад. Ҳамзамон, ҳудудҳои 

расмии ҷуғрофии он ба робитаҳои байнишахсӣ ва ҳамкориҳои наздики агентҳои 

 
2 Пилипенко, И.Р. Кластерная политика в России / И.Р. Пилипенко // Общество и экономика. - 2008. - №8. 

- С. 5-12. 
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бозори дохилӣ мусоидат намуда, барои андӯхти сармояи иҷтимоӣ ҳавасманд 

мекунад ва массаи ниҳоии он таҳкурсии рушди инноватсиониро ташкил медиҳад3. 

Ба ақидаи академик Ҷ.С. Пириев зери мафҳуми «кластер» муттаҳид намудани 

унсурҳои алоҳида дар як воҳиди кулл бо мақсади иҷрои (татбиқи) вазифаи муайян 

фаҳмида мешавад. Дар маҷмуъ, ин унсурҳо «мафҳуми бештареро ифода мекунанд», 

аз оне ки дар алоҳидагӣ маънидод мегарданд. Маънои шабеҳро мафҳуми «кластери 

иқтисодӣ» касб намудааст, ки чунин ифода мегардад - ‟инҳо гурӯҳҳои ширкатҳои 

бомуваффақият рақобаткунанда мебошанд, ки дар натиҷаи муттаҳидшавии худ 

мавқеи рақобатпазириро дар бозорҳои соҳавӣ, минтақавӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ таъмин 

мекунанд”4. 

Ф.Б. Маҳмадиев “ақидаи муаллифии худро оид ба ташаккули кластери 

минтақавии истеҳсоли гандум, аз нуқтаи назари назарияи умумии кластерикунонӣ, 

ки аз васеъшавии тамоюлҳои мутобиқшавии назарияи кластерикунонӣ бо 

хусусиятҳои тахассусии объекти тадқиқот шаҳодат медиҳанд”, пешниҳод 

менамояд5. С.Д. Исвалиев бошад, “Ба маънидоди мафҳуми кластери минтақавӣ аз 

нуқтаи назари фаъолияти он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон илова намуда, васеъшавии 

ҷараёнҳои мутобиқшавии моҳият ва нақши онро дар мафҳумҳои маъмул бо 

шароитҳои аниқи иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ки таъмини самаранокии баланди онҳоро 

ҳангоми истифода дар ҳалли вазифаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ исбот менамояд, 

пешниҳод намудааст”6. Ба ақидаи У.Х. Абдуллоев “Кластери минтақавии сохтмонӣ 

ҳамчун маҷмуи корхонаҳоест, ки корҳои сохтмонии асосӣ ва иловагиро иҷро 

намуда, дар ҳудуди муайяни ҷуғрофӣ ҷойгир шуда, дар алоқамандии байни 

ҳамдигар ҷиҳати амалисозии лоиҳаҳои сохтмонӣ дар асоси принсипҳои қулайи 

 
 3 Пилипенко, И.Р. Кластерная политика в России / И.Р. Пилипенко // Общество и экономика. - 2008. - №8. 

- с. 5-12. 
 4 Пириев, Дж.С. Теоретические основы территориальной организации производства и региональной 

кластерной политики [Текст]/ Дж.С. Пириев // Вестник Таджикского национального университета, серия 
экономических наук. – Душанбе, 2019. – С. 66-70. 

5 Махмадиев Ф.Б. Формирование и развитие регионального зернопродуктового кластера (на материалах 

Юго-Восточного Таджикистана): автореферат дисс. на соис. уч. степени канд. экон. наук. по спец. 08.00.05. 
[Текст]/Ф.Б. Махмадиев - Душанбе, 2016.  – С. 6. 

6 Исвалиев, С.Д. Формирование аграрных кластеров как основа активизации инновационной деятельности 

в регионах (на материалах Согдийской и Хатлонской областей Таджикистана): автореферат дисс. на соис. уч. 
степени канд. экон. наук. по спец. 08.00.05. [Текст]/ С.Д. Исвалиев. - Душанбе, 2017. –  С. 18. 
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байниҳамдигарӣ ва баҳисобгирии манфиатҳои тарафайн фаъолият менамоянд”7. 

Меҳроби И.Х., бошад, мафҳуми “кластери саноатӣ”-ро ҳамчун шакли махсуси 

ташкили байниҳамдигарии муносибатҳои истеҳсолӣ, технологӣ, илмӣ ва 

тиҷоратии корхонаҳои соҳа муайян намудааст, ки ташаккул ва рушди устувори 

онҳо аз мавҷудияти шароитҳо оид ба равандҳои муайяни интихоби шаклу 

намудҳои кластерҳои оянда, ки ба шаклҳои муносиби ҳамгироии амудии ҷараёнҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ мутобиқат менамоянд, вобаста аст8. 

Аз солҳои 90-ум сар карда, падидаи кластеризатсияи фазои иқтисодӣ ба 

ҷалб сохтани таваҷҷуҳи ҳукуматҳо, олимон ва коршиносон шурӯъ намуда, ба як 

унсури асосии сиёсати иқтисодии бисёр давлатҳо табдил ёфт. 

Дар як муддати кӯтоҳ кластеризатсия худро ҳамчун қутби нави рушди 

низоми хоҷагидории ҷаҳонӣ исбот намуд. Ҷомеашиноси маъруф Э. Тофлер онро 

«мавҷи нав»-и рушди капитализм номид. Ин мавҷ таҷассумгари тамоюлоти 

объективии мезо-интегратсия гардида, ба ҳеҷ ваҷҳ, натиҷаи таҷрибаҳои 

муқоисашаванда нест. То имрӯз кластерҳо тақрибан 50 фоизи иқтисодиёти 

давлатҳои пешрафтаи ҷаҳонро фаро гирифтаанд9. 

Танҳо ба шарти ташаккули марказҳои нави рушди иқтисодие, ки барои 

муттаҳид кардани иқтидори илмӣ, таҳсилотӣ ва истеҳсолӣ нигаронида шуда, ба 

таъмини тақвияти рақобатпазирии корхонаҳо, ташкилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва 

муассисаҳои таҳсилотӣ қодир буда, ба рушди иқтисодиёт таъсири фузунсозанда 

(мултипликативӣ) расонида, ба ҷалби сармоягузориҳо ва ташкили ҷойҳои нави 

корӣ мусоидат мекунанд, гузариши иқтисодиёти Тоҷикистонро ба навъи 

инноватсионии рушд имконпазир мегардонад. Кластерҳои инноватсионии дар айни 

замон фаъолона ташаккулёбанда метавонанд ба чунин марказҳо табдил ёбанд.  

 
7Абдуллоев У.Х. Формирование и развитие регионального промышленого кластера (на материалах 

Центрального Таджикистана): автореф. дисс. на соис. уч. степени канд. экон. наук. по спец. 08.00.05. [Текст]/ 
У.Х. Абдуллоев.- Душанбе, 2019.  – С. 39. 

8 Мехроби, И.Х. Формирование и развитие региональных текстильно-швейных кластеров (на материалах 

Центрального Таджикистана): автореферат дисс. на соис. уч. степени канд. экон. наук. по спец. 08.00.05. 
[Текст]/ И.Х. Мехроби. - Душанбе, 2018. – С. 6. 

9 Плехова, Ю. О. Анализ внешних резервов развития промышленных предприятий в постиндустриальной 
экономике [Текст]/ Ю. О. Плехова // Экономический анализ: теория и практика. - 2008. - № 3. - С. 54-56. 
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Барои ноил шудан ба ҳадафи дар диссертатсия гузошташуда овардани 

таърифи инноватсия, кластер ва маҳз, кластери саноатии инноватсиониро зарур 

мешуморем. 

Асоси муносибати кластерӣ дар асарҳои А. Маршалл ва Й. Шумпетер 

ифода гардида, зимнан гуфта метавонем, ки аз як тараф, "минтақаи саноатӣ"-и 

Маршалл ва иқтисоди агломератсияҳо, аз тарафи дигар, инноватсияҳои Шумпетер, 

ки дар доираи агломератсияҳои минтақавӣ ба рушди иқтисодӣ мусоидат 

менамоянд, ҳамчун асоси таърихии муносибати кластерӣ баромад мекунанд. 

Ҳамин тариқ, дар кластери инноватсионӣ дар як вақт ду вазифаи асосӣ амалӣ карда 

мешавад: 

-аз ҳисоби ҳамсоягии наздики ширкатҳои марбута хароҷот кам мегардад; 

-инноватсияҳо аз як ширкат ба ширкати дигар паҳн шуда, афзуншавии 

доимии самаранокии фаъолияти кластер дар маҷмуъ таъмин карда мешавад. 

Профессор А.Б. Мирсаидов кластерро ҳамчун категорияи иқтисодие 

маънидод мекунад, ки равандҳо ва муносибатҳои навро дар соҳаи ташаккули 

сохторҳои рақобатпазири иқтисодиёт ифода менамояд10. Категорияҳои асосии 

иштирокчиёни кластер инҳоянд:   

- корхонаҳое (ташкилотҳо), ки ба самтҳои асосии фаъолият махсус 

гардонида шудаанд;  

- корхонаҳое, ки барои корхонаҳои махсусгардонидашуда маҳсулот ё 

хизматрасониро фароҳам меоранд; 

- корхонаҳое (ташкилотҳо), ки ба соҳаҳои истифодаи умум хизмат 

мерасонанд, аз ҷумла инфрасохтори нақлиётӣ, энергетикӣ, муҳандисӣ, экологӣ ва 

иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ; 

- ташкили инфрасохтори бозор (хизматрасониҳои аудиторӣ, машваратдиҳӣ, 

қарзӣ, суғуртавӣ ва лизингӣ, логистика, тиҷорат, амалиётҳо бо амволҳои 

ғайриманқул);  

 
10 Мирсаидов, А.Б. Кластер как рыночный институт развития пространственной экономики [Текст]/ А.Б. 

Мирсаидов //Экономика Таджикистана. - Душанбе: ООО «Саховатсоз», 2016. - № 1. - С.120. 
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- ташкилотҳои илмию таҳқиқотӣ ва таълимӣ, ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ 

ва ҷамъиятӣ, ассотсиатсияҳои соҳибкорон, палатаҳои савдо ва саноат; 

- ташкили инфрасохтори инноватсионӣ ва инфрасохтори дастгирии 

соҳибкории хурд ва миёна: бизнес-инкубаторҳо, паркҳои технологӣ, паркҳои 

саноатӣ, фондҳои сармояи венчурӣ, марказҳои таҳвили технологияҳо, марказҳои 

рушди тарроҳӣ, марказҳои сарфаи энергия, марказҳои дастгирии зерпудрат; 

- бонкҳо ҳамчун яке аз иштирокчиёни асосии маблағгузории кластерҳо. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки якҷояшавии сармояи саноатӣ ва сармояи 

бонкӣ яке аз равишҳои босамар истифодабарии захираҳо ва рушди иқтисодиёт 

мебошад. Ҳамчунин, корхонаҳои саноатӣ ё бонкҳои махсуси худро доранд ё 

саҳмиядори бонкҳо мебошанд; 

- марказҳо ва агентиҳои рушди соҳибкорӣ, ҷалби сармоягузориҳо, агентиҳо 

оид ба дастгирии содироти молҳо, фондҳои давлатӣ ва маҳаллӣ оид ба дастгирии 

соҳибкорӣ, фондҳои кумаки қарзӣ (фондҳои кафолатӣ, фондҳои кафолатнок), 

фондҳои саҳомии сармоягузорӣ ва фондҳои сармоягузории муштарак; ҷалби 

сармоягузориҳо барои соҳибкории хурд ва миёна ва ғайра. 

Дар Тоҷикистон Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 таҳия гардида, амалӣ карда мешавад. Стратегияи мазкур 

ташкил ва фаъолсозии омилҳои нави рушди иқтисодӣ, ба монанди паҳннамоии 

босуръати технологияҳои нав дар иқтисодиёт, рушди истеҳсолоти дорои 

технологияи баланд ва мукаммалгардонии муҳити институтсионалиро пешбинӣ 

мекунад. Яке аз воситаҳои муассири ноилшавӣ ба ин ҳадафи стратегия, ба андешаи 

мо, метавонад кластеркунонии соҳаҳои иқтисодиёт гардад.  

Дар асри XIX, вақте муқаррар карда шуд, ки самаранокии фаъолияти 

ширкатҳо ба ҷойгиршавии ҷуғрофӣ ва наздик воқеъшавии ширкатҳо бо дигар 

субъектҳои соҳибкории бо онҳо дар ҳолати ҳамкорӣ қарордошта вобаста аст, асоси 

назариявии консепсияи кластерӣ гузошта шуд. Дар доираи ин муносибат 

агломератсияҳои шаҳрӣ ва минтақаҳои саноатӣ омӯхта мешуданд. Дар шакли 

муосири худ назарияи кластерӣ дар солҳои 80-ум аз ҷониби Майкл Портер, ки яке 

аз асосгузорони назарияи кластерӣ ба шумор меравад, инкишоф ёфтан гирифт. 
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М.Портер қайд мекард, ки сабаби ташкили кластерҳо аз он иборат аст, ки 

корхонаҳо дар шароити номуайянӣ кӯшиш мекунанд, ки барои худ бартариҳои 

рақобатӣ фароҳам созанд. Тибқи муносибати ӯ, кластерҳо соҳаҳои рақобатпазири 

иқтисодиётро, ки дар маҷмуъ боиси афзоиши рақобатпазирии давлат мегарданд, 

ташаккул медиҳанд. Тибқи ақидаи М.Портер, кластерҳо гурӯҳи корхонаҳои аз 

лиҳози ҷойгиршавӣ ба ҳам наздику дар робитаи мутақобила қарордошта ва 

ташкилотҳои ба онҳо марбут, ки дар соҳаи мушаххас фаъолият намуда, ҳамдигарро 

пурра мекунанд, ба шумор мераванд. Дар натиҷаи таҳлили имкониятҳои рақобатии 

корпоратсияҳо дар соҳаҳои гуногун М. Портер ба хулосае омад, ки ширкатҳои 

муваффақ аз ҷиҳати ҷуғрофӣ тасодуфан ҷойгир нагашта, балки дар қаламрави 

муайян тамаркуз ёфтаанд. 

Портер қайд менамояд, ки дар дастгирии рушди кластерҳо мақомоти 

иҷроия нақши махсус мебозанд. Нақши бахши хусусиро бошад, Портер ба 

иштироки фаъол дар такмили инфрасохтори маҳаллӣ, пайдо гаштани 

таъминкунандагони "маҳаллӣ" ва ҷалби сармоягузориҳои нав, дар робита бо 

муассисаҳои маҳаллии таълимӣ ва илмӣ ҷиҳати баланд бардоштани сифат ва 

таҳияи барномаҳои махсус, ки ба ниёзҳои кластер ҷавобгӯ мебошанд, инчунин, 

ҷиҳати таъмини иттилоотрасонӣ ба мақомоти ҳокимият дар бораи мушкилот ва 

монеаҳои ҳангоми рушди кластер бамиёноянда вобаста медонад. Майкл Портер 

нақши муҳим бозидани ассотсиатсияҳои тиҷоратиро, ки ба андешаи ӯ, як қисми 

хароҷотро дар ташаккул ва рушди кластер бар дӯш гирифта метавонанд, низ қайд 

менамояд11. 

Профессор Портер якчанд вазифаҳоро, ки кластерҳо дар рушди иқтисодии 

дилхоҳ кишвар иҷро менамоянд, ҷудо мекунад: 

- кластерҳо дар сохтори иқтисодии иқтисодиёти миллӣ ва минтақавӣ 

таҳрикдиҳандаҳои қатъӣ мебошанд. Некуаҳволии молиявии минтақа ба мавқеи 

арзишманд дар байни миқдори муайяни кластерҳои рақобатпазир вобаста аст; 

 
11 Портер, М. Э. Конкуренция. Пер. с англ.: уч.пос. [Текст]/ М.Э.Портер. - М.: Вильямс, 2005. - 608 с. 
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- кластерҳо метавонанд дар шароити пешбурди соҳибкории миллӣ ё 

минтақавӣ вазифаҳои бунёдиро муайян кунанд: кластерҳо ба андозаи зиёд бо 

табиати рақобат ва омилҳои микроиқтисодие, ки ба афзалиятҳои рақобатӣ таъсир 

мерасонанд, бастагӣ доранд; 

- кластерҳо доир ба иқтисодиёт ва талошҳо ҷиҳати рушди ташкили он тарзи 

нави тафаккурро фароҳам месозанд. Ҳамин тариқ, кластер водор мекунад, то нақши 

бахши хусусӣ, ҳукумат, иттиҳодияҳои тиҷоратӣ, муассисаҳои таълимӣ ва илмию 

таҳқиқотӣ дар рушди иқтисодиёт бознигарӣ карда шуда, на танҳо мушкилоти 

умумии ширкатҳои дорои ҳамаи шаклҳои моликият, балки имкониятҳои умумӣ низ 

муайян карда шаванд12.  

Баръакси намояндагони мактаби иқтисодии Аврупо (А. Лимер, Д. Соллиер, 

И. Толенадо), М. Портер далелҳоеро овардааст, ки чаро иқтисодиётро бояд аз рӯи 

гурӯҳбандии анъанавии ширкатҳои соҳаҳо нею, аз нуқтаи назари кластерҳо 

баррасӣ намуд. Низоми кластерӣ ба хусусияти рақобат ва манбаъҳои ноилгардии 

бартариятҳои рақобатпазирӣ беҳтар мутобиқ гардид; инчунин, нисбат ба соҳаҳо 

онҳо алоқаи муҳим, пуррасозии мутақобилаи миёни соҳаҳо, маркетинг, дарки 

талаботи муштариён, паҳн кардани технология, малака ва иттилоотро фаро 

мегиранд.  

Иқтисодчии ватанӣ М.А. Ҷураев ақидаи М. Портерро тақвият бахшида, 

чунин мепиндорад, ки “кластери минтақавӣ” ин корхонаҳо, фирмаҳо ва ширкатҳои 

аз ҷиҳати техникию технологӣ ба ҳам вобастае мебошанд, ки дар ҳудуди муайян 

марказонида шудаанд, инчунин, инфрасохтори хизматрасонандаи онҳо дар асоси 

манфиатҳои иқтисодӣ муттаҳид шудаанд ва барои амалинамоии технологияҳои 

инноватсионӣ бо дастгирии бевоситаи мақомоти давлатӣ ва минтақавӣ равона 

шуда, мақсади ниҳоии онҳо таъмини самараи синергетикӣ дар асоси истифодаи 

бартариятҳои рақобатии якдигарӣ мебошад13. 

 
12 Портер, М. Э. Конкуренция / Пер. с англ.: уч.пос. [Текст]/ М.Э.Портер. - М.: Вильямс, 2005. - 608 с. 
13 Джураев, М.А. Формирование регионального хлопкового кластера (на материалах Хатлонской 

области): диссертация на соис-е уч. степ. к.э.н. по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (региональная экономика) [Текст]/ М.А. Джураев. – Душанбе, 2019.  – С. 23. 
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 Дар марҳилаи кунунии рушди иқтисодӣ истифодаи назарияи кластерӣ 

барои ҳалли самараноки масъалаҳои амалии ташкили ҳамгироии ҳудудию 

истеҳсолӣ дар минтақа имконпазир мебошад. Тибқи он сохтори истеҳсолии 

минтақа бояд дар самте рушд кунад, ки истифодаи маҳсулоти як соҳаро барои 

эҳтиёҷоти якчанд соҳаи дигар фароҳам оварад. Ҳамин тариқ, миёни тамоми 

соҳаҳои дар маҳалли мазкур пешниҳодгардида алоқаи устуворе роҳандозӣ 

мегардад, ки имкон медиҳад ин соҳаҳоро дастгирӣ намуда, ба муътадилсозии 

иқтисодиёти минтақа саҳм гузорад. 

Мавзуи кластер дар асарҳои бисёр иқтисоддонҳо минбаъд низ инкишоф 

ёфтааст. Ҳамин тариқ, М. Энрайт консепсияи кластерҳои минтақавиро ҳамчун 

агломератсияи аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ҷудогардидаи ширкатҳои ба ҳам алоқаманд 

пешниҳод кардааст14. Донишманди амрикоӣ С. Розенфелд чунин ақида дорад, ки 

як тамаркузи ҳудудии анбуҳи қатъии ширкатҳои ба ҳам наздик барои ташаккули 

низоми истеҳсолӣ ё иҷтимоии маҳаллӣ - кластер кофӣ нест. Он бояд «барои 

транзаксияи истеҳсолӣ, муколама ва робитаи байни корхонаҳои хурду миёна» 

роҳҳои фаъоли пайваст дошта бошад15. Иқтисодшиноси дигари амрикоӣ В. Прайс 

зимни тафсири кластер ва модели кластерии рафтори корхонаҳо таваҷҷуҳро ба 

шарикии давлату бахши хусусӣ, барқарорсозии эътимоди байни ҳукумат ва 

соҳибкорон, инчунин, ба раванди муттаҳидсозии ширкатҳои ҷудо дар шакли 

ҷамъияти соҳибкорон равона мекунад16. 

Е.В. Куркудинова баррасии се таърифи кластерро қайд мекунад: 

1) шаклҳои дар доираи минтақа маҳдудгаштаи фаъолияти иқтисодӣ зимни 

бахшҳои ба ҳам наздик, ки одатан ба ин ё он муассисаҳои илмӣ марбутанд (ПИТ, 

донишгоҳҳо); 

 
14 Enright, M. J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results. - Working Paper, Institute 

of Economic Policy and Business Strategy: Competitiveness Program, University of Hong Kong, Sun Hung Kai, 
2000. -21 p. - Режим доступа: http:// www.paca- online.org/cop/docs/Michael_Enright__ 
Survey_on_the_characterization_of_regional_clusters.pdf. 

15 Rosenfeld S.A. Bringing Business Clusters into the Mainstream of Economic Development // European 

Planning Studies. - 1997. - № 5. - Р. 3-23. – . [электронный ресурс], Режим 
доступа: https://www.researchgate.net/publication/ 237446231, (дата обращения: 24.05.2021). 

16 Прайс В. Поддержка развития производства на Подолье путем применения концепции кластеров 

[Текст]/ В.Прайс, М.П. Войнаренко, О.В. Костишина // Вестник технологического университета Подолье. - 
1999.- № 4.- С. 21-24. 
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2) занҷираҳои амудии истеҳсолӣ; бахшҳои ба қадри хеле танг 

муайяншуда, ки дар онҳо марҳилаҳои ҳамҳудуди раванди истеҳсолот мағзи (ядрои) 

кластерро ташкил медиҳанд. Ба ин категория, инчунин, шабакаҳое, ки дар атрофи 

ширкати асосӣ ташкил меёбанд, дохил мешаванд; 

3) соҳаҳое, ки дар сатҳи баланди муттаҳидшавӣ (агрегатсия) ё якшавӣ 

муайян карда шудаанд17.  

Дар адабиёти иқтисодӣ, инчунин, мафҳумҳои ба ҳам алоқаманди зерин 

дучор меоянд: кластери минтақавӣ, кластери илмию истеҳсолӣ, кластери 

инноватсионӣ, кластери саноатӣ, кластери таҳсилотӣ ва дигарон. Масалан, 

кластери минтақавӣ сохтори шабакавиест, ки намояндагони ҳокимият, ҷамъиятҳои 

тиҷоратӣ ва ташкилотҳои ҷамъияти шаҳрвандии дар атрофи мағзи фаъолияти 

рақобатпазири иқтисодӣ ҷамъомадаро дар бар мегирад. Кластери инноватсионӣ 

гурӯҳи корхонаҳои мақсаднок ташаккулёфтаест, ки дар заминаи марказҳои тавлиди 

донишҳои илмӣ ва ғояҳои соҳибкорӣ, тайёр кардани мутахассисони баландихтисос 

амал менамоянд. Кластери саноатӣ гурӯҳи корхонаҳои ҳамгирои ташаккулёфтаест, 

ки бо мақсади тавлид, тақсим, мубодила ва истеъмоли молу маҳсулот ва 

хизматрасониҳои саноатӣ ташкил шудаанд. 

М. Портер кластерҳоро муайян намуда, ба се хусусияти онҳо диққати худро 

равона месозад: маҳдудияти ҷуғрофӣ, робита миёни корхонаҳо ва ҳамбастагии 

технологӣ. С.Розенфелд ноилгардии самараи синергетикиро тавассути ҳамкорӣ 

медонад, Э. Фезер – таъсир ба рушди инноватсионии минтақаро дар назар дорад. 

M. Энрайт кластерро ҳамчун иттифоқҳои дарозмуддат дар соҳаи истеҳсолот 

мешуморад. М. Воинаренко ҳангоми омӯзиши кластер мафҳуми “5-И”-ро ташаккул 

медиҳад, ки шароитро барои фаъолияти муваффақонаи кластер муайян мекунанд: 

муносибати зич миёни иштирокчиён, кооператсия ва рақобат, такя ба талаботи 

бозор. А. Мигрепян қобилияти кластерро барои таъмини мавқеъҳои рақобатпазир 

дар бозорҳои соҳавӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ таъкид менамояд. A. Праздничних кластерро 

 
17 Куркудинова Е. В. Кластерный подход как технология управления экономическим развитием региона. 

[электронный ресурс], Режим доступа: ecsocman.hse.ru›data/2011/03/22/1268220201/35.pdf. (дата обращения: 
24.05.2021) 
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ҳамчун сохтори мукаммал, ки рақобатпазирии иштирокчиёни онро баланд 

мебардорад, баррасӣ менамояд. А.Р. Аликулов кластерро маҷмуи субъектҳои 

хоҷагидории бо ҳам алоқаманд ва вобастаи соҳаҳои асосӣ ва ёридиҳанда, ки 

сохтори ташкилию иқтисодии муттаҳидшуда дошта, дар як ҳудуд ҷойгиранд ва 

фаъолияти худро бо мақсади ягона равона намудаанд, маънидод мекунад18. 

Таърифҳои таҳлилгардида оид ба кластер дар ҷадвали 1 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 1.1.1. - Равишҳои асосӣ дар таърифи мафҳуми “кластер”* 

Муаллиф  Таъриф  

М. Портер 

(1990) 

Гурӯҳи ширкатҳои алоқаманди аз рӯи аломати ҷуғрофӣ консентратсияёфта; 

таъминкунандаи махсус, таъминкунандаи хизматрасониҳои фирмаҳо – дар 

соҳаҳои дахлдор ва инчунин, ташкилотҳои бо фаъолияти онҳо алоқаманд 

(масалан, донишгоҳҳо, агентиҳои стандартизатсия ва иттиҳодияҳои тиҷоратӣ) 

дар соҳаҳои муайян рақобаткунанда, вале фаъолияти муштаракро пешбаранда.  

М. Энрайт 

(1996) 

Кластери минтақавӣ – гурӯҳҳои саноатӣ, ки аъзоёнашон дар наздикии 

мустақими ҳамдигар қарор доранд. 

Ц. Якобс (1996) 

Муттаҳидсозии ҷуғрофӣ ё фазоии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ, муносибатҳои 

уфуқӣ ва амудӣ миёни соҳаҳои саноат, истифодаи технологияҳои умумӣ, 

мавҷудияти иштирокчии асосӣ ва инчунин, сифати шабакаҳои ширкатҳо ва 

кооператсияи онҳо. 

С. Розенфелд 

(1997) 

Консентратсияи корхонаҳое, ки самараи синергетикиро бо сабаби наздикии 

ҷуғрофӣ ва вобастагии мутақобила ба даст оварда; консентратсияи маҳдуди 

ҷуғрофии намудҳои шабеҳ, алоқаманд ё шаклҳои иловагии фаъолияти тиҷоратӣ, 

бо каналҳои фаъол барои муомилоти касбӣ, коммуникатсия ва муколама, 

инфрасохтори махсус бозорҳои меҳнат ва хизматрасонро муайян намуда, бо 

имконият ва таҳдидҳои умумӣ рӯ ба рӯ мешавад. 

Э. Фезер (1998) 
Муассисаҳои алоқаманд ва дастгирикунанда, ки дар натиҷаи ин муносибат 

рақобатпазирии инфиродии худро боло мебардоранд.  

А. Мигранян 

(2002) 

Консентратсияи шаклҳои нисбатан самаранок ва бо ҳам алоқаманди фаъолияти 

иқтисодӣ, ки ширкатҳои муваффақ амалӣ гардонида, мавқеъҳои рақобатиро дар 

бозорҳои соҳавӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ таъмин мекунанд. 

М. Войнаренко 

(2003) 

Консепсияи «5-И»: Ҳамгироӣ, Ташаббускорӣ, Ҳавасмандӣ, Инноватсия, 

Иттилоот, ки шартҳои фаъолияти самарабахши кластерҳо мебошанд, бо 

муносибатҳои зич миёни иштирокчиёни он, кооператсия ва рақобат, нигаронӣ ба 

талаботи бозор ва набудани ихтилоф бо стратегияи рушди минтақа тавсиф карда 

мешаванд. 

А. 

Праздничних 

(2003) 

Организм ё «экосистемаи минтақавӣ», ки рақобатпазирии аъзоёни кластерро 

таъмин менамояд 

В. Третяк 

(2004) 

Консентратсияи соҳавӣ ё ҷуғрофии корхонаҳо, ки имконияти ноилгардии 

самараи “иқтисоди беруна”-ро тавассути ҳамкорӣ бо таъминкунандагон ва 

таъсиси гурӯҳи ширкатҳои доираи фаъолияташон маҳдуд фароҳам меорад.  

А.Б. 

Мирсаидов  

(2016) 

Ҳамчун категорияи иқтисодие, ки равандҳо ва муносибатҳои навро дар соҳаи 

ташаккули сохторҳои рақобатпазири иқтисодиёт ифода менамояд.  

 
18 Аликулов, А.Р. Обоснование механизма формирования и развития регионального банковского кластера 

(на материалах Центрального Таджикистана): диссертация на соис-е уч. степ. к.э.н. по специальности 08.00.05 
- Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) и 08.00.10 - Финансы, денежное 
обращение и кредит [Текст]/ А.Р. Аликулов. – Душанбе, 2019.  – С. 29. 
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Давоми љадвали 1.1.1. 

Ф.Б. 

Маҳмадиев 

(2016) 

Ташаккули кластери минтақавии истеҳсоли гандум, аз нуқтаи назари назарияи 

умумии кластерикунонӣ, ки аз васеъшавии тамоюлҳои мутобиқшавии назарияи 

кластерикунонӣ бо хусусиятҳои тахассусии объекти тадқиқот шаҳодат 

медиҳанд. 

С.Д. Исвалиев 

(2017) 

Ба маънидоди мафҳуми кластери минтақавӣ аз нуқтаи назари фаъолияти он дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон илова намуда, васеъшавии ҷараёнҳои мутобиқшавии 

моҳият ва нақши онро дар мафҳумҳои маъмул бо шароитҳои аниқи иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, ки таъмини самаранокии баланди онҳоро ҳангоми истифода дар ҳалли 

вазифаҳои иҷтимоию иқтисодӣ исбот менамояд, пешниҳод намудааст. 

М.И. 

Ҳайдарзода  

(2018) 

Ин шабакаи як қатор ташкилоту корхонаҳо ва инфрасохтори онҳоро 

иҳотакунанда мебошад, ки бо мақсади камкунии хароҷот, баландбардории 

рақобатпазирӣ тавассути якҷоякунонӣ ва нисбатан самаранок истифодабарии 

захираҳо ташкил шудааст. 

Меҳроби И.Х. 

(2018) 

Мафҳуми “кластери саноатӣ”-ро ҳамчун шакли махсуси ташкили 

байниҳамдигарии муносибатҳои истеҳсолӣ, технологӣ, илмӣ ва тиҷоратии 

корхонаҳои соҳа муайян намудааст, ки ташаккул ва рушди устувори онҳо аз 

мавҷудияти шароитҳо оид ба равандҳои муайяни интихоби шаклҳо ва намудҳои 

кластерҳои оянда, ки ба шаклҳои муносиби ҳамгироии амудии ҷараёнҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ мутобиқат менамоянд, вобаста аст. 

У.Х. Абдуллоев 

(2019) 

Кластери минтақавии сохтмонӣ ҳамчун маҷмуи корхонаҳое, ки корҳои 

сохтмонии асосӣ ва иловагиро иҷро намуда, дар ҳудуди муайяни ҷуғрофӣ ҷойгир 

шуда, дар алоқамандии байни ҳамдигар ҷиҳати амалисозии лоиҳаҳои сохтмонӣ 

дар асоси принсипҳои қулайи байниҳамдигарӣ ва баҳисобгирии манфиатҳои 

тарафайн фаъолият менамоянд. 

А.Р. Аликулов  

(2019) 

Маҷмуи субъектҳои хоҷагидории бо ҳам алоқаманд ва вобастаи соҳаҳои асосӣ 

ва ёридиҳанда, ки сохтори ташкилию иқтисодии муттаҳидшуда дошта, дар як 

ҳудуд ҷойгиранд ва фаъолияти худро бо мақсади ягона равона намудаанд. 

М.А. Ҷураев  

(2019) 

Ин корхонаҳо, фирмаҳо ва ширкатҳои аз ҷиҳати техникию технологӣ ба ҳам 

вобастае мебошад, ки дар ҳудуди муайян марказонида шудаанд, инчунин, 

инфрасохтори хизматрасонандаи онҳо дар асоси манфиатҳои иқтисодӣ муттаҳид 

шудаанд ва барои амалинамоии технологияҳои инноватсионӣ бо дастгирии 

бевоситаи мақомоти давлатӣ ва минтақавӣ равона шуда, мақсади ниҳоии онҳо 

таъмини самараи синергетикӣ дар асоси истифодаи бартариятҳои рақобатии 

якдигарӣ мебошад. 

Ҷ.С. Пириев  

(2019) 

Ин гурӯҳҳои ширкатҳои бомуваффақият рақобаткунанда мебошанд, ки дар 

натиҷаи муттаҳидшавии худ мавқеи рақобатпазириро дар бозорҳои соҳавӣ, 

минтақавӣ, миллӣ ва ҷаҳонӣ таъмин мекунанд. 

Т.Д. Низомова, 

А.П. Муҳсинов 

(2021) 

Кластер ҳамчун воситаи ташкили илмию амалии меҳнати маҷмуи коргарони 

минтақаи муайян бо мақсади баландбардории рақобатпазирии маҷмуи 

ташкилотҳое, ки дар минтақа ҷойгиранд, тавассути ташкили муносибатҳое, ки 

ба кластерҳо хосанд, баромад мекунад. 

Муаллиф 

Кластер ин маҷмуи корхонаҳоест, ки бо мақсади ҳалли масъалаҳои тамоми 

давраҳои такрористеҳсол дар асоси ягонагии илмӣ, техникӣ, технологӣ ва 

ташкилию иқтисодӣ ҳамкорӣ намуда, рақобатпазирии соҳаҳоро таъмин 

менамоянд. 

   *Сарчашма: аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст.    

Таҳлили равишҳои асосӣ оид ба муайянкунии кластерҳо нишон дод, ки 

кластер ин маҷмуи корхонаҳоест, ки бо мақсади ҳалли масъалаҳои тамоми 

давраҳои такрористеҳсол аз истеҳсолот то тақсимот ҳамкорӣ намуда, 

рақобатпазирии соҳаҳоро таъмин менамоянд. 
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Ба ақидаи М.И. Ҳайдарзода кластер – ин шабакаи як қатор ташкилоту 

корхонаҳо ва инфрасохтори онҳоро иҳотакарда мебошад, ки бо мақсади камкунии 

хароҷот, баландбардории рақобатпазирӣ тавассути якҷоякунонӣ ва нисбатан 

самаранок истифодабарии захираҳо ташкил шудааст19.  

Бори аввал консепсияи кластери минтақаро М. Энторт муаррифӣ карда, онро 

ҳамчун гурӯҳи корхонаҳои саноатии ба ҳам наздик муайян намуд20. Се навъи 

асосии кластерҳо ҷудо карда мешаванд21: 

-кластерҳо бо шаклҳои маҳдуди минтақавии фаъолияти иқтисодӣ дар дохили 

соҳаҳои ба ҳам алоқаманд, ки одатан бо ин ё он муассисаи илмӣ (пажӯҳишгоҳ, 

донишгоҳ ва ғайра) пайваст мебошанд; 

 -кластерҳо бо робитаҳои амудии истеҳсолӣ дар соҳаҳои маҳдуди фаъолият дар 

назди ширкатҳои асосӣ ё шабакаи корхонаҳои асосӣ, ки равандҳои истеҳсол, 

таъминот ва фурӯшро фаро мегиранд, ташкил ёфтаанд; 

 -кластерҳои соҳавӣ дар шаклҳои мухталифи истеҳсолот бо сатҳи баланди 

ҳамроҳшавӣ (масалан, «кластери кимиёвӣ») ё дар сатҳи нисбатан баланди 

ҳамроҳшавӣ (масалан, «кластери аэрокайҳонӣ»).  

Ҳафт хусусияти асосии кластерҳоро ҷудо месозанд, ки омезиши онҳо то як дараҷа 

барои ҳар кадоми онҳо хос аст22: 

- ҷуғрофӣ - вақте ки таъсиси кластерҳо ба як минтақаи муайян вобастагӣ дорад, аз 

кластерҳои маҳаллӣ (мева ва сабзавот) шурӯъ намуда, то маҳалҳои воқеан глобалӣ, 

масалан кластери аэрокайҳонӣ; 

- уфуқӣ – якчанд соҳаҳо/бахшҳо бо ҳуқуқҳои баробар ба кластери нисбатан калон 

дохил мешаванд; 

 
 19 Хайдарзода М.И.  Формирование и развитие региональных текстильно-швейных кластеров (на 

материалах Центрального Таджикистана)/ дисс. на соис-е уч. степ. к.э.н. по специальности 08.00.05 - 
Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика) – Душанбе -2018. – С. 30. 

 20 Захаров В, Промышленные кластеры и экономический рост // Проблемы теории и практики 
управления. 2006. № 12. С. 19-23. 

 21 Пилипенко, И.Р. Кластерная политика в России / И.Р. Пилипенко // Общество и экономика. - 2008. - 
№8. - с. 5-12. 

 22 Семенов С. Кластерная политика и ее организация / С. Семенов // Государственная служба; - 2009. - № 
4. - С. 19-23. 
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- амудӣ - кластерҳоро бо алоқаҳои иерархиявии марҳилаҳои омехтаи раванди 

истеҳсолӣ ё инноватсионӣ тавсиф мекунад; 

 - паҳлӯӣ - муттаҳидгардии соҳаҳои мухталифи як соҳаро дар кластер инъикос 

менамояд, ки натиҷаро аз ҳисоби самараи миқёс таъмин карда, ба имкониятҳои нав 

оварда мерасонад; 

 - технологӣ - маҷмуи истеҳсолотеро инъикос мекунад, ки бо ҳамон як технология 

алоқаманд мебошанд; 

 - марказӣ - кластери ширкатҳое, ки дар атрофи як маркази пешсафи корхонаи азим, 

муассисаи илмӣ ё донишгоҳ мутамарказ гардидаанд; 

- хушсифат - кластери ширкатҳоеро муайян мекунад, ки дар ҳамаи самтҳои 

ҳамкорӣ такмил ёфта, ба баландбардории рақобатпазирии ҳар як узв мусоидат 

намуда, ба ин васила вазъи иқтисодии тамоми ҷомеаро беҳтар мекунад. 

Ҳамин тариқ, ҳанӯз фаҳмиши ягонаи «кластер» вуҷуд надорад. Дар таърифҳои 

дар боло овардашуда таъкид шудааст, ки кластер ин як шабакаи ташкилотҳо ва 

инфрасохтори атрофи он мебошад, ки бо мақсади кам кардани хароҷот, баланд 

бардоштани рақобатпазирӣ бо роҳи якҷоякунӣ ва истифодаи боз ҳам самараноки 

захираҳо таъсис дода шудааст.  

Аммо, мо бар ин ақидаем, ки дар кластерҳои инноватсионӣ бояд 

муттаҳидсозии неруи молиявӣ, илмӣ, таҳсилотӣ ва истеҳсолӣ, ҷузъи инноватсионӣ 

ва истеҳсолӣ, инчунин, сохторҳои таълим, илм ва истеҳсолот ба амал оянд. 

Ҳамин тавр, ба назари мо, кластери инноватсионии саноатӣ гурӯҳи ширкатҳои 

аз ҷиҳати ҷуғрофӣ маҳдудкардашудаи дар робитаи мутақобила қарордошта 

мебошад, ки таъминкунандаи таҷҳизот, ҷузъҳои пурракунанда, хизматрасониҳои 

махсус, инфрасохторҳо буда, фарогири институтҳои илмию тадқиқотӣ, 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва дигар ташкилотҳое мебошанд, ки ҳамдигарро 

пурра намуда, афзалиятҳои рақобатии ширкатҳои алоҳида ва дар маҷмуъ кластерро 

тақвият мебахшанд. 

Барои омӯзиши унсурҳои алоҳидаи кластерҳои инноватсионии саноатии 

Тоҷикистон ва ҷустуҷӯи роҳҳои такмил додани онҳо набудани механизми 

асосноккардашудаи маблағгузории онҳо монеаҳои ҷиддӣ эҷод мекунад. 
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Маҷмуи роҳу воситаҳои ташкили муносибатҳои молиявӣ, ки ҷомеа бо мақсади 

таъмини шароити мусоид барои рушди иқтисодӣ истифода мебарад, ба маънои 

густурдааш механизми маблағгузорӣ ба шумор меравад. Механизми маблағгузорӣ 

фарогири намудҳо, шаклҳо ва усулҳои ташкили муносибатҳои молиявӣ, роҳҳои 

муайянкунии миқдории онҳо мебошад. 

Сохтори механизми маблағгузорӣ хеле мураккаб матраҳ мегардад. Ба он 

унсурҳои гуногун, ки ба муносибатҳои гуногуни молиявӣ мувофиқат менамоянд, 

ворид гаштаанд. Истифодаи миқдори зиёди унсурҳои механизми маблағгузориро 

маҳз афзунии муносибатҳои молиявии мутақобила пешакӣ муқаррар мекунад. 

Барои истифодаи самараноки молия амалисозии банақшагирӣ ва ояндабинии 

молиявӣ аҳамияти калон дорад. Расмикунонии меъёрии роҳу воситаҳои 

татбиқшавандаи ташкили муносибатҳои молиявӣ (андозҳо, хароҷот ва ғ.), назорат 

аз болои истифодаи дурусти намудҳо, шаклҳо ва усулҳои гуногуни муносибатҳои 

молиявӣ низ муҳиманд. 

Оид ба муқаррарсозии сохтори механизми маблағгузорӣ нуқтаҳои назари 

зиёде мавҷуданд. 

Сохтори механизми маблағгузориро А.М. Литовских дар доираи панҷ унсури 

ба ҳам алоқаманди зерин баррасӣ менамояд: 

- усулҳои молиявӣ; 

- фишангҳои молиявӣ; 

- таъминоти ҳуқуқӣ; 

- таъминоти меъёрӣ; 

- таъминоти иттилоотӣ23. 

Муаллифони дигар (Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, Э.Б. Стародубтсева) 

мафҳуми механизми маблағгузориро дар ҷанбаи дигар тафсир мекунанд. Ҳалқаҳои 

(унсурҳои) асосии механизми маблағгузорӣ инҳоянд: 

- банақшагирӣ ва ояндабинии молиявӣ; 

- нишондиҳандаҳои молиявӣ, меъёрҳо ва лимитҳо;  

 
23 Литовских А.М., Шевченко И.К. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебное пособие. Таганрог: 

Изд-во ТРТУ, 2003. 135 с. 
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- идоракунии молия; 

- фишангу ҳавасмандгардониҳои молиявӣ; 

- назорати молиявӣ. 

Ин ҷо нуқтаи назари зикршударо мавриди баррасии муфассал қарор медиҳем. 

Механизми маблағгузорӣ аз маҷмуи унсурҳои асосии таъсиррасонӣ ба таҳия ва 

амалисозии тасмимгириҳои идоракунӣ дар соҳаи фаъолияти молиявӣ иборат 

мебошад. 

Шароит барои тамаркузи соҳаҳои истеҳсолоти баландтехнологӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бинобар сабабҳои гуногун, чун анъана, дар доираи маҷмааи 

саноатии кишвар фароҳам оварда шудааст. Саноат қариб дар тамоми давраи 

шӯравӣ қувваи пешбарандаи татбиқи технологияҳои нав буд. Ташаккули кластерҳо 

айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баъзе соҳаҳои фаъолият, то ҳадди камтар 

дар пахтакорӣ, мошинсозӣ, коркарди чӯб, саноати автомобилсозӣ, фармасевтӣ ва 

асбобсозӣ имконпазир аст. На дар ҳама минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар 

маҷмуъ муҳити чандон мусоиди институтсионалӣ барои ташаккули кластерҳо 

муҳайёст ва на дар ҳама ҷо инфрасохтори барои рушди кластерҳо зарурӣ (нақлиётӣ, 

энергетикӣ, таълимӣ ва ғайра) мавҷуд аст.  

Ҳамин тарз, омилҳои боздоранда барои ташаккул ва рушди кластерҳо дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон айни замон инҳоянд: 

-  сифати пасти идоракунии соҳибкорӣ, набудани самтгирии бисёр корхонаҳо 

ба бозори байналмилалӣ; 

- сатҳи пасти рушди сохторҳои кооператсионии ҳудудӣ, ки маъмулан дар 

сатҳи давлатӣ ва ҷаҳонӣ вазифаи таҳия ва татбиқи афзалиятҳоро барои пешбурди 

манфиатҳои соҳибкории минтақавӣ мустақилона ҳал карда наметавонанд; 

- уфуқҳои калони ноилшавӣ ба натиҷаҳои чашмдошт, зеро фоидаи воқеӣ аз 

захираҳои барои ташкил ва рушди кластерҳо андухташуда танҳо пас аз 5-10 сол 

зоҳир мешавад; 

- набудани механизми асоснокшудаи маблағгузории кластерҳои 

инноватсионии саноатӣ. 
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Ба ақидаи мо, омилҳои асосии дар адабиёти илмӣ қайдшудаи ба ташаккулёбии 

кластерҳо мусоидаткунанда инҳоянд: 

- вазъи мусоиди иқтисодию ҷуғрофии қаламрав ва ҷолибияти баланди 

сармоягузории он; 

-  инфрасохтори нақлиётии (роҳи автомобилӣ, роҳи оҳан ва ғ.) хуб 

тараққикарда; 

- мавҷудияти соҳаҳои истеҳсолоти калони рақобатпазир; 

- мавҷудияти марказҳои калони илмию таҳқиқотӣ; 

- зичии кофии аҳолӣ ва иқтидори сифатноки илмию кадрӣ. 

Ҳамин тавр, зимни баррасии фасли якум чунин хулосаву дастовардҳои 

хусусияти навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки танҳо ба шарти ташаккули марказҳои 

нави рушди иқтисодие, ки барои муттаҳид кардани иқтидори илмӣ, таҳсилотӣ ва 

истеҳсолӣ нигаронида шуда, ба таъмини тақвияти рақобатпазирии корхонаҳо, 

ташкилотҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва муассисаҳои таҳсилотӣ қодир буда, ба рушди 

иқтисодиёт таъсири фузунсозанда (мултипликативӣ) расонида, ба ҷалби 

сармоягузориҳо ва ташкили ҷойҳои нави корӣ мусоидат мекунанд, гузариши 

иқтисодиёти Тоҷикистонро ба навъи инноватсионии рушд имконпазир мегардонад. 

Кластерҳои инноватсионии дар айни замон фаъолона ташаккулёбанда метавонанд 

ба чунин марказҳо табдил ёбанд.  

2. Дар натиҷаи омӯзиши тадқиқотҳои илмӣ, таҳлили равишҳои асосӣ оид 

ба муайянкунии кластерҳо маънидоди муаллифӣ оид ба кластерҳо пешниҳод шуд, 

ки тибқи он - кластер ин маҷмуи корхонаҳоест, ки бо мақсади ҳалли масъалаҳои 

тамоми давраҳои такрористеҳсол, дар асоси ягонагии илмӣ, техникӣ, технологӣ ва 

ташкилию иқтисодӣ ҳамкорӣ намуда, рақобатпазирии соҳаҳоро таъмин менамоянд; 

3. Зимни тадқиқот омилҳои боздоранда ва мусоидаткунандаи 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян 

карда шуданд. Ба омилҳои боздоранда инҳоро шомил кардан мумкин: сифати пасти 

идоракунии соҳибкорӣ, набудани самтгирии бисёр корхонаҳо ба бозори 

байналмилалӣ; сатҳи пасти рушди сохторҳои кооператсионии ҳудудӣ; уфуқҳои 
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калони ноилшавӣ ба натиҷаҳои чашмдошт; набудани механизми асоснокшудаи 

маблағгузории кластерҳои инноватсионӣ. Ба омилҳои асосии мусоидаткунанда 

инҳоро шомил кардан мумкин аст: вазъи мусоиди иқтисодию ҷуғрофии қаламрав 

ва ҷолибияти баланди сармоягузории он; инфрасохтори нақлиётии хуб 

тараққикарда; мавҷудияти соҳаҳои истеҳсолоти калони рақобатпазир; мавҷудияти 

марказҳои калони илмию таҳқиқотӣ; зичии кофии аҳолӣ ва иқтидори сифатноки 

илмию кадрӣ. 

 

1.2. Асосҳои методӣ ва фишангҳои молиявии маблағгузории ташаккули 

кластерҳои инноватсионии саноатӣ 

Таҳлили адабиёти илмиву таҷрибаи хориҷӣ дар соҳаи маблағгузории 

ташаккули кластерҳои саноатӣ нишон медиҳад, ки се равиши методӣ - консепсия 

ва ё модели асосии сиёсати кластерӣ – либералӣ, дирижистӣ ва омехта амалӣ 

мегардад. 

Стратегияи кластери либералӣ барои он кишварҳое хос аст, ки ба таври 

анъанавӣ сиёсати либералии иқтисодиро пеш мебаранд (ИМА, Британияи Кабир, 

Австралия, Канада). Омилҳои асосӣ он аст, ки кластер организми бозорӣ буда, 

нақши давлат хеле кам аст ва танҳо ба рафъи монеаҳои рушди табиии он вобаста 

буда, дахолати бевоситаи давлатро дар бар намегирад.  

Сиёсати кластерӣ аз ҷониби мақомоти он кишварҳое, ки дар ҳаёти иқтисодии 

кишвар фаъолона иштирок мекунанд (Фаронса, Корея, Сингапур, Ҷопон, Шветсия, 

Финляндия, Словения) амалӣ карда мешавад. Дар чунин кишварҳо давлат дар 

раванди ташаккули кластер нақши фаъолтар мебозад. Сиёсати мазкур маҷмуи 

тадбирҳоро дар бар мегирад - аз интихоби самтҳои афзалиятнок ва маблағгузории 

барномаҳои рушди кластерҳои саноатӣ то ба вуҷуд овардани мақсадноки омилҳои 

асосии рушди бомуваффақияти онҳо. Хамин тавр, намояндагони самтҳои 

дирижистӣ мустақилона минтақаро барои ташкили кластер интихоб мекунанд, 

ҳадафмандона инфрасохтори кластерҳои афзалиятнокро ба вуҷуд меоранд, 

инчунин, ҳаҷми маблағгузории онро муайян мекунанд.  
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Консепсияи омехта дастовардҳои консепсияи сиёсати кластерии саноатии 

либералӣ ва дирижистиро дар бар гирифта, барои ҷоннокнамоии рақобатпазирии 

иқтисодиёт ва ташаккули кластерикунонии саноат бештар мусоидат мекунад. 

Зимни тадқиқот мо ба хулосае омадем, ки барои кишвари мо татбиқи консепсияи 

омехта самараноктар аст, ки ин ақидаро аксари олимони муосир низ исбот 

менамоянд. 

Дар натиҷаи омӯзиш муайян карда шуд, ки дар муқаррароти илмӣ ва 

тавсияҳои методии муносибати таҳияшуда оид ба такмили механизми 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ муайян карда шудааст, ки 

сиёсати бисёрсатҳаи кластерӣ бояд нисбат ба кластерҳои фазоии ғайримарказӣ ва 

рушди ташаббусҳои кластер татбиқ карда шавад. Вобаста ба ин, аз нигоҳи амалӣ 

бошад, афзалиятан сиёсати кластерӣ бояд дар стратегияҳои кластерии мутамарказ 

татбиқ карда шавад24 (расми 1.2.1.). 

Ҳадафи асосии ташаккул ва рушди маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластери саноатӣ дар Тоҷикистон, ба андешаи мо, бояд таъмини суръати баланди 

рушди иқтисодӣ ва диверсификатсияи иқтисод тавассути баланд бардоштани 

рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ (ва ширкатҳои марбута) ва фароҳам овардани 

шароити мусоид барои рушди соҳибкории саноатӣ мебошад. 

Ҳамзамон, сиёсати маблағгузории ташаккули кластери саноатӣ бояд ба 

фароҳам овардани шароит барои ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ равона 

карда шавад, аммо на ба сохтани сунъии худи кластерҳо. Принсипҳои асосии 

ташаккули сиёсати бисёрсатҳаи кластерӣ, ки зарурати ҷоринамоӣ доранд,25 дар 

расми 1.2.1. оварда шудаанд. 

 
24 Фокусная кластерная стратегия является стратегией концентрации коммуникативных взаимодействий 

носителей государственных и отраслевых кластерных стратегий на определенных типах кластерных 
образований и долговременном проектировании отношений с ними. Подробнее см.: С. Ketels, G. Lindqvist> 
0. Solveli, The Cluster Initiative Greenbook. The Competitiveness Institute f VINNOVA, Gothenburg, 2003; 
Andcrsson Т., Hansson Е., Serger S.S., Sorvik J. The Cluster Policies Whitebook. - Malntfk IKED, 2004; C, Ketcls, 
G, Lindqvist, 6. Sftlvell. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies // Center for Strategy and 
Competitiveness - Stockholm, 2006. 

25 Портер M. Конкуренция: Пер. с англ. - М.: Изд. Дом «Вильямс», 2006, с. 323. 
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Расми 1.2.1. – Механизми интихоби сиёсати маблағгузории ташаккули 

кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон * 
*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Тавре аз таҳлили расми 1.2.1 бармеояд, сиёсати маблағгузории ташаккули 

кластери саноатӣ дар Тоҷикистон бояд "ба ташаккули шакли махсуси тафаккури 

сиёсӣ ва давлатӣ мусоидат кунад, ки аз доираи ниёзҳои умумии иқтисод берун 

бошад". Он бояд механизми таҳқиқ ва татбиқи стратегияи рушди инноватсионии 

саноатиро, ки дар шароити муосир зарурист, хусусиятҳо ва афзалиятҳои 

фарқкунандаи он бо назардошти рақобати ҳамаҷонибаи динамикӣ ва пайвастани 

мушкилоти сатҳи мезо ва макро бо фаъолияти корхонаҳои мушаххас дар сатҳи 

микроэлементҳоро таъмин намояд.   

Стратегияи кластерии мутамарказ нисбат ба кластерҳои андозагириро 

баррасӣ менамоем. Дар натиҷаи таҳқиқот маълум гардид, ки дар замони муосир дар 

Тоҷикистон як қатор иқтидорҳо ҷиҳати ташаккули кластерҳои андозагирии 

(амалкунанда ва потенсиалӣ) металлургияи сиёҳ, ранга, металлургия, коркарди чӯб 

ва ғайра мавҷуданд. Афзалиятҳои татбиқи стратегияи кластерӣ дар робита бо 

кластерҳои ғайримуҳимми саноатӣ, ба андешаи мо, инҳоянд: фароҳам овардани 

шароити мусоид барои рушди онҳо, сарчашмаҳои маблағгузории қулай ва дастрас, 

ҳавасмандгардонии рақобат, баланд бардоштани сифати таҳсилот, мусоидат ба 

вуруди ширкатҳо ба бозорҳои хориҷӣ.  

Истифодаи муносибати кластерӣ айни замон ба яке аз самтҳои калидии 

сиёсати иқтисодӣ табдил меёбад. Аммо, амалисозии ин муносибат, бахусус дар 

марҳилаҳои ибтидоии он, хароҷоти зиёди молиявиро талаб мекунад. Зимнан, барои 

Принсипҳои ташкил, ҳадафҳо, сарчашмаи маблағгузориҳо, роҳҳои ташкил ва 

усулҳои гузаронидани сиёсати кластерӣ дар сатҳҳои гуногуни идоракунӣ нисбат ба 

намудҳои гуногуни кластерҳои саноатӣ 

Интихоби афзалиятнок, муайян кардани самтҳо, таркиб, иҷрокунандагон, вақт, манбаъҳо- 

маблағгузориҳо ва воситаҳои татбиқи стратегияҳои кластери мутамарказ 

Дар робита бо кластерҳои 

саноатии ғайрифазоӣ 

Дар робита ба кластерҳои 

фазоии саноатӣ 

Вобаста ба ташаббусҳои 

кластерӣ дар саноат 
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рушди иқтисоди минтақа, ҳавасмандгардонии шуғл, баланд бардоштани 

рақобатпазирии минтақавӣ ва гузариш ба роҳи инноватсионии рушд ҳанӯз ба қадри 

кофӣ татбиқи муносибати кластерӣ, алалхусус таҷрибаи Тоҷикистон омӯхта 

нашудааст. Ба андешаи мо, таҷрибаи байналмилалии татбиқи сиёсати иқтисодии ба 

кластер самтгиришударо низ мавриди омӯзиши амиқ қарор додан зарур аст. 

Тибқи маърузаи Созмони Ҳамкории Иқтисодӣ ва Рушд (OECD) "Кластерҳои 

минтақавии рақобатпазир: муносибатҳо ба сиёсати миллӣ", рафъи мушкилоти 

маблағгузории кластерҳои саноатии инноватсионӣ аз ҳалли масъалаҳои зерин 

иборат аст: 

- аввалан, давлат чӣ гуна бояд кластерҳоро дастгирӣ кунад - тавассути фароҳам 

овардани шароит барои фаъолияти онҳо ё дастгирии молиявии бевоситаи 

кластерҳо; 

- дуюм, оё маблағҳои давлатӣ бояд ба маҷмуи васеи кластерҳо ё танҳо ба 

доираи маҳдуди кластерҳои пешсафи минтақавӣ сармоягузорӣ карда шаванд; 

- сеюм, аз нуқтаи назари дастгирии кластерҳо чӣ муҳимтар аст - нигоҳдорӣ ва 

афзоиши ҷойҳои корӣ ё ҷоринамоии технологияҳои нави муҳимми стратегӣ. 

Вилоятҳои Хатлон ва Суғд яке аз минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

мебошанд, ки дар идоракунии рушди минтақавӣ ба омӯзиш ва истифодаи 

муносибати кластерӣ имкониятҳои фарохтар доранд. Зикр намудан лозим аст, ки 

бинобар дар солҳои охир мақоми худро дар рейтинги байналмилалии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз даст додани бисёре аз муассисаҳо, 

тибқи арзёбии экспертон, дар навбати аввал, бо сабаби ҷудо будани таҳсилот аз 

амалия, муттаҳид сохтани таҳсилот ва истеҳсолот, дар маҷмуъ таҳсилот ва 

таҳқиқоти илмӣ тамоюли пешрафта ба шумор меравад. 

Айни замон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон паркҳо ва озмоишгоҳҳои технологӣ ва 

техникии озмоишии инноватсионӣ, ки муассисаҳои таҳсилот олии касбӣ, 

институтҳои илмию тадқиқотӣ, истеҳсолот ва ташкилотҳои инфрасохториро 

муттаҳид мекунанд, ташкил карда шудааст. Қисми зиёди паркҳо дар маркази 

кишвар тамаркуз ёфта, тахассуси онҳо бошад, бо технологияҳои тиббӣ, биологию 
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фармасевтӣ, кимиёвӣ, кишоварзӣ, саноатӣ, барқӣ, инчунин, технологияҳои 

иттилоотии электронӣ маҳдуд аст. 

Бояд қайд намуд, ки айни замон дар кишвар ба шарикии давлат ва соҳибкорӣ 

таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда мешавад, ҳамзамон, татбиқи стратегияҳои рушди 

кластер ҳанӯз дар марҳилаҳои аввал қарор дорад. Гузашта аз ин, дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо монеаҳои ҷиддии дорои хусусияти таърихӣ рӯ ба рӯ шудани рушди 

кластерҳо як далели басо муҳим аст, зеро иқтисоди кишвар берун аз бозор ташкил 

шудааст, бинобар ин, дар бораи кластерҳое, ки бо сабабҳои табиии таърихӣ пайдо 

мешаванд, сухан рондан ғайриимкон аст. Бо вуҷуди ин, аз муваффақиятҳои 

кишварҳои дорои иқтисоди тараққикардаи ҷаҳон хулоса баровардан мумкин аст, 

ки шакли кластерӣ хеле умедбахшу ояндадор аст, рушди он метавонад 

рақобатпазирӣ ва самаранокии иқтисодиёти Тоҷикистонро ба таври ҷиддӣ беҳтар 

созад, аз ин рӯ, мо метавонем зарурати ҳамаҷонибаи ҳам дастгирии молиявӣ ва ҳам 

дастгирии ташкилии рушди кластерҳоро дар Тоҷикистон қайд намоем. 

Ба ақидаи Т.Д. Низомова ва П.А. Муҳсинов, “Барои таъмини саноатикунонии 

босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси инноватсионӣ, зарурати рушди 

кластерикунонии соҳаҳои иқтисоди кишвар пеш меояд”26, ки дар ҳақиқат, барои 

ақиб намондан аз тамоюлҳои саноатӣ ва баъдисаноатии ҷаҳони муосир бе мусоидат 

– маблағгузории ташаккули кластерикунонии саноат, вобастагии кишвари мо аз 

давлатҳои ҷаҳон зиёдтар мегардад, ки мо бояд сари вақт онро бартараф намоем. 

Дар Форуми соҳибкорон ва сармоягузории Россия дар шаҳри Маскав 

баргузоргашта профессор Ҳ.У. Умаров нуқтаи назари худро дар бораи вазъи 

иқтисодиёти Тоҷикистон дар суханронии худ ба унвони «Кластерикунонӣ ҳамчун 

омили рушди соҳибкорӣ» баён намуда, қайд мекунад, ки омилҳои асосии садди 

роҳи рушди кластерикунонии иқтисодиёти Тоҷикистон инҳоянд: монополияи 

давлатӣ, дахолати ҳукуматҳои маҳаллӣ, гаронии андоз, сатҳи баланди фоизи қарз 

ва ғайраҳо. Ҳамин ақидаро М. Портер низ дар ҷиҳати Россия чунин баён мекунад - 

бар хилофи иқтисодиёти нақшавии ба мерос гирифта, ки дар он сиёсати иқтисодӣ 

 
26 Низомова Т.Д., Мухсинов П.А. Стратегия развития легкой промышленности региона 

на основе кластерного подхода: монография/ - Душанбе. – Из. ТНУ, 2021. – 176 с. – С. 44. 
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аз марказ ҳидоят гардида, робитаҳои харидор-таъминкунанда аз нуқтаи назари 

дурбинии миллӣ матраҳ мешаванд, зимнан, сиёсати иқтисодии ба кластер асосёфта 

мустақилияти кофиро дар сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ дар назар дорад. Ғайр аз он, 

тахассуси минтақаҳо дар соҳаҳое, ки онҳо рақобатпазиранд, пешбинӣ гардида, 

интихоби ҷуғрофӣ бошад, ба ҷаззобияти иқтисодии минтақа ва ҷойгиршавии 

ширкатҳо нисбат ба дигар ширкатҳо, бо мақсади аз кластер ба даст овардани ҳадди 

аксари фоида асос меёбад27.  

Ақидаҳо дар бораи хавфҳои хоси барномаҳои дастгирии кластерӣ низ дар 

рисолаи мазкур баён гардидаанд. Аз ҷумла, таъкид мешавад, ки чунин барномаҳо 

ба афзоиши ҷудоӣ дар вазъи иқтисодии минтақаҳо ва инчунин, ба коҳиши сатҳи 

диверсификатсияи иқтисодиёти минтақавӣ боис шуда метавонанд. Гузашта аз ин, 

сармоягузориҳои дарозмуҳлат мушкилоти ба истилоҳ ғайриимкон будани ивази 

афзалиятҳоро дар бахшҳои ҷудогона зоҳир менамоянд, ҳамзамон, оид ба имкони 

дар зердастии шадиди корхонаи пешсаф - ба ном "мағзи кластер" қарор гирифтани 

кластери рушдёбанда нигарониҳо баён карда мешаванд28. 

Ҳамин тариқ, дар рушди кластерҳо давлатҳои аврупоӣ саҳми фаъолона 

гузошта, ташаббусҳои ба ном кластерӣ торафт ба тарзи маъмули пешбурди сиёсати 

саноатӣ табдил меёбанд, ки ин таҷрибаро дар ташаккули кластерҳои саноатии 

кишвар татбиқ намудан саривақтӣ ба ҳисоб меравад. 

Барномаҳои асосии аврупоии кластериро таҳлил намуда, вобаста ба навъи 

сиёсати дар доирааш татбиқшаванда, дар муносибатҳо ба маблағгузории кластерҳо 

мо тағйироти зеринро дарёфтем (ҷадвали 1.2.1):  

 

 

 

 

 
27 Умаров Х.У. Кластеризация как фактор развития предпринимательства/ - Москва, 2019. 

– Форум предпринимателей и инвесторов России;   Китаев В.П. Майкл Портер о России / 
Эхо планеты, №4 – 2004. С. 53-54. 

28 OECD, 2007, Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches, ISBN 978-92-64-02708-4, режим 
доступа: http://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/gmscb_regionalclusters.pdf. 
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Ҷадвали 1.2.1. - Фарқият дар муносибатҳо ба маблағгузории кластерҳо* 

Навъи 

сиёсат 

Муносибати 

пештара 

Муносибати нав Самтҳои барномаҳои кластерӣ 

Сиёсати 

минтақав

ӣ 

Маблағгузори

и ҷойиваз-

кунии 

захираҳо аз 

минтақаҳои 

рушдёфта ба 

минтақаҳои 

буҳронӣ 

Маблағгузории бунёди 

минтақаҳои 

рақобатпазир тариқи 

якҷоясозии захираҳои 

минтақавӣ ва 

субъектҳои соҳибкорӣ 

- ҳадафи сиёсат – кумак ба минтақаҳои 

қафомонда; 

- кумак ба ширкатҳои хурду миёна; 

- муносибати соҳавии густурда; 

- ҳавасмандсозии «гурӯҳҳои рушд» дар 

кластер. 

Сиёсати 

илм ва 

технолог

ияҳо 

Маблағгузори

и лоиҳаҳои 

инфиродӣ 

Маблағгузории 

таҳқиқотҳои муштараки 

вобаста ба истеҳсолот 

ва дорои иқтидори 

тиҷоратӣ 

- сиёсат дар соҳаи технологияҳои 

баланд тамаркуз меёбад; 

- ҳавасмандгардонии тиҷоратисозии 

дониш; 

- кумакрасонӣ ҳам ба ширкатҳои хурд 

ва ҳам ширкатҳои калон 

Сиёсати 

саноатӣ 

Субсидияҳо ба 

ширкатҳо 

- «пешсафони 

миллӣ» 

Дастгирии ниёзҳои 

умумии ширкатҳо, 

хусусан ширкатҳои 

соҳибкории хурд ва 

миёна 

- тамаркуз дар ширкатҳои пешсаф; 

- кумак ба ширкатҳои хурд ҷиҳати 

рафъи монеаҳо дар роҳи азхудкунии 

технологияҳо ва рушд; 

- фароҳам сохтани афзалиятҳои 

рақобатӣ барои ҷалби сармоягузориҳои 

хориҷӣ ва брендҳо; 

- дастгирии соҳаҳои дар марҳилаи 

гузариш қарордошта. 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Таҳлили ҷадвали 1.2.1 нишон медиҳад, ки муносибатҳои нави маблағгузорӣ 

дар рушди кластерикунонии саноат бештар қулай ва мусоид мебошад. Вобаста ба 

ин, тибқи таҷрибаи давлатҳои Иттиҳоди Аврупо давлатҳое, ки дар самти 

маблағгузории кластерҳои инноватсионии саноатӣ масири ҳаракатро пеш 

гирифтаанд, бояд бисёр масъалаҳои мушкилро ҳал кунанд: масалан, ташаббусҳои 

кластериро дар куҷо дастгирӣ кардан лозим аст - дар минтақаҳои рушд ва ё баръакс, 

дар минтақаҳои ақибмонда; барои рушди кластерҳо кадом соҳаҳо бояд интихоб 

карда шаванд - баландтехнологӣ ё анъанавӣ, кадом иштирокчиёни кластер ва дар 

кадом шаклҳо бояд дастгирӣ карда шаванд?  

Мушкили дигар ҳаммонандкунии кластер мебошад, ки дар кишварҳои 

Аврупо бо ду роҳ ҳал мешавад: 

1. Роҳи оморӣ - тавассути принсипҳои наздикии ҷуғрофии корхонаҳои 

аллакай мавҷуда муайян карда шудани кластерҳо; 
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2. Тавассути "ташаббусҳои кластерӣ" - раванди мушаххаскунии ташкили 

кластерҳо. 

Зимнан, аз бисёр ҷиҳат муносибати аввал ба дастгири пешвоёни рушди 

миллӣ - ширкатҳое, ки мағзи кластерро ташкил медиҳанд, вобаста аст, ҳол он ки 

муносибати дуюм асосан ба баровардани ин ё он минтака аз вазъи буҳронӣ равона 

гардидааст. 

Тибқи маълумоти «Китоби сабзи ташаббусҳои кластерӣ» (The Cluster 

Initiative Greenbook) дар ҷаҳон, дар маҷмуъ соли 2003 беш аз 500 ташаббуси 

гуногуни кластерӣ ошкор карда шудааст, дар ҳоле ки айни замон, мувофиқи баъзе 

арзёбиҳо, шумораи онҳо аллакай аз 1500 зиёд аст. Муаллифони таҳқиқот қайд 

мекунанд, ки ташаббусҳои кластерӣ аксар вақт дар кишварҳои дар ҳоли рушд 

қарордошта ва дорои иқтисоди гузариш роҳандозӣ мешаванд, дар ин зимн 

ташаббускорон инҳоянд: ҳукуматҳо (32%), соҳибкорӣ (27%) ва ба тарзи муштарак 

соҳибкорӣ ва давлат (35%), маблағгузории ташаббусҳои кластерӣ аз ҷониби давлат 

(54%), соҳибкорӣ (18%), кӯшишҳои муштараки соҳибкорӣ ва давлат(25%) амалӣ 

карда мешаванд. Аксаран суръатбахшандаи равандҳои кластер ташаббусҳои 

кластерӣ ба шумор мераванд, яъне аксари талошҳо оид ба рушди кластер зимнан 

дастгирии кластерҳои эҳтимолии мавҷударо дар назар доранд29.  

M. Викхем чунин мешуморад, ки давлат бояд амнияти таъминотро кафолат 

диҳад, ба пайдо гаштани таъминкунандагон ва харидорони нав дар атрофи ширкати 

пешсаф кӯшиш намуда, илова бар ин, ба ташаккули ширкатҳои пешсафи нав 

мусоидат намояд30.  

Донишманди норвегӣ Линда Орведал дар асоси модели омили ягонаи 

ҳосилнокӣ нишон медиҳад, ки дар сурати мавҷудияти кластер ва иттилооти 

номуназзам ба ном эквилибриуми (мувозинати) сепаратӣ (ҷудоиафкан), ки чун 

истилоҳе дар назарияи бозӣ истифода мешавад, ба вуҷуд омада, ҳар як агент 

 
29 The Cluster Initiative Greenbook: New Findings on the Process of Cluster-Based Economic Development, 

[электронный рессурс] режим доступа: http://www.hse.ru/data/2012/08/08/1256393499/GreenbookSep031.pdf 
(дата обращения: 24.05.2021). 

30 Dr Mark Wickham. Regional Economic Development: Exploring the ‘Role of Government’ in Porter’s 
Industrial Cluster Theory. CRIC Cluster conference. Beyond Cluster- Current Practices & Future Strategies 
Ballarat, June 30- July 1, 2005. 

http://www.hse.ru/data/2012/08/08/1256393499/GreenbookSep031.pdf
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(корманд) дар ин зимн оид ба чизе интихоби худро ба амал оварда, ба ин васила 

интихоби худро аз интихоби дигарон ҷудо мекунад. Ҳамин тариқ, давлат 

наметавонад бидуни иттилоот дар мавриди дастгирӣ кардани кластер интихоби 

дуруст кунад31. 

Ақидаи Кристжан Кетелс дар ин робита ҷолиб аст. Ӯ чунин мешуморад, ки 

ҳангоми таҳияи барномаҳои мусоидати давлатӣ ба кластерҳо хавфи аз ҳама калон 

– муҳлати дароз ва арзиши баланди ташаббусҳои кластерии давлатӣ ба шумор 

меравад. 

К. Кетелс сиёсати маблағгузории "фаъолсозии кластерҳо"-ро варианти 

беҳтарини дастгирии кластерҳо меҳисобад, зеро он пешбинӣ мекунад, то нақши 

давлат дар рафъи монеаҳои ба таҳаввулоти кластерҳо халалрасон таҷассум гардад, 

пеш аз ҳама, ин фазои соҳибкориро беҳтар карда, инфрасохторро ташкил намояд, 

то ки имкони рушди мустақилонаи кластер фароҳам оварда шавад32. 

Дар асоси заминаҳои баррасишудаи назариявӣ, таҷрибаи мамолики Ғарб ва 

хусусиятҳои Тоҷикистон, мо метавонем барои муайян кардани шароит ва 

имкониятҳо, инчунин, эҷод ва дастгирии минбаъдаи молиявии рушди кластерҳои 

саноатӣ, инноватсионӣ ва дигар шаклҳо пайдарпайии зерини амалҳоро 

(муносибати методӣ) пешниҳод кунем: 

1. Гузаронидани таҳқиқот бо мақсади ошкорсозии мавҷудияти шароит ё 

кластерҳои эҳтимолӣ дар ин ё он минтақаи муайяни кишвар (масалан, тариқи 

баргузор намудани озмунҳои дахлдор). 

2. Муайян кардани кластерҳои имконпазири рақобатпазир (дар асоси таҳлили 

рақобатпазирии корхонаҳои ба кластер шомилгашта). 

3. Таҳлили кластери ошкоршуда, муайян кардани ҷиҳатҳои мусбат ва заифи 

он. 

 
31 Linda Orvedal. Industrial clusters, asymmetric information and policy design. Norwegian School of Economics 

and Business Administration. Discussion Paper 25/02. 
32 Ketels, C. 2003, «Clusters of Innovation in Europe», in: Structural Change in Europe 3 –Innovative City and 

Business Regions, Bollschweil: Hagbarth Publications. 



43 
 

4. Муайянсозии параметрҳое, ки тавассути онҳо корхонаҳои алоҳида 

метавонанд ба мағзи кластерӣ мансуб дониста шаванд (бо истифода аз усули 

экспертӣ). 

5. Ҷамъоварии маълумоти омории зарурӣ. 

6. Ошкор кардани мағзи кластер. 

7. Омӯзиши робитаи корхонаҳои кластер бо муайянкунандаҳои истеҳсолӣ, 

институтҳои молиявӣ, муассисаҳои илмию таҳқиқотӣ, муассисаҳои таҳсилотӣ ва 

ғайра. 

8. Муайян кардани ҳудудҳои кластери ошкоршуда. 

9. Сохтани моделҳои кластер. 

10. Таҳияи тавсияҳо оид ба таъмини фаъолияти самараноки кластер, аз ҷумла 

тадбирҳои дастгирии давлатӣ. 

Чораҳои дар боло овардашуда пайдарпаии амалҳое мебошанд, ки аз ҷониби 

мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорӣ тавсия дода шудаанд, аммо баъзе 

тадбирҳо ба фаҳмиш ва таърифи илмии иловагӣ ниёз доранд. Пеш аз ҳама, ин ба 

таърифи мағзи кластер дахл дорад. Бо дарназардошти хусусиятҳои ташаккули 

кластерҳои инноватсионии саноатӣ дар Тоҷикистон ва таҷрибаи бойи ҷаҳонӣ 

муайян кардани мафҳуми "мағзи кластер"-ро зарур мешуморем. 

Бинобар ин, мо чунин таърифро пешниҳод менамоем: «Мағзи кластер 

корхона-иштирокчиест, ки бо рақобатпазирии баланд дар бозори ҷаҳонӣ тавсиф 

шуда, ба истеҳсоли маҳсулоти баландсифат ҳам барои эҳтиёҷоти корхонаҳои 

дигари кластер, ҳам барои содирот қодир аст ва дар дурнамои дарозмуддат 

имконияти беҳтар намудани рақобатпазирии маҳсулоти худро дорад». 

Мо чунин мешуморем, ки рушди бомароми кластерҳо дар Тоҷикистон бо 

сабабҳои дар боло зикршуда, инчунин, бо назардошти он ки кишвари мо барои 

рушди кластерҳо шароити зарурии таърихӣ надорад, ин амр танҳо дар сурати 

дастгирии ҳамаҷонибаи давлатӣ имконпазир аст. Зимнан пешниҳод карда мешавад, 

ки ромби Майкл Портер, ҳам муайянкунандаҳои кластер ва ҳам мағзи низоми 

мазкур бо дарназардошти дастгирии давлатӣ ба таври назаррас навсозӣ карда 

шавад. Муносибати пешниҳодшуда дар расми 1.2.2 ифода ёфтааст. 
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Расми 1.2.2. - Ромби М. Портер бо нақши тақвиятёфтаи давлат* 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Ҳамин тариқ, ромби М.Портер, ки дар он нақши давлат тавсиф нагаштааст, 

дар модели пешниҳодшуда ба таври назаррас тақвият дода шудааст. Тадбирҳои 

дастгирӣ, аз як тараф, аз дастгирии ғайримустақими муайянкунандаҳои бартарии 

рақобатии минтақавӣ иборат буда, аз тарафи дигар, давлат бевосита худи ташкил 

ва фаъолияти кластерро дастгирӣ мекунад. 

Тадбирҳои дастгирии ғайримустақими муайянкунандаҳо чорабиниҳои 

вобаста ба соҳаи ҳавасмандгардонии рақобат, фароҳам овардани шароитҳои 

истифодаи самараноки омилҳои истеҳсолот, ташаккули талабот ва дастгирии 

соҳаҳои ҳамҷаворро дар бар мегиранд. 

Ҳамзамон, давлат талошҳоро бояд ба худи дастгирии кластер, аз ҷумла ба 

рафъи монеаҳо, мусоидат ба содироти берун аз минтақа, рушди барномаҳои 

омӯзишӣ ва бозомӯзии кормандони ташкилот-иштирокчиёни кластер, рушди 

робитаҳо бо илм, дастгирии инфрасохтори кластер, стандартикунонӣ, 
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ҳавасмандкунии сармоягузориҳо, баргузории конфронсҳо, сиёсати зиддиинҳисорӣ, 

суғуртаи хавфҳо ва ғ. тамаркуз диҳад. 

Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ муносибати кластерӣ дер боз, аз ибтидои асри ХХ 

истифода мешавад. Дар солҳои иқтисоди мутамарказ дар Тоҷикистон таҷрибаи 

кластеронӣ тамоман фаромӯш шуда буд. Дар Тоҷикистон айни замон ташаккули 

кластерҳои соҳавӣ ба нақша гирифта мешавад. Аммо, ташаккули ин сохторҳо ҳанӯз 

ба таври бояду шояд ба нақша гирифта нашудаанд ва ба кластерҳои воқеии амалияи 

ҷаҳонӣ ҳаммонанд нестанд (масалан, дар Италия, Олмон, Шветсия, ИМА ва ғ.) 

Барои баланд бардоштани самаранокии фаъолнамоии кластерҳои саноати 

инноватсионии Тоҷикистон истифодаи тамоми маҷмуи механизмҳои таъсиррасонӣ 

ва маблағгузорӣ зарур аст (ҷадвали 1.2.2): 

Ҷадвали 1.2.2. - Низоми механизмҳои таъсиррасонӣ ба маблағгузории 

ташкил ва идоракунии кластер* 
Механизмҳо Воситаҳо 

Вобаста ба 

идоракунӣ 
Ташкили шӯро ва котиботи кластер, ҳамгироии занҷира бо роҳи даъвати 

ширкати ҳамгиросоз ва таъминкунандагон, низомҳои сертификатсионӣ ва 

стандартикунонии маҳсулот, сарчашмаҳои маблағгузорӣ 

Истеҳсолӣ Тайёр кардани майдончаҳои истеҳсолӣ - паркҳои таъминкунандагон, паркҳои 

индустриалӣ; низоми субконтрактинг; низоми логистика ва системаи 

банақшагирии фазоӣ ва роҳҳои молиякунонии он 

Иртиботӣ Вуруд ба шабакаҳои инноватсионӣ; баргузории «конфронси 

таъминкунандагон» ва дарёфти сарчашмаҳои ташкили онҳо 
Молиявӣ Ташкили сохтори оптималии манбаъҳои маблағгузории кластерҳо: кор бо 

ташкилотҳои қарзӣ ва фондҳои махсус; маблағгузории венчурӣ; 

маблағгузории давлатӣ ва ғ. 

Таҳқиқотӣ Ташкили марказҳои илмӣ, МИД ва МИТ; кооператсияи илмӣ; инкубатсияи 

ширкатҳои инноватсионӣ; интиқоли технологияҳо ва ҷалби маблағҳо барои 

ташкили онҳо. 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст  

Зимнан қайд бояд кард, ки корхонаҳои инноватсионии айни замон дар 

Тоҷикистон ҳамчун кластерҳо банақшагирифташаванда дар вазъи молиявии вазнин 

қарор дошта, маҷбуранд бе сармоягузорӣ дар соҳаи таҳқиқоти илмӣ, харидории 

таҷҳизоти нав ва ё ҷорӣ намудани равандҳои технологии муосир мушкилоти 

ташаккул ёфтанро ҳал намоянд.  

Дар чунин шароит рақобатпазир будани маҳсулоти истеҳсоли корхонаҳои 

саноатию инноватсиониро на танҳо дар ҷаҳон, балки ҳатто дар бозори дохилӣ низ 

наметавон интизор шуд. 
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Дар амал, мушкилоте, ки корхонаҳои саноатии инноватсионӣ дар ҳоли ҳозир 

бо онҳо дучор меоянд, аз мушкилоти аксари субъектҳои фаъолияти иқтисодии 

Тоҷикистон  тафовути зиёд надоранд. 

Ин мушкилот инҳоянд: 

- набудани захираҳои молиявии кофӣ яке аз мушкилоти асосиест, ки ба 

ташкили кластерҳои саноатӣ халал мерасонад; 

- набудани таҷҳизоти гаронарзиш, ки барои таҳқиқот ва ташкили 

истеҳсолоти саноатӣ заруранд; 

- набудани фазои кофӣ бо инфрасохтори барои рушди соҳибкории саноатӣ 

муносиб; 

- мушкилоти ҳуқуқӣ зимни расмикунонии ҳуқуқ ба моликияти зеҳнии 

эҷодшаванда; 

- дурустӣ ва мураккабии тарҳрезии лоиҳаи инноватсионии фарогири 

қисмҳои техникӣ ва технологӣ, нақшаи молиявӣ ва мушкили то ба истеҳсолоти 

саноатии маҳсулот бурда расондани ғояи соҳибкорӣ; 

- норасоии кадрҳои баландихтисос, пеш аз ҳама ихтисосҳои муҳандисӣ. 

Мушкилоти шадидтарин айни замон дастгирии молиявии ташкил ва 

фаъолнамоии кластерҳои саноатӣ мебошад. Ташкил ва рушди кластерҳои саноатии 

инноватсионӣ лоиҳаи хеле захираталаб мебошад. Маҳз аз ҳамин сабаб, 

сарчашмаҳои гуногуни сармоягузорӣ, ки дар маҷмуъ барои таъмини фаъолияти 

кластерҳои саноатии инноватсионӣ шароити беҳтаринро фароҳам меоранд, бояд 

ба маблағгузории лоиҳаҳои мазкур ҷалб карда шаванд. 

Маҷмуи тадбирҳо оид ба ҳавасмандгардонии рушди манбаъҳои 

маблағгузории ғайрибуҷетии ташкили кластерҳои саноатӣ, ба монанди 

маблағгузориҳои хусусӣ, маблағҳои худи корхонаҳо ва маҳсулоти қарзии бонкҳои 

тиҷоратӣ бояд бо дарназардошти ҳаҷми маҳдуди маблағгузории буҷетӣ ривоҷ дода 

шаванд. 

Сармояи оинномавӣ ва иловашуда, ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлокӣ, фоидаи 

тақсимнашуда, дигар пардохтҳои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ (маблағгузории 

мақсаднок, афзоиши сармояи оинномавӣ аз ҳисоби ҳақгузории муассисон) аз 
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ҷумлаи манбаъҳои молиявии корхонаҳои барои ташкили кластерҳои саноатӣ 

равонашуда ба шумор мераванд. 

Қисми асосии маблағҳои худиро сармояи оинномавӣ ташкил медиҳад. 

Ҳангоми сармоягузории ибтидоии маблағҳо аз ҷониби соҳибони корхона сармояи 

оинномавӣ ташаккул меёбад. Барои фаъолияти истеҳсолӣ бо мақсади минбаъд 

гирифтани фоида он сармояи ибтидоӣ ба шумор меравад. 

Бо мақсади зиёд намудани маблағгузории аъзои кластерҳои ташкилшаванда 

пур кардани фондҳои асосӣ ва ба гардиши корхона ворид намудани маблағҳои 

иловагӣ, сармояи оинномавӣ метавонад зиёд карда шавад. Афзоиши сармояи 

оинномавӣ ҳам аз ҳисоби маблағгузориҳои иловагии иштирокчиён (воситаҳои пулӣ 

ё молу мулк), ҳам аз ҳисоби амволи ширкат имконпазир аст. 

 Академик Ҷ.С. Пириев чунин қайд намудааст, ки ташаккули кластерҳо дар 

асоси намудҳои афзалиятноки фаъолияти иқтисодӣ ва фаъолияти самарабахши 

онҳо ба баланд бардоштани рақобатпазирии минтақа мусоидат мекунад, ки 

истифодаи оптималии захираҳои мавҷудаи ҳудуд бо мақсади таъмин намудани 

устувории иқтисодӣ, экологӣ, иҷтимоӣ ва демографии минтақа натиҷаи он хоҳад 

буд33.  

Тағйироти босуръати муҳити беруна ва рақобати қавии хоҷагии ҷаҳонӣ, 

инчунин, дар Тоҷикистон мавҷуд набудани консепсияи умумии посухҳо ба 

таҳдидҳои ҷаҳонишавӣ ба раванди объективии омехташавии вазифаҳои идоракунӣ 

бо сатҳи умумимиллӣ дар сатҳи минтақавӣ мусоидат менамояд, ки ба табдилёбии 

минтақа - аз як объекти идоракунии беруна ба субъекти фаъоли мустақили 

ташкилии он оварда мерасонад.  Ҳалли мушкилиҳои бамиёномада тавассути 

истифодаи низоми кластерҳои саноатӣ имконпазир мебошад. 

Хусусияти ҷорӣ намудани кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон аз он иборат 

аст, ки барои ташкили онҳо як сохтори расмии институтсионалӣ зарур мебошад, ки 

рушди тамоми ҷабҳаҳои кластерро ҳамоҳанг месозад, ки бо иштироки мустақими 

 
 33 Пириев Дж.С. Теоретические основы территориальной организации производства и региональной 

кластерной политики// Вестник Таджикского национального университета, серия экономических наук. – 
Душанбе, 2019. – С. 66-70. 
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корхонаю ширкатҳое, ки узви он мебошанд, таъсис ёфтаанд. Истифодаи равиши 

кластери дар низоми равиши устувор доираи фарохи банақшагирии амалиётҳои 

тиҷоратӣ ва татбиқи дурнамои стратегиро баён месозад. Аммо, имрӯз дар 

Тоҷикистон мушкилоти ҳарду вуҷуд доранд. 

Равишҳои номбаршуда ҳамаи самтҳои рушди кластерҳоро фаро намегиранд. 

Аз ин бармеояд, ки ҳангоми рушди равандҳои инноватсионӣ ва сармоягузорӣ бояд 

модели рушди ниммарказӣ истифода шавад. Дар навбати худ, ҳангоми чунин 

равиш таваҷҷуҳ ба рушди минтақаҳои шаҳрҳои калон, бахусус шаҳрҳое, ки дарвоза 

ба ҳисоб рафта, тавассути онҳо селаи одамон, молия ва молҳо равона мешаванд, ба 

таври назаррас меафзояд34.      

Барои иҷрои ин вазифаҳо мақомоти минтақавӣ ва маҳаллӣ дар татбиқи 

муваффақонаи барномаҳои стратегии мукаммали рушди кластерӣ, ки дар навбати 

худ, мақомоти қонунии ҳудудӣ, сатҳи баланди касбии менеҷерҳо ва инчунин, 

иштироки фаъоли соҳибкоронро дар банақшагирӣ ва амалисозии рушди фазоӣ 

тақозо мекунанд, таъмин намояд.   

 Ҳамин тавр, зимни баррасии фасли дуюм чунин хулосаву пешниҳодҳои 

хусусияти навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Муайян гардид, ки барои кишвари мо татбиқи консепсияи омехта 

самараноктар аст, ки моҳияти он дастовардҳои консепсияи сиёсати кластерии 

саноатии либералӣ ва дирижистиро дар бар гирифта, барои ҷоннокнамоии 

рақобатпазирии иқтисодиёт ва ташаккули кластерикунонии саноат бештар 

мусоидат мекунад. Дар асоси таҳлили методӣ оид ба такмили механизми 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ муайян карда шудааст, ки 

сиёсати маблағгузории ташаккули бисёрсатҳаи кластерӣ бояд нисбат ба кластерҳои 

фазоии ғайримарказӣ ва рушди ташаббусҳои кластер татбиқ карда шавад; 

2. Зимни тадқиқот шароит ва имкониятҳо, инчунин, эҷод ва дастгирии 

минбаъдаи молиявии рушди кластерҳои саноатии инноватсионӣ пайдарпайии 

зерини амалҳо (муносибати методӣ) пешниҳод карда шуд, аз ҷумла: муайян 

 
 34 Кузнецова Е. Стратегическая концепция устойчивого развития экономики // Проблемы теории и 

практики управления, 2007, №6. - С. 35-43. 
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кардани кластерҳои саноатии имконпазири рақобатпазир; таҳлили маблағгузории 

ташаккули кластери саноатӣ, муайян кардани ҷиҳатҳои мусбат ва заифи он; 

сохтани моделҳои кластери саноатӣ; таҳияи тавсияҳо оид ба таъмини фаъолияти 

самараноки кластер, аз ҷумла тадбирҳои дастгириву маблағгузории давлатӣ ва ғ.; 

3. Мушкилоти корхонаҳои саноатии инноватсионӣ ва субъектҳои фаъолияти 

иқтисодии Тоҷикистон ошкор карда шуд, ки инҳоянд: набудани захираҳои 

молиявии кофӣ яке аз мушкилоти асосиест, ки ба ташкили кластерҳо халал 

мерасонад; набудани таҷҳизоти гаронарзиш, ки барои тадқиқот ва ташкили 

истеҳсолот заруранд; набудани фазои кофӣ бо инфрасохтори барои рушди 

соҳибкорӣ муносиб; мушкилоти ҳуқуқӣ зимни расмикунонии ҳуқуқ ба моликияти 

зеҳнии эҷодшаванда; дурустӣ ва мураккабии тарҳрезии лоиҳаи инноватсионии 

фарогири қисмҳои техникӣ ва технологӣ, нақшаи молиявӣ ва мушкили то ба 

истеҳсолоти саноатии маҳсулот бурда расондани ғояи соҳибкорӣ; норасоии 

кадрҳои баландихтисос, алалхусус ихтисосҳои муҳандисӣ. 

4. Таклифҳо оид ба ҳавасмандгардонии рушди манбаъҳои маблағгузории 

ғайрибуҷетии ташкили кластерҳо, ба монанди маблағгузориҳои хусусӣ, маблағҳои 

худи корхонаҳо ва маҳсулоти қарзии бонкҳои тиҷоратӣ, бо дарназардошти ҳаҷми 

маҳдуди маблағгузории буҷетӣ таҳия карда шуданд.  

 

1.3. Таҳлили таҷрибаи хориҷӣ оид ба маблағгузории ташаккули 

кластери саноатӣ 

Аз миёнаҳои солҳои 90-уми асри гузашта таҳқиқотҳое, ки оид ба таҳлили 

мушкилоти кластерҳо бахшида шуда буданд, аз ҷониби иттиҳодияҳои тиҷорати 

ҷаҳонӣ ва илмӣ, аз ҷумла дар доираи Иттиҳоди Аврупо, Созмони Ҳамкории 

Иқтисодӣ ва Рушд (OECD) ва Созмони Умумиҷаҳонии Савдо (СУС) мавриди баҳсу 

баррасӣ қарор гирифтаанд. 

Дар тӯли даҳ-понздаҳ соли охир ташаккули кластерҳо қисми муҳимми 

сиёсати давлатӣ дар соҳаи рушди минтақавӣ дар бисёр кишварҳои ҷаҳон 

гардидааст. Ҳукумати Тоҷикистон сиёсати кластериро ҳамчун яке аз «ташаббусҳои 

калидии сармоягузорӣ» дар баробари таъсиси Шӯрои машваратии Президентӣ оид 
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ба рушди фазои сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаҳои озоди 

иқтисодӣ, барномаи нав оид ба ташкили паркҳои технологӣ ва дигар ташаббусҳо, 

ки усули гуногунрангии иқтисодиёти Тоҷикистон мебошанд, баррасӣ менамояд.  

Бо мақсади исботи самаранокӣ ва шакли ногузири кластер, мо таҳлили 

мухтасари равандҳои ҳамгироиро барои ташкили кластерҳо дар кишварҳои 

пешрафта анҷом медиҳем. 

Дар Иттиҳоди Аврупо (минбаъд ИА) барои баланд бардоштани афзалиятҳои 

рақобатӣ, ки дороиҳо ва дигар бартариҳои ширкатро дар бар мегиранд, ба саноати 

аврупоӣ нисбат ба рақибон афзалият дода мешавад. Бо ин мақсад, дар сатҳи миллӣ 

якчанд лоиҳаҳо оид ба рушди ҳамкорӣ байни кластерҳои инноватсионӣ татбиқ 

карда шудаанд. Ҳамзамон, ИА равиши кластериро ҳамчун асоси сиёсати миллии 

саноатӣ бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаҳо ва минтақаҳо, 

баланд бардоштани иқтидори инноватсионӣ ва рушди иқтисодӣ дар дурнамои 

миёнамуҳлат ва дарозмуддат истифода мебарад. Сиёсати саноатӣ бояд навоварона 

бошад ва воситаҳои нави озоди танзимкунандаро дар бар гирад, ки ба саноат озодии 

технологиро фароҳам меорад35. 

Соли 1968 дар ИА Шӯрои генералии сиёсати минтақавӣ ва соли 1975 Фонди 

рушди минтақавии Аврупо таъсис дода шуд. Дар соли 1988 Хартияи регионализм 

аз ҷониби Парлумони Аврупо қабул карда шуд ва Шӯрои ҷомеаҳои минтақавӣ ва 

маҳаллӣ ба фаъолият оғоз кард36. Дар заминаи таҷрибаи ИА Тоҷикистон низ бояд 

бо иттиҳодҳои иқтисодие, ки ҳамкорӣ дорад, дар самти ташкили фондҳо ва 

заминаҳои маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ корҳоро 

роҳандозӣ намояд. 

Солҳои 1989-1990 дар Дания лоиҳа оид ба ҳамкориҳои фаръӣ таҳия карда 

шуд. Лоиҳаи мазкур барои омӯзиши мутахассисон равона гардидааст, ки ба 

татбиқи барномаҳои эҷоди сохторҳои шабакавии дилхоҳ саҳм мегузоранд, аз ҷумла 

 
35 Конкрентные кластеры – режим доступа: http://subcontract.ru. 
36 Руднева, P.С. Опыт организации структурные кластеры в развитых государств/ Руднева, П.С.// 

Региональная экономика, 2007. - N18.4.2. 
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татбиқи грантҳои консепсиякунонии барнома, банақшагирии рушд ва ташаббусҳои 

ҳамкорӣ. 

Тибқи гузориши соли 1997, дар таҳқиқот 513 таҳлилгарон аз ширкатҳо, 

созмонҳо, институтҳо ва вазоратҳо ширкат варзиданд, ки онҳо ба 35 гурӯҳи корӣ 

муттаҳид гардида, 1522 пешниҳод мавриди баррасӣ қарор гирифт, ки 66-тои он 

иҷро карда шуданд. Муассисаҳо доираи васеи мушкилотро аз тағйирот дар 

қонунгузорӣ, сохторҳои маъмурӣ то тағйирот дар тақсимоти буҷети вазоратҳо 

инъикос карданд. Корҳои ба амал баровардашуда Данияро дар ташкили кластери 

иқтисодӣ ба пешсафи ҷаҳонӣ оварда расонид, ки имрӯз 29 кластери пешрафта 

фаъолият мекунанд37. Ба ақидаи мо, имрӯз дар кишвари мо зарурати ташкили чунин 

гурӯҳҳои таҳлилии корӣ дар сатҳи тамоми вазорату ташкилотҳо ва институтҳо пеш 

омадааст, ки пешниҳодҳои воқеиро оид ба ошкоркунии самтҳои афзалиятнок ва 

муҳимми молиякунонии ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар ҷумҳурӣ 

гарданд. 

Муносибат ба кластер дар Британияи Кабир асосан ба усули даниягӣ шабоҳат 

дорад. Дар миёнаи солҳои 90-ум афзалиятҳои сиёсати саноатӣ таҷдиди назар карда 

шуданд. Дар натиҷа, барномаи бо номи «Технологияи пешгӯӣ» таҳия карда шуд. 

Кластерҳои минтақавӣ ҳам бар асоси соҳаҳои анъанавӣ (истеҳсоли матоъ, либос, 

мебел, боғдорӣ) ва атрофи технологияҳои нав (алоқаи мобилӣ ва моҳвораӣ) таъсис 

дода шуданд38. 

Яке аз қадамҳои муҳиме, ки Ҳукумати Британияи Кабир анҷом додааст, 

фармоиш оид ба муайянсозии харитаи ҳамаи кластерҳои минтақавӣ дар кишвар 

буд. Ҳамзамон, ба махсусгардонии минтақавӣ аҳаммияти махсус дода шуд. Дар 

натиҷаи тадқиқот муайян карда шуд, ки кластерҳо дар ҷануби Бритониё бештар ба 

бахши хизматрасонӣ майл доранд, дар ҳоле ки дар шимол кластерҳо асосан дар 

асоси истеҳсоли молҳо рушд мекунанд39. Дар Тоҷикистон низ бояд хусусиятҳои 

соҳавии минтақаҳоро омӯхта, иқтидорҳои кластериро муайян намудан зарур аст.  

 
37 Новые формы организации инновационных процессов – Режим доступа: http://subcontract.ru. 
38 Скох А. Международный опыт организации кластеров// Космополис, - 2006/2007, № 2 (16). 
39 Скох А. Международный опыт организации кластеров// Космополис, - 2006/2007, № 2 (16). 
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Равиши кластерӣ дар Финляндия бори аввал дар таҳияи сиёсати 

индустриалии кишвар дар солҳои 1991-1993 истифода бурда шуд, Дар натиҷа 

сохтори иқтисодии кишвар таҳлил карда шуд, ки дар ҷараёни он тамоюлҳои рушд 

дар соли 1995 муайян карда шуда, дурнамои рақобатпазирии кластерҳои 

Финляндия баҳо дода шуд40. 

Бахшҳои ояндадори иқтисоди Финляндия, ба монанди хоҷагии ҷангал, 

металлургияи ранга, телекоммуникатсия, экология, тандурустӣ, хӯрокворӣ ва ғайра 

таҳлил карда шуданд41. Қобили зикр аст, ки дар аввали солҳои 90-ум Финляндия 

буҳрони амиқро аз сар гузаронид. Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (минбаъд ММД) дар 

соли 1991 7% коҳиш ёфт, дар ҳоле ки ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар 

ҳамон сол 9% кам шуд, сармоягузории хусусӣ ба воситаҳои асосӣ 23% гардид42. 

Дахолати давлат бар асоси кластер ба рушди босуръати иқтисодиёт дар нимаи 

дуюми солҳои 90-ум оварда расонид. Дар давоми ҳафт сол, то соли 2000, афзоиши 

солонаи ММД ба ҳисоби миёна тақрибан 5% -ро ташкил дод43. Бо шарофати 

Стратегияи миллии саноатӣ, ки аз ҷониби Вазорати савдо таҳия ва тасдиқ шудааст, 

гузариш аз танзими макроиқтисодӣ ба сиёсати саноатӣ ва рақобатпазир дар асоси 

рушди кластер гузаронида шуд. 

Дар айни замон, кластерҳои иттилоотӣ ва телекоммуникатсионӣ барои 

иқтисоди Финляндия, ки қисми зиёди содиротро таъмин мекунанд, аҳаммияти 

ҳалкунанда доранд. Бартарии татбиқи таҷрибаи Финляндия дар Тоҷикистон дар он 

аст, ки айни замон ҳолати иқтисодии мо ба ин кишвар монанд буда, ташаккули 

кластерҳо ба дастгирии давлат хело эҳтиёҷ дорад.  

Дар Австрия равиши фаъоли кластерӣ ба кор бурда шуд, ки дар он нақши 

калидӣ бо сиёсати ҳавасмандгардонии рушди робитаҳои байни пажӯҳишгоҳҳои 

илмӣ ва бахши саноат, кам кардани монеаҳои танзимкунанда дар барномаҳои 

инноватсионӣ, кластерҳои тахассусӣ ва ташкили марказҳои рақобатпазирӣ иҷро 

 
40 Сулоева Н.А., Кайгородцев А.А. Кластерный подход в развивающихся странах// Бюллетен КАСУ - 2008, 

№ 4. 
41 Греф Г.О. От макроэкономической стабилности до инвестирований// Экономическая политика, 2006, № 

4. - С. 5-18. 
42 Новые формы организации инновационных процессов – Режим доступа: http://subcontract.ru. 
43 Сутирин С.Ф., Филиппов П.Н. Конкурентные кластеры Финляндии// Бюллетен Санкт-Петербургского 

государственного университета. - 2004. № 1. – С. 71-78. 
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карда шуд. Татбиқи сиёсати кластерӣ аз таҳияи барномаи инноватсионии таҳқиқот, 

ки дар нимаи аввали солҳои 90-ум таҳия шуда буд, оғоз ёфт44. Таҳқиқот дар доираи 

ин барнома аз ҷониби Институти таҳқиқоти иқтисодии Австрия дар ҳамкорӣ бо 

Маркази таҳқиқоти Австрия анҷом дода шудааст. 

Ин барнома оғози кластерро дар Австрия то имрӯз ба 76 кластери минтақавӣ 

ҷудо намуд, ки онҳоро аз рӯи тахассус ба 6 зерқисм тақсим кардан мумкин аст, яъне 

кластерҳои соҳаи саноат; технология; таълим; содирот; кластерҳои соҳаи 

хизматрасонӣ ва омехта45. Ба туфайли муносибати кластерӣ дар ин давра соҳаи 

саноати автомобилсозии Австрия босуръат рушд кард. Дар охири соли 2001 

кластери автомобилӣ 350 субъектро дар бар гирифт, ки дар он 80 ҳазор корманд 

кору фаъолият мекард ва фурӯши маҳсулоти корхонаҳои саноатӣ ба 1,5 миллиард 

доллар баробар гардид46. Тибқи таҷрибаи Австрия, дар Тоҷикистон низ зарурати 

ташаккули сиёсати ҳавасмандгардонии рушди робитаҳои байни пажӯҳишгоҳҳои 

илмӣ ва бахши саноат, кам кардани монеаҳои танзимкунанда дар барномаҳои 

инноватсионӣ, кластерҳои тахассусӣ ва ташкили марказҳои рақобатпазирӣ ва 

хусусан тақсими соҳаҳо хело зарур аст. 

Дар Италия равиши муайян кардани кластерҳо табиати миллӣ дорад. Ин дар 

он ифода ёфтааст, ки диққати асосӣ ба баланд бардоштани рақобатпазирии на танҳо 

корпоратсияҳои алоҳида, балки дар маҷмуъ ба низоми миллӣ дода шудааст. Дар 

кластер нақши асосиро давлат мебозад, ки онро бо роҳҳои гуногун дастгирӣ 

мекунад (пешниҳоди тахфифҳои содиротӣ, фарогирии кафолат, ҷалби фаъолияти 

сармоягузорӣ ва ғайра). Низоми иттилоотӣ таъсис дода шудааст, ки дастрасиро ба 

ҳамаи иттилоот дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ таъмин менамояд. Ҳамаи ин ба 

Италия имкон дод, ки 90% маҳсулоти рақобатпазир истеҳсол кунад47. Азбаски 

Италия мамлакати тиҷорати хурди классикӣ мебошад, дар кластерҳо шумораи 

зиёди ширкатҳои хурд мебошанд, ки дар ассотсиатсияҳои гуногун бо мақсади 

баланд бардоштани рақобатпазирӣ муттаҳид карда шудаанд. Татбиқи таҷрибаи 

 
44 Алипрантис К., Браун Д., Беркеншоу О. Наличие и оптимизм конкурентного баланса: Пер. с английского 

- М.: Мир, 1995. - 375 с. 
45 Скох А. Международный опыт организации кластеров// Космополис, 2006/2007, № 2 (16). 
46 Новые формы организации инновационных процессов – Режим доступа: http://subcontract.ru. 
47 Новые формы организации инновационных процессов – Режим доступа: http://subcontract.ru. 
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Италия дар кишвари мо хело қулай ва мувофиқ аст, чунки ассосиатсияҳо дар 

кишвар хело зиёд буда, муттаҳид кардани фаъолият ва маблағгузории онҳо осонтар 

ба даст омада, шароитҳоро фароҳам овардан низ қулай аст ва хусусан дар самти 

ташкили ҷойҳои кории холӣ заминаи мусоид мегузорад. 

Амалисозии кластерҳои Фаронса, ки таҳқиқоти он аз ҷониби Агентии 

Миллии Банақшагирӣ (DATAR) гузаронида шудааст, имкон дод, ки 144 кластери 

мавҷудаи минтақавӣ ва 82 кластери дар марҳилаи ташаккул ё виртуалӣ мебошанд48. 

Ҷадвали 1.3.1. - Натиҷаҳои татбиқи сиёсати кластерӣ дар ИА* 

Кишвар Усулҳои муайянкунии кластерҳо Шумораи гурӯҳҳои муайяншуда 

Австрия -роҳнамоии муштариён; 

тахлил; рақобатпазирии байналмилалӣ 

16 кластери саноатӣ 

Британияи 

Кабир 

- ташхиси экспертӣ; 

- муайян кардани ҷойҳои мутамаркази 

меҳнати махсус 

154 (эҳтимолан) кластери 

минтақавӣ 

Дания - ташхиси экспертӣ; 

- таҳлили оморӣ оид ба афзоиш ва 

ихтисоси содирот 

13 кластери салоҳиятдори 

минтақавӣ ва 16 кластери миллӣ 

Италия - муайян кардани минтақаҳои саноатӣ бо 

зичии зиёд;  

- махсусгардонӣ дар соҳаҳои истеҳсолӣ 

199 минтақаи саноатӣ 

(пешниҳод карда шудааст) 

Ҳолланд - омӯзиши муносибатҳои байни 

молрасонҳо ва хизматрасониҳо ва 

муштариёни онҳо 

12 конгломерати калони соҳаҳои 

бо ҳам алоқаманди саноат 

Норвегия - дар ҷустуҷӯи кор бо ҳадди ақал 10 

ширкат ва 200 ҷойи корӣ 

62 кластери минтақавӣ (55-тои он 

ба бахшҳои саноатӣ рост меояд) 

Португалия - муайян кардани минтақаҳои саноатӣ бо 

тахассуси содиротӣ 

33 кластери минтақавӣ 

Финляндия - таҳлили омории содирот ва сармоягузорӣ 9 кластери асосии миллӣ 

Фаронса - маҳаллисозии сармоякунонии тиҷорати 

хурду миёна; 

- ҳамкорӣ ва рақобат; 

- ҷустуҷӯи ширкатҳои "дастгирӣ"; 

- риояи меъёру анъанаҳои фарҳангӣ. 

144 низоми мавҷудаи истеҳсолии 

маҳаллӣ ва 82-тоаш дар соҳаи 

саноати сохтмон сохта шуда 

истодаанд 

* Сарчашма: таҳия аз ҷониби муаллиф. 

Таҳлили ҷадвали 1.3.1 нишон медиҳад, ки дар кластерҳо омезиши мураккаби 

рақобат ва ҳамкорӣ ташаккул ёфтааст. Онҳо, ба ҳар ҳол, дар сатҳҳои мухталиф 

қарор дошта, якдигарро пурра мекунанд, алалхусус дар равандҳои инноватсионӣ. 

Ҳамкорӣ бо истеъмолкунандаи дохилии кластер ба рақобат, ба иқтисоди хориҷӣ,  

асосан ба кооператсия «баста шудааст». Кластерҳо дар бозори ҷаҳонӣ ҳамчун 

 
48 Скох А. Международный опыт организации кластеров// Космополис, 2006/2007, № 2 (16). 
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агентҳои ягонаи шабака ва рақобат ҳузур доранд, ки ба онҳо имкон медиҳад, ки 

баробарҳуқуқ баромад намуда, ба тамоюлҳои пурқудрати рақобати ҷаҳонӣ 

муқовимат кунанд. Намунаҳои инро дар бисёр кишварҳо пайдо намудан мумкин 

аст, ба монанди: водии Силикон дар ИМА, Монпелйе дар Фаронса, Кембриҷ дар 

Бритониёи Кабир, Ҳейтберг дар Австрия, Мюнхен, Ҳамбург ва Дрезден дар Олмон 

ва ғ. Сиёсати навоварие, ки дар кластерҳо ба таври корпоративӣ татбиқ мешавад, 

метавонад хароҷоти амалиётиро ба таври назаррас коҳиш диҳад49. Тибқи таҷрибаи 

кишварҳои зикргардида, ки сарчашмаи аввалини ташкили кластерҳои саноатӣ 

маблағгузорӣ ва дастгирии давлатӣ ба ҳисоб меравад, татбиқи он дар кишвари мо 

айни муддао аст. 

Таҳқиқоти байналмилалӣ аз «ҷавонии» нисбии лоиҳаҳо оид ба фаъол сохтани 

кластерҳо гувоҳӣ медиҳанд. Зиёда аз 60% чунин лоиҳаҳо, ҳатто дар кишварҳои 

рушдкарда танҳо пас аз соли 1999, ташаббусҳои кластерӣ дар кишварҳои дар ҳоли 

рушд ва кишварҳои дорои иқтисоди гузариш бошад, ҳатто аз ин ҳам баъдтар оғоз 

ёфтаанд (расми 1.3.1). 

  

Расми 1.3.1. - Тақсимоти ташаббусҳои кластерӣ аз рӯйи замони бавуҷудоӣ* 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Т.Н.Шилченко Кластерные инициативы как основы формирования 

региональной инвестиционной политики/ - [электронный ресурс], режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/klasternye-initsiativy-kak-osnova-formirovaniya-regionalnoy-investitsionnoy-

politiki/viewer, (санаи муроҷиат – 24.03.2021),  таҳия намудааст. 

Тавре аз расми 1.3.1 бармеояд, давраи паҳншавии босуръати ташаббусҳо ва 

барномаҳои кластерӣ аз солҳои 2000-ум оғоз ёфт. Ҷолиби диққат аст, ки агар дар 

 
 49 Лозинский С., Праздничных А. Конкурентоспособность и отраслевые кластеры: новая повестка дня 

для российского бизнеса и власти // Мир индустрии, №2, 2003. 
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соли 2003 дар тамоми ҷаҳон - дар Аврупо, Амрикои Шимолӣ, Зеландияи Нав ва 

Австралия онҳо зиёда аз 500 адад бошанд, пас дар соли 2005 аллакай тақрибан ба 

1400 адад мерасанд.  

Мавҷи нави ҷаҳонии таҳқиқот оид ба ташаббусҳои кластерӣ соли 2012 ба 

амалишавӣ оғоз намуд. Дар ҷадвали 1.3.2 нишондиҳандаҳои барномаҳои инфиродӣ 

оид ба дастгирии кластерҳо оварда шудаанд. 

Ҷадвали 1.3.2. - Тавсифоти барномаҳои ҷудогонаи миллии дастгирии 

маблағгузории кластерҳо* 

Барнома 
Давраи 

амалисозӣ 
Буҷети барнома, 

млн евро 

Шумораи 

дархостҳои 

пешниҳодшуда 

Шумораи 

кластерҳои 

дастгириёфта  

BioRegio (Олмон) 1995 - 2002 90 17 4 

BioProfile (Олмон) 1999 - 2006 50 20 3 

InnoRegio (Олмон) 1999 - 2006 253 444 23 

Les pôles de compétitivité 

(Фаронса) 
2005 - 2011 3000 105 71 

Competence centers 

(Финляндия) 
1999 - 2005 46 м/н 22 

Spitzencluserwettbewerb 

(Олмон) 
2012 - 2016 200 м/н 5 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Грошев А.Р., Дубровская Е.Н. Инструментарий поддержки 

кластерных инициатив (обобщение практики поддержки кластерных инициатив в странах с федеративным 

устройством) // Экономика, предпринимательство и право. – 2020. – Том 10. – № 4. – С. 945-964. – 

doi: 10.18334/epp.10.4.100874, таҳия намудааст. 

Тавре аз ҷадвали 1.3.2 бармеояд, қайд намудани як қатор хусусиятҳои 

муҳимми барномаҳои аврупоии рушди кластерҳо дар натиҷаи таҳлили онҳо 

муяссар мегардад. Аввалан, сиёсати кластерӣ дар аксари ҳолатҳо ба дастгирии 

соҳаҳои технологияи баланд (биотехнология, технологияҳои иттилоотӣ ва ғ.) 

равона шудааст. Соҳаҳои анъанавии саноатӣ ва кишоварзӣ низ ҳарчанд каме ҳам 

бошад, бо он фаро гирифта мешаванд. Дувум, барои минбаъд ҷудо карда гирифтани 

иттилоот дар бораи кластерҳо бо барномаҳо расмиёти дархостии гирифтани онҳо 

пешбинӣ карда мешавад. Ин маънои онро дорад, ки кластерҳои умедбахш аз 

ҷониби мақомоти ҳокимият (ҳарчанд онҳо метавонанд самтҳои афзалиятноки 

дастгириро муқаррар намоянд) мустақилона муайян карда нашуда, озмуни 

дархостҳои дастаҷамъӣ ташкил карда мешавад. Хусусияти хоси сеюм принсипи 

рақобат аст: ҳама дастгирӣ наёфта (дар Олмон ҳиссаи дархостҳои радшуда ба 95% 

мерасад), танҳо беҳтаринҳо сазовор дониста мешаванд. Чорум, тавре ки таҷриба 

http://doi.org/10.18334/epp.10.4.100874
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нишон медиҳад, корхонаҳои хурду миёна баҳрабарандагони асосии барномаҳои 

давлатӣ мебошанд.  

Хусусияти дигари барномаҳои кластерии аврупоӣ аз он иборат аст, ки онҳо 

барои омодасозии дархостҳо муҳлатҳои тӯлонӣ пешбинӣ мекунанд, сарчинкунии 

озмунӣ бошад, дар якчанд марҳила сурат мегирад. Масалан, дар Олмон низоми 

дузинагӣ амал мекунад: пас аз интихоби пешакӣ, иштирокчиёни боқимонда барои 

пешниҳоди тафсилоти дархостҳои худ даъват карда мешаванд. Чун қоида, давлат 

хароҷоти марбутро ҷуброн мекунад ва ба иштирокчиён хизмати машваратӣ 

мерасонад. Кластерҳои дар марҳилаи аввал тибқи шартҳои барномаи InnoRegio 

интихобшуда барои коркарди амиқи лоиҳаҳо ба маблағи 153,4 ҳазор евро грант 

гирифтанд. Лоиҳаҳои ғолиб барои дастгирии ҳамаҷонибаи давлатӣ дар марҳилаи 

дуюм интихоб карда шуданд.  

Шашум, қайд менамоем, ки маъмулан, якчанд идораҳои миллӣ барои татбиқи 

сиёсати кластерӣ масъуланд. Дар аксарияти кишварҳои Аврупо шумораи онҳо аз 

се адад зиёд нест; дар Ирландия ба ҳафт адад ва дар Финляндия ҳатто ба ҳашт адад 

мерасад. Махсусан, барномаи BioRegio таъминотро на танҳо аз ҳисоби буҷети худӣ 

(90 миллион евро), балки аз дигар барномаҳои федералӣ ва минтақавӣ (пеш аз ҳама, 

Biotechnology-2000) ҷалби маблағро пешбинӣ мекард, ки дар натиҷаи он 

консорсиуми ғолиб ба маблағи умумии зиёда аз 700 миллион евро маблағгузорӣ 

гардиданд. 

Тавре аз хусусиятҳои номбаршуда бармеоянд, дар молиякунонии ташаккул 

ва рушди кластерҳои саноатӣ, пеш аз ҳама, давлат бояд ҳавасманд бошад ва дар 

зинаҳои минбаъда дастгирии давлатӣ боиси самараи мултипликативии зиёдшавии 

кластерҳо мегардад. 

Дар рушди ташаббусҳои кластерӣ ва барномаҳои дахлдори давлатӣ дар чанд 

соли охир тамоюлҳои нави стратегии зерин ба миён омаданд: 

- гузариш ба дастгирии кластерҳои сатҳи ҷаҳонӣ; 

- тақвияти ҳамоҳангсозии байниидоравии барномаҳои кластер; 

- ҳавасмандгардонии ҳамкории байни кластерҳо; 

- касбигардонии идоракунии кластерҳо; 
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- ҷалби кластерҳо дар ташаккул ва татбиқи стратегияҳои минтақавӣ. 

Дар кишварҳои Иттиҳоди Аврупо торафт бештар Консепсияи тахассуси 

оқилонаи минтақаҳо, ки бори аввал аз ҷониби гурӯҳи коршиносони "Дониш барои 

рушд"-и Комиссияи Аврупо дар солҳои охир пешниҳод шуда буд, маъруфият пайдо 

мекунад50. Дар доираи ин консепсия бояд типологияи минтақаҳо бо назардошти 

шароит ва иқтидори рушди онҳо ва фарқгузории сиёсати илмӣ, техникӣ ва 

инноватсионии ИА оид ба минтақаҳои гуногун таҳия карда шавад, кластерҳо 

бошанд, дар ин нақша метавонанд ҳамчун ченаки татбиқи бобарори консепсияи 

мазкур матраҳ гарданд. 

Ташкилотҳои бонуфузи байналмилалӣ - OECD, Бонки Ҷаҳонӣ, Комиссияи 

Аврупо, Бонки Рушди Осиё дар таҳияи тавсияҳо оид ба такмили сиёсати кластерӣ 

ҷалб карда шудаанд51. 

Тавре ки таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, кластерҳо иштирокчиёни муҳимми 

раванди ташаккул ва татбиқи стратегияҳои минтақавӣ гашта истодаанд. 

Салоҳиятҳои калидӣ, ки пешрафти онҳо ҳамчун кафолати рақобатпазирии 

дарозмуддати минтақаҳо хизмат мекунанд, маъмулан, маҳз дар кластерҳо ва 

соҳаҳои фаъолияти ба онҳо вобаста инкишоф меёбанд. Сиёсати маблағгузории 

кластерӣ на танҳо дар кишварҳои Аврупо амалӣ карда шуд, балки вазифаи 

ташаккул ва таҳкими кластерҳои инноватсионии минтақавӣ дар Иёлоти 

Муттаҳидаи Амрико, ки яке аз муҳимтарин афзалиятҳои миллӣ мебошад, ба вуҷуд 

омад52. 

Дар иёлотҳо марказҳои илмӣ таъсис дода мешаванд, ки вазифаи онҳо таҳлили 

дурнамои ташкили кластерҳо мебошад. Сармояи аввалия аз ҷониби давлат ҷудо 

карда шуда, пас маблағҳои ширкатҳои хусусӣ ҷалб карда мешаванд. Хусусияти 

хоси кластерҳои амрикоӣ иштироки онҳо дар рақобати ҷаҳонӣ мебошад. Онҳо 

ҳамчун сохторҳои шабакавӣ кор мекарданд, ки ҳадафҳои асосии онҳо омӯзиши 

 
50 OECD, 2007, Competitive Regional Clusters: National Policy Approaches, ISBN 978-92-64-02708-4, режим 

доступа: http://www.unescap.org/tid/artnet/mtg/gmscb_regionalclusters.pdf. 
51 Абашкин В. Л., Голанд М. Ю., Гохберг Л. М., Куценко Е. С., Рудник П. Б., Шадрин А. Е. Пилотные 

инновационные территориальные кластеры в Российской Федерации / Под общ. ред.: Л. М. Гохберг, А. Е. 
Шадрин. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

52 Емелянов С.В. Стратегии развития науки и техники в США в XXI веке: экономическая политика: 
стратегия и тактика / С.В. Емельянов // Проблемы теории и практики управления. - 2002, № 1.-п. 19-24. 
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муштарак, маркетинг, харид, истеҳсол ва эҷоди сохторҳо ва фондҳои иқтисодӣ 

мебошад53. 

  Дар ИМА мисолҳои зиёди самаранокии муносибати кластерӣ мавҷуданд. Аз 

ҷумлаи онҳо ташкили инфрасохтори саноатӣ тавассути ташкили кластер дар 

минтақаи кишоварзии штати Канзас мебошад, ки дар соли 2002 бо фармони 

губернатор таҳти роҳбарии М.Портер таҳқиқот оид ба ҳолат ва дурнамои рушди 

иқтисодиёти штат гузаронида шудааст. Дар натиҷаи ин таҳқиқот, 41 кластер дар 

Канзас муайян ва омӯхта шуд, ки баъдан ба ҳавасмандӣ ва рушди бахшҳои 

инноватсионии иқтисод ва ҳамкорӣ бо муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ, 

тиҷоратикунонии технология, инноватсия ва ташкили ҷойҳои корӣ саҳм гузошт54. 

Инчунин, М. Портер дар таъсиси яке аз машҳуртарин кластерҳои фотон дар 

ҷаҳон ширкат варзид. Дар соли 1992 тақрибан 200 ширкате, ки дар соҳаи оптика ё 

таҳвилгарони молу хидматрасониҳои соҳаҳои дахлдор фаъолият мекунанд, ба 

Ассотсиатсияи Саноати Оптикаи штати Аризона ҳамроҳ карда шуданд, ки фурӯши 

умумии онҳо дар 15 соли оянда аз 100 миллион то ба 340 миллион доллар афзоиш 

ёфт55. 

Таҷрибаи Иёлоти Муттаҳидаи Амрико нишон медиҳад, ки сохтори саноат 

рушди иқтисодии минтақаро пурра муайян мекунад. Рақобатпазирӣ ва рушди 

устувори иқтисодӣ бо маҷмуи омилҳои ба ҳам алоқаманд, аз ҷумла ҷойгиршавии 

ҳудудӣ, кадрҳои баландихтисос ва сохтори ҳамкориҳои илм, маориф, 

маблағгузорӣ, сиёсати давлатӣ ва саноат муайян карда мешавад. 

Раванди ташкили кластерҳо дар Япония тадриҷан гузаронида шудааст. Дар 

марҳилаи аввал, тибқи Консепсияи рушди технополисҳо, ки соли 1983 қабул шуда 

буд, дар Ҷопон беш аз 100 технопарк таъсис дода шуданд, ки онҳо дар асл барои 

ташкили кластерҳои оянда заминаи худро ташкил доданд. Бо рушди паркҳои 

технологӣ ба марказҳои ҳамкориҳои байни маориф ва илм бо саноат бо дастгирии 

 
53 Греф Г.О. От макроэкономической стабильности к инвестиционному развитию // Экономическая 

политика. -2006, № 4. - С. 5-18. 
54 Пападопулу E. Реализации анализа Shift-Share (SSA) в LEADER. Инциативная местная группа в Греции/ 

- [электронный ресурс], Режим доступа: http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case study_Greece_2_ 01.pdf 
(Дата обращения – 20.01.2021). 

55 Емелянов С.В. Стратегии развития науки и техники в США в XXI веке: экономическая политика: 
стратегия и тактика / С.В. Емельянов // Проблемы теории и практики управления. - 2002, № 1.-п. – С. 19-24. 

http://www.rudi-europe.net/uploads/media/Case%20study_Greece_2_%2001.pdf
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фаъоли давлатӣ дар сатҳҳои мухталифи ҳукумат табдил ёфтанд, ки боиси рушди 

босуръати робитаҳои тиҷоратӣ ва илмию техникӣ гардид. Ба ақидаи мо, айнан 

таҷрибаи Ҷопонро дар самти табдили технопаркҳо ба кластерҳоро дар Тоҷикистон 

татбиқ намудан хело мувофиқ аст, зеро таҷрибаи технопаркҳо аллакай татбиқ 

шудааст ва гузариши онро таъмин намудан лозим аст. 

 Хусусияти сиёсати кластерии Ҷопон дастгирии фаъолонаи тиҷорати сармояи 

венчуриро дар бар мегирад. Ҷопониҳо ба назар мегиранд, ки бисёре аз кластерҳои 

ғарбӣ, пеш аз ҳама, амрикоиҳо маҳз аз корхонаҳои сармоягузории хурд ба вуҷуд 

меоянд. Дар айни замон, дар Ҷопон тиҷорати сармояи венчурӣ ҳоло ҳам суст 

инкишоф ёфтааст. Ғайр аз он, ба роҳ мондани иртибот бо корхонаҳои хориҷӣ, 

донишгоҳҳо ва муассисаҳои илмӣ нақши муҳим дорад56. Яке аз кӯшишҳои 

бомуваффақият дар татбиқи усули кластерӣ таъсиси "Водии Саппоро" мебошад, ки 

кластер бо даромади афзоянда буда, метавонад дар оянда яке аз калонтарин 

марказҳои таҳияи нармафзор дар Осиё гардад. 

Яке аз масъалаҳои муҳиме, ки ба ҷараёни маблағгузории ташаккули 

кластерҳои саноатӣ асос мешавад, ин таъминнокии иқтисодиёт бо пул мебошад 

(расми 1.3.2).  

Таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ нишон медиҳад, ки сатҳи рушди иқтисодии 

кластерҳо ба ҳисоби миёна дар муқоиса бо ширкатҳо ё корхонаҳои шабеҳ дар 

кишвар якчанд нуқта баландтар аст. Дар ин ҷараён вазъи рушди иқтисодиёти 

Тоҷикистон истисно нест. Аввалан, иқтисодиёти Тоҷикистон ҳоло дар бозорҳои 

минтақавӣ ва маҳаллӣ ба таври назаррас монополия карда шуда, сарчашмаҳои 

маблағгузории он коркард нашудаанд, ки рақобатпазирии умумии иқтисодиро 

коҳиш медиҳад, дар ҳоле ки татбиқи сиёсати кластерӣ рушди бозори рақобатро 

дастгирӣ мекунад ва сатҳи баланди рақобатпазирии ширкатро таъмин менамояд. 

 
56 Масленников И.И. Кластерная стратегия (Инновационный и венчурный бизнес в Стране восходящего 

солнца)// Независимая газета – Режим доступа: http://www.ng.ru. 
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Расми 2.3.2. – Таъминнокии иқтисодиёт бо пул* 
*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Коэфициент монетизации экономики, динамика в Росси и других странах/ - 

[электронный ресурс], https://prognostica.info/news/koefficzient-monetizaczii-ekonomiki-dinamika-v-rossii-i-

stranah/, (Датат обращения – 21.01.2021), таҳия намудааст. 

Тавре таҳлили расми 2.3.2 нишон медиҳад, дараҷаи таъминнокии иқтисодиёт 

дар Тоҷикистон аз ҳама кишварҳо пасттар буда, 24,3%-ро ташкил медиҳад, ки  

масъалаи васеъ намудани маблағгузиро мушкил мегардонад, ҳамзамон боиси кам 

шудан сарчашмаҳои молиякунонии ташаккули кластерҳои саноатӣ мегардад. 

Гузашта аз ин, вектори маъмурӣ бояд, пеш аз ҳама, ба дастгирию 

маблағгузории ширкатҳои қавӣ равона карда шавад, ки ба баланд бардоштани 

рақобатпазирии ширкатҳои ақибмондаи ватанӣ мусоидат кунанд. 

Дуюм, муносибати кластерӣ, пеш аз ҳама, хусусиятҳои маҳаллии рушдро ба 

назар мегирад, ки имкон медиҳад маҷмуи чорабиниҳои мухталиф оид ба 

суръатбахшӣ ба молиякунонӣ, рушд ва баланд бардоштани рақобатпазирии 

ширкатҳо ба даст оварда шавад. Дар айни замон, иқтисодиёти Тоҷикистон барои 

ноилшавӣ ба суботи макроиқтисодӣ кӯшиш менамояд, ки он барои фароҳам 

овардани дурнамои рушди устувори иқтисодии дарозмуддат хусусияти 

фарқкунанда аз сиёсати иқтисодии давлатро талаб мекунад, зеро ба рушд ва 

ҳавасмандкунии соҳаҳо ва ширкатҳо, хусусан саноатикунонии босуръат дар сатҳи 

минтақавӣ ва маҳаллӣ таваҷҷуҳи хоса додан лозим аст. 

Сеюм, татбиқи сиёсати кластерикунонии саноатӣ ва дарёфти сарчашмаҳои 

гуногуни молиякунонӣ ба ташкили ҳамкориҳои мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

https://prognostica.info/news/koefficzient-monetizaczii-ekonomiki-dinamika-v-rossii-i-stranah/
https://prognostica.info/news/koefficzient-monetizaczii-ekonomiki-dinamika-v-rossii-i-stranah/
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худидоракунии маҳаллӣ, бахши хусусию соҳибкорӣ, муассисаҳои илмӣ ва таълимӣ 

бо мақсади ҳамоҳангсозии кӯшишҳои баланд бардоштани навовариҳои истеҳсолот 

ва соҳаи хизматрасонӣ асос ёфтааст, ки ба беҳтаршавии мутақобила ва баланд 

бардоштани самаранокии кор мусоидат мекунад. 

Чорум, айни замон дар кишвар кластерҳо сарчашмаҳои маблағгузории аниқ 

надоранд ва зарурати ташаккули сарчашмаҳои онҳо хело саривақтӣ ба ҳисоб рафта, 

дар ҳолати ба инобат нагирифтани ин ҳолат, ташаккул ва рушди кластерикунонӣ 

дар Тоҷикистон ғайриимкон боқӣ мемонад. 

Ҳамин тариқ, аз нуқтаи назари иқтидор ва сохтори худ, равиши кластерӣ 

метавонад механизми баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёти 

Тоҷикистонро тавассути рушди бозорҳои рақобатпазир, афзоиш додани 

навовариҳои соҳаҳои мухталифи иқтисодиёт, суръат бахшидани рушди тиҷорати 

хурду миёнаи саноатикунонӣ, ҳавасмандгардонии ташаббусҳои маҳаллӣ ва 

густариши ҳамкориҳои байни давлат, тиҷорат ва ҷомеаи илмӣ бошанд. 

Аммо, бояд қайд кард, ки сиёсати маблағгузории ташаккули кластери 

саноатӣ бояд танҳо бо дарназардошти хусусиятҳои сохтори фазоии иқтисодии 

Тоҷикистон, минтақаҳо ва соҳаҳои алоҳидаи он, хусусан саноат ва дар якҷоягӣ бо 

дигар равишҳо таҳия карда шуда, дар заминаи иқтисоди нақшавӣ ва бозорӣ таҳия 

ва бомуваффақият татбиқ карда шавад. Илова бар ин, мо бояд дар хотир дошта 

бошем, ки сиёсати маблағгузории ташаккули кластери саноатӣ танҳо яке аз чанд 

бархӯрдҳо оид ба баланд бардоштани рақобатпазирии иқтисодиёт мебошад ва бо 

татбиқи ҳамоҳангшудаи он бо як қатор тадбирҳои дигар самараи мусбат аз татбиқи 

он ба даст оварда мешавад. 

 Ҳамин тавр, зимни баррасии фасли сеюм чунин хулосаву дастовардҳои 

хусусияти навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Муайян гардид, ки дар заминаи таҷрибаи ИА Тоҷикистон низ бояд бо 

иттиҳодҳои иқтисодие, ки ҳамкорӣ дорад, дар самти ташкили фондҳо ва заминаҳои 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ корҳо роҳандозӣ карда 

шаванд, инчунин, тибқи таҷрибаи Британияи Кабир имрӯз дар кишвари мо 
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зарурати ташкили гурӯҳҳои таҳлилии корӣ дар сатҳи тамоми вазорату ташкилотҳо 

ва институтҳо пеш омадааст, ки пешниҳодҳои воқеиро оид ба ошкоркунии самтҳои 

афзалиятнок ва муҳимми молиякунонии ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ 

дар ҷумҳурӣ гарданд. Ҳамзамон, дар Тоҷикистон бояд хусусиятҳои соҳавии 

минтақаҳоро омӯхта, иқтидорҳои кластериро муайян намудан зарур аст;  

2. Ошкор шуд, ки тибқи таҷрибаи Австрия дар Тоҷикистон зарурати 

ташаккули сиёсати ҳавасмандгардонии рушди робитаҳои байни пажӯҳишгоҳҳои 

илмӣ ва бахши саноат, кам кардани монеаҳои танзимкунанда дар барномаҳои 

инноватсионӣ, кластерҳои тахассусӣ ва ташкили марказҳои рақобатпазирӣ ва 

хусусан тақсими соҳаҳо хело зарур аст, инчунин, татбиқи таҷрибаи Италия дар 

кишвари мо оид ба муттаҳид кардани фаъолият ва маблағгузории ассосиатсияҳо 

осонтар ба даст омада, шароитҳоро фароҳам овардан низ қулай аст ва хусусан дар 

самти ташкили ҷойҳои кории холӣ заминаи мусоид мегузорад; 

3. Исбот гардид, ки тибқи таҷрибаи кишварҳои ИА, ки сарчашмаи 

аввалини ташкили кластерҳои саноатӣ маблағгузорӣ ва дастгирии давлатӣ ба ҳисоб 

меравад, татбиқи он дар кишвари мо саривақтӣ аст. Ҳамзамон, дар молиякунонии 

ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ, пеш аз ҳама, давлат бояд ҳавасманд бошад 

ва дар зинаҳои минбаъда дастгирии давлатӣ боиси самараи мултипликативии 

зиёдшавии кластерҳо мегардад. Таҷрибаи Ҷопонро дар самти табдили технопаркҳо 

ба кластерҳоро дар Тоҷикистон татбиқ намудан хело мувофиқ буда, таҷрибаи 

технопаркҳо аллакай татбиқ шудааст ва гузариши онро таъмин намудан лозим аст. 

 Зимни баррасии боби якум чунин хулосаву дастовардҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Омилҳои гузариши иқтисодиёти Тоҷикистон ба навъи инноватсионии рушд 

дар асоси кластерҳои инноватсионӣ муайян карда шуда, маънидоди муаллифӣ оид 

ба кластерҳо, кластерҳои инноватсионӣ, пешниҳод гардида, омилҳои боздоранда 

ва мусоидаткунандаи маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳо дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон асоснок карда шуданд; 

2. Татбиқи равиши омехтаи консепсияи ташаккули маблағгузории 

кластери саноатӣ дар Тоҷикистон исбот гардида, тавсияҳои методӣ оид ба такмили 
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механизми маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ муайян карда 

шуда, шароит ва имкониятҳо, пайдарпайии методи ташкилу дастгирии минбаъдаи 

молиявии рушди кластерҳои инноватсионӣ таҳия шуда, мушкилоти корхонаҳои 

саноатии инноватсионӣ ва субъектҳои фаъолияти иқтисодии Тоҷикистон ошкор 

карда шуда, таклифҳо оид ба ҳавасмандгардонии рушди манбаъҳои маблағгузории 

ғайрибуҷетии ташкили кластерҳо пешниҳод карда шуданд;  

3. Мавқеи рақобатпазирии кластерҳо дар бозори ҷаҳонӣ муқаррар шуда, 

таҷрибаи мавқеи афзалиятноки саноат дар ИМА ва саҳми технопаркҳо дар 

ташаккули кластерҳо дар Ҷопон ошкор карда шуда, нақши бартариятҳои зиёди 

кластерҳо нисбати дигар ширкатҳо дар таҷрибаи ҷаҳонӣ ва Тоҷикистон муайян 

карда шуд. 
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БОБИ 2. 

ВАЗЪИ МУОСИРИ РУШДИ СОҲАИ САНОАТ ВА ТАШАККУЛИ 

КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

2.1. Таҳлили вазъи муосири рушди соҳаи саноат ва имкониятҳои 

кластерикунонии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Тавре дар боби якум баррасӣ намудем, дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз 

кластерҳои саноатӣ ташаккул наёфтаанд, лекин имкониятҳои ташаккул ва рушди 

он аз ҳисоби корхонаҳои саноатӣ имконпазир аст, дар ҳолате ки ҷиҳати танзими он 

чораҳои саривақтӣ андешида, тамоми институтҳо ва шароитҳо, аз ҷумла 

маблағгузории мусоид фароҳам оварда шавад.  

Бинобар ин барои муайян намудани ҳолати мазкур тамоюлҳои муосири рушди 

соҳаҳои саноати кишварро баррасӣ менамоем. Тибқи маълумотҳои расмии 

Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ дар миқёси ҷумҳурӣ дар соли 2021 ба 17,4 млрд сомонӣ 

расонида шуд, ки суръати афзоиш нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ба 22% 

баробар гардид, ки ин ба маблағи 3,1 млрд. сомонӣ зиёд мебошад. 

Ҷадвали 2.1.1.  – Динамикаи нишондиҳандаҳои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ, 

ММД ва ҳиссаи арзиши изофаи соҳаи саноат дар ММД дар солҳои 2014-2021 

(млн сомонӣ)* 
Номгуй 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021/ 

2014, мар., 

б/ф 

ММД 45606,

6 

50977,

8 

54790,

3 

64434,

4 

71059,

2 

79109,

8 
82543 

91640,

5 
2 

Истехсоли 

махсулоти 

саноатӣ 

5510,8 7726,3 9266,9 
12788,

1 

14954,

6 

16774,

1 

14260,

8 

17397,

2 
3,7 

Ҳиссаи 

маҳсулоти 

саноатӣ дар 

ММД, (бо%) 

12,1 15,2 16,9 19,8 21,0 21,2 17,3 19,0 6,9 

Ҳиссаи арзи-

ши изофаи 

саноат 

5472,8 7697,7 9259,6 
12822,

4 

15064,

6 

16774,

1 

14260,

8 

17397,

2 
3,7 

Ҳиссаи арзи-

ши изофаи 

саноат дар 

ММД, бо %  

12 14,7 15,1 16,9 19,9 21,2 17,4 19,0 6,9 
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Давоми ҷадвали 2.1.1 

Шумораи 

корхо-наҳои 

саноатӣ, 

(адад) 

2164 2310 2043 1999 2097 2164 2274 2386 1,1 

Маблағгузор

ии саноат 

(ҳаҷми 

сармоягузорӣ 

ба сармояи 

асосӣ дар 

саноат)  

2 

226,6 

4 

482,0 

5 

682,3 

6 

118,7 

7 

974,3 

6 

119,7 

5 

651,6 

5 

639,1 

2,5 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу нашри таъҷилии 

МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати 

саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия намудааст. 

Таҳлили ҷадвали 2.1.1 нишон медиҳад, ки дар соли 2021 ҳаҷми истеҳсоли 

маҳсулоти саноатӣ ба 17,4 млрд. млн сомонӣ расонида шуда, нисбати соли 2014 3,7 

маротиба зиёд шуда, маблағгузории саноат низ дар соли 2021 ба 5,6 млрд. сомонӣ 

расида нисбати соли 2014 2,5 маротиба ваё 4,4 млрд. сомонӣ зиёд шудааст. Ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар саноати коркард ба 22 млрд 306 млн сомонӣ 

расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2020 16,3 фоиз ё ин, ки ба маблағи 3 млрд 126 

млн сомонӣ зиёд мебошад. Дар давраи ҳисоботӣ дар саноати истихроҷ ҳаҷми 

истеҳсоли маҳсулот ба 8 млрд 401 млн сомонӣ баробар шудааст, ки нисбат ба соли 

2020 2 млрд 763 млн сомонӣ ё 50 фоиз зиёд гардидааст. Ҳиссаи соҳаҳои саноати 

коркард 57,5 фоиз, таъминоти неруи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво 20,4 фоиз, 

саноати истихроҷ 21,6 фоиз ва таъминоти об, тозакунӣ, коркарди партовҳо ва 

дастраси коркарди дуюмдараҷа 0,5 фоизро ташкил медиҳад. Тамоюлҳои зиёдшавии 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои саноатӣ, метавонанд заминаи хубе дар ташаккули 

кластерҳои саноатӣ ва сарчашмаҳои молиякунонии он гузоранд. 

Таҳлилҳо нишон доданд, ки афзоиши истеҳсоли маҳсулот дар соҳаҳои саноати 

коркард дар давраи ҳисоботӣ нисбат ба соли пешин дар зерсоҳаҳои зерин 

мушоҳида мешавад, аз ҷумла истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ якҷо бо нӯшокиҳо ва 

тамоку (104,7 фоиз), истеҳсоли нассоҷӣ, дӯзандагӣ, чарм, маҳсулот аз чарм ва 

пойафзол (140 фоиз), истеҳсоли металлургӣ ва истеҳсоли маҳсулоти тайёри филизӣ 

(109,4 фоиз), истеҳсоли маҳсулоти кимиёвӣ (160 фоиз), истеҳсоли маснуоти резинӣ 

ва пластмасса (123,9 фоиз) ва истеҳсоли маҳсулоти фармасевтикӣ (97,4 фоиз), ки 
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ҳиссаи соҳаҳои зикршуда дар ҳаҷми умумии маҳсулоти саноати коркард 97,3 

фоизро ташкил дод.  

 

Расми 2.1.1. – Диннамикаи ҳиссаи қарзҳои бонкӣ ва пасандозҳои аҳолӣ дар 

ММД* 
*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст дар асоси: www.nbt.tj. 

Тавре аз нишондиҳандаҳои расми 3.1.1 бармеояд, ҳарчанд нишондиҳандаҳои 

саноат тамоюли рушд дошта бошанд ҳам, лекин мутаасифона ҳиссаи қарзҳои бонкӣ 

ва пасандозҳои аҳолӣ тамоюли пастравӣ доранд, ки барои рушди маблағгузории 

ташаккули кластерикунонии саноат монеъа эҷод менамоянд. Бинобар ин 

сарчашмаҳои қарзӣ ва пасандозҳои аҳолиро, ки манбаи асосии рушди маблағгузорӣ 

ба ҳисоб мераванд, ҳатман такмил ва барои зиёдшавии онҳо шароитҳои мусоид 

фароҳам овардан зарур аст. 

Саноати кишвар омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ 

буда, ҳиссаи он дар маҷмуи маҳсулоти дохилӣ (ММД) ҳарсола ба тадриҷ зиёд 

гардида истодааст. Дар маҷмӯъ ҳиссаи саноат дар ММД соли 2021 ба 19 фоиз 

баробар гардид, ки нисбат ба соли 2014 6,9 банди фоизӣ зиёд шудааст ва заминаи 

хуби ташаккули кластерикунонии он фароҳам шуда истодааст. 

Бо мақсади таъмини рушди устувори иқтисодиёти миллӣ шумораи корхонаҳои 

саноатӣ тамоюли зиёдшавӣ дошта, фаъолияти истеҳсолӣ вобаста ба мавҷудияти 

ашёи хом ва талаботи бозор ба роҳ монда шудааст.  
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Расми 2.1.2. – Динамикаи афзоиши маблағгузории саноат (ҳаҷми 

сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар саноат) (млн. сомонӣ) дар давраи солҳои 

2012 -2021* 
*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу нашри таъҷилии 

МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати 

саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия намудааст. 

Аз таҳлили расми 2.1.2 бармеояд, ки ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз 

рӯи намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар соли 2021 дар соҳаи саноат ҳамагӣ 5 млрд 

639,1 млн сомониро ташкил медиҳад, ки нисбати соли 2012 3,8 маротиба зиёд 

шудааст. Аз ҷумла, дар соли 2021 ба саноати истеҳсол ва тақсимоти неруи барқ 3 

млрд 891,6 млн сомонӣ, саноати коркард 934,7 млн сомонӣ, саноати истихроҷ 152,9 

млн. сомонӣ ва ғ. мебошад. Ҳаҷми сармоягузорӣ нисбат ба соли 2020 дар соҳаи 

истихроҷ 83,1 млн сомонӣ ва коркард 645,1 млн сомонӣ, дар маҷмуъ 728,2 млн 

сомонӣ зиёд гардидааст. Ин маблағҳо ва маблағҳои дигари сармоягузорони 

хориҷиро метавон дар маблағгузории ташаккули кластерикунонии саноат 

истифода намуд. 

Дар соли 2021 162 корхона бо таъсиси 2139 ҷойи корӣ ва 147 коргоҳ бо 2991 

ҷойи корӣ ва дар маҷмуъ 309 корхонаву коргоҳ бо 5130 ҷойи корӣ сохта ба 

истифода дода шудааст. Аз ҳисоби корхонаҳои нав дар ҳамин давра 472,5 млн 

сомонӣ маҳсулот истеҳсол карда шудааст. Инчунин баъзе корхонаҳои ташкилшуда 

фаъолият надоранд, ки ба ақидаи мо сабаби асосии муаммои мазкур ин набудани 

кластерҳои саноатӣ ба ҳисоб меравад, ки занҷираи байни ин корхонаҳоро 

мустаҳакам намуда, равандҳои аз истеҳсол то фурушро ҳаллу фасл менамояд. 

1 501,6 1 750,9
2 226,6
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Тамоюлҳои корхонаҳои саноатии соҳаи саноати сабук ва пилларо баррасӣ 

менамоем, ки яке аз соҳаҳои афзалиятноки саноати кишвар ин соҳаи саноати сабук 

ба шумор меравад. Коркарди ашёи хоми маҳаллӣ - нахи пахта, пӯст, пашм ва пилла, 

самаранок истифода намудани иқтидорҳои мавҷуда, ташкили ҷойҳои кории нав ва 

вусъати истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунанда ва ба содирот нигаронидашуда 

афзалиятҳои соҳа муайян гардидаанд.  

Корхонаҳои соҳаи саноати сабук бо дар назар доштани корхонаҳои 

пахтатозакунӣ дар соли 2021 ба маблағи 4 млрд 145,3 млн сомонӣ маҳсулот 

истеҳсол кардаанд, ки ин нисбат ба соли 2020 1 млрд сомонӣ ё 32,0 фоиз зиёд 

мебошад. Дар ҷумҳурӣ 99,1 ҳазор тонна нахи пахта истеҳсол карда шуда, аз ҷониби 

корхонаҳои коркарди нахи пахта ба миқдори 23,3 ҳазор тонна ресмони пахтагин 

истеҳсол гардид, ки ин дар қиёс ба соли гузашта 4 ҳазор тонна зиёд мебошад. 

Истеҳсоли матои пахтагин дар соли 2021 зиёда аз 15,6 млн метри мураббаъро 

ташкил дод ва нисбат ба соли 2020 суръати афзоиш 14,1 фоиз таъмин гардид57. 

Дар ҷумҳурӣ зиёда аз 15,4 млн ҷуфт ҷӯробҳои пахтагин истеҳсол карда 

шудааст, ки назар ба соли 2020 ба миқдори 7,6 млн ҷуфт зиёд мебошад. Бо мақсади 

васеъ намудани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва ташкили ҷойҳои кории нав бо дастгирии 

бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби ҶДММ «Ваҳдат Текстайл» 

дар шаҳри Кӯлоб корхонаи ҷӯроббофӣ ба истифода дода шуд ва дар ноҳияи Вахш 

бунёди чунин корхона оғоз гардида, раванди корҳои сохтмонӣ идома дорад.  

Дар соли 2021 ҳаҷми коркарди пӯсти чорво ба 783,2 ҳазор дона расид, ки дар 

қиёс ба соли пешин суръати афзоиш 126,3 фоиз таъмин гардид. Аз пӯсти 

коркардшуда ҶДММ «Чарм» барои истеҳсолоти худӣ 29,2 ҳазор донаро равона 

намуда, аз он 6,0 млн детсиметри мураббаъ чарм истеҳсол кардааст, ки ин 

нишондод назар ба соли 2020 134 ҳазор детсиметри мураббаъ зиёд мебошад.  

Тибқи маълумоти оморӣ дар мавсими соли 2021 454,4 тонна пилла истеҳсол 

гардидааст, ки назар ба соли 2020 60,5 тонна зиёд мебошад. Дар маҷмӯи пиллаи дар 

 
57 Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу нашри таъљилии МКЊ-и Агентии омори 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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ҷумҳурӣ истеҳсолшуда ҳиссаи пиллапарварони вилояти Хатлон ба 48,1 фоиз, 

вилояти Суғд ба 40,0 ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ба 14,9 фоиз рост меояд. Аз 

ҷониби ҶДММ «Атласи Хуҷанд» истеҳсоли матои атлас ба 22,2 ҳазор метри 

мураббаъ расонида, суръати афзоиш 101,4 фоиз таъмин карда шуд. Айни замон, дар 

ҷумҳурӣ 6 корхонаи халтабарорӣ бо таҷҳизоти муосир фаъолият дорад, ки 

иқтидори онҳо баҳри бо пуррагӣ таъмин намудани талаботи бозори дохилӣ бо 

халтаҳои полипропиленӣ асосан барои банду басти семент, шакар, орд, маҳсулоти 

макаронӣ, хошоки омехта (комбикорм), маъданҳо, нуриҳои минералӣ ва дигар 

маҳсулотҳо кофӣ мебошад. Соли 2021 ба миқдори 90,5 млн дона халтаҳои 

полипропиленӣ истеҳсол гардидааст, ки назар ба соли 2021 18,1 млн дона зиёд 

мебошад. 

  

Расми 2.1.3. – Динамикаи маблағгузории саноати сабуки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар давраи солҳои 2015 -2020 (млн. сомонӣ) * 
*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу нашри таъҷилии 

МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати 

саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия намудааст. 

 Тавре аз нишондиҳандаҳои расми 2.1.3 бармеоянд, сармоягузории саноати 

сабук қариб 7 маротиба мутаасифона кам шудааст, ки ин тамоюл дар самти 

саноатикунонии босуръати кишвар ва сармоягузории ташаккули кластерикунонии 

саноати сабук таъсири манфӣ мерасонанд. Вобаста ба зарурияти ҷалби бештари 

сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ ба соҳаи саноати сабук пеш меояд, хусусан аз 

ҳисоби муассисаҳои молиявию қарзии кишвар бояд бештар ҳавасманд намудан 

лозим аст, ки маблағгузорӣ оравона карда шавад, ҳамазамон аз ҳисоби ҷалби 

сармояҳои хориҷӣ.  

Қайд кардан зарур аст, ки дар самти ҷалби сармояи хориҷӣ таҷрибаи бойи 

даврони истиқлолиятро истифода бурдан, боиси беҳбуд бахшидан ба соҳа 
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мегардад. Аз ҷумла, бо ҷалби Ширкати сармоягузории аграрии Синзян «Роҳи нави 

абрешим» - и Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соҳаи нассоҷӣ бо истифода аз 

технологияи муосир таъсиси корхонаи коркарди пахта, нахи пахта то истеҳсоли 

маҳсулоти ниҳоӣ (ресандагӣ, бофандагӣ, рангубор ва маҳсулоти дӯзандагӣ), 

таъсиси кооперативҳои аграрӣ ба нақша гирифта шудааст. Маблағи кулли 

сармоягузорӣ 200 млн. доллари ИМА-ро дар бар мегирад. Дар баззаи ин корхонаҳо 

заминаи хуби ташаккули кластерҳои саноатӣ имконпазир аст. 

Соҳаи саноати ангишт хело соҳаи сердаромад ва осонкоркунанда мебошад.  

  

Расми 2.1.4. – Динамикаи афзоиши истихрочи ангишт дар давраи 2013 -2021* 
*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу нашри таъҷилии 

МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати 

саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия намудааст. 

Аз расми 2.1.4 бармеояд, ки баъд аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ истихроҷи 

солона дар соли 2013 50 ҳазор тоннаро ташкил медод. Дар соли 2021 истихроҷи 

ангишт ба 2089,0 ҳазор тонна расонида шудааст, ки нисбат ба соли 2020 ба ҳаҷми 

60,0 ҳазор тонна ё 2,9 фоиз зиёд мебошад.  Дар ин давра 1132,0 ҳазор тонна ё 54,0 

фоиз аз тарафи корхонаҳои давлатӣ ва 957,0 ҳазор тонна ангишт ё 46,0 фоиз аз 

тарафи корхонаҳои хусусӣ истихроҷ карда шудааст.Тибқи маълумоти гумрукӣ дар 

соли 2021 содироти ангишт ба 33,8 ҳазор тонна расонида шудааст58. 

Саноати хӯрокворӣ яке аз он соҳаҳое мебошад, ки захираҳои калон ва 

ояндадори ашёи хом дошта ва аксар маҳсулоти дар соҳа истеҳсолшаванда дар 

бозорҳои хориҷи кишвар талаботи доимӣ мавҷуд аст ва заминаи хуби ташаккули 

 
58 Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу нашри таъљилии МКЊ-и Агентии омори 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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кластерикунонӣ дар он мавҷуд аст. Ин пеш аз ҳама ба консерваҳои меваю сабзавот, 

меваи хушк, шарбатҳо, обҳои ташнашикан ва маъданӣ, хамира, маҳсулоти 

машруботӣ, ва гӯшт дахл дорад. Саноати хӯрокворӣ дар давоми солҳои 2013-2021 

чун солҳои қаблӣ рушди устувори худро идома дода, солҳои охир дар баробари 

таъмини пурраи бозори дохилӣ бо обҳои маъданӣ, обҳои ташнашикан, нӯшокиҳои 

спиртдор, спирти этилӣ, намаки ошӣ, орди гандумӣ, консерваҳои меваю сабзавот, 

содироти қисми маҳсулоти истеҳсолгардида ба хориҷи кишвар ба роҳ монда 

шудааст.  

Ҷадвали 2.1.2. – Динамикаи рушди нишондиҳандаҳои саноати хурокворӣ дар 

солҳои 2013-2021 

Номгӯ 

солҳо 2021/201

3, 

маротиб 

2021/201

3, бо % 

2021/201

3, (+,-) 

201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 
2020 2021 

Ҳаҷми 

истеҳсоли 

маҳсулот

и саноати 

хӯроквор

ӣ (бо млн. 

сомонӣ) 

358

8 

 

326

6 

 

348

2 

 

369

0 

 

430

4 

 

490

0 

 

537

3 

 

6768,

9 

 

7454,

6 

 
2,1 208% 3866,6 

Корхонаю 

кор-

гоҳҳои 

нав (адад) 

28 104 85 64 56 18 78 62 82 2,9 293% 54 

Ҷойҳои 

кории нав 

(нафар) 

213 
149

7 

170

6 
706 579 179 819 1480 873 4,1 410% 660 

Музди 

миёнаи 

меҳнати 

кормандо

ни 

саноати 

хӯроквор

ӣ 

(сомонӣ) 

587 680 800 950 
110

0 

127

4 

134

6 
1400 1440 2,5 245% 853 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу 

нашри таъҷилии МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои 

расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Ҷиҳати бунёди корхонаҳои саноатӣ ва таъмин намудани бозори дохилӣ бо 

маҳсулоти воридотивазкунанда, ба ҷумҳурӣ технологияҳои пешқадами 

камсарфкунандаи барқ ва ашёи хом барои истеҳсоли орд, маҳсулоти ширӣ, 

қаннодӣ, нону маҳсулоти нонӣ, равғани растанӣ, макарон, маҳсулоти ҳасибӣ, обу 

шарбатҳо ворид карда шудааст. 
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Тавре аз таҳлили ҷадвали 2.1.2 бармеояд, дар соли 2021 дар соҳаи саноати 

хӯрокворӣ 536 корхона ба маҳсулоти ғизоии саноатӣ машғул мебошад, ки дар 

маҷмуъ зиёда аз 11,7 ҳазор нафар қобили меҳнатро ба кор фаро гирифта, дар 

таъмини амнияти озуқавории кишвар ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии 

ҷумҳурӣ саҳми назаррас доранд. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти корхонаҳои саноати 

хӯрокворӣ дар соли 2021 ба маблағи 7 миллиарду 548,4 сомониро ташкил дод, ки 

нисбат ба соли 2020 111,5 фоиз ваё ба маблағи 779,5 млн сомонӣ, нисбати соли 2013 

208% ваё 3,9 млрд сомонӣ зиёд мебошад. Дар шароити кунунӣ гарчанде 

иқтидорҳои мавҷудаи истеҳсолӣ имконияти аз лиҳози ҳаҷм таъмини пурраи 

талаботи бозори дохилӣ бо маҳсулоти гӯштию ширӣ, консерваи меваю сабзавот, 

орд, макарон, нон ва маҳсулоти нонӣ, намаки ошию техникӣ, нӯшокиҳои спиртию 

ғайриспиртӣ ва содироти қисми онро ба хориҷи кишвар дошта бошад ҳам, аз 

лиҳози гуногуннавъи (ассортимент) ғайриимкон мебошад.  

Бо зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсол содироти маҳсулоти саноати хӯроквории 

кишвар, ба монанди маҳсулоти консерваи меваю сабзавот, нӯшокиҳои 

ташнашикан, маҳсулоти қаннодӣ, орд, мева ва сабзавоти хушккардашуда ба 

ҷумҳуриҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, инчунин ба давлатҳои Амрико 

мунтазам афзоиш ёфта истодааст. Инчунин дар соли 2021 содироти маҳсулоти 

асосии соҳа маблағи зиёда аз 267,6 млн сомонӣ (23,7 млн доллари ИМА) ташкил 

дод, ки нисбати нишондоди соли 2020 1,5 баробар ва ё ба маблағи 93,7 миллион 

сомонӣ (8,3 млн доллари ИМА) зиёд мебошад. 
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Расми 2.1.5. – Динамикаи сармоягузории саноати хурокворӣ дар давраи 2015 -

2020* 
*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу нашри таъҷилии 

МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати 

саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, таҳия намудааст. 

Тавре аз расми 2.1.5. бармеояд, дар соли 2021 маблағгузории саноати 

хӯрокворӣ дар соли 2020 262,3 млн сомонӣ  ташкил дод, ки нисбати нишондоди 

соли 2019 ба маблағи 96,3 миллион сомонӣ зиёд буда, тамоюли зиёдшавиро доро 

мебошад. Ин аз он шаҳодат междиҳад, ки дар самти таъмини амнияти озуқаворӣ 

тамоюлҳо муътадил шуда истодаанд ва дар оянда заминаи мусоиди маблағгузории 

ташаккули кластерҳои саноатӣ гардида метавонад. 

Дар баробари дигар соҳаҳои саноат, соҳаи мошинсозӣ, саноати мудофиа ва 

химия, низ ташаккул ёфта истодааст, ки метавонанд дар ташаккули 

кластерикунонии саноати кишвар саҳмгузор шаванд. 

 

Расми 2.1.6. – Ҳаҷми маблағгузории маҳсулотҳои соҳаи мошинсозӣ, дар солҳои 

2015-2020* 
*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу 

нашри таъҷилии МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои 

расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Тавре аз расми 2.1.6 бармеояд, динамикаи маблағгузории маҳсулотҳои 

мошинсозӣ нишон медиҳад, дар соли 2020 нисбат ба соли 2013 14,6 маротиба ваё 

қариб 900 млн. сомонӣ кам гардидааст. Дар ин ҳолат барои маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерикунонии саноати мошинсозӣ заминаҳо боқӣ 

намемонад. Бинобар ин зарурияти зиёд намоии маблағгузориҳо ногузир мегардад.  
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Бояд қайд намуд, ки корхонаҳои соҳаи мошинсозӣ, саноати мудофиа ва химия 

аз соли соли 2013 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотро аз маблағи 380,5 млн. сомонӣ то 

соли 2021 ба 2029,1 млн. сомонӣ ваё 5,3 маротиба зиёд намуданд.  

 

 

Расми 2.1.7. – Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулотҳои соҳаи мошинсозӣ, саноати 

мудофиа ва химия дар солҳои 2013-2021 
*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст дар асоси: Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу 

нашри таъҷилии МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои 

расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Аз таҳлили расми 2.1.7. бармеояд, ки корхонаҳои соҳаи саноати маъдани 

кӯҳӣ ва металлҳои қиматбаҳо дар соли 2021 ба маблағи 12,4 млрд сомонӣ маҳсулот 

истеҳсол намуда суръати афзоишро нисбат ба соли 2020 зиёда аз 4,7 млрд сомонӣ 

ё 61% зиёд таъмин намудаанд. Дар ин давра, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатии 

корхонаҳои соҳа 32,1% маҳсулоти умумии корхонаҳои саноатии ҷумҳуриро 

ташкил намудааст. Тибқи ҳисоботҳои пешниҳодгардида, барои сохта ба истифода 

додани иқтидорҳои нави истеҳсолӣ ва барқарор намудани иқтидорҳои аз фаъолият 

бозмонда 145 млн доллари ИМА сармоя ҷалб карда шудааст. 

Дар соли 2021 ФШДММ «С.А. Минералз» ва ҶДММ «Назирӣ» фаъолияти 

истеҳсолии худро барқарор намуданд. ҶДММ КМ «Зарафшон» ҷиҳати таъмин 

намудани заводи сохташавандаи истеҳсоли мис бо иқтидори коркарди то 500 тонна 

хокаи мис дар як шабонарӯз иқтидори фабрикаи бойгардонии №1-ро бо ҷалби 80,0 

млн сомонӣ аз 2000 тонна ба 3000 тонна коркарди маъдан дар як шабона рӯз 

расонид. Инчунин, ҶДММ «Ширкати металлургии Анзоб» баъди пурра ба кор 

даровардани иқтидорҳои навбати дуюми корхона, ба сохтмони навбати сеюми хати 

истеҳсолии сурмаи металӣ шуруъ намуд. 

Қайд кардан бамаврид аст, ки коргоҳи металлургии истеҳсоли сурби металии 

ҶДММ «Ширкати куҳӣ-саноатии Тоҷикистону Хитой», ки қаблан бо сабабҳои 
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техникӣ аз фаъолият боз монда буд, дубора ба фаъолият оғоз намуда, то инҷониб 

1,9 ҳаз. тонна сурби металӣ истеҳсол намудааст59. Ҳамзамон бо мақсади афзоиш 

додани иқтидорҳои истеҳсолӣ ҶСП «Талко Голд» дар заминаи гуруҳи конҳои 

«Кончоч» сохтмони фабрикаи бойгардонӣ ва иншоотҳои ёрирасонро идома дода, то 

инҷониб барои татбиқи лоиҳа зиёда аз 104,9 млн доллари ИМА сармоя ҷалб 

намудааст. Дар маҷмуъ, қайд кардан бамаврид аст, сохтмони иншоотҳои ҷамъият 

86% ба итмом расида, корҳои сохтмонӣ, васлу насби хатҳои технологӣ ва ворид 

намудани дастгоҳ ва таҷҳизот бо маром идома доранд. 

Инчунин, бо ин мақсад ҶДММ «ТВЕА Душанбе саноати кӯҳӣ» барои 

истеҳсоли тилло ва дигар унсурҳои ҳамроҳ дар заминаи конҳои «Кумарғи Боло» ва 

“Дуобаи Шарқӣ”-и ноҳияи Айнӣ корҳои сохтмониро идома дода, арзиши лоиҳаи 

сохтмони фабрикаи бойгардонӣ ва коргоҳи поксозии тилло 180 млн доллари ИМА-

ро дар бар мегирад ва дар ҳолати ба истифода додани иқтидорҳои мазкур маблағи 

истеҳсоли маҳсулоти соҳа дар ҳаҷми 15,8 млрд сомонӣ расонидан мумкин аст. Яке 

аз мушкилотҳои соҳа, ки ба рушд ёфтани соҳа таъсири худро мегузорад, ин ҷудо 

намудани қитъаи замин, додан ва тамдид намудани муҳлати амали иҷозатномаҳо 

мебошад, ки зарурияти бартарафнамоии пеш омадааст. 

Дар баробари таҳлили тамоюлҳои соҳаи саноат ва сармоягузории он, 

инчунин зарурияти таҳлили ҳолати корхонаҳои саноатиро зарур мешуморем, ки 

дар ҷадвалҳои 2.1.3 ва 2.1.4 оварда шудааст. 

Ҷадвали 2.1.3. – Сохтори соҳавии қарзҳои кредитории корхонаҳои ва 

ташкилотҳо дар солҳои 2013-2020* 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020/201

3, 

маротиб, 

банди 

фоизӣ 

Қарздори

и креди-

торӣ -

ҳамагӣ 

(млн. 

сомонӣ) 

11857,

9 

10261,

4 

15364,

4 

22835,

5 

35481,

6 

50905,

6 60335 

88268,

4 7,4 

 
59 Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон: маҷм. оморӣ/ - Раёсати табъу нашри таъљилии МКЊ-и Агентии омори 

назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 2021. – 91 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати саноат ва 
технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон 
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Давоми љадвали 2.1.3 

Қарздори

и креди-

торӣ дар 

саноат 

(млн. 

сомонӣ) 8062,7 6575,6 

11478,

7 

16993,

4 

29253,

1 

39244,

4 

51863,

3 

57119,

3 7,1 

Қарздори

и креди-

торӣ- 

ҳамагӣ 

(ҳисса бо 

%)  100 100 100 100 100 100 100 100 0 

Қарздори

и креди-

торӣ дар 

саноат 

(ҳисса бо 

%) 68 64,1 74,7 74,4 82,4 77,1 78,2 64,7 -3,3 
*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст дар асоси: Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ: маҷм. оморӣ/ - 

Раёсати табъу нашри таъҷилии МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 702 с. 

Ҷадвали 2.1.4. – Гурӯҳбандии  корхонаҳо ва ташкилотҳои соҳаҳои воқеъии 

иқтисодиёт вобаста ба вазъи молиявӣ дар солҳои 2014-2020* 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020/2014, 

(+,-) 

Миқдори умумии 

корхонаҳои 

кишоварзӣ, (адад) 522 421 463 466 506 1140 1017 495 

Маблағи фоида, зарар, 

(+,-), (млн. сомонӣ) 1,2 -1,9 -25 -1,9 -64,4 -57,2 -22,4 -23,6 

Миқдори умумии 

корхонаҳои саноатӣ, 

(адад) 643 730 774 825 904 1584 1648 1005,0 

Маблағи фоида, зарар, 

(+,-), (млн. сомонӣ) 

-

448,5 

-

1981,9 

-

753,6 

-

711,8 572,3 1137,4 

-

3807,6 -3358,2 

 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст дар асоси: Тоҷикистон: 30 соли истиқлолияти давлатӣ: маҷм. оморӣ/ - 

Раёсати табъу нашри таъҷилии МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2021. – 702 с. 

Тавре таҳлили ҷадвалҳои 2.1.3 ва 2.1.4 нишон медиҳад, ҳолати молиявии 

корхонаву ташкилотҳои соҳаи саноат, хело ташвишовар буда, қарзҳои кредитории 

корхонаҳои саноатӣ 57,1 млрд. сомонӣ ваё дар сохтори умумии қарзҳои кредитории 

ҷумҳуриявӣ 64,7%-ро ташкил дода, зарари корхонаҳои саноатӣ танҳо дар соли 2020 

ба 3,8 млрд. сомонӣ баробар гардидааст. Аз таҳлилҳо бармеояд, ки бо ин маблағҳо 

метавон сарчашмаи маблағгузории кластерикунонии соҳаи саноат баромад 

намоянд, лекин мутаассифона, онҳо ҳамчун уҳдадории корхонаҳои саноат барои 

рушди соҳа садди роҳ мегарданд. Бинобар ин, дар ҳолати ташаккули кластерҳои 
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саноатӣ ин масъалаҳо аз байн бардошта мешаванд.  Дар заминаи корхонаҳои 

мазкур, ки ҷолибияти сармоягузории хориҷиашон баланд аст, заминаи мусоиди 

ташкили кластери саноатӣ дар кишвар имконпазир аст. 

Зимни таҳияи фасли якум чунин хулосаву дастовардҳои навгонидошта 

ба даст омаданд: 

1. Муайян карда шуд, ки барои истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси истеҳсолоти 

нав, воридоти таҷҳизоти технологӣ ва васеъгардонии фондҳои истеҳсолӣ тибқи 

маълумоти оморӣ дар соли 2021 дар соҳаҳои саноат 4,9 млрд сомонӣ маблағҳои 

дохилии корхонаҳо ва сармоягузорони хориҷӣ равона гардидаанд. Ин маблағҳо ва 

маблағҳои дигари сармоягузорони хориҷиро метавон дар ташаккули 

кластерикунонии саноат истифода намуд; 

2. Ошкор карда шуд, ки мувофиқи маълумоти оморӣ солҳои 2013 то 2021 дар 

ҷумҳурӣ 3808 корхонаи саноатии нав бо таъсиси 82012 ҷойи кории нав сохта ва ба 

истифода дода шудаанд. Дар ин давра 324 корхонаи саноатӣ фаъолияти худро қатъ 

ва самти фаъолияти саноатиро иваз намуданд. Ин натиҷаҳо ба бунёди корхонаҳои 

нави муҷаҳҳаз ба технологияҳои нав ва ташаккули кластерҳои саноатии дорои 

сикли пурраи истеҳсолот - аз коркарди ашёи хом то маҳсулоти тайёр замина 

мегузорад; 

3. Таҳлилҳо нишон доданд, ки бо ҷалби Ширкати сармоягузории аграрии Синзян 

«Роҳи нави абрешим»-и Ҷумҳурии Мардумии Чин дар соҳаи нассоҷӣ бо истифода аз 

технологияҳои муосир таъсиси корхонаи коркарди пахта, нахи пахта то истеҳсоли 

маҳсулоти ниҳоӣ (ресандагӣ, бофандагӣ, рангубор ва маҳсулоти дӯзандагӣ), таъсиси 

кооперативҳои аграрӣ ба нақша гирифта шудааст. Маблағи кулли сармоягузорӣ 200 

млн долл. ИМА-ро дар бар мегирад ва ошкор шуд, ки дар базаи ин корхонаҳо заминаи 

хуби ташаккули кластерҳо дар кишвар имконпазир аст. 

 

2.2. Асосҳои институтсионалии ташаккули таъминоти сармоягузории 

кластерикунонии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Масъалаи танзими таъмини сармоягузории ташаккули кластеризатсияи 

саноат тавассути институтҳои расмию ғайрирасмӣ амалӣ гардонида мешавад. Ба 
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институтҳои расмӣ тамоми стратегияву барномаҳои давлатӣ, санадҳои меъёриву 

ҳуқуқӣ ва вазорату идораҳои танзимкунанда дохил шуда, ба институтҳои 

ғайрирасмӣ урфу одат, анъана, расму ойин ва таҷрибаҳо дохил мешаванд. Д. Норт 

ва Р. Коуз ба таркиби институтҳо се омили асосиро дохил мекунанд: 

“маҳдудиятҳои ғайрирасмӣ (расму ойинҳо, ҳамагуна шароитҳои иҷтимоӣ); 

қоидаҳои расмӣ (конститутсияҳо, қонунҳо, санадҳои судиву маъмурӣ); 

механизмҳои маҷбурӣ, ки риояи қоидаҳоро таъмин мекунанд (судҳо, политсия ва 

ғ.)”60. Вобаста ба ин қайд кардан зарур аст, ки институтҳои расмиро давлат ба 

танзим оварда, танзими институтҳои ғайрирасмӣ тавассути роияи тартибу 

анъанаҳо ба даст меоянд. 

 Қайд кардан зарур аст, ки дар Тоҷикистон масъалаи танзими институтҳои 

расмии таъмини сармоягузории ташаккули кластеризатсияи саноат дар сатҳи 

зарурӣ ташаккул наёфтааст, лекин заминаҳои рушди саноат дар барномаву 

стратегияҳо танзим шуда истодааст. Аз ҷумла, бо мақсади амалишавии ҳадафи 

чоруми миллӣ - саноатикунонии босуръати кишвар ва коҳиш додани шиддати 

омилҳои беруна ба иқтисодиёти кишвар дар соҳаи саноати кишвар айни замон 

Стратегияи рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

амалӣ гардида, дар доираи он барномаҳои соҳавӣ, барномаҳои саноатикунонии 

босуръати кишвар, рушди металлургияи ранга ва сиёҳ, рушди саноати хӯрокворӣ, 

рушди соҳаи мошинсозӣ, рушди саноати сабук ва соҳаҳои кирмакпарварӣ ва 

коркарди пилла то давраи соли 2025 таҳия гардидааст, ки мавриди амал қарор 

доранд.  

Бо мақсади тақвияти корҳо дар самти рушди соҳаи саноат, аз ҷумла бо 

иқтидори пурра ба кор даровардани корхонаҳои саноатӣ, бахусус корхонаҳои 

азими ҷумҳурӣ тавассути воридоти технологияҳои муосир, коркарди ашёи хоми 

маҳаллӣ, истеҳсол ва муаррифии маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ, ташкили 

корхонаҳои нави саноатӣ, инчунин, дарёфти бозорҳои содиротӣ, таъмини сокинон 

 
60 Норт Д. Институты, институциональные изменения и экономическая деятельность/- М.: Фонда 

экономической книги. «Начало». 1997; Коуз Р. Фирма, рынок и право / Пер. с англ. М.: Новое издательство, 
2007. - 224 с.  
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бо ҷойҳои корӣ ва бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта аз ҷониби гурӯҳҳои 

кории байниидоравӣ якҷо бо корхонаҳои соҳа ва мақомоти иҷроияи хоқимияти 

давлатии ВМКБ, вилоятҳои Хатлону Суғд, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ пайваста чораҳои зарурӣ андешида мешаванд. 

Дар ин раванд, 10 декабри соли 2021 ҷаласаи якуми гурӯҳи кории 

байниидоравӣ бо иштироки намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти 

иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо масъалаи таҳлили вазъи воқеии 

корхонаҳои саноатӣ ва муайян намудани сабабу омилҳои аз фаъолият бозмондани 

онҳо, хусусан вазъи корхонаҳое, ки бо иштироки бевоситаи Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода 

шудаанд ва мусоидат намудан барои фаъолияти босамари онҳо гузаронида, қарори 

дахлдор қабул карда шуд.  

Дар асоси қарори қабулшуда, супориши Роҳбари Дастгоҳи иҷроияи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23.12.2021, №20711(27-7) ба тасвиб расонида 

шуд, ки тибқи он вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷроияи маҳаллии 

ҳокимияти давлатӣ вазифадор гардиданд, ки оид ба ҳалли масъалаҳои дар боло 

зикргардида чораҳои қатъӣ андешида, аз натиҷааш ҳар нимсола ба Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумот пешниҳод намоянд. 

Таҳлили адабиёти илмии ҷаҳонӣ ва таҷрибаи иқтисодӣ нишон медиҳад, ки 

усули маъмултарини таъсири давлат ба ташаккули кластерҳо инҳоянд: усули 

ҳамгироии муносибати кластерӣ (сиёсати кластерӣ ва стратегияҳои кластерии 

минтақавӣ) ба сиёсати инноватсионии саноатӣ ва принсипҳои рушди минтақа61. 

 
1.              61 Тањлил дар асоси тањќиќоти: Инновационные сети и промышленная модернизация: 

сравнительная ситуация в Армении, Латвии и России. - СПб., 2001; Блудова, С.Н. Региональные кластеры как 
способ управления внешнеэкономическим комплексом региона [Текст]/ С.Н. Блудова // Вестник СевКавГТУ, 
Серия «Экономика», 2004. - №2 (13).;; Сальников В. Кластерная политика - это промышленная политика в 
привязке к конкретным территориям // Opcc.ru, 2005; Третьяк В.П. Кластеры предприятии. - M., 2005; Fcser, 
E.J. Old and New Theories of Industry Clusters, in Steiner, M. Clusters and Regional Specialization: On Geography, 
Technology and Networks - London: Pion, 2006; Материалы конференции «Инновационная Европа: вызовы 
времени для создания кластеров и инновационных партнерств» - Валенсия, 2006; Майкл Портер о 
конкурентоспособности России и кластерной политике. - М.: ГУ-ВН1Э, 2006; С. Ketcls, G. Lindqvist, О. Solvell. 
Cluster Initiatives in Developing and Transition Economies // Center for Strategy and Competitiveness, Stockholm. 
First edition, 2006; Материалы круглого стола «Региональная политика и перспективы развития кластеров» на 
VIII Международной научной конференции «Модернизация экономики и общественное развитие». - М., 2006; 
Ферова, И.С. Проблемы развития экономики знаний в регионах России: необходимость кластерной модели 
промышленной политики [Текст]/ И.С. Ферова, Ю.И. Старцева, Е.В. Илюхина // Экономические проблемы и 
решения. - Красноярск: КрасГУ, 2006. - № 5. - С.52-64. ; Материалы VIII Южно-уральского экономического 
форума. - Челябинск, 2007; Скоч, А. Международный опыт формирования кластеров [Текст]/ А.Скоч // 



81 
 

Ин усул, пеш аз ҳама, бо он хос аст, ки аввалан, он воситаҳои дастгирии 

мустақим ва ғайримустақими мақомоти давлатии лоиҳаҳои инноватсионӣ ва 

сармоягузорӣ ва ҳама шаклҳои маблағгузории кластериро истифода мебарад, яъне 

усулҳои сенарияи омехтаи ташаккули онҳо. 

Дувум, усули мазкур ба беҳтар намудани муҳити институтсионалии 

соҳибкории саноатӣ тавассути ташаккул ва дастгирии рушди унсурҳои 

инфрасохтори инноватсионӣ, субпудратӣ ва аутсорсингӣ равона шудааст, яъне 

омезиши воситаҳои стратегияи кластери дирижистӣ ва либералӣ.  

Савум, дар ин равиш вазифаҳои мақомоти давлатӣ дар ҳалли масъалаҳои 

ташкили шабакавии сохторҳои истеҳсолӣ бо гурӯҳбандии тиҷорати хурд ва миёна 

алоқаманданд. Аз ин мавқеъ вазифаҳои умумии мақомоти давлатӣ дар инҳо зоҳир 

мешаванд62:  

- дар афзоиши сармоягузорӣ ба инфрасохтори инноватсионӣ ва истеҳсолии 

кластерҳо;  

- дар ҳавасмандгардонии кластерҳо дар марҳилаҳои аввали рушд тавассути 

истеъмоли маҷмуии маҳсулоти онҳо дар асоси фармоишҳои давлатӣ; 

- дар дастгирии ҳамаҷониба барои рушди захираҳои меҳнатии соҳибихтисос; 

- дар рушди ташаббусҳои маркетингӣ ва иттилоотии кластерҳо, ташкили 

агентиҳо ва марказҳои махсус барои тақсимоти онҳо; 

- вазифаи катализатор дар татбиқи давлат ҳангоми ташаккули кластерҳо барои 

барномаҳои тадқиқотӣ, ки иштироки донишгоҳҳо ва институтҳои тадқиқотиро дар 

кластерҳо таъмин мекунанд; 

 
Интелрос - Интеллектуальная Россия, 2007. - №2. -  С. 136; Ларина Н.И. Региональные кластеры и 
территориально-производственные комплексы как формы территориальной организации производства // 
ИЭОПП СО РАН: «Регион: экономика и социология», № 4, 2007; Рябчснюк Ю.В. Кластерные технологии - 
эффективный инструмент регионального развития // материалы Первого межрегионального экономического 
форума «Самарская инициатива: кластерная политика - основа инновационного развития национальной 
экономики», г. Самара, 2007; Марков Л.С. Проблемы реализации кластерной политики - М.: Национальный 
институт конкурентоспособности, 2007. гузаронида шуд. 

62 Ба низом дароварда шуд дар асоси тањлили: Майолейн К., Каниелс Ч., Иленни А., Что движет 
инновациями в промышленных кластерах? Материалы \// Международная конференция Ассоциации 
региональных исследований, Пиза, 2003; Трефор Манн-Венн, Р.Войер «Кластеры возможностей, кластеры 
риска», Канада, 2004 г.; Фезер Х.Ч. Старая и новая теории промышленных кластеров в Штайнер М. Кластеры 
и региональная специальная специализация. 
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- дар ҷамъоварии иттилооти оморӣ аз ҷониби мақомоти давлатӣ дар бораи 

фаъолияти кластерҳо ва таҳлили он. 

Ба шакли ҳуқуқии ташкили корхонаҳои кластери саноатӣ имкониятҳо ва 

роҳҳои ҷалби сармояи худӣ вобастагии калон доранд.  

Ба ақидаи мо, дар оянда ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» бо дарназардошти ташаккул ва рушди кластерҳо чунин 

тағйирот бояд ворид шаванд - ҷамъиятҳои саҳомӣ-ташкилкунандагони кластерҳои 

саноатии инноватсионӣ, ки ба сармоягузорӣ ниёз доранд, метавонанд ҷойгиркунии 

иловагии саҳмияҳоро бо истифода аз ҷойгиркунии аввалияи саҳмияҳои корхона 

тавассути обунаи кушода анҷом диҳанд.  

Маблағгузорӣ аз ҳисоби барориши иловагии саҳмияҳои маъмулӣ дорои 

афзалиятҳои зерин бошанд: 

- ин манбаъ пардохтҳои ҳатмиро дар назар надошта, қарор дар бораи фоидаи 

саҳмия (дивидендҳо)-ро Шӯрои директорон қабул намуда, дар маҷлиси умумии 

саҳмдорон тасдиқ карда шавад; 

- саҳмияҳо санаи пардохти собит надоранд - онҳо сармояи доимӣ ба шумор 

раванд, ки мавриди «баргардонидан» ё пардохтан қарор намегиранд;  

- дар натиҷаи баргузор намудани амалиёти Пешниҳоди аввалияи оммавӣ 

мақоми корхона ба ҳайси қарзгиранда ба таври назаррас баланд бардошта шавад 

(рейтинги қарзӣ меафзояд, арзиши ҷалби қарзҳо ва хизматрасонии қарз солона 2-

3% кам мешавад), саҳмияҳо ба сифати гарав оид ба таъмини қарз хизмат карда 

тавонанд; 

- муомилоти саҳмияҳои корхона дар биржаҳо ба соҳибмулкон имконоти 

бештар барои баромадан аз соҳибкориро фароҳам меорад; 

- таҷаммуи сармояи корхона афзояд, арзёбии бозории арзиши он ташаккул 

меёбад, барои ҷалби сармоягузорони стратегӣ шароити мусоидтар фароҳам оварда 

шавад. 

 Сармояи иловагӣ ҳамчун манбаи маблағҳои худии корхона ин афзоиши 

арзиши дороиҳои ғайримуомилотӣ, ки аз рӯйи натиҷаи азнавбаҳодиҳии онҳо ошкор 

карда мешавад ва маблағе, ки дар андозаи фарқи байни арзиши фурӯшӣ ва 
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номиналии саҳмияҳо дар раванди ташаккул ёфтани сармояи оинномавии ҷамъияти 

саҳомӣ аз фурӯш ба даст омадааст, ба шумор равад. Аммо, тибқи санадҳои меъёрии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон истифодаи сармояи иловагӣ барои истеъмол манъ карда 

шавад. Даромадҳои ташкилот, ки ба сармояи иловашуда мансубанд, барои зиёд 

кардани сармояи худии ташкилот равона гардида, ба натиҷаи молиявии фаъолияти 

ташкилот таъсир нарасонанд. 

Омӯзиши таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки мақомоти ҷумҳуриявӣ ва 

минтақавӣ метавонанд маҷмуи вазифаҳоро оид ба татбиқи сиёсати кластерии ба 

саноати инноватсионӣ ҳамҷояшуда иҷро кунанд (Ҷадвали 2.2.1.). Он ҳам усули 

ҳавасмандкунии ғайримустақими рушди кластерҳо ва ҳам тадбирҳои идоракунии 

мустақими равандҳои корхонаҳои кластерро дар бар мегирад. Ба назари мо, 

таҷрибаи муваффақтарини татбиқи чунин сиёсат ҳам дар сатҳи давлатӣ ва ҳам 

минтақавӣ таҷрибаи қайдшудаи Финляндия мебошад.  

Таҷрибаи Финляндия барои мо ҳангоми иҷрои вазифаҳои иртиботӣ, таҳлилӣ 

ва машваратӣ байни сатҳи ҷумҳуриявӣ, ки дар он принсипҳои асосии сиёсати 

кластер муайян карда мешаванд ва сатҳи минтақавӣ, ки лоиҳаҳои инноватсионӣ дар 

соҳа ва барномаҳои стратегияҳои кластерӣ татбиқ карда мешаванд, муфиданд. 

Таҷрибаи гузаронидани сиёсати кластерӣ ҳамчун сиёсати инноватсионии саноатӣ 

дар Бавария таваҷҷуҳи калон дорад.  

Таҷрибаи беҳтарин, ба андешаи мо, барои татбиқи стратегияи кластерӣ дар 

иқтисоди гузариш ташкили "Ташаббуси кластери Қазоқистон", як қатор 

барномаҳои кластерӣ дар Чин, Ҳиндустон ва дигар кишварҳо мебошанд. Баъзе 

усулҳои татбиқи онҳо, ба андешаи мо, метавонанд дар кишвари мо истифода 

шаванд.  

Ҷадвали 2.2.1. - Таҷрибаи беҳтарини маблағгузории ташаккул ва пешбурди 

сиёсати кластери саноатӣ ва татбиқи стратегияи кластерҳои саноатӣ* 
Давлат Роҳу усулҳои маблағгузории гузаронидани сиёсати кластери 

саноатӣ, фишангҳои стратегияи кластери саноатӣ 
 
 

Шаклҳои консентратсияи 
корхонаҳо ва намудҳои ҳамкорӣ 
дар кластерҳои саноатӣ 
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Давоми љадвали 2.2.1 

 
Олмон 

Ҳавасмандгардонӣ ба рушди соҳаҳои технологии баланд ва 
технологияҳои инноватсионии истеҳсоли саноатӣ ва 
ҳавасмандгардонии талошҳо барои муттаҳидсозии 
корхонаҳои саноатӣ ва марказҳои илмӣ. Маблағгузории 
лоиҳаҳо ва барномаҳои кластерҳои саноатӣ аз манбаъҳои 
федералӣ ва давлатӣ (минтақавӣ). Танзими қонунгузории 
бозори меҳнат. 

Ҳамкории корхонаҳои калон, 
миёна ва хурди саноатӣ 

 
ИМА 

Дастгирии рушди шарикии илм ва технологияҳои саноатӣ. 
Таъмини қарзҳо ва андозбандии имтиёзнок ба ширкатҳое, ки 
барномаҳои таҳқиқотӣ ва рушдро иҷро мекунанд. Дастгирии 
соҳибкории хурд ва венчурии саноатӣ. Дастгирии МОИ, 
паркҳои технологӣ ва бизнес-инкубаторҳо. 

Консентратсияи корхонаҳо дар 
минтақаи муайян ва истифодаи 
ҳадди аксари иқтидорҳои табиӣ, 
илмӣ, инсонӣ ва ҳамгироӣ 

Фаронса Танзими мутамарказ дар татбиқи сиёсати саноатӣ ва 
фаъолияти инноватсионӣ. Ҷалби сармояи ибтидоӣ. 
Ҳавасмандгардонии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ барои эҳтиёҷоти 
саноат. Тақсимоти буҷетӣ барои соҳаҳо ва корхонаҳои илмӣ. 
Тадбирҳо оид ба коҳиш додани андоз аз сармоягузорӣ ба 
фаъолияти таҳқиқотӣ ва рушд. Дастгирии технополисҳо. 

Консентратсияи корхонаҳои 
андозаҳои гуногуни саноатӣ дар 
атрофи як ширкати калон 

Итолиё Таъмини имтиёзҳо барои содироти мол. Ҷалби захираҳои 
сармоягузорӣ. Танзими бозори меҳнат, ҳавасмандгардонии 
афзоиши захираҳои инсонӣ. 

Ҳамкории чандир ва ҳамкории 
баробар, консентратсияи 
косибони хурд, ҳунармандӣ ва 
корхонаҳои миёна дар як 
минтақаи муайян 

Ҷопон Ҳавасмандгардонии рушди минтақаҳои саноатии 
технологияи сатҳи баланд. 
Ҷалби технологияҳои инноватсионӣ ва ноу-хау. 

Консентратсияи корхонаҳои 
миёна ва хурди саноатӣ дар 
атрофи як ширкати калон. 
Системаи пешрафтаи 
зерпудратӣ  

Финляндия Ташаккул ва рушди системаи ҳамкории байни муассисаҳои 
илмӣ, инфрасохторӣ ва соҳаҳо. Сармоягузорӣ ба рушди 
сармояи инсонӣ. Дастгирии паркҳои технологӣ ва бизнес-
инкубаторҳо. 

Ҳамкории корхонаҳои калон, 
миёна ва хурд. Ташкилоти 
корхонаҳои калонтарин - 
пешвоёни миллӣ. 

Ҳиндустон Ҳавасмандгардонӣ ба рушди соҳаҳои технологии баланд ва 
технологияҳои инноватсионии истеҳсолот. Маблағгузории 
лоиҳаҳо ва барномаҳои кластерҳои саноатӣ. Танзими 
мутамарказ дар татбиқи сиёсати саноатӣ ва фаъолияти 
инноватсионӣ. Таъмини имтиёзҳо барои содироти молҳо. 
Ҷалби захираҳои сармоягузорӣ. Дастгирии МОИ, паркҳои 
технологӣ ва бизнес-инкубаторҳо. 

Консентратсияи корхонаҳои 
андозаи гуногун дар атрофи як 
ширкати калон. Ҳамкории 
корхонаҳои калон, миёна ва 
хурд. 

Чин Таъмини имтиёзҳо барои содироти мол. Ташаккул ва рушди 
системаи ҳамкории байни муассисаҳои илмӣ, инфрасохторӣ 
ва соҳаҳо. Ҳавасмандгардонии рушди соҳаҳои технологияи 
баланд ва технологияҳои инноватсионии истеҳсолоти 
саноатӣ. Маблағгузории лоиҳаҳо ва барномаҳои кластерҳои 
саноатӣ. Танзими мутамарказ дар татбиқи сиёсати саноатӣ ва 
инноватсия. Дастгирии МОИ, паркҳои технологӣ ва бизнес-
инкубаторҳо. 

Консентратсияи корхонаҳои 
андозаҳои гуногун дар атрофи 
як ширкати калон. 
Консентратсияи ҳунарҳои хурд, 
ҳунармандӣ ва корхонаҳои 
миёна дар маҳалли мушаххас. 
Ҳамкории корхонаҳои калон, 
миёна ва хурд. 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси Конкуретные кластеры – [электронный ресурс] Режим доступа: 

http://subcontract.ru; Руднева, P.С. Опыт создания структурных кластеров в развитых странах / Р.С. Руднева // 

Экономика региона, 2007. - N18.4.2; Новые формы организации инновационного процесса - [электронный ресурс] 

Режим доступа: http://subcontract.ru; Скох, А. Международный опыт организации кластеров [Текст]/ А.Скох // 

Космополис, 2006/2007. - № 2 (16). - С. 235; Сулоева, Н.А. Кластерный подход в развивающихся странах [Текст]/ 

Н.А. Сулоева, А.А. Кайгородцев // Бюллетен КАСУ, 2008. - № 4. - С. 146; Греф Г.О. От макроэкономической 

стабильности до инвестировании [Текст]/ Г.О. Греф // Экономическая политика, 2006. - № 4. - С. 5-18.; Сутирин, 

С.Ф. Конкурентные кластеры Финляндии [Текст]/ С.Ф. Сутирин, П.Н. Филиппов // Бюллетен Санкт-Петербургского 

государственного университета, 2004. - № 1. – С. 71-78.; Алипрантис, К. Наличие и оптимизм конкурентного 

http://subcontract.ru/
http://subcontract.ru/
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баланса: монография. - Пер. с английского[Текст]/ К. Алипрантис, Д. Браун, О.Беркеншоу. - М.: Мир, 1995. - 375 с.; 

Лозинский С. Конкурентоспособность и отраслевые кластеры: новая повестка дня для российского бизнеса и власти 

[Текст]/ С. Лозинский, А. Праздничных // Мир индустрии, 2003. - №2. - С. 178,  таҳия кардааст. 

Барои арзёбии имконияти татбиқи онҳо омӯзиши амалияи ватании таҳия ва 

татбиқи маблағгузории ташаккули сиёсати кластерӣ зарур аст. Баъзе 

ташаббусҳоеро, ки дар мамлакати мо солҳои охир дар сатҳи ҷумҳуриявӣ гирифта 

шудаанд, метавон тасниф кард, ки ба фароҳам овардани шароит барои рушди 

кластерҳои саноатӣ равона карда шудаанд. Ин, пеш аз ҳама, аз ҷониби ҷомеаи илмӣ 

ва коршиносон фаъолона муҳокима карда мешавад, "Консепсияи ташаккул ва 

рушди кластерҳои агросаноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 

2040"63 аст, ки онро Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

якҷоя бо Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия кардаанд.  

Мутаассифона, дар соҳаи саноат то ҳол ягон санади стратегӣ ва барномаҳои 

давлатӣ дар самти ташаккули кластерикунонӣ таҳия нагардидаанд, лекин зиёда аз 

20 барномаи рушди соҳаҳои саноат ва маблағгузории онҳо, ки ба ташаккули он 

метавонанд мусоидат намоянд, қабул гардидаанд. 

Дар ин давра корхонаҳои соҳаи саноати маъданҳои кӯҳӣ ва металлҳои 

қиматбаҳо аз рӯи Барномаи рушди заргарӣ, сангҳои қиматбаҳо ва ороишӣ барои 

солҳои 2009-2015, Барномаи давлатии рушди соҳаи саноати истихроҷу коркарди 

тилло ва нуқра барои солҳои 2012-2016, Барномаи рушди металлургияи ранга ва 

сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои то 2025 кору фаъолият намуда, 

нақшаҳои тасдиқгардидаи онро пурра иҷро намудаанд.  

Масалан, дар доираи Барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди 

пилла дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2024 соли 2021 истеҳсоли 

пилла 680 тонна ба нақша гирифта шуда, аз Ҷумҳурии Мардумии Чин ба миқдори 

21 ҳазор қуттӣ тухми кирмак ворид гардида, ба кирмакпарварон тақсим карда шуд.  

Дар ин муддат бо мақсади зиёд намудани истеҳсоли тилло, нуқра ва 

металлҳои ранга, таъмини ҷойҳои кории нав барои мардуми маҳаллӣ ва ғанӣ 

гардонидани буҷети давлат бо ҷалби сармояи ватанӣ ва хориҷӣ таъсиси корхонаҳо 

 
63 Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи то соли 

2040 аз 28 октябри соли 2020, № 566. 
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барномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла Барномаи рушди заргарӣ, коркарди сангҳои 

қиматбаҳо ва ороишӣ барои солҳои 2009-2015, Барномаи давлатии рушди соҳаи 

саноати истихроҷу коркарди тилло ва нуқра барои солҳои 2012-2016 амалӣ гашта, 

Барномаи рушди металлургияи ранга ва сиёҳ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

солҳои то 2025 ва Барномаи саноатикунонии босуръати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2020-2025 қабул ва мавриди амал қарор дода шудаанд. 

Бо мақсади фароҳам овардани шароит ва замина барои рушди саноати сабук 

дар асоси коркарди ашёи хоми маҳаллӣ, қонеъ гардонидани эҳтиёҷоти аҳолӣ ба 

молҳои саноати сабук, афзун намудани иқтидори содиротии корхонаҳои соҳа, 

таъмини шуғли аҳолӣ, таҳияи механизмҳои иқтисодӣ ва омилҳои 

ҳавасмандгардонӣ барои ҷалби сармоягузориҳо, ташаккули кластерикунонӣ бо 

қарорҳои дахлдори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барномаҳои соҳавӣ қабул 

гардидаанд. Аз ҷумла Барномаи рушди қолинбофӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2014-2020 (қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.12.2014, 

№737) ва Барномаи рушди саноати сабук дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи 

то соли 2022 (бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29 марти соли 2019, 

№128).  

 Дар моддаи 251-и Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон хусусияти 

андозбандии корхонаҳо, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта ба маҳсулоти 

ниҳоӣ (аз калобаи пахта то маҳсулоти пахтагини дӯзандагӣ) машғул мебошанд, 

муқаррар карда шудааст. Имтиёзи фароҳамовардашуда ба дастгирии корхонаҳо 

равона гардида, воридоти молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти худ аз ҷониби 

корхонаҳо, ки ба силсилаи пурраи коркарди нахи пахта ба маҳсулоти ниҳоӣ аз боҷи 

гумрукӣ ва андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад. Корхонаҳои 

имтиёзгиранда аз андоз аз фоида, андози низоми содакардашуда ва андозҳо аз молу 

мулки ғайриманқул озод мешаванд. Содироти молҳое, ки корхонаҳои навтаъсис 

истеҳсол мекунанд, аз андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешаванд. Имтиёзҳои 

дар соҳаи коркарди нахи пахта фароҳамовардашуда ба ҷалби сармояи хориҷӣ 

мусоидат намуда, ба зиёдшавии ҳаҷми коркарди он дар дохили кишвар замина 

гузошт.  
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Мавриди зикр аст, ки ислоҳоти давоми солҳои охир дар соҳа амалишуда ба 

беҳтар гардидани фазои сармоягузорӣ ва ҷалби сармояи хориҷӣ мусоидат карда 

истодааст. Соҳаи коркарди нахи пахтаи кишвар аз ҷониби сармоягузорони хориҷӣ 

ҷолибияти хоса пайдо намудааст. 

Дар ҳошияи амалигардонии ҳадафҳои «Як камарбанд-як роҳ», ки бо 

ташаббуси Ҷумҳурии Мардумии Чин роҳандозӣ гардидааст, дар соҳаи саноати 

сабуки кишвар дар бахши рушди соҳаи нассоҷӣ корҳои назаррас анҷом дода 

мешаванд.  

Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2019, №198 «Дар 

бораи номгӯи либосҳои шакли ягонаи мактабӣ ва томактабии корхонаҳои 

истеҳсоли ватанӣ, ки таҳвили (фурӯши) онҳо аз пардохти андоз аз арзиши 

иловашуда озод карда мешаванд» тасдиқ шудааст. Имтиёзи мазкур бевосита ба 

дастгирии молистеҳсолкунандагони ватанӣ равона карда шуда, ба пасттар 

гардидани нархи либоси мактабӣ дар кишвар мусоидат менамояд.  

Дар доираи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи декабри соли 

2014, №737 «Дар бораи Барномаи рушди қолинбофӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2014-2020» дар натиҷаи фароҳам овардани имтиёзҳои андозӣ ҷалби 

сармоягузорӣ дар соҳаи қолинбофии кишвар ба назар расида, корхонаҳои нав ба 

фаъолият шурӯъ намуданд. Дар доираи амалишавии Барномаи соҳа истеҳсоли 

қолинҳо нисбат ба соли 2014 ба 2,7 маротиба афзоиш ёфта, аз 1 млн 763 ҳазор метри 

мураббаи соли 2014 ба 4 млн 701 ҳазор метри мураббаъ дар соли 2019 расонида 

шуд, ки 109,7 фоизи дурнамои Барномаро ташкил медиҳад. 

Бо назардошти диққати сусти рушди корхонаҳои ватанӣ ба афзалиятҳои 

стратегии технологӣ (ба истиснои наноиндустрия ва дигарҳо, ки то ҳол хусусияти 

декларативӣ доранд), ба назари мо, интихоби самтҳои ташаккули кластерҳои 

инноватсионии саноатӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ хеле мушкил аст. Бояд қайд намоем, ки 

агар консепсияи сиёсати кластерӣ ба модели дирижистии стратегияи кластер асос 

ёбад, он бояд афзалиятҳои соҳавӣ ва минтақавиро ба таври возеҳ муайян кунад ё 

мантиқи интихоби онҳоро муайян созад. Зарур мешуморем, ки зимни рушди 
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кластерии кишвар модели омехтаи рушди кластерикунонии саноатӣ татбиқ карда 

шавад  

Имрӯзҳо дар Тоҷикистон инфрасохтор, аз ҷумла намунаи кластерҳои 

эҳтимолӣ (роҳҳо, паркҳои технологӣ, МОИ ва ғайра) бояд эҷод карда шаванд, яъне 

аллакай воситаҳои модели танзими давлатӣ истифода шаванд. Қабули стратегияи 

кластерӣ ба манфиатҳои на танҳо худи кластерҳои истеҳсолӣ (саноатӣ), балки ба 

кластерҳо дар соҳаи логистика, нақлиёт ва коммуникатсия низ бояд таъсир расонад. 

Камбудии ҷиддии кластерикунонӣ мавҷуд набудани муқаррарот оид ба рушди 

сохтори институтсионалӣ ва дастгирии инфрасохтор дар сатҳи макро ва микро 

мебошад. Тавре ки таҳлилҳо нишон медиҳанд, ҳалли мушкилот ва татбиқи 

вазифаҳои маблағгузории ташаккули сиёсати кластери саноатӣ бидуни ташаккули 

институтҳои муосири инфрасохторӣ амалан ғайриимкон аст. Самаранокии онҳо 

дар шаклҳои гуногуни ташкилию иқтисодӣ бо таҷрибаи кишварҳои таҳқиқшуда 

(новобаста аз модели интихобшуда64 ва татбиқшудаи либералӣ, дирижистӣ ва ё 

омехта) исбот шудааст ва ниёз ба онҳо дар Тоҷикистон аён аст. 

Ҷанбаҳои асосии манфии набудани консепсия, ба андешаи мо, мавҷуд 

набудани муқаррарот оид ба ҳамгироии муносибати кластерӣ ба сиёсати 

инноватсионии саноатӣ ва зарурати татбиқи сиёсати кластерӣ нисбат ба кластерҳои 

ғайримарказӣ ва фазоии саноатӣ, инчунин, рушди ташаббусҳои кластерӣ оварда 

мерасонанд. То имрӯз консепсия қабул карда нашудааст, муқаррароти он ба таври 

мунтазам амалӣ карда намешаванд. Сабаби ин, ба гуфтаи коршиносон, дар он аст, 

ки дар илми иқтисодии Тоҷикистон муносибати ягона ба таърифи кластер вуҷуд 

надорад, дар ҳукумат маълум нест, ки дар Тоҷикистон кадом модели стратегияи 

кластер либералӣ, дирижистӣ ва ё омехта бояд истифода шавад.  

Сараввал дар асоси ташаббусҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд Консепсияи ташаккули кластерҳои саноатии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2030 таҳия карда шавад. Дувум, 

вазифаҳои мақомоти давлатӣ дар сиёсати кластерикунонии саноатӣ дар Барномаи 

 
 64 Фарқи дуюм байни моделҳои либералӣ ва дирижистии стратегияи кластерӣ. 
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рушди иҷтимоию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи миёнамуҳлат 

(2021-2025) муайян карда шаванд. Дар он кластерҳо бо вазифаи асосӣ ва воситаи 

рушди минтақавӣ барои афзоиши рушди иқтисодӣ вазифагузорӣ бояд шаванд. 

Муқаррароти барнома бояд ба самтҳои зерини таъсири мақомоти давлатӣ ва 

маъмурият ба татбиқи стратегияҳои кластерии саноатию минтақавӣ муайян карда 

шаванд: 

- маблағгузории муштараки таҳқиқоти таҳлилӣ барои муайян кардани сохтор, 

афзалиятҳо ва норасоиҳо, таҳияи стратегияи рушди кластери саноатӣ; 

- татбиқи барномаҳо барои мусоидат ба вуруди корхонаҳои кластери саноатӣ 

ба бозорҳои хориҷӣ; 

- гузаронидани таҳқиқоти муштараки маркетингӣ ва кластерҳои таблиғотӣ бо 

ширкатҳо; 

- баланд бардоштани самаранокии барномаҳои таълимии касбӣ мутобиқи 

талаботи кластерҳои саноатӣ; 

- мусоидат ба тиҷоратикунонии натиҷаҳои фаъолияти илмӣ дар кластерҳои 

саноатӣ; 

- афзоиши талабот ба сифати молу хидматҳои дар кластерҳои саноатӣ 

истеҳсолшаванда дар ҷараёни хариди давлатӣ. 

Барномаи мазкур механизми ташкилию иқтисодии татбиқи самтҳои 

пешниҳодшударо низ бояд дар бар гирад. Ҳамзамон, дар нақшаи чорабиниҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таҳия ва татбиқи қабули Консепсияи 

мониторинг ва рушди кластерҳои ҳудудии истеҳсоли саноатӣ"65 пешбинӣ шуда 

бошад. То ҳол ягон санади меъёрии ҳуқуқӣ ё тавсиявӣ қабул нашудааст.  

Ба андешаи мо, муқаррароти барнома бештар ба модели омехтаи татбиқи 

стратегияи кластери саноатӣ мувофиқат намояд, зеро онҳо бояд афзалиятҳои 

 
65 Наќшаи чорабинињои Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба татбиќи муќаррароти 

Барномаи рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон барои давраи миёнамўњлат 
(солњои 2016 - 2020) // Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28 декабри соли 2016, 

№ 678 тасдиќ шудааст; Барномаи миёнамуҳлати рушди Љумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 

2021-2025 Бо қарори Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 16 

июни соли 2021, тањти №441 тасдиқ шудааст. 
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соҳавӣ ва минтақавӣ, воситаҳо ва ташкили маблағгузории инфрасохтори 

кластериро инъикос намоянд, тавре ки дар модели либералӣ оварда шудааст. 

Ҳамзамон, бояд рушди онҳо дар асоси барномаҳо ва лоиҳаҳои шарикии давлат ва 

бахши хусусӣ, ки воситаи модели танзими давлатӣ мебошанд, мусоидат намояд.  

Ба андешаи мо, нуқси асосии набудани чунин барномаҳо дар робита бо 

татбиқи сиёсати кластерӣ набудани ҷанбаҳои ҳамгироии стратегияи кластер ба 

сиёсати инноватсионии саноатӣ мебошад. 

Савум, рушди иқтисоди бозорӣ зарурати ба назар гирифтани шароити нави 

иқтисодии мамлакати моро на танҳо дар тиҷорат, балки дар идоракунии давлатӣ 

низ тақозо менамояд. Фарқи байни рушди иқтисодии минтақаҳо дар Тоҷикистон 

мунтазам меафзояд. Ба ақидаи коршиносон, роҳи ягонаи рафъи ин тамоюл 

метавонад иҷрои барномаҳои кластерҳои ҳудудии истеҳсолии саноатӣ бошад, ки 

қодиранд рушди назарраси иқтисодиро таъмин кунанд. Аз ин рӯ, дар Консепсияи 

Стратегияи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

принсипи рушди «мутамарказ» гузоштан зарур аст ва самтҳои ҳалли мушкилоти 

минтақаҳои яксоҳавӣ тавассути рушди ташаббусҳои кластерӣ нишон дода шаванд. 

Ҷанбаи калидии консепсия ба таҷдиди фазои иқтисодии Тоҷикистон бо ҷудо 

кардани шабакаи "минтақаҳои эҳтиёҷманди дастгирӣ" ва қаламравҳо - "қутбҳо" ва 

"локомотивҳо"-и рушд мебошад, ки дар он бояд захираҳои молиявӣ, маъмурӣ, 

идоракунӣ, зеҳнӣ ва ғайра равона карда шаванд. Дастгирии густариши минбаъдаи 

фаъолияти инноватсионӣ ба дигар минтақаҳо баррасӣ карда шавад. Мантиқи 

рушди қутбиро дар консепсия на танҳо дар сатҳи макро, балки дар минтақаҳо, ки 

нуқтаҳои афзоиши маҳаллии худ - кластерҳоро доранд, пайгирӣ намудан зарур 

буда, ғояҳои рушди неруи зеҳнии қаламравҳо тавассути дастгирии шаҳрҳои илмӣ 

ва паркҳои технологӣ метавонанд натиҷаи мусбат диҳанд. Камбудии назарраси 

набудани консепсия, ба ақидаи мо, дар он аст, ки дар тамоми сохтори он бояд 

тақвияти мавқеи мақомоти минтақаҳои ҷумҳуриро дар иқтисодиёт ворид намудан 

зарур аст.    

Таҷрибаи иқтисодии Фаронса (1960-1990), Чили (1980-1990), Кореяи Ҷанубӣ 

(1970-1980), Чин (1980-1990) самаранокии ин модели рушдро тасдиқ мекунад. Ғайр 
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аз он, тавре ки дар ҷараёни таҳқиқ ошкор гардид, кишварҳои аз ҷиҳати саноатӣ 

рушдёфта бо мавқеъҳои устувори рақобатпазир ва суръати баланди рушди 

иқтисодӣ (Финляндия, Олмон, ИМА, Бритониёи Кабир, Италия, Ҷопон ва ғайра) ба 

онҳо дар замонҳои гуногун мерасиданд, аммо бо назардошт ва аз бисёр ҷиҳатҳо 

тавассути дастгирии ташаббусҳои кластерӣ дар якчанд минтақа - "қутбҳои рушд" 

тезтар ноил гардидан имконпазир аст. Аммо, дастгирии кластерҳои минтақавӣ аз 

ҷониби мақомоти ҷумҳурӣ бидуни таҳлили заминаҳои ташаккули онҳо ва аз нуқтаи 

назари иқтисодӣ ташаббусҳои кластерӣ метавонад танҳо якрангии минтақаҳоро 

тақвият бахшад. Бидуни сохторҳои зарурии институтсионалӣ системаи муайян, 

ташхис, ҳавасмандгардонӣ ва мониторинги рушди кластерҳои минтақавӣ, 

механизмҳои дар консепсия пешниҳодшаванда, ба назари мо, ба қадри кофӣ 

самаранок нестанд. Қабули консепсия метавонад омили таҳиякунандаи ҳуҷҷатҳои 

барномавии ҳамгироии сиёсати саноатӣ ва инноватсионӣ дар минтақаҳои 

Тоҷикистон (Хатлон ва Суғд, ноҳияҳои тобеи марказ, ВМКБ ва дигар минтақаҳо) 

гардад. 

Чаҳорум, имрӯзҳо кӯшиши фароҳам овардани шароит барои рушди 

кластерҳои саноатӣ дар сатҳи минтақавӣ тавассути ташаккули МОИ, технопаркҳо 

дар соҳаи технологияҳои баланд, ташкили лоиҳаҳои Фонди сармоягузории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ташкили саноати венчурӣ метавонад амалӣ гардад. 

Минтақаҳои махсуси иқтисодиро қонунгузории дохилӣ ҳамчун қаламраве муайян 

мекунанд, ки дар он режими махсуси пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи 

танзими гумрукӣ ва андоз, моликият ба замин ва амвол ва тартиби махсуси 

идоракунии маъмурӣ мавҷуд аст. 

Дар Тоҷикистон МОИ-ҳои саноатӣ-истеҳсолӣ, техникӣ-инноватсионӣ ва 

туристӣ-фароғатӣ таъсис додан хело муҳим ба ҳисоб меравад. Равандҳои таъсиси 

минтақаи озоди иқтисодӣ ҳанӯз натиҷа надодаанд. Минтақаҳои озоди иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ин намунаи ҳақиқии дастгирии давлатии бахши хусусӣ 

мебошад. Таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ воситаи таъсирбахши сиёсати 

давлатии саноатӣ дар самти таъмини фазои мусоиди сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ 

дар минтақа мебошад. Айни замон дар ҶТ 5 минтақаи озоди иқтисодӣ амал 
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мекунанд: МОИ "Суғд", МОИ "Данғара", МОИ "Панҷ", МОИ "Ишкошим", МОИ 

"Кӯлоб". 

Дар ин минтақаҳо минтақаи махсуси иқтисодии навъи технологӣ-

инноватсионӣ таъсис дода шудаанд. Сокинони МОИ-и навъи техникӣ-

инноватсионӣ ва саноатӣ-истеҳсолӣ66 бузургтарин ширкатҳои ватанӣ ва саноатӣ 

дар якҷоягӣ мебошанд. 

Ба хулосае омадан мумкин аст, ки ташаккули технологияҳои инноватсионии 

саноатӣ ва минтақавии озоди иқтисодӣ ба мақсадҳои зерин равона карда шудааст: 

афзалиятҳои мустақим ва ғайримустақим барои рушди соҳибкории инноватсионӣ 

дар соҳаҳои истеҳсолӣ ва технологияҳои баланд; истеҳсоли намудҳои нави 

маҳсулот, рушди соҳаҳои воридотро ивазкунанда, ташаккули фазои мусоиди 

сармоягузорӣ.  

Якум, онҳо ҳамчун инфрасохтори ташаккули кластерҳои саноатӣ амал 

мекунанд. Дар қаламрави онҳо барои ҷалби ширкатҳои бузурги сармоягузорӣ бо 

бренди ҷаҳонӣ шароит фароҳам оварда шудааст, ки имкон доранд кластерро дар 

атрофи тиҷорати худ таҳия кунанд.  

Дувум, қаламравҳое, ки мақоми МОИ-ро гирифтаанд, барои ташаккул ва 

рушди кластерҳо имконият доранд, онҳо аллакай аз ҷониби технопаркҳо ё 

технопаркҳои бомуваффақият амалкунанда дар соҳаи технологияҳои баланди дар 

доираи барномаи давлатӣ сохташаванда дохил мешаванд. Таҳлили таҷрибаи 

хориҷӣ нишон медиҳад, ки пас аз ба охир расидани мавҷудияти МОИ дар заминаи 

онҳо, чун қоида, кластерҳои минтақавии саноатӣ ташаккул меёбанд.  

Аслан, минтақаи озоди иқтисодӣ бо назардошти хусусиятҳои минтақа барои 

ташаккули кластер заминаҳои системавӣ мегузорад, вай бевосита дар раванди 

рушди инноватсионии он иштирок мекунад. МОИ кластер нест, балки ҳамаи 

унсурҳои инфрасохтори инноватсионӣ, тадқиқотӣ, истеҳсолӣ ва ҷисмонии ба он 

дохилшуда метавонанд қисми кластери оянда бошанд. Аз ин рӯ, таъсиси минтақаи 

 
 66 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» аз 17 

майи соли 2004  (Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, с. 2004, №5, мод. 335), бо тағйиру иловаҳо аз 

25 марти соли 2011, таҳти №700.  

http://b2b.tj/ru/news/details/b6510b0a-d996-4b01-baf6-0d6908be9b79
http://b2b.tj/ru/news/details/025cf837-ac28-44c8-aa0c-7a646efe2492
http://b2b.tj/ru/news/details/c133b994-d7c8-40c4-a8f5-32135b8d6429
http://b2b.tj/ru/news/details/c9ee5a07-a9b4-4e71-b3e1-2c0237a76289
http://b2b.tj/ru/news/details/c9ee5a07-a9b4-4e71-b3e1-2c0237a76289
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озоди иқтисодии минтақавӣ катализатори ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ 

мебошад. Як қатор мушкилоти ташкилию иқтисодиро дар ин соҳа қайд намудан 

зарур аст, аввалан, дар марҳилаҳои ибтидоии ташаккули МОИ дар Тоҷикистон 

мушкилоти ҷалби сокинон ба миён омад. Ин муносибати ҳамоҳангнашудаи эҷоди 

онҳоро дар татбиқи сиёсати кластерӣ ва инноватсионии саноатӣ дар сатҳи 

ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ нишон медиҳад. Сониян, дар ташаккули МОИ воситаҳои 

таҳияи стратегияҳои онҳо дар минтақаи муайян пурра истифода намешаванд. Тавре 

ки коршиносон қайд мекунанд, тақсимоти вазифаҳо дар байни сатҳҳои ҳукумат дар 

соҳаи рушди стратегии ба ҳам алоқаманди системаи минтақавии инноватсионӣ ва 

минтақаи озоди иқтисодӣ вуҷуд надорад.  

Савум, дар ҳудуди МОИ технопаркҳо, бизнес-инкубаторҳо, марказҳои 

дастрасии дастаҷамъӣ, иншооти инфрасохтори ҷисмонӣ сохта мешаванд67.  

Ҳамзамон, зарурати таъсиси як институт (агентӣ, марказ) мавҷуд аст, ки 

салоҳияти он таҳлили ҷабҳаҳои афзалиятнок ва сусти минтақа, мувофиқа дар бораи 

стратегияҳои иштирокчиён, ташаккули намуди МОИ ва ниҳодҳои инноватсионӣ 

бошад68. Фаъолияти чунин муассиса имкон медиҳад, ки рушди истеҳсоли МОИ бо 

системаи инноватсионии минтақа ҳамгиро карда шавад. Ҳамин тариқ, МОИ ба 

нуқтаи афзоиш табдил меёбад, ки рушди системаи минтақавии инноватсиониро 

ҳангоми ташаккули кластер метезонад.  

Чорум, чораҳои ҳавасмандгардонии тиҷорати инноватсионӣ танҳо ба 

ширкатҳое таъсир мерасонанд, ки дар минтақаи озоди иқтисодӣ ҷойгиранд. Ба 

андешаи мо, барои ҷолибтар кардани инноватсия барои ҳамаи ширкатҳои саноатии 

Тоҷикистон кӯшишҳои бештар лозим аст.  

 
67 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи парки технологӣ”, №629, аз 21.06.2010. 
68 Муаллиф дар асоси: Как поддерживают малый бизнес в Индии. - М., 2005; Нсвидомая Н. Китай: много 

зон - хороших и разных // Директор, №10, 2005; Особые экономические зоны // Аналитические материалы ИА 
«Урал-пресс-информ», 2005; ОЭЗ повысят инвестиционную привлекательность регионов // Наука и 
технологии России, №7, 2006; Баженов, Ю. Станут ли ОЭЗ оазисами экономического роста в России? [Текст]/ 
Ю. Баженов, О. Подшувейт // Тор-Manager, 2006. - №12. – С. 189  ; Особые экономические зоны - это нс 
кластеры // Коммерсантъ, 24.03.2006; Правовое обеспечение создания и функционирования особых 
экономических зон в Российской Федерации // МЭРТ, 2007; Кархова, И.Ю. Особые экономические зоны как 
инструмент повышения конкурентоспособности и диверсификации национальной экономики [Текст]/ И.Ю. 
Кархова, Д.А. Кунаков // Российский внешнеэкономический вестник, 2007. - № 9. – С. 146; Верхотуров, Д. СЭЗ: 
не повторяй чужих ошибок [Текст]/ Д.Верхотуров //Эксперт Казахстана, 2007. - № 33 (135). - С. 165, омода 
намудааст. 
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Панҷум, таъсиси МОИ, бешубҳа, воситаи муҳим дар ташкили сармоягузорӣ ва 

мутамарказгардонии захираҳо дар атрофи кластерҳои минтақавии саноатӣ 

мебошад. Аммо, миқдори ками МОИ-ҳои истеҳсолӣ (айни замон 5) барои фаъол 

сохтани кластерҳо дар миқёси иқтисоди Тоҷикистон дар маҷмуъ кифоя нестанд. 

Лоиҳаҳои асосии сармоягузорӣ, ки бо маблағҳои Фонди сармоягузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дастгирӣ карда мешаванд, барномаҳое мебошанд, ки дар асоси озмун 

маблағгузорӣ карда мешаванд, ки аҳаммияти миллӣ ё байниминтақавӣ доранд ва 

ба рушди саноатӣ ё комплексии минтақа (гурӯҳи минтақаҳо), ба эҷоди инфрасохтор 

равона карда шудаанд.  

Шаклҳои дастгирии давлатии лоиҳаҳо инҳоянд: таъмини кафолатҳои давлатӣ, 

маблағгузории муштараки лоиҳаҳо, таҳияи ҳуҷҷатҳои лоиҳа. Интихоби лоиҳаҳо аз 

ҷониби МОИ ҷумҳуриявӣ гузаронида мешавад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки 

дороиҳои асосии фонд бояд ба инфрасохтори нақлиёт, таҷдиди системаҳои 

гармидиҳӣ, иншооти обтаъминкунӣ ва ғайра, яъне инфрасохтори ҷисмонӣ, аз ҷумла 

МОИ сармоягузорӣ шаванд. Дар татбиқи барномаҳо ширкатҳои бузурги 

сармоягузории кишвар ширкат меварзанд.  

Баъзе лоиҳаҳои фонд, ба андешаи мо, ба дастгирии ташаббусҳои кластерӣ ва 

рушди кластерҳои минтақавии саноатӣ бояд равона карда шаванд. Вақтҳои охир 

маблағгузории инфрасохторе, ки бевосита бо рушди кластерҳои инноватсионии 

саноатӣ алоқаманд аст, тавассути системаи барномаҳои давлатии илмӣ, техникӣ ва 

инноватсионӣ муҳим гардид. Имрӯзҳо зарурати қабули барномаҳои "Эҷоди 

технопаркҳо дар соҳаи технологияҳои баланд" ва "Рушди инфрасохтори саноатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2030" муҳим мебошанд. Аҳаммият 

додан зарур аст, ки дар Тоҷикистон технопаркҳо дар сатҳи давлатӣ қаблан дастгирӣ 

мешуданд, аммо механизмҳои истифодашуда ба қадри кофӣ самаранок набуданд. 

Пеш аз ҳама, ин аз он сабаб ба амал омад, ки маблағҳои хурд барои ин мақсадҳо 

кӯтоҳмуддат ва танҳо барои маблағгузории корҳои илмию тадқиқотӣ ҷудо карда 

шуданд, на инфрасохтор. 

Ҳангоми қабули барномаи дар боло зикршуда вазъ бояд тағйир ёбад. Вазифаи 

он таъмини консентратсияи ҳудудии захираҳои молиявӣ ва зеҳнӣ барои 
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суръатбахшӣ ба рушди соҳаҳои технологияи олӣ мебошад. Хусусияти 

фарқкунандаи технопаркҳои сохташуда дар он аст, ки иншооти инфрасохтори онҳо 

асосан аз ҳисоби буҷети ҷумҳуриявӣ сохта мешаванд. Аввалин технопаркҳо дар 

минтақаҳои Душанбе, Хуҷанд, Кӯлоб ва дигарҳо сохта мешаванд. Дар кишвари мо 

барои ҳавасманд кардани сармоягузориҳои хусусии венчурӣ ва ташаккули бозори 

сармояи венчурӣ зарур аст, ки Фонди инноватсионии венчурӣ, ширкати венчурии 

Тоҷикистон ва фонди сармоягузории Тоҷикистон барои технологияҳои иттилоотӣ 

ва коммуникатсионӣ таъсис дода шавад. Аз соли 2023 мо бояд равандҳои ташкили 

фондҳои ҳудудии венчуриро амалӣ кунем. 

Аммо, самаранокии иқтисодӣ ва ташкилии тиҷорати венчурӣ дар Тоҷикистон 

барои ҷалби кластери таҳсилот ба ин равандҳо ҳанӯз ба таҳияи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ 

ниёз дорад. Бо назардошти таҷрибаи байналмилалӣ, дар кишвар дурнамои муайян 

ҳанӯз ҳам мавҷуд нест. Дар ин самт муваффақтарин таҷрибаро метавон аз фонди 

венчурии "Фонди фондҳо"-и СИТРА ("Ситра"), фонди венчурии Исроилӣ Ёзма 

("Ёзма"), фонди фаронсавии FCPR (Venture Capital Mutual Fund) омӯхт. Онҳо 

катализаторҳои ташаккули кластерҳои технологии баланд дар кишварҳои худ 

шуданд. Ташаккули кластерҳои инноватсионӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар 

тақсимоти ҳудудии бизнеси венчурӣ асос ёфтааст, ки бо консентратсияи фондҳои 

венчурӣ ва ташаккули шабакаҳои онҳо дар якчанд минтақа тавсиф карда мешавад. 

Намунаи барҷаста пешвоёни ҷаҳонии саноати технологияҳои баландтарин 

(Microsoft, Intel, AppleComputers, Compaq) мебошанд, ки тавассути 

сармоягузориҳои венчурӣ дар марҳилаҳои аввали рушд дар Иёлоти Муттаҳидаи 

Амрико ба чунин ширкатҳои бузург табдил ёфтаанд ва имрӯзҳо ядрои бисёр 

кластерҳои инноватсионии саноатӣ мебошанд. 

Натиҷаҳои таҳлилро ҷамъбаст намуда, қайд менамоем, ки омӯзиши 

иқтисодиёти минтақаҳои Тоҷикистон, ки дар солҳои 2013-2021 гузаронида шуданд, 

нишон дод, ки вобаста ба дараҷаи диверсификатсия онҳо ба тавсифи гуногуни 

стратегияи кластерҳои саноатӣ ниёз доранд. Аз ин рӯ, аз боло таҳмил кардан 

мувофиқи мақсад нест, зеро он, ба назари мо, универсалӣ нест. 
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Барои маблағгузории ташаккули кластерҳо қабули ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва ворид 

намудани муқаррарот оид ба рушди кластерҳо ба стратегияи инноватсионии 

минтақа низ кофӣ нест. Пеш аз ҳама, ин масъалаи тиҷорат, ҳамкории он бо ҷомеаи 

илмӣ ва мақомоти давлатӣ мебошад. Ҳамин тариқ, дар айни замон, Тоҷикистон 

ягон намуди омехтаи сиёсати кластерӣ - на модели либералии стратегияи 

кластерро, на модели дирижистиро амалӣ намекунад. Ташаббускорони татбиқи он 

мақомоти ҷумҳурӣ мебошанд. Мақомоти минтақавӣ ва доираҳои тиҷоратӣ ин 

ташаббусҳоро дастгирӣ мекунанд. Аз ин рӯ, нақши мақомоти давлатиро дар тарзи 

нави ташкили сиёсати иқтисодӣ нисбат ба маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ ҳамчун нақши катализатори равандҳои инноватсионӣ, 

ташкилотчии муколамаи байни иштирокчиёни иқтисодии онҳо ва ташаббускори 

лоиҳаву барномаҳои нави инфрасохторӣ ва истеҳсолӣ муайян кардан зарур аст. 

Зимни таҳияи фасли дуюм чунин хулосаву дастовардҳои навгонидошта 

ба даст омаданд: 

1. Зарурати тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» бо дарназардошти ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ 

дар самти - ҷамъиятҳои саҳомӣ-ташкилкунандагони кластерҳои саноатии 

инноватсионӣ, ки ба сармоягузорӣ ниёз доранд, метавонанд ҷойгиркунии иловагии 

саҳмияҳоро бо истифода аз ҷойгиркунии аввалияи саҳмияҳои корхона тавассути 

обунаи кушода анҷом диҳанд, муайян карда шуд;  

2. Ошкор карда шуд, ки дар соҳаи саноат то ҳол ягон санадҳои стратегӣ ва 

барномаҳои давлатӣ дар самти маблағгузории ташаккули кластерикунонии саноатӣ 

таҳия нагардидаанд, лекин зиёда аз 20 барномаи рушди соҳаҳои саноат ва 

маблағгузории онҳо, ки ба ташаккули он метавонанд мусоидат намоянд, қабул 

гардидаанд; 

3. Муқаррар карда шуда, ки ба афзалиятҳои стратегии технологӣ (ба истиснои 

наноиндустрия ва дигарҳо, ки то ҳол хусусияти декларативӣ доранд), корхонаҳои 

ватанӣ суст диққат дода, дар ин маврид интихоби самтҳои маблағгузории 

ташаккули кластерҳои инноватсионии саноатӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ мушкилоти 

зиёдро ба бор оварда истодааст;  
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4. Тавсия дода мешавад, ки дар кишвари мо барои ҳавасмандсозии 

сармоягузориҳои хусусии венчурӣ ва ташаккули бозори сармояи венчурӣ зарур аст, 

ки Фонди инноватсионии венчурӣ, ширкати венчурии Тоҷикистон ва фонди 

сармоягузории Тоҷикистон барои технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

таъсис дода шуда, аз соли 2023 равандҳои ташкили фондҳои ҳудудии венчурӣ 

амалӣ карда шавад. 

 

2.3. Хусусиятҳои ташаккули кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Равандҳои маблағгузорӣ ва ташаккулёфтаи кластерҳо, ки дар ҷаҳон рух 

медиҳанд, наметавонанд ба вазъи соҳаи иқтисодии Тоҷикистон таъсиррасон 

набошанд, баръакс дар марҳилаи рушди баъдисаноатии кишварҳои абарқудрат, 

хусусияти қафомонии кишвари мо аз ин дастовардҳои ҷаҳони муосир боз ҳам 

вобастагии иқтисоди миллии моро зиёдтар намуда, ин раванд метавонад кишвари 

моро ба ҳайси сарчашмаи ашёи хоми кишварҳои ҷаҳон дар оянда табдил диҳад. 

Инчунин, қайд кардан зарур аст, ки хусусияти дигари кишвари мо дар он аст, ки 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ кластерҳо мавҷуд 

буда, мутаассифона, баъди парокандашавии он занҷираи муносибатҳо гусаста 

шуданд ва он иттиҳодияву корхонаҳое, ки бо давлатҳои узви Иттиҳоди Шӯравӣ 

ҳамкорӣ мекарданд, аз фаъолият бозмонданд ва ё самти фаъолиятро дигар карданд. 

Хусусияти ақибмондагии аксари кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва ақибмонда аз 

дастовардҳои тамоюли рушди баъдисаноатӣ ва кластерикунонии соҳаҳои саноат 

дар ҷаҳони муосир онҳоро аз давлатҳои тараққикардаи саноатӣ ва рушдёфтаи 

кластерикунонӣ зиёдтар вобаста мекунад, ки аз ин кишвари мо низ орӣ нест. 

Бинобар ин, барои аз байн бурдани ин хусусият кишвари моро зарур аст, ки барои 

маблағгузории ташаккули кластерикунонии соҳаҳои саноат чораҳои зарурии 

саривақтӣ андешида, таҷрибаи ғании кишварҳои пешрафта ва модели мувофиқи 

ташаккули онро дар иқтисодиёти миллӣ ҷорӣ намояд. Вобаста ба гуфтаҳои боло, 

мо дар фасли мазкур хусусиятҳо ва ҷиҳатҳои ақибмондагии кишварро тадқиқ 

намуда, вариантҳои истифодаи иқтидорҳо ва роҳҳои маблағгузории ташаккули 
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кластерҳои саноатиро дар иқтисоди миллӣ дар муқоиса бо моделҳои қаблан 

ҷойдошта ва мавҷудаи пешқадам баррасӣ менамоем.  

Мутаассифона, барои кишвари мо ин дигаргуниҳо ба ислоҳоти бозоргонӣ рост 

омад, аммо, тавре ки таҳлилҳо нишон медиҳанд, ҷанбаи якуми кластерикунонии 

саноати ватанӣ дар он аст, ки дар Иттиҳоди Шӯравӣ дар солҳои 60-80-уми асри XX 

дар натиҷаи тадқиқот оид ба муносибкунонии истеҳсолоти саноатӣ дар иқтисоди 

банақшагирифташуда69, дар амал моделҳои комплексҳои ҳудудӣ-истеҳсолӣ ва 

саноатӣ татбиқ карда мешуданд (КҲИ, КС)70, ки як қатор монандӣ, хусусиятҳо ва 

фарқиятҳои асосиро бо кластерҳои саноатӣ доранд (Ҷадвали 2.3.1). Мувофиқати 

асосии КҲИ ва кластерҳои саноатӣ аз инҳо иборатанд: 

- мутобиқати наздики объектҳое, ки ба соҳаи маориф дохил карда шудаанд; 

 - якчанд соҳаҳо (зербахшҳо) ё гурӯҳи корхонаҳои саноатӣ; 

- баррасии аҳаммияти ҷанбаҳои саноатӣ ва фазоии ташкили истеҳсолот;  

-гурӯҳи омилҳое, ки шароити мухталифи муҳити зистро тавсиф мекунанд;  

-мавҷудият ва мувофиқии омилҳои маҳаллии истеҳсолот;  

- мавҷудияти соҳаҳои алоқаманд ва дастгирӣ. 

Ҷадвали 2.3.1. – Муқоисаи хусусиятҳо, нишондиҳандаҳо ва меъёрҳои 

муқоисавии маблағгузории ташаккули кластери саноатӣ ва КҲИ* 

Нишондиҳан-

даҳо ва 

меъёрҳои 

муқоисавӣ  

Кластери саноатӣ КҲИ 

Намуди 

иқтисодиёт / 

модели системаи 

иқтисодӣ 

Иқтисоди бозор / модели 

капиталистӣ / ба марҳилаи 

индустриалии рушди саноат 

мувофиқат мекунад, маблағгузории 

давлатӣ ва хусусӣ 

Иқтисодиёти нақшавӣ / модели сотсиалистӣ 

/ бештар ба марҳилаи саноатии рушди 

саноат мувофиқат мекунад, маблағгузории 

давлатӣ 

Таърифи мафҳум Гуногунии таърифҳо ва тафсирҳо Модели қатъии техникӣ-иқтисодӣ 

 
69 Колосовский, H.H. Теория экономического районирования: монография [Текст]/H.H. Колосовский. - М., 

1969. – 167 с.; Пробст, А.Е. Вопросы размещения социалистической промышленности: монография [Текст]/ 
А.Е. Пробст. - М., 1971. – 376 с.; Колосовский, И.И. Территориальные системы производительных сил: 
монография [Текст]/И.И. Колосовский. – М., 1971. -371 с.; Бандман, М.К. Территориально-производственные 
комплексы: теория и практика предплановых исследований: монография [Текст]/ М.К. Бандман. - 
Новосибирск: Наука, 1980. -  256 с.; Агафонов Н.Т. Территориально- производственное 
комплсксообразование в условиях развитого социализма [Текст]/ Н.Т. Агафонов. - Л.: Наука, 1983; Морозова 
Т.Г. Территориально-производственные комплексы СССР [Текст]/Т.Г.Морозова. - М.: Просвещение, 1985; 
Бакланов П.Я. Пространственные системы производства (микроструктурный уровень анализа и управления). 
[Текст]/П.Я. Бакланов - М: Наука, 1986. 

 



99 
 

Тарзи таълим Зуҳуроти фазои қувваҳои бозор Дар амал гузаронидани коркардҳои 

назариявӣ 

Ҷойгиршавӣ Азхудкунии минтақаҳои 

рушдкардаи саноатӣ. Ҷойгиркунии 

кластер дар ҷойҳои афзалияти 

рақобат. 

Минтақаҳои рушди нав бо зичии ками 

аҳолӣ. Ҷойгиркунии оқилона ва самараноки 

минтақаҳои саноатӣ. 

Сохтор ва 

идоракунӣ 

Корхонаҳои калон, хурд ва миёна, 

донишгоҳҳо, сохторҳои давлатӣ, 

сохторҳои институтсионалӣ ва 

ташкилотҳои инфрасохторӣ, 

ассотсиатсияҳои ҷомеаи соҳибкорӣ. 

Шаклҳои гуногуни ташкилие, ки 

идоракуниро дар асоси 

ҳамоҳангсозии манфиатҳо амалӣ 

менамоянд. 

Бузургтарин корхонаҳои амудӣ 

(комбинатҳо, заводҳо). Идоракунӣ бо 

дастур аз маркази ягона дар асоси 

банақшагирӣ (вазоратҳо ва ғайра). 

Муҳити рақобат Ҳамаи равандҳо дар рақобати 

доимӣ ва динамикӣ сурат мегиранд. 

Баланд бардоштани рақобатпазирии 

минтақаи муайян ҳамчун беҳтар 

шудани некуаҳволии тамоми 

кишвар арзёбӣ мегардад. 

Рақобат бо шартҳои системаи идоракунии 

директивӣ ва банақшагирии давлатӣ 

истисно карда мешавад. Ташкили КҲИ 

барои муайян кардани сатҳи рушди 

иҷтимоию иқтисодии минтақаҳо равона 

карда шудааст. 

Доираи фарогирӣ Як соҳа, якчанд соҳаҳои ҳаммонанд 

ё зербахшҳо. 

Комплекси байнисоҳавӣ 

Саноатӣ Технологияи баланд ва анъанавӣ 

дар саноат, ба мизоҷон 

нигаронидашуда. 

Саноати вазнин ва кӯҳӣ (истихроҷи маъдан, 

металлургия, саноати кимиё ва мошинсозии 

вазнин), ки ба истеҳсолкунанда нигаронида 

шудааст. Шохаҳои гурӯҳи асосӣ ихтисоси 

асосии КҲИ-ро муайян мекунанд. 
Ихтисосҳо 

Нақши иттилоот Нақши калидӣ дар ташаккули 

кластер; мубодилаи динамикии 

иттилоот байни ширкатҳо ва 

кормандони онҳо;  

мубодилаи афкор, дониш ва 

технология. 

Набудани ҷараёни иттилоот байни 

кормандони корхонаҳо, ки барои такмил 

додани равандҳои истеҳсолӣ ва технологӣ 

заруранд. 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Усулҳои тақсимоти КҲИ ва муайян кардани кластерҳои саноатӣ (ҷадвалҳои 

тавозуни байнисоҳавӣ, таҳлил ва коррелятсия)71-ро баррасӣ менамоем.  

Таҳлили ҷадвали 2.3.1 нишон медиҳад, ки байни услулҳои бозорӣ ва 

маъмурию нақшавӣ хусусиятҳои хос мавҷуд буда, дар аксари ҳолатҳо усулҳои 

 
71 Аз тарафи муаллиф дар асоси Пилипенко, И.В. Принципиальные различия в концепции промышленных 

кластеров и территориально-производственных комплексов [Текст]/И.В. Пилипенко // Вестник МГУ, 2004. - 
№5. - С.3-9; Малов, В.Ю. ТПК и кластеры: общее, особенное, частное [Текст]/ В.Ю. Малов // ЭКО,  2006. - № 
11. - С. 143; Пилипенко, И.В. Конкурентоспособность регионов и кластерная политика[Текст]/И.В. Пилипенко 
// Сборник «Пространственная организация хозяйства: ТПК или кластеры?». - М.: ИГ РАИ, 2006. – С. 174  ; 
Марков, Л.С. Экономические кластеры как форма функционирования и развития промышленности региона 
(на примере кластеров высоких технологий г. Новосибирска): автореферат диссертации на соискание учёной 
степени канд. экон. наук. [Текст]/ Л.С. Марков. - Новосибирск, 2006.; Ларина, Н.И. Региональные кластеры и 
территориально-производственные комплексы (ТПК) как формы территориальной организации 
производства [Текст]/ Н.И. Ларина // Регион: экономика и социология. – М.: Изд-во: ИЭОПП СО РАН, 2007. 
- №4. – С. 87; Марков, Л.С. Мезоэкономические системы: проблемы типологии [Текст]/Л.С. Марков, М.А. 
Ягольницер //Регион: экономика и социология, 2008. - №I. - С.18-44. омода гардидааст. 
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бозорӣ бартарӣ доранд. Муаммо дар он аст, ки сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар 

шароити маҳдудияти захираҳои буҷетӣ мушкилтар мегардад. Бинобар ин, зарурати 

баррасии сарчашмаҳои гуногуни хусусӣ дар шароити муосир ва истифодаи усули 

бозорӣ пеш меояд, ки ба ин бояд давлат шароитҳоро фароҳам орад, аз ҷумла бо 

роҳи ҳавасманд намудан, муқаррарсозии имтиёзҳо ва ғайра. Маълум аст, ки байни 

ду усули маҷмуи саноатӣ хусусиятҳои монандии зиёд вуҷуд дорад.  

Дар бораи огоҳии илми иқтисодии ватанӣ ҳатто пеш аз ташаккули 

консепсияҳои М. Портер ва М. Энрут дар бораи заминаҳои объективии пайдоиши 

бархӯрд, ки механизми зарурии идора ва рушди консентратсияи ҳудудии 

истеҳсолоти саноатиро таъмин менамояд, гуфтан мумкин аст. Дарвоқеъ, мо 

мавҷудияти заминаҳои назариявии дохилӣ ва хусусиятҳову равишҳои амалии 

таҳлили кластерҳои саноатиро гуфта метавонем. Сохтори ҳозиразамони саноати 

Тоҷикистон дар иқтисодиёти банақшагирифта дар асоси татбиқи хусусиятҳои 

амалии назарияи КҲС ташаккул ёфт. Аксарияти системаҳои тиҷоратӣ ба захираҳои 

саноатӣ дар чорчӯбаи ин равиш асос ёфта, имрӯз асоси рақобатпазирӣ ва иқтидори 

содиротии саноати ватанӣ мебошанд. Ба ақидаи мо, мафҳуми кластерҳо ва 

назарияи ширкатҳои фаромиллӣ дар ҳоли ҳозир дар кишвари мо амалан ҳамзистӣ 

доранд, зеро тафовути назаррас дар сатҳи рушди саноат ва рушди минтақаҳо ба 

назар мерасад. Аз ин рӯ, як қатор хусусияту муқаррароти консепсияи КҲС дар 

шакли навсозишуда метавонад дар иқтисоди бозорӣ дар рушди ҳудудҳои ояндадор 

дар заминаи шаклҳои муосири ташкилию иқтисодии ҳамкориҳои байни давлат ва 

бахши хусусӣ (шарикии давлат ва бахши хусусӣ (ШДБХ), идоракунии лоиҳа ва 

барномаҳо, банақшагирии нишондиҳанда) ва ба ташаккули кластерҳо замина 

фароҳам орад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки хусусияти хоси ҷанбаи дуюми ташаккули 

кластерикунонии саноати ватанӣ ташаккули ду навъи кластерҳои саноатӣ дар 

аввали солҳои 90-уми асри гузашта, асосан ба технологияҳои баланд ба нақша 

гирифта шуда буд. Дар соҳаи агросаноатӣ кластерҳои фазоӣ дар заминаи 

шабакаҳои саноатӣ дар вилояти Суғд (шаҳри Хуҷанд), дар вилояти Хатлон, дар 

шаҳри Бохтар ва дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шуда буд. Ташаккули 
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ниҳоии сохтори онҳо бо сабабҳои ташкилию иқтисодӣ дар давраи Иттиҳоди 

Шӯравӣ ба анҷом нарасид.  

Муҳимтарин хусусияти бартарии кластерҳо дар он аст, ки онҳо ҳиссаи 

истеҳсолоти саноатиро дар сохтори ММД зиёд мекунанд ва дар натиҷа ҳиссаи 

соҳаҳои дорои арзиши иловашудаи баланд афзоиш меёбад. Онҳо хусусан дар 

минтақаҳое муҳиманд, ки ашёи хоми самарабахш доранд. Дар Тоҷикистон ба ин 

захираҳо, пеш аз ҳама, пахта ва пилла дохил мешаванд.  

Дар ҷумҳурӣ ҷараёни ташаккули се кластери пахта - бофандагие, ки коркарди 

пиллаи абрешимро дар бар мегиранд, ба нақша гирифта шудааст: КПБ-и Душанбе, 

КПБ-и Хуҷанд ва КПБ-и Бохтар. Илова бар ин, дар 3-5 соли оянда ба нақша гирифта 

шудааст, ки барои ташаккули 3 кластери пахтакории дигар дар шаҳрҳои 

Турсунзода, Кӯлоб ва дашти Данғара корҳо шурӯъ гарданд.  

Чуноне ки аз харитаи дар поён манзургардида бармеояд, дар марказҳои 

саноатии ҷудогардида (Душанбе, Хуҷанд ва Бохтар) мавқеи хуби рақобат дар 

ташкили кластери сохтмонии ватанӣ, дар соҳаи энергияи барқии обӣ ва истеҳсоли 

таҷҳизоти барқӣ ташаккул меёбанд (расми. 2.3.1). 
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Расми 2.3.1. - Харитаи маблағгузории ташаккули кластерҳои пахта-

бофандагии Тоҷикистон* 
*Сарчашма: Муаллиф таҳия намудааст. 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки хусусиятҳои хоси мамлакати мо дар он аст, ки 

бартариҳои муқоисавӣ дар маблағгузории ташаккули шаш категорияи кластерҳои 

саноатӣ аллакай муайян карда шудаанд: маҳсулоти пахтагӣ, алюминий, брикетҳои 

ангишт ва ангишт, истеҳсоли қувваи барқ, маҳсулоти кишоварзӣ ва агробизнес.  

Чаҳор навъи онҳо (маҳсулоти пахтагӣ, брикетҳои ангишт ва ангишт, 

истеҳсоли қувваи барқ, алюминий) дар бозори ҷаҳонӣ хеле баланд рақобат доранд. 

Таҳлили махсусгардонии кластерҳои содироти Тоҷикистон нишон медиҳад, ки дар 

бисёр кластерҳо ҳам дар соҳаи истихроҷ ва ҳам коркарди захираҳои табиӣ ва берун 

аз он, аз ҷумла дар як қатор кластерҳои аз ҷиҳати ба содироти муҳим 

нигаронидашуда талафоти бозор ба мушоҳида мерасад. Ғайр аз ин, барои 

брикетҳои ангишт ва ангишт, инчунин, нақлиёт ва логистика истисно мебошанд.  

Сандуқи содиротии кластерҳои ташкилшавандаи саноатӣ дар Тоҷикистон ду 

хусусияти асосӣ доранд. Якум, байни кластерҳои саноатии ташкилшаванда, ки 

мавқеи қавии рақобатро ишғол мекунанд, ҳеҷ гуна робита вуҷуд надорад. Оқибати 

ин имкониятҳои маҳдуди маблағгузории ташаккул додани ин кластерҳо мебошад 
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ва эҷоди мавқеи воқеан беназири бозорро мушкил мегардонад. Дуюм, ин 

корхонаҳои саноатӣ – кластерҳои ташкилшаванда бо дигар кластерҳо алоқаи заиф 

доранд: саноати металлургӣ бо се кластери ташкилшаванда (коркарди саноатӣ), 

истихроҷи нафту газ ва бо коркарди ду (маҳсулоти химиявӣ ва масолеҳи пластикӣ) 

агробизнес ва коркард, бо дигар корхонаҳои саноатии ташкилшавандаи кластерҳо 

робитаҳои назаррас надоранд.  

Ин хусусиятҳо имкони зиёд кардани содироти корхонаҳои саноатии 

ташкилшавандаи кластерро тавассути васеъ кардани намудҳои алоқаманд маҳдуд 

мекунад, ки дар онҳо малака ва салоҳиятҳои мавҷуда истифода мешаванд. 

Корхонаҳои саноатии ташкилшавандаи кластери коркарди саноатӣ ва коркард бо 

ду корхонаи саноатӣ алоқаманданд, ки дар онҳо айни замон мавқеи устувор 

мавҷуданд. Ин аз мавҷудияти имконоти афзоиш барои коркарди саноатӣ ва 

истифодаи он ҳамчун унсури тақвиятбахш дар ташаккул ва рушди кластерҳои 

саноатии Тоҷикистон шаҳодат медиҳад.  

Ҷадвали 2.3.2. – Имкониятҳои маблағгузории ташкили кластери пахта-

бофандагии Душанбе* 
Нишондиҳандаҳо   Сохтор  

Ҷойгиршавӣ Дар қисми шарқии водии Ҳисор ҷойгир аст. 

Ҷузъҳои асосӣ: а) Ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ  кооперативҳои 

кишоварзӣ, ҶС;  

б) Иттиҳодияи пахтаи Душанбе; 

в) Комбинати абрешими Душанбе; 

г) Корхонаи бофандагии Душанбе; 

д) Корхонаи ҷӯроббофии Душанбе; 

е) Комбинати равған ва равғани Душанбе; 

ж) Инфрасохтори рушдёфтаи истеҳсолӣ;  

з) Институти илмӣ-тадқиқотии заминсозии АМИТ;  

и) Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур 

к) Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

*Сарчашма: таҳия аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотҳои Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави Тоҷикистон.  

Тавре аз ҷадвали 2.3.2 бармеояд, хусусияти муҳими истифодаи иқтидори 

мазкур аз он бармеояд, ки бо чунин имкониятҳои потенсиалӣ барои маблағгузории 

ташаккул ва мустаҳкам кардани кластерҳои саноатии ватанӣ, онҳо айни замон аз 

ҷиҳати иқтисодӣ ва ташкилӣ заифанд, бо сохтори ноустувор ва ҷудогона, аз 

набудани муассисаҳои дастгирӣ, набудани сарчашмаҳои маблағгузорӣ, набудани 
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мақомоти махсуси давлатӣ ва ташкилотҳои инфрасохторӣ азият мекашанд ва ба 

чорабиниҳои ҳамоҳангсозӣ ниёз доранд. Ҳамин тавр, дар соҳаи истеҳсол ва 

коркарди пахта, ангишт, металлҳо ва агробизнес имкониятҳои истифоданашудаи 

ташкил ва рушди кластерҳо ва зеркластерҳо мавҷуданд. Маблағгузории ташаккули 

кластерҳои саноатӣ метавонад барои рушди онҳо васеъ истифода шавад. 

Инчунин, як қатор соҳаҳо ва зербахшҳои саноат вуҷуд доранд, ки ба рушди 

захираҳои табиӣ алоқаманд нестанд ва ба равандҳои ташаккули кластер фаро 

гирифта нашудаанд (Ҷадвали 2.3.3.). 

Ҷадвали 2.3.3. - Имкониятҳои маблағгузории ташкили кластери пахта-

бофандагии Хуҷанд* 

Нишондиҳандаҳо   Сохтор  

Ҷойгиршавӣ Воқеъ дар Хуҷанд 

Ҷузъҳои асосӣ: а) Ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), кооперативҳои 

кишоварзии ҶС; 

 б) 6 корхонаи калон; 

 в) ҶС «Кабултекстайл» 

 г) Корхонаи муштараки Ҷавонӣ; 

 д) Комбинати абрешими Хуҷанд; 

 е) Фабрикаи дӯзандагии Хуҷанд; 

 ж) Фабрикаҳои дӯзандагӣ ва либосдӯзӣ дар Истаравшан; 

 з) Комбинати ресандагӣ дар шаҳри Конибодом; 

 и) Заводи истихроҷи нафт дар Конибодом; 

к) Донишкадаи металлургию кӯҳии Тоҷикистон  

* Сарчашма: таҳия аз ҷониби муаллиф дар асоси маълумотҳои Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави Тоҷикистон.     

Таҳлили ҷадвали 2.3.3 нишон медиҳад, ки хусусияти амалинамоии 

имкониятҳои маблағгузории ташкили кластери пахта-бофандагии Хуҷанд, ҳамчун 

як минтақаи анъанавии истеҳсоли бофандагӣ бо соҳаҳои сершумори хурд, дар 

заминаи корхонаҳои мазкур имкониятҳои таъсиси кластерҳо хело васеъ аст. 

Мутаассифона, сарчашмаҳои маблағгузории кластер мавҷуд нестанд ва коркардҳои 

ҳамоҳангсозии ташаккули ҷалби маблағгузорӣ аз ҳисоби давлат ва бахши хусусӣ 

ҷой надоранд. Қайд кардан зарур аст, ки ҳарчанд кишвари мо бо хусусияти 

ақибмондагӣ аз дастовардҳои кластерикунонӣ маълум бошад ҳам, дар истеҳсол ва 

содироти як қатор маҳсулот ба даствардҳо низ ноил гардидааст (Ҷадвали 2.3.4). 
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Ҷадвали 2.3.4. - Истеҳсол ва содироти маҳсулоти асосии соҳаҳои саноатии 

Тоҷикистон дар соли 2021* 

Номгӯи маҳсулот Воҳиди 

ченак 
Истеҳсол 

Содиро

т 

% содирот аз 

истеҳсол 

Нахи пахта ҳ. тн 100,3 99,1 98,8 

Алюминийи аввалия ҳ. тн 60,5 50,4 83,3 

Семент  ҳ. тн 4280,1 1236,5 28,8 

Гаҷкартон  ҳ. дона 1390,7 0 0,0 

Шифер  ҳ. дона 2225,5 0 0,0 

Ангишт  ҳ. тн 2088,7 33,8 1,6 

Ресмони пахтагӣ ҳ. тн 23,3 19,6 84,1 

Пилла  ҳ. тн 0,5 0,3 60,0 

Матои пахтагӣ ҳ. долл 2012,0 1670,0 83,0 

Ҷӯробҳо ҳ. долл 1790,0 1685,0 94,1 

Маҳсулоти қолинӣ ҳ. долл 11800,0 85,0 0,8 

Профилҳои алюминии рӯйпӯш ҳ. тн 6,2 2,6 41,9 

Мошинҳои кишоварзӣ дона 178,0 0 0,0 

Консерваи меваю сабзавот ҳ. тн 65,2 2,1 3,2 

Намак  ҳ. тн 26,5 1,1 4,1 

Орд  ҳ. тн 828,0 2,6 0,3 

Равған  ҳ. тн 23,5 0 0,0 

Гӯшти мурғ ҳ. тн 12,3 0 0,0 

Ранг  ҳ. тн 2,8 0 0,0 

Ҳасиб ҳ. тн 6,0 0 0,0 

Биринҷ  ҳ. тн 17,8 0 0,0 

Нон ва маҳсулоти нонӣ ҳ. тн 415,3 0,2 0,05 

Неруи барқ млн. кВт.с 20623,79 3906,0 18,9 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ: маҷмуи оморӣ. - 

Раёсати табъу нашри таъҷилии МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

2021. – 702 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия намудааст. 

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвали мазкур бармеояд, яке аз хусусиятҳои 

соҳаҳои саноати кишвар аз он иборат аст, ки як қисми маҳсулоти истеҳсолшуда 

барои содирот аз нисф зиёдаш равона карда мешавад, аз ҷумла: пахта, алюминийи 

аввалия ва дигарҳо. Дар заминаи ин маҳсулоти содиротӣ вобаста бо ҳамкорӣ ва бо 

ҷалби сармоягузории ширкатҳои истеъмолии хориҷӣ, ки ин маҳсулотро аз кишвар 

содирот мекунанд, дар кишвар имкониятҳои васеи ташаккули кластерҳои саноатии 

инноватсионӣ мавҷуд аст. 

 Ҳамин тариқ, хусусиятҳои кишварро таҳлил намуда, ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки дар шароити муосир дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои 

ташкили як қатор кластерҳои саноатии ғайрисоҳавӣ мавҷуданд: нафту газ, 

металлургияи сиёҳ ва ранга, ҷангал, саноати электроэнергетикӣ ва истеҳсоли 
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таҷҳизоти энергетикӣ, кластери хӯрокворӣ ва ғайра, инҳо корхонаҳои азиме 

ҳастанд, ки асосан ба истеҳсол равона шудаанд. Дар заминаи дигар корхонаҳои 

саноатие, ки дар шакли кластерҳо имконияти ташаккулёбӣ доранд, бо корхонаҳои 

наздисарҳадӣ ташкили се кластер имконпазир аст:    

а) Ташкили кластери Кофарниҳон - дар заминаи саноати пахтакории се 

минтақаи ҷанубу ғарбии кишвар ва минтақаҳои ҳамсоя;  

б) Ташкили кластери Турсунзода - дар заминаи саноати пахта дар ду 

минтақаи ғарбии кишвар ва минтақаҳои ҳамсояи Узбекистон; 

 в) Ташкили кластери Зафаробод - дар заминаи саноати пахтакорӣ дар ноҳияи 

Зафаробод ва минтақаҳои ҳамсояи Узбекистон. 

Хусусияти хоси кластерҳои сарҳадии бофандагии пахта дар он аст, ки онҳоро 

танҳо пас аз дохил шудани ҷумҳуриҳои Узбекистон ва Тоҷикистон ба Иттиҳоди 

Иқтисодии Авруосиё (ИИАО) таъсис додан мумкин аст. Ҳамаи ин кластерҳо аз 

ҷиҳати табиати иқтисодӣ метавонанд ҳам ивазкунандаи воридот ва ҳам ба содирот 

нигаронида шаванд. Ташаккули ин кластерҳо, ба андешаи мо, самти мантиқии 

муттаҳидсозии дороиҳо барои баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳои 

Тоҷикистон дар ин соҳаҳои хеле монополияшудаи иқтисодиёт мебошад72. 

Дигар хусусияти ташкили кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон равандҳои 

динамикии ташаккули кластерҳои саноатии минтақавӣ мебошанд. Аввалин 

кӯшиши муайян кардан ва ташкили кластерҳои саноатӣ омӯзиши муштараки 

соҳаҳои эҳтимолии рақобатпазирии Тоҷикистону Узбекистон, Афғонистон, 

Покистон ва дигар минтақаҳои наздисарҳадӣ мебошад, ки аз соли 2015 дар доираи 

барномаҳои давлатӣ ва соли 2016 инҷониб дар доираи лоиҳаи Стратегияи миллии 

рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба нақша гирифта шудааст.  

Дар асоси муқаррароти консепсияи ташаккули кластерикунонии саноатӣ 

таҳлили бахшҳои саноати кишварро гузаронида, робитаҳои онҳо муайян намудан 

зарур аст. Дар натиҷаи тадқиқот кластерҳои эҳтимолии минтақавӣ муайян карда 

 
 72 Тањлили љанба аз љониби муаллиф аз нуќтаи назари “кластери минтаќавї”-и М. Энрайт ва тартиби 

консепсияи М. Портер гузаронида шуда, кластери минтаќавиро њамчун кластери саноатие, ки фирмањо-
аъзоёни кластер аз назари географї дар наздикии якдигар љойгир шуда, њамчун агломератсияи иќтисодии 
ширкатњои якдигарро пурракунандае, ки дар як ё якчанд соњњањои ба њам наздик фаъолият мекунанд баррасї 
карда мешавад.  
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шуданд: саноат, кишоварзӣ, энергетика, озуқаворӣ, нақлиёт ва агробизнес. Бо 

вуҷуди ин, муайян кардани кластер дар таҳқиқот маҳдуд шуда, дастгирии рушди 

онҳо бо сабабҳои иқтисодӣ ва набудани сарчашмаҳои маблағгузорӣ, инчунин, 

заминаҳои барномавию ҳуқӯқӣ амалӣ нагашта истодааст.  

Вобаста ба гуфтаҳои боло, на танҳо кластерҳои минтақавии мукаммали 

саноатӣ дар кишвар ташаккул наёфтаанд, балки танҳо иқтидори ташаккули онҳо 

муайян карда шудаанд. Танҳо дар соли 2020 таҳияи «Консепсияи ташаккул ва 

рушди кластерҳои агросаноатии Тоҷикистон» барои ташкили нақшаи татбиқи он 

ва таҳияи лоиҳаҳои кластерҳои таҷрибавӣ замина шуда истодаанд. Бояд қайд кард, 

ки ҳангоми таҳияи лоиҳа дар соли 2023 ва консепсия таҷрибаи рушди кластер дар 

кишварҳои хориҷӣ ба инобат гирифта шуд, ки ин бешубҳа, барои иқтисодиёти 

минтақаҳои Тоҷикистон аҳаммияти хоса дорад.  

Ба фикри мо, дар ин минтақаҳо барои ташкил ва рушди кластерҳои дохилӣ, 

ки дар соҳаи худ ба кластерҳои давлатҳои пешрафта монанданд, заминаҳои воқеӣ 

ба вуҷуд омадаанд, вале аз ҷиҳати миқёс ва иқтидор метавонанд аз онҳо зиёдтар 

бошанд, аммо имкониятҳои сармоягузорӣ маҳдуданд. Таҳлил нишон медиҳад, ки 

шароити мусоид барои ташаккул ва рушди кластерҳо дар комплекси агросаноатӣ 

мавҷуд аст (якҷоя кардани соҳаи кишоварзӣ бо саноат); металлкоркунӣ; сӯзишворӣ, 

энергетика ва саноати хӯрокворӣ. Илова бар ин, соҳаҳои фарматсевтӣ ва тиббӣ 

(кластери саломатӣ аз рӯи гурӯҳбандии дорусозӣ) дорои потенсиали кластерӣ 

мебошанд - парфюмерия, косметика, саноати кимиё, саноати масолеҳи сохтмон, 

соҳаи нақлиёт, логистика ва ғайра. Ҳамаи ин, ба назари мо, барои рушди 

муносибатҳои пудратчӣ то ташаккули кластерҳои байнисарҳадии саноатӣ бо 

кишварҳои ҳамсоя имконият фароҳам меорад.     

Бояд қайд кард, ки хусусияти тиҷорати хурди Италия аз он иборат аст, ки 

аксари ширкатҳои хурду миёна дар доираи кластерҳои хоси саноатии корхонаҳо - 

ноҳияҳои саноатӣ фаъолият мекунанд. Таҷрибаи хуби онҳо барои соҳибкорони 

тоҷик дар саноат боиси таваҷҷуҳ аст. Дар амал чунин ноҳияҳои саноатӣ на 

танҳо агломератсияи корхонаҳое мебошанд, ки ба занҷири истеҳсолоти саноатӣ 

дохиланд, балки майдони тамоси доимӣ мебошанд ва дар он корхонаву 
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ташкилотҳо, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, марказҳои илмӣ ҳамчун муҳаррики 

рушди иқтисодӣ ва ҳамгироии иҷтимоӣ нақши муҳим доранд. Инчунин, қайд 

кардан муҳим аст, ки дар бисёр минтақаҳои саноатӣ соҳибкорони хурду миёна 

мавқеи пешрафтаро ишғол мекунанд ва маҳз онҳо на ширкатҳои бузург ба 

густариши иқтисоди хориҷии Италия роҳбарӣ мекунанд.  

Аммо, татбиқи модели итолиёвӣ дар Тоҷикистон бо имконоти густариши 

ҳамкориҳои корхонаҳои хурду миёнаи истеҳсолот маҳдуд аст. Ҳамзамон, тавсеаи 

ширкатҳои итолиёвӣ дар бозорҳои Тоҷикистон ва ҷалби таъминкунандагони 

Италия ва Аврупо аз ҷониби мутахассисон ба таври на он қадар хуб пешбинӣ 

мешавад. 

Ба назари мо, имрӯзҳо ин имкониятҳо барои истифодаи маҳсулоти 

корхонаҳои Тоҷикистон барои васли молҳои истеҳсолшаванда маҳдуд мешаванд. 

Ҳамзамон, зарурати илоҳоти фаврӣ дар қонунгузории Тоҷикистон оид ба 

фаъолияти сармоягузорӣ дар консепсияи «минтақаи саноатӣ» вуҷуд дорад, аз 

ҷумла муқаррар кардани меъёрҳое, ки ба иштирокчиёни чунин корхонаҳои 

саноатӣ, ба монанди категорияи андозсупорандагон аз имтиёзҳои андози 

минтақавӣ (аз андоз аз амвол, андози замин, андози даромад дар як қисми буҷа) дар 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ заруранд, татбиқ карда шаванд. Инчунин, бояд 

қайд кард, ки равандҳои ташаккулёбии кластерҳо дар минтақаҳои Тоҷикистон дар 

марҳилаи ташаббусӣ қарор доранд ва ба назари мо, то ҳол натиҷаҳои назарраси 

иқтисодӣ надоранд. Аз ин рӯ, истифодаи таҷрибаи Италия дар ташкили ноҳияҳои 

саноатӣ барои саноати Тоҷикистон умедбахш аст. Пурзӯр намудани равандҳои 

муайянсозӣ ва маблағгузориву дастгирии ташаккули кластерҳои минтақавии 

агросаноатии Тоҷикистон дар миёнаи солҳои 2016 бо қабули СМРТ барои давраи 

то соли 2030 ва соли 2020 бо қабули Консепсияи ташаккули кластери агросаноатӣ 

барои давраи то соли 2040 амалӣ шуда истодааст, лекин дар соҳаи саноат ҳанӯз оғоз 

нагардидааст. 

Дар доираи Стратегияи миллии рушди Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 

ва Барномаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон барои давраи миёнамуҳлат 

(2016-2020, 2021-2025), консепсияи ташаккул ва рушди кластерикунонии 
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агросаноатӣ қабул шуд. Дар бисёр минтақаҳо бори аввал пас аз Стратегияи нави 

рушди иқтисодӣ, ки аз ҷониби Маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон қабул гардидааст, тадбирҳои мушаххас андешида шуданд. Вобаста ба 

он, зарурати таъсиси гурӯҳҳои корӣ барои ташкили кластерҳои агросаноатӣ дар 

МОИ-и кишвар ҳамчун минтақаи озмоишӣ пеш омадааст. Комплекси агросаноатӣ 

ҳамчун кластери афзалиятнок ва кластерҳои саноатӣ, нақлиётӣ ва логистикӣ 

ҳамчун кластери эҳтимолӣ интихоб шуданд. Дар минтақаҳо имконияти таъсиси 

якчанд гурӯҳи кластерҳои устувор ва потенсиалӣ муайян карда шуда, хусусият ва 

сохтори онҳоро муайян намудан зарур аст. Аз ҷумла хусусиятҳо, самтҳои 

афзалиятноку ояндадор ва равандҳои маблағгузории ташаккулёбии кластер дар 

солҳои 2021-2025-ро дар минтақаҳо таҳия намудан зарур аст, ки вобаста ба натиҷаи 

тадқиқот мо муҳимтарини онҳоро дар ҷадвали 2.3.5 овардем.  

Ҷадвали 2.3.5. - Хусусиятҳо, самтҳои афзалиятноку ояндадори маблағгузории 

ташкили кластерҳои саноатӣ дар минтақаҳои ҷумҳурӣ* 

Минтақа Ташкили кластерҳои 

саноатӣ ё паркҳои 

технологӣ 

Эзоҳ Сарчашмаҳои 

эҳтимолии маблағгузорӣ 

Шаҳри 

Душанбе 

Самти саноати сабук, 

хӯрокворӣ, мошинсозӣ 

Дар қисмати шимолии 

шаҳр сохтмони коргоҳу 

корхонаҳо идома дорад 

Аз ҳисоби сарчашмаҳои 

давлатӣ, хусусии дохилӣ 

ва хориҷӣ 

Вилояти 

Суғд 

Самти саноати сабук, 

маъданҳои кӯҳӣ, 

масолеҳи бинокорӣ ва 

хӯрокворӣ 

Вобаста ба мавҷудияти 

ашёи хом дар шаҳру 

ноҳияҳо 

Аз ҳисоби сарчашмаҳои 

давлатӣ, хусусии дохилӣ 

ва хориҷӣ, бонкҳо 

Вилояти 

Хатлон 

Самти саноати сабук, 

хӯрокворӣ, масолеҳи  

Вобаста ба мавҷудияти 

ашёи хом дар шаҳру  

Аз ҳисоби сарчашмаҳои 

давлатӣ, хусусии дохилӣ  

Давоми љадвали 2.3.5. 

 бинокорӣ ноҳияҳо ва хориҷӣ, бонкҳо 

ВМКБ Самти хӯрокворӣ, 

масолеҳи сохтмонӣ ва 

маъданҳои кӯҳӣ 

Вобаста ба мавҷудияти 

ашёи хом дар шаҳру 

ноҳияҳо 

Аз ҳисоби сарчашмаҳои 

давлатӣ, хусусии дохилӣ 

ва хориҷӣ 

НТҶ Самти мошинсозӣ, 

хӯрокворӣ, масолеҳи 

сохтмонӣ ва саноати 

сабук 

Вобаста ба мавҷудияти 

ашёи хом дар шаҳру 

ноҳияҳо 

Аз ҳисоби сарчашмаҳои 

давлатӣ, хусусии дохилӣ 

ва хориҷӣ 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Таҳлили ҷадвали 2.3.5 нишон медиҳад, ки ҳар як минтақаи кишвар дорои 

хусусияти хос ва иқтидори рушди кластерикунониро дар ояндаи наздик дошта, 

барои ташаккули онҳо, пеш аз ҳама, сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва 
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институтсионалию инфрасохторӣ хело муҳим мебошад. Таҳлил ва тавсифи 

ҷанбаҳои муайяншудаи маблағгузории ташаккули кластерҳои саноатӣ нишон 

медиҳад, ки ташаккули кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон бо хусусиятҳои зерин 

дар чунин ҳолатанд:  

- аввалан, имкониятҳои маҳдуди содиротии саноати ватанӣ дар маҷмуъ, 

мавқеи бартарии соҳаҳо дар истихроҷ ва коркарди захираҳои табиӣ, мавҷудияти 

соҳаҳо (зербахшҳо), ки бо равандҳои кластерӣ фаро гирифта нашудаанд;  

- дувум, бо имкониятҳои потенсиалии таҳким, кластерҳои саноатии ватанӣ 

айни замон аз ҷиҳати маблағгузорӣ ва ташкилӣ заиф, сохтори ноустувор ва 

пароканда мебошанд, ки бо сабаби мавҷуд набудани муассисаҳои дастгирӣ, 

системаи ғайрисамарабахши дастгирии истеҳсолот ва рушди сусти ташкилотҳои 

инфрасохторӣ ва муассисаҳои бонкӣ, маблағгузорӣ ва махсус мавҷуданд; 

- сеюм, имкониятҳои маҳдуди тавсеаи ҳамкориҳои корхонаҳои хурду миёнаи 

истеҳсолӣ, рушди сусти институтҳои молиявӣ дар маҷмуъ; 

- чорум, аз таҷрибаи пешқадами хориҷӣ дар ташкил ва маблағгузории 

дастгирии ташаккулёбии кластерҳо дар саноат пурра истифода бурда намешавад.  

- панҷум, набудани таҳқиқоти объективӣ ва мунтазам оид ба муайянсозӣ ва 

баҳодиҳии онҳо, ҳамоҳанг нашудани фаъолияти блоки иқтисодӣ дар молиякунонии 

онҳо. 

Бояд қайд кард, ки вақтҳои охир дар тадқиқотҳои иқтисодии ватанӣ 

пешниҳодҳо ҷиҳати ҳавасмандӣ ба ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ афзуда 

истодааст. Аммо, шумораи онҳо ночиз буда, сифат чандон баланд нест ва чун 

қоида, ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ нест. Хусусияти манфӣ мавҷуд 

набудани базаи иттилоотӣ ва оморӣ мебошад, ки фаъолияти воқеии иқтисодӣ ва 

истеҳсолии кластерҳои саноатии минтақаро инъикос мекунад, аз ин рӯ, баҳодиҳии 

ҳамаҷонибаи самаранокии онҳо ғайриимкон аст. Аён аст, ки таҳқиқоти амиқи 

систематикии ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди онҳо заруранд.  

Ба ақидаи мо, айни замон омӯзиши маблағгузории ташаккули кластерҳои 

саноатӣ на танҳо дар соҳаи анъанавӣ, балки дар соҳаҳои босуръат рушдёбанда ва 

инноватсионӣ: дар соҳаи иттилоот ва коммуникатсия, био ва нанотехнология, 
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маводҳои нав ва ғайра ва инчунин, соҳаҳои марбут ба инфрасохтори истеҳсолӣ 

хело мубрам мебошанд.  Ҳамин тавр, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 

миқёси тақсимот ва гуногунрангии маблағгузории ташаккули кластерҳои саноатӣ 

дар Тоҷикистон бо назардошти хусусиятҳои ақибмондагӣ ва сохтори мушаххаси 

саноати ватанӣ ҳоло аз тамоюлҳои глобалии баъдисаноатӣ ва кластерикунонии 

саноатӣ қафо мондааст. 

Зимни таҳияи фасли сеюм чунин хулосаву дастовардҳои навгонидошта ба 

даст омаданд: 

1. Муайян карда шуд, ки равандҳои маблағгузорӣ ва ташаккулёфтаи 

кластерҳо, ки дар ҷаҳон рух медиҳанд, наметавонанд ба вазъи соҳаи иқтисодии 

Тоҷикистон таъсиррасон набошанд, баръакс дар марҳилаи рушди баъдисаноатии 

кишварҳои абарқудрат хусусияти қафомонии кишвари мо аз ин дастовардҳои 

ҷаҳони муосир боз ҳам вобастагии иқтисоди миллии моро зиёдтар намуда, ин 

раванд метавонад кишвари моро ба ҳайси сарчашмаи ашёи хоми кишварҳои ҷаҳон 

дар оянда табдил диҳад; 

2. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки яке аз хусусиятҳои соҳаҳои саноати 

кишвар аз он иборат аст, ки аз нисф зиёди қисми маҳсулоти истеҳсолшуда барои 

содирот равона карда мешавад, аз ҷумла: пахта, алюминийи аввалия ва дигарҳо. 

Дар заминаи ин, маҳсулоти содиротӣ вобаста бо ҳамкорӣ ва бо ҷалби 

сармоягузории ширкатҳои истеъмолии хориҷӣ, ки ин маҳсулотро аз кишвар содир 

мекунанд, дар кишвар имкониятҳои васеи ташаккули кластерҳои саноатии 

инноватсионӣ мавҷуд аст; 

3. Ошкор карда шуд, ки айни замон омӯзиши маблағгузории ташаккули 

кластерҳо на танҳо дар соҳаи анъанавӣ, балки дар соҳаҳои босуръат рушдёбанда ва 

инноватсионӣ: дар соҳаи иттилоот ва коммуникатсия, био ва нанотехнология, 

маводҳои нав ва ғайра ва инчунин, соҳаҳои марбут ба инфрасохтори истеҳсолӣ 

хело мубрам буда, кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон аз тамоюлҳои глобалӣ қафо 

мондааст. 

Зимни таҳияи боби дуюм чунин хулосаву дастовардҳои навгонидошта ба даст 

омаданд: 
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1. Тамоюли зиёдшавии маблағҳои сармоягузории дохилию хориҷии 

ташаккули кластерикунонии саноат муайян гардида, раванди зиёдшавии 

корхонаҳои саноатии нав, зиёдшавии ҷойи кории нав, ки заминаи ташаккули 

кластерҳои саноатии дорои сикли пурраи истеҳсолот мегарданд, ошкор гардида, 

ҷалби маблағи сармоягузорӣ 200 млн долл. ИМА, аз ҳисоби ширкати чинӣ муайян 

шуд, ки дар базаи ин корхонаҳо заминаи хуби маблағгузории ташаккули кластерҳо 

дар кишвар имконпазир аст; 

2. Зарурати тағйироти институтсионалӣ бо дарназардошти ташаккул ва 

рушди кластерҳо муайян шуда, дар соҳаи саноат то ҳол мавҷуд набудани ягон 

санадҳои стратегӣ ва барномаҳои давлатӣ дар самти маблағгузории ташаккули 

кластерикунонии саноатӣ, мавҷудияти зиёда аз 20 барномаи рушди соҳаҳои саноат 

ва маблағгузории онҳо ошкор гардида, диққати сусти корхонаҳои ватанӣ ба 

афзалиятҳои стратегии технологӣ муайян шуд ва тавсияҳо барои ҳавасманд 

кардани сармоягузориҳои хусусии венчурӣ ва ташаккули бозори сармояи венчурӣ 

ва ғ. пешниҳод карда шуд;  

3. Тамоюлҳои рушди баъдисаноатии кишварҳои абарқудрат, қафомонии 

кишвари мо аз ин дастовардҳои зиёдшавии вобастагии иқтисоди миллии мо аз онҳо 

ошкор шуда, имкониятҳои васеи маблағгузории ташаккули кластерҳои саноатии 

инноватсионӣ аз ҳисоби корхонаҳои содиротӣ муайян шуда, омилҳои ташаккули 

кластерҳо дар соҳаи анъанавӣ, соҳаҳои босуръат рушдёбанда ва инноватсионӣ 

муқаррар карда шуд. 

 



113 
 

БОБИ 3. 

САМТҲОИ АСОСИИ МАБЛАҒГУЗОРИИ ТАШАККУЛЁБӢ ВА 

РУШДИ КЛАСТЕРҲОИ САНОАТӢ ДАР ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 

3.1. Самтҳои афзалиятноки маблағгузории ташаккулёбӣ ва рушди 

кластерҳои саноатии раванди инноватсионидошта дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Барои муайян кардани самтҳои афзалиятноки маблағгузории ташаккулёбӣ ва 

рушди кластерҳои инноватсионии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон сараввал 

ҳолати муосири нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистонро баррасӣ менамоем ва аз таҳлилҳои боби дуюм бармеояд, ки аксари 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди Тоҷикистон дар солҳои 2015-2021 бо 

суръати баланд афзоиш ёфтаанд. (ниг. ба ҷадвали 3.1.1). 

Ҷадвали 3.1.1. - Динамикаи нишондиҳандаҳои макроиқтисодии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2021* 
Нишондиҳандаҳ
о 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021/2015(+/
-, %), б/ф. 

Динамикаи ММД, 
млн сомонӣ 

50977,
8 

54790,
3 

64434,
3 

71059,
2 

79109,
8 

82543 
91640,
5 

80 

Ҳаҷми умумии 
маҳсулоти 
саноатӣ, млн 
сомонӣ 

12196 15090 20029 23894 27613 30890 
38826,

1 
218 

нисбати ММД, бо 
% 

23,9 27,5 31,1 33,6 34,9 37,4 42,4 18,5 

Ҳиссаи арзиши 
изофаи саноат 

5472,8 7697,7 9259,6 
12822,
4 

15064,
6 

16774,
1 

14260,
8 

261 

Ҳиссаи саноат дар 
ММД, бо %  

12 14,7 15,1 16,9 19,9 21,2 17,4 5,4 

Шумораи 
корхонаҳои 
саноатӣ бо воҳид 

2310 2043 1999 2161 2164 2283 2386 103 

Коргарони соҳаи 
саноат, ҳаз. нафар 

67 65,9 73,8 72,1 73,2 67,7 72,8 9 

Ҳаҷми умумии 
сармоягузорӣ, 
млн сомонӣ 

9749,9 
11179,
7 

11371,
6 

13361 
12517,
8 

11775,
5 

14757,
2 

51 

нисбати ММД, бо 
% 

19,1 20,4 17,6 18,8 15,8 14,3 16,1 -3,0 

Ҳаҷми умумии 
сармоягузорӣ ба 
соҳаи саноат, млн 
сомонӣ 

4482 5673,1 5991,6 7974,2 6119,7 5683,5 5639,1 26 

нисбати ММД, бо 
% 

8,8 10,4 9,3 11,2 7,7 6,9 6,2 -2,6 
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*Сарчашма: Маҷмуаи омори Тоҷикистон: 30 - соли Истиқлолияти давлатӣ, 2021. С.335, 397, 399, 

400, 487. 

Чуноне ки аз ҷадвали боло мушоҳида мешавад, дар ин давра суръати 

афзоиши маҷмуи маҳсулоти дохила +80%, ҳаҷми умумии маҳсулоти саноатӣ 

+218%, ҳаҷми умумии маблағгузорӣ дар соҳаҳои иқтисодиёт +51%, ҳаҷми умумии 

сармоягузорӣ ба соҳаи саноат +26% афзоиш ёфтаандДар солҳои аввали соҳиб 

гаштани Истиқлоли давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2308 адад корхона мавҷуд 

буд, ки дар он 188,2 ҳаз. нафар коргар кору фаъолият мекарданд. Дар соли 2021 

бошад, нишондиҳандаҳои мазкур аз рӯйи шумораи корхонаҳои саноатӣ 78 адад 

зиёд шуда, ҳанӯз шумораи бо кор таъминшудагони ин соҳа бошад, ба 72,8 ҳаз. 

нафар расид ва ё – 61,3% (109,4 ҳаз. нафар) нисбати соли 1991 камтар ба назар 

мерасад. Аз таҳлили мазкур бармеояд, ки дар кишвар ҳиссаи маблағгузории рушди 

соҳаи саноат дар ММД низ давраи солҳои 2015-2021 тамоюли камшавӣ дошта, дар 

соли 2021 нисбати соли 2015 ба 2,6 банди фоизӣ кам шудааст.  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки самти муҳимми маблағгузории ташаккулёбӣ 

ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон инҳо бояд бошанд: 

- васеъ ба роҳ мондани маблағгузории рушди корхонаҳои саноатӣ ва таъмини 

ҷойҳои корӣ дар соҳаи саноат; 

- фароҳам овардани заминаи мусоид барои маблағгузории тамоми соҳаҳои 

иқтисодиёт ва бахусус соҳаи саноат, аз ҳисоби тамоми сарчашмаҳо; 

- дарёфти роҳу усулҳо ва методҳои муосиру татбиқи таҷрибаи пешқадами 

давлатҳои ҷаҳон дар маблағгузории ташаккулёбӣ ва рушди кластерҳои 

инноватсионии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Натиҷаҳои таҳлили ҷанбаҳои назариявӣ, таҳқиқи таҷрибаҳои беҳтарини 

хориҷӣ ва таҷрибаи ватанӣ дар маблағгузории ташкил ва рушди кластерҳои 

саноатӣ, хусусиятҳои муайяншудаи ҳуқуқӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ ва 

институтсионалии татбиқи сиёсати кластерӣ имкон медиҳанд, ки маҷмуи 

муқаррароти ба ҳам алоқаманди илмӣ ва тавсияҳои методӣ таҳия карда шаванд, ки 

ба назари мо, асоси усули методии такмили механизми маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон мебошанд (Расми 3.1.1). Он ду самти 

стратегиро дар бар мегирад.  
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Самти аввал бо дастгирии методии ташаккули сиёсати бисёрсатҳаи кластерӣ 

ва татбиқи стратегияҳои кластерӣ дар робита бо кластерҳои ғайримарказӣ ва 

фазоии саноатӣ ва дастгирии ташаббусҳои кластерӣ алоқаманд аст. Самти дувум 

тавсияҳои методиро оид ба татбиқи навовариҳои ташкилию иқтисодӣ ва тағйироти 

институтсионалӣ дар сатҳи микроқтисодӣ муттаҳид менамояд, ки ба андешаи мо, 

барои рушди самараноки кластерҳои саноатии рақобатпазир заруранд. 

Тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки кластерҳои саноатӣ иттиҳодияи 

ғайрирасмии корхонаҳои истеҳсолии ҷомеаи тиҷоратӣ, институтҳои 

инфрасохторӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва мақомоти давлатӣ мебошанд, ки дар он 

бартариҳои ду роҳи ҳамоҳангсозии системаҳои иқтисодӣ, иерархияи дохили 

ширкат ва механизми бозор амалӣ карда мешаванд. Ин имкон медиҳад, ки донишҳо 

ва технологияҳои нав пурратар ва самараноктар паҳн карда шуда, кашфиёт ва 

ихтирооти илмӣ татбиқ карда шаванд.  

Таҷрибаи иқтисоди бозорӣ исбот намуд, ки дар шароити муосири иқтисодӣ, 

сохтори истеҳсолии кластер назар ба сохтори иттиҳодияҳо фоидаовартар мешавад, 

зеро дар он робитаҳои наздики байниидорӣ ба вуҷуд омадаанд. Муносибатҳои 

ташкилӣ ва иқтисодӣ дар кластер иқтисоди миқёсиро ба вуҷуд меоранд ва вақте ки 

ширкатҳо ба гурӯҳҳои кластерӣ гурӯҳбандӣ карда мешаванд, таъсири фарогирӣ 

баланд шуда, сохтори истеҳсолии кластерҳо таъсири синергияро синтез мекунад. 

Таркиб ва сохтори самти муносибати методӣ оид ба такмили механизми 

рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистонро баррасӣ намуда, мебинем, ки ҳамаи 

аъзоёни кластерҳо дар зери таъсири фарогирии самараҳои миқёсӣ ва синергия 

бартариҳои иловагии рақобатӣ ба даст меоранд. Сохтори кластери саноатӣ ба 

коҳиш додани хароҷоти умумии тадқиқоти амалӣ ва татбиқи навовариҳо аз ҳисоби 

таъсири муносибкунии истеҳсолот мусоидат мекунад, ки ин ба кластерҳо имкон 

медиҳад муддати тӯлонӣ фаъолияти инноватсионӣ анҷом диҳанд. Ҳамин тариқ, 

кластерҳои саноатӣ шаклҳои муассиртарини ба даст овардани сатҳи баланди 

рақобатпазирии сохторҳои истеҳсолӣ буда, рушди онҳо ҳамчун системаи 

инноватсионии истеҳсолот раванди табиӣ ва объективӣ мебошад. 
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Дар байни кластерҳои саноатӣ ва маҷмуаҳои ҳудудии саноатӣ (МҲС) як 

қатор фарқиятҳо ва самтҳои калидӣ ҳамчун усули ташаккули маҷмуи саноатӣ 

мавҷуданд, аммо дар таъмини механизми идоракунӣ ва рушди тамаркузи ҳудудии 

истеҳсолоти саноатӣ самтҳои умумии зиёде мавҷуд аст: мувофиқати наздикии 

объектҳое, ки ба таркибҳо дохил карда шудаанд, бо назардошти ҷанбаҳои саноатӣ 

ва фазоии ташкили истеҳсолот, омилҳои рақобатии маҳаллӣ ва стратегӣ, 

афзалиятҳо, зарурати фаъолияти самараноки соҳаҳои дастгирӣ ва институтҳои 

инфрасохторӣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.1.1. - Самтҳо ва сохтори муносибати методӣ оид ба такмили 

механизми маблағгузории ташаккули кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон* 
*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

 

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки аксари минтақаҳои саноатии 

Тоҷикистон дар доираи самтҳо ва усули МҲС сохта шудаанд ва баъзе гурӯҳҳои 

Самтњои муқаррароти илмии равиши методї дар ҷамъбастсозӣ ва низомноксозии натиҷаҳои 

тадқиқи татбиқгардида ва асоснокгардида  

Равиши методї  

Самти ташаккули сиёсати бисёрсатҳаи 

кластерӣ ва татбиқи стратегияҳои кластерӣ 

нисбат ба кластерҳои саноатии берун аз фазоӣ 

ва фазоӣ, рушд ва дастгирии ташаббусҳои 

кластерӣ  

Самти татбиқи навовариҳои ташкилӣ-

иқтисодӣ ва ислоҳоти институтсионалӣ дар 

сатҳи микроиқтисодӣ барои ташаккул ва 

рушди самараноки кластерҳои рақобатноки 

саноатӣ  

Муқаррароти методӣ ва тавсияҳо оид ба самтњои мукаммалгардонии механизми 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон 

Мукаммалгардонӣ ва муносибгардонии механизми маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон аз рӯи самтҳои стратегии равиши методӣ  

Самтҳои стратегии равиши методӣ 
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эҳтимолӣ дар заминаи истеҳсолӣ ё ҳамчун як самти МҲС ташаккул ёфтаанд ва 

имрӯз асоси рақобатпазирӣ ва иқтидори содиротии саноати ватанӣ мебошанд. 

Тавре аз расми 3.1.1 бармеояд, ҳангоми ташкили кластерҳои саноатӣ бо 

истифода аз самтҳо ва воситаҳои шарикии давлат ва бахши хусусӣ, лоиҳа ва 

идоракунии барномавии маблағгузории рушди ҳудудии саноат бояд як қатор 

муқаррароти консепсияи хусусияти татбиқшавандаи МҲС татбиқ карда шаванд. 

Мазмуни сиёсати кластери давлатӣ дар робита бо кластерҳои саноатӣ аз ҷониби 

мақомоти ҳокимият дар таҳияи принсипи самту усулҳои ҳавасмандгардонии 

корхонаҳо ва ҳамкории шабакавии онҳо барои маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии соҳаҳои миллӣ 

ва минтақавӣ тавсиф карда мешавад.  

 Сиёсати кластерии саноатӣ роҳи инноватсионии ташкил ва татбиқи сиёсати 

микроиктисодӣ дар робита бо кластерҳо, аз ҷумла ҳалли мушкилоти рақобат ва 

сиёсати саноатӣ мебошад. Дар шароити амалӣ сиёсати кластерӣ дар таҳияи 

стратегияи кластер амалӣ карда мешавад, ки афзалият ва самтҳоеро ифода мекунад, 

ки тадбирҳои мушаххаси ноил шудан ба ҳадафҳои сиёсати кластериро муайян 

мекунанд. Сохтор, таркиб, иҷрокунандагон, истилоҳҳо, манбаъҳо ва воситаҳои 

татбиқи онҳо дар маҷмуъ стратегияи кластериро ташкил медиҳанд.  

 Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки айни замон дар Тоҷикистон як намуди омехтаи 

сиёсати кластерӣ бидуни таваҷҷуҳи возеҳ ба соҳаҳои алоҳида ва афзалиятҳои 

минтақавӣ ташаккул меёбад. Ҳамзамон, ба андешаи мо, на як модели либералии 

стратегияи кластерӣ, балки дирижистӣ ба нақша гирифта мешавад. Сиёсати 

кластерӣ дар Тоҷикистон бояд бо назардошти хусусиятҳои сохтори фазоии саноат 

ва дар якҷоягӣ бо дигар равишҳое, ки дар иқтисоди нақшавӣ таҳия ва 

бомуваффақият татбиқ карда мешаванд, ташаккул ёбад. Илова бар ин, азбаски 

сиёсати кластерӣ танҳо яке аз якчанд равишҳо барои баланд бардоштани 

рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ мебошад, самараи бештари мусбат аз татбиқи 

он бо истифодаи ҳамоҳангшудаи он дар якҷоягӣ бо дигар фишангҳо ба даст оварда 

мешавад.  
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 Омили муваффақияти сиёсати кластери миллӣ бояд татбиқи он нисбат ба 

кластерҳои ғайримарказӣ, фазоӣ ва рушди ташаббусҳои кластер бошад. Ғайр аз он, 

як самти алоҳидаи сиёсати инноватсионии саноатӣ, ки бевосита ба кластер 

алоқаманд аст, бояд рушди МҲС-ҳои мавҷуда ва таъсиси навро дар асоси 

принсипҳои нави таҳсилот ва истифодаи оқибатҳои ҷойгиркунӣ ва тамаркузи 

омезиш ва ҳамкорӣ баррасӣ кард. Ҳамин тариқ, нақши мақомоти давлатӣ дар тарзи 

нави ташкили сиёсати иқтисодӣ дар робита бо кластерҳои саноатии ватанӣ 

метавонад ҳамчун нақши катализатор ва ташкилотчии муколамаи байни 

иштирокчиёни онҳо, ташаббуси лоиҳаҳои нави инфрасохторӣ ва барномаҳои 

минтақавии (байниминтақавӣ) истеҳсолӣ ва сармоягузорӣ муайян карда шавад. Дар 

системаи инноватсионии Тоҷикистон ташкилотҳои дорои шаклҳои гуногуни 

моликият фаъолият мекунанд, аммо сохторҳои давлатӣ нақши калидӣ доранд, зеро 

онҳо дар оянда сиёсати кластери давлатиро ташаккул медиҳанд ва тавассути онҳо 

стратегияҳои кластерии минтақаро амалӣ мекунанд. Онҳо ба андозаи зиёд 

характери институтсионалӣ ва намуди зоҳирии ташкилии системаҳои 

инноватсионии истеҳсолиро, ки ба рушди кластер равона карда шудаанд, эҷод 

мекунанд.  

 Дар навбати худ, онҳо таҳти таъсири омилҳои зерин, ки мақомоти давлатӣ ва 

менеҷмент муайян мекунанд, ташаккул меёбанд73.   

- усули фаъолияти муҳити соҳибкорӣ барои ташаккул ва рушди кластерҳо; 

 - стратегияи ҳамгироии муносибати кластерӣ ба сиёсати инноватсионии саноатӣ 

дар сатҳи макро ва микро; 

 - шаклу усулҳои татбиқи стратегияҳои кластер вобаста ба модели интихобшудаи 

сиёсати кластерӣ ва навъи он; 

 
2. 73 Аз тарафи муаллиф дар асоси Афанасьев, M.К. Мировая конкуренция и кластеризация экономики 

[Текст]/Афанасьев M. К. // Вопросы экономики, 2005. - №4. - С.75-86.; Кластеры в России // Материалы проекта 
- М.: Bauman Innovation, 2006; Печаткин, В.В. Теоретические и прикладные аспекты формирования 
промышленных кластеров в регионах России [Текст]/ В.В. Печаткин, С.М. Гаймалова //Промышленная 
политика в РФ, 2006. - №11. - С. 27-33.; Пилипенко, И.В. Кластерная политика в России [Текст]/И.В. 
Пилипенко // Общество и экономика, 2007. - №8. - С.28-64.; Материалы Всероссийской конференции 
«Стратегия регионального развития России» - М.: КГ «РОЭЛ Консалтинг», 2007; Воробьев, П.В. 
Формирование конкурентоспособных промышленных кластеров в регионе: модели организации и 
инструменты политики [Текст]/ П.В. Воробьев // Материалы Всероссийской научной конференции «Проблемы 
государственной политики регионального развития России». - Екатеринбург: Центр региональных 
экономических исследований УрГУ, 2008. - С.  186, омода гардидааст 
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- усул ва воситаҳои дастгирии институтҳои инфрасохтор дар якҷоягӣ бо ташаккул 

ва рушди кластерҳо; 

- сатҳи таҳқиқоти амалӣ ва диққати он ба талаботи сохторҳои саноатӣ ва 

соҳибкории ба кластерҳо дохилшуда; 

- ҳавасмандгардонии фаъолияти тадқиқотӣ бо самти ниёзҳои истеҳсолии тиҷорати 

кластерӣ; 

- системаи ташкили таълими касбӣ ва бозомӯзии кадрҳо бо самтгирии худ ба 

талабот аз корхонаҳои саноатии кластерҳо. 

 Дар натиҷа, ташаккули модели ташкилии сиёсати дохилии кластер ва 

пуррагии функсионалии он, ки дар асоси он татбиқи стратегияҳои кластерии ба 

рушди инноватсионии саноатӣ нигаронидашуда бештар аз омилҳое, ки мақомоти 

давлатӣ ва менеҷмент муайян мекунанд, вобаста аст. 

 Раванди ҷаҳонишавӣ ва тағйироти сифатӣ дар сохтори ташкилии саноат ба 

шароити пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон торафт бештар таъсир мерасонанд. 

Ширкатҳои саноатӣ имрӯзҳо бояд қобилияти истеҳсоли молҳои рақобатпазирро бо 

қобилияти ҳарчи зудтар навоварӣ кардани онҳо тавлид кунанд. Муваффақияти 

иқтисодии тиҷорат бештар аз қобилияти ба бозор баромадани маҳсулоти 

инноватсионӣ вобаста аст.  

 Тағйирёбии шароити иқтисодӣ боиси дигаргуншавии сиёсати саноатӣ ва 

инноватсионӣ дар Тоҷикистон мегардад. Стратегияи таъсири умумӣ ба равандҳои 

инноватсионӣ тадриҷан ба сиёсати рушди қутбӣ ва ҳамгироии усули кластерӣ ба 

сиёсати саноатӣ иваз мешавад. Ҳангоми татбиқи онҳо зарур аст, ки сарчашмаҳои 

маблағгузорӣ барои ташкили сохторҳои институтсионалӣ, ки кластерҳои 

саноатиро дастгирӣ мекунанд, мутамарказонида шаванд.  

 Коҳиш ёфтани қобилияти идоракунии равандҳои инноватсионӣ дар сатҳи 

макроиқтисодӣ, ба андешаи мо, бо он алоқаманд аст, ки ҳудуди миллии равандҳои 

инноватсионӣ дар натиҷаи фаъолияти сохторҳои соҳибкорӣ занҷираҳои арзиширо 

аз ҳам мепошанд. Сохторҳои соҳибкорӣ марҳилаҳои онро дар он ҷо мегузоранд, ки 

манфиатҳои маҳаллӣ барои истеҳсолот ва тиҷорат пайдо кунанд.  
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 Кластерҳои саноатии дар заминаи онҳо рушдкунанда субъектҳои пешқадами 

хоҷагие мебошанд, ки дар минтақаҳо амал мекунанд. Аз ин рӯ, дар айни замон, 

таваҷҷуҳи фаъолияти иқтисодӣ бештар ба онҳо рӯ меорад, зеро афзалиятҳои 

рақобатӣ дар сатҳи минтақавӣ ба вуҷуд оварда ва истифода мешаванд. Дар робита 

ба ин, имкони ҷалби ширкатҳои хориҷӣ, аз он ҷумла Узбекистон, Покистон, Россия 

барои иштирок дар ташкили кластерҳо дар минтақаҳо тавассути ташкили фазои 

мусоиди сармоягузорӣ ва шароити талабот, рушди омилҳои истеҳсолӣ ва таъсиси 

муассисаҳои махсус мавҷуд аст.  

 Дар шароити муосири иқтисодӣ вазифаҳои мақомоти давлатӣ нисбат ба 

кластерҳо тағйир меёбанд. Ба фарқ аз сиёсати саноатӣ, ки барои татбиқи он якчанд 

соҳаҳои ояндадори иқтисод интихоб карда мешаванд, объекти сиёсати кластерӣ ба 

вазъи воқеии ҳамкории ширкатҳои саноатӣ бо маблағгузорон, таъминкунандагон, 

харидорони маҳсулот, институтҳои инфрасохторӣ ва мақомоти давлатӣ мувофиқат 

мекунад. Барои баланд бардоштани рақобатпазирии кластерҳо ва барои зудтар 

тиҷоратикунонии маҳсулоти онҳо, ҳамкорӣ байни донишгоҳҳо, кормандони 

давлатӣ ва соҳибкоронро ташкил кардан лозим аст 74.   Таҳлили 

таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки худи усули кластерӣ василаи 

расидан ба ҳадафҳои сиёсати инноватсионӣ (аз ҷумла тағйироти сохторӣ дар 

иқтисодиёти минтақа, баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳо, тақвияти 

диққати инноватсионии истеҳсолоти саноатӣ ва ғайра), ҳамчун воситаи муассири 

ҳавасмандгардонии рушди минтақа мебошад.  

Дар ниҳояти кор, он ба афзоиши ҳаҷми умумии маҳсулоти минтақавӣ, баланд 

бардоштани тавозуни савдои минтақа, афзоиши шуғл, музди меҳнат ва баланд 

бардоштани устуворӣ ва рақобатпазирии системаҳои иқтисодии минтақавӣ 

нигаронида шудааст. Истифодаи технологияҳои кластерии ташкилӣ имкон 

медиҳад, ки механизми самарабахши афзоиши саҳми соҳибкорӣ ба рақобатпазирии 

қаламравҳо, рушди ташаббуси соҳибкорӣ дар соҳаи истеҳсолот татбиқ карда 

 
74 Solv’d 1 0, Lindqvist G., Ketcls Ch. The Cluster initiative Greenbook. The Competitiveness Institute / 

VINNOVA, Gothenburg, 2003, p. 46. 
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шавад. Ин ногузир бо талаботи нав нисбати захираҳои инсонӣ, зарурати навсозӣ ва 

рушди онҳо ҳамроҳӣ мекунад.  

Мавқеи ибтидоии муносибати кластерӣ дар ин соҳа, ба андешаи мо, бояд 

фаҳмиши зарурати афзоиши ҳиссаи ҷузъи зеҳнӣ дар маҳсулоти кластерҳо, афзоиши 

шумораи ҷойҳои кории баландихтисос ва навигариҳои истифодашудаи шаклҳои 

гуногун (ташкилӣ, маҳсулотӣ, технологӣ, равандӣ ва ғ.) бошад. 

Ҳамзамон, васеъ кардани имкониятҳои истифодаи усули кластерӣ дар тайёр 

кардани кадрҳо барои кластерҳои саноатӣ қарори маҷбурӣ шуда наметавонад. Он 

бояд ба мониторинги талабот ва имкониятҳои рушди захираҳои инсонии кластер, 

муайян кардани мушкилот ва дурнамои он асос ёбад. Қабули қарорҳо дар ин соҳа 

бояд барои соҳибкорон, мақомот, муассисаҳои илмӣ, таълимӣ ва дастгирӣ мутобиқ 

ва баробар фаҳмо бошад. 

Дар натиҷаи омӯзиш як қатор вазифаҳои умумӣ оид ба такмили механизми 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон муайян 

карда шуданд. Ин, пеш аз ҳама, соҳаи ҳамгироии муносибати кластерӣ ба сиёсати 

инноватсионии саноатӣ ва пайвастани онҳо бо хусусиятҳои макроиқтисодӣ ва 

микроқтисодии механизми маблағгузории ташаккул ва рушди навъҳои гуногуни 

кластерҳои саноатӣ мебошад. Ҳалли ин вазифаҳо, ба андешаи мо, дар ташкил ва 

татбиқи сиёсати кластерии давлатӣ дар робита бо кластерҳои фазоӣ, ғайримарказии 

саноатӣ ва ташаббусҳои кластерӣ мебошад.  

Мақомоти ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ метавонанд маҷмуи вазифаҳоро оид ба 

татбиқи сиёсати кластерии ба саноати инноватсионӣ воридшуда самаранок иҷро 

кунанд. Он ҳам усули ҳавасмандкунии ғайримустақими рушди кластерҳо ва ҳам 

тадбирҳои идоракунии мустақими равандҳои кластерикунониро дар бар мегирад. 

Ҳангоми татбиқи стратегияи кластер мақомоти ҷумҳуриявӣ бояд вазифаҳои 

таҳлилӣ, ташаббускорӣ, машваратӣ, маблағгузорӣ, дастгирӣ, ҳамоҳангсозиро иҷро 

ва вазъи умумии рушди кластерро назорат кунанд. Мақомоти минтақавӣ бояд 

вазифаҳои дастгирии иттилоотӣ, сафарбаркунӣ, ташхис, ҳавасмандгардонӣ ва 

мониторингро иҷро кунанд. 
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Якчанд намудҳои стратегияи кластер мавҷуданд, ки татбиқи онҳо дар 

Тоҷикистон ба ташаккул ва рушди ташаббусҳои кластерҳои саноатӣ мусоидат 

хоҳад кард: 

- стратегияи кластерии "брокер" - сиёсати ташкили платформа барои 

муколама байни ташаббускорон ва омилҳои кластери саноатӣ; 

- стратегияи диверсификатсияи талаботи маҳаллӣ тавассути ҷойгиркунии 

фармоишҳои давлатӣ ба ширкатҳои маҳаллӣ; 

- стратегияи такмили ихтисоси қувваи кории маҳаллӣ тавассути татбиқи 

барномаҳои таҳсилоти иловагӣ ва бозомӯзии кадрҳо; 

- стратегияи ташаккул ва рушди "бренд"-и минтақа барои ҷалби сармояи 

хориҷӣ. 

Ҳангоми истифодаи ин стратегияҳо дар таҷрибаи Тоҷикистон вазифаҳои 

умумии мақомоти давлатӣ ба назар гирифта шаванд, ки бояд дар инҳо инъикос 

ёбанд: 

- афзоиши сармоягузорӣ ба инфрасохтори инноватсионӣ ва истеҳсолии 

кластерҳои саноатӣ; 

-ҳавасмандгардонии кластерҳои саноатӣ дар марҳилаҳои аввали рушд 

тавассути истеъмоли маҷмуи маҳсулоти онҳо дар асоси фармоишҳои давлатӣ; 

- дастгирии ҳамаҷониба барои рушди захираҳои меҳнатии соҳибихтисос; 

- рушди ташаббусҳои маркетингӣ ва иттилоотии кластерҳо, ташкили 

агентиҳо ва марказҳои махсус барои тақсимоти онҳо; 

- давлат ҳангоми ташаккули кластерҳо вазифаи пешбаранда дошта, бо 

барномаҳои тадқиқотӣ иштироки донишгоҳҳо ва институтҳои илмиро дар 

кластерҳо таъмин мекунад; 

- аз ҷониби мақомоти давлатӣ ҷамъоварии иттилооти оморӣ дар бораи 

фаъолияти кластерҳо ва таҳлили он. 

Ҳалли доираи васеи масъалаҳои мушаххас бояд бартараф намудани 

мушкилоти микроиқтисодии омӯзиш ва маҳдудиятҳои институтсионалӣ оид ба 

рушди кластерҳои саноатӣ бо назардошти зарурати ташкили сохторҳои 
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институтсионалӣ ва ташкилии ба системаҳои минтақавии истеҳсолӣ ва 

инноватсионӣ воридшуда бошад. 

Дар асоси муқаррароти илмии баёншуда, мо самтҳои стратегии муносибати 

методиро бо тавсияҳо оид ба такмили механизми маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ муфассал баён менамоем. Асосҳои самти аввал, ба 

андешаи мо, инҳоянд: 

- истифодаи таҷрибаи беҳтарини байналмилалӣ дар таҳияи сиёсати кластерӣ 

ва татбиқи стратегияҳои кластерӣ нисбат ба кластерҳои фазоӣ, ғайримарказии 

саноатӣ ва ташаббусҳои кластерӣ; 

- тавсеаи доираи муассисаҳои илмӣ ва иқтисодии марбут ба таҳияи сиёсати 

кластерӣ дар асоси ташаккули платформаи мубоҳисавии миллӣ (минтақавӣ, 

байниминтақавӣ); 

- ба назар гирифтани ҷанбаҳои кластерсозии саноати ватанӣ дар таҳия ва 

татбиқи сиёсати кластерӣ ва стратегияҳои кластерӣ; 

- истифодаи усули ҳамгироии кластерӣ (сиёсати кластерӣ ва стратегияҳои 

кластерии минтақавӣ) ба сиёсати инноватсионии саноатӣ ва принсипҳои рушди 

минтақа; 

- истифодаи воситаҳои дастгирии мустақим ва ғайримустақими давлатӣ 

барои лоиҳаҳои инноватсионӣ ва сармоягузорӣ, ки ба ташаккули кластерҳо 

мусоидат мекунанд, истифодаи ҳама шаклҳои имконпазири маблағгузории онҳо, 

дастгирии барномаҳо дар соҳаи дастгирии инфрасохтори кластерҳои саноатӣ – 

яъне, бо истифода аз ҳама усулҳои сенарияи омехтаи ташаккули онҳо; 

 - бо назардошти муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ ва тамоюлҳои 

ҷаҳонии соҳаҳои саноат ҳангоми ташаккули сиёсати бисёрсатҳаи кластерӣ; 

  -истифодаи васеи воситаҳои таҷрибаи пешқадами хориҷӣ дар ташкил ва 

дастгирии ташаббусҳои кластерӣ дар саноат, бо назардошти ҳадафҳо ва аҳаммияти 

амудии татбиқи онҳо; 

 - истифодаи ҳадди аксар аз таҷриба ва потенсиали ҷамъшудаи рушд ва 

ниҳодҳои идоракунии давлатӣ, ки фаъолияти ташкилӣ ва хоҷагиро оид ба 
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дастгирии ташаббусҳои кластерӣ анҷом медиҳанд (масалан, мақоми ваколатдори 

давлатӣ оид ба минтақаҳои озоди иқтисодӣ); 

 - таҳкими кластерҳои саноатии ватанӣ тавассути рушди институтҳои 

дастгирикунанда, системаҳои дастгирии истеҳсолот, ташкилотҳои инфрасохторӣ 

ва муассисаҳои махсус; 

 - ташкили фонди грантӣ - давлатие, ки ташаббусҳои кластериро дастгирӣ 

мекунад (масалан, бо истифода аз таҷрибаи бомуваффақияти ташкили фонди 

венчурӣ); 

 - аз ҷониби давлат оғоз намудани барномаҳои рушди институтҳое, ки бевосита 

бо ташаккули кластерҳо дар заминаи шарикии давлат ва бахши хусусӣ 

алоқаманданд (масалан, дар доираи таҳияи лоиҳаи байниминтақавии Фонди 

дастгирии соҳибкории ҶТ); 

 - бо назардошти хусусиятҳои кластерҳои фазоӣ ва ғайримарказӣ, мансубияти 

саноатӣ, мавқеи ҳудудӣ, ташкили дохилӣ, шакл ва намуди ташкили шабака 

ҳангоми ташкили сохторҳои нави институтсионалӣ ва ташкилотҳои инфрасохторӣ; 

  - дастгирии ҳуқуқӣ ва ҳавасмандгардонии иқтисодии рушди корхонаҳои 

хурду миёнаи саноатӣ, тавсеаи ҳамкории корхонаҳо бо ҳам ва бо ширкатҳои 

бузурги саноатӣ; 

  - ҷуфт кардани вазифаҳои мақомоти давлатӣ дар ҳалли масъалаҳои ташкили 

шабакавии сохторҳои истеҳсолӣ бо кластерсозии соҳибкории хурд ва миёна; 

 - ташаккули шароити ташкилию иқтисодӣ барои ҳамгироии усули кластерӣ 

ба усулҳо ва воситаҳои татбиқи "Консепсияи рушди саноати сармояи венчурӣ дар 

Тоҷикистон" (дар асоси омӯзиши таҷрибаи хориҷӣ ва ватанӣ); 

- гузаронидани таҳқиқоти объективӣ ва мунтазам оид ба муайян ва арзёбии 

ҳолати кунунӣ ва дурнамои рушди кластерҳои саноатӣ;  

- ташкили заминаи иттилоотию оморӣ, ки фаъолияти воқеии иқтисодӣ ва 

истеҳсолии кластерҳои потенсиалӣ ва мавҷудаи саноатиро инъикос мекунад. 

 Муқаррароти асосии методии самти дуюми стратегӣ, ба назари мо, инҳоянд: 

 - истифодаи таҷрибаи ҷаҳонӣ ва таҷрибаи пешқадам барои ташаккул ва 

рушди самараноки кластерҳои минтақавии рақобатпазир;    
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 - рафъи мушкилоти микроиқтисодии таҳсилот ва маҳдудиятҳои 

институтсионалӣ оид ба рушди кластерҳои саноатӣ бо дарназардошти мундариҷаи 

омилҳои асосии муайяншуда; 

 - истифодаи мунтазами таҷрибаи муваффақонаи ташкили ноҳияҳои саноатӣ 

дар Тоҷикистон;  

 - беҳтар намудани муҳити институтсионалии соҳибкории саноатӣ тавассути 

ташаккул ва дастгирии рушди унсурҳои иттилоотӣ, зерпудратӣ ва инфрасохтори 

институтсионалӣ (масалан, тавассути ташкили системаи марказҳои ҳамгироӣ; 

марказҳои таҷдид ва пудратчии иловагии саноатӣ; агентиҳои иттилоотӣ ва таҳлилӣ 

оид ба технологияҳои кластерӣ); 

 - ҳавасмандгардонии ширкатҳо барои ташкили кластерҳои минтақавии 

саноатӣ тавассути ташаккули фазои мусоиди сармоягузорӣ ва муҳити 

институтсионалӣ барои пешбурди тиҷорат, ташкили шароит барои талаботи 

маҳаллӣ, афзалиятҳои рақобатии маҳаллӣ ва омилҳои истеҳсолот; 

- рушди ҳамкорӣ байни гурӯҳҳои тиҷоратӣ ва ширкатҳои пешбар дар 

минтақаҳои Тоҷикистон дар асоси ҳамоҳангсозии манфиатҳои корпоративӣ; 

- баланд бардоштани устувории сохтори кластерҳои потенсиалии саноатӣ ва 

ҷалби ширкатҳои нав ба соҳаи салоҳияти худ тавассути амалисозии пурраи 

функсияҳои коммуникатсионӣ ва иттилоотӣ аз ҷониби сохторҳои 

институтсионалӣ; 

 - навсозии пешрафтаи ташкилотҳои пудратӣ бо дарназардошти дурнамои 

ҳалли мушкилоти муайяншуда дар бозори самти татбиқи стратегияҳои кластерӣ 

(масалан, тавассути ташкили системаҳои марказҳои таҷдид ва субпудратҳои 

саноатӣ); 

  - тақвияти ҷузъи коммуникатсионии дастгирии истеҳсолии корхонаҳои 

саноатӣ барои ташаккули системаҳои тиҷоратӣ, ки ба ташкили кластерҳо тавассути 

рушди пудратчии иловагӣ, аутсорсинг ва институтҳои ба бозор нигаронида 

шудаанд; 

  - ташкили муассисаҳои нав ва ҳамкориҳои кооперативии мавҷуда (масалан, 

МОИ, саноатӣ ва технопаркҳо, унсурҳои системаи зерпудратӣ) дар минтақа барои 



126 
 

рушди бозори пудратчии иловагии саноатӣ ва ташаккули мутамаркази кластерҳои 

саноатӣ; 

  - татбиқи лоиҳа оид ба ташкили агентҳо, ки қобилияти самаранок иҷро 

кардани вазифаҳои таъмини иттилоотро ба корхонаҳо ва ҷомеаи тиҷоратӣ оид ба 

технологияҳои кластерӣ доранд (масалан, дар сатҳи миллӣ - агентии иттилоотӣ ва 

маркетингӣ, дар сатҳи минтақавӣ - системаи марказҳои иттилоотӣ); 

 - дастгирии ташкилию ҳуқуқӣ ва ҳавасмандгардонии иқтисодии рушди паркҳои 

саноатӣ ва технологӣ, паркҳои таъминкунандагон, МОИ, ҳамчун пешбарандаи 

ташаккули кластерҳои саноатӣ; 

 - ҳамоҳангсозии пайдарпайии такмили механизми рушди кластерҳои саноатӣ бо 

марҳилаҳои ташаккул ва рушди онҳо; 

 - бо назардошти нақши омили сифатии стратегияҳои корпоративӣ дар таъмини 

рақобатпазирии устувори кластерҳои саноатӣ. 

 Самтҳои стратегӣ, ки бо муқаррарот ва тавсияҳои методӣ мушаххас шудаанд, 

ба назари мо, асоси усули методиро барои такмил ва муносибкунонии механизми 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои рақобатпазири саноатии ватанӣ дар 

намудҳои мухталиф ҳам дар сатҳи макро ва ҳам микро ташкил медиҳанд. Як қатор 

мавқеъҳои асосӣ ба ҳавасмандгардонӣ ва дастгирии ташаббусҳои кластерӣ дар 

саноат равона карда шудаанд. Аммо, натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳанд, ки 

ҳамгироии амиқ ва густариши ҳамкории корхонаҳои саноатӣ ва ширкатҳои 

истеҳсолкунандаи кластерҳо дар иқтисоди бозаргонӣ бештар ба назар мерасанд. 

Дар марҳилаи иқтисоди гузариш, ки Тоҷикистон дар он қарор дорад, ин ҳамкориҳо 

дар муддати кӯтоҳ ба сатҳи зарурӣ намерасанд75. 

 Ташаккули кластерҳо дар мамлакати мо бо мушкилоти муайяншудаи 

ташкилию иқтисодӣ - маблағгузорӣ ва маҳдудиятҳои институтсионалӣ маҳдуд 

карда мешаванд. Барои ташкили кластерҳои рақобатпазири саноатӣ, аз рӯи 

ҳисобҳои оптимистии мутахассисон, аз 8 то 10 сол, аз рӯи пешгӯиҳои пессимистӣ 

 
75  С. Ketels, G. Lindqvist, О. SOlvell. Cluster Initiatives in Developing and Transition Economics // Center for 

Strategy and Competitiveness - Stockholm, 2006; Best M.H. Cluster Dynamics in Theory and Practice. - Singapore: 
Johor and Penang Electronics, 2008. 
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- аз 12 то 2576 солро дар бар мегирад. Маблағгузории он бошад, барои ташкили як 

кластери саноатии инноватсионӣ тибқи таҷрибаи Федератсияи Россия ба 154 млн 

сомонӣ ва ё 1 млрд рубли Россия баробар аст77. Ба ақидаи И.Р. Иброҳимов “Дар 

ИМА имрӯзҳо барои тадқиқот ва ихтироот 385 млрд дол. дар як сол ва ФР бошад, 

25,5 млрд дол. дар як сол сарф шуда истодааст. Барои он ки Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ақаллан як ва ё ду макротехнология дошта бошад, зарурати дарёфти ақаллан 20 

млрд долл. сармоягузорӣ пеш меояд”78. Вобаста ба гуфтаҳои боло мо зарурати 

ташкили кластерҳо ва макротехнологияҳоро дар кишвар амри ногузир мешуморем. 

 Дар ин робита, ба андешаи мо, ҷанбаи муваққатиро ба назар гирифтан лозим 

аст. Мо метавонем ду марҳилаи такмили механизми маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатиро вобаста ба равандҳои ташаккул ва рушди онҳо қабул 

кунем. Марҳилаи аввал бо тадбирҳо оид ба такмили системаи ташаббусҳои 

мавҷудаи маблағгузорӣ ва дастгирии рушди кластерҳои потенсиалӣ тавсиф 

мегардад, вақте ки сохтори онҳо тақсим карда мешавад, аммо ба таври интенсивӣ 

рушд мекунанд. Марҳилаи дуюм, ба андешаи мо, бояд бо муносибкунии механизми 

маблағгузории ташаккул ва рушди он дар самти таъмини рақобатпазирии баланд 

ва устувории молиявию иқтисодии кластерҳои саноатӣ алоқаманд бошад. 

Зимни таҳияи фасли якум чунин хулосаву дастовардҳои навгонидошта ба 

даст омаданд: 

1.Вазифаҳои умумӣ оид ба такмили механизми маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон муайян карда шуд, ки ин пеш аз ҳама, 

соҳаи ҳамгироии муносибати кластерӣ ба сиёсати инноватсионии саноатӣ ва 

пайвастани онҳо бо хусусиятҳои макроиқтисодӣ ва микроқтисодии механизми 

маблағгузории ташаккул ва рушди намудҳои гуногуни кластерҳои саноатӣ буда, 

ҳалли ин вазифаҳо метавонад дар ташкил ва татбиқи сиёсати кластерии давлатӣ дар 

 
76 Консепсия кластерного равития Ростовской области на 2015-2020 гг. - [электронный ресурс]:URL - 

https://www.donland.ru/activity/1132//. (дата обращения: 24.01.2021) 
77 Багров, Н.М. Основы отраслевых технологий: монография [Текст] / Н.М. Багров.- СПб.: изд. СПбГУ, 

2010. - С. 42. 
78 Иброхимов, И.Р. Теоретические основы государственного регулирования рынков малой ткрытой 

периферийной экономики (на примере Таджикистана): монография [Текст] / И.Р. Иброхимов. - Душанбе: 
Ирфон, 2018. – С. 145. 

https://www.donland.ru/activity/1132/
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робита бо кластерҳои фазоӣ, ғайримарказии саноатӣ ва ташаббусҳои кластерӣ 

замина гузорад;  

2. Муайян карда шуд, ки барои ташаккули кластерҳо мушкилоти ташкилию 

иқтисодӣ – маблағгузорӣ, институтсионалӣ мавҷуд буда, барои ташкили 

кластерҳои рақобатпазири саноатӣ, аз рӯи ҳисобҳои оптимистии мутахассисон, аз 

8 то 10 сол, аз рӯи пешгӯиҳои пессимистӣ - аз 12 то 25 сол зарур аст;  

3.Механизми маблағгузории ташаккули кластерҳо ва макротехнологияҳо 

муайян карда шуд, ки тибқи он барои ташкили як кластери саноатии инноватсионӣ 

тибқи таҷрибаи Федератсияи Россия 154 млн сомонӣ ва ё 1 млрд рубли Россия, 

тибқи таҷрибаи ИМА барои ташкили як макротехнология 20 млрд долл. ИМА зарур 

аст. 

 

3.2. Таҳкими дастгирии давлатии маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ дар раванди тақвияти иқтидори содиротии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Тавре таҳлили бобҳои якуму дуюм ва фасли якуми боби сеюм шаҳодат 

медиҳанд, дар маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ нақши давлат 

ҳалкунанда ба ҳисоб меравад, хусусан дар ташкили шароитҳо, асосҳои 

институтсионалӣ ва бахусус сарчашмаҳои аввалини молиявӣ. Дар ин самт барои 

рушди минбаъдаи кластерикунонӣ, ба роҳ мондани ҳамкории давлат бо бахши 

хусусӣ низ тибқи таҷрибаи хориҷӣ метавонад боиси амалинамоии иқтидорҳои 

кластерикунонӣ гардида, дар рушди содироти ватанӣ заминаи мусоид фароҳам 

оварад. Вобаста ба гуфтаҳои боло, дар фасли мазкур мо оид ба нақшу мақоми 

давлат дар таҳкими муносибатҳо бо бахши хусусӣ, берунӣ ва таъмини рушди 

кластерикунонии саноат ва иқтидорҳои содиротиро баррасӣ намудем. 

Амалисозии стратегия дар марҳилаи оянда бояд ба мавқеи содиротӣ берун аз 

соҳаҳои истихроҷ ва истифодаи максималии дастовардҳои илм, техника ва 

технология асос ёбад. Узвияти Тоҷикистон ба Созмони Умумиҷаҳонии Савдо 

(СУС) воситаҳои ҳуқуқии ҳифзи бозори дохилӣ ва тавсеаи роҳҳои муосири 

дастгирии иқтисодии хориҷии ширкатҳои истеҳсолӣ ва кластерҳои саноатиро 
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таъмин менамояд, бахусус дар ин ҷода маблағгузориҳои мустақими хориҷӣ дар 

самти ҳамкориҳои давлат ва бахши хусусӣ ва ташаккули кластерикунонии саноат 

нақши муҳим мебозад. 

Ҷадвали 3.2.1. - Динамикаи маблағгузориҳои мустақими хориҷӣ ба Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2016-2020 (бо млн долл. ИМА)* 
Нишондиҳандаҳо 2016 2017 2018 2019 2020 2020/16(%, +/-) 

Маблағгузории 

мустақим ба иқтисодиёт 

345,4 307 359,6 364,5 192,7 55,8%, (- 152,7) 

Маблағгузории 

мустақим ба дигар 

соҳаҳои иқтисодиёт 

214,2 144,4 35,5 69,6 40,8 19% (-173,4) 

Маблағгузории 

мустақими умумӣ ба 

саноат, аз ҷумла: 

131,2 162,6 324,1 294,9 151,9 115,8% (20,7) 

Маблағгузории 

мустақим ба саноати 

коркард 

14,7 37,1 99,3 39,5 8,2 55,8%, (- 6,5) 

Маблағгузории 

мустақим ба саноати 

истихроҷ 

110,1 117,5 210,7 240,5 131,2 119,2%, (21,1) 

Маблағгузории 

мустақим ба саноати 

сохтмонӣ 

6,4 8 14,1 14,9 12,5 195,3% (6,1) 

 *Сарчашма: Омори сармоягузориҳои мустақими хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

соҳаҳо. [манбаи электронӣ]URL https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-

jt/sarmoyaguzori-oi-mustakimi-khorii/index.php) 

Тавре аз нишондиҳандаҳои ҷадвали 3.2.1 бармеояд, дар маҷмуъ 

маблағгузории мустақим ба иқтисодиёт дар соли 2020 нисбат ба соли 2016 - ба 

152,7 млн долл. ИМА ва ё 44,2%, ба дигар соҳаҳои иқтисодиёт - ба 173,4 млн долл. 

ИМА ва ё 81% ва ба саноати коркард - ба 6,5 млн долл. ИМА ва ё 44,2% кам 

шудааст. Дар маҷмуъ маблағгузории мустақим ба соҳаҳои саноат дар соли 2020 

нисбат ба соли 2016 - ба 20,7 млн долл. ИМА ва ё 15,8%, ба саноати истихроҷ - ба 

21,1 млн долл. ИМА ва ё 19,2% ва ба саноати сохтмонӣ - ба 6,1 млн долл. ИМА ва 

ё 95,3% зиёд шудааст. Тавре аз тамоюлҳои мазкур бармеояд, ҳарчанд маблағгузорӣ 

ба соҳаҳои иқтисодиёт кам шуда бошад ҳам, дар соҳаи саноат зиёд гардида, нақши 

назаррасро саноати сохтмонӣ ва истихроҷ ташкил медиҳанд, ки сарчашмаи асосии 

ҳамкории давлат ва бахши хусусӣ гардида, заминаи мусоиде барои маблағгузории 

ташаккули кластерикунонии саноат гардида метавонад. 

https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-
https://www.nbt.tj/tj/statistics/tavozuni-pardokhti-
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Вобаста ба тамоюлҳои зикргардида ва таҷрибаи хориҷӣ, шаклҳои 

афзалиятноки маблағгузории таҳия, ташаккул, рушд ва татбиқи стратегияи 

кластери саноатӣ тавассути шарикии давлат ва бахши хусусӣ ва танзими ҳуқуқӣ 

ташкил гардида, мақомоти маҳаллӣ ва давлатӣ дар ин самт нақши ҳалкунанда 

доранд (Ҷадвали 3.2.2).  

Ҷадвали 3.2.2. - Самтҳои асосии маблағгузории таҳия, ташаккул, рушд ва 

татбиқи стратегияи кластери саноатӣ нисбат ба кластерҳои саноатии фазоӣ* 

Самт Мазмуни самт ва таркиби рӯйдодҳо 

Мусоидат ва рушди 

институтсионалии 

кластерҳои саноатӣ, 

таҳияи стратегияҳои 

рушди он 

Дарёфти сарчашмаҳои асосии маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатии фазоӣ; Ҳавасмандгардонии инноватсия ва 

дастгирии фаъолияти тиҷоратикунонии технология; Мусоидат ба 

пешниҳоди хидматҳои машваратӣ; Мониторинг ва пешгӯии талаботи 

бозори меҳнат, банақшагирӣ, иштирок дар таҳияи супориши давлатӣ 

оид ба тайёр кардани мутахассисон; Таҳия ва паҳн намудани 

дастурҳои роҳбарони ташкилотҳои идоракунанда бо назардошти 

хусусиятҳои мушаххас ва соҳавии кластерҳои саноатӣ. 

 

 
 

Болоравии 

рақобатпазирии 

иштирокчиёни 

кластерҳои саноатӣ 

 Мусоидат дар таҳияи барномаҳо барои тадқиқоти шарикии 

дарозмуддат, ҳамкории корхонаҳо дар маблағгузорӣ ва татбиқи 

корҳои илмию таҳқиқотӣ; Субсидиякунии як қисми хароҷоти 

корхонаҳо барои эҷоди намунаҳои саноатӣ, бақайдгирӣ ва ҳифзи 

ҳуқуқи ихтироот; Муқаррар кардани имтиёзҳо барои пардохти 

андозҳои давлатӣ ва маҳаллӣ; Ташкили минтақаҳои махсуси 

иқтисодӣ дар сатҳи минтақавӣ; Татбиқи муштараки барномаҳои 

таълимӣ бо корхонаҳои кластерӣ (дастгирии моддию техникӣ, 

технологӣ ва кадрӣ дар самти таълими мақсаднок). 

 
 

 

Ташкили шароити мусоид 

барои рушди кластерҳои 

саноатӣ 

Сармоягузорӣ ба рушди инфрасохтори муҳандисию нақлиётӣ, 

сохтмони манзил бо назардошти вазифаҳои рушди кластер;  

Татбиқи чораҳои танзими андоз барои аъзоёни кластерӣ; 

Маблағгузории навовариҳо дар доираи барномаи мақсадноки 

давлатӣ «Тадқиқот ва такмил дар самтҳои афзалиятноки рушди 

комплекси илмӣ ва технологии Тоҷикистон барои солҳои 2021 – 

2030; Дастгирии марказҳо барои истифодаи дастаҷамъонаи 

таҷҳизоти илмӣ, дастгирии лоиҳаҳо оид ба татбиқи корҳои илмӣ – 

таҳқиқотӣ; Таҳияи барномаҳои дастгирии таъсиси корхонаҳои нави 

инноватсионии истеҳсолӣ; Дастгирии татбиқи лоиҳаҳои 

инноватсионӣ, ки аз ҷониби корхонаҳои хурди инноватсионӣ дар 

асоси таҳияҳои худ ва бо дастгирии кормандони донишгоҳҳо амалӣ 

карда мешаванд; Дастгирии КИТ, ки аз ҷониби корхонаҳо барои 

таҳияи литсензияи технологияҳои нав ва қарорҳои техникии 

донишгоҳҳо, донишкадаҳои академӣ ва соҳавии Тоҷикистон амалӣ 

карда мешаванд. 
 

 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Тавре аз таҳлили ҷадвали 3.2.2. бармеояд, маблағгузорӣ барои амалинамоии 

стратегия бояд дар доираи татбиқи барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва идоравӣ дар 
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соҳаи рушди соҳавӣ ва минтақавӣ, нақлиёт, сохтмони манзил, барномаҳои 

мусоидат ба рушди инфрасохтори инноватсионӣ ва заминаи илмӣ-техникӣ, 

барномаҳои дастгирии давлатии соҳибкории хурд ва фаъолияти иқтисодии хориҷӣ, 

инчунин, бо ҷалби захираҳои молиявӣ дар оянда аз ҷониби Фонди дастгирии 

соҳибкорӣ дар Тоҷикистон, Корхонаи воҳиди давлатии Бонки саноативу содиротии 

Тоҷикистон "Саноатсодиротбонк" ва дигар муассисаҳои давлатии рушди молиявӣ 

ташкил карда мешаванд. 

Ба ҳайси намудҳои маъмули стратегияҳои татбиқшаванда метавонанд 

стратегияҳои кластери брокер, тамғагузории минтақа, барномаҳои таълимӣ ва 

лоиҳаҳо барои диверсификатсияи талаботи маҳаллӣ тавассути хариди давлатӣ 

баромад намоянд.  

Тадқиқот нишон медиҳад, ки механизмҳои асосии ташкилии татбиқи 

стратегияи кластерии мутамарказ инҳоянд:  

- ташкили фазои кории байниидоравӣ дар сатҳи ҷумҳуриявӣ барои таҳия, 

ташаккул, рушд ва татбиқи стратегияи кластер; 

- таъсиси шӯроҳои машваратии коршиносон оид ба таҳия, ташаккул, рушд ва 

татбиқи стратегияи кластерӣ дар назди мақомоти иҷроияи ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ; 

- ташкили ташкилотҳои махсусгардонидашуда оид ба таҳия, ташаккул ва 

рушди кластерҳо, ки бақайдгирии онҳо дар шаклҳои гуногуни ташкилию ҳуқуқӣ 

имконпазир аст. 

Бо мақсади дастгирии рушди кластерҳои саноатии минтақавӣ дар сатҳи 

ҷумҳуриявӣ таҳияи қоидаҳои идоракунӣ, нақшаҳои амалии соҳавӣ оид ба татбиқи 

стратегияи кластер, таъмини ҳамгироии муносибати кластерӣ ба стратегияҳои 

таҳия ва амалишавандаи соҳавӣ, инчунин, барномаҳои мақсадноки давлатӣ ва 

идоравӣ, татбиқи як қатор чораҳо зарур аст, ки ба дастгирии лоиҳаҳои рушди 

кластерҳои саноатӣ нигаронида шудаанд.   

Ба андешаи мо, натиҷаҳои асосии татбиқи стратегияи кластер бояд инҳо 

бошанд: 

- афзоиши рақобатпазирии нархҳои маҳсулоти корхонаҳои саноатии ватанӣ; 

- афзоиши содироти ғайриманбаӣ ва технологияҳои олии маҳсулоти саноатӣ; 
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- афзоиши шумораи корхонаҳои истеҳсолии хурд ва миёна; 

- рушди босуръати бахши инноватсионии соҳа; 

- баланд бардоштани самаранокии системаи таълим барои эҳтиёҷоти соҳаҳо; 

- афзоиши сармоягузориҳои мустақими дохилӣ ва хориҷӣ; 

-ҳавасмандгардонии васеи иҷтимоию иқтисодии рушди минтақаҳо дар асоси 

кластерҳои саноатӣ. 

Ҳар як минтақаи Тоҷикистон хусусиятҳои ба худ хос дорад, ки барои баланд 

бардоштани рақобатпазирии корхонаҳои саноатӣ муҳим буда, ҳангоми интихоби 

ин ё он минтақа давлат бояд шароити мушаххаси маҳаллиро ба назар гирад. 

Вобаста ба ин, механизми пешниҳодшуда имкон медиҳад, ки таъсири татбиқи 

стратегияи кластери саноатӣ ба нишондиҳандаҳои асосии сиёсати минтақавӣ 

арзёбӣ карда шавад (Ҷадвали 3.2.3). 

Ҷадвали 3.2.3. - Арзёбии таъсири маблағгузории ташаккул, рушд ва татбиқи 

стратегияи кластерхои саноатӣ ба нишондиҳандаҳои асосии сиёсати 

минтақавӣ* 

Намудҳои сиёсат Равиши анъанавӣ Татбиқи стратегияи кластери саноатӣ 

Сиёсати 

минтақавӣ 

Тақсимоти дубора аз 

минтақаҳои пешрафта ба 

минтақаҳои ақиб-монда 

ва пастрафта 

Таъсиси минтақаҳои рақобатпазир тавассути 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои 

фазоии саноатӣ, муттаҳидсозии дороиҳо ва 

ҳамкории агентҳои иқтисодӣ 

Сиёсати илмӣ - 

техникӣ 

Маблағгузории 

барномаҳои соҳавӣ ё 

лоиҳаҳои якбахша 

Маблағгузорӣ барои таҳқиқоти муштарак, ки 

робита бо саноат ва тиҷорати инноватсионӣ 

доранд. 

Сиёсати саноатӣ Субсидия барои 

ширкатҳои пешрафта 

Ҳалли мушкилоти гурӯҳи ширкатҳои истеҳсолӣ, 

азхудкунии навигариҳои техникӣ ва 

технологияҳои инноватсионӣ, маблағгузории 

рушди корхонаҳои хурду миёнаи саноатӣ 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Тавре аз таҳлили ҷадвали 3.2.3 бармеояд, равиши муосир нисбати равиши 

анъанавӣ бартариятҳои зиёд дошта, дар он усулҳои муосири кластерикунонӣ 

истифода гардида, миқёси васеътарро фаро мегирад. Бартариятҳои стратегияи 

кластери саноатиро дар робита бо ташаккули ташаббусҳои кластерӣ баррасӣ 

намуда, афзалиятҳои татбиқи стратегияҳои ба даст овардани манфиатҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ муайян менамоем, ки аз инҳо иборатанд: 
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- баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва рақобатпазирии ширкатҳои истеҳсолӣ ва 

соҳаҳои саноатии минтақавӣ; 

- афзоиши неруи инноватсионии ширкатҳо дар кластерҳои минтақавии 

рушдёбанда; 

- ҳавасмандгардонӣ ба пайдоиш ва рушди ширкатҳои нави истеҳсолии хурду 

миёна; 

- баланд бардоштани рақобат ва рушди иқтисодии минтақа, таъсири мусбат 

ба сатҳ ва сохтори шуғл, афзоиши музди меҳнат ва ҳосилнокии меҳнат. 

Ҳамзамон, ҳамчун самтҳои асосии татбиқи стратегия инҳо баромад 

менамоянд: 

- ҳамоҳангсозӣ ва дастгирии иттилоотӣ ва таҳлилии ташаббусҳои минтақавии 

кластер; 

- ташкили системаи машваратҳо ва хизматрасониҳо барои корхонаҳои 

кластерӣ;  

- ташкили системаи мониторинг ва баҳодиҳии татбиқи кластер-ташаббусҳо; 

- ташаккули институтҳо ва ташкили самарабахши муҳити соҳибкорӣ барои 

рушди кластерҳои минтақавӣ ва таъмини сатҳи баланди рақобатпазирии онҳо; 

- навсозии иншооти инфрасохторӣ, ки рушди устувори мавҷударо таъмин 

мекунанд ва пайдоиши ташаббусҳои нави кластериро ҳавасманд мекунанд; 

- ташаккули системаи самарабахши ҷалб, таълим ва бозомӯзии кадрҳои 

баландихтисос барои эҳтиёҷоти кластерҳои минтақавии саноатӣ бо назардошти 

хусусиятҳои татбиқи стратегияи кластерӣ дар сатҳи ноҳияҳо. 

Тадқикот нишон медиҳад, ки ҳадафҳои асосии ташаббусҳои кластерӣ ин 

эҷоди шабакаи ҳамкории байни ширкатҳои саноатӣ, муассисаҳои илмӣ ва 

инфрасохторӣ, соҳибкорон ва мақомоти давлатӣ бо мақсади ҳарчи зудтар дар 

амалия татбиқ кардани ҳама гуна навовариҳои ҳам идоракунӣ ва ҳам илмӣ бошанд. 

Барои таъмини фаъолияти ҷории ташаббуси кластер зарурати таъсиси як мақомоти 

иҷроия (ҳамоҳангсоз) бо роҳбарии менеҷер ногузир аст, ки масъули иҷрои 

вазифаҳо ва ноил шудан ба ҳадафҳои ташаббуси кластер мебошад. Рӯйхати 
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фаъолият, воситаҳо ва сатҳи татбиқи стратегияи кластери мутамаркази саноатӣ дар 

ҷадвали 3.2.4 оварда шудааст. 

Ҷадвали 3.2.4. - Таркиби фаъолият, абзорҳо ва сатҳи таҳия, ташаккул ва 

татбиқи кластери мутамаркази стратегияҳо дар робита бо ташаббусҳои 

кластерӣ дар саноат* 
Сатҳи татбиқ Таркиби фаъолият ва воситаҳо барои татбиқи мутамаркази стратегияи 

кластерӣ 

 1.Баланд бардоштани рақобатпазирии ширкатҳои кластерӣ дар бозорҳои хориҷӣ 

Рақобатпазирии 
ширкатҳои 
кластерӣ 

Мусоидат ҷиҳати ба даст овардани иттилооти бозор якҷоя барои гурӯҳи 
ширкатҳо;  
Рушди имкониятҳои содиротӣ барои гурӯҳи ширкатҳои кластерӣ; 
Сертификати маҳсулот тибқи сифати стандартҳои байналмилалӣ (масалан, 
ISO)  
Такмили раванди истеҳсолот ва амалиёт, мусоидат дар ба даст овардани 
таҷҳизоти нав; 
Баланд бардоштани сифат ва таҳияи маҳсулот ва хидматҳои нав. 

 2.Рушди ҳамкории кластерҳои дохилӣ 

Инкишофи 
робитаҳои 
дохилӣ ва 
хориҷӣ, баланд 
бардоштани 
ҳамкорӣ дар 
дохили кластер 

Рушди робитаҳо дар сатҳи системаи таъминкунандагон бо истифода аз 
олотҳои зерпудратӣ; 
Робитаҳо дар сатҳи таҳқиқоти илмӣ, тиҷоратикунонӣ ва барномаҳои таълимӣ;  
Рушди муносибатҳои байналмилалии кластерӣ; 
Мусоидат дар ҳамоҳангсозии кӯшишҳои иштирокчиён барои рушди кластер; 
Таъсиси ассотсиатсияи кластерӣ. 

 3. Баланд бардоштани сифати муҳити соҳибкорӣ барои рушди кластер 

Рушди захираҳои 
инсонӣ 

Баланд бардоштани сифати барномаҳои таълимии кластер дар муассисаҳои 
таҳсилоти миёна ва олии касбӣ тавассути пешниҳоди стандартҳои соҳавӣ; 
Ташкили барномаҳои махсуси такмили ихтисос; 
Ташкили таҷрибаи донишҷӯён дар корхонаҳои кластерӣ; 
Татбиқи барномаҳои ҷалби захираҳои меҳнатӣ ва баланд бардоштани сатҳи 
касбии онҳо. 

КИТ ва 
тиҷоратикунонии 
донишҳои нав, 
ихтироот ва 
навовариҳо 

Рушди дастрасии ширкатҳои кластерӣ ба натиҷаҳои КИТ ва таҷриба 
тавассути пешниҳоди хидматҳои машваратӣ; 
Мусоидат дар ташкили бахшҳо ва барномаҳои интиқоли технологияҳои 
истеҳсолӣ дар сохторҳои донишгоҳҳо ва институтҳои илмӣ; 
Татбиқи КИТ-и муштарак; 
Мусоидат дар тиҷоратикунонии КИТ; 
Рушди бизнес – инкубаторҳо; 
Рушд ва дастгирии паркҳои саноатӣ ва технологӣ, марказҳои таҷрибаомӯзӣ;  
Ҳифзи моликияти саноатӣ ва зеҳнӣ. 
 
 
 
 



135 
 

 Давоми ҷадвали 3.2.4 

Рушди 
инфрасохтор 

Баланд бардоштани самаранокӣ ва рушди донишгоҳҳо, институтҳо ва 
ташкилотҳои илмӣ; 
Рушди инфрасохтори нақлиётӣ; 
Баланд бардоштани эътимоднокии инфрасохтори энергетикӣ; Рушди 
инфрасохтори муҳандисӣ; 
Рушди инфрасохтори алоқа; 
Дастрасӣ ба замин ва амволи ғайриманқули тиҷоратӣ тавассути ташкили 
паркҳои саноатӣ ва таъминкунандагон.  

Таъмини 
дастрасӣ ба 
захираҳои 
молиявӣ ва 
рушди бозорҳои 
молиявӣ 

Таъмини дастрасӣ ба сармояи таваккалӣ; 
Таъмини дастрасӣ ба манбаъҳои молиявӣ барои ширкатҳои истеҳсолии хурд 
ва миёна; 
Рушди низоми бонкӣ ва фондҳои сармоягузорӣ;  
Рушди системаи грантҳои рақобатпазир; 
Рушди лизинг ва факторинг. 

Рушди фазои 
соҳибкорӣ ва 
муҳити 
тиҷоратии 
институтсионалӣ 

Таҳия ва татбиқи барномаҳо барои ҷалби ширкатҳо нисбати кластерҳо; 
Сода кардани тартиби сабти номи ширкат; 
Кам кардани монеаҳои маъмурӣ ва маҳдудиятҳои институтсионалӣ; 
 Ташаккул ва татбиқи барномаҳои имтиёзнок ва фароҳам овардани имтиёзҳо 
барои ширкатҳои кластерӣ. 

Баланд 
бардоштани 
сатҳи сифати 
зиндагӣ  

Мусоидат ба рушди бозори манзили дастрас; 
Рушди низоми тандурустӣ; 
Рушди инфрасохтори фарҳангӣ ва фароғатӣ; 
Таъмини амнияти шахсӣ ва ҳуқуқӣ. 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Таҳлили ҷадвали 3.2.4 нишон медиҳад, ки муҳтавои самти якуми стратегии 

такмили механизми маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар 

Тоҷикистон дар асоси муқаррароти усули методӣ, нишондиҳандаҳои ташаккули 

сиёсати бисёрсатҳаи кластери саноатӣ ва татбиқи стратегияҳои кластерии 

мутамаркази саноатӣ дар робита бо кластерҳои фазоии саноатӣ ва рушди 

ташаббусҳои кластери саноатӣ таҳия бояд шаванд. Ҳангоми ташкил ва татбиқи 

амалии онҳо, ба андешаи мо, бояд ваколатҳои мақомоти давлатӣ дар сатҳи идоракунӣ, 

намудҳо ва миқёси ташаккули кластерҳо дар саноат бо назардошти ҷанбаи маҳаллӣ 

ва омили вақт маҳдуд карда шаванд. 

Таҳлили миқёсии сарчашмаҳои маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои 

саноатӣ, ки аз натиҷаҳои таҳлили боби якум (зербоби 1.3) ва вазъи кунунии ин раванд 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон андешидани чораҳои таъхирнопазирро барои ба эътидол 

овардани он бо истифодаи имкониятхо ва усулу фишангхои муосир  тақозо мекунад, 

ки боиси боло рафтани рақобатпазирии соҳаи саноат дар бозори ҷаҳонӣ ва дохила аз 

истифодаи ҷанбаҳои молиявии ташаккули кластерҳои саноатӣ бармеояд ( чадвали 

3.2.5.)  
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Ҷадвали 3.2.5. – Сарчашмаҳо ва фишангҳои асосии маблағгузории ташаккули кластерҳои саноатӣ дар шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон* 
Номгуи 

сарчашмаҳо ва 

фишангҳо дар 

низоми молиявии 

миллӣ ва хориҷӣ   

Аз он ҷумла дар доираи низоми иқтисоди миллӣ ва молиявӣ ва бозори берунаи зерин:  

Зер 

низоми 

молиявӣ  

Баши 

воқеии 

иқтисодиё

т 

Бахши 

бонки 

ватанӣ 

Бахши 

бозори 

қоғазҳои 

қимматнок  

Бахш

и 

суғур

та  

Бахши 

деривативҳо ёки 

воситаҳои 

молиявии муосир   

Бахши 

бозори 

асъорӣ  

Бахши 

бозори тилло ва 

металҳои 

қимматбаҳо  

Бозори 

беруна 

Худмаблағгузорӣ - х х х х х - - х 

Қарзҳои тиҷоратии 

ҳамкорони 

корхонаҳои саноатӣ 

аз бахшҳои гуногун 

(иқтисоди миллӣ ва 

берунӣ) 

- х - х х х - - х 

Қарзҳои бонкии 

дохилӣ ва хориҷӣ 

х - х - - - - - х 

Сармоягузории 

мустақим 

х х х - х - - - х 

Сармоягузории 

ҷомадонӣ 

х х х х х х х х х 

Субсидияҳо х - - - - - - - - 

Грантҳо  х - - - - - - - - 

Қарзҳои 

имтиёзноки 

давлатӣ  

х - - - - - - - - 

Барориши коғ-

азҳои қимматноки 

давлатӣ 

х - - - - - - - - 

Барориши коғаз-

хои қимматноки 

корпоративӣ 

- - - х - х - - - 

Кафолатҳои 

давлатӣ 

х х х х х х х - х 

*Сарчашма: муаллиф таҳя намудааст. 
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Таҳлили ҷадвали 3.2.5 нишон медиҳад, ки ҳоло дар Тоҷикистон шумораи 

маҳдуди сарчашмаҳо ва фишангҳои маблағгузории ташаккули кластерҳои саноатӣ 

истифода мегардад (бо аломати “-“), ки ҳамчун захираҳои истифоданашуда арзёбӣ 

гардида, оид ба имкониятҳои ояндаи ташаккул ва рушди кластерикунонӣ бояд 

баҳогузорӣ ва дар раванди коркарди амалии Стратегия татбиқи худро ёбанд. 

Масъалаи маблағгузории ташаккули кластерҳои саноатиро тавре тадқиқот ва 

таҷриба нишон медиҳад, аслан ба се гурӯҳи асосӣ ҷудо мекунанд (расми 3.2.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Расми 3.2.1. Механизми маблағгузории ташаккули кластерҳои саноатии муосир дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон* 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Механизми маблаѓгузории ташкили кластерњои саноатї 

Фоидаи таќсимнашуда 

Маблаѓгузории дохилии 

ташкили кластерњо 

Њиссаљудокунии 

истењлокї 

Буљети давлатї 

 Буљетњои мањаллї 

Ќарзи давлатї 

Грантњо ва барномањои 

давлатї 

Маблаѓгузории берунии 

ташкили кластерњо 

Бозори молиявї 

 
Ќарзњои исломї 

Маблаѓгузорї аз сарчашмањои 

гуногуни ташкили кластерњо 

Маблаѓгузории давлатии 

ташкили кластерњо 

Маблаѓгузории ташкили 

кластерњои саноатї 

Њамкории давлат бо 

бахши хусусї 

Њамгироии иќтисодї бо 

давлатњои хориљї 

Макротехнологињои 

давлатї 

Фурўши воситањои 

асосї 

Лизинг 

Ќарзњои бонкї 

Ќарзњои вомбаргї 

 

Когазњои ќиматнок 

 
Фондњои ѓайрибуљетї 

Фондњои венчурї 
Сармояњои мустаќим 

ва ѓайримустаќим 

Дигар сарчашмањои 

давлатї 

Фурўши патентњо ва 

ноу-хау 

Механизми маблаѓгузории ташаккули кластерњои саноатии 

муосир дар Љумњурии Тољикистон 

Фурўши брендњо, 

тамѓањо, франшиза ва 

ѓайрањо 

Дигар сарчашмањои 

дохилї 

Дигар сарчашмањои 

љалбшуда 
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Тавре таҳлили расми 3.2.1 нишон медиҳад, се шакли асосии маблағгузории 

ташаккули кластерҳо дар ҷаҳони муосир мавҷуд аст - маблағгузории дохилии 

ташкили кластерҳо, маблағгузории берунии ташкили кластерҳо ва маблағгузории 

давлатии ташкили кластерҳо. Тавре аз тадқиқоти мо бармеояд, дар бештари 

ҳолатҳо дар марҳилаи аввали ташкили кластерҳо давлат мавқеи хосса дошта, 

минбаъд гуногунии манбаъҳоро фароҳам меоварад. Баъзеи онҳо, аз ҷумла, чунин 

манбаи маблағгузорӣ фоидаро баррасӣ менамоем. Баҳисобгирии чунин омилҳо, ба 

монанди нақшаҳои рушди минбаъдаи корхонаҳои кластершаванда, инчунин, риояи 

манфиатҳои соҳибмулкон, сармоягузорон ва кормандон истифодаи оқилонаи 

фоидаро дар назар дорад. Ба таври умумӣ, ҳар қадар фоида ба васеъ намудани 

фаъолияти иқтисодӣ бештар равона карда шавад, ҳамон қадар зарурати 

маблағгузории иловагӣ камтар мешавад. Бузургии фоидаи тақсимнашуда ба 

даромаднокии амалиёти хоҷагидорӣ, инчунин, ба сиёсати дар ширкат нисбати 

пардохт ба соҳибмулкон роҳандозишуда (сиёсати дивидендӣ) вобаста аст.  

Ба афзалиятҳои сармоягузории такрорӣ инҳоро бояд мансуб донист: 

- набудани хароҷоти вобаста ба ҷалби сармоя аз манбаъҳои беруна; 

- идомаи назорати соҳибмулкон аз болои фаъолияти корхона;  

- болобарии устувории молиявӣ ва имкониятҳои боз ҳам мусоидтар барои 

ҷалби маблағ аз манбаъҳои беруна.  

Манбаи дигари муҳимми худмаблағгузории корхонаҳои кластершаванда 

ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлокӣ мебошанд. Онҳо фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва 

ғайримоддиро инъикос намуда, ба хароҷоти корхона дохил карда мешаванд ва 

ҳамчун воситаҳои пулӣ аз маҳсулоти фурӯхташуда ва ҳаққи хизматҳои 

расонидашуда ворид мешаванд. Таъйиноти асосии онҳо дар баробари 

такрористеҳсоли сода таъмин намудани такрористеҳсоли васеъ мебошад. 

Афзалияти ҳиссаҷудокуниҳои истеҳлокӣ ҳамчун манбаи рушд дар он аст, ки 

он дар дилхоҳ вазъи молиявии корхона мавҷуд буда, ҳамеша дар ихтиёри он боқӣ 

мемонад. 
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Маблағгузории ташкили кластерҳо бо ҷалби маблағҳои қарзӣ инҳоро дар бар 

мегирад: барориши қарзҳои вомбаргӣ, лизинг, қарздиҳӣ. 

Қарзи вомбаргӣ яке аз воситаҳои самарабахштари ҷалби манбаъҳои 

маблағгузории беруна мебошад. Ин воситаи муассир ва самарабахш бидуни 

тақсимоти моликият имкон медиҳад маблағҳои сармоягузорон ҷамъ гашта, ба 

корхонаҳои кластер дастрасӣ ба бозори сармоя таъмин шавад, ки бартарии асосии 

онро собит месозад. 

Барориши вомбаргҳо тарзи қулайи сафарбаркунии фондҳои сармоявие ба 

шумор мераванд, ки барои ташкили корхонаҳои кластер як қатор хусусиятҳои 

ҷолиб доранд. Ба ақидаи мо, афзалиятҳои асосии қарзи вомбаргӣ ҳамчун воситаи 

ҷалби сармоягузорӣ аз нуқтаи назари корхонаи эмитент инҳоянд: 

- имкони сафарбаркунии миқдори зиёди (вале на бештар аз ҳаҷми сармояи 

оинномавӣ) воситаҳои пулӣ ва маблағгузории лоиҳаҳо ва барномаҳои калонмиқёси 

сармоягузорӣ бо шартҳои барои корхона аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид бидуни 

таҳдиди ҷиддии дахолати сармоягузорон (моликони вомбаргҳо) ба идораи 

фаъолияти ҷории молиявию хоҷагии он; 

- имкони истифодаи босамар зимни муайянсозии тавсифоти интишор: ҳама 

параметрҳои қарзи вомбаргӣ (ҳаҷми эмиссия (барориш) дар андозаи ҳаҷми сармояи 

оинномавӣ, меъёри фоизҳо, муҳлатҳо, шартҳои муомилот ва пардохт ва ғ.) аз 

ҷониби эмитент мустақилона, бо назардошти хусусияти лоиҳаи сармоягузорӣ, ки 

аз ҳисоби маблағҳои ҷалбшуда амалӣ карда мешавад; 

- имконияти ҷамъсозии воситаҳои пулии сармоягузорони хусусӣ (аҳолӣ) бо 

шартҳои фоидаовар бо дарназардошти вазъи воқеии иқтисодӣ ва бозори молиявӣ; 

- таъмини омезиши оптималии сатҳи даромаднокӣ барои сармоягузорон, аз 

як тараф ва сатҳи хароҷоти корхонаи эмитент барои омодасозӣ ва хизматрасонии 

қарзи вомбаргӣ, аз тарафи дигар; 

- оптималисозии ҳисоббаробаркуниҳои мутақобила, сохтори қарзҳои 

дебиторӣ ва кредитории корхонаи эмитент. 

Аксаран корхонаҳои кластерӣ бо мушкилоти дарёфт ва ҷалби сармояҳои 

дарозмуддат барои тавсеаи истеҳсолот, хариди таҷҳизоти муосир ва ҷорисозии 
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технологияҳои нав мувоҷеҳ мешаванд. Дар ҳолати набудани захираҳои молиявии 

кофии худӣ, ба ҳайси яке аз роҳҳои дастрас ва самарабахши маблағгузории рушди 

истеҳсолот - лизинг ба шумор меравад. 

Афзалиятҳои асосии лизинг ҳамчун тарзи маблағгузорӣ аз инҳо иборатанд: 

- муомилаи лизинг бо амволи ба иҷора гирифташаванда таъмин карда 

мешавад, ки дар ҳолати аз ҷониби иҷорагир иҷро нашудани уҳдадории ба зимма 

гирифтааш иҷорадиҳанда онро метавонад бозпас гирад; 

- пардохтҳои иҷорапулӣ пас аз таҳвили таҷҳизот ба иҷорагир оғоз мешаванд;  

- шартномаи лизингӣ нисбат ба қарз тағйирпазиртар аст; қарз ҳамеша 

муҳлатҳо ва андозаҳои маҳдуди пардохтро пешниҳод мекунад; 

- ҳангоми лизинг иҷорагир метавонад даромади худро ҳисобӣ карда, нақшаи 

мувофиқи маблағгузории барояш мувофиқро бо иҷорадиҳанда кор карда барояд; 

- имконияти навсозии доимии таҷҳизот вуҷуд дорад; тамоми хавфи 

фарсудашавии маънавии таҷҳизот ба зиммаи иҷорадиҳанда вогузор аст; 

- иҷорапулӣ пурра ба ҳисоби хароҷоти истеҳсолот дохил карда шуда, фоидаи 

андозбандишаванда кам карда мешавад; 

- сиёсати давлат маъмулан ба ҳавасмандгардонӣ ва тавсеаи амалиёти лизингӣ 

равона шудааст. 

Амалия нишон медиҳад, ки лизинг ба ивазшавии босуръати таҷҳизоти 

технологӣ мусоидат намуда, истеҳсоли техникаи навро ҳавасманд мекунад. Дар 

натиҷа, истеҳсолоти ба дастовардҳои пешрафтаи илм ва техника асосёфта фаъол 

мегардад. 

Яке аз омилҳои калидии механизми маблағгузорӣ, ки мунтазамии ҳаракати 

воситаҳои молиявиро дар тамоми марҳилаҳои ҳаётии рушди кластер кафолат дода, 

воридшавии саривақтии маблағҳои заруриро барои нигоҳ доштани тавозуни 

низоми гирдгардиши мол ва даромадҳо, васеъ кардани миқёси такрористеҳсол, 

таҳия ва татбиқи тасмимҳои инноватсиониро таъмин менамояд, бахши бонкӣ 

мебошад (ҷадвали 3.2.5). 
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Ҷадвали 3.2.5. – Динамикаи ҳаҷм ва ҳиссаи қарзҳои додашуда ба соҳаҳои 

воқеъии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2021, бо млн. сомони, бо %* 
Нишондиҳандаҳо 2015 Ҳисса, 

бо % 

2021 Ҳисса, бо 

% 

Тағъирот 2021/2015, 

+/- бо б.ф. 

Ҳамагӣ қарз дода шуд  7 360 100 13700 100 - 

Саноат 2112 28,7 1411 10,3 - 18,4 

Хоҷагии қишлоқ  611,9 8,31 2109,8 15,4 + 7,1 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст дар асоси: https://nbt.tj/tj/banking_system/ 

Тавре аз таҳлили ҷадвали 3.2.5 бармеояд, ҳамагӣ қарзҳо дар давраи 

таҳлилшаванда 5,3 млрд. сомонӣ қарз зиёд шуда, мутаасифона қарздиҳӣ ба соҳаи 

саноат 18,4 банди фоизӣ ваё 701 млн. сомонӣ кам шудааст, ки барои дар оянда на 

танҳо рушди соҳаи саноат мусоидат наменамояд,балки ба рушди маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерикунонии саноат мусоидат карда наметавонад. 

Ба андешаи мо, дар рушди кластерҳо дар муқоиса бо ташкилотҳои қарзии 

сатҳи ҷумҳуриявӣ авлавият бояд маҳз ба бахши бонкии минтақавӣ дода шавад, ки 

ин ба сабабҳои зерин вобастагӣ дорад: 

- бонкҳои минтақавӣ, одатан, нисбат ба бонкҳои ҷумҳуриявӣ сатҳи баланди 

масъулияти иҷтимоӣ доранд, ки ба рушди устувори иқтисодиёти минтақа, 

мусоидат дар ташаккули кластерҳои минтақавии саноат мусоидат мекунанд. 

Бонкҳои минтақавӣ бештар ба ҳамкории дарозмуддат бо аҳолӣ ва тиҷорати 

минтақавӣ тамаркуз мекунанд ва дар натиҷа ба рушди мутавозини минтақаҳо 

манфиатдоранд. Аз ҷумла, бинобар огоҳии баланд аз хусусиятҳои тиҷорати 

корхонаҳои минтақавӣ, хусусиятҳои иқтисоди маҳаллӣ ва урфу одатҳои муомилоти 

тиҷорӣ, бонкҳои минтақавӣ метавонанд дар минтақаҳое фаъолият кунанд, ки 

хизматрасониҳои анъанавии бонкӣ бо душвориҳои зиёд мутобиқ карда шудаанд; 

- дар муқоиса бо бонкҳои ҷумҳуриявӣ, бонкҳои минтақавӣ дорои арзиши 

пасти уҳдадориҳо мебошанд, ки ба онҳо имкон медиҳад, ки ҳиссаи хеле ками 

дороиҳои асъорро дошта бошанд ва захираҳои қарзии аз ҳама серталаботро бо 

сомонӣ таъмин кунанд; 

- аз ҳисоби ихтисос, бонкҳои минтақавӣ метавонанд самаранокии бештар ба 

даст оранд. Нишондиҳандаҳои баланди даромаднокии бонкҳои ҷумҳуриявӣ 

аксаран аз ҳисоби ҷузъҳои ноустувор - даромад аз коғазҳои қиматнок ва 
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амалиётҳои асъорӣ ташаккул меёбанд, дар ҳоле ки дар соҳаи қарздиҳӣ самаранокии 

онҳо ба назар намоён нест. 

Бояд қайд кард, ки айни замон ҳамкории бахши бонкии минтақавӣ бо 

корхонаҳои саноатӣ (ташаккули кластерҳо) дар самтҳои асосии зерин амалӣ карда 

мешавад: 

- хизматрасониҳои ҳисоббаробаркунию хазинавӣ;  

- ҳисоббаробаркунӣ ва пардохтҳо барои амалиёте, ки байни корхонаҳои 

саноатӣ ва дигар субъектҳои хоҷагидорӣ баста шудаанд; 

 - пардохтҳои андоз ва дигар пардохтҳо; 

- дар асоси эътимоднокӣ идоракунии пул ва дигар амволи муштариён ба 

манфиати онҳо; таъмини бехатарӣ ва афзоиши маблағҳое, ки корхонаҳо ба бонк 

супоридаанд; 

- интиқоли пули нақд ба ғайринақдӣ (ва баръакс), сари вақт таъмин намудани 

корхонаҳо бо пули нақдии зарурӣ; 

- хизматрасониҳои асъорӣ - амалиётҳои асъорӣ, ҳисоббаробаркунӣ тибқи 

шартномаҳое, ки бо шарикони хориҷӣ бо асъори хориҷӣ баста шудаанд; 

- таъмини манфиатҳои корхонаҳои саноатӣ (кластершаванда) дар бозорҳои 

молиявӣ; 

- таъминот дар бораи шартҳои фаврӣ, пардохт ва пардохти маблағҳои қарзӣ. 

Шакли маъмултарин ва тақозои ҳамкории байни бахши бонкӣ ва корхонаҳо 

айни замон қарздиҳӣ мебошад. Ҳоло шаклҳои зиёди қарздиҳӣ мавҷуданд, ки 

метавонанд мушкилоти гуногуни рушди корхонаҳои саноатии кластершавандаро 

ҳал кунанд. Гуногунии шаклҳои қарздиҳӣ эҳтиёҷоти қарзгиронро ба маблағҳо, 

инчунин, зиракии қарздиҳандагонро барои қонеъ гардонидани ин талабот бо 

назардошти хавфе, ки қарздиҳанда ҳангоми иштирок дар муомилаи дахлдор дорад, 

инъикос мекунад. Қонеъгардонии эҳтиёҷоти корхонаҳои саноатӣ бояд на танҳо аз 

рӯйи ҳаҷм ва муҳлат, балки бо назардошти саривақтӣ, осонӣ ва кафолати амалиёти 

қарзӣ низ амалӣ карда шавад. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки маблағгузории коркардҳо ва фатҳи 

технологияҳои нав, бинобар хавфнокии назаррас, бояд бо ҷалби маблағҳои 
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сармоягузорони махсус, ки ба қабули хавфҳои баланд омода бошанд, сурат гирад. 

Аз ин рӯ, дар саросари ҷаҳон аксар вақт ба ҳайси чунин сармоягузорон фондҳои 

венчурӣ амал мекунанд. Онҳо қодиранд баҳри фоидагирӣ аз лоиҳаҳои 

бомуваффақият, ки сармоягузориҳои номуваффақро ҷуброн мекунанд, таваккал 

намоянд. 

Фондҳои венчурӣ маҷмуи фондҳои минтақавӣ ва соҳавӣ мебошанд, ки ба 

ҷалби сармояи хусусӣ ба бахши инноватсионии иқтисодиёт ва ташкили соҳаҳои 

рақобатпазир равона карда шудаанд. Онҳо раванди тиҷоратикунонии натиҷаҳои 

илмӣ ва техникиро дар он марҳилаҳое маблағгузорӣ мекунанд, ки иштироки 

ташкилотҳои молиявӣ ва қарзӣ бинобар хавфнок будани чунин сармоягузорӣ 

ғайриимкон аст. 

Айни ҳол фондҳои венчурӣ дар Тоҷикистон таъсис дода нашудааст. Дар айни 

замон дар соҳаи инноватсия, аз ҷумла Фонди давлатии мусоидат ба рушди шаклҳои 

хурди корхонаҳо дар соҳаи илмию техникӣ мавҷуд нестанд. Танҳо аз ҷониби 

буҷети давлат ва баъзе ташкилотҳои молиявии хориҷӣ қисман пешниҳодҳои 

инноватсионии паркҳои техникӣ маблағгузорӣ мешаванд. Зарурати ташкили 

фондҳои ғайрибуҷетии маблағгузории корҳои илмию тадқиқотӣ ва инноватсионию 

конструкторӣ хело муҳим буда, онҳо манбаъҳои ғайрибуҷетии маблағгузориро 

сафарбар намуда истода, дастгирии КИТИК-ҳои амалиро зимни пешбурди 

технологияҳо дар истеҳсолот ва бозор ба амал меоранд.  

Мутахассисони Кластери Ташаббусҳои Китоби Сабз фаъолияти зиёда аз 200 

кластери инноватсиониро таҳлил намуда, ба хулосае омадаанд, ки дар аксарияти 

онҳо маблағгузорӣ аз ҳисоби давлат амалӣ карда мешавад, дар ҳоле ки нақши 

ташкилии он хеле заифтар аст (расми 3.2.2)79. 

 
79 The Cluster Initiative Greenbook: New Findings on the Process of Cluster-Based Economic Development, 

режим доступа http://www.hse.ru/data/2012/08/08/1256393499/GreenbookSep031.pdf. 
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Расми 3.2.2. - Ташкил ва маблағгузории кластерҳои инноватсионӣ тибқи маълумоти 

мутахассисони Кластери Ташаббусҳои Китоби Сабз, соли 2010* 
*Сарчашма: муаллиф  дар асоси: https://cyberleninka.ru/article/n/pilotnye-innovatsionnye-territorialnye-klastery-

rossii-model-ustoychivogo-razvitiya/viewer, таҳия намудааст. 

Таҳлили расми 3.2.2 нишон медиҳад, ки дар баробари ташкилнамоӣ, 

маблағгузорӣ низ дар соҳаи сиёсати кластерӣ яке аз вазифаҳои муҳимми давлат ба 

шумор меравад. Ҳамзамон, қайд намудан лозим аст, ки танҳо дар марҳилаи аввали 

рушди кластер ба ҳайси сармоягузори асосӣ бояд давлат баромад кунад. Минбаъд 

бояд маблағгузории омехта (хусусӣ ва давлатӣ) ва ҳатто худмаблағгузорӣ 

имконпазир ва матлуб гардад. 

Коҳиш ёфтани ҳаҷми воридшавии маблағҳои давлатӣ дар марҳилаҳои 

баъдии рушди кластер бояд қоидаи умумӣ гардад, зимнан маблағгузории 

ташаббусҳои кластерӣ аз ҳисоби пулҷудокунии гуногуни саноатию ҳаққи аъзогӣ 

аҳаммияти хоса пайдо хоҳад кард. Ғайр аз ин, банақшагирӣ ва маблағгузории 

(ҳаммаблағгузории) кластерҳо аз ҷониби мақомоти минтақавӣ ба муҳлати 10-15 

сол, ба ақидаи мо, ба мақсад мувофиқат менамояд. Бо хотима ёфтани муҳлати 

муқарраршуда кластер бояд ба худмаблағгузорӣ гузашта, ниёз ба маблағгузории 

давлатӣ бошад, бояд аз байн равад. 

То замоне ки ташкилотҳои инноватсионӣ афзалиятҳои лоиҳаҳои кластериро 

нафаҳманд, маблағгузории давлатӣ бояд нақши омилеро, ки онҳоро ба кластер ҷалб 

мекунад, иҷро намояд. Дар акси ҳол, зимни аз ҷониби давлат маблағгузорӣ 

нашудани кластерҳо, ин амр метавонад боиси коҳиш ёфтани талабот ба усули 

кластерӣ гардад, ки норавост. Намесазад умедвор шуд, ки барои пӯшонидани 

хароҷоти ибтидоии иштирок дар кластерҳо дар шароити норасоии захираҳои 

молиявӣ, вақте ки талоши бисёр ширкатҳои инноватсионӣ ба нигоҳ доштани 
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мавқеи бозорӣ нигаронида шудаанд, онҳо маблағ пайдо хоҳанд кард. Гузашта аз 

ин, аз оғози бебарори кор худи ғояи кластерӣ низ метавонад эътиборро аз даст 

диҳад. 

Тавре аз расми 3.2.3 бармеояд, қонунияти ҷолибе дар натиҷаи таҳқиқоти 

охирин оид ба таҳлили иқтисоди кишварҳои рӯ ба тараққӣ ва кишварҳои давраи 

гузариш дида мешавад, нисбат ба кишварҳои рушдкарда нақши давлат дар онҳо 

ҳамчун манбаи маблағгузории лоиҳаҳои кластери саноатӣ, сарфи назар аз 

хусусияти муштарак доштани изҳороти онҳо дар бораи таъсири аз ҳад зиёди давлат 

ба иқтисод дар аксарияти ин кишварҳо, ба таври назаррас камтар гаштааст. 

 
Расми 3.2.3. - Манбаъҳои маблағгузорӣ барои кластерҳо дар кишварҳои  

дорои намудҳои гуногуни иқтисодиёт* 
*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Стрельник М.М. Источники финансирования кластера и его участников// Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2020. – № 9 (часть 1) – С. 155-165, таҳия намудааст. 

Тавре аз расми 3.2.3 бармеояд, нақши давлат дар давлатҳои давраи гузариш 

хело баланд буда, 65%-ро ташкил медиҳад, ки ин нишондиҳанда дар давлатҳои рӯ 

ба тараққӣ 20% ва тараққикарда 25%-ро ташкил медиҳанд. Нақши соҳибкорӣ 

бошад, дар давлатҳои рӯ ба тараққӣ мавқеи хосаро доро буда, 35%-ро ташкил дода, 

ин нишондиҳанда дар давлатҳои тараққикарда ба 23% ва давраи гузариш ба 25% 

мерасад. Дар саҳми созмонҳои байналмилалӣ ва дигар субъектҳо ҷойи аввалро 

давлатҳои тараққикарда бо ҳиссаи 30% ва 22% ишғол менамояд, ки давлатҳои 

давраи гузариш дар ин сатҳ хело ақиб мондаанд. Илова бар ин, қайд намудан 

бамаврид аст, ки дар татбиқи сиёсати кластери саноатӣ дар аксари кишварҳои 

дорои иқтисоди гузариш Вазорати молия нақши асосиро мебозад, дар ҳоле ки дар 

кишварҳои пешрафта афзалият ба вазоратҳои соҳавӣ дода мешавад. 
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Айни замон дар Тоҷикистон низ нисбати корхонаҳои саноатӣ чунин вазъ ба 

назар мерасад. Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз як тараф, дар блоки 

иқтисодии ҳукумат ниҳоди калидӣ ба шумор рафта, аз тарафи дигар, он як 

мухолифи ҷиддии экспертӣ (ҳамчун идорае, ки ба сарфи самараноки маблағҳои 

буҷетӣ масъул аст) нисбат ба татбиқи сиёсати кластери саноатиро ташкил медиҳад. 

Дар натиҷа, дастовардҳои ночизи Тоҷикистон дар ташаккул ва рушди кластерҳо ва 

умуман, дар соҳаи рушди инноватсионӣ, ҳатто дар муқоиса бо кишварҳои Аврупои 

Шарқӣ ба назар намерасад. 

Чунин тафовутро, инчунин, бо ҷуброни маблағгузории нокофии давлатии 

бисёр кишварҳои дар ҳоли рушд ва дорои иқтисоди гузариш қарордошта аз ҳисоби 

фаъолнокии ташкилотҳои байналмилалии донор (USAID, ИА ва ғайра) шарҳ додан 

мумкин аст. Аммо, дар Тоҷикистон нақши онҳо начандон муҳим аст. Айни ҳолатро 

ҷиҳати дараҷаи иштироки соҳибкорӣ дар маблағгузории лоиҳаҳои кластерии 

кишварҳои дорои иқтисоди гузариш, дар ҳоли рушд ва пешрафтаро низ бояд қайд 

кард. Ҳамин тариқ, дар лоиҳаҳои ташкил ва рушди кластерӣ дар кишварҳои дар 

ҳоли рушд ва дорои иқтисоди гузариш ҳиссаи соҳибкорӣ ҳатто нисбат ба 

кишварҳои рушдкарда зиёдтар аст. 

Дар соҳаи фаъолсозӣ ва рушди кластерҳо воситаи асосии давлат бояд 

маблағгузории барномаҳои комплексии рушди кластерҳои инноватсионии саноатӣ 

бошад. Барномаи рушди кластер гуфта, маҷмуи лоиҳаҳои кластер фаҳмида 

мешавад, ки бо стратегияи ягона муттаҳид карда шудаанд. Ин муносибат ҳанӯз дар 

солҳои 90-ум дар ҷаҳон маъмул гашт ва самаранокии баланди худро собит сохт. 

Моҳияти он аз ташкили озмуни давлатӣ барои дастгирии молиявии барномаҳое 

мебошад, ки пеш аз ҳама, соҳибкорӣ (хурду калон), муассисаҳои илмӣ ва 

таҳсилотиро муттаҳид месозад. Чунин барномаҳои муштараки рушд метавонанд 

пурра ҳам лоиҳаҳои инфрасохторӣ (хоси сиёсати саноатӣ) ва ҳам лоиҳаҳои ба 

рушди ҳамкории моили инноватсиягаштаи субъектҳои кластерро тавъам созанд80. 

 
80 Боуш Г.Д. Новый взгляд на онтологию кластеров предприятий [Текст] / Г.Д. Боуш // Экономическая 

политика и хозяйственная практика, 2011. - №1 (52) – С. 49-59. 
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Мусалламан, давлат як қатор афзалиятҳо ва меъёрҳои интихоби барномаҳоро 

муқаррар мекунад, аммо чунин маблағгузориро яксон сиёсати «аз боло ба поён» 

номидан беадолатона мебуд. Механизми рақобат худ аз худ барои ташаббуси васеи 

аз поён зоҳиршаванда ихтиёри озод мегузорад. Ин комилан асоснок аст, зеро танҳо 

кластерҳои аз санҷиши озмунӣ гузашта, ки иштирокчиёни онҳо худро ҳамчун аъзои 

кластер дарк намуда, лоиҳаҳои муштарак пешниҳод карда тавонистаанд, бояд 

дастгирӣ ёбанд. 

Дар натиҷа, чунин воситаи сиёсати кластерӣ имкон медиҳад, ки кластерҳои 

барои дастгирӣ муносиб интихоб карда шавад (аз ҷиҳати таъсир ба иқтисод, 

рақобатпазирии эҳтимолӣ, нишондиҳандаҳои ҷолибияти сармоягузорӣ ва ғ.). 

Ҳамгироии доираи васеи иштирокчиёни ба ҳам алоқаманд, коҳиш ёфтани 

маҳдудияти рақобат ва тақсими якҷонибаи манфиатҳо аз дастгирии давлатӣ бояд 

хусусиятҳои фарқкунандаи барномаи комплексии рушди кластер гарданд. Яқин 

аст, ки таҳия ва татбиқи чунин барномаҳо бояд дар доираи ташаккул, рушд ва 

татбиқи сиёсати кластерӣ дар Тоҷикистон яке аз вазифаҳои муҳимтарин гардад. 

Омезиши афзалияту таваҷҷуҳ ба принсипҳои рақобат ба болобарии ҷиддии 

самаранокии тадбирҳои давлат имкон медиҳад. 

Ба андешаи мо, се самти рушди кластерҳои андозагирии дорои иқтидори 

содиротӣ мавҷуданд: 

- тавсеаи мавқеи нишонаҳо берун аз соҳаи истифодаи захираҳои табиӣ; 

- афзоиши таваҷҷуҳ ба содирот дар дохили кластерҳои саноатӣ, ки дар онҳо 

аллакай муваффақиятҳо ба даст оварда шудаанд; 

- диверсификатсия дар самти рушди кластерҳои саноатӣ бо кластерҳои 

мавҷуда алоқаманд.  

Ҳамин тариқ, дар баробари ташкилнамоӣ, маблағгузорӣ низ дар соҳаи 

сиёсати кластери саноатӣ яке аз вазифаҳои муҳимми давлат ба шумор меравад. 

Ҳамзамон, қайд намудан лозим аст, ки танҳо дар марҳилаи аввали рушди кластер 

ба ҳайси сармоягузори асосӣ бояд давлат баромад намуда, минбаъд маблағгузории 

омехта (хусусӣ ва давлатӣ) ва ҳатто худмаблағгузорӣ имконпазир ва матлуб гардад. 
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Зимни тадқиқи фасли дуюм чунин натиҷаҳо ва хулосаҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Қонунияти ба таври назаррас камтар гаштани нақши давлат ҳамчун 

манбаи маблағгузории лоиҳаҳои кластерӣ дар иқтисоди кишварҳои рӯ ба тараққӣ 

ва кишварҳои дар давраи гузариш қарордошта нисбат ба кишварҳои рушдкарда 

ошкор карда шуд; 

2. Хусусиятҳои фарқкунандаи барномаи комплексии рушди кластерҳои 

саноатӣ, ки ба ҳамгироии доираи васеи иштирокчиёни ба ҳам алоқаманд, коҳиш 

ёфтани маҳдудияти рақобат ва тақсими якҷонибаи манфиатҳо аз дастгирии давлатӣ 

равона гардидаанд, муқаррар карда шуд; 

3. Муайян карда шуд, ки омезиши афзалияту таваҷҷуҳ ба принсипҳои 

рақобат ба болобарии ҷиддии самаранокии тадбирҳои давлат имкон дода, таҳия ва 

татбиқи чунин барномаҳо бояд дар доираи ташаккул, рушд ва татбиқи сиёсати 

кластерӣ дар Тоҷикистон ба вазифаҳои муҳимтарин табдил ёбад. 

 

3.3. Стратегияи маблағгузории ташаккул ва рушди кластеркунонии 

саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Хусусияти муҳимми хоси муносибати барномавӣ ба ҳалли мушкилоти 

мураккаби дар раванди татбиқи сиёсати кластерӣ бамиёномада ин мутобиқшавии 

он ба дарёфти роҳҳои самарабахши иқтисодии ҳалли мушкилот мебошад. Чунин 

ҳолат ба он вобаста аст, ки дар ҷараёни ҳамоҳангсозии мутақобилаи ҳадафҳо 

тадбирҳои барномавӣ ва ниёзҳои захиравӣ на танҳо тасҳеҳи мутақобилаи онҳо, 

балки таҳлили чандгунаи роҳҳои ҳалли мушкилот ва намудҳои захираҳои бо ин 

мақсад истифодашаванда сурат мегирад. 

Бинобар ин, мо ҳамоно ақидаеро ҷонибдорӣ менамоем, ки барои идоракунии 

равандҳои ташаккули кластерикунонии иқтисодиёти Тоҷикистон барномаҳои 

кластериро самаранок истифода бурдан мумкин аст. Чунин барномаҳо ба 

ноилшавии ҳадафҳое, ки тағйироти куллии рушди иқтисоди миллиро пешбинӣ 

мекунанд, инчунин, барои гузариш ба ҳолатҳои нави низомҳои иқтисодӣ, ки дар 

раванди татбиқи ҳадафҳои мушаххаси рушди ягон унсури алоҳидаи истеҳсолӣ, 
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инфрасохторӣ ва ё дигар унсурҳои низоми ҳудудии кластерӣ ба даст оварда 

намешаванд, имкон фароҳам меоранд. 

Ҳалқаи муҳимтарини механизми маблағгузорӣ, ки дар асл иштирокчиёни 

кластерро мустақиман бо мақомоти ҳокимият пайваст мекунад ва ташаккулу 

рушди кластерро идора мекунад, таъсиси ба ном кластери махсусгардонишуда 

мебошад. 

Амалан чунин таъсисёбӣ метавонад дар ҳама шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ 

ташаккул ёфта, дорои сохтор ва вазифаҳои гуногун бошад. Ҳамаи ташкилотҳои 

махсусгардонидашуда маъмулан пешбурди методӣ, ташкилӣ, экспертию таҳлилӣ 

ва иттилоотии рушди кластерҳои инноватсиониро анҷом медиҳанд, ҳамзамон, 

ташкили бозомӯзии касбӣ ва такмили ихтисоси намояндагони ташкилот - 

иштирокчиёни кластер, гузаронидани чорабиниҳои иртиботӣ дар самти 

махсусгардонии кластерро дар радифи вазифаҳои асосӣ ҷудо кардан мумкин аст. 

Ҳамин тариқ, яке аз вазифаҳои ташкили кластерикунонии 

махсусгардонидашударо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ММ «Технопарки ДМТ» иҷро 

мекунад, ки айни ҳол Лоиҳаи лампаҳои каммасраф омода ва барои истеҳсол 

пешниҳод шудааст, ки онҳо аз лампаҳои пешин 2-3 маротиба каммасраф ва бо 

харҷи 5 Вт барқ медиҳанд81. 

Ташаббуси пешниҳодкардаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҷиҳати дар қаламрави ҷойгиршавии МОИ-и ҳудудии инноватсионӣ 

паҳн кардани қисми имтиёзҳои андоз, ки тибқи қонунгузорӣ барои лоиҳаи МОИ 

пешбинӣ гаштааст, унсури дигари муҳимми механизми маблағгузории ташаккули 

кластерҳои инноватсионӣ шуда метавонад. Ба туфайли татбиқи чунин ташаббусҳо 

иштирокчиёни кластерҳои инноватсионии дар оянда ташаккулёбанда метавонанд 

имтиёзҳои андозсупориро барои андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз фоидаи 

ташкилот, андоз аз амволи ташкилот, барои пардохти ҳаққи суғуртавӣ ба Фонди 

нафақаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Фонди суғуртаи иҷтимоии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Фонди суғуртаи тиббии ҳатмӣ талаб кунанд. 

 
81Парки технологии ДМТ [манбаи электронї] URL-  https://tnu.tj/index.php/ru/tehnologicheskij-park/. 

(санаи мурољиат: 25.04.2021) 

https://tnu.tj/index.php/ru/tehnologicheskij-park/
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Фишанги молиявии механизми маблағгузории ташкили кластерҳои 

инноватсионӣ равиши амалии усули молиявӣ ба шумор меравад. Маблағҳои худии 

ташкилотҳои дар оянда ташкилшавандаи кластерҳои инноватсионӣ маблағҳои 

буҷетӣ (субсидияҳо), захираҳои қарзӣ ва дигари ҷалбшуда (барориши (эмиссияи) 

коғазҳои қиматнок, лизинг ва ғ.)-ро ба фишангҳои молиявӣ мансуб медонем. 

Фишангҳои молиявии амалинамоии ташкили кластерҳои инноватсиониро минбаъд 

дар раванди таҳқиқот муфассал дида баромада, имконияти ҷалби фишангҳои 

иловагиро баррасӣ мекунем. 

Дастгирии ҳуқуқӣ ва меъёрии раванди маблағгузории ташкили кластерҳои 

инноватсионии саноатӣ, ки аз ҷиҳати илмӣ асоснок ва ба шароити нави иҷтимоию 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқанд, унсури зарурии механизми 

маблағгузорӣ мебошад. 

Заминаи меъёрию ҳуқуқии маблағгузории ташкили кластерҳои 

инноватсионии саноатӣ айни замон дар марҳилаи ташаккулёбӣ ва рушди фаъол 

қарор дошта, бо Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, ки аз ҷониби Вазорати 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад ва ташаббусҳои 

Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуда истодаанд. 

Ҳалқаи бениҳоят муҳимми дигар таъминоти иттилоотии механизми 

маблағгузорӣ дар партави баланд бардоштани самаранокии дастгирии ташкили 

лоиҳаҳои кластерӣ мебошад. Ба ҷалби бештари субъектҳои хоҷагидории минтақа 

ба равандҳои худтанзимкунӣ ва таҳияи лоиҳаҳои муштарак тадбирҳо оид ба 

таблиғи густурдаи комёбии кластерҳои ҷудогонаи аз ҷониби давлат дастгиришуда 

боис хоҳанд шуд. Ташаккул ва шумораи кластерҳои довталаби дастгирии давлатӣ 

дар натиҷаи чунин муносибат бояд зиёд гардад. Дар байни кластерҳо дар 

натиҷаоварии захираҳои молиявии барои рушди онҳо ҷудошуда худ аз худ бояд 

афзоиши сатҳи рақобат ҷиҳати ноилшавӣ ба дастгирии давлатӣ ба таври мусбат 

инъикос гардад.  
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Мутаассифона, ҳарчанд Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040 қабул шуда бошад ҳам, аз 

ҷониби вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав, рушди иқтисод ва савдо ва 

кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути сомонаҳои онҳо маълумот дар бораи 

озмунҳои баргузоршаванда ва ҳуҷҷатҳои меъёрию ҳуқуқӣ интишор намегардад, 

ҳамчунин, нашри эълонҳои ҳармоҳаи он оид ба "кластерҳои ҳудудӣ", ки ба туфайли 

он таҷрибаи бобарори минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти ташкил ва 

рушди кластерҳои инноватсионии саноатию аграрӣ паҳн карда намешавад, 

инчунин, дар кишвар пешбурди иттилоотии сиёсати кластерӣ таъмин карда 

намешавад. 

Сохтори механизми молиявии ташаккули кластерикунонӣ фарогири унсурҳои 

зерин аст: 

- низоми танзимкунандаи фаъолияти молиявӣ, ки танзими меъёрию ҳуқуқии 

давлатии фаъолияти молиявии кластерҳо, механизми бозории танзими фаъолияти 

молиявӣ, механизми дохилии танзими ҷанбаҳои алоҳидаи фаъолияти молиявиро 

дар сатҳи кластер дар бар мегирад; 

- низоми дастгирии берунаи фаъолияти молиявӣ, ки дарбаргирандаи шаклҳои 

давлатӣ ва дигар шаклҳои берунаи маблағгузорӣ, қарздиҳӣ, лизинг (иҷора), суғурта 

ва дигар шаклҳои дастгирии берунаи фаъолияти молиявии кластер 

(иҷозатномадиҳӣ, экспертизаи давлатии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва ғ.) мебошад; 

- низоми фишангҳои молиявии фарогири шаклҳои таъсиррасонӣ ба раванди 

қабул ва амалисозии тасмимҳои идоракунӣ дар соҳаи фаъолияти молиявӣ (фоида, 

ҳиссачудокуниҳои истеҳлокӣ, пенияҳо, ҷаримаҳо ва ғ.) мебошад;  

-низоми воситаҳои молиявӣ - фарогирандаи уҳдадориҳои шартномавиест, ки 

механизми татбиқи тасмимҳои ҷудогонаи идоракуниро таъмин намуда, бо дигар 

объектҳои иқтисодӣ муносибатҳои молиявиро собит месозад82.  

Поёнтар (расми 3.3.1) нақшаи дурнамои ташаккули механизми маблағгузории 

кластерҳои саноатии инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистонро, ки дар асоси маводи 

 
82 Райзберг Б. А. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. [Текст] / Б. А. Райзберг, 

Л. Ш.Лозовский, Е.Б. Стародубцева. - М.: ИНФРА-М, 2007. - 495 с. 
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назариявӣ оид ба маблағгузории кластерҳои инноватсионӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифт, пешниҳод менамоем. 

 

Расми 3.3.1. – Механизми маблағгузории ташаккули кластерҳои 

инноватсионии саноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон* 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Литовских А.М. Финансы, денежное обращение и кредит: 

учебное пособие [Текст] / А.М.Литовских, И.К. Шевченко. -  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. - 135 

с. таҳия намудааст. 

 

Мо зимни сохтани дурнамои механизми маблағгузории фаъолияти кластерҳои 

инноватсионӣ ба усули таҳиякардаи А.М. Литвоских83 такя намудем. Барои 

мукаммалу илова намудани унсурҳои нав минбаъд мавриди таҳқиқ қарор додани 

унсурҳои механизми пешниҳодшударо ба мақсад мувофиқ мешуморем. Дар ин 

расм бо сабаби он ки кластерҳои саноатӣ ҳоло дар кишвар ташаккул наёфтаанд, мо 

механизми алтернативии ташаккули онро пешниҳод намудем. Ҳамчун сарчашмаҳо 

 
83 Литовских А.М. Финансы, денежное обращение и кредит: учебное пособие. [Текст] / А.М.Литовских, 

И.К. Шевченко. -  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2003. - 135 с. 
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бештар мо – маблағҳои худӣ, маблағҳои буҷетӣ, захираҳои қарзӣ ва дигар 

захираҳои ҷалбшударо тавсия медиҳем, ки аллакай дар таҷрибаи ҷаҳонӣ васеъ 

истифода мешаванд. 

Аксаран сатҳи пасти самарабахши сиёсати мушаххаси давлатӣ бо коркарди 

нокофӣ ва ё набудани тадбирҳои барномавӣ, ки самти ноилшавӣ ба ҳадафҳои 

гузошташударо пеш гирифтаанд, алоқаманд аст. Барои ҳалли мушкилоти зиёди дар 

соҳаҳои гуногуни татбиқи сиёсати кластерӣ бамиёномада барномаҳои рушди 

кластер методологияи густардаро фаро мегиранд. 

Тавре ки маълум аст, аксаран муносибати барномавӣ дар шароити мавҷудияти 

ҳолатҳои мушкилзо, ки ҳалли худро намеёбанд, татбиқ карда мешавад. Дар сурате 

ки мушкилот дар ҷараёни фаъолияти маъмулии низом бартараф карда нашуда, 

балки, баръакс, тамоюли шиддатгирӣ касб кунад, муносибати зикршуда бояд 

истифода шавад. Интихоби он барои ҳалли масъалаҳо вобаста ба рушди кластерҳои 

инноватсионии ҳудудӣ, маҳз бо ҳамин махсусияти ба муносибати барномавии 

мақсаднок хос тавзеҳ дода мешавад.  

Масъалаи муайянсозии сохтори муносибтари манбаъҳои маблағгузории 

лоиҳаҳо ва тадбирҳои шомили барнома вазифаи асосиест, ки бояд ҳангоми таҳия 

ва татбиқи минбаъдаи барномаҳои ҳамаҷонибаи ташаккул ва рушди кластерҳои 

инноватсионӣ ҳал карда шаванд. 

Хусусияти манбаъҳои баррасишудаи маблағгузории сармоягузориҳо бо 

назардошти меъёрҳои дастрасӣ, иқтидори эҳтимолӣ, арзиши ҷалбсозӣ ва сатҳи 

хавфҳо дар ҷадвали 3.3.1 манзур гаштаанд84.  

Ҳамин тавр, ба назари мо, муносибсози (оптимизатсия)-и истифодаи 

манбаъҳои гуногун бояд бо назардошти маҷмуи муайяни шартҳо ва маҳдудиятҳо 

амалӣ карда шавад: 

- муҳлати имконпазири истифодаи манбаъ;  

- ҳаҷми пардохт барои истифодаи манбаъ; 

 
84 Тиньгаев А.М. Формирование организационного механизма финансирования функционирования 

инновационных кластеров [Электронный ресурс] / А.М. Тиньгаев // Системное управление. – 2013 год. - № 4 
– Режим доступа http://sisupr.mrsu.ru/2013-4/PDF/tingaev_a_m_.pdf. 
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- ниёз ба таъминоти гарави захираҳои молиявии ҷалбшаванда. 

Ҷадвали 3.3.1. - Тавсифи манбаъҳои маблағгузории фаъолияти кластерҳои 

саноатии инноватсионӣ дар асоси меъёрҳои арзёбии онҳо* 

Манбаи маблағгузорӣ 

Меъёрҳои арзёбӣ 

Дастрасӣ 
Ғунҷо

иш 
Арзиши ҷалбсозӣ 

Дараҷаи 

хавфнок

ӣ Маблағҳои худӣ (фоида, 

ҳиссаҷудокуниҳои 

истеҳлокӣ) 

Ба андозаи ҳадди 

аксар 
Хурд Андозаи ҳадди ақал 

Ҳадди 

ақал 

Барориши коғазҳои 

қиматнок 

Миёна (ғолибан 

барои корхонаҳои 

калон ва 

фоидаовар) 

Назар

рас 
Миёна Баланд 

Лизинг Баланд Балан

д 
Миёна Паст 

Воситаҳои муассисаҳои 

қарздиҳанда 
Паст 

Балан

д 

Баланд (меъёри баланди фоиз, 

душвории дастрасии «маблағҳои 

тӯлонӣ») 

Баланд 

Маблағгузории 

ғайрибуҷетӣ ва венчурӣ, 

аз ҷумла маблағҳои 

институтҳои рушд 

Паст 
Балан

д 
Паст  

Қаноатб

ахш 

Маблағҳои буҷетӣ Беҳад паст Балан

д 
Паст Паст 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Ҳамин тариқ, барои таъмини такрористеҳсоли васеъ ва фаъолияти самаранок 

иштирокчиёни кластерҳои саноатии инноватсионӣ бояд сарчашмаҳои дастгирии 

молиявиро диверсификатсия кунанд. Маблағгузории кластерҳои саноатии 

илмталаб метавонад ва бояд тавассути ҷалби ҳам маблағҳои буҷетӣ ва ҳам 

ғайрибуҷетӣ ба роҳ монда шавад. Зимнан, айни замон заминаи муносиби ташкил 

ва рушди минбаъдаи кластерҳои инноватсионии саноатии Тоҷикистонро ғолибан 

аз ҳисоби маблағҳои худии иштирокчиёни онҳо маблағгузорӣ кардан хело муносиб 

аст. Дар ҳолате ки барои ташкили онҳо заминаи муносиб сараввал пайдо намуда, 

ҷанбаҳои молиявию техникии ташкили онҳо фароҳам оварда шавад. 

Натиҷаи таҳлили намудҳои гуногуни манбаъҳои маблағгузории кластерҳои 

саноатии инноватсионӣ дар ҷадвали 3.3.2 ифода ёфта, самтҳои муносибкунии 

истифода бо аломати "+" ишора шудаанд. 

 

 



155 
 

Ҷадвали 3.3.2. - Самтҳои истифодаи захираҳои молиявӣ дар кластерҳои 

саноатии инноватсионӣ * 

Манбаъҳои 
захираҳои молиявӣ 

Сармоя Сармоягузори
ҳо дар соҳаи 
ғайриистеҳ 

солӣ 

Хароҷоти 
истеъмол 

Захираи 
молиявӣ 

Сармоягузо
риҳои 

мустақим 

Сармояи 
венчурӣ  

Сармоягузори
ҳои портфелӣ  

Фоида + - - + + + 

Ҳиссаҷудокуни 
ҳои истеҳлокӣ 

+ - - + - + 

Маблағҳои 
муассисаҳои 
қарздиҳанда 

+ - - + + - 

Барориши коғазҳои 
қиматнок 

- + + - - + 

Лизинг + - - - - - 

Маблағгузории 
ғайрибуҷетӣ ва 

венчурӣ 
+ - - + + + 

Маблағҳои буҷетӣ  + + - + + - 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Барои гузаронидани таҳлили коррелятсионӣ-регрессионии нишондиҳандаҳо 

аз маълумоти ибтидоии дар ҷадвали 3.3.3 овардашуда истифода менамоем. 

Ҷадвали 3.3.3. - Нишондиҳандаҳои ибтидоӣ барои сохтани модели риёзии 

коррелятсионӣ-регрессисонӣ* 

С
о
л

 

М
М

Д
, 
м

л
н

 
со

м
о
н

ӣ
 

М
М

С
, 
м

л
н

 
со

м
о
н

ӣ
 

Ш
у
м

о
р
аи

 
к
о
р
х
о
н

аҳ
о
, 
ад

ад
 

М
у
зд

и
 м

и
ён

аи
 

м
еҳ

н
ат

 
(с

о
м

о
н

ӣ
) 

М
аб

л
ағ

гу
зо

р
и

и
 

са
н

о
ат

 (
ҳ
аҷ

м
и

 
са

р
м

о
я
гу

зо
р

ӣ
 

б
а 

са
р
м

о
я
и

 
ас

о
сӣ

 д
ар

 
са

н
о
ат

)(
м

л
н

 
со

м
о
н

ӣ
) 

Ҷ
о
й

и
 к

о
р
, 

н
аф

ар
 

В
о
р
и

д
о
ти

 
М

М
С

, 
м

л
н

 д
о
л
. 

С
о
д

и
р
о
ти

 
М

М
С

, 
м

л
н

 д
о
л
. 

2012 36163,1 12541 1586 1020 
1 501,6 5941 3778,2 1359,4 

2013 40525,5 13412 1804 1100 
1 750,9 13242 4150,7 1161,8 

2014 45606,6 14083 2164 1100 
2 226,6 22293 4297,4 977,3 

2015 50977,8 15674 2310 1200 
4 482,0 31724 3435,6 890,6 

2016 54790,3 18182 2043 1220 
5 682,3 46230 3031,2 898,7 

2017 64434,3 22055 1999 1230 
6 118,7 57570 2774,9 1198,0 

2018 71059,2 24393 2161 1300 
7 974,3 67921 3151,0 1073,3 

2019 79100,0 27613 2164 1520 
6 119,7 72912 3349,0 1174,3 

2020 83900,0 30820,8 2274 1860 5 651,6 
78555 2231,3 1189,0 

2021 98900,0  38826,1 2386 2200 5 639,0 80983 2999,8 1553,6 

*Сарчашма: муаллиф дар асоси: Тоҷикистон: 30 соли Истиқлолияти давлатӣ: маҷмуаи оморӣ. - 

Раёсати табъу нашри таъҷилии МКҲ-и Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
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2021. – 702 с.; Маълумотҳои расмии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон таҳия намудааст. 

Нахуст маълумоти ҷадвали 3.3.3-ро истифода намуда, дар муҳити ҷадвали 

электронӣ таҳлили коррелятсионӣ гузаронида, вобастагиҳои байни омилҳоро 

муайян менамоем. Натиҷаи таҳлили коррелятсионӣ чунин мешавад (ҷадвали 3.3.4): 

Ҷадвали 3.3.4. - Нишондиҳандаҳои коррелятсияи омилҳои модел* 
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ММД, млн сомонӣ 1        
ММС, млн сомонӣ 0,991 1       
Шумораи корхонаҳо, адад  0,724 0,664 1      
Музди миёнаи меҳнат (сомонӣ) 0,930 0,958 0,672 1     
Маблағгузории саноат (ҳаҷми 

сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар 

саноат) (млн сомонӣ) 0,733 0,664 0,597 0,472 1    
Ҷойи кор, нафар 0,961 0,925 0,711 0,811 0,871 1   
Воридоти ММС, млн дол. -0,713 -0,693 -0,445 -0,620 -0,752 -0,797 1  
Содироти ММС, млн дол. 0,461 0,561 -0,108 0,584 -0,050 0,270 -0,176 1 

  *Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Аз маълумоти ҷадвали 3.3.4 бармеояд, ки феълан дар миёни 

нишондиҳандаҳои омилҳо унсурҳое, ки ҳам алоқамандии зич, ҳам алоқамандии 

кам ва ҳам алоқамандии баръакс доранд, мавҷуд буда, модели мазкур проблемаи 

мултиколлинеарӣ дорад ва он бояд аз ин проблема холӣ карда шавад.  

Чуноне ки маълумоти ҷадвал нишон медиҳанд, дар байни омили У ва 

омилҳои Х1, Х3, ва Х5 вобастагии зич ҷой дошта, агар тибқи талаботи муайян 

намудани коэффитсиенти вобастагӣ, миқдори ниҳоиро баробари 0,75 гирем, онгоҳ 

Х2 бошад, бо нишондиҳандаи баробар ба 0,724 вобастагии начандон зичдошта ба 
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шумор рафта, нишондиҳандаҳои Х6, ва Х7 бошанд, тамоман вобастагии баръакс 

доранд. Қобили зикр аст, ки нишондиҳандаи “Маблағгузорӣ ба саноат” дар ҳолати 

мазкур нисбат ба омили тавсифӣ бо нишондиҳандаи 0,733 (хурд аз 0,75) тавсифи 

алоқамандии “на онқадар зич”-дошта, ба ҳисоб гирифта мешавад ва нисбат ба дигар 

нишондиҳандаҳо  тамоман алоқамандии паст дорад.  

Илова бар ин, нишондиҳандаҳои мазкур вобаста ба тамоми омилҳои 

боқимонда низ вобастагии ё начандон зич ва ё баръакс доранд, ки ин ҳолат 

проблемаи мултиколлинеариро ба вуҷуд овардааст. Пас, минбаъд ин проблемаро 

ҳал намудан лозим меояд, ки он тариқи пайдарпай сохтани муодилаҳои регрессия 

ҷуфт ва аз модел хориҷ намудани онҳо ба роҳ монда мешавад. Ҳамин тавр, бо 

истифода аз нишондиҳандаҳои омилӣ ва ҳар як нишондиҳандаи омили 

таҳлилшаванда муодилаҳои регрессияи ҷуфтро тартиб медиҳем 

Муодилаи регрессияи омили санҷидашаванда бо омили Х6 –ро муайян 

мекунем, ки он чунин аст:  

y = 1,1219x - 179,39 

Дар муодилаи мазкур коэффитсиенти назди номаълуми Х баробар ба 1,1 аст. 

Пас аз модел омили Х6 хориҷ карда мешавад. Коэффитсиенти коррелятсия = 0,9997 

аст.  

Бояд қайд намоем, ки чунин амал то он лаҳзае нисбати тамоми омилҳое 

татбиқ карда мешаванд, ки коээфитсиенти назди номаълуми Х – и муодилаи 

регрессия аз 1 боло шаванд (лоақал 2 шаванд). Ҳамин тавр, муодилаи регрессияи 

навбатиро (Х5) муайян мекунем: 

y = 1,2649x - 506,12 

Дар муодилаи мазкур низ коэффитсиенти назди номаълуми Х баробар ба 1,3 

аст. Пас аз модел омили Х5 хориҷ карда мешавад. Коэффитсиенти коррелятсия = 

0,9983 аст. 

Акнун муодилаи регрессияи ҷуфти навбатиро бо истифода аз 

нишондиҳандаи омили Х2 муайян менамоем: 

y = 1,8197x - 1306,4 
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Дар муодилаи мазкур низ коэффитсиенти назди номаълуми Х баробар ба 1,8 

аст. Аз модел омили Х2 хориҷ карда мешавад. Коэффитсиенти коррелятсия = 0,997 

аст. 

Акнун муодилаи регрессияи он омилҳоеро муайян мекунем, ки нисбат ба 

омили экзогенӣ вобастагии зич доранд. Муодилаи регрессия бо омили Х1 чунин 

шакл дорад: 

y = 2,1928x - 1624,3 

Чуноне ки дар боло қайд намудем, дар муодила мебинем, ки коэффитсиенти 

назди номаълуми Х аз 2 гузашта аст ва коэффитсиенти коррелятсия =0,9959 

мебошад, пас нишондиҳандаи мазкур дар модел боқӣ мемонад. 

Ҳамин тариқ, муодилаи дуюмро муайян мекунем, ки он намуди y = 2,0119x - 

1635,4-ро дошта, коэффитсиенти коррелятсия =0,9971 мебошад ва ин омил низ дар 

модел боқӣ мемонад. 

Дар идома бошад, таҳлили регрессионии нишондиҳандаи Х4-ро мегузаронем 

ва дар натиҷа муодилаи регрессия намуди у= 29930,77+6,918-ро мегирад. 

Коэффитсиенти коррелятсия =0,7333 буда, коэффитсиенти детерминатсия бошад = 

0,5378. Агар ба натиҷаи таҳлили нишондиҳандаҳои охир нигарем, пас маълум 

мешавад, ки коэффитсиенти регрессия ва аъзои озоди он низ нисбатан калон буда, 

аломати мусбат доранд, вале коэффитсиентҳои коррелятсия ва детерминатсия аз 

қимати ниҳоӣ хурд мебошанд, ки тавсифи моделро дар талаботи зарурӣ инъикос 

карда наметавонанд. Барои ҳамин, ҳарчанд нишондиҳандаи мазкур дар модели мо 

мавқеи калидиро касб намуда бошад ҳам, дар навбати аввал, онро аз модел хориҷ 

мекунем, чунки бидуни ин мо проблемаи мултиколлинеариро бартараф карда 

наметавонем. Дар навбати худ, мо дар оянда қиматҳои нишондиҳандаи 

зикргардидаро ҳатман дар моделсозии сенариявӣ дохил мекунем. 

Ҳамин тавр, бодарназардошти ҳолатҳои дар боло зикргардида таҳлили 

регрессиониро иҷро мекунем. Натиҷаи таҳлили регрессионӣ дар ҷадвали 3.3.5 

оварда шудааст. 
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Ҷадвали 3.3.5. - Натиҷаи таҳлили регрессионӣ* 

Натиҷа      

      

Омори регрессионӣ     

R маҷмуавӣ 0,995103     

R-квадрат 0,99023     

R-квадрати меъёришуда 0,977203     

Мушоҳида  8     

      

Таҳлили дисперсионӣ    

  df SS MS F Қимати F 

Регрессия 4 1500000 375000 76,01309 0,0024 

Боқимонда 3 14805267 4935089   

Ҳамагӣ  7 1520000       

  Коэффитсиентҳо t- омор  Қимати P 

Y -5388,65 -0,43343 0,693979 

ММС, млн сомонӣ 1,796851 0,608966 0,585564 

Музди миёнаи меҳнат 5,045101 0,310109 0,776773 

Ҷойи кор, нафар 2,554845 0,943062 0,415222 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Аз ҷадвали 3.3.5 чунин хулоса баровардан мумкин аст, ки ҳарчанд 

коэффитсентҳои регрессияи маҷмуавӣ ва R-квадрат ҳарду ҳам баробари 0,99 

бошанд ҳам, аммо адади назди У манфӣ буда, маънои онро дорад, ки дар ҳолати 

кунунӣ вазъи вобастагии омили У аз омилҳои дигари мавҷудбуда дар оянда низ 

бетағйир хоҳад монд. Бо вуҷуди дар моделсозӣ хориҷ кардани проблемаҳои 

мултиколинеарӣ ва ба инобат нагирифтани омилҳои таъсирашон кам маълум 

мешавад, ки тамоюли афзоиши нишондиҳандаҳо кам ба назар мерасанд. Пас, 

саволе ба миён меояд, ки дар кадом ҳолати вобастагии коррелятсионии омилҳо 

коэффитсиенти омили таҳлилшаванда мусбат гардида, дар оянда тибқи пешгӯӣ 

афзоиш ёфта метавонад? Барои ба ин савол ҷавоб гуфтан кӯшиш мекунем, ки 

сенарияеро созем, ки дар он вобастагии омилҳо баланд буда, сабаби афзоиши 

омили таҳлилӣ мегарданд. Барои дар амал татбиқ намудани сенарияи мазкур 

тамоми омилҳоро (Хi) ба таври даврӣ (сол ба сол) афзоиш медиҳем. Дар навбати 

худ, аз сабаби он ки нишондиҳандаи «Шумораи корхонаҳои саноатӣ» (Х2) ва омили 

«Маблағгузории саноат (ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ дар саноат), млн. 

сомонӣ» (Х4) омилҳои ба ташкили кластерҳои саноатӣ таъсиргузор мебошанд, 
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онҳоро ба сенарияи сохтани модели регрессионӣ дохил мекунем. Ҳамин тариқ, 

омилҳоро нисбат ба ҳар сол як маротиба ва нисбат ба соли оянда як маротиба 

зиёдтар афзоиш дода, натиҷаашро дар ҷадвали 3.3.6 пешниҳод менамоем. 

Ҷадвали 3.3.6. - Нишондиҳандаҳои омилҳо тибқи сенария* 
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2012 36163,1 12541 1586 1020 1 501,6 5941 

2013 81051 26824 3608 2200 3 501,8 26484 

2014 136819,8 42249 6492 3300 6 679,8 66879 

2015 203911,2 62696 9240 4800 17 928,0 126896 

2016 273951,5 90910 10215 6100 28 411,5 231150 

2017 386605,8 132330 11994 7380 36 712,2 345420 

2018 497414,4 170751 15127 9100 55 820,1 475447 

2019 632800 220904 17312 12160 48 957,6 583296 

2020 755100 277389 20466 16740 50 864,4 706995 

2021 890100 349434 21474 19800 50 751,0 728847 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст.  

Ҳамин тариқ бо истифода аз маълумоти ҷадвали 3.3.4 таҳлили коррелятсионӣ 

мегузаронем. Натиҷаи таҳлили коррелятсиониро тибқи маълумоти дар сенария 

инъикосгардида дар намуди ҷадвали 3.3.7 ифода мекунем. 

Ҷадвали 3.3.7. - Таҳлили коррелятсионӣ* 
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ММД, млн сомонӣ 1      
ММС, млн сомонӣ 0,992 1     
Шумораи корхонаҳо, адад 0,983 0,968 1    
Музди миёнаи меҳнат (сомонӣ) 0,983 0,995 0,967 1   
Маблағгузории саноат (ҳаҷми сармоягузорӣ ба 

сармояи асосӣ дар саноат)(млн. сомонӣ) 0,916 0,881 0,940 0,856 1  

Ҷойи кор, нафар 0,984 0,982 0,983 0,972 

0,94

1 1 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 
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 Таҳлили коррелятсионии дар ҷадвали 3.3.7 овардашуда нишон медиҳад, ки 

дар байни омили таҳлилӣ ва омилҳои дигар вобастагии зич мавҷуд мебошад. Зеро 

коэффитсиенти ҳамаи нишондиҳандаҳо ба як бениҳоят наздик мебошанд. Тамоми 

маълумоти дар чадвал овардашударо истифода намуда, таҳлили регрессиониро 

мегузаронем. Натиҷаи таҳлили регрессионӣ дар ҷадвали 3.3.8 пешниҳод карда 

мешавад. 

Ҷадвали 3.3.8. - Таҳлили регрессионӣ* 

Натиҷа      

Омори регрессионӣ     

R маҷмуавӣ 
0,999

676     

R-квадрат 
0,999

351     

R-квадрати меъёришуда 
0,998

54     

Мушоҳида  10     

Таҳлили дисперсионӣ    

  df SS MS F 

Аҳаммият

нокии F 

Регрессия 5 3,79 

7,57E

+08 

1232,2

19 1,848 

Бақия  4 

2458

718 

61467

9,6   

Ҳамагӣ  9 3,8       

      

  

Коэффитси

ентҳо 

t-

омор 

Қима

ти P  

Y-нуқтаи бурриш 32771,42 

36,60

384 

3,33E-

06  

ММС, млн. сомонӣ 0,336477 

8,434

275 

0,0010

82  

Шумораи корхонаҳо, адад 2,020306 

5,305

709 

0,0060

64  

Музди миёнаи меҳнат (сомонӣ) 3,52075 

-

4,222

7 

0,0134

48  

Маблағгузории саноат (ҳаҷми сармоягузорӣ ба сармояи 

асосӣ дар саноат) (млн. сомонӣ) 1,02092 

-

0,247

69 

0,8165

72  

Ҷойи кор, нафар 0,03303 

-

3,510

43 

0,0246

62  

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 

Ҳамин тавр, натиҷаи таҳлили регрессионии дар ҷадвали 3.3.8 овардашуда 

нишон медиҳад, ки коэффитсиенти коррелятсия = 0,999676 маънои онро дорад, ки 
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миёни омилҳои ММД ва омилҳои дар модел дидабаромадашуда вобастагии хело 

зич мавҷуд мебошад. Коэффитсиенти маҷмуавии R2 = 0,999351 шаҳодат аз сифати 

баланди модели сохташуда медиҳад. Қимати миёнаи ММД - 90% аз омилҳои 

таҳлилии дар модели мазкур дида баромадашуда ташаккул дода мешавад. 

Муодилаи регрессияи маҷмуавӣ тибқи модели сохташуда чунин мебошад: 

У= 32771,42+0,336477Х1+2,020306Х2+3,52075Х3+1,302092Х4+0,03303Х7 

Аз ин лиҳоз, нишондиҳандаҳои модели мазкур ва муодилаи регрессияи 

маҷмуавиро ба назар гирифта, қиматҳои пешгӯишавандаи омилҳоро муайян 

месозем (ҷадвали 3.3.9). 

Ҷадвали 3.3.9. - Қиматҳои пешгӯишавандаи омилҳо тибқи таҳлили 

регрессионии сенариявӣ* 
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2012 36163,1 12541 1586 1020 1 501,6 5941 

2013 81051 26824 3608 2200 3 501,8 26484 

2014 136819,8 42249 6492 3300 6 679,8 66879 

2015 203911,2 62696 9240 4800 17 928,0 126896 

2016 273951,5 90910 10215 6100 28 411,5 231150 

2017 386605,8 132330 11994 7380 36 712,2 345420 

2018 497414,4 170751 15127 9100 55 820,1 475447 

2019 632800 220904 17312 12160 48 957,6 583296 

2020 755100 277389 20466 16740 50 864,4 706995 

2021 890100 349434 21474 19800 50 751,0 728847 

Пешгӯӣ 

2022 918619,7 340097,9 24102,7 19236 67 051,1 830127 

2023 1014843 376733,3 26348,4 21231,6 73 767,1 921107 

2024 1111066 413368,8 28594 23227,3 80 483,2 1012087 

2025 1207289 450004,3 30839,7 25222,9 87 199,3 1103068 

2026 1303513 486639,7 33085,4 27218,5 93 915,3 1194048 

2027 1399736 523275,2 35331,1 29214,2 100 631,4 1285028 

2028 1495959 559910,7 37576,8 31209,8 107 347,4 1376008 

2029 1592183 596546,1 39822,5 33205,5 114 063,5 1466988 

2030 1688406 633181,6 42068,1 35201,1 120 779,5 1557969 

*Сарчашма: муаллиф таҳия намудааст. 



163 
 

Ҳамин тавр, танҳо дар ҳолати бошиддат афзоиш ёфтани шумораи корхонаҳои 

саноатӣ, ки ҳамзамон, ба баланд гардидани шумораи коргарон, музди меҳнат, 

ҷойҳои корӣ алоқамандии зич дорад ва афзоиши шиддатноки маблағгузориҳо ба 

сармояи асосӣ дар саноат имконияти афзоиш ёфтани ҳаҷми ММД ҷой дорад. Дар 

навбати худ, тибқи таҳлили модели риёзӣ-иқтисодӣ, хулоса баровардан мумкин 

аст, ки танҳо бо афзоиш ёфтани миқдори корхонаҳои саноатӣ ва баланд гардидани 

маблағгузориҳо ба соҳаи саноат метавон ба нишондиҳандаҳои назаррас ноил 

гардид, ки албатта, болоравии миқдори корхонаҳо ва афзоиши маблағгузориҳо 

таъсири бевоситаи худро ба омилҳои дигар (шумораи коргарон, музди меҳнат) 

мерасонад. Таҳлили регрессионӣ ва коррелятсионӣ ва муодилаи регрессияи тибқи 

сенарияи тартибдодашуда нишон дод, ки дар ҳолати мавҷуд будани вобастагии 

зичи омилҳо дар маҷмуъ, зиёда аз 90%-и ММД ташаккул меёбад. Бояд дар назар 

дошт, ки омилҳои мазкур дар ҳамҷоягӣ (дар маҷмуъ) байни якдигар низ вобастагии 

хело зич (ниг. ба ҷадвали 3.3.8) доранд.  

Қайд кардан зарур аст, ки барои ба ин нишондиҳандаҳо расидан дар кишвар 

бояд стратегия, консепсия ва дигар шароитҳои меъёриву ҳуқуқӣ, маблағгузорӣ ва 

инфрасохторӣ барои ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ муҳайё карда шаванд. 

Дар ҳолати муҳайё гардидани шароитҳои маблағгузории ташаккул ва рушди 

кластерҳои саноатӣ, тибқи ҷадвали пешгӯишуда, аз ҳисоби зиёдшавии шумораи 

корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 3 маротиба ҳаҷми ММС-и кишвар низ 3 маротиба зиёд 

шуда, ҳаҷми ММД-и кишвар ба 2,2 маротиба зиёд мегардад, инчунин, ҷойҳои 

кории холӣ низ мутаносибан бо музди меҳнат ба 3,1 ва 2,8 маротиба афзоиш 

меёбанд. 

Зимни тадқиқи фасли сеюм чунин натиҷаҳо ва хулосаҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Муқаррар карда шуд, ки ба ҳайси фишанги молиявии механизми 

маблағгузории ташкили кластерҳои саноатии инноватсионӣ - маблағҳои худии 

ташкилотҳои дар оянда ташкилшавандаи кластерҳои инноватсионӣ, маблағҳои 

буҷетӣ (субсидияҳо), захираҳои қарзӣ ва дигари ҷалбшуда (барориши (эмиссияи) 

коғазҳои қиматнок, лизинг ва ғ.) баромад менамоянд; 
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2. Механизми алтернативии ташаккули кластерҳои саноатӣ таҳия гардида, 

ҳамчун сарчашмаҳо – маблағҳои худӣ, маблағҳои буҷетӣ, захираҳои қарзӣ ва дигар 

захираҳои ҷалбшуда, инчунин, таъсиси ниҳодҳои зарурии он низ тавсия шуд, ки 

аллакай дар таҷрибаи ҷаҳонӣ васеъ истифода мешаванд;  

3. Зарурати диверсификатсияи сарчашмаҳои дастгирии молиявӣ барои 

таъмини такрористеҳсоли васеъ ва фаъолияти самараноки иштирокчиёни 

кластерҳои инноватсионӣ ошкор шуда, муайян гардид, ки маблағгузории 

кластерҳои илмталаб метавонад ва бояд тавассути ҷалби ҳам маблағҳои буҷетӣ ва 

ҳам ғайрибуҷетӣ ба роҳ монда шуда, айни замон заминаи муносиби онро аз ҳисоби 

маблағҳои худии иштирокчиён ташкил намудан ба мақсад мувофиқ аст;  

4. Зимни таҳияи модели риёзӣ-иқтисодӣ муайян карда шуд, ки афзоиши 

миқдори корхонаҳои саноатӣ боиси афзоиши шумораи коргарон, музди меҳнат, 

афзоиши ММД, ММС гардида, таҳлили регрессионӣ ва коррелятсионӣ ва муодилаи 

регрессияи тибқи сенария таҳиягардида нишон дод, ки дар ҳолати мавҷуд будани 

вобастагии зичи омилҳо дар маҷмуъ, зиёда аз 90 %-и ММД ташаккул меёбад ва 

омилҳои мазкур дар ҳамҷоягӣ (дар маҷмуъ) байни якдигар низ вобастагии хело зич 

R2 =0,99 доранд; 

5. Муайян карда шуд, ки барои ба нишондиҳандаҳои пешгӯишуда расидан дар 

кишвар бояд стратегия, консепсия ва дигар шароитҳои меъёриву ҳуқуқӣ, 

маблағгузорӣ ва инфрасохторӣ барои ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ 

муҳайё карда шаванд. Дар ин ҳолат, тибқи ҷадвали пешгӯишуда, аз ҳисоби 

зиёдшавии шумораи корхонаҳои саноатӣ зиёда аз 3 маротиба, ҳаҷми ММС-и 

кишвар низ 3 маротиба зиёд шуда, ҳаҷми ММД-и кишвар ба 2,2 маротиба зиёд 

мегардад, инчунин, ҷойҳои кории холӣ низ мутаносибан бо музди меҳнат ба 3,1 ва 

2,8 маротиба афзоиш меёбанд. 

Зимни тадқиқи боби сеюм чунин натиҷаҳо ва хулосаҳои хусусияти 

навгонидошта ба даст омаданд: 

1. Вазифаҳои умумӣ оид ба такмили механизми маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон ошкор гардида, муайян карда шуд, ки 

барои ташкили кластерҳои рақобатпазири саноатӣ аз рӯи ҳисобҳои оптимистии 
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мутахассисон, аз 8 то 10 сол, аз рӯи пешгӯиҳои пессимистӣ - аз 12 то 25 солро дар 

бар гирифта, барои ташкили як кластери саноатии инноватсионӣ дар Тоҷикистон 

154 млн сомонӣ ва барои ташкили як макротехнология 20 млрд долл. ИМА зарур 

аст; 

2. Қонунияти ба таври назаррас камтар гаштани нақши давлат ошкор гардида, 

хусусиятҳои фарқкунандаи барномаи комплексии рушди кластерҳои саноатӣ 

муқаррар карда шуда, муайян гардид, ки омезиши афзалияту таваҷҷуҳ ба 

принсипҳои рақобат бояд дар доираи ташаккул, рушд ва татбиқи сиёсати кластери 

саноатӣ дар Тоҷикистон ба вазифаҳои муҳимтарин табдил гардад; 

3. Фишанги молиявии механизми маблағгузории ташкили кластерҳои 

инноватсионӣ ва механизми алтернативии ташаккули кластерҳои саноатӣ таҳия 

гардида, зарурати диверсификатсияи сарчашмаҳои дастгирии молиявии 

иштирокчиёни кластерҳои инноватсионӣ ошкор карда шуд. Муайян гардид, ки 

афзоиши миқдори корхонаҳои саноатӣ боиси афзоиши дигар омилҳо гардида, 

вобастагии зичи омилҳои мазкур дар ҳамҷоягӣ байни якдигар R2 =0,99 муқаррар ва 

муайян карда шуд, ки барои ба нишондиҳандаҳои пешгӯишуда расидан дар кишвар 

бояд стратегия, консепсия ва дигар шароитҳои меъёриву ҳуқуқӣ, маблағгузорӣ ва 

инфрасохторӣ барои ташаккул ва рушди кластерҳои саноатии инноватсионӣ 

муҳайё карда шаванд.  
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ХУЛОСА 

Гузаронидани таҳқиқот ба мо имконият медиҳад, ки хулосаҳо ва 

пешниҳодҳои зеринро баён намоем: 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 

1. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки гузариши иқтисодиёти Тоҷикистон ба 

навъи инноватсионии рушд танҳо вақте имконпазир мегардад, ки агар 

ҳамоҳангии иқтидори илмию таҳсилотӣ ва истеҳсолию кадрии мамлакатро 

таъмин кардан, нуктаҳои нави рушдро бунёд кардан, баланд бардоштани 

рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватанӣ, равона кардани фаъолияти 

марказҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва макотиби таҳсилоти олӣ ба маҷрои зарурӣ, 

муяссар гардад ва бо ҳамин ба рушди иқтисодиёти миллӣ таъсири фузунсоз 

расонида шуда, сармоягузориҳо ҷалб ва тақозою арза дар бозори меҳнат 

мутавозин карда шавад, ки ҳамаи ин ба шарти бунёди кластерҳои саноатӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон имконпазир мегардад  [1-М]; 

2. Дар натиҷаи омӯзиши таҳқиқотҳои илмӣ, таҳлили равишҳои асосӣ оид 

ба муайянкунии кластерҳо маънидоди муалифӣ оид ба класстерҳо пешниҳод 

шуд, ки тибқи он - кластер ин як қатори томи корхонаҳо, муассисаҳои 

таҳсилоти олӣ ва илмӣ-таҳқиқотӣ ва дигар сохторҳои кооператсияшударо 

мефаҳмонад, ки даври такрористеҳсолро дар як ҳудуди ҷудогардидаи 

иқтисодӣ таъмин намуда, аз ҷумла бо истеҳсоли таҷҳизот, хизматрасонӣ, 

таҳвили қисмҳои эҳтиётӣ машғул шуда, бо якдигар тавассути инфрасохтори 

ягона муттаҳид карда шуда, бо ҳамин иқтидори ҳамдигарро пурра месозанд ва 

баланд мебардоранд [2-М]; 

3. Зимни тадқиқот омилҳои боздоранда ва муосидаткунандаи 

маблағгузории кластеризатсияи саноатӣ дар Тоҷикистон муайян карда 

шуданд. Омилҳои боздоранда:  дастнорас будани бозорҳои байналмилалӣ 

барои аксари ширкатҳои ватанӣ бинобар паст будани рақобатпазирии онҳо; 

менеҷменти заиф; нокифоя инкишоф ёфтани сохторҳи ҳамгиршудаи ҳудудӣ; 

мустақилона аз уҳдаи таҳияи дурнамои рушди тиҷорати худ баромада 
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натавонистани бизнес-сохторҳо; таҳия нашудани механизми маблағгузории 

кластерҳои саноатӣ-инноватсионӣ; давомнокии аз ҳад зиёди боздеҳи 

сармоягузорӣ, ки пас аз даҳ сол самар медиҳад. Омилҳои мусоидаткунанда: 

ҷойгиршавии қулайи ҷуғрофии ҳудуди иқтисодӣ; ҷолибияти сармоягузории он 

барои сармоягузорони дохилӣ ва хориҷӣ; тараққикарда будани роҳи 

автомобилгард ва роҳи оҳан; истеҳсолоти калони модернизатсияшуда ва 

муассисаҳои илмӣ-тадқиқотии бонуфуз; барзиёдатии қувваи меҳнат ва ҳаҷми 

кифояи захираҳои илмию кадрӣ [2-М]; 

4. Дар асоси таҳлили методӣ роҳҳои такмили механизми маблағгузории 

ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ муайян карда шуд. Дар асоси 

заминаҳои баррасишудаи назариявӣ, таҷрибаи мамолики Ғарб ва хусусиятҳои 

Тоҷикистон, шароит ва имкониятҳо, инчунин дастгирии минбаъдаи молиявии 

рушди кластерҳои саноатии инноватсионӣ пешниҳод гардид [3-М]; 

5. Тадќиќот нишон медињад, ки гузариши иќтисоди Тољикистон ба шакли 

инноватсионии рушд имконпазир аст, агар њамоњангии иќтидорњои илмї-

маърифатї ва истењсолї-кадрии кишварро таъмин кардан имконпазир гардад, 

нуќтањои нави рушд ташкил карда шавад, раќобатпазирии 

истењсолкунандагони ватанї баланд бардошта шавад, фаъолияти марказњои 

илмї-тадќикотї ва муассисањои олии таълимї ба љараёни дуруст равана карда 

шавад, мабалаѓгўзорї љалб гардида арзаву таќозои бозори мењнат ба 

мувозинат оварда шавад, ки инњо имконпазиранд дар шароити ташаккули 

кластерњои саноатї дар Љумњурии Тољикистон [5-М]; 

6. Муайян гардид, ки дар заминаи таҷрибаи ИА, дар Тоҷикистон низ бояд 

бо иттиҳодҳои иқтисодие, ки дар самти ташкили фондҳо ва заминаҳои 

маблағгузории ташаккул ва рушди кластерҳои сантоатӣ ҳамкорӣ доранд, 

корҳо роҳандозӣ карда шаванд. Вобаста ба ин ањамияти махсусро дар худ 

мегирад, истифодаи таҷрибаи Британия Кабир љињати ташкили гурӯҳҳои 

таҳлилии корӣ оид ба ошкоркунии самтҳои афзалиятнок ва муҳими 

молиякунонии ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ дар ҷумҳурӣ, ки 

иқтидорҳои кластериро муайян намоянд [3-М];  
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7. Ошкор шуд, ки татбиқи таҷрибаи Австрия (ҳавасмандгардонии 

ҳамкориҳои узви кластерҳо), Италия (мутаҳид намудани ассосиатсияҳо) ИА 

(дастгирии давлатии кластерикунонӣ) ва Ҷопон (мубаддали технопаркҳо ба 

кластерҳо) - ро дар Тоҷикистон боиси самараи мултипликативии зиёдшавии 

кластерҳо мегардад, таҷрибаи технопаркҳо аллакай татбиқ шудааст ва 

гузариши онро таъмин намудан лозим аст [3-М]. 

Тавсияҳо оид ба истифодабарии амалии натиҷаҳо: 

4. Маблағгузории ғайрибуҷетии ташкили кластерҳои саноатию 

инноватсионӣ аз ҳисоби ҷалби маблағҳои хусусӣ, қарзҳои бонкӣ пешниҳод 

гардида, маълум карда шудааст, ки барои истеҳсоли маҳсулоти нав, таъсиси 

истеҳсолоти нав, воридоти таҷҳизоти технологӣ ва васеъгардонии фондҳои 

истеҳсолӣ тибқи маълумотҳои оморӣ дар соли 2021 дар соҳаҳои саноат 4,9 

млрд. сомонӣ маблағҳои дохилии корхонаҳо ва сармоягузорони хориҷӣ 

равона гардиданд. Ин маблағҳо ва маблағҳои дигари сармоягузорони 

хориҷиро метавон дар маблағгузории ташаккули кластерикунонии саноат 

истифода намуд [1-М]; 

5. Ошкор карда шуд, ки мувофиқи маълумоти оморӣ солҳои 2017 то 2019 

ва нимсолаи якуми соли соли 2020 дар ҷумҳурӣ 594 корхонаи саноатии нав бо 

таъсиси 8731 ҷойи кории нав сохта ва ба истифода дода шудаанд. Ин натиҷаҳо 

асосњои мусоиди ташаккули кластерҳои саноатии дорои сикли пурраи 

истеҳсолот - аз коркарди ашёи хом то маҳсулоти тайёрро фароҳам меоранд. 

Ин вазифањо мутобиќат менамоянд ба лоињаи таъсиси корхонаи коркарди 

пахта, коркарди нахи пахта то истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ (ресандагӣ, 

бофандагӣ, рангубор ва маҳсулоти дӯзандагӣ), таъсиси кооперативҳои аграрӣ 

бо истифодаи технологияњои муосир. Итминон меравад, ки ин кластери 

саноатї дар якљоягї бо Ширкати сармоягузории аграрии Синзян «Роҳи нави 

абрешим» - и Ҷумҳурии Мардумии Чин ташкил карда мешавад. Маблағи 

кулли сармоягузорӣ 200 млн доллари ИМА-ро дар бар мегирад [2-М]; 

6. Зарурати воридкунии тағйирот ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
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бораи ҷамъиятҳои саҳҳомӣ» бо дарназардошти зарурати кластеризатсяи 

саноатӣ дар кишвар асоснок карда шудааст – ҷамъиятҳои саҳомӣ (муассисони 

кластерҳои инноватсионӣ), ки ба сармоягузорӣ ниёз доранд, метавонанд, ки 

бо роҳи ҷойгиркунонии якумдараҷаи саҳмияҳои худ, яъне, бо роҳи обунаи 

ошкоро, саҳмияҳои иловагии худро ҷойгир намоянд. Муқаррар карда шуд, ки 

дар соҳаи саноат то ҳол ягон санадҳои стратегӣ ва барномаҳои давлатӣ дар 

самти ташаккули кластерикунонии саноатӣ таҳия нагардидаанд, лекин зиёда 

аз 20 барномаҳои рушди соҳаҳои саноат ва маблағгузории онҳо, ки ба 

ташаккули он метавонанд мусоидат намоянд, қабул гардидаанд [1-М]; 

7. Муқаррар карда шуд, ки корхонаҳои саноатии ҷумҳурӣ ҳанӯз ҳам 

наметавонанд, ки мустақилона афзалиятҳо ва самтҳои стратегии технологиро 

муайян намоянд ва дар ин маврид интихоби самтҳои ташаккули кластерҳои 

инноватсионии саноатӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ, мушкилоти зиёдро ба бор оварда 

истодааст. Тавсия омода карда шуд, ки дар кишвари мо, барои ҳавасманд 

кардани сармоягузориҳои хусусии венчурӣ ва ташаккули бозори сармояи 

венчурӣ, зарур аст, ки Фонди иноватсионии венчурӣ, ширкати венчурии 

Тоҷикистон ва фонди сармоягузории Тоҷикистон барои технологияҳои 

иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ таъсис дода шуда, аз соли 2023, равандҳои 

ташкили фондҳои ҳудудии венчуриро амалӣ карда шавад [3-М]; 

8. Зарурати ҳамгироии принсипҳои алоҳидаи татбиқшавандаи кластерӣ 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба як сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи 

кластеризатсия бо бартарии равиши инноватсионӣ, инчунин зарурати 

таъмини алоқамандии байниҳамдигарии механизмҳои дастгирии кластерҳо 

дар микро ва макросатҳ асоснок карда шудааст. Ҳалли вазифаҳои 

зикргардида, метавонад дар ташкил ва татбиқи сиёсати кластерии давлатӣ дар 

робита бо кластерҳои фазоӣ, саноати ғайримарказонидашуда ва ташаббусҳои 

кластерӣ замина гузорад [2-М];   

9. Муайян карда шуд, ки барои ташаккули кластерҳо мушкилоти 

ташкилию иқтисодӣ – маблағгузорӣ, институтсионалӣ мавҷуданд. Ошкор 
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карда шудааст, ки барои ташкили кластерҳои рақобатпазири саноатӣ-

инноватсионӣ дар ҷумҳурӣ, мувофиқи ҳисобҳои хушбинона ва навмедона 

мутаносибан аз 8-10 то 12-25  сол даркор аст. Механизми маблағгузории 

ташаккули кластерҳо ва макротехнологияҳо муайян карда шуд, ки тибқи он 

барои ташкили як кластери санаотии инноватсионӣ тибқи таҷрибаи 

Федератсияи Россия ба 154 млн. сомонӣ ваё 1 млрд. рубли Россия, тибқи 

таҷрибаи ИМА барои ташкили як макротехнология 20 млрд. долл. ИМА зарур 

аст [4-М]; 

10. Муайян карда шуд, ки равандҳои маблағгузорӣ ва ташаккули 

кластерҳо, дер ё зуд ба ба љараёнњои кластерикунонї дар Тоҷикистон таъсири 

худро мерасонад. Дар ин робита таљрибаи дар љањон љамъгардида ба 

љараёнњои саноатикунонї дар Тољикистон таъсири мусбии хулро мегузорад, 

ки ќисми таркибии он ташаккули кластерњои саноатї ба њисоб мераванд.  

Њамзамон Тољикистон аз маќоми кишвари махсусгардонидашуда ба истењсол 

ва содироти ашёи хом мебарояд.  Дар баробари ин кишвар дар як муддати 

нисбатан дароз пахта, алюминийи аввалия ва дигар мањсулотњоро содирот 

менамояд. Дар кишвар имкониятҳои васеи ташаккули кластерҳои саноатии 

инноватсионӣ аз њисоби муттањиднамои ва маблаѓгўзории ширкатњои 

хориљии истеъмолкунанда, ки ин мањсулотњоро содир менамоянд ба вуљуд 

меояд [3-М]; 

11. Қонунияти ба таври назаррас камтар гаштани нақши 

маблағгузории давлат барои ташкили кластеризатсияи саноатӣ дар 

кишварҳои рушдёбанда нисбат ба кишварҳои постиндустриалӣ ошкор карда 

шуд. Барномаи қайдгардидаи давлатии рушди кластеризатсия бояд ба ҷалби 

тамоми иштирокчиёни равандҳои кластерӣ ва бартарафсозии тақсимоти 

яктарафаи бонусҳои дастгирии давлатӣ, риоя намудани принсипҳои рақобати 

бозорӣ равона карда шавад, ки ба таври фузунсоз метавонад самараи 

амалисозии барномаи комплексии давлатиро оид ба кластерикунонӣ дар 

Тоҷикистон баланд бардорад [1-М];  

12. Механизми алтернативии ташаккули кластерҳои саноатӣ таҳия 
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гардид. Дар рисола дар баробари сарчашмањои анъанавии маблаѓгўзорї - 

маблағҳои худӣ ва буҷетӣ, захираҳои қарзӣ ва дигар захираҳои ҷалбшуда, 

инчунин љалби воситањои фондњои байналмиллалии рушд, ба монанди 

фондњои венчурї, таъсиси ниҳодҳои зарурии он низ тавсия шуд, ки аллакай 

дар таҷрибаи ҷаҳонӣ васеъ истифода мешаванд [6-М]; 

13. Зимни таҳияи модели риёзӣ-иқтисодӣ, муайян карда шуд, ки афзоиши 

миқдори корхонаҳои саноатӣ боиси афзоиши шумораи коргарон, музди 

меҳнат, афзоиши ММД, ММС гардида, таҳлили регрессионӣ ва 

коррелятсионӣ ва муодилаи регрессияи тибқи сенарияи таҳиягардида нишон 

дод, ки дар ҳолати мавҷуд будани вобастагии зичи омилҳо дар маҷмуъ, зиёда 

аз 90 % - и ММД ташаккул меёбад ва омилҳои мазкур дар ҳамҷоягӣ (дар 

маҷмуъ) байни якдигар низ вобастагии хело зич R2 =0,99 доранд. Муайян 

карда шуд, ки барои ба нишондиҳандаҳои пешгӯишуда расидан, дар кишвар 

бояд Стратегия, консепсия ва дигар шароитҳои меъёриву ҳуқуқӣ, 

маблағгузорӣ ва инфрасохторӣ барои ташаккул ва рушди кластерҳои саноатӣ 

муҳайё карда шаванд [7-М]; 

Ҳамин тариқ, маҷмуи тавсияҳои илмию методӣ, чорабиниҳои мақсаднок 

ва пешниҳодҳои амалӣ таҳия карда шуданд, ки татбиқи онҳо, ба андешаи мо, 

боиси такмил ва муносибгардонии механизми маблағгузории ташаккул ва 

рушди кластерҳои саноатӣ дар Тоҷикистон мегарданд. 
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