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ФЕҲРИСТИ ИХТИСОРАҲО 

АСЕАН- аз калимаи англисии ASEAN. Шакли кутоњшудаи Association 

of South East Asian Nations 

АТЭС - Њамкории иќтисодии Осиё ва Уќёнуси Ором 

БОР - Бонки Осиёгии Рушд 

БОСИ - Бонки Осиёгии Сармоягузории Инфрасохторӣ 

БРИКС- аз калимаи англисии BRICS. Шакли кўтоњшудаи Brazil, Russia, 

India, China, South Africa 

ЕАЭС - Иттиҳоди иқтисодии АвруОсиё 

ИА - Иттињоди Аврупо 

ИБ - Иттињодияи байнибонкї 

ИДМ - Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил  

ИМА - Иёлоти Муттаҳидаи Амрико  

КОА - Комиссияи олии аттестатсионӣ  

ЛАГ - Лигаи давлатњои араб  

МЕРКОСУР – Бозори умумии Амрикои Љанубї 

ММД - Маҷмуи маҳсулоти дохилӣ  

МОИ - Минтақаҳои озоди иқтисодӣ  

НАТО- аз калимаи англисии NATO. Шакли кўтоњшудаи North Atlantic 

Treaty Organization 

НАФТА - Созишномаи тиҷорати озоди Амрикои Шимолӣ 

НОБ - Неругоњи обии барќї 

ОМ - Осиёи Марказї 

ОПЕК - Ташкилоти мамлакатҳои содиркунандаи нафт  

СПАД - Созмони Паймони  Амнияти Дастаљамъї 

САЊА - Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо 

СММ - Созмони Милали Муттаҳид  

СМР - Стратегияи миллии рушд  

СЊИ - Созмони њамкории иќтисодї  

СУС - Созмони Умумиҷаҳонии Савдо 
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СҲИР - Созмони Ҳамкории Иқтисодї ва Рушд  

СҲШ - Созмони Ҳамкории Шанхай 

CASA-1000- Шакли кўтоњшудаи Central Asia – South Asia 

COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 

ТВЕА –аз калимаи англисї ТВЕА. Шакли кўтоњшудаи Tebian Electric 

Apparatus 

ТРАСЕКА - Барномаи ҳамкории байналхалқї байни Иттињоди Аврупо ва 

мамлакатҳои шарик оид ба ташкили долони нақлиётии Аврупо - Қафқоз - 
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TIR – Наќлиёти байналмилалии автомобилї 

ХБА - Хазинаи байналмилалии асъор 

ҲРУ - Ҳадафҳои рушди устувор  

ЦАРЭС – аз калимаи англисии CAREC - Central Asia Regional Economic 
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МУЌАДДИМА 

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар шароити рушди муносибатҳои 

иқтисодии байналмилалӣ яке аз омилҳои муҳими таҳкими муносибатҳои 

судманди иқтисодї байни кишварҳо иттиҳодияҳои байналмилалии 

минтақавӣ мебошанд. Яке аз чунин иттиҳодияҳои байналмилалии минтақавӣ 

имрӯз Созмони ҳамкории Шанхай (СҲШ) мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ки сиёсати дарҳои боз эълон кардааст ва барои рушди равандҳои ҳамгироӣ 

талош мекунад, яке аз муассисони ин созмон маҳсуб меёбад. 

Дар шароити муосири номуайянии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ барои 

ҷомеаи муосир таҳдиду мушкилоти нав ба миён меоянд, ки барои асри ХХ 

хос набуданд. Бар асоси ин ҳама кишварҳо ба иттиҳодияҳои минтақавӣ ва 

байналмилалӣ такя намуда, барои пешгирӣ аз хатарҳои муосир ва нигоҳ 

доштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ кўшиш менамоянд. 

Дар чунин шароит таҳкими муносибатҳои байнидавлатӣ муҳимтарин 

шарти пешгирии хавфњо ва таҳдидҳои муосир ба њисоб меравад. СҲШ 

ҳамчун як созмони кушоде, ки ба ҳамкориҳои васеи байналмилалӣ 

нигаронида шудааст ва ҳамчун созмони модели нави ҳамгироии минтақавӣ 

метавонад ба рушди минбаъдаи минтақа ва вазъ дар тамоми ҷаҳон таъсири 

назаррас расонад.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки созмонҳои байналмилалии 

минтақавӣ аз захираҳои истифоданашуда метавонанд самараноктар 

истифода баранд. Ин ба энергетика, нақлиёт, рушди соҳаҳои инноватсионӣ, 

илм ва технология низ дахл дорад. Ҳамчун созмони байналмилалии 

минтақавӣ СҲШ дорои потенсиали бузурги иқтисодї мебошад, ки дар оянда 

метавонад ба рушди иқтисодиёти кишвар таъсири назаррас расонад. Ба 

аќидаи коршиносон, кишварҳои узви СҲШ дорои қаламрави бузурги ҷаҳон, 

қариб 50% аҳолӣ, 25% захираҳои кашфшудаи захираҳои табиӣ, 10% 

потенсиали саноатии ҷаҳон мебошанд. Воқеан тамоюлҳои рушди ин созмон 

дар солҳои охир ва вазъи ташаккули модели нави ҳамгироии иқтисодӣ дар 
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формати СҲШ нишон медиҳанд, ки марҳилаҳои мушаххас ва ҳадафҳои 

рушди хешро доро мебошад. 

Аз ин рӯ, густариши равобити мутақобилан судманди иқтисодӣ бо 

СҲШ барои кишварҳои узви созмон, бахусус барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 

нигоҳи ҳамкориҳои созанда дар шакли модели нави ҳамгироии иқтисодӣ 

судманд аст. Дар ин њолат амалї гардидани манфиатњои Љумњурии 

Тољикистон дар шароити ташаккули модели нави њамгироии иќтисодї 

бевосита ба омилњои дохилї ва берунї вобаста мебошад. Татбиқи онҳо бо 

ҳамкории мутақобилан судманд бо кишварҳои хориҷи наздику дур, бахусус 

бо кишварҳои узви СҲШ дар шароити рушди ҷаҳонишавӣ зич алоқаманд аст. 

Аз ин рӯ, рушди муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва ҳамкории 

мутақобилан судманд бо субъектҳои хоҷагидор дар самти татбиқи 

манфиатҳои миллӣ вазифаи аввалиндараҷаи давлат ба њисоб меравад. 

Манфиатҳои густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ, энергетикӣ ва 

сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ дар заминаи 

манфиатҳои миллӣ ба ҳалли ҳадафҳо ва вазифаҳои стратегии кишвари мо, ки 

рушди устувори иқтисодии онро таъмин менамоянд, зич алоқаманд мебошад. 

Ҳамин тариқ, муайян намудани масъалаҳои мушаххаси рушди ҳамкориҳои 

иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои СҲШ дар робита ба татбиқи 

манфиатҳои миллӣ яке аз вазифаҳои таъхирнопазири тадқиқоти назариявӣ ва 

амалӣ мебошад. 

Сарфи назар аз аҳаммияти рушди равандҳои ҳамгироӣ, равишҳои 

муайян кардани СҲШ ҳамчун модели нави ҳамгироии иқтисодӣ аз 

ташаккули омилҳои нави рушд дар низоми муосири муносибатҳои иқтисодии 

байналмилалӣ шаҳодат медиҳанд. Дар ин самт масъалаҳои ҳамкории 

сармоягузорӣ, татбиқи иқтидори транзитӣ ва энергетикии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун шарти зарурии воридшавии муваффақона ба иқтисоди 

ҷаҳонӣ аз масъалаҳои муҳимтарини илми ватанӣ ба шумор меравад. Бар 

асоси ин, мавҷудияти ҳамкории зичи кишварҳои узви СҲШ, татбиқи 
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лоиҳаҳои муштарак ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд аҳаммияти мавзуи 

тадқиқотро муайян мекунад. 

Дараҷаи тањќиќи мавзуи илмӣ. Масъалаҳои рушди муносибатҳои 

тиҷоратию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои узви СҲШ мавзуи 

тадқиқоти ҷиддии илмии иқтисоддонҳои ватанӣ мебошанд. Масъалаҳои 

ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва рушди ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ 

дар Тоҷикистон дар корҳои А. Солеҳзода, А. Ҳакимова, Д.О. Ќандиёрова, 

Л.Х. Саидмуродов, М.Н. Худоев, Н. Ќаюмов., Н. Дилшод, Р. Алимов, Р.М. 

Мирбобоева, Р. Кинжаева, С.Б. Шарифова, Т. Усмонова, Т.Н. Назарова, 

У.А. Асрорзода, Ф.Љ. Бобоев, Њ. Умаров, X. Холиқназар ва дигарон баррасї 

гардидаанд. 

Ҳангоми таҳияи муқаррароти асосии кори диссертатсионӣ заминаи 

назариявии тадқиқот дар соҳаи муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва 

ташкилии минтақавӣ корҳои бунёдии А.В. Чаянова, А.С. Булатова, А.Э. 

Сериккалиева, Г.М. Костюнина, И.П. Фаминский, М.Ю. Головнина, 

Н.Ҷоши, Р.И. Хасбулатов, Т.А. Холида, Т.С. Тараканова, Э.Д. Платонова, 

Э.И. Иншакова, Ю.В.Шишкова ва ғайрањо ташкил додаанд. 

Проблемаҳои ҳамкории иқтисодии кишварҳои СҲШ дар асарҳои чунин 

олимон, ба мисли К. Байзакова, М.С. Байдурин, А.И. Быков, Т.В. Воронина, 

Э.И. Иншакова, В.Г. Когут, Н.С. Москалев, С.В. Пчеолкин, А.Г. Потеенко, 

А.В. Тимофеев, И.А. Фадеева, Х.Л. Чжао ва дигарон баррасї гаштаанд. 

Тањќиќоти монографияи олими тоҷик Р.Қ. Олимов, ки “Созмони 

ҳамкории Шанхай: ташаккул, рушд, дурнамо" унвон дорад, мавриди омўзиш 

ќарор дода шуда, љолиб арзёбї гардид. Дар кори мазкур диққати асосӣ ба 

масъалаи рӯйдодҳои асосии фаъолияти СҲШ дода мешавад. Қисми муҳими 

монография бахши “Созмон дар саволу ҷавоб” мебошад, ки дар бораи 

ҷанбаҳои асосӣ ва амалияи фаъолияти СҲШ тасаввурот медиҳад. 

Инчунин кори диссертатсионии Х. Холиқназар, ки ба мавзуи 

“Фаъолияти Љумњурии Тољикистон дар љараёни ташаккулёбї ва рушди 

Созмони Њамкории Шанхай (1996-2004)” бахшида шудааст, ба омӯзиши 
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фаъолияти гуногунҷанбаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ташаккул ва 

рушди Созмони ҳамкории Шанхай равона гардидааст. Дар рисолаи Х. 

Холиќназар таваҷҷуҳи хосса ба ҳаллу фасли масъалаҳои сарҳадии байни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Мардумии Чин дар доираи фаъолияти 

«Панҷгонаи Шанхай», ташаккул ва рушди СҲШ, мавқеи он дар таъмини 

амнияти минтақавӣ ва рушди устувори кишварҳои узви созмон то даврањои 

2004, инчунин, дурнамои рушди он дода мешавад. 

Дар рисолаи илмии У. Асрорзода, ки “Рушди њамкорињои тиљоративу 

иќтисодї байни Љумњурии мардумии Чин ва кишварњои Осиёи Марказї” ном 

дорад, баъзе љабњањои њамкории ЉТ дар доираи СЊШ баррасї гардидааст. 

Дар рисолаи мазкур ањаммияти махсус ба масъалањои рушди робитаҳои 

тиҷоратию иқтисодӣ байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҶМЧ дода 

мешавад. 

Аммо оид ба проблемаи њамкорињои судманди иќтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар доираи СҲШ аз нуќтаи назари татбиќи манфиатњои кишвар 

дар адабиёти иқтисодии ватанӣ асарҳои илмӣ нисбатан кам нашр шудаанд. 

Умумитарин корҳои назариявие, ки ба омӯзиши заминаҳо, роҳҳо, 

самтҳо, механизми ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ 

бахшида шудаанд, корҳои илмии Р. Олимов, У.С. Асрорзода, Н. Дилшодӣ, 

М.Х. Донаева, М.М. Исмоилов, М. Каримова, Б.Х. Мањадёров, Ф.Р. Тулаев, 

Х. Холиќназар, Б. Ҳакимов, С. Шарипов ва дигарон мањсуб меёбанд. 

Дар асарҳои ин муаллифон мушкилоти ҳамкориҳои иқтисодӣ бо 

кишварҳои СҲШ баррасӣ шуда, хусусиятҳои равандҳои рушди ҳамгироӣ ва 

рушди муносибатҳои байнидавлатӣ дар фазои созмон тањлил гардидаанд. 

Сарфи назар аз он ки дар адабиёти илмии ватанӣ ҳамкориҳои 

иқтисодии кишварҳои СҲШ ба таври васеъ омӯхта шудаанд, масъалаҳои 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва рушди муносибатҳои байнидавлатӣ дар 

фазои созмон, омӯзиши ҳамаҷониба оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ 

ва сармоягузорї аз нуќтаи назари татбиќи афзалиятњои миллї гузаронида 

нашудааст. 
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Ҳамаи ин камбудиҳо муаллифро водор сохт, ки ба рушди муносибатҳои 

судманди тиҷоративу иқтисодӣ, инчунин, сармоягузорӣ бо кишварҳои узви 

СҲШ дар заминаи баррасии манфиатњои миллї таваҷҷуҳи махсус зоҳир 

намояд. 

Дар баробари ин, дар шароити муосири рушди иқтисоди ҷаҳонӣ, 

масъалаҳои рушди муносибатҳои байнидавлатӣ аҳаммияти махсус пайдо 

мекунанд. Њамаи ин интихоби мавзуи тадқиқот ва таҳияи заминаи 

консептуалии рушди ҳамкориро дар фазои СҲШ муайян кард. Ҷанбаҳои 

асосии назариявӣ ва методологӣ, инчунин, ҷанбаҳои илмӣ ва амалии 

ҳамкориҳои созандагиву судманди иқтисодӣ сазовори таҳқиқоти 

ҳамаҷонибаи минбаъда мебошанд. 

Ҳалли мушкилоти ҳамкориҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

кишварҳои СҲШ бояд аз нуқтаи назари рушди љараёнњои њамгирої ва 

таҳкими ҳамкориҳо дар заминаи татбиќи манфиатњои кишвар баррасӣ 

шавад. Масъалаҳои ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва густариши 

ҳамкориҳои интегратсионии кишвар дар доираи СҲШ низ такмилро тақозо 

мекунанд. Зарурати муносибати систематикӣ ба ташаккул ва рушди 

ҳамкорињои судманди тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ дар доираи 

СҲШ ҳадафҳо ва вазифаҳои ин тадқиқотро пешакӣ муайян кардаанд. 

Робитаи тањќиќот бо барномањо (лоињањо) ва мавзуъњои илмї. 

Мундариҷа ва муқаррароти рисола ба самтҳои асосии тадқиқоти бунёдӣ ва 

амалии Қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои 

афзалиятноки тадқиқоти илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои солҳои 2016-2020 ва 2021-2025”, аз ҷумла Стратегияи миллии рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, Барномаи миёнамўњлати 

рушди Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016-2020, Стратегияи рушди 

СЊШ то соли 2025, Барномаи њамкорињои бисёрљонибаи тиљоратию 

иќтисодии давлатњои аъзои СЊШ, инчунин, самтњои тадќиќотии Донишгоњи 

давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон мутобиќат мекунад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Маќсади таҳқиқот. Ҳадафи рисола муайян намудани равандњои 

њамгироии иќтисодї ва татбиќи манфиатњои иќтисодии ЉТ дар заминаи 

густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварњои СЊШ дар шароити муосир 

мебошад. 

Вазифањои таҳқиқот. Барои расидан ба ин ҳадафњо вазифаҳои зерин 

гузошта шудаанд: 

- тањия ва асосноккунии модели нави њамгироии иќтисодии минтаќавї 

дар шароити муосир дар мисоли СЊШ; 

- ошкор намудани мавқеи СҲШ дар низоми муносибатҳои 

байналмилалии иқтисодӣ ва људо кардани марњилањои асосии ташаккул ва 

рушди њамгироии иќтисодии давлатњои аъзои СЊШ; 

- муайян намудани манфиатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар 

доираи модели нави њамгироии иќтисодї; 

- асоснок намудани СЊШ њамчун механизми муњимтарини танзими 

љањони бисёрќутбї ба воситаи њамкорињои судманди созандагї;  

- тањлили ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

фазои СҲШ ҳамчун кишвари таъсисдињандаи он; 

- муайян намудани имкониятњои СЊШ њамчун модели нави њамгироии 

иќтисодї дар мубориза бар зидди тањдидњои глобалї; 

- ошкор намудани механизмњои ҳамкориҳои сармоягузорӣ, транзитї-

коммуникатсионї, энергетикї ва тиљоративу иќтисодии СЊШ; 

- тањлил намудани ҳамкории иқтисодии Љумњурии мардумии Чин 

њамчун давлати абарќудрати СЊШ бо кишварҳои Осиёи Марказї, аз љумла 

Љумњурии Тољикистон; 

- муайян намудани манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми 

рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ. 

Объекти тањќиќот маҷмуи њамкорињои мутаќобилан судманди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ ҳамчун шарти муњими татбиќи 
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манфиатњои иќтисодии кишвар дар шароити ташаккулёбии модели нави 

њамгирої.  

Мавзуи таҳқиқотро тамоюли равандњои хамгироии иќтисодї дар фазои 

СЊШ, ки барои татбиќи афзалиятњои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсиррасонанд, ташкил менамоянд. 

Фарзияи тањќиќоти илмї аз он иборат аст, ки ташаккулёбии равандњои 

њамгироии иќтисодї дар њавзаи СЊШ ва берун аз он барои рушди 

њамкорињои мутаќобилан судманд ва таъмини бехатарии сиёсиву иќтисодї 

мусоидат мекунанд.  

Асосњои назариявии тањќиќот. Асарҳои классикони илми иқтисод, 

корњои олимони иқтисоддони ватанӣ ва хориҷӣ оид ба рушди љараёнњои 

њамгироии иќтисодї, муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ, сармоягузорї 

заминањои назариявии тањќиќотро ташкил додаанд. 

Асосњои методологии тањќиќот. Барои ноил шудан ба маќсад ва 

вазифањои рисола усулњои умумии илмї: тањлил, синтез, равиши диалектикї, 

усули пешгўї, усулњои институтсионалї ва иќтисодї-оморї истифода 

шудаанд. Дар таҳияи нуктаҳои илмии кори рисола усулҳои тадқиқотие, ки 

дар назарияи муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ истифода мешаванд, 

назарияи њамгирої, таҳлили системавӣ, таҳлили муқоисавӣ аҳаммияти калон 

доранд. Истифодаи ин усулҳо имкон дод, ки мавқеи СҲШ дар низоми 

муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ муайян карда, ҳамкориҳои 

тиҷоратию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, афзалият ва манфиатҳои 

иқтисодии кишвар дар шароити инкишофи босуръати њамгироии 

байналхалќї ва минтаќавї аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда шавад.  

Сарчашмаи маълумот. Сарчашмаи тадқиқот санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

рушди сиёсати хориҷӣ, маълумоти омории Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Бонки миллии Тоҷикистон, Вазорати рушди иқтисод 

ва савдои ЉТ, Вазорати молияи ЉТ, ҳисоботи созмонҳои байналмилалӣ ва 

маводи электронии онҳо мебошанд. 
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Таҳқиқот, инчунин, бар асоси маводи расмӣ, санадҳо ва қарордодҳо дар 

чаҳорчӯбаи СҲШ, суханрониҳои сарони давлатҳо, вазирони корҳои хориҷӣ, 

сиёсатмадорон ва арбобони давлатии кишварҳои узви СҲШ таҳия шудааст. 

Аз муҳимтарин ҳуҷҷатҳои тањқиқоти диссертатсия сарчашмаҳои асосӣ 

Оинномаи СҲШ, Стратегияи рушди СҲШ то соли 2025, созишномаҳои СҲШ 

ва дигар санадҳои ҳуқуқии давлатҳои алоҳидаи аъзои СҲШ мебошанд, ки 

муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷонибаро танзим мекунанд. 

Пойгоњи тањќиќот. Кори диссертатсионӣ дар кафедраи иқтисоди ҷаҳон 

ва тиҷорати байналмилалии факултети муносибатҳои иқтисодии 

байналмилалии Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар 

солњои 2014-2022 анҷом дода шудааст. Давраи иҷрои кори диссертатсионӣ 

солҳои 2014-2022-ро дар бар гирифта, дар доираи корњои илмиву тањќиќотии 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон дар самти «Асосњои 

назариявї ва методологии ташаккули модели индустриалї-инноватсионии 

рушди иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон дар шароити љањонишавї» ва 

инчунин, дар доираи саноатикунонии босуръат, ташаккул ва истифодаи 

технологияњои нави истехсолї, таќвияти истифодаи намудњои гуногуни 

энергия, таљдиди самаранок ва таќвияти инфрасохтори мављудаи саноатї ва 

роњњои интиќоли захирањо ба соњаи саноат, истифодаи оќилонаи захирањо, 

системањои наклиётї-логистикї, технологияњои инноватсионии рушди онњо, 

таќвияти иќтидори транзитии кишвар ва рушди сиёсати хориљї, ки дар 

«Самтњои афзалиятноки тањќиќоти илмї ва илмию техникї дар Љумњурии 

Тољикистон барои солњои 2021-2025» инъикос гардида, бо ќарори Њукумати 

Љумњурии Тољикистон аз 26 сентябри соли 2020, тањти №503 тасдиќ 

гардидааст, иљро шудааст.  

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертатсионї иборат аст аз асоснок 

кардани муқаррароти назариявӣ ва методологӣ оид ба рушди босамари 

муносибати иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ ва таҳияи 

чораҳои илмӣ ва амалӣ оид ба беҳтар намудани ҳамкориҳои мутақобилан 
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судманд ва созанда бо кишварҳои аъзои созмон ва дар заминаи он татбиќи 

манфиатњои иќтисодии кишвар. 

Натиљањои асосие, ки унсурњои навоварии илмии тадќиќотро дар бар 

мегиранд, аз инњо иборатанд: 

- дар асоси омўзиши консепсияи мактабњои мухталиф ва олимони 

ватаниву хориљї оид ба ташаккулёбии љараёнњои њамгироии иќтисодї 

аќидаи ташаккулёбии модели нави њамгирої дар заминаи СЊШ ошкор 

мегардад; назарияњои гуногун оид ба модели мазкур љабњањои назариявии 

рушди њамгироии иќтисодии байналмилалї барои муайян намудани наќш ва 

маќоми он дар рушди муносибатњои иќтисодии байналмилалї ва 

ташаккулёбии њамгироии иќтисодї имконият медињанд, ки самтњои 

афзалиятнок ва маќсади асосии њамгироии иќтисодї дар тањкими 

муносибатњои мутаќобилан судманд исбот гардад; 

- навъҳои асосии ташаккул ва рушди ҳамгироии иқтисодии кишварҳои 

СҲШ дар асоси модели нави ҳамгироӣ дар шароити муосир муайян карда 

шудаанд, ки аз марҳилаҳои зерин иборатанд: 

а) марњилаи якум, назар ба шаклњои классикии њамгироии минтаќавї, 

пеш аз њама, ба бунёди таъминоти инфрасохтории њамгироии давлатњои 

СЊШ дар заминаи таъсис ва татбиќи лоињањои байналмилалии энергетикї ва 

наќлиётї асос меёбад; 

б) марњилаи дуюм, хусусиятњои модели нави њамгироии давлатњои 

СЊШ-ро дар асоси тавсеаи робитањои интегратсионии давлатњое, ки ба 

бандарњои байналмилалї дастрасї надоранд, муайян мекунад (надоштани 

роњ ба бањр); 

в) марҳилаи сеюм, ташаккули фазои ягонаи иқтисодиро ҳамчун ҳадафи 

дарозмуддати иттиҳодияҳои ҳамгироӣ дар доираи СҲШ дар бар мегирад; 

г) марњилаи чорум, ки ба тавсеаи робитањои тиљоратї, иќтисодї, 

коммуникатсионї ва сармоягузории давлатњои СЊШ асос ёфтааст, 

ташаккули шакли нави муносибатњои асъориро дар асоси 

њисоббаробаркунии байни давлатњои ба гурўњи њамгирої дохилшаванда -  
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ҳисоббаробаркуниҳо бо асъори миллӣ бо таъсири бартарии юани чинӣ ва 

рубли русиро дар назар дорад. 

-методологияи тањќиќи рушди СЊШ дар заминаи модели нави 

њамгироии иќтисодї имкон медињад, ки манфиатњои иќтисодии Љумњурии 

Тољикистон, аз ќабили аз бунбасти коммуникатсионї баромадан ва ба 

кишвари транзитї табдил додани он, таъмини амнияти энергетикии кишвар 

ва татбиќи имкониятњои бартаридошта дар истењсоли энергияи сабз дар 

минтаќаи Осиёи Марказї;  

 - исбот шудааст, ки СҲШ ҳамчун як лоиҳаи ояндадори ҳамгироии 

иќтисодї метавонад ба вазъияти ҷаҳон дар низоми муносибатҳои 

байналмилалӣ таъсири мустақим расонад; аз ҷиҳати илмӣ асоснок карда 

шудааст, ки манфиатњои кишварҳои СҲШ, аз он љумла Љумњурии 

Тољикистон, ки имкониятҳои азими ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

доранд, қодиранд ин созмонро ба яке аз механизмҳои муҳимтарини танзими 

ҷаҳони бисёрқутбӣ табдил диҳанд; 

- бори аввал таҳлили маљмуии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фазои СҲШ ҳамчун таъсисдињандаи яке аз 

кишварњои асосии ин созмон, ки манфиатњои онњо дар раванди њамгироии 

иќтисодї бартарият доранд, гузаронида шуд; дар ин замина, самтҳои асосии 

тиҷорати мутақобилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ, аз он 

љумла тавсеаи њавзаи он аз њисоби ќабули иштирокчиёни нав муайян карда 

шуда, имконияти истифодаи лоиҳаҳои энергетикӣ ва инфрасохторӣ дар 

рушди ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои СҲШ, истифодаи оқилонаи 

захираҳои табиӣ, инчунин, истифодаи самараноки иқтидорҳои нави 

истеҳсолӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёти кишвар исбот карда шуданд; 

- имкониятҳои модели нави ҳамгироӣ дар мисоли СҲШ барои 

муқовимат ба хатарњои глобалӣ, ба мисли COVID-19 аз тарафи кишварҳои 

хурди узви гурӯҳи ҳамгироӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор карда 

шуд; дар ин замина, таъсири тањдиди глобалї ба кишварњои њавзаи СЊШ 

ошкор гардида, барои кам намудани зарар тадбирњои зиддибуњронї бо такя 
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ба њамкорињои судманди молиявию иќтисодї ва муборизаи муштарак дар 

ќаламрави СЊШ асоснок карда шуд; ошкор гардид, ки пешгирии тањдидњои 

глобалии муосир фаќат дар асоси тањкими рушди њамкорињои судманди 

иќтисодии СЊШ имконпазир мебошад; 

- рушди механизми ҳамкориҳои сармоягузорӣ, транзитї-

коммуникатсионї, энергетикї ва тиљоративу иќтисодии СЊШ ҳамчун омили 

тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои аъзои он, аз љумла Љумњурии 

Тољикистон муайян карда шуданд; дар диссертатсия нишон дода шудааст, ки 

кишвари мо ҳамчун пули транзитӣ ва дорои иќтидори васеи энергетикї дар 

њавзаи “Як камарбанд, як роњ” ба воситаи рушди њамкорињои судманд дар 

сохтан ва истифодаи роњњои байналмилалї, иќтидорњои энергетикї, 

нуќтањои логистикї барои рушди муносибатњои тиљоративу иќтисодї хизмат 

мекунад; инчунин, манфиатњои миллии Љумњурии Тољикистон њамчун 

кишвари ретсипиенти инвеститсионї дар ќаламрави СЊШ арзёбї карда шуд; 

- ҳамкории иқтисодии Љумњурии Мардумии Чин - давлати абарќудрати 

СЊШ бо кишварҳои Осиёи Марказї, аз љумла Љумњурии Тољикистон арзёбї 

гардида, масъалаҳои расонидани кумаки молиявї барои иҷрои лоињањои 

бузурги чинӣ, аз ҷумла татбиқи лоињаи “Як камарбанд, як роҳ”, ки метавонад 

самаранокии ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказиро афзоиш 

диҳад, баррасӣ шуданд; тавзеҳ дода шуд, ки бо кумаки лоиҳаҳои калонҳаҷм 

ва татбиқи барномаҳо дар доираи СҲШ, Чин барои воридшавии минбаъдаи 

кишварњои аъзои СЊШ ба фазои ягонаи иќтисодї шароити мусоиди 

иќтисодиву сиёсї муњайё менамояд; 

- манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низоми рушди ҳамкориҳои 

иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ муайян карда шуданд; самтҳои афзалиятноки 

беҳбудии ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ собит шуданд, 

ки дар афзоиши робитаҳои тиҷорати хориҷӣ, афзоиши гардиши сармояи 

хориҷӣ, шиддат гирифтани сиёсати содирот, воридшавии технологияњои нав 

ва ғайра ифода ёфтаанд; исбот шудааст, ки татбиқи самтҳои афзалиятноки 

муносибатњои њамаљонибаи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи ҳамкориҳои 
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иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ имкон медиҳад, ки мавқеи кишвар дар низоми 

муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ мустаҳкам карда шавад; дар ин замина, 

тадбирҳо ҷиҳати беҳтар намудани ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии кишвар 

тавассути тавсеаи фаъолияти СҲШ пешниҳод шудаанд.  

Нуктаҳои ба ҳимоя пешнињодшаванда:  

- љабњањои назариявии ташаккулёбии њамгироии иќтисодии СЊШ 

њамчун модели нави њамгироии иќтисодии минтаќавї дар замони муосир; 

- таснифоти марњилањои асосии рушди СЊШ њамчун модели нави 

њамгироии иќтисодии минтаќавї; 

- њамоњангсозии (сопряжение) манфиатњои иќтисодии Љумњурии 

Тољикистон ба манфиатњои кишварњои аъзои СЊШ; 

- њамгироии иќтисодї дар доираи СЊШ њамчун механизми 

муҳимтарини ташаккулёбии ҷаҳони бисёрқутбӣ дар замони муосир; 

- маљмуи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

фазои СҲШ ҳамчун кишвари таъсисдињандаи созмони мазкур; 

- имкониятњои СЊШ њамчун модели нави њамгироии иќтисодии 

минтаќавї алайњи тањдиди глобалии COVID-19; 

- тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои аъзои СЊШ дар заминаи 

рушди механизмҳои ҳамкориҳои сармоягузорӣ, транзитї-коммуникатсионї, 

энергетикї ва тиљоративу иќтисодї; 

- ҳамкории иқтисодии Љумњурии мардумии Чин њамчун давлати 

абарќудрати СЊШ бо кишварҳои Осиёи Марказї, аз љумла Љумњурии 

Тољикистон дар заминаи татбиќи лоињаи “Як камарбанд, як роҳ”; 

- самтҳои афзалиятноки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар системаи рушди 

ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ дар љараёни тавсеаи фаъолияти 

СҲШ. 

Аҳаммияти назариявии таҳқиқот дар он аст, ки муқаррароти назариявӣ, 

методологӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои дар таҳқиқоти диссертатсионӣ 

овардашуда метавонанд дар раванди такмили ҳамкориҳои тиҷоративу 

иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, таҳияи чораҳо оид ба рушди ҳамкориҳои 
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иқтисодӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои СҲШ ва равобити 

байналхалќии иќтисодиро амиќ гардонад. 

Мавод ва натиљањои тањќиќоти диссертатсионї имконият медињанд, ки 

зарурати зиёд кардани самараи њамкории иќтисодї њамчун омили тараќќиёти 

хољагии халќ бењтар фањмида шавад. 

Аҳаммияти амалии таҳқиқоти диссертатсионї дар имконияти татбиқи 

натиҷаҳои ҳамкории муассири Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ 

ҳамчун шарти зарурии рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо 

кишварҳои ин созмон муайян карда мешавад. Инчунин, натиљањои тањќиќот 

метавонад дар татбиќи фаъолияти иќтисодии хориљї ва рушди равандњои 

њамгироии давлатњои аъзои СЊШ муфид бошад. Татбиқи амалии натиҷаҳои 

тадқиқот имкон медиҳад, ки сиёсати сармоягузории кишварҳои СҲШ, 

таҳкими сиёсати тиҷоратию иқтисодӣ, инчунин, пешгирии хатарњои муосири 

иқтисодӣ дар фазои созмон амалї шаванд. 

Дараљаи эътимоднокии натиҷаҳои тањќиќот бо гузаронидани таҷрибаҳо, 

дақиқии маълумот, кифоягии ҳаҷми маводи тадқиқотӣ, коркарди омории 

натиҷаҳои тадқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо дар 

асоси таҳлили илмии натиҷаи тадқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ карда 

шудаанд.  

Мутобиќати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмї. Таҳқиқоти 

диссертатсионї бар сархатҳои зерини шиносномаи ихтисосҳои КОА-и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 08.00.13 – Иќтисодиёти 

љањон: III.5 Равандҳои ҳамгироӣ дар минтақаҳои пешрафта ва рӯ ба 

инкишофи ҷаҳон, қонуниятҳои инкишофи ин равандҳо, арзёбии дурнамои 

ҳамгироиҳои блокҳои гуногуни тиҷоративу иқтисодӣ, аз ҷумла ҳамгироии 

иқтисодии Авруосиё; III.11. Механизмҳои танзими тиҷорати байналмилалӣ; 

III.15. Ҷараёнҳои (селҳои) байналмилалии сармояи қарзӣ, инвеститсияҳои 

мустақим ва портфелӣ, проблемаҳои танзими онҳо дар сатҳи миллӣ ва 

фаромиллӣ; III.22. Инкишофи инфрасохтори байналмилалии нақлиётӣ ва 

телекоммуникатсияҳо, нақши онҳо дар байналмилалишавии робитаҳои 
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хоҷагии ҷаҳонӣ; III.25. Иқтисоди миллии кишварҳои алоҳида дар системаи 

робитаҳои хоҷагии ҷаҳонӣ: проблемаҳои муносибсозии ҳамкорӣ ва таъмини 

манфиатҳои иқтисодии миллӣ. Тазодҳои байналмилалии иқтисодӣ, сабабҳо 

ва равишҳои ҳалли онҳо; III.26. Манфиатҳои иқтисодии берунии Тоҷикистон 

дар бозори ҷаҳонӣ ва дар муносибат бо кишварҳои алоҳида ва гурӯҳи 

кишварҳо. Проблемаҳои геоиқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон, афзалиятҳои 

стратегии он ва дурнамои фаъолияти иқтисодии берунӣ; III.28. Роҳҳо ва 

шаклҳои ҳамгироии Тоҷикистон ба системаи робитаҳои хоҷагии ҷаҳонӣ. 

Вижагиҳои фаъолияти иқтисодии берунӣ дар сатҳи корхонаҳо, соҳаҳо ва 

минтақаҳо; III.29. Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар тақсимоти 

байналмилалии меҳнат. Ташаккул ва дурнамои инкишофи иқтидори 

содиротӣ ва эҳтиёҷоти воридотии иқтисодиёти Тоҷикистон. Имкониятҳои 

беҳтарсозии махсусгардонии байналмилалии иқтисодиёти Тоҷикистон 

мутобиќат мекунад. 

Сањми шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар тањќиќот. Ҳама 

марҳилаҳои татбиқи нақшаи тадқиқоти диссертатсионӣ бо иштироки 

бевоситаи муаллиф, аз қабили таҳияи мавзуъ, асоснокӣ ва аҳаммияти он, 

ҳадаф ва вазифаҳои кор анҷом дода шудаанд. Муаллиф дар таҳия ва 

апробатсияи самтҳои асосии такмили ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ, ҷамъоварӣ ва таҳлили 

маълумоти оморӣ дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва рушди устувори 

иқтисодӣ дар фазои СҲШ саҳм гузоштааст.  

Тасвиб ва амалисозии натиљањои диссертатсия. Натиља ва муќаррароти 

асосии кори диссертатсионї дар конференсияву семинарњои илмию амалии 

љумњуриявї ва донишгоњї (солњои 2014-2022) маъруза карда шудааст. 

Муќаррароти алоњидаи тањќиќоти диссертатсия дар Вазорати рушди иќтисод 

ва савдои Љумњурии Тољикистон ва Маркази дӯстӣ ва ҳамкории Созмони 

Ҳамкории Шанхай дар Тоҷикистон дар назди Академияи идоракунии 

давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия ва истифода 
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шудааст. Тавсияҳои методӣ ва амалие, ки дар рисола асоснок карда шудаанд, 

ҳангоми ҷараёни таълим дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди 

Тоҷикистон аз фанҳои "Иқтисоди ҷаҳонӣ", "Иқтисоди минтақавӣ" ва 

"Арзёбии иқтисодии сармоягузорӣ" истифода мешаванд. 

Интишорот аз рўи мавзуи диссертатсия. Аз рӯи маводи таҳқиқоти 

диссертатсионї аз ҷониби муаллиф 37 кори илмӣ, аз он ҷумла 2 монография 

ва 24 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд. Њаљми умумии онњо зиёда аз 36 љузъи 

чопиро ташкил менамояд.  

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кори диссертатсионӣ муқаддима, панљ 

боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашударо дар бар гирифта, он аз 330 

саҳифаи чопи компютерӣ, 28 ҷадвал, 4 диаграмма ва 3 расм иборат мебошад.  

ТАВСИФИ ЗЕРБОБЊО ВА БОБЊОИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Муқаддимаи кори диссертатсионӣ фарогири баррасии мубрамӣ ва 

зарурати баргузории таҳқиқот, дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ ва 

заминаҳои назариявию методологии тадқиқот, ҳадафи объект, мавзуъ, 

масъалаҳо, усулҳо, соҳа, марҳилаҳо, пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишӣ, 

эътимоднокии натиҷаҳо, навгониҳои илмӣ, аҳаммияти назарӣ ва амалии 

таҳқиқот мебошад. Ҳамчунин, дар муқаддима нуктаҳои ҳимояшавандаи 

диссертатсия, саҳми шахсии довталаб, таъйиди диссертатсия, иттилоот оид 

ба истифодаи натиҷаҳои он ва интишори натиҷаҳои диссертатсия нишон 

дода шудааст. 

Дар боби якум“Асосњои консептуалии рушди њамгироии иќтисодии 

давлатњои Созмони Њамкории Шанхай” љанбањои муосири назариявии 

рушди њамгироии иќтисодї, тањаввулот ва рушди марњилањои сиёсиву 

иќтисодии СЊШ муайян шудаанд. Инчунин, дар боби мазкур СҲШ ҳамчун 

омили нави рушд дар низоми муносибатҳои байналмилалии иқтисодӣ 

мавриди баррасї ќарор дода шудааст.  
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Дар боби дувум “Тамоюли рушди њамкорињои тиљоративу иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон бо кишварњои СЊШ: муаммо ва хавфњо” масъалањои 

њамкорињои тиљоративу иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо давлатњои 

СЊШ ва татбиќи лоињањои иќтисодии ЉТ дар доираи барномањои СЊШ 

мавриди омўзиш ќарор мегирад. Инчунин, дар боби мазкур тадбирњои 

зиддибуњронии ЉТ дар доираи њамкорињои судманд бо кишварњои узви 

СЊШ баррасї мегардад. 

Дар боби сеюм “Татбиќи манфиатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон 

дар доираи њамкорињои мутаќобилан судманди давлатњои узви СЊШ” 

масъалаи ҳамкориҳои сармоягузории кишвар дар доираи СҲШ ҳамчун яке аз 

масъалаҳои марказии сиёсати иқтисодии муосири Тоҷикистон баррасӣ 

шудааст. Инчунин, дар ин боб имконоти транзитии кишвар баррасӣ шуда, 

нақши бахши энергетикї дар рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманди 

кишварҳои СҲШ муайян карда мешавад.  

Дар боби чорум “Рушди њамкорињои тиљоративу иќтисодии СЊШ ва 

кишварњои Осиёи Марказї” самаранокии рушди равандҳои ҳамгироии 

кишварҳои Осиёи Марказӣ дар доираи СҲШ таҳлил шуда, нақши 

иттиҳодияҳои минтақавӣ дар таъмини ҳамкориҳои мутақобилан судманди 

кишварҳои Осиёи Марказӣ ва инчунин, масъалаҳои ҳамкориҳои иқтисодии 

Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ муайян карда мешавад.  

Дар боби панљум “Роњњои татбиќи афзалиятњои Љумњурии Тољикистон 

дар заминаи тавсеаи њамкорињои кишварњои СЊШ” дурнамои рушди созмон 

дар заминаи рушди ҳамгироии иқтисодӣ муайян шуда, манфиатҳои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва созанда бо 

кишварҳои СҲШ, инчунин, оқибатҳои эҳтимолии тавсеаи ҳамкориҳои 

интегратсионӣ дар доираи СҲШ арзёбӣ шудаанд. 

Дар хулоса хулосаҳои асосӣ, пешниҳод ва тавсияҳои таҳқиқоти 

диссертатсионӣ оварда шудаанд. 
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БОБИ 1. АСОСЊОИ КОНСЕПТУАЛИИ РУШДИ ЊАМГИРОИИ 

ИЌТИСОДИИ ДАВЛАТЊОИ СОЗМОНИ ЊАМКОРИИ ШАНХАЙ 

 

1.1. Љанбањои муосири назариявии рушди њамгироии иќтисодї  

 

Яке аз самтњои афзалиятноки тараќќиёти иќтисоди миллї дар шароити 

љањонишавї рушди љараёнњои њамгироии иќтисодї ба шумор меравад. 

Муваффаќона ворид шудан ба иќтисодиёти љањон ва иштироки фаъол дар 

таќсимоти байналхалќии мењнат самти муњими фаъолияти хољагидории 

кишвар ба њисоб рафта, дар татбиќи њадафњои стратегии кишвар заминаи 

устувор хоњад гузошт. Бе рушди муносибатњои иќтисоди байналмилалї ва 

тањкими рушди муносибатњои созандагиву мутаќобилан судманд бо 

кишварњои дуру наздик, бахусус бо кишварњои шарикони рушд ба даст 

овардани афзалиятњои муосир барои кишвар имконнопазир мегардад. 

Имрўз дар шароити хатарњои муосир ва таѓйир ёфтани траекторияи 

иќтисодиёти љањон тамоми кишварњо ба иттињодияњои минтаќавию 

байналмилалї такя намуда, барои пешгирии хавфњои муосир ва нигоњ 

доштани нишондињандањои макроиќтисодї тамоми кўшишњоро ба харљ 

медињанд. Барои Љумњурии Тољикистон, ки љузъи љомеаи љањонї ба њисоб 

меравад, рушди љараёнњои њамгироии иќтисодї ањаммияти басо муњими 

иќтисодиву иљтимої дорад. Имрўз Љумњурии Тољикистон на фаќат аъзои 

фаъоли ташкилотњои бонуфузи байналмилалї, балки яке аз 

ташкилкунандагони созмонњои бонуфузи байналмилалии минтаќавї, бахусус 

СЊШ низ мебошад.  

Дар кори тадќиќотии мо СЊШ њамчун модели нави њамгироии 

иќтисодї дар шароити муосир барои кишвар баррасї гашта, мафњумњои 

интегратсияи иќтисодї, њамгироии минтаќавии иќтисодї, њамгироии 

иќтисодиёти байналмилалї аз нуќтаи назари шабењ будан ва дуруст дарк 

кардан ба як маъно истифода мешаванд.  

Худи истилоњи «њамгирої» ба маънои муттањид ё иттињоди 

иќтисодиёти кишварњои алоњида ё фаъолияти муштарак фањмида мешавад.  
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Истилоҳи «интегратсия» аз калимаи лотинии «integration» гирифта 

шуда, маънояш муттањидшавї, барќарорсозї ё пурра кардан мебошад.  

Ба ибораи дигар, мафҳуми «интегратсия» ҳолати ба ҳам пайвастани 

қисмҳои ҷудогона ва вазифаҳои системаро ба як кулл ифода мекунад. Ин 

истилоҳ дар соҳаҳои гуногуни ҳаёт - дар илм, сиёсат ва иқтисодиёт истифода 

мешавад. Яъне, интегратсия ҳамчун ҳама гуна муттаҳидшавӣ фаҳмида 

мешавад.1 Бо мурури замон ва рушди муносибатњои иќтисоди байналмилалї 

њамгирої дар марњилањои муосири рушд мафњумњои зиёдро пайдо кардааст.  

Шартҳои умумии ташаккул ва рушди њамгироии иқтисодӣ дар ҷаҳони 

муосир суръати баланди рушди иқтисодии кишварҳои пешрафтаи саноатӣ, 

пешрафти илмию техникӣ, афзоиши миқёси фаъолияти корпоратсияҳои 

трансмиллӣ, рушди алоқаи байналмилалӣ, либерализатсияи савдо ва 

хизматрасониҳои байналмилалӣ, ҳаракати байналхалқии сармоя асосан дар 

шакли сармоягузориҳои мустақим ва портфелӣ ба шумор мераванд.  

Мањз њамин шароитњо асоси комплексњои њамгирої гардиданд, ки 

барои бартараф кардани монеањои савдои байналхалќї ва харакати омилњои 

истењсолот дар шароити њозира пешбинї шудаанд.2 

Истилоҳи «интегратсияи иқтисодӣ» дар солҳои 1930 асри XX дар 

асарҳои иқтисоддонҳои олмонӣ ва шведӣ ба вуљуд омада, имрӯз даҳҳо 

таърифи он мавҷуданд. Дар робита ба соҳаи муносибатҳои иқтисодии 

байналмилалӣ категорияи «њамгирої» маънои дараҷаи баланди 

интернатсионализатсияи истеҳсолотро дар асоси ташаккули муносибатҳои 

амиқи устувор ва тақсимоти меҳнати байни хоҷагиҳои миллӣ, ки боиси 

муттаҳидшавї мегардад, ифода мекунад.3 

То ташкили Иттињоди Аврупо истилоњи «њамгироии иќтисодї» дар 

илми иќтисодї он ќадар маъмул набуд. Худи мафњуми њамгироии сиёсї, 

таъсиси бозори ягона пештар њам дар минтаќањои алоњида истифода 

                                                           
1  Урунов.А.А.Интеграция и экономический рост. Монография. Москва 2003. С.8 
2  Салиева Н.Ш. Внешние факторы развития региональной экономической интеграции в современных 
условиях (на примере государств-участников СНГ). диссер. к.э.н.  Душанбе 2019 С.12 
3 Орозбекова А.М. Влияние региональной экономической интеграции на ход глобализации мировой 
экономики. А.М Орозбекова Вестник КГЮА (№2, 2011). С.106.  
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мешуданд. Яъне, дар ин љо сухан дар бораи таъсиси бозори ягона дар 

натиљаи рушди тиљорат ба таври стихиявї меравад.  

Таърихан, аввалин мактаби иќтисодие, ки ба тањияи асосњои назарияи 

њамгирої шурўъ кард, либералї ва неолибералї буд. Мактаби бозоргонї 

њамгироиро барои самаранокии иқтисоди бозорӣ ҷонибдорӣ мекунад. Ин 

равиш, ки дар консепсияи бозории ҳамгироии минтақавӣ дар фаъолияти 

Созмони умумиљањонии савдо (СУС) таҷассум ёфтааст, минтақагароиро 

танҳо василаи муттаҳидсозии бозорҳои молии кишварҳои аъзои блоки 

ҳамгироӣ мешуморад. Мактаби неолибералӣ созиши байни бозор ва танзими 

давлатии фаромиллии ҳамгироиро пешниҳод мекунад.4 

Намояндагони мактаби неолибералї (Р. Арон, Ж. Вилей, Г. Кассел, А. 

Предол, В. Репке и дигарон) њамгироии иќтисодиро муттањидшавии бозори 

кишварњои алоњида маънидод кардаанд. Яъне, дар ин љо сухан дар бораи 

воридоту интиќоли озоди молу сармоя ва ќувваи корї меравад. 

Классикони илми иқтисод, аз қабили А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милл, Ҷ. 

Сай, К. Маркс ва пайравони ӯ, иқтисоддонҳо С. Харрис, Э. Хекшер, Б. 

Охлин, П. Самуэлсон, С. Линдер, В.В. Леонтйев, М. Портер, Ф. Перу чунин 

мешумориданд, ки интегратсияи байналхалќии иктисодї дар натиљаи 

таќсимоти мењнат дар љамъият ба амал меояд.5 

Намояндагони ин мактаб бар чунин аќида буданд, ки махсусгардонии 

кишварҳо дар истеҳсоли навъҳои алоҳидаи молҳо, ки барои истеҳсоли онҳо 

кишвар дар муқоиса бо дигар кишварҳо омилҳои арзонтар ва шароити 

мусоид дорад, самараи бештар медињад ва таќсимоти байналхалќии мењнатро 

шарти муњими ташаккулёбии њамгироии иќтисодї мешумориданд. Ќайд 

кардан зарур аст, ки Маркс ва Энгельс пеш аз ташаккулёбии љараёнњои 

њамгирої ќонунияти њамкории муштараки фаъолияти хољагии љањониро ба 

                                                           
4 Семак А.В.Теория региональной экономической интеграции в контексте национальной безопасности. 
Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации. Сборник научных 
трудов ХУ Международной научно-практической конференции.  Белгород, 2021. С. 32-35. 
 
5 Щербакина Ю.А. Международные экономические отношения. Интеграция: учебное пособие для вузов / 
Ю.А. Щербанина, К. Л. Рожков, В. Е. Рыбалкин, Г. Фишер – М.: ЮНИТИ, 1997. – 128 с.  
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воситаи таќсимоти мењнат, сармоягузорї ва тараќќиёти илму техника муайян 

карда буданд.  

Олими машњури иќтисоддон Љ.М. Кейнс тарафдори тањкими 

њамкорињои судманди иќтисодии кишварњо буд. Вай љалби сармояро яке аз 

шарти муњими таъмини рушди иќтисодї мешуморид. Неокейсиансњо баъдтар 

таълимоти Кейнсро рушд дода, вобаста ба њамгироии иќтисодї онро ҳамчун 

раванди ташаккули сохтори оптималии иқтисодии байналмилалӣ бо 

таваҷҷуҳ ба механизми институтсионалӣ ва сиёсӣ бо дахолати 

танзимкунандаи давлат маънидод мекарданд.  

Дар солњои 1960 дар назарияи њамгироии минтаќавї мактаби 

институтсионалии бозоргонї ташаккул ёфт, ки намояндагони он Б. Баласса, 

М. Бийе, Љ. Вайнер, Г. Кремер ва дигарон барои рушди љабњањои назариявии 

њамгироии иќтисодї сањми калон гузоштаанд. Онњо таъкид доштаанд, ки бе 

воридот ба љараёнњои њамгироии иќтисодї рушди иќтисодиётро таъмин 

кардан номумкин аст.  

Дар њамин давра назарияи нави дигар корпоратсионализм ба вуљуд 

омад, ки шарти муњими њамгироии иќтисодиёти байналмилалиро ширкатњои 

фаромиллї номиданд. Ба аќидаи онњо чунин ташкилотњои фаромиллї омили 

асосии ташаккулёбии њамгироии иќтисодї ба њисоб рафта, барои рушди 

фаъолияти иќтисоди хориљї заминаи асосї мегузоранд.  

Яке аз аввалин таълимоте, ки алоќаи зичи њамгироии сиёсиву 

иќтисодиро исбот кардаанд, федерализм мебошад. Намояндагони ин мактаб 

Ж. Моннэ, Ш. Мюре ва дигарон таъкид доштаанд, ки барои рушди 

њамгироии иќтисодї ташаккулёбии муносибатњои комплексї зарур меояд.  

Мактаби дигаре, ки оид ба њамгироии иќтисодии байналмилалї 

тањќиќоти зиёд гузаронидааст, функсионализм буд. Намояндагони ин мактаб 

П. Райнш, Л. Вулф, Д. Митрани ва дигарон таъкид доштаанд, ки барои 

рушди њамгироии иќтисодї нињодњои боломиллї умуман лозим нестанд. 

Инчунин, онњо ќайд кардаанд, ки самтњои алоњидаи иќтисодиёт, њатто 

метавонанд омили рушди њамгироии иќтисодї гарданд. 
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Дар солњои 70-уми асри гузашта таълимоти нав бо номи 

интерговерментализм пайдо шуд, ки наќши асосиро дар тањкими њамгироии 

иќтисодї ба давлат додаанд. Намояндагони ин мактаб Стэнли Хоффман, 

Роберт Љордан, У. Уoллес и Э. Мoравчик ќайд кардаанд, ки тамоми 

ќарорњои њалшавандаро давлат муайян мекунад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки дар низоми илми иќтисодї ва таљрибаи 

хољагидории љањонї таълимоти зиёде ба вуљуд омадаанд, ки дар марњилањои 

гуногуни рушди њамгироии иќтисодї заминаи устувори илмиву назариявї 

гузоштаанд.  

Љадвали 1.1. - Назарияи њамгироии иќтисоди байналмилалї  

Назария Моњият 
Бозоргонї 

(неолибералї) 

 Р. Арон, Ж. Вилей, Г. 

Кассел, А. Предол, В. 

Репке ва дигарон 

Њамгирої фазои ягонаи бозорӣ дар миқёси якчанд кишварҳо 

мебошад, ки дар он қувваҳои бозорӣ новобаста аз сиёсати 

давлатҳо, санадҳои қонунгузории байналмилалӣ ва миллӣ 

амал мекунанд. Фикри асосии олимони ин мактаб ин аст, ки 

бозор беҳтарин танзимгари иқтисодиёт аст. 

Мактаби классикї 

А. Смит, Д. Рикардо, 

Д. Милл, Ж. Сей, К. 

Маркс ва дигарон  

Њамгироии байналхалќии иќтисодї аз њисоби таќсимоти 

мењнат дар љамъият ба амал меояд. Консентратсияи ќувваи 

мењнат ва дигар захирањо дар истењсоли баъзе навъњои 

мањсулот барои фурўхтан дар бозори байналхалќї ва 

воридоти он чизе, ки барои бозори дохилї зарур аст, 

махсусгардонии муайяни истењсолотро дар сатњи 

байналмилалї дар назар дорад. 

Кейнсгарої 

Љ.М. Кейнс ва 

пайравони ў 

Њамгироӣ ҳамчун раванди ташаккули сохтори оптималии 

иқтисодии байналмилалӣ бо таваҷҷуҳ ба механизми 

институтсионалӣ ва сиёсӣ бо дахолати танзимкунандаи давлат 

фањмида мешавад. Моњияти њамгирої њамоњангсозии сиёсати 

иќтисодии давлатњо бо маќсади ноил шудан ба сохтори 

оптималии иќтисодии минтаќа мебошад. 

Мактаби 

институтсионалии 

бозоргонї 

Б. Баласса, М. Бийе, Љ. 

Вайнер, Г. Кремер 

Њалли чунин вазифањо, ба монанди тараќќиёти минтаќањо ва 

соњањои ќафомонда, танзими шуѓл, њавасмандгардонии 

иќтисодиёт бо маќсади роњ надодан ба таназзул бе иштироки 

фаъолонаи давлате, ки маќомоти он дар љараёнњои њамгирої 

намоянда доранд, имконнопазир аст. 
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Идома ҷадвали 1.1. 

Назария Моњият 
Корпоратсионализм 

Р. Купер. С. Ролф ва У. 

Ростоу  

Маѓзи њамгироии иќтисодиро корпоратсияњои фаромиллї 

ташкил медињанд, ки ќодиранд њамгироиро бе дахолати 

њаррўзаи институтњои давлатї ва ќуввањои бозорї таъмин 

намоянд. Фаъолияти корпоратсияњои фаромиллї метавонанд 

ба рушди оќилона ва мутавозини њамгироии иќтисоди 

байналмилалї мусоидат кунанд. 

Федерализм 

Ж. Моннэ, Ш. Мюре 

 

Яке аз аввалин мафҳумҳое, ки ҷудонопазирии интегратсияи 

сиёсӣ ва иқтисодиро исбот мекунанд, федерализм мебошад. 

Барои бањси рафтори прагматикї дар соњаи њамгироии сиёсї 

муњаќќиќон зарурати салоњиятњои муайяни миллиро, ки бояд 

дар як маркази ягонаи танзим љамъ оварда шаванд, асоснок 

кардаанд. 

Функсионализм 

П. Райнш, Л. Вулф, Д. 

Митрани 

Њамгирої ба алоќамандии мамлакатњои алоњида барои ноил 

шудан ба маќсадњои умумие, ки ба манфиатњои њамаи 

субъектњои соњањои иќтисодї, аз љумла дар таъмини афзоиши 

истеъмоли хољагињои алоњида дахл доранд, асос меёбад. Дар 

аввал кооператсия ба самтњои алоњидаи функсионалї — 

соњавї вусъат меёбад, ки ба инкишофи онњо њамаи мамлакатњо 

манфиатдор мебошанд.  

Дирижизм 

Я. Тинберген, Р. 

Санвалд 

 Таҳияи сиёсати ягонаи иқтисодӣ ва қонунгузории 

ҳамоҳангшудаи иҷтимоӣ бо мақсади ташаккули сохтори 

оптималии иқтисоди байналмилалӣ, дидаву дониста ворид 

намудани унсурҳои муфиди ҳамоҳангсозӣ ва муттаҳидшавӣ 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси гузаронидани тањќиќоти назариявї 

Агар ба таълимоти мактабњои гуногун оид ба ташаккулёбї ва рушди 

њамгироии иќтисодї назар афканем, маълум мегардад, ки гарчанде онњо 

самтњои мухталифро пешнињод намоянд њам, маќсади асосии њамгироии 

иќтисодиро дар таъмини рушди босуботи иќтисодї ва тањкими муносибатњои 

мутаќобилан судманд арзёбї менамоянд. Дар аксари маврид фарќ байни 

мактабњои гуногуни иќтисодї дар сатњи иштироки давлат њамчун шарти 

муњими љараёнњои њамгирої мушоњида мешавад.  
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Дар таълимоти классикии ҳамгироӣ либералҳо ва неолибералҳо 

дахолати давлатро ба раванди љараёнњои њамгирої эътироф намекунанд ва 

наќши давлатро танҳо барои муњайё намудани шароит ба иштирокчиёни 

фаъолияти хољагидорї маънидод мекунанд. Неокейнсњо бошад, тарафдори 

њамгирої ба воситаи идораи давлатї баромад мекунанд.  

Назарияи функсионализм дидгоҳи худро дар бораи ҳамгироӣ дар эҷоди 

системаи амнияти дастаҷамъӣ пешниҳод мекунад. Интегратсия як падидаи 

динамикӣ, мураккаб ва бисёрҷанба буда, маҳсули ниҳоии раванди ҳамгироии 

як ҷомеаи иҷтимоию иқтисодии ҷаҳонист, ки барои таъмини ҳамкории 

ҳамаҷонибаи халқҳо бо мақсади беҳтар қонеъ гардонидани талаботи воқеии 

шахс буда, фаъолияти он бояд тавассути созмонҳои байналмилалии 

функсионалӣ амалӣ карда шавад.  

Аммо дар чунин таълимот аҳаммияти ҷанбаҳои иқтисодии интегратсия 

ба назар гирифта нашудааст. Бинобар ин, яке аз мактабҳои бонуфузи 

интегратсия, неофунксионализм баъдан инкишоф ёфта, бар хилофи 

функсионализми классикӣ, ҳамкории сиёсиро тавассути ҳамкории иқтисодӣ 

эътироф мекард.6 

Назарияҳои муосири ҳамгироӣ, чї тавре ки тањлилњо нишон медињанд, 

аз таҷрибаи беҳтарини назарияҳои либералї, институтсионализм ва 

назарияҳои сиёсӣ ва федерализму функсионализм истифода мебаранд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки базаи асосї барои рушди љараёнњои њамгирої 

дар тамоми кишварњо ва иттињодияњои минтаќавї, аз љумла барои СЊШ 

мављудияти сифатњои њамаи таълимотњо хизмат мекунанд. Рушди 

њамоњангии унсури консепсияњои мактабњои муосири иќтисодї, ки дар 

шароити феълї дар ташкилотњои минтаќавию байналмилалї мушоњида 

мешаванд, бори дигар самаранокии онњоро исбот менамояд.  

                                                           
6 Семак А.В.Теория региональной экономической интеграции в контексте национальной безопасности. 
Современные проблемы социально-экономических систем в условиях глобализации. Сборник научных 
трудов ХУ Международной научно-практической конференции.  Белгород, 2021. С. 34. 
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Ба аќидаи А. Рогожкин, ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ раванди 

динамикии тавсеаи робитаҳои иқтисодӣ аз рӯйи ҳаҷм ва гуногуншаклї байни 

субъектҳои иқтисодии кишварҳо ва давлатҳо мебошад.7 

Албатта, ҳамоҳангсозии тамоми созишномаҳои меъёрии байни аъзоён ва 

ҳамкории самарабахши субъектҳои ташкилот боиси афзоиши савдо ва 

сармоягузорӣ мегардад. 

Иќтисодчии намоёни Фаронса Р. Арон таъкид карда буд, ки агар 

њаракати молњо, сармоя ва одамон дар байни миќдори муайяни воњидњои 

иќтисодї мисли дар дохили њар яки ин воњидњо озодона ба амал бароварда 

шавад, пас ин воњидњои гуногун муттањид мешаванд.8 

Чунин аќида низ аз нуќтаи назари таъмини рушди босуботи иќтисодї 

далел дорад, зеро дар ин љо сухан дар бораи њаракати озоди молу сармоя дар 

якчанд давлат меравад, ки дар натиљаи он фазои ягонаи иќтисодї ба вуљуд 

меояд.  

Њамин тариќ, дар адабиёти муосири иќтисодї оид ба њамгироии 

иќтисодї аќидањои мухталиф вуљуд дошта, мазмуну муњтавои онњо хеле 

наздик мебошанд. Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо ќайд кардан зарур аст, ки 

оид ба њамгироии иќтисодии байналмилалї олимони ватанї низ тадќиќоти 

зиёд гузаронида, дар илми иќтисоди ватанї сањми бузург гузоштаанд. Дар 

байни онњо низ оид ба рушди љараёнњои њамгироии иќтисодї аќидањои 

мухталиф вуљуд дорад.  

Масалан, Д.О. Ќандиёрова ќайд мекунад, ки интегратсияи минтақавӣ 

дар ҷараёни наздикшавӣ, мутобиқшавӣ ва муттаҳидшавии иқтисодиёти 

миллии кишварҳое, ки дар як минтақаи иқтисодию ҷуғрофии ҷаҳон 

ҷойгиранд ва дараҷаи якхелаи рушди иқтисодӣ доранд, ба вуҷуд меояд. 

Инчунин, њамгирої дараҷаи камолоти бозорӣ, ҷомеаи таърихию фарҳангӣ ва 

нафарони ба мубодилаи иқтидори захираҳои табиии минтақа манфиатдор, 

                                                           
7 Рогожкин, А. «Новый регионализм»: случай ЮгоВосточной Азии /       А. Рогожкин // «Развивающиеся 
страны и Россия», Московский общественный научный фонд, Серия «Научные доклады». – 2001.  № 111.  С. 
254. 
 
8 Ливенцев Н. Н. Международная экономическая интеграция - М.: Экономистъ, 2006, С.16. 
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барои таъмини ҳифзи дастаҷамъӣ аз таҳдиду таҳдидҳои ҷаҳонишавӣ якљо 

мешаванд, ба шумор меравад.9 

Мо бо чунин аќида аз он нуќтаи назар тарафдорем, ки омили муњими 

њамгироии иќтисодї, чї тавре ки таљрибаи фаъолияти хољагидорї нишон 

медињад, наздик будани кишварњои минтаќа, дараљаи рушди якхелаи 

иќтисодиёт, њувияти миллї ва таърихи ягона ба њисоб меравад. Худи таъсиси 

СЊШ низ чунин омилњоро дар бар мегирад ва аксарияти кишварњои созмон 

сарњади бевосита дошта, кишварњое мебошанд, ки солњои дароз дар як 

низоми муттањид арзи вуљуд доштанд. 

Дигар олими иќтисоддони тољик Р.Ќ. Рањимов ќайд мекунад, ки роњи 

њамгирої ба иќтисоди љањонї аз равандњои њамгироии дохилиминтаќавї 

мегузарад. Дар зерминтақаи Осиёи Марказӣ барои ташкили иттиҳоди 

ҳамгироӣ тамоми шароит, замина ва имконоти мусоид мавҷуд аст. Муттаҳид 

кардани талошҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ, пеш аз ҳама, барои муқобила 

бо чолишҳо ва таҳдидҳои беруна зарур аст.10 

Вобаста ба аќидаи олими тољик Р. Рањимов ќайд кардан зарур аст, ки 

дар њаќиќат, имрўз кишварњои Осиёи Марказї захирањои бойи табииро доро 

буда, дар суръати рушди љараёнњои њамгироии иќтисодї метавонанд онњоро 

ба яке аз сарчашмањои асосии рушди иќтисодиёти миллї табдил дињанд. 

Албатта, дар ин самт СЊШ њамчун шакли нави њамгироии минтаќавии 

иќтисодї метавонад дар доираи барномањои хеш кишварњои Осиёи 

Марказиро ба сатњи сифатан нави њамкорињои судманд барорад.  

Инчунин, вобаста ба масъалаи баррасишаванда олими дигари тољик 

Т.Н. Назаров кайд мекунад, ки њамгироии минтаќавї ин бозори пуриќтидор, 

имкони њаракати озоди сармоя, дастрасии он ба коркард ва истифодабарии 

сарватњои зеризаминї бо ќувваи кори арзон, ки бисёр мамлакатњо доранд, ба 

шумор меравад. Маҳз ҳамгироӣ барои интиқоли фаромарзии молҳо, ҷараёни 

                                                           
9 Кандиёрова Д.О. Интеграционные процессы в странах с переходной экономикой: теория, методология, 
практика. - Душанбе, 2006. - С. 31-32.   
10 Рахимов Р.К. Проблемы развития переходной экономики Республики Таджикистан / Р. К. Рахимов; АН 
РТ, Ин-т экономики и демографии. - Душанбе, 2012. – С.12  
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молиявӣ ва ташаккули бозорҳои умумӣ заминаҳои заруриро фароҳам 

меорад.11 

Дар корњои тадќиќотии олимони тољик шарњи дигари њамгироии 

иќтисодї низ вуљуд дорад. Масалан, профессор Л.Њ. Саидмуродов 

њамгироии иќтисодии байналмилалиро шакли нави њамбастагии иќтисодиёти 

миллии кишварњо дар доираи њамгироии иттињоди минтаќавї маънидод 

мекунад.12  

Ба аќидаи мо, чунин консепсия дар шароити кунунї ба принсипи 

њамгироии иќтисодї ва иттињодияњои минтаќавї наздиктар буда, моњияти 

онро васеъ ва чуќуртар инъикос менамояд. Худи ташаккулёбии СЊШ низ 

мањз дар доираи њамгироии минтаќавї рушд карда истодааст. Вобаста ба 

предмети омўзиши мо ќайд кардан лозим аст, ки новобаста аз он ки СЊШ 

њамчун ташкилоти минтаќавии байналхалќї таъсис шуда бошад њам, имрўз 

њамкорињои иќтисодиро ба таври васеъ ба роњ мондааст. Аз ин лињоз, мо дар 

кори диссертатсионї СЊШ-ро њамчун шакли нави њамгироии иќтисодї 

баррасї менамоем.  

Консепсияи гуногуни мактабњои муосири иќтисодї ва аќидањои 

олимони ватаниву хориљиро оид ба ташаккулёбии њамгироии иќтисодї 

тањлил намуда, шарњи консепсияи зеринро пешнињод намудан ќобили ќабул 

мешуморем.  

Ба аќидаи мо, њамгироии иќтисодї, пеш аз њама, њамкории мутаќобилан 

судманди иќтисодї ва созандагии иќтисодиёти кишварњои алоњида ба њисоб 

меравад, ки дар натиљаи таъсиси фазои ягонаи иќтисодї дар минтаќа ба 

вуљуд меояд.  

Маќсади асосии њамгироии иќтисодї тањкими муносибатњои судманди 

иќтисодї байни аъзоёни иттињодия, таъсиси бозори ягона, афзоиши 

нишондињандањои иќтисодї, таъсиси фазои мусоид ба сармоягузорї ва 

таъмини амнияти сиёсиву иќтисодї мебошад. 

                                                           
11 Назаров Т.Н. Экономическая реформа, сотрудничество и безопасность (проблемы и суждения).-Душанбе: 
«ЭР-граф»2013.-264.С.154-157.  
12 Саидмурадов Л.X. Международная экономика: теория, история, политика: учебник - Душанбе: Ирфон, 
2002. - С. 246.   
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Љадвали 1.2. - Маќсади иттињодияњои њамгироии байналмилалии иќтисодї  

Маќсад Вазифа 

 

Истифодаи 

васеи 

бартариятњои 

иќтисодї  

 

Таъмини васеъшавии ҳаҷми бозор, кам кардани хароҷоти транзаксия 

ва ба даст овардани манфиатҳои дигар. Ин, дар навбати худ, 

сармоягузории мустақими хориҷиро ҷалб мекунад, ки онҳо ба бозорҳои 

ҳаҷман калон майл доранд ва дар он ҷо ташкили истеҳсолотро 

самаранак ба роњ мемонанд. 

Таъсиси 

муњити мусоид 

ба сиёсати 

берунї 

 

 

Муҳимтарин ҳадафи аксари иттиҳодияҳои ҳамгироӣ таҳкими 

ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории кишварҳои ширкаткунанда дар бахшҳои 

сиёсӣ, низомӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва дигар бахшҳои ғайрииқтисодӣ 

мебошад. Барои кишварҳое, ки аз ҷиҳати ҷуғрофӣ ба ҳам наздиканд ва 

мушкилоти якхелаи рушд доранд, равобити хуб бо ҳамсояҳо, ки бо 

тааҳҳудоти мутақобилаи иқтисодӣ дастгирӣ мешаванд, авлавияти олии 

сиёсӣ мебошад. 

Њалли 

проблемањои 

сиёсати савдо 

 

 

Интегратсияи минтақавӣ аксар вақт ҳамчун роҳи таҳкими мавќеи 

муомилоти кишварҳои ширкаткунанда дар гуфтушунидҳои 

бисёрҷонибаи тиҷоратӣ дар ССБ баррасӣ мешавад. Чунин шуморида 

мешавад, ки изњороти якљоя аз номи блоки мамлакатњо пурзўртар буда, 

дар соњаи сиёсати савдо ба нактиљањои бештар дилхоњ оварда 

мерасонад. Илова бар ин, блокҳои минтақавӣ нисбат ба 

гуфтушунидҳои бисёрҷонибаи тиҷоратӣ, ки дар он манфиатҳои 

ширкаткунандагон хеле гуногунанд, барои тиҷорати мутақобила 

муҳити устувортар ва пешгӯишаванда фароҳам меоранд. 

Дастгирии 

азнавсозии 

иќтисодиёт 

 

Ба созишномаҳои тиҷоратии минтақавӣ дохил кардани кишварҳои 

иқтисоди бозорӣ ё ислоҳоти амиқи иқтисодӣ ворид намудани 

кишварҳои дорои сатҳи баланди рушди бозор ҳамчун воситаи 

муҳимтарини интиқоли таҷрибаи бозор, кафолати тағйирнопазирии 

роҳи интихобшуда ба бозор аст. Кишварҳои мутараққӣ бо пайвастани 

ҳамсоягони худ ба равандҳои интегратсионӣ низ манфиатдоранд, ки 

ислоҳоти бозории худро суръат бахшанд ва дар он ҷо бозорҳои 

мукаммалу пуриқтидор эҷод кунанд. 
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Идомаи ҷадвали 1.2. 

Маќсад Вазифа 

 

Ба тараккиёти 

соњањои нави 

саноати миллї 

мусоидат 

кардан 

 

 

Ҳатто агар иттиҳодияи ҳамгироӣ нисбати кишварҳои сеюм чораҳои 

дискриминалиро пешбинӣ накунад, он аксар вақт ҳамчун як роҳи 

дастгирии истеҳсолкунандагони маҳаллӣ баррасӣ мешавад, ки барои 

онҳо бозори васеътари минтақавӣ ба вуҷуд меояд. 

Чунин роњњои протексионистӣ дар Амрикои Лотинӣ ва Африқои 

Ҷанубӣ, махсусан дар солҳои 1960 ва 70-ум бартарӣ доштанд. 

Сарчашма: Коркарди муаллиф дар асоси Урунов А.А. Интеграция и экономический рост: 

монография / А.А.Урунов. – Москва, 2003. - С.16-17 

Тавре аз маълумоти љадвали 1.2. маълум мегардад, таъмини маќсади 

ташаккулёбии њамгироии иќтисодї барои манфиати умумї хизмат намуда, 

дар тањкими рушди муносибатњои дуљонибаву бисёрљониба байни 

иттињодияњои њамгирої заминаи устувор мегузорад. Истифодаи васеи 

бартариятњои иќтисодї, таҳкими мавќеи муомилоти кишварҳои 

ширкаткунанда дар гуфтушунидҳои бисёрҷонибаи тиҷоратӣ, ислоњоти 

иќтисодї, иштироки фаъол дар таќсимоти байналхалќии мењнат ва таъсиси 

бозори ягона бе рушди љараёнњои њамгирої дар шароити кунунї 

имконнопазир мегардад.  

Аз ин нуќтаи назар СЊШ барои кишварњои аъзо, пеш аз њама, барои 

кишварњои Осиёи Марказї, ки ба сармоя ва технологияњои муосир ва 

азхудкунии боигарињои зеризаминї ниёз доранд, чунин иттињодияњои 

минтаќавии байналмилалї омили муњимтарини татбиќи афзалиятњои хеш 

мегардад.  

Имрўз иттињодияњои минтаќавї вазифањои мушаххас, аз ќабили 

таъмини амнияти иќтисодиву сиёсї, љалби сармоягузорї, рушди 

инфрасохтор, наќлиёт, коммуникатсия ва технологияњои муосирро иљро 

менамоянд. Яъне, фаъолияти иттињодияњои минтаќавї барои дастгирии 

кишварњои аъзо дар фазои минтаќа ба воситаи тањкими њамкорињои 

иќтисодиву тиљоратї ва инчунин, бо тамоми иштирокчиёни фаъолияти 
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хољагидорї равона гардидааст. СЊШ низ њамчун шакли нави њамгироии 

минтаќавии байналмилалї татбиќи чунин њадафњоро пеш гирифтааст.  

Дар бораи назарияи њамгироии иќтисодї тањлилњо гузаронида, назарияи 

Б. Балассаро сарфи назар кардан номумкин аст. Баласса таснифоти 

классикии марњилањои раванди интегратсияро пешнињод кард, ки њоло њамаи 

ташкилотњои байналхалќии иќтисодї онро њамчун шартњои асосии њамгирої 

истифода мебаранд. Мувофиќи Б.Баласса панҷ марњилаи асосии 

интегратсияро ҷудо кардан мумкин аст. 

Љадвали 1.3. -Марњилањои асосии њамгироии иќтисодии минтаќавї аз рўйи 

назарияи классикї  

Марњила Тавсиф 

 

1.Минтаќаи 

озоди 

тиљоратї  

Барњам додани бољи гумрукї дар тиљорат байни кишварњои аъзои 

иттињодияи њамгирої  

Иттињоди иќтисодии Аврупо аз с.1958-1968  

Ассосиатсияи тиљорати савдои Аврупо аз с.1960  

Созишномаи тиљорати озоди Амрикои Шимолї аз с.1988 

Бозори умумии Амрикои Љанубї аз с.1991  

Ассосиатсияи давлатњои Осиёи Љанубу Шарќї аз с. 1967 

2. Иттињоди 

гумрукї  

Унификатсияи бољњои гумрукї нисбати кишварњои сеюм  

Иттињоди иќтисодии Аврупо аз с. 1968-1986 

 Бозори умумии Амрикои Љанубї аз с. 1996  

Иттињоди гумрукї аз с. 1995  

Њамкории иќтисодии Авруосиё аз с. 2000 

3. Бозори 

умумї  

Либерализатсияи њаракати захирањо (сармоя, ќувваи корї ва ѓайра) 

байни кишварњои иштирокчиёни иттињодияи њамгирої  

Ассосиатсияи њамгироии Амрикои Лотинї аз с. 1980  

Иттињоди иќтисодии Аврупо аз с. 1987-1992 

Бозори умумии Анд аз с. 1990  

4. Иттињоди 

иќтисодї ва 

асъорї 

Њамоњангсозї ва муттањидсозии сиёсати дохилии иќтисодии 

кишварњои иштирокчї, аз љумла гузаштан ба асъори ягона  

Иттињоди Аврупо аз с. 1993 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси гузаронидани тањќиќоти илмиву назариявї  
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Тавре аз маълумоти љадвали 1.3 бармеояд, њамгироии иќтисодї аз 

савдои озоди тиљоратї оѓоз гардида, марњила ба марњила дигар шаклњои 

њамгироии иќтисодиро тай менамояд. Дар мавриди гузаштани њамаи 

марњилањо иттињодия ба нуќтаи баландтарини тараќќиёти хеш мерасад. Дар 

айни замон фаќат як иттињодияи њамгироии байналхалќї, яъне Иттињоди 

Аврупо пурра чор марњила ва ќисман марњилаи панљумро ба анљом 

расонида, шакли баландтарин њамкорињои судмандро ба даст овард. Дигар 

ташкилотњои минтаќавии байналхалќї, тавре аз љадвали 1.3 мебинем, фаќат 

якум ё дуюм марњиларо гузаштаанд.  

Маќсади иттињодияи њамгирої, тавре тањлилњо нишон медињанд, 

таъсиси фазои ягона барои субъектони фаъолияти хољагидорї ва таъмини 

њаёти арзанда барои шањрвандон дар ќаламрави иттињодия мебошад. СЊШ, 

ки сараввал барои таъмини бехатарии сиёсї ташкил шуда буд, дар оянда бо 

рушди муносибатњои бисёрљонибаи њамкории судманди тиљоративу 

иќтисодї ва сармоягузорї ањаммияти махсус дода, дар рушди равандњои 

њамгироии иќтисодии кишварњо, пеш аз њама, кишварњои Осиёи Марказї 

заминаи устувори сармоягузориву инфрасохторї гузошт, ки мо онњоро дар 

поён ба таври мушаххас баррасї менамоем. 

Барои он ки мавќеи СЊШ-ро дар низоми љараёнњои њамгирої муайян 

намоем, принсип ва механизмњои ташаккулёбии њар як марњилаи њамгироии 

иќтисодиро аз нуќтаи назари махсусияти фаъолияти созмони мазкур тањлил 

менамоем. Чунин тањлилњо ба мо имконият медињад, ки СЊШ-ро дар оянда 

њамчун шакли нави њамгироии минтаќавии иќтисодї арзёбї намоем.  

Чунончи аз консепсияи марњилањои рушди њамгироии иќтисодї 

бармеояд, минтаќаи озоди тиљорат марњилаи аввали њамгирої баромад 

намуда, барои гузаштан ба марњилаи дигар заминаи устувори њамкорињои 

судманди иќтисодї мегузорад. Бо ибораи дигар, чунин минтаќа барои 

субъектони фаъолияти хољагидорї имтиёзнок буда, дар ќаламрави он 

мањдудияти гумрукї дида мешавад.  

Бояд ќайд кард, ки аз тарафи дигар, минтаќаи озоди тиљорат дар 

бозори дохилї раќобати шадидро ба вуљуд меорад. Интиќоли озоди молу 



36 

 

хизматрасонї барои истењсолкунандагони дохили давлатї муаммои зиёдро 

ба вуљуд оварда, барои рушди минбаъдаи фаъолият зарар мерасонад. Дар 

шароити раќобати шадид истењсолкунандагони ватанї бо молњои сатњи 

сифатан баланд раќобат карда наметавонанд. Вобаста ба ин, дуруст дарк 

кардан лозим аст, ки минтаќаи озоди тиљорат гарчанде тарафњои манфї 

дошта бошад њам, барои кишварњои аъзои иттињодияи њамгирої 

манфиатњои зиёдтарро пешкаш менамояд. 

Тавре мо ќайд кардем, СЊШ мунтазам фаъолияти иќтисодиро васеъ 

намуда, барои таъсиси минтаќаи озоди тиљоратї дар минтаќаи хеш замина 

мегузорад. Њатто моҳи сентябри соли 2003 сарони ҳукуматҳои кишварҳои 

узви СҲШ барномаи 20-солаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи тиҷоративу 

иқтисодиро имзо карданд.  

Ба сифати ҳадафи дарозмуддат дар фазои СҲШ ташкили минтақаи 

озоди савдо ва дар кӯтоҳмуддат – фаъол гардонидани раванди фароҳам 

овардани шароити мусоид дар соҳаи тиҷорат ва сармоягузорӣ пешбинӣ 

шудааст.13 

Марњилаи дуюми рушди њамгироии иќтисодии байналмилалї 

Иттињоди гумрукї мебошад. Ќайд кардан зарур аст, ки иттињоди гумрукиро 

дар минтаќаи алоњида шакли протексионистї меноманд. Яъне, ин 

созишномаи ду ё якчанд давлат аст, ки дар доираи иттињоди њамгирої барои 

бартараф намудани бољи гумрукї равона гардидааст.  

Яке аз хусусияти фарќкунандаи минтаќаи озодї савдо аз иттињоди 

гумрукї дар он аст, ки дар минтаќаи озоди савдо мунтазам усулњои тарифию 

ѓайритарифии бољњои гумрукї кам карда мешаванд. Минтаќаи озоди савдо 

агар дар ќаламрави алоњида тиљорати бебољро ба роњ монда бошад, пас дар 

иттињоди гумрукї нисбати кишварњои сеюм, ки дар иттињодияи њамгирої 

аъзо нестанд, тарифи умумї пешбинї мешавад.  

Вобаста ба иттињоди гумрукї ќайд кардан зарур аст, ки ташаббуси «Як 

камарбанд, як роњ» ва стратегияи Њамкории иќтисодии Авруосиё як маќсад 

                                                           
13 http://rus.sectsco.org/docs/about/faq.html. Санаи мурољиат 20.04.2022. 

http://rus.sectsco.org/docs/about/faq.html
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ва њадафро пайгирї менамоянд. Татбиќи «Як камарбанд, як роњ» барои 

рушди муносибатњои тиљоративу иќтисодї ва сармоягузорї пояи устувор 

мегузорад.  

Татбиқи онҳо имкон медиҳанд, ки талошҳои давлатҳои мухталиф дар 

ҷустуҷӯи посух ба чолишҳои муосир муттаҳид карда, ҳамкориҳои иқтисодӣ 

дар қитъа таҳким ва барои рушди инфрасохтори трансконтиненталии 

нақлиёт ва энергетикӣ шароит фароҳам оварда шавад. Дар ин равандҳо, 

тавре мебинем, Созмони Ҳамкории Шанхай даъват шудааст, ки нақши 

системавӣ бозад.14 

Як камарбанд, як роҳ дар платформаи СҲШ љињати ташаккули 

минтақаи васеи транзитӣ барои интиқоли молҳо аз Аврупо ба Осиё ва 

бозгашт шароити заруриро фароҳам меорад. Консепсияи «Як камарбанд, як 

роҳ» ташаббуси байналмилалии ЉМЧ оид ба беҳбуд бахшидан ва эҷоди 

долонҳои нави тиҷоратӣ ва нақлиётӣ мебошад, ки зиёда аз 60 кишвари Осиёи 

Марказӣ, Аврупо ва Африқоро мепайвандад ва барои рушди муносибатҳои 

тиҷоратии байни онҳо ва ЉМЧ пешбинӣ шудааст.15 

Чунин ташаббус дар доираи барномањои СЊШ барои таъсиси 

иттињодияи гумрукї дар платформаи СЊШ имкониятњои васеъро доро 

мебошад. Дар баробари ин, њадафњои ин барнома ба принсипњои иттињоди 

гумрукї мувофиќ буда, дар оянда татбиќи он аз воќеият дур нест.  

Њамин тариќ, дар марњилаи мазкури тадќиќот тањлилњо нишон 

медињанд, ки дар иттиҳоди гумрукӣ тарифи ягонаи беруна ва сиёсати ягонаи 

тиҷорат амал мекунад ва агар дар ин ќаламрав боз омилњои истењсолот озод 

њаракат кунанд, онро бозори умумї ном кардан мумкин аст, ки марњилаи 

сеюми рушди њамгироии иќтисодї ба шумор меравад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки бозори умумї марњилаи навбатии рушди 

њамгироии иќтисодї ба шумор рафта, либерализатсияи њаракати захирањо, 

яъне сармоя, ќувваи корї ва ѓайра байни кишварњои иштирокчиёни 
                                                           
14 "Генсек ШОС: ЕАЭС и "Один пояс, один путь" укрепят сотрудничество в 
Евразии".http://rus.sectsco.org/media_SCO/20210904/775198.html. Санаи мурољиат 22.04.2022. 
 
15 Њамон љо 

http://rus.sectsco.org/media_SCO/20210904/775198.html
http://rus.sectsco.org/media_SCO/20210904/775198.html


38 

 

иттињодияи њамгироиро мефањмонад. Барои таъсиси бозори ягона шарти 

муњим минтаќаи озоди савдо ва иттињоди гумрукї ба њисоб мераванд. Бояд 

ќайд кард, ки њар як марњилаи рушди њамгироии иќтисодї марњилањои 

пешро дар бар мегирад.  

Вобаста ба марњилаи сеюми рушди њамгироии иќтисодї ќайд кардан 

муњим аст, ки бо маќсади васеъ гардонидани имкониятњо барои тиљорату 

њамкорињои судманд СЊШ барои таъсиси минтаќаи озоди савдо ва умуман, 

бозори умумї кўшиш менамояд. Бозори калон дар ќаламрави Осиёи 

Марказї, бахусус водии Фарѓона, мављудияти боигарии зеризаминии 

кишварњои аъзои созмон, захирањои калони молиявию зењнї шарти муњими 

рушди њамкорињои судманди иќтисодї мегардад. Аз ин лињоз, таъсиси 

бозори ягона дар оянда яке аз масъалањои муњими фаъолияти СЊШ боќї 

мемонад.  

Марњилаи дигари рушди њамгироии иќтисодї, ки сатњи сифатан 

баландтари шакли њамгирої ба њисоб меравад, иттињоди иќтисодї ва асъорї 

мебошад, ки сиёсати ягонаи иќтисодиву монетариро дар бар мегирад. Чунин 

марњилаи њамгироии иќтисодиро дар айни замон фаќат Иттињоди Аврупо 

тай карда, дар марњилаи рушди сатњи баландтари њамкорињои иќтисодиву 

асъорї ќарор дорад.  

Олимони иќтисоддон таъсиси асъори ягонаро дар минтаќа натиљаи 

нуќтаи охири рушди њамгирої эътироф кардаанд. Аз ин лињоз, ќайд карда 

мешавад, ки њамгироии комили иќтисодї ба воситаи тањкими њамкорињо дар 

соњаи муносибатњои асъорї имконпазир мебошад ва иттифоќи иќтисодиву 

асъорї ќисми људонашавандаи як љузъ ба шумор мераванд. 

Мо тарафдори он олимоне мебошем, ки асоси њамгироии минтаќавиро 

њамгироии иќтисодї ва њамгироии асъориро бошад, ќисми људонашавандаи 

он эътироф мекунанд. Дар баробари ин, ба таври комил расидан ба рушди 

њамкорињои иќтисодї шарик шудани њамаи кишварњои аъзои созмон ба 

минтаќаи ягонаи асъор зарур меояд. 

Бояд ќайд кард, ки дар амал Русия ва ЉМЧ ду-се сол боз ба 

ҳисоббаробаркуниҳо бо пули миллӣ гузаштаанд. Дар навоҳии наздимарзӣ 
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муддати тӯлонӣ тиҷорат бо рубл ва юан сурат мегирифт ва далели он аст, ки 

бонкҳои марказии Русия ва ЉМЧ созишномаи свопҳои мутақобила ба имзо 

расониданд, ки тибқи он субъектҳои тиҷоратии Русия ва ЉМЧ бо рубли русӣ 

ва юан амалиёти пулї мегузаронанд. Яъне, ба онҳо лозим нест, чунон ки 

қаблан буд, юанро ба доллар ва долларро ба рубл ё баръакс табдил диҳанд.16 

Яке аз маќсадњои СЊШ таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар 

бахши бонкиву молия, фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди 

бозори хизматрасонии молиявӣ, љалби сармоя, такмил додани амалиёти 

пардохт ва хисоббаробаркунї дар фазои созмон мебошад. Аз ин лињоз, идеяи 

таъсиси асъори ягона дар ќаламрави СЊШ яке аз марому маќсади ин созмон 

дар оянда мебошад.  

Марњилаи дигари рушди њамгироии иќтисодї иттињоди сиёсї мебошад, 

ки дар натиљаи тай кардани њамаи марњилањои рушди њамгироии иќтисодї 

ба даст оварда мешавад. Њалли масъалањои сиёсї дар шароити иттињодияи 

сиёсї аз тарафи маќомоти болоии кишварњои аъзо татбиќ мегардад. Чунин 

марњила нуќтаи баландтарини тараќќиёти њамкорињои сиёсиву иќтисодиро 

дар бар гирифта, шакли сифатан баландтарини њамгироии иќтисодї 

мебошад.  

Њамин тариќ, тавре ки таљриба нишон медињад, рушди њамгироии 

иќтисодї аз як марњила ба марњилаи дигар мунтазам гузашта, шакли пурраи 

њамгироии иттињодияро дар бар мегирад, ки татбиќи сиёсати ягонаи 

иќтисодиву сиёсї дар он пешбинї мешавад. Ќайд кардан зарур аст, ки 

татбиќи њар як марњила аз марњилаи пештар мураккаб буда, њамкорињои 

васеътари тиљоративу иќтисодиро дар бар мегирад.  

Масалан, таъсиси минтаќаи озоди савдо аз иттињоди гумрукї одитар ба 

њисоб меравад. Марњилањои дигари њамгироии иќтисодї, аз ќабили бозори 

умумї ва иттињоди иќтисодиву сиёсї ва инчунин, иттињоди асъорї 

њамкорињои васеътарро талаб намуда, барои таќвияти рушди љараёнњои 

                                                           
16 Степанов Н.С. — Создание единой наднациональной валюты в рамках Шанхайской Организации 
Сотрудничества // Финансы и управление. – 2019. – № 3. – С. 50 - 60. URL: 
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30146. Санаи мурољиат 22.04.2022. 
 

https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=30146
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њамгирої ва умуман, рушди муносибатњои иќтисодиёти умумиљањонї 

таъсири муфид мерасонанд.  

Дар назарияи њамгироии байналхалќии иќтисодї яке аз шартњои 

зарурї наздик будани ќаламрави давлатњои иштироккунанда мебошад. 

Аммо дар сурати мавҷуд будани манфиатҳои умумӣ ва иродаи кофии сиёсии 

кишварҳое, ки ҳатто дар қитъаҳои гуногун аз ҳамдигар ҷойгиранд, 

интегратсияи иқтисодӣ дар заминаи байниминтақавӣ ва трансконтиненталӣ, 

бартараф кардани марзҳои танги як минтақаи ҷуғрофӣ имконпазир аст.17 

Вобаста ба ин масъала бояд ќайд кард, ки имрўз кишварњои дигар 

минтаќањо нияти шомил шудан ба СЊШ доранд. Дар ќаламрави СЊШ 

њамкорињои кишварњои Авруосиё ташаккул ёфта, фазои созмон васеъ гашта 

истодааст. Аз ин лињоз, СЊШ-ро њамчун ташкилоти минтаќавии 

байналмилалии афзоишёбанда эътироф мекунанд. СЊШ фаъолияти 

гуногунљабњаро татбиќ менамояд ва ба самти њамкорињои иќтисодї бештар 

ањаммият медињад, мо аз ин рў, дар тадќиќоти хеш онро њамчун модели нави 

њамгироии иќтисодї баррасї менамоем.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар амал њамкорињои иќтисодї аз 

њамкорињои сиёсиву њарбї самараноктар буда, дар рушди муносибатњои 

байналмилалї таъсири зиёдтар мерасонанд. СЊШ гарчанде ки марњилањои 

рушди њамгироии иќтисодиро тай накардааст, унсурњои шаклњои њамгирої 

дар он дида мешаванд. Имрўз шумораи иттињодияњои њамгирої зиёд шуда, 

бо маќсади бартараф намудани чолишњо ва хавфњои муосир муборизаи 

муштаракро интихоб намудаанд.  

СЊШ аз дигар иттињодияњо бо он фарќ мекунад, ки ин созмон њамчун 

шакли нави њамкорињои судманди иќтисодиву сиёсї кўшиши ворид шудан ба 

иќтисодиёти љањонро дорад. Дар шароити кунунї, ки њамкорињои 

мутаќобилан судманд афзоиш ёфтааст, СЊШ њамчун ташкилоти 

гуногунљабња љабњањои гуногуни иљтимоиву иќтисодиро дар бар мегирад.  

                                                           
17 Воронина Т.В. Генезис форм и механизмов развития региональной экономической интеграции. 
Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 5 (188)  С.57–63.   
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Кафолати суботи сиёсӣ, таҳкими амният ва густариши ҳамкориҳои 

иқтисодӣ дар минтақа аз авлавиятҳои аслии фаъолияти он боқӣ мондааст. 

Лоиҳаҳои бузурги инфрасохторӣ кишвару минтақаҳоро нисбат ба 

созишномаҳои байнидавлатӣ беҳтар мепайвандад. Таҳқиқоти пешакӣ 

иқтидори назарраси ҳамгироии минтақаи СҲШ-ро дар бахшҳои энергетика, 

нақлиёт, телекоммуникатсия, сайёҳӣ, кишоварзӣ нишон медиҳанд.18 

Дар марњилаи мазкур њамгироии иќтисодии СЊШ барои иштирокчиён 

шароитњои муфиди иќтисодиро муњайё карда, дар тањкими рушди босуботи 

иќтисодии минтаќа сањми калон мерасонад. Бинобар ин, ворид шудан ба 

марњилањои њамгироии иќтисодї на фаќат барои СЊШ, балки барои њамаи 

аъзоёни он самти афзалиятноки сиёсати иќтисоди хориљї ба шумор меравад.  

Њамзамон, ќайд кардан муњим аст, ки њамгироии минтаќавии иќтисодї 

имрўз дар шароити васеъ гаштани фаъолияти хољагии умумиљањонї 

фаъолияташро дар фазои минтаќа мањдуд накарда, ба равандњои 

љањонишавї ворид шуда, њамкорињои навро боз њам васеътар ба роњ 

мемонад.  

СЊШ низ њамчун ташкилоти шакли нави њамкории мутаќобилан 

судманди иќтисодиву сиёсї доираи васеи фаъолиятро, ки имрўз ба љабњањои 

љањонишавї њамоњанг мебошанд, дар марњилаи муосир татбиќ менамояд. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки дар фаъолияти СЊШ масъалањои рушди 

њамкорињои иќтисодї мавќеи хосро ишѓол менамоянд.  

Чадвали 1.4. - Марњилањои њамгироии иќтисодии СЊШ 

Марњилаи 

аввал 

Рушди њамкорињои тиљоративу иќтисодии кишварњои СЊШ. Бунёди 

таъминоти инфрасохтории њамгироии давлатњои СЊШ дар заминаи таъсис ва 

татбиќи лоињањои байналмилалии энергетикї ва наќлиётї. 

Марњилаи 

дувум 

Тавсеаи робитањои интегратсионии давлатњое, ки ба бандарњои 

байналмилалї дастрасї надоранд (надоштани роњ ба бањр). 

Марњилаи 

сеюм 

Ташаккули фазои ягонаи иқтисодї ҳамчун ҳадафи дарозмуддати 

иттиҳодияҳои ҳамгироӣ дар доираи СҲШ. 

                                                           
18 Фадеева И.А. Современные состояние и перспективы развития экономического сотрудничества стран-
членов ШОС. Дисс... к.э.н. по специальности 08.00.14. Москва 2013. С.41 
 



42 

 

Идомаи ҷадвали 1.4. 

Марњилаи 

чорум 

Тавсеаи робитањои тиљоратї, иќтисодї, коммуникатсионї ва сармоягузории 

давлатњои СЊШ, ташаккули шакли нави муносибатњои асъорї дар асоси 

њисоббаробаркунї байни давлатњое, ки ба гурўњи њамгирої дохил мешаванд. 

Њисоббаробаркуниҳо бо асъори миллӣ бо таъсири бартарии юани чинӣ ва 

рубли русӣ сурат мегирад. 

Сарчашма: Тањияи муаллиф аз рўйи тањќиќоти илмиву назариявї 

Бояд ќайд кард, ки аз рўйи консепсияи анъанавї њамгироии иќтисодї 

аз панљ шакл иборат буда, марњила ба марњила аз як шакл ба шакли дигар 

гузашта, рушд ёфта, њамкорињои иќтисодиву тиљоратиро васеъ менамояд. 

Тавре ки дар боло ќайд кардем, дар модели анъанавии њамгироии иќтисодї 

аз шаклњои зерин - минтаќаи озоди тиљоратї, иттињоди гумрукї, бозори 

умумї, иттињоди иќтисодї ва асъорї иборат мебошад.  

Шакли фаъолияти СЊШ њамчун модели нави њамгирої аз анъанавї дар 

он фарќ мекунад, ки махсусияти ин модел дар бунёди инфрасохтори муосир 

дар заминаи рушди соњаи наќлиёт ва энергетика ифода мегардад. Инчунин, 

диќќати махсус ба тавсеаи робитањои иќтисодиву тиљоратии кишварњое, ки 

ба бањр роњ надоранд, бахусус кишварњои ОМ дода мешавад. Дар ин љо 

сухан дар бораи ба бандарњои байналмилалї ва воридшавии муваффаќона ба 

иќтисодиёти љањон меравад.  

Марњилаи дигари фаъолияти созмон дар ташаккули фазои ягонаи 

иқтисодї ҳамчун ҳадафи дарозмуддати иттиҳодияҳои ҳамгироӣ дар доираи 

СҲШ ифода мегардад. Инчунин, марњилаи охирон ин рушди њамкорињои 

судманди иќтисодї дар заминаи ташаккули шакли нави муносибатњои 

асъорї дар асоси њисоббаробаркунї байни давлатњои аъзои СЊШ ба шумор 

меравад. Ќайд кардан зарур аст, ки њисоббаробаркуниҳо дар ин љо бо асъори 

миллӣ бо таъсири бартарии юани чинӣ ва рубли русӣ сурат мегирад. 

Чунин шакли фаъолияти СЊШ ба марњилањои рушди њамгироии 

иќтисодии консепсияи анъанавї њамоњанг буда, ба мо имконият медињад, ки 

созмонро дар тањќиќоти хеш њамчун модели нави њамгироии иќтисодї 

баррасї намоем. Имрўз СЊШ барои рушди равандњои њамгироии иќтисодї 

тамоми имкониятњоро доро буда, барои рушди иќтисодиёти љањон низ сањми 
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калон мегузорад. Гарчанде СЊШ дар Хартия њамчун ташкилоти минтаќавии 

байналмилалї эътироф гаштааст, самти асосии он ба њамкорињои иќтисодї 

нигаронида шудааст.  

Ќайд кардан муњим аст, ки базаи ҳуқуқии СЊШ беш аз 100 санади 

ҳамкориҳои иқтисодиро дар бар мегирад, ки дар бахшҳои тиҷорат, 

бонкдорӣ, истењсолот, лоињањои молиявї ва сармоягузорӣ, кишоварзӣ, 

нақлиёт ва инфрасохтор, телекоммуникатсия ва сайёҳӣ дахл доранд. 

Кишварҳои аъзои СҲШ мухолифи протексионизми тиҷоратӣ буда, аз 

таҳкими низоми кушоди бисёрҷонибаи савдо фаъолона ҷонибдорӣ мекунанд. 

19  

Раиси ЉМЧ Си Ҷинпин пешниҳод кард, ки минтақаи тиҷорати озоди 

Созмони Ҳамкории Шанхай дар минтақа таъсис дода шавад. Ҳамаи аъзоён 

азм доранд, ки дар асоси принсипи манфиати мутақобила барои беҳтар 

кардани ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ ва амиқтар кардани ташаббуси 

“Як камарбанд, як роҳ” кор кунанд. Ин ҳамкориҳоро дар бахши тиҷорат, 

сармоягузорӣ, молия, коммуникатсия ва тиҷорат боз ҳам тақвият хоҳад 

дод.20  

Татбиќи чунин чорабинињо дар доираи барномањои СЊШ метавонад 

онро ба шакли нави њамгироии иќтисодї, ки барои рушди хољагии 

умумиљањонї низ таќвият мебахшад, мубаддал гардонад. Тавре ки мо дар 

боло ќайд кардем, маќсади СЊШ ба њадаф ва афзалиятњои љараёни 

њамгироии иќтисодї њамоњанг буда, дар низоми муосири иќтисодиёти 

байналмилалї њамчун модели нави њамгироии иќтисодї баромад мекунад.  

Њамин тариќ, СЊШ њамчун шакли нави њамгирої барои рушди 

муносибатњои иќтисодии кишварњои аъзо ва баровардани онњо ба сатњи 

сифатан нави њамгирої кўшиш менамояд. Албатта, барои тай кардани 

марњилањои рушди њамгироии иќтисодї сохтор, рушд ва њолати 

нишондињандањои макроиќтисодии ин кишварњо бояд ба њам наздик бошанд. 

                                                           
19 Статья Директора Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Халида Таймура Акрама 
об экономическом потенциале ШОС. http://rus.sectsco.org/news/20200428/644741.html. Санаи мурољиат 
22.04.2022. 
20 Њамон љо. 

http://rus.sectsco.org/news/20200428/644741.html
http://rus.sectsco.org/news/20200428/644741.html
http://rus.sectsco.org/news/20200428/644741.html
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Дар чунин њолат СЊШ метавонад минтаќаи озоди савдо ва иттињоди 

гумрукиро дар фазои хеш ба таври самаранок ба роњ монад. 

Таљрибаи иттињодияњои њамгирої, аз љумла Иттињоди Аврупоро 

омўхта, ба хулосае омадан мумкин аст, ки њамаи шартњои муњим ва роњи 

имконпазир барои СЊШ дар рушди ташаккулёбии равандњои њамгирої дар 

фазои созмон бинобар сабаби таъмини рушди босубот истифода намудан 

лозим меояд. Самаранок ба роњ мондани њамкорињои иќтисодї дар СЊШ 

барои баромадан ба сатњи сифатан нави њамкорињои рушди муносибатњои 

иќтисоди байналмилалї ва баланд бардоштани нуфузи СЊШ дар арсаи 

љањон мусоидат мекунад.  

Инчунин, вобаста ба рушди фаъолияти СЊШ дар самти њамкорињои 

тиљоративу иќтисодї ва сармоягузорї, ќайд кардан муњим аст, ки имрўз 

созмон, дарвоќеъ, марњилањои аввали рушди њамгироии иќтисодиро тай 

карда истодааст. Барои СЊШ, ки дар марњилаи рушди њамгирої ќарор 

дорад, ташаккулёбии модели нави њамгироии иќтисодиву сиёсї дар асоси 

омўхтани методологияи илмиву назариявї ва таљрибаи пешќадам зарур 

меояд ва бояд дуруст дарк кард, ки ба созмон ин чиз дар марњилаи мазкури 

рушди њамкорї муяссар гашта истодааст.  

Барои ба даст овардани бехатарии иќтисодї дар ќаламрави СЊШ 

тамоми шароитњои муфид, аз ќабили фазои мусоид, рушди инфрасохтори 

наќлиётиву коммуникатсионї, рушди соњаи наќлиёт, саноат, сайёњї, таъсиси 

иттињодияи бонкї ва барпо намудани самтњои муњими равандњои њамгироии 

иќтисодї таъсис дода шудаанд.  

 

1.2. Тањаввулот ва рушди марњилањои сиёсиву иќтисодии СЊШ 

Дар шароити љањонишавї ва рушди њамгироии иќтисодї ташкилотњои 

минтаќавї яке аз омили муњимтарини пешрафти муносибатњои бисёрљониба 

арзёбї гашта, дар низоми фаъолияти хољагии љањонї наќши калидиро иљро 

менамояд. Яке аз чунин ташкилоти минтаќавии байналмилалї, ки имрўз дар 

љањон нуфузи калон пайдо кардааст, Созмони Њамкории Шанхай мебошад.  
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Таъсисёбии Созмони Ҳамкории Шанхай дар солҳои 60-уми асри XX, 

вақте ки байни Давлати Шўравї ва ҶХЧ ҳалли баҳсҳои ҳудудӣ мерафтанд, 

оѓоз гашт. Пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ иштирокчиёни нави 

музокирот Русия ва давлатҳои Осиёи Марказӣ барои таъсиси созмон замина 

гузоштанд. Пас аз он ки ҶМЧ баҳсҳои ҳудудиро бо кишварҳои ҳамсояи ИДМ 

(Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон) ҳал кард, барои рушди 

минбаъдаи ҳамкориҳои минтақавӣ фурсат пайдо шуд.21 

Ќайд кардан зарур аст, ки ин гуфтушунидҳо асосан аз соли 1992 то соли 

2000 сурат гирифтаанд ва аллакай дар соли 1996 барои таъсиси "Панҷгонаи 

Шанхай" замина гузошт. Таъсиси СҲШ пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ 

ва ба даст овардани истиқлоли давлатӣ сурат гирифта, дар марњилањои 

гуногун рушд намуд. Давлатҳои Осиёи Марказӣ, ки дар марҳилаи аввали 

рушди давлатдории худ қарор доштанд, дар бораи эҷоди чунин механизме 

фикр мекарданд, ки амнияти сиёсӣ ва иқтисодии онҳоро таъмин карда 

тавонад ва инчунин, таъсиси чунин механизм ба ташаккули равандҳои 

ҳамгироӣ дар минтақа мусоидат кунад. 

Умуман, бояд қайд кард, ки пас аз пош хӯрдани Шўравї вазъи 

геополитикии Осиёи Марказӣ ба куллӣ тағйир ёфт. Давлатҳои нав имконият 

пайдо карданд, ки роҳи сиёсати хориҷии худро мустаќилона муайян кунанд. 

Ба минтақа иштирокчиёни нави тавоно омаданд ва таъсири радикализми 

исломӣ афзоиш ёфт. Нақши бартаридоштаи омилҳои геополитикиро дар 

ташаккули СҲШ метавон ба муҳимтарин хусусияти ин созмон нисбат дод.22 

Ҳамаи ин омилҳо як шарти муҳими пайдоиши СҲШ дар низоми 

муносибатҳои байналмилалӣ гардиданд ва бо мақсади пешгирии таҳдидҳои 

муосир ва амиқ гардонидани муносибатҳои байни аъзои давлатњои СЊШ 

аксар вақт музокирот доир ба рафъи таҳдидҳои умумӣ гузаронида мешуданд. 

                                                           
21 https://ru.wikipedia.org/wiki/ (санаи мурољиат: 17.01.2019). 
22 Фадеева И.А Современное состояние и перспективы развития экономического сотрудничества стран-
членов ШОС. дисс.канд. экон.наук. 08.00.14.Москва-2013.С.47. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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Бо мурури замон ва рушди муносибатњои иќтисодиву љараёнњои 

њамгирої СЊШ њамчун ташкилоти формати нави байналхалќї рушд ёфта, 

дар марњилањои гуногуни тараќќиёт сифатњои навро касб намуд.  

Љадвали 1.5. - Марњилањои рушди СЊШ 

Сол Чорањое, ки дар натиљаи имзои Созишномањо ќабул гардиданд  

1996-2001 СҲШ дар заминаи "Панҷгонаи Шанхай" (Русия, Қазоқистон, 

Қирғизистон, Чин ва Тоҷикистон), ки дар натиҷаи имзои Созишнома оид 

ба таҳкими эътимод дар соҳаи низомӣ ва марзӣ дар минтақа (1996) ва 

созишномањо дар бораи нисбати њамдигар кам кардани ќуввањои 

мусаллањ дар минтаќаи сарњадї ташкил шудааст (1997). Аз соли 1998 то 

соли 2000 нишастҳои сарони "Панҷгонаи Шанхай" дар Алмаато, Бишкек 

ва Душанбе ба вуќуъ пайваст.  

2001-2006 Сарони ҷумҳуриҳои Русия, Қазоқистон, Чин, Қирғизистон, Тоҷикистон 

ва Узбекистон Эъломия дар бораи таъсиси Созмони ҳамкории Шанхайро 

имзо карданд (2001). Дар Алмаато нахустин ҷаласаи сарони ҳукуматҳои 

кишварҳои узви СҲШ баргузор шуд, ки дар ҷараёни он Ёддошти 

тафоҳум байни ҳукуматҳои кишварҳои узви СҲШ оид ба ҳадафҳои асосӣ 

ва самтҳои ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ ба имзо расид (2001). 

Сарони кишварҳои узв дар нишасти Санкт-Петербург Оинномаи СҲШ-

ро қабул карданд, ки дар он ҳадафҳо, принсипҳо ва самтҳои асосии 

ҳамкориҳои СҲШ муайян шудааст. Дар ин ҳамоиш, ҳамчунин, 

Созишнома дар бораи сохтори минтақавии зиддитеррористӣ ба имзо 

расид (2002). Дар Пекин Барномаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи 

тиҷоративу иқтисодии кишварҳои узви СҲШ ба имзо расид ва буҷаи 

нахустини ин созмон қабул шуд (2003). Ташаккули ниҳоии СҲШ ҳамчун 

ташкилоти сиёсӣ бо ҳадафҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ (2005). 

2006-2011 Шӯрои тиҷоратии СҲШ таъсис дода шуд, ки барои рушди ҳамкориҳои 

бисёрҷонибаи иқтисодӣ масъул аст (2006). Дар нишасти Бишкек ҷиҳати 

таҳкими мубориза бо терроризм ва қочоқи маводи мухаддир, инчунин, 

таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ ва энергетикӣ як қатор санадҳо ба имзо 

расиданд. Шартнома “Дар бораи ҳамсоягии нек, дӯстӣ ва ҳамкории 

дарозмуддати кишварҳои узви СЊШ” ба имзо расид (2007). 

Бо қарори Шӯрои сарони ҳукуматҳо нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи 

Барномаи ҳамкории бисёрҷонибаи тиҷоратию иқтисодии давлатҳои 

аъзои СҲШ қабул карда шуд (2008). Эъломияи Екатеринбург ба имзо 

расид. Беларус ва Шри-Ланка мақоми шарики муколама бо СҲШ 

гирифтанд (2009). Эъломияи ҷаласаи даҳуми Шӯрои сарони давлатҳои 

аъзои СҲШ дар Узбекистон ќабул гардид, Тошкент (2010). 
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Идомаи ҷадвали 1.5. 

Сол Чорањое, ки дар натиљаи имзои Созишномањо ќабул гардиданд  

2011-2016 Эъломияи Остона, Даҳсолаи СҲШ (2011). Эъломияи сарони кишварҳои 

узви СҲШ дар бораи бунёди минтақаи сулҳи дарозмуддат ва шукуфоии 

муштарак. Чин, Пекин (2012). Зимни мулоқот тасмим дар бораи додани 

мақоми нозири СҲШ ба Афғонистон, мақоми шарики муколама ба 

Туркия гирифта шуд. Эъломияи Бишкеки сарони кишварҳои узви СҲШ 

(2013). Эъломияи сарони кишварҳои узви СҲШ, Душанбе (2014). 

Эъломияи Тошканд (2016). Дар ҷаласа нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 

2016-2020 оид ба татбиқи Стратегияи рушди СҲШ то соли 2025 қабул 

гардид. 

2017-2022 Эъломияи Остонаи сарони кишварҳои узви СҲШ. Ҳиндустон ва 

Покистон узви комилҳуқуқи СҲШ шуданд (2017). Эъломияи Синдао 

Чин, Синдао (2018). Эъломияи Бишкеки сарони кишварҳои узви СҲШ 

(2019). Эъломияи сарони кишварҳои узви СҲШ дар Душанбе. Эрон узви 

комилҳуқуқи СҲШ шуд (2021). 

Сарчашма: Тањияи муаллиф аз рўйи: Быков А.И. Экономическое сотрудничества в рамках 
ШОС: основные направления и перспективы развития: диссер. к.э.н./ А.И. Быков. – 
Москва, 2010. – С.57; Шанхайская организация сотрудничества [электронный ресурс] 
URL. https://ru.wikipedia.org/wiki/. (санаи мурољиат: 03.12.2021).  

Марњилаи аввали ташаккулёбии СЊШ - солњои 1996-2001 

Тавре ки маълум аст, Панҷгонаи Шанхай соли 1996 таъсис ёфта буд. 

Муколамаи шадиди байни кишварҳои узви ин созмон 20 сол пеш оғоз шуда 

буд. Соли 1996 аввалин мулоқоти сарони панҷ давлат - Русия, ЉМЧ, 

Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон дар Шанхай баргузор гардид. 

Иштироккунандагони саммит Созишнома дар бораи эътимод ба соҳаи 

низомӣ дар минтақаро имзо карданд. Дар асоси ин созишнома як иттиҳодияи 

сиёсӣ бо номи "Панҷгонаи Шанхай" ба вуҷуд омад. Ҳадафи асосии иттиҳод 

таъмини субот дар сарҳади ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ ва ЉМЧ буд.23 

Инчунин, нишасти мунтазами сарони Панҷгонаи Шанхай дар давоми 

панҷ сол дар марњилаи аввал имкон дод, ки кишварҳои иштирокчӣ ба 

                                                           
2315 лет ШОС: история и развитие Шанхайской организации сотрудничества https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/3355240. (Санаи мурољиат: 24.07.2021). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3355240
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/3355240
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ҳамдигар эътимод пайдо карда, масъалаҳои мураккаби сарҳадро ҳаллу фасл 

кунанд ва дар заминаи таъмини бехатарии сиёсї густариши ҳамкориҳои 

иқтисодиро рушд дињанд. 

Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо ќайд кардан зарур аст, ки мањз дар 

Тољикистон масъалаи ба СЊШ табдил додани Панљгонаи Шанхай ба миён 

омад. Дар Душанбе пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷараёни нишасти 

сарони давлатҳо 5 июли соли 2000 таѓйир додани Панҷгонаи Шанхай ба 

Созмони Ҳамкории Шанхай қадами таърихӣ гузошта шуд. Инчунин, дар 

таъсиси чунин механизми танзимкунандаи муносибатњои бисёрљонибаи 

кишварњои узви созмон њама манфиатдор буданд ва аз ин лињоз, кишварҳои 

узви Панҷгонаи Шанхай барои табдил додани он ба сохтори минтақавии 

ҳамкориҳои бисёрҷониба тамоми кўшишњоро ба харљ доданд.  

Ҳамин тариқ, дар Эъломияи Душанбе ҳадафҳо, афзалиятњо, вазифаҳо, 

самтҳои муњими фаъолият, рушди минбаъдаи фаъолияти ин ташкилоти 

байналмилалии минтақавї муайян гардид. Мањз аз ин нуќтаи назар бо 

боварии комил тасдиќ кардан мумкин аст, ки Саммити Душанбе дар 

таѓйироти Панљгонаи Шанхай ба ташкилоти байналмилалии минтаќавї 

заминаи устувор гузошт. Бинобар ин, таъкид кардан мумкин аст, ки сањми 

Тољикистон дар ташаккулёбии СЊШ њамчун яке аз таъсисдињандагони ин 

созмон басо муњим арзёбї мегардад. Мањз аз ин лињоз, мо дар кори 

диссертатсионї маќоми Љумњурии Тољикистонро њамчун кишвари 

таъсисдињандаи СЊШ баррасї менамоем.  

Вобаста ба тадќиќоти объекти мавзуъ ќайд кардан зарур аст, ки 

механизми Панҷгонаи Шанхай дар аввал дар базаи мустањкам намудани 

боварї ва кам кардани ќуввањои њарбї дар сарњади вилоятњои ЉМЧ бо 

Русия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон таҳия карда шуд. Вале љанги 

гражданї њамчун омили муттањидкунанда дар Афғонистон миёни неруҳои 

Эътилофи Шимолӣ ва Толибон, ки ба амнияти њамаи панљ давлат хавф ба 

вуљуд оварда буд, наќши калон бозид. 
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Барои Русия ва ЉМЧ барои дар зери васояти худ муттањид намудани 

имкониятҳои давлатҳои Осиёи Марказӣ ва густариши дигар марказҳои 

ҷаҳонии қудрат ва нуфуз љолиби диќќат буд. Њамин тавр, масъалаи 

мустањкам намудани муносибатњои неки њамсоягї, боварии тарафайн, дўстї 

ва њамкории панљ мамлакати њамсоя хеле муҳим гардид.24 

Дар солҳои 1996 ва 1997 сарони панҷ давлат дар мулоқотҳо дар Шанхай 

ва Маскав ду Созишномаи таҳкими эътимодро имзо карданд. Дар ин 

созишномањо масъалањои мустањкам намудани боварии мутаќобила ва кам 

кардани ќуввањои мусаллањ дар минтаќањои сархадї баррасї гаштаанд. Агар 

дар аввал Панҷгонаи Шанхай ба ҳалли масъалаҳои сарҳадӣ ва бехатарии 

сиёсї, демилитаризатсияи минтақаҳои наздисарҳадӣ нигаронида шуда 

бошад, пас СҲШ, ки дар базаи ин панљгона дар соли 2001 таъсис ёфтааст, 

имрӯз бо доираи васеи проблемаҳои умумӣ сарукор дорад.  

Њамин тариќ, Панљгонаи Шанхай бо маќсади таҳкими эътимод дар 

соҳаи низомӣ ва марзӣ дар минтақа ташкил шудааст. Хусусияти марњилаи 

аввали ташкилёбии СЊШ дар заминаи Панљгонаи Шанхай дар он ифода 

мегардад, ки созмони мазкур, пеш аз њама, барои таъмини бехатарии сиёсї 

дар минтаќа таъсис дода шуд. Аз ин лињоз, ин созмон дар арсаи 

байналмилалї сараввал њамчун ташкилоти сиёсї арзёбї гашта, онро ба љуз 

њамкории мутаќобилаи панљ давлат, ки барои таъмини бехатарии њарбиву 

сиёсї нигаронида шудааст, эътироф накардаанд.  

Ќайд кардан зарур аст, ки дар марњилаи аввали рушд сарони шаш 

давлат ЉМЧ, Русия, Қазоқистон, Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон, 

сарфи назар аз ноустувории ҷаҳон ва ҷангҳои зиёди маҳаллӣ, афзоиши 

муомилоти ғайриқонунии маводи мухаддир ва силоҳ, дар ҷаҳон паҳн шудани 

як шохаи нави зуҳуроти терроризм, сепаратизм ва ифротгароӣ, ки аз ҷониби 

баъзе кишварҳои ғарбӣ таҳрик дода шудааст, ба муќобили мамлакатњои 

барои Ѓарб номатлуб бо маќсади дар њудуди онњо ба вуљуд овардани 

                                                           
24 Быков А.И. Экономическое сотрудничества в рамках ШОС: основные направления и перспективы 
развития. Дисс... к.э.н. по специальности 08.00.14.Москва-2010. С.54.  
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бесарусомонии иќтисодї, фишори идеологї, барњам додани давраи нави 

љанги сард корҳои зиёдеро анҷом дода, дар соли 2001 онҳо бузургтарин 

созмони байналмилалиро дар ҷаҳон таъсис доданд.25  

Баъди таъсиси СЊШ дар заминаи Панљгонаи Шанхай аз диди 

тадќиќоти мо марњилаи аввали ташаккулёбии созмон ба анљом расида, 

марњилаи нави фаъолият оѓоз мегардад, ки мо дар тањќиќоти худ ин 

марњиларо ба давраи дуюми рушди созмон мансубият додем.  

 Марњилаи дуюми ташаккулёбии СЊШ - солњои 2001-2006 

Марњилаи дуюми СЊШ аз таъсисёбии созмон оѓоз меёбад. Ќайд кардан 

зарур аст, ки соли 2001 ташкил ва рушди ин созмон ҳамчун як созмони 

байналмилалии минтақавӣ оғоз ёфт. Яъне, СҲШ дар заминаи Панҷгонаи 

Шанхай дар натиҷаи имзои Эъломия дар бораи таъсиси СҲШ таъсис ёфта, 

њадафи асосии ин созмон таъмини суботи сиёсӣ дар Осиёи Марказӣ, таҳкими 

муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, таҳкими дӯстӣ ва ҳамсоягии нек дар 

қаламрави СҲШ, инчунин, рушди муносибатњои сиёсиву иқтисодї, 

фарҳангиву гуманитарӣ ва илмї ба шумор мерафт.  

Таъсисёбии СЊШ њамчун созмони байналмилалии минтаќавї сабабњои 

гуногун дорад. Яке аз сабабњои асосии ташаккулёбии созмони мазкур, ба 

аќидаи мо, таъмини бехатарии сиёсиву иќтисодї ва пешгирии тањдиду 

хатарњои муосир ва дар ин замина, таъсири мусбї расонидан ба тамоюли 

рушди иќтисодиёти љањон мањсуб меёбад.  

Аз ин лињоз, мо ба фикри олими тољик Холиќназари Х. розї мебошем, 

ки дар тадќиќоти худ ќайд менамояд, ки таъсисёбии СЊШ ба пайдоиши 

маҷмуи сабабҳои таърихӣ ва сиёсӣ-иқтисодӣ вобаста буд, аз ҷумлаи онҳо 

инҳоянд: 

 - пошхӯрии системаи дуқутбаи муносибатҳои байналмилалӣ; 

- масъулияти геополитикии Федератсияи Русия ва ЉМЧ барои зарурати 

нигоҳдории амният ва субот дар фазои Авруосиё; 

                                                           
25 Причины возникновения Шанхайской Организации Сотрудничества. https://www.osiyoavrupo.tj/index.php/. 
(Санаи мурољиат: 10.12.2021).  

https://www.osiyoavrupo.tj/index.php/
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- саъю кўшиш ба инкишофи якљоя барои муќаррар намудани тартиботи 

нави оќилона ва одилонаи байналхалќии сиёсї ва иќтисодї; 

 -ҷустуҷӯи механизмҳои самараноки ҳамгироии минтақавӣ; 

- ташкили модели нави ҳамкориҳои минтақавӣ бо рушди афзалиятноки 

ҳамкорӣ дар соҳаи амният ва рушди бисёрҷонибаи иқтисодӣ.26 

Њамаи ин омилњо барои таъсиси ташкилоти шакли нави 

байналмилалии минтаќавї сабаби асосї мањсуб гаштанд. Чї тавре ки маълум 

аст, сарони давлатҳои Панҷгонаи Шанхай ва Президенти Узбекистон Ислом 

Каримов 15 июни соли 2001 дар мулоқот дар Шанхай Эъломияро дар бораи 

таъсиси Созмони Ҳамкории Шанхай имзо намуданд ва тавлиди созмони нави 

ҳамкориҳои минтақавӣ – СҲШ эълон гардид. Дар натиљаи ин вохўрї 

сардорони давлатњо барои ба сохтори минтақавӣ њамкории бисёртарафа 

табдил додани СҲШ кўшиш намуданд.  

Дар ҷаласаи дуюми сарони кишварҳои узви СҲШ, ки соли 2002 дар 

Санкт-Петербург баргузор гардид, Хартияи СҲШ ќабул шуд. Хартия 

њуљљати асосии ќонунї гардид, ки самтњои њамкории байни мамлакатњо, 

сохтори дохилии он, рушди мутаќобила, маќсаду ѓояњо ва рушди минбаъдаи 

созмонро муайян менамуд.  

Махсусан ќайд кардан зарур аст, ки соли 2003 ҷаласаи давлатњои аъзои 

СХШ дар Пекин баргузор гардид. Дар ин љаласа аз тарафи сарони давлатњо 

Барномаи њамкории бисёртарафаи иќтисодии давлатњои аъзо СҲШ, ки 

ќадами аввалини тањкими муносибатњои иќтисодиву тиљоратї дар таърихи 

фаъолияти созмон ба њисоб мерафт, тањия гардид. Барномаи мазкур, пеш аз 

њама, маќсаду вазифањои асосии њамкории иќтисодиву тиљоратиро дар 

доираи СЊШ муайян намуд. 

Дар соли 2003 дар Пекин Барномаи бисёрљонибаи њамкории 

тиљоративу иќтисодии давлатњои СЊШ ва буљети аввалини созмон ќабул 

                                                           
26 Холикназари Х. Деятельность Республики  Таджикистан в процесссе становления  и развития Шанхайской 

Организации  Сотрудничества (1996-2014гг.) дисс... д.и.н. 07.00.15. Душанбе-2014.С.69. 
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гардид. Дар соли 2005 бошад, ташаккулёбии СЊШ њамчун формати шакли 

нави њамкории мутаќобилан судманди давлатњои аъзои созмон эътироф 

гашт.  

Бояд гуфт, ки дар марњилаи дуюми ташаккулёбии СЊШ тамоми 

заминањо барои рушди муносибатњои иќтисодиву тиљоратї дар њавзаи 

созмон таъсис дода шуд. Мањз дар ин давра СЊШ бо мурури замон ва 

мустањкам шудани муносибатњои иќтисодии байналмилалї ва њамгироии 

иќтисодї ба яке аз ташкилотњои бонуфузи минтаќавї табдил ёфта, дар 

марњилањои минбаъдаи тараќќиёти хеш ба яке аз созмонњои пурќудрати 

байналмилалї мубаддал гашт.  

Марњилаи сеюми ташаккулёбии СЊШ - солњои 2006-2011 

Аз соли 2006 марњилаи сеюми ташаккулёбии СЊШ оѓоз гардида, дар 

нишастњои минбаъдаи сарони давлатњо бо ба имзо расонидани шартномањои 

дуљонибаву бисёрљониба фаъолияти созмонро боз њам тавсеа ва вусъат 

бахшид. Соли 2006 Шӯрои тиҷоратии СҲШ таъсис дода шуд, ки барои 

рушди ҳамкориҳои бисёрҷонибаи иқтисодӣ заминаи устувор гузошт. Дар 

соли 2007 бошад, дар ҷаласаи сарони ҳукуматҳои кишварҳои узви СҲШ дар 

Бишкек ҷиҳати таҳкими мубориза бо терроризм ва қочоқи маводи мухаддир, 

инчунин, таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ ва энергетикӣ як қатор санадҳо ба 

имзо расиданд. Инчунин, шартнома “Дар бораи ҳамсоягии нек, дӯстӣ ва 

ҳамкории дарозмуддати кишварҳои узви СЊШ” низ ба имзо расид.  

Дар соли 2008 бо қарори Шӯрои сарони ҳукуматҳо нақшаи чорабиниҳо 

оид ба татбиқи Барномаи ҳамкории бисёрҷонибаи тиҷоратию иқтисодии 

давлатҳои аъзои СҲШ қабул гардид. Ин барнома дар рушди минбаъдаи 

фаъолияти иќтисодиву тиљоратї заминаи устувор гузошта, самтњои 

афзалиятноки рушди њамкорињои иќтисодиву тиљоратии кишварњои СЊШ-ро 

муайян намуд, ки дар бораи он ба таври муфассал дар боби дигар истода 

мегузарем.  

Инчунин, соли 2009 дар шањри Екатеринбурги Русия љаласаи навбатии 

СЊШ баргузор гардид, ки дар натиља Беларус ва Шри-Ланка мақоми шарики 
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муколамаи СҲШ-ро гирифтанд. Тавсеаи фаъолияти созмон дар Хартияи 

СЊШ њамчун самти муњими фаъолияти хеш ба њисоб меравад. Аз ин лињоз, 

ворид шудани иштирокчиёни нав ба њайси нозир ва шарики муколама дар 

марњилањои гуногуни рушди созмон мушоњида мешавад.  

Дар соли 2010 Эъломияи ҷаласаи даҳуми Шӯрои сарони давлатҳои 

аъзои СҲШ дар Узбекистон (шањри Тошканд) ќабул гардид. Дар љаласа 

лоињањои муштараки соњањои энергетика, наќлиёт, инфрасохтор ва 

технологияи пешќадам баррасї гардиданд. Мањз аз соли 2006 сар карда, 

масъалањои њамкории иќтисодиву тиљоратї дар љаласањои минбаъда диќќати 

асосии сарони давлатњои аъзои созмонро љалб кардааст. Аз ин лињоз, дар 

марњилаи мазкури тараќќиёт лоињањои муштарак дар соњаи иќтисодї ва 

илмию техникї ва инчунин, ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика ва нақлиёт 

барои манфиати умумї замина гузоштаанд.  

Љадвали 1.6. - Самтњои асосии њамкорињои созандагии иќтисодиву тиљоратии 

СЊШ 

Самт Иљрои њадафњо 

Тиљорат ва 

сармоягузорї 

Мубодилаи маълумот оид ба меъёрњои њуќуќии соҳаи 

сармоягузорӣ, такмили ихтисоси мутахассисон; 

ҳавасмандгардонии бевоситаи робитаи байни соҳибкорон, 

љалби сармоягузорӣ ба соњаи энергетика, нақлиёт, 

телекоммуникатсия, кишоварзӣ, сайёҳӣ, мухофизати табиат;  

Молия, андоз ва 

инноватсия 

Њамкорї ва мубодилаи ахбор дар соња, назорат аз болои 

фаъолияти ташкилотњои молиявї, тањияи мақолаҳои илмӣ ва 

семинарҳо оид ба назорати молиявӣ; ташкили конфронсҳои 

омӯзишӣ оид ба инноватсия 

Комплекси сўзишворї 

ва энергетикї 

 Таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои муштараки энергетикӣ; 

унификатсияи ќоидањои меъёрию техникии кори системаи 

қубурҳои газ; сохтмони иншооти гидроэнергетикӣ, системаи 

асосии барқ, хати интиқоли газ, рушди манбаъҳои 

ғайрианъанавии барқароршавандаи энергия 
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Идомаи ҷадвали 1.6. 

Самт Иљрои њадафњо 

Наќлиёт Омўзиши имконияти ташкили фазои ягонаи нақлиётии СҲШ; 

чорабинињо оид ба рушди наќлиёти кишварҳои аъзои СҲШ, 

татбиќи лоињањои сохтмони роњи оњан дар кишварҳои Осиёи 

Марказӣ ва дигар аъзои СҲШ 

Илм ва технология Тадќиќоти геология, экология, истифодаи об ва дигар соњањо, 

инкишоф додани техникаи нав ва истифодаи технологияњои 

муосир дар соњаи кишоварзї ва саноат 

Фаъолияти гумрукї Таклифњо дар бораи ба вуљуд овардани системаи содашудаи 

транзитї байни њудуди давлатҳои аъзои СҲШ; сода ва ба њам 

мувофиќ кунондани расму оинњои расмиёти гумрукї; лоињаи 

Созишнома дар бораи пешгирї ва вайрон кардани ҳуқуқи 

моликияти зеҳнӣ ҳангоми интиқоли мол аз сарњадњои 

гумрукии мамлакатњои СЊШ 

Комплекси агросаноатї Гузаронидани тадќиќоти муштараки бунёдию амалї, 

ташкили саноати коркард, маблаѓгузории соњаи кишоварзї, 

рушди агробизнес ва ѓайра. 

Тандурустї, маориф ва 

сайёњї 

Мубодилаи афкори донишљўён ва омўзгорон; ҳамоҳангсозии 

танзими заминаи меъёрии ҳуқуқии назорати санитарию 

эпидемиологӣ; имконияти истењсоли якљояи доруњо ва 

технологияи тиббӣ; ба нақша гирифтани лоиҳаи муштараки 

сайёҳӣ 

Њамкории байналхалќї Таъсири мутақобилан судманди технологияҳои иттилоотӣ ва 

телекоммуникатсионӣ; фаъолсозии алоқаи гурӯҳҳои корӣ, ки 

бо тиҷорати электронӣ машѓуланд; њамкории мутақобила дар 

таъмини бехатарии экологї; инкишоф ва азхудкунии якљояи 

конҳои маъданӣ 

Сарчашма:Тањияи муаллиф аз рўйи: Быков А.И. Экономическое сотрудничества в рамках 

ШОС: основные направления и перспективы развития. диссер. к.э.н. / А.И. Быков. -  

Москва, 2010. - С.63-66; Њуљљатњои СЊШ; Тадќиќоти назариявию амалии муаллиф. 

Татбиқи чорањои дар љадвали 1.6. овардашуда дар марњилаи рушди 

мазкур барои бунёди имкониятњои васеи таъсири мутаќобилан судманди 

њамкорињои тиљоративу иќтисодии давлатњои СҲШ заминаи устувор гузошт. 
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Дар асоси рушди муносибатњои созандагї ва азхудкунии иќтидори калони 

кишварњои аъзои созмон ѓояи таъсиси фазои ягонаи энергетикиву наќлиётї 

ба миён омад.  

Хусусияти хоси марњилаи мазкур дар он ифода меёбад, ки мањз дар ин 

марњила рушди муносибатњои иќтисодиву тиљоратї ва сармоягузорї 

мушоњида мешавад. Сухан дар бораи он меравад, ки дар марњилаи мазкур 

кўшиши таѓйири созмон ба шакли нави љараёнњои интегратсионї ва формати 

муосири таъсири мутаќобилаи иќтисодиву сиёсии кишварњои СЊШ ба назар 

мерасад. Дарк кардан муњим аст, ки барои њамкорињои иќтисодї дар 

марњилаи мазкур пояи устувори њуќуќиву молиявї гузошта шуда, татбиќи 

лоињањои бузурги муштарак оѓоз гардид.  

Тақвият ва таҳкими ҳамкориҳои иқтисодӣ ва энергетикӣ бастани 

шартнома дар бораи ҳамсоягии дарозмуддат, дӯстӣ ва ҳамкории кишварҳои 

узви СҲШ, наќшаи чорабинињо оид ба татбиќи Барномаи њамкории 

бисёрљонибаи тиљоратию иќтисодии давлатњои аъзои СЊШ, тавсеаи 

фаъолияти созмон дар заминаи љалби Белорус ва Шри-Ланка ба њайси 

кишварњои шарики муколама, пешбурди лоиҳаҳои муштарак дар соҳаҳои 

энергетика, нақлиёт, телекоммуникатсия ва технологияҳои пешќадам исботи 

таќвияти масъалањои иќтисодї ба њисоб мерафт. 

Марњилаи чоруми ташаккулёбии СЊШ - солњои 2011-2016 

Марњилаи чоруми ташаккулёбии СЊШ њамчун иттињодияи 

рушдёбандаи минтаќавии байналмилалї, аз нуќтаи назари тадќиќоти мо, 

баъди солњои 2011-ум оѓоз мегардад. Дар марњилаи мазкур СЊШ фаъолияти 

хешро боз њам васеъ намуда, дар арсаи байналмилалї нуфузи худро зиёд 

кард. Ќайд кардан муњим аст, ки дар соли 2011 дар шањри Остонаи 

Ќазоќистон љаласаи навбатии Шўрои сарони кишварњои аъзои СЊШ 

бахшида ба дањсолагии созмон баргузор гардид.  

Дар марњилаи мазкур љалби дигар кишварњо бо маќсади боз њам фаъол 

гардонидани фаъолияти СЊШ мушоњида мешуд.  
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Кишварҳои СЊШ ҷонибдори густариши минбаъдаи ҳамкориҳо, аз 

љумла бо кишварҳои нозири созмон, ки аз намояндагии Ҳиндустон, Эрон, 

Муғулистон ва Покистон буданд ва инчунин, шарикони муколама мисли 

Белорус ва Шри-Ланка, ки иқтидори онҳо метавонад барои фаъолгардонии 

минбаъдаи фаъолияти СЊШ такони ҷиддӣ бахшад, изҳори назар карданд. 

Албатта, дар натиљаи тањкими муносибатњои иќтисодиву дипломатї 

давлатњои пурќудрат, аз ќабили Њиндустон, Покистон ва Эрон аъзои 

комилњуќуќи СЊШ гардида, нуфузи ин созмонро њамчун бузургтарин 

ташкилоти минтақавӣ дар Авруосиё боз њам баланд карданд.  

Минбаъд дар соли 2012 дар Пекин саммити навбатии СЊШ баргузор 

гардид, ки дар натиљаи он Афѓонистонро ба њайси нозир ва Туркияро ба 

њайси кишвари шарики муколамаи СЊШ ќабул намуданд. Афѓонистон ба 

њайси нозири созмон то моњи июли соли 2021 фаъолият намуда, баъди ба 

сари ќудрат омадани толибон фаъолияти он ба њайси нозир мавќуф гузошта 

шуд.  

Қадами муҳим дар таъмини рушди минбаъдаи СҲШ баланд 

бардоштани нуфузи Созмон дар арсаи байналмилалї мебошад. Кишварҳои 

узв ҷонибдори фаъолсозии минбаъдаи ҳамкориҳо бо давлатҳои нозири СҲШ 

ва шарикони муколама, таҳкими ҳамкории амалӣ ҷиҳати ҷалби иқтидор, 

захираҳо ва бозорҳои онҳо дар соҳаи фаъолияти муштарак мебошанд.27 

Бояд ќайд кард, ки дар соли 2013 дар шањри Бишкек љаласаи навбатии 

Шўрои сарони кишварњои СЊШ баргузор гардид. Дар љаласа давлатҳои узв 

ҷонибдории худро барои тањкими ҳамкории иќтисодї, рушди њамкорињои 

сармоягузорӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, технологияҳои 

пешќадам, инноватсия ва комплекси агросаноатӣ изњор намуданд. Инчунин, 

дар љаласа масъалахои давоми ташкили Хазинаи рушди СЊШ, Њисоби 

махсуси бонкии рушди СЊШ бо маќсади зудтар анљом додани тадбирњо 

андешида шуданд.  

                                                           
27 Декларация десятого заседания Совета глав государств-членов  Шанхайской организации сотрудничества. 
с.5. г.Ташкент, 11 июня 2010 года. 
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Аз нуќтаи назари объекти тадќиќоти мо ќайд кардан зарур аст, ки мањз 

марњилаи мазкури ташаккулёбии СЊШ барои Тољикистон ањаммияти муњим 

дошт. Манзури мо он аст, ки дар соли 2014 љаласаи навбатии кишварњои 

СЊШ дар шањри Душанбе баргузор гардида, Тољикистон дар он њамчун 

раисикунанда самтњои минбаъдаи рушди созмонро аз нуќтаи назари њимояи 

афзалиятњои хеш бо дарназардошти њифзу њимояи манфиатњои кишварњои 

узви созмон муайян намуд. Дар љаласаи мазкур масъалањои гуногуни њаёти 

љомеа аз мубориза бар зидди терроризму экстремизм сар карда, то тањкими 

муносибатњои иќтисодиву сармоягузорї матрањ гаштанд.  

Амният аз масоили умдае буд, ки дар ин ҳамоиш матраҳ шуд ва ҳама 

ширкаткунандагон дар мавриди мубориза бо ҷудоихоҳӣ, ифротгароӣ ва 

терроризм ва таъмини сулҳу амният дар минтақа ба ризоият расиданд. 

Сарони давлатҳо қайд карданд, ки дар рушди ҳамкориҳои соҳибкорӣ, 

тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ дар фазои Созмон ҷалби неруи давлатҳои нозир ва 

шарикони муколама, ҳамкории доираҳои тиҷоратӣ ва молиявии кишварҳои 

узви СҲШ, Шӯрои тиҷоратии СҲШ ва Иттињодияи байнибонкии СҲШ 

нақши муҳим доранд. Баргузории намоишгоҳҳо ва дигар чорабиниҳо дар 

кишварҳои узви СҲШ, ки ба афзоиши содирот ва тавсеаи ҳамкориҳои 

сармоягузорӣ нигаронида шудаанд, дастгирӣ шуданд.28 

Вобаста ба масъалањои тањкими муносибатњои иќтисодии Тољикистон 

бо кишварњои СЊШ ќайд кардан муњим аст, ки самтњо ва њадафњои миллї, ки 

дар барномањои иќтисодии кишвар, аз љумла Стратегияи миллии рушд то 

давраи солњои 2030 инъикос гаштаанд, ба иќдомњои созмон њамоњанг 

мебошанд. Аз ин рў, рушд ва тавсеаи минбаъдаи фаъолияти СЊШ барои 

пешрафти Тољикистон мусоидаткунанда мебошад.  

Њамин тариќ, дар соли 2015 љаласаи навбатии СЊШ дар шањри Уфаи 

Федератсияи Русия баргузор гардид. Дар љаласа муҳимтарин масъалаҳои 

фаъолияти кунунии созмон баррасӣ гашта, самтҳои асосии ҳамкориҳои 

                                                           
28 Информационное сообщение по итогам заседания Совета глав государств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества. http://kremlin.ru/supplement/4751. (Санаи мурољиат 06.12.2021). 

http://kremlin.ru/supplement/4751
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бисёртарафа муайян ва инчунин, оид ба масъалаҳои мубрами байналмилалӣ 

ва минтақавӣ тавсияњои муфид пешнињод шуд. Дар натиљаи љаласа 

Стратегияи рушди СЊШ то 2025 ба имзо расид.  

Инчунин, дар марњилаи мазкур љаласаи навбатї дар шањри Тошканд 

дар соли 2016 баргузор гардид. Дар натиҷаи љаласаи мазкур фаъолияти 15-

солаи СҲШ баррасӣ гардид. Кишварҳои узв таҷрибаи рушди СҲШ-ро дар 

тӯли 15 соли охир аз рӯзи таъсиси он ҷамъбаст намуда, зикр карданд, ки 

мавқеи СҲШ ҳамчун як ташкилоти минтаќавии байналмилалї дар арсаи 

байналмилалӣ мустаҳкам гардида, ба яке аз механизмњои танзимкунандаи 

љањони бисёрќутба табдил ёфтааст. 

Аз нуќтаи назари предмети тањќиќот бояд ќайд кард, ки «СҲШ ҳамчун 

як платформаи боэътимоди самарабахши њамкорї ба манфиати ташаккули 

тартиботи љањони бисёрќутба амал мекунад».29 

Дар љаласаи навбатї, инчунин, масъалаҳои рушди минбаъдаи 

муносибатњои тиҷоратию сармоягузорї ва иқтисодии кишварҳои узви СҲШ, 

таҳкими амнияту суботи минтақавӣ, мубориза бо терроризм, ифротгароии 

динӣ ва сепаратизм мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Дар натиљаи љаласа 

нақшаи чорабиниҳо барои солҳои 2016-2020 оид ба татбиқи Стратегияи 

рушди СҲШ то соли 2025 қабул гардид.  

Бояд ќайд кард, ки дар марњилаи мазкури рушд СЊШ њамчун 

ташкилоти бонфузи байналмилалї барои рушди њамкорињои тиљоративу 

иќтисодї заминањои муфид гузошт. Махсусияти ин марњила дар он ифода 

мегардад, ки дар он фаъолияти созмон васеъ гашта, њамкорињои иќтисодї 

боз њам мустањкам шуданд. Инчунин, дар марњилаи мазкур Афѓонистон ва 

Туркия ба оилаи СЊШ ќабул шуданд. Дар баробари ин, Стратегияи рушди 

СЊШ то соли 2025 мањз дар марњилаи мазкур ба имзо расида, рушди 

минбаъдаи фаъолияти созмонро муайян намуд, ки дар асоси он чорабиниҳо 

                                                           
29 Бишкекская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 

г.Бишкек, 14 июня 2019 года. С.1 
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барои солҳои 2016-2020 оид ба татбиқи Стратегияи рушди СҲШ то соли 2025 

пешбинї шудаанд.  

Марњилаи панљуми ташаккулёбии СЊШ - солњои 2017-2022 

Марњилаи панљуми рушди СЊШ солњои 2017-2022-ро дар бар мегирад. 

Дар ин марњила ба СЊШ кишварњои абарќудрат шомил гашта, барои боз 

њам баланд бардоштани нуфузи созмон дар љањон пояи устувор гузоштанд. 

Инчунин, дар марњилаи мазкур лоињањои бузурги иќтисодї низ мавриди 

баррасї ќарор дода шуданд.  

Љаласаи навбатии соли 2017 мувофиќи наќша дар шањри Остонаи 

Казоќистон баргузор гардид. Дар натиљаи ин љаласа Њиндустон ва Покистон 

аъзои баробарњуќуќи СЊШ гаштанд, ки чунин иќдом дар таърихи созмон 

сањифањои нав ва имкониятњои беназирро боз намуд.  

Инчунин, дар љаласаи мазкур дар амал принсипи ошкорбаёнии созмон, 

ки дар њуљљати асосии танзимкунандаи СЊШ Хартия ифода ёфта буд, тасдиќ 

гардид. Дар баробари ин, дар љаласа ба масъалаҳои рушди иқтисодиву 

сармоягзорї, таҳкими ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорат, самтҳои фарҳангию 

гуманитарии ҳаёти Созмон ва инчунин, ба дигар самтњои афзалиятноки 

рушди минбаъдаи созмон аҳаммияти махсус дода шуд. 

Баъди Саммити Остона љаласаи оянда дар соли 2018 дар Синдао ба 

наќша гирифта шуд. Соли 2018 дар Саммити Синдао масъалањои муњими 

иќтисодї мавриди муњокима ќарор гирифтанд. Кишварњои СЊШ дар ин 

љаласа барномањои бузурги Чин, аз ќабили “Як камарбанд, як роњ”-ро 

дастгирї намуданд. Татбиќи ин барномаи бузург барои амалишавии 

манфиатњои њамаи кишварњо мусоидат мекунад. Аз ин лињоз, ин барнома 

њамчун омили муњими манфиати умумї дар њавзаи созмон эътироф гашт.  

Бинобар ин, тањким бахшидан ба муносибатњои тиљоратию иќтисодї 

дар доираи лоињаи мазкур барои њамкории муштарак ва рушди љараёнњои 

интегратсионї як ќувваи њаракатдињандаи њамкорињои мутаќобилан судманд 

ва созандагї арзёбї мегардад. Инчунин, пайваст намудани шабакаи лоињаи 

мазкур ба лоињањои инфрасохтории Иттињодияи иќтисодии Авруосиё барои 

кишварњои узви СЊШ имкониятњои зиёдро муњайё месозад.  
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Дар љаласаи мазкур масъалањои истифодаи васеи имкониятњои 

Иттињодияи байнибонкї ва Шўрои кории СЊШ баррасї гардиданд.  

Шӯрои тиҷоратии СҲШ, ки ташаккулаш ба марҳилаи ниҳоии он ворид 

мешавад, даъват шудааст, ки манбаи нави ҳавасмандгардонии равандҳои 

ҳамгироӣ дар дохили Созмон гардад. Ҷонибҳо дар асоси принсипҳои 

мувофиқашуда бунёди Хазинаи рушди СҲШ-ро метезонанд. Ҳамзамон, 

ҷонибҳо ба таҳкими ҳамкориҳои байнибонкӣ ба манзури расонидани кумаки 

молӣ барои иҷрои тарҳҳои ҳамкориҳои минтақавӣ ба мувофиқа расиданд.30 

Иттињодияи байнибонкї бошад, дар њавзаи созмони баррасишаванда 

муносибатњои молиявиро барќарор намуда, барои таъсиси фазои мусоид ба 

сармоягузорї мусоидаткунанда мебошад. Шўрои кории СЊШ бошад, дар 

навбати худ, барои соњибкорону сармоягузорон ва тањкими муносибатњои 

тиљоративу иќтисодї сањми беназирро мегузорад. Инчунин, бояд ќайд кард, 

ки яке аз хусусияти ин љаласа дар он ифода мегардад, ки Њиндустон ва 

Покистон дар ин љаласаи аввалин маротиба ба њайси аъзои комилњуќуќ 

иштирок намуданд.  

Њамин тариќ, љаласаи навбатии кишварњои СЊШ дар соли 2019 дар 

шањри Бишкеки Ќирѓизистон баргузор гардид. Дар љаласа ба масъалањои 

таъмини бехатарии минтаќавї ва љањон ањаммияти бештар дода шуд. Сарони 

давлатҳо пешгирии афзоиши барномањои ядроиро дар саросари ҷаҳон 

тарафдорї намуданд. Онҳо аз ҷонибҳо даъват карданд, ки тамоми 

нофањмињо ва муноќиша тавассути муколамаи сиёсӣ њаллу фасли худро ёбад.  

Дар љаласа на танҳо ба масоили амниятӣ, балки ба доираи васеи 

тањкими муносибатњо, аз ҷумла рушди њамкорињои иқтисодї, ҳифзи муҳити 

зист, рушди соњаи саноат, сайёҳӣ ва робитаҳои њамсоягии нек ва 

башардўстона диќќат дода шуд. Дар љаласаи Барномаи ҳамкориҳои 

бисёрҷонибаи тиҷоративу иқтисодии кишварҳои СЊШ то соли 2035 ба 

тавсиб расид. Он ба тањкими муносибатњои тиҷоративу иќтисодї, рушди 
                                                           
30 Декларация  глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. г. Астана, 5 июля 2005 
года. С.2.  
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ҳамкориҳои сармоягузорӣ, молия ва бонкӣ, саноат, энергетика, кишоварзї, 

нақлиёт ва сайёњї нигаронида шудааст. 

Хотиррасон кардан бамаврид аст, ки дар соли 2020 љаласаи навбатии 

машваратии сарони давлатњои СЊШ дар Русия баргузор гардид. Пањншавии 

бемории Covid-19 барои њамкорињои мутаќобилан судманд монеањои зиёдро 

эљод кард ва љаласа дар режими видеоконфронс баргузор шуд. Дар рўзномаи 

љаласа масъалањои дурнамои рушди ҳамкориҳои мутаќобилан судманд, 

њалли муаммоњои байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди баррасӣ қарор 

гирифтанд. 

Мулоқот тавассути видеоконфронс барои њамкорињои судманд ва 

ќабули ќарорњои муфид монеа нашуд. Дар рафти кор масъалаҳои мубрами 

ҳамкории давлатҳо дар фазои корӣ баррасӣ шуда, оид ба бартараф намудани 

оќибатњои пандемия дар сатњи байналхалќї ва минтаќавї чорањои зарурї 

андешида шуданд. 

Дар баромади худ Президенти Федератсияи Русия ќайд намуд, ки 

кишварҳои СҲШ дар мубориза бо сироят ба ҳамдигар кумаку дастгирии 

њамаљониба мерасонанд. Русия ба шарикони њамгирої тақрибан ним 

миллион маҷмуа барои ташхиси лаборатории коронавирус ва дастгоҳҳои 

ченкунии ҳарорати бидуни тамос ройгон тақдим кард. 

Инчунин, гурӯҳҳои пизишкони Русия ба Қазоқистон, Қирғизистон, 

Тоҷикистон ва Узбекистон фиристода шуданд. Дар баробари ин, байни 

хадамоти санитарию эпидемиологӣ ва вазоратҳои тандурустии кишварҳои 

узви СҲШ табодули муассири маълумот ва таҷриба ба роҳ монда шудааст. 31 

Пандемияи коронавирус ба иқтисоди ҷаҳонӣ зарбаи сахт зада, боиси 

таназзули ҷаҳонӣ гардид. Албатта, душворињо њам ташкилоти моро дар 

канор нагузоштаанд. Тибқи ҳисобҳо, коҳиши миёнаи иқтисоди кишварҳои 

узви СҲШ дар соли 2020 3,2 дарсадро ташкил дод. Ин назар ба ҷаҳон камтар 

аст, дар ҳар сурат, тахмин меравад, ки дар иқтисоди ҷаҳонӣ минус 4,4 дарсад 

                                                           
31 Выступление В. Путина на заседании Совета глав государств – членов ШОС. Россия 2020. 
http://kremlin.ru/events/president/news/64385. Санаи мурољиат 08.12.2021. 

http://kremlin.ru/events/president/news/64385
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хоҳад буд. Дар ҳамин ҳол, гардиши мол миёни кишварҳои СҲШ низ коҳиш 

ёфтааст. Ҳамин тариқ, дар моҳҳои январ-август додугирифти Русия бо 

кишварҳои дигари узв 7 дарсад коҳиш ёфт.32 

Бояд ќайд кард, ки барои баланд бардоштани сатњи таъмини бехатарї 

ва мубориза бо тањдидњои муосир сармоягузории устувор намудани 

њамкорињо аҳаммияти калон дорад. Мављудияти сатњи баланди касбияти 

пизишкони Хитой ва Русия, тањияи ваксина аз тарафи давлатњои абарќудрат, 

аз љумла баъзе кишварњои узви СЊШ барои тамоми ањолии љањон омили 

пешгирикунандаи вабои аср ба њисоб мерафт.  

Дар соли 2021 љаласаи навбатии давлатњои СЊШ дар шањри Душанбе 

баргузор гардид, ки барои Љумњурии Тољикистон чунин иќдомро ифтитоњи 

имкониятњои нав маънидод кардан мумкин аст. Сухан дар бораи он меравад, 

ки дар давраи раёсат Тољикистон барои татбиќи њадафњои хеш метавонад 

манфиатњои иќтисодиро дар доираи барномањои СЊШ амалї намояд. 

Инчунин, масъалањои таъмини бехатарии минтаќа, пешгирии пандемия ва 

тањким бахшидан ба њамкорињои мутаќобилан судманду созандагї дар 

рўзномаи љаласа яке аз масъалањои муњим боќї мемонад.  

Тадбирҳои муштарак оид ба рафъи оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, 

молиявӣ ва озуқавории пандемияи нави коронавирус дар минтақа, татбиқи 

Барномаи навшудаи ҳамкории бисёрҷонибаи тиҷоратию иқтисодӣ, таъсиси 

механизмҳои нави ҳамкорӣ мутобиқи Барномаи зикршуда, идомаи љустуљўи 

равишњои ягонаи ташаккули механизмњои дастгирии молиявии фаъолияти 

лоињањои СЊШ, таҳким ва тавсеаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, молиявӣ, 

сармоягузорӣ, нақлиёт, энергетика, кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ, 

инчунин, дар соњаи соњибкории хурду миёна, гузаронидани чорабиниҳои 

дорои хусусияти иқтисодӣ, кушодани иқтидори Шӯрои соҳибкорон ва 

Иттињодияи байнибонкии СҲШ, мусоидат ба таҳкими робитаҳои 

байниминтақавӣ афзалиятњои Тољикистон ба њисоб мераванд.33 

                                                           
32 Њамон љо. 
33 Посол назвал приоритеты председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества. 
https://www.trend.az/casia/tajikistan/3343268.html. Санаи мурољиат 21.12.2021. 

https://www.trend.az/casia/tajikistan/3343268.html
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Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ барои гузаронидан ва татбиќи 

афзалиятњо дар заминаи њамкорињои судманд бо ташкилотњои бонуфузи 

байналмилалї, аз љумла ба СЊШ ва СММ такя менамояд. Ќайд кардан зарур 

аст, ки афзалиятњои миллии Тољикистон ба њадафњои љомеаи љањонї 

мутобиќат намуда, барои рушди њамкорињои дуљонибаву бисёрљониба бо 

кишварњои дуру наздик мусоидаткунанда мебошад. Вобаста ба тањкими 

муносибатњои иќтисодии байналмилалї ва тавсеаи фаъолияти СЊШ дар 

давраи раёсати Тољикистон Эрон узви комилњуќуќи созмон гардид. Дар 

натиља, ќаламрави СЊШ ва иќтидори молиявию табиии он боз њам афзоиш 

ёфта, дар арсаи байналмилалї нуфузи хешро дар њалли масъалањои глобалї 

боз њам зиёд намуд.  

Дар натиҷаи нишасти СҲШ 30 санад, аз ҷумла Эъломияи Душанбе ба 

муносибати 20-умин солгарди таъсиси СҲШ, тасмим дар бораи оғози 

расмиёти қабули Эрон ба узвияти СҲШ, додани мақоми муколама ба Қатар, 

Миср ва Арабистони Саудӣ ба имзо расид.34 

Њамин тариќ, дар марњилаи мазкури рушд СЊШ фаъолияти хешро боз 

њам васеъ гардонида, дар таъмини бехатарии сиёсиву иќтисодии минтаќа ва 

њалли масъалањои глобалї заминаи устувор гузошт. Хусусияти марњилаи 

мазкур дар он ифода меёбад, ки дар ин давра Њиндустон, Покистон ва Эрон 

аъзои баробарњуќуќи СЊШ гаштанд. 

Дар марњилаи мазкур масъалањои муњими иќтисодї мавриди муњокима 

ќарор гирифтанд. Кишварњои СЊШ барномањои бузурги Хитой, аз ќабили 

“Як камарбанд, як роњ”-ро дастгирї ва пиёда намуданд. Иттињодияи 

байнибонкї ва Шўрои кории СЊШ њамчун нињодњои СЊШ фаъолияти хешро 

оѓоз намуданд. Инчунин, дар ин марњила Барномаи ҳамкориҳои 

бисёрҷонибаи тиҷоративу иқтисодии кишварҳои СЊШ то соли 2035 ба 

тавсиб расид. Дар баробари дастовардњои зиёд хатарњои муосир низ афзоиш 

ёфта, тараќќиёти босуръати иќтисодиёти љањонро коњиш доданд. Пањншавии 

                                                                                                                                                                                                      
 
34 По итогам саммита ШОС в Душанбе подписано 30 документов. https://rus.azattyk.org/a/31465007.html. 
Санаи мурољиат 08.12.2021.  

https://rus.azattyk.org/a/31465007.html
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бемории Covid-19 барои њамкорињои мутаќобилан судманд монеањои зиёдро 

эљод кард. 

Тамоюли рушди марњилаи мазкурро тадќиќ намуда, ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки дар он бо сабаби пањн шудани хатарњои муосир ва осебпазир 

гаштани иќтисодиёти љањон нишондињандањои макро ва мезоиќтисодиёт 

коњиш ёфтанд ва таъсири манфии худро ба њамгироии минтаќавию 

байналмилалї оварда расониданд. Мањз хусусияти фарќкунандаи марњилаи 

мазкур дар он ифода меёбад, ки њамкорињои тиљоративу иќтисодї ва 

сармоягузории узви СЊШ дар давраи буњрон рушд карда, ба сатњи сифатан 

нави рушд баромада тавонистанд.  

Аз тарафи дигар, буњрони љањонї ва хатарњои муосир ба кишварњои 

узви СЊШ барои ба даст овардани имкониятњои нав мусоидат намуд. Дар ин 

љо сухан дар бораи он меравад, ки тамоми кишварњои дунё, аз љумла 

кишварњои СЊШ барои барќарорсозии њамкорињои иќтисодиву тиљоратї 

чорањои зарурї андешиданд, ки дар заминаи он фаъолияти мутаќобилан 

судманд ва манфиати умумиро ба даст оварданд. Хатарњои муосир боз њам 

исбот карданд, ки ягон давлати дунё дар танњої муаммоњои глобалиро 

бартараф карда наметавонад. Аз ин рў, яке аз сабабњои ташаккулёбии 

ташкилотњои минтаќавию байналмилалї ва инчунин, рушди њамкорињои 

бисёрљониба бартараф намудани хавфњои муосир ва эмин нигоњ доштани 

фаъолияти хољагии љањонї ва умуман, инсоният ба њисоб меравад.  

Бояд ќайд кард, ки СЊШ дар давраи осебпазир гаштани низоми 

иќтисодиёти љањонї барномањои махсуси иќтисодиро тањия карда, дар асоси 

татбиќи лоињањои сармоягузориву инфрасохторї барќарорсозии 

њамкорињоро оѓоз намуд ва барои рушди фаъолияти хољагии љањон такони 

љиддї бахшид. Имрўз СЊШ-ро созмони бонуфузи байналмилалї, ки барои 

рушди самтњои гуногуни минтаќавию байналмилалї сањмгузор мебошад, 

номидан мумкин аст.  

СҲШ, бешубҳа, як созмони байналмилалист, зеро он ба тамоми 

меъёрҳои он мувофиқат мекунад. СЊШ тибқи қонунҳои байналмилалӣ дар 

асоси шартномаи байналмилалї таъсис дода шудааст, дар самтҳои 
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мушаххаси фаъолият ҳамкорӣ мекунад, сохтори дахлдори ташкилӣ дорад ва 

њуќуќу вазифањои мустаќилро доро мебошад.35 

Њамин тариќ, дар асоси тањлили марњилањои рушди гуногуни СЊШ ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки имрўз ташкилотњои бонуфузи байналхалќї бо 

созмони мазкур муносибатњои бисёрљонибаро мустањкам намуда, СЊШ-ро 

њамчун яке аз ташкилоти танзимкунандаи љањони бисёрќутба эътироф 

кардаанд. Албатта, СЊШ марњилањои на он ќадар тўлониро тай кардааст, 

вале дар давраи кўтоњтарин иќтидори бузурги њудудиву молиявї, зехниву 

технологї ва сармояи инсонї ба даст овардааст. Чунин иќтидор барои 

кишварњои аъзои СЊШ, бахусус барои Тољикистон имкониятњои васеъро дар 

татбиќи њадафњои стратегї ва ба сатњи давлатњои тараќќикарда баромадан 

муњайё хоњад кард.  

 

1.3. СҲШ ҳамчун омили нави рушд дар низоми муносибатҳои байналмилалии 

иқтисодӣ 

Иқтисодиёти муосири ҷаҳонӣ имрўз ба рушди босуръати ҷаҳонишавӣ 

хос буда, раванди табиї аз густариши иттиҳодияи интегратсионӣ дар 

заминаи рушди пешрафти илмию техникӣ вобастагї пайдо мекунад. Дар 

чунин шароит равандҳои ҳамгироии минтақавӣ дар марњилаи муосир ҳамчун 

роҳи ташаккули воҳидҳои рақобатбахши иқтисодӣ дар арсаи байналмилалӣ 

истифода мешаванд.  

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ҳамгироии иқтисодӣ ҳамчун 

омили муҳимтарини рушди фаъолияти иқтисодӣ ба њисоб рафта, ќодир аст 

ташкили бозори ягонаро дар минтақа барои ҳамаи иштирокчиёни аъзои 

СЊШ таъсис намояд.  

Яке аз шаклҳои муосири муваффақонаи ҳамгироӣ, ки дар ин марҳила 

дар низоми муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ мавқеи муҳимро ишғол 

мекунад, Созмони Ҳамкории Шанхай мебошад, ки он низ метавонад дар 
                                                           
35 Шанхайская организация сотрудничества и проблемы безопасности Евразии / М.В. Данилович [и др.]; под 
ред. А.А. Розанова; Женевский центр по демократическому контролю над вооруженными силами, Центр 
изучения внешней политики и безопасности, факультет международных отношений БГУ. – Минск / Алматы / 
Женева, 2012. – 194 с. 
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ташаккули ҷаҳони бисёрқутбӣ мақоми пешбарандаро ишғол намояд. СЊШ 

дар заминаи Панљгонаи Шанхай дар асоси Эъломия дар бораи таъсиси 

Созмони Ҳамкории Шанхай таъсис дода шуд.  

Сарони панҷ кишвари узви Шанхай дар муқаддимаи Эъломия дар 

бораи таъсиси Созмони Ҳамкории Шанхай ниятҳои асосии зерини таъсиси 

СҲШ-ро қайд карданд. Нақши мусбати Панҷгонаи Шанхай дар тӯли панҷ 

соли мавҷудияти он дар пешбурд ва амиқсозии муносибатҳои неки ҳамсоягӣ, 

эътимоди мутақобила ва дӯстии байни давлатҳои иштирокчӣ, таҳкими 

амният ва субот дар минтақа ба инобат гирифта шуда, фаъолияти Панҷгонаи 

Шанхайро ба сатҳи баландтари ҳамкорӣ ба истифодаи самараноки 

муштараки имконот ва пешгирии таҳдидҳои нав бароварда, барои тањкими 

нуфузи он дар минтаќа кўшиш намуданд.  

Дар банди дуюми Эъломия ҳадафҳои асосии СҲШ номбар шудаанд: 

таҳкими эътимоди мутақобила, дӯстӣ ва ҳамсоягии неки байни давлатҳои 

иштирокчӣ, ҳавасмандгардонии ҳамкории самарабахши онҳо дар соҳаҳои 

сиёсӣ, тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмию техникӣ, фарҳангӣ, таълимӣ, энергетика, 

нақлиёт, муҳити зист ва дигар соҳаҳо, инчунин, талошҳои муштарак барои 

нигоҳдорӣ ва таъмини сулҳ, амният ва субот дар минтақа.36 Барои татбиќи ин 

иќдомњо њамаи аъзоёни СЊШ манфиатдор буда, барои пиёда гардонидани 

онњо кўшишњои зиёдро ба харљ додаанд.  

Тавре мо дар боло ќайд кардем, њуљљати асосии фаъолияти СЊШ-ро 

муайянкунанда Хартияи СЊШ мебошад. Хартияи СҲШ аз 26 модда иборат 

аст, ки ҳадафҳо ва вазифаҳо, принсипҳо, самтҳои ҳамкорӣ, мақомот ва 

сохтор, маблағгузорӣ, узвият ва дигар масъалаҳои бунёдиро шарҳ медиҳанд. 

Тибқи моддаи 4 Оиннома, мақомоти асосии СҲШ инҳоянд: 

1. Шӯрои сарони давлатҳо. 

2. Шӯрои сарони ҳукуматҳо (сарвазирон). 
                                                           

36 Холикназар Х. Деятельность Республики  Таджикистан в процесссе становления  и развития Шанхайской 

Организации  Сотрудничества (1996-2014гг.).. Дисс... д.э.н. по специальности 07.00.15.Душанбе-2014. С.71. 
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3. Шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ. 

4. Ҷаласаи роҳбарони вазорату идораҳо. 

5. Шӯрои ҳамоҳангсозони миллӣ. 

6. Сохтори минтақавии зиддитеррористӣ. 

7. Котибот. 

Мақоми олии СҲШ Шӯрои сарони давлатҳо мебошад, ки афзалиятҳоро 

муайян карда, самтҳои асосии фаъолияти Созмонро таҳия мекунад. Шӯрои 

сарони давлатҳо дар як сол як маротиба дар ҷаласаҳои навбатӣ ҷамъ 

меоянд.37  

Мањз љаласањои њамасолаи сарони давлатњои СЊШ иштироки фаъоли 

созмон дар њалли муаммоњои мављудбуда, њамкории судманди тиљоративу 

иќтисодї СЊШ-ро ба сатњи нави рушди муносибатњои байналмилалї 

баровард.  

Тадќиќот нишон дод, ки дар тӯли таърих дар бораи панҷгонаи Шанхай 

ва СҲШ ақидаҳои мухталиф вуҷуд доштанд. Масалан, нуқтаи назаре вуҷуд 

дорад, ки СҲШ тамоюли зиддиамрикоӣ дорад ва бар хилофи блокҳои 

Иёлоти Муттаҳида ва кишварҳои ғарбӣ таъсис ёфтааст. Чунин аќидањоро на 

танњо аз олимони кишварҳои ғарбӣ, балки аз Русия ва Чин низ шунидан 

мумкин аст.38  

Вобаста ба ин масъала дарк кардан зарур аст, ки СЊШ, пеш аз њама, 

созмони минтаќавии байналмилалї ба њисоб рафта, фаъолияти васеи 

иќтисодиву иљтимої ва инчунин, сиёсиро дар бар мегирад.  

Мусаллам аст, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ институтҳои байналмилалӣ 

дар ҳаёти сиёсии ҳар як кишвар мавқеи махсусро ишғол мекунанд. Созмони 

Ҳамкории Шанхай ҳамчун як лоиҳаи умедбахши ҳамгироӣ метавонад ҳам ба 

сиёсати давлатҳои иштироккунандаи онҳо ва ҳам ба вазъи ҷаҳонӣ дар 

низоми муносибатҳои байналмилалӣ таъсири мустақим расонад. 

                                                           
37 Холикназар Х. Деятельность Республики  Таджикистан в процесссе становления  и развития Шанхайской 
Организации  Сотрудничества (1996-2014гг.). Дисс…. д.э.н. 07.00.15.Душанбе-2014.С.71. 
38 Кушкумбаев С.К. Саммит ШОС в Астане: Формирование новой геополитики. (Материалы 
международной конференции от 5 октября 2005 г.). – Алматы, 2005. 
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Дар баробари ин, СҲШ давлатҳои нозир, шарикони муколамаро дар 

бар мегирад, ки дар маҷмуъ чордаҳ давлат мебошанд. Ҳоло нисфи аҳолии 

сайёра ҷамъияти умумии кишварҳои СҲШ-ро ташкил менамоянд.  

СҲШ љонибдори идомаи ҳамкорӣ бо давлатҳои нозир ва шарикони 

муколама бо таваҷҷуҳ ба ҷалби иқтидори ин кишварҳо дар татбиқи лоиҳаҳои 

муштарак, пеш аз ҳама, дар соҳаи технологияҳои олӣ, кишоварзӣ, нақлиёт, 

инчунин, ҳамкориҳои сармоягузорӣ бо мақсади таъмини рушди муштарак ва 

шукуфоии минтақа мебошад.39 

Инчунин, бояд қайд кард, ки ҳадаф ва вазифаҳои асосии СҲШ аз инҳо 

иборатанд: 

- рушди ҳамкорӣ бо мақсади ҳифзи амният, субот ва таҳкими сулҳ дар 

минтақа, мусоидат ба бунёди низоми демократӣ, тартиботи одилона ва 

оқилонаи байналмилалӣ; 

- мусоидат ба рушди мутавозуни иқтисодиёт, рушди фарҳангӣ ва 

иҷтимоии минтақа тавассути амалҳои муштарак дар асоси шарикии баробар; 

 - мусоидат дар таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон тибқи меъёрҳои 

байналмилалӣ, инчунин, рушди муносибатҳо бо дигар кишварҳо ва 

созмонҳои байналмилалӣ; 

- пешгирии низоъҳои байналмилалӣ ва ҷустуҷӯи роҳҳои муштараки 

ҳалли мушкилот ва ғайра. 

СҲШ дар ҳоли ҳозир ба яке аз созмонҳои бонуфуз ва муҳими 

минтақавӣ бо иштироки давлатҳои бузург табдил меёбад, ки дар низоми 

муносибатҳои байналмилалӣ мақоми хосеро ишғол мекунад. 

Нишондиҳандаҳои асосии потенсиали иқтисодии кишварҳои узви СҲШ-ро 

дар соли 2020 дар ҷадвали 1.7 таҳлил мекунем. 

 

 

 

                                                           
39Душанбинская  Декларация двадцатилетия ШОС. г. Душанбе, 17 сентября 2021 года С.23. 
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Љадвали 1.7. - Нишондињандањои асосии иќтидори иќтисодии СЊШ 

Кишвар Майдон, ҳазор кв. 
км 

ММД, млрд 
долл. ИМА 
номиналї дар 
соли 2020 

Шумораи ањолї, 
млн. нафар дар 
соли 2020 

Русия 
 

17125 1491,73 144,1 

Хитой 
 

9598 14 722,84 1402,0 

Ќазоќистон 
 

2725 159,8 18,75 

Ќирѓизистон 
 

200 7,9 6,592 

Узбекистон 
 

449 88,45 34,23 

Тољикистон 
 

141 8,1 9,538 

Њиндустон 
 

3278 2,708 1380,0 

Покистон 
 

803,9 276,1 220,9 

Эрон 1648 635,7 85, 58 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси њуљљатњои СЊШ; [электронный ресурс] URL 

https://knoema.ru/atlas/. ВВП России; https://ru.wikipedia.org/wiki/. Китай; 

https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan;https://ru.wikipedia.org/wiki/. 

Кыргызстан;https://ru.wikipedia.org/wiki/.Узбекистан;https://knoema.ru/atlas/. Индия. ВВП; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/. Пакистан; https://ru.wikipedia.org/wiki/. Иран (санаи мурољиат: 

03.03.2022). 

Чї тавре аз љадвали 1.7 бармеояд, аъзои СҲШ аз рӯйи 

нишондиҳандаҳои асосӣ ба куллӣ фарқ мекунанд. Ҳиндустон, Русия ва ЉМЧ 

аксарияти аҳолиро ташкил медиҳанд ва маҷмуи маҳсулоти дохилии умумии 

иттиҳодияи ҳамгироиро низ ташкил менамояд. Дар баробари ин, дар солҳои 

охир кишварҳои узви СҲШ динамикаи баланди афзоиши гардиши молро 

нишон медињанд. 

Тибқи ҳисобҳои Бонки Ҷаҳонӣ, маҷмуи маҳсулоти дохилии кишварҳои 

узви СҲШ дар соли 2021 ба 23,5 триллион доллар (24%-и ММД-и ҷаҳонӣ) 

баробар буд, дар ҳоле ки дар соли 2019 пеш аз пандемия ин рақам 19,63 

триллион доллар (22%-и ҳаҷми ҷаҳониро) ташкил додааст. 40 

                                                           
40 Р.Алимов. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html. Санаи мурољиат 18.08.2022. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kazakhstan
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/.Узбекистан
https://knoema.ru/atlas/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html
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Масоҳати умумии кишварҳои узви СҲШ беш аз 34 миллион км кв, яъне 

61% ҳудуди Авруосиёро ташкил медиҳад. Потенсиали умумии демографии он 

аз чор як ҳиссаи аҳолии ҷаҳон аст ва потенсиали иқтисодии он 

пуриқтидортарин иќтисоди Чинро, ки пас аз ИМА меистад, дар бар 

мегирад.41 

Возеҳ аст, ки СҲШ нисбат ба дигар созмонҳои байналмилалӣ ва 

минтақавӣ хеле дертар ба роҳи рушди пешрафти ҳамгироӣ ташкил шуд ва ба 

туфайли афзоиши шумораи созишномаҳои ҳамгироӣ ба пешрафтҳои зиёде 

ноил гашт.  

СҲШ блок ё иттиҳоди пӯшида нест ва ба муқобили кишварҳои алоҳида 

ё гурӯҳҳои давлатҳо низ нигаронида нашудааст. СЊШ барои ҳамкории васеъ 

бо дигар давлатҳо ва иттиҳодияҳои байналмилалӣ боз аст.42 

Омилҳои асосии мусоидат ба динамикаи ташаббусҳои ҳамгироӣ дар 

СҲШ инҳоянд: 

  - рушди динамикии иқтисодӣ; 

- сатҳи вобастагии иқтисодӣ; 

- таъсири ҳамгироии муваффақонаи дигар ташкилотҳо (ИА, АСЕАН ва 

ғайра); 

- оқибатҳои буҳрони молиявӣ; 

- амнияти сиёсӣ ва иқтисодӣ. 

Аммо бояд таъкид кард, ки доираи васеи фаъолияти созмон танҳо бо 

соҳаи сиёсӣ маҳдуд намешавад. Давлатҳои узви ин созмон, пеш аз ҳама, 

кишварҳои Осиёи Марказӣ, имкониятҳои азими ҳамкории мутақобилан 

судманд доранд, ки метавонанд зуд сатҳи зиндагии мардумро баланд 

бардоранд ва Осиёи Марказиро ба яке аз минтақаҳои пешрафтаи ҷаҳон 

табдил диҳанд. Бояд қайд кард, ки дар назарияи классикии ҳамгироии 

                                                           
41 Офис-группа ШОС БРИКС Уфа 2015 [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://ufa2015.ru/ 
42 Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. г. Санкт-Петербург, 7 
июня 2002 г.с.7. 
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иқтисодии байналмилалӣ яке аз шартҳои таъсиси гурӯҳи иттињодияњои 

кишварҳо ин наздикии ҳудудии онҳо мебошад.43 

Наздикии ҳудудии ин кишварҳо муҳимтарин омили рушди ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. 

Имрӯз СҲШ аз чаҳор давлати пурќудрати ядрої иборат аст. Таҳқиқот нишон 

медиҳад, ки ин созмон дорои потенсиали бузурги иқтисодии ва дорои бойи 

табиї буда дар ояндаи наздик метавонад ба рушди иқтисоди ҷаҳонӣ таъсири 

назаррас расонад. 

Вобаста ба тањкими рушди њамкорињо бояд ќайд кард, ки СҲШ аз он 

бармеояд, ки созмони намояндагӣ, бонуфузтарин ва универсалӣ дар ҷаҳон 

Созмони Милали Муттаҳид боқӣ мемонад. Вай даъват карда шудааст, ки дар 

корњои љањон наќши роњбарикунанда бозида, кафолати иљрои меъёрњои 

байналмилалї бошад.44 

Далели баланд шудани наќши СҲШ ва тақвияти нуфузи он дар ҷаҳон аз 

ҷониби Созмони Ҳамкории Шанхай гирифтани мақоми нозир дар Маҷмаи 

Умумии СММ, роҳандозии шарикӣ бо котиботи ИДМ ва АСЕАН мебошад. 

Як қатор давлатҳои Аврупо ва Осиё, инчунин, созмонҳои байналмилалӣ, ба 

мисли НАТО, СААД ба фаъолияти СҲШ таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. Созмони 

Њамкории Шанхай ба як қутби асосии сиёсати ҷаҳонӣ бо захираҳои бузурги 

инсонӣ ва иқтисодӣ табдил меёбад.45 

Кишварњои СЊШ имрўз ќариб нисфи захирањои љањониро истењсол ва 

коркард намуда, дар рушди муносибатњои тиљоративу иќтисодии 

байналхалќї мавќеи пешсафро ишѓол менамоянд. Бояд ќайд намуд, ки бо 

мављудияти чунин иќтидор рушди иќтисодиёти љањонро бидуни СЊШ њамчун 

шакли нави ташкилоти минтаќавии байналмилалї ва модели нави њамгироии 

иќтисодї тасаввур кардан имконнопазир мегардад. 

                                                           
43 Иншакова Е.И. Экономическая интеграция в СНГ: методология, стратегия механизм/ Е.И. Иншаков.-
Волгоград: издательство, 2005.-372с. 
44  Декларация пятилетия Шанхайской организации сотрудничества. http://rus.sectsco.org/documents/. Санаи 
мурољиат 07.05.2022. 
45 Холикназар Х. Деятельность Республики  Таджикистан в процесссе становления  и развития Шанхайской 
Организации  Сотрудничества (1996-2014гг.).. Дисс... д.э.н. 07.00.15.Душанбе-2014.С.77. 
 

http://rus.sectsco.org/documents/
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Яъне, имрўз СЊШ ба яке аз локоматив ва ќувваи њаракатдињандаи 

рушди иќтисодиёти љањон ба шумор меравад. Аз ин рў, тараќќиёти босуботи 

оилаи СЊШ барои иштирокчиёни хољагии умумиљањонї аз нуќтаи назари 

њамкорињои судманд басо муњим арзёбї мегардад. 

 

 

 

Диаграммаи 1.1. - Мавќеи СЊШ дар истењсол ва коркарди захирањои љањонї 

 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси: Алимов Р. ШОС перед саммитом: экономика в фокусе 

внимания [электронный ресурс] URL http:/ /russian. people. com. cn/n3/2022/0815/c95181-
10135379.html. (санаи мурољиат: 18.08.2022). 

Тавре аз диаграммаи 1.1 бармеояд, СЊШ дар истењсоли захирањои 

љањонї мавќеи хосро ишѓол намуда, дар тањкими муносибатњои иќтисодиёти 

байналмилалї наќши босазо дорад.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки ба кишварҳои ОПЕК 79,9%-и захираҳои 

ҷаҳонии «тиллои сиёҳ» рост меояд. Дар баробари ин, захираи нафти 

кишварҳои "Оилаи СҲШ" 619 миллиард баррел ё 40% аз тамоми захираҳои 

кашфшудаи нафти рӯйи заминро ташкил медиҳад. Содироти нафти хом ва 

маҳсулоти нафтӣ аз ҷониби кишварҳои "Оилаи СҲШ" тақрибан бо содироти 

нафти кишварҳои ОПЕК - 20,3 миллион баррел дар як шабонарӯз (29,1% 

содироти ҷаҳонӣ) дар муқоиса бо 23,2 миллион баррел дар як шабонарӯз 

муқоиса карда мешавад (33,2 фоизи содироти љањонї). Ҳамчунин, чаҳоряки 

истихроҷи нафти ҷаҳон ба кишварҳои СҲШ рост меояд. Дар онҳо 30% 
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иқтидори коркарди нафти ҷаҳон мутамарказ шудаанд, ки ин назар ба 

иқтидори корхонаҳои коркарди нафти кишварҳои ОПЕК (12,1%) қариб 3 

баробар зиёд аст. 

Илова бар ин, кишварҳои СҲШ 44% тақрибан нисфи захираҳои гази 

табиии рӯйи заминро доранд. Саҳми СҲШ дар истихроҷи ҷаҳонии газ 30 

фоиз ва дар содироти ҷаҳонии гази табиӣ 19,5 фоизро ташкил медиҳад. 

Кишварҳои СЊШ 29%-и захираи ҷаҳонии уранро ташкил медиҳанд ва 

Қазоқистон солҳост, ки дар тавлиди уран дар ҷойи аввал қарор дорад ва 41%-

и тавлиди ҷаҳонии ин мањсулотро дар соли 2020 ташкил дод.46  

Таҳлили шароити иқтисодӣ нишон медиҳад, ки танҳо механизмҳои 

ҳамгироии минтақавӣ метавонанд самаранокии афзалиятҳои табиии 

рақобатии аъзои СҲШ-ро амалӣ намоянд. Ин ба энергетика, нақлиёт ва 

мављудияти захираҳои бой ва инчунин, ба рушди соҳаҳои илмї-

инноватсионӣ ва технологияњо дахл дорад. 

Вазифаҳое, ки чанд сол пеш дар Шанхай таҳия шуда буданд, амалан 

иҷро шуда истодаанд. Барои СҲШ на танҳо ба марзҳои сифатан нави 

ҳамкорӣ расидан, балки саҳми онро дар ҳалли мушкилоти глобалии замони 

мо ба таври назаррас афзоиш додан заминаи устувор фароҳам оварда 

шудааст. Кафолати ин саъю талоши воқеї аз ҳамаи аъзои созмон барои 

ҳамкорӣ ҳамбастагӣ дорад. 

Дастоварди дигари созмон таъсиси иттиҳодияи байнибонкӣ дар 

минтақа буд. Ассотсиатсияи байнибонкӣ соли 2005 ҳамчун як нињоди кумак 

дар амалисозии лоиҳаҳои ҳамкориҳои иқтисодии байналмилалӣ, ки 

давлатҳои СҲШ тасдиқ кардаанд, таъсис ёфтааст. Ба ин иттиҳодияи бонкї 

Бонки давлатии рушди Чин, Бонки рушди Қазоқистон, Содиротбонк, Бонки 

миллии равобити иқтисодии хориҷии Узбекистон ва Бонки миллии 

Тоҷикистон шомиланд. Иттињодияи байнибонкї метавонад дар ќаламрави 

                                                           
46 Р.Алимов. ШОС перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 
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СХШ заминаи устувори молиявї барои рушди равандњои њамгирої гузорад. 

Аз замони таъсиси СҲШ ин созмон бисёр пешрафтҳо ва рушди босубот 

кардааст. Таъсири фаъолияти СҲШ низ дар шароити ташаккулёбии љањони 

бисёрқутбӣ назаррас мебошад.  

Возеҳ аст, ки имрӯз Созмони Ҳамкории Шанхай аз ҳама иттиҳодияҳои 

мавҷудаи байнидавлатӣ дар минтақа, сарфи назар аз мушкилот ва 

зиддиятҳои мавҷуда, барои кишварҳои Осиёи Марказӣ муҳимтарин ва 

ояндадортарин аст. Барои кишварҳои ОМ ҳамроҳ шудан ба СҲШ маънои 

кушодани самтҳои нави ояндадори ҳамкории бисёрҷониба, пеш аз ҳама, дар 

соҳаи амният ва иқтисод, инчунин, иштироки фаъол дар муносибатҳои 

байналмилалиро дорад. 

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки СҲШ барои рушди тиҷорати молҳо, 

фароҳам овардани фазои сармоягузорӣ ва рафъи монеаҳои рушди ҳамгироии 

иқтисодӣ ва таъмини амнияти сиёсӣ воситаҳои гуногун дорад. Интегратсияи 

иқтисодӣ дар доираи СҲШ ба таъсиси бозори ягонаи дорои ҳаракати озоди 

молҳо, хизматрасониҳо, сармоягузорӣ, инчунин, захираҳои тахассусии 

меҳнатӣ дар иқтисоди ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки таъмини амнияти озуќаворї низ дар 

маърузаи СЊШ мавќеи махсусро ишѓол менамояд. Барои ЉТ, ки яке аз 

њадафњои стратегии кишвар ба даст овардани амнияти озуќаворї ва дар 

заминаи он гузаштан ба истењсолоти мањсулоти хушсифат эътироф гаштааст, 

рушди њамкорињои судманди тиљоративу иќтисодї пояи устувор мегузорад. 

Истењсолоти мањсулоти кишоварзї дар кишварњои аъзои СЊШ афзоиш ёфта, 

дар бозори аграрии љањон низ мавќеи хешро муваффаќона ишѓол намудааст.  

Диаграммаи 1.2.- Сањми СЊШ дар истењсолоти мањсулоти КАС-и љањонї дар 

соли 2020 (бо %) 
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Тавре аз диаграммаи 1.2. бармеояд, кишварњои аъзои СЊШ дар 

истењсолоти мањсулоти кишоварзї низ сањми калон доранд. Махсусан дар 

ќаламрави СЊШ аз њама зиёд истењсоли гандум ва шолї ба назар мерасад. 

Ќайд кардан зарур аст, ки кишварњои аъзои СЊШ ба масъалањои таъмини 

амнияти озуќаворї низ ањаммияти љиддї дода, барои тањкими рушди ин соња 

њамкорињои мутаќобилан судмандро мувофиќи барномањои иќтисодї татбиќ 

намуда истодаанд.  

Тањлилњо нишон доданд, ки дар соли 2020 аз 11,19 миллиард тонна 

маҳсулоти растанӣ ва чорводорӣ дар саросари ҷаҳон 4,24 миллиард тонна 

(38%) дар кишварҳои СҲШ истеҳсол шудааст. Аз ҷумла, 53,5%-и истеҳсоли 

биринҷи ҷаҳон, 31,6 фоиз гўшт (аз чумла 23,5 фоиз истењсоли мурѓ, 42,6 фоиз 

гўшти хук, 17,8 фоиз гўшти гов), 51,2 фоиз гандум, 29,2 фоиз ќанд, лаблабуи 

ќанд ва ќамиш, 27% ҷуворимакка ва 10% лўбиё ба њиссаи СҲШ рост меояд. 

Дар баробари ин, ҳиссаи маҳсулоти кишварҳои СҲШ дар содироти ҷаҳонии 

маҳсулоти ғизоӣ низ хеле назаррас аст. 

Масалан, СҲШ 42,9% содироти ҷаҳонии биринҷ, 21,9% гандум ва 12,5% 

шакарро ташкил медиҳад. Сарфи назар аз шароити нисбатан мусоид, 

кишварҳои СҲШ муколамаро пайваста инкишоф дода, ба амалҳои 

ҳамоҳангшуда дар соҳаи амнияти озуқаворӣ ва кишоварзӣ таваҷҷуҳи бештар 
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зоҳир намуда, ба манфиати афзоиши сармоягузорӣ, беҳбуди истеҳсолот ва 

савдои маҳсулоти кишоварзӣ таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд. Чунин њамкорињо 

дар дигар соњањо низ рушд ёфта истодаанд.47 

Яке аз самтҳои асосии ҳамкорӣ дар доираи СҲШ истифодаи 

самараноки инфрасохтори мавҷуда дар соҳаи нақлиёт ва коммуникатсия, 

беҳбудии иқтидори транзитии кишварҳои узв ва рушди системаҳои 

энергетикӣ ба шумор меравад.48 Рушди равандњои њамгирої барои татбиќи 

чунин чорабинињо заминаи устувори молиявию иќтисодї мегузорад.  

Дар шароити эҷоди шаклҳои нави муносибатҳои байналмилалӣ ва 

ташаккули амнияти коллективӣ, масъалаҳои интегратсияи иқтисодӣ вазифаи 

аввалиндараҷаи илми иқтисод мебошанд. СҲШ дар фазои пасошӯравӣ омили 

субот мегардад, ки дар фазои ҳамгироии иқтисоди ҷаҳонӣ нақши муҳим 

дорад. СҲШ дорои афзалиятҳои бузург, аз ҷумла қудрати сиёсӣ ва иқтисодӣ 

мебошад, ки метавонанд дар ҳалли мушкилоти глобалии системаи 

муносибатҳои байналмилалӣ истифода шаванд. Дар робита ба ин, ҷомеаи 

ҷаҳонӣ имрўз зарурати рушди ҳамкориҳои мутақобилан судмандро бо 

кишварҳои узви ассотсиатсия аллакай дарк намудааст. 

Имрӯз Осиёи Марказӣ яке аз қисматҳои ҷудонашавандаи минтақаи 

ҷаҳон бо захираҳои бойи табиӣ буда, таваҷҷуҳи бисёр созмонҳои 

байналмилалӣ ва кишварҳои пешрафтаи дунёро ҷалб мекунад. Ба андозае ин 

ба он вобаста аст, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ ва пеш аз ҳама, кишварҳои 

узви СҲШ захираҳои қариб ки дастнорас ва азхуднашуда доранд. 

Платформаи СҲШ барои азхудкунии ин захираҳо имконияти бузург фароҳам 

меорад ва ба рушди минбаъдаи иқтисодиёти ҷаҳон мусоидат мекунад. 

Нақш ва мавқеи СҲШ дар муносибатҳои байналмилалӣ меафзояд ва 

бисёриҳо ин созмонро омили тақвияти неруҳои минтақавӣ дар фазои 

пасошӯравӣ, мусоидат ба ҳалли баҳсҳои ҳудудӣ ва таъмини манфиатҳои 

                                                           
47 Р.Алимов. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 
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иқтисодӣ ва сиёсии давлатҳо меҳисобанд. Хусусиятҳои ташаккули сиёсати 

хориҷї дар он аст, ки кишварҳои СҲШ метавонанд дар марҳилаи кунунӣ 

мустақилона манфиатҳои иттиҳодро ҳимоя кунанд ва ба дигаргуниҳои 

ҷиддии иқтисодӣ дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ омода бошанд. 

Таҳлили фаъолияти кишварҳои СҲШ ва муносибатҳои онҳо бо 

субъектҳои иқтисоди ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки сиёсати ин созмон дар ҳалли 

масъалаҳои баҳсҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ чи дар минтақа ва чи дар арсаи 

байналмилалӣ мустақил шуда истодааст. Кишварҳои СҲШ дорои вазъи 

иҷтимоию иқтисодии гуногун, фарҳангҳо ва низомҳои сиёсии гуногун 

мебошанд, ки хусусияти ҳамкориҳои мутақобилан судмандро дар минтақа 

муайян мекунанд. Инчунин, сатҳи баланди пешрафти аъзои СҲШ ЉМЧ, 

Русия, Ҳиндустон,  Покистон сабаби ташаккули ҷаҳони бисёрқутбї ба шумор 

рафта, нақши ин созмонро дар низоми байналмилалӣ боз њам зиёд менамояд. 

Кишварҳои СҲШ барои рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

тамоми заминаҳои заруриро доро мебошанд. Бозори афзояндаи минтақавӣ, 

захираҳои зиёди маъданҳои фоиданок, таъсири мутаќобилаи иқтисодиёти 

кишварҳои узви созмон, потенсиали назарраси илмию техникӣ ва мавҷудияти 

хатсайрҳои нақлиётӣ барои густариши ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар 

заминаи дуҷониба ва бисёрҷониба шароити мусоид фароҳам меоранд.49 

Ќайд кардан зарур аст, ки соли 2017 марҳилаи нави рушди СҲШ оғоз 

ёфт. Воридшавии Ҳиндустону Покистон ба СҲШ на танҳо ҳудуди ҷуғрофии 

Созмонро густариш дод, балки онро аз ҷиҳати иқтисодӣ ғанӣ кард. Бо 

назардошти Ҳиндустон ва Покистон шумораи аҳолии кишварҳои СҲШ аз 

40%-и ҷаҳон зиёд шуда, маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба 30% ММД-и ҷаҳонӣ 

наздик мешавад, ҳиссаи тиҷорати байналмилалӣ бошад, ба 15% мерасад.50 

Иттињодияи интегратсионии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар доираи 

СҲШ бо бозорҳои рушдёбанда ба пайдоиши иштирокчиёни нав дар минтақа 

                                                           
49 Алексей Груздев: ШОС перспективная платформа для интеграции в Евразии. Официальный сайт 
Минэкономразвития России.  
50 Њамон љо. 



78 

 

мусоидат мекунад, ки мақоми созмонро боз ҳам баланд мебардорад ва ба ин 

васила, ба суботи иқтисодии на танҳо минтақа, балки дар арсаи 

байниминтақавӣ ва байналмилалӣ таъсири мусбат мерасонад. 

Шарти асосии ҳамкории мутақобилан судманди СҲШ ва дигар 

субъектҳои иқтисоди байналмилалӣ дар марҳилаи ҳозира омилҳои зерин 

буда метавонанд: 

-суботи иқтисодӣ дар минтақа; 

-иштирок дар лоиҳаҳои сармоягузорӣ дар доираи барномаҳои СҲШ; 

-мавҷудияти захираҳои табиӣ ва иқтисодӣ; 

- ҳамкории мутақобилан судманди ҷонибҳо; 

- потенсиал ва ҷуғрофияи иқтисодҳо ва ғайра. 

СҲШ созмонест, ки дар он аъзои созмон қодиранд масъалаҳои дорои 

хусусияти глобалиро муҳокима кунанд. Дар ин самти фаъолият метавонад 

аъзои нави иттиҳодия Ҳиндустону Покистон ва кишварҳои Осиёи Марказӣ 

нақши муҳим бозанд. 

Дар шароити нооромии сиёсӣ дар Афғонистон, таҳдидҳои террористӣ 

ва гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир, вазъ дар атрофи Сурия ва 

зиддиятҳои дигар байни кишварҳо, ташкили СҲШ ҳамчун кафили амнияти 

минтақа хизмат мекунад. Имрӯз метавон наздикшавии шарикони стратегии 

аксари кишварҳоро дар доираи барномаи СҲШ мушоҳида кард, ки ба сатҳи 

зарурии ҳамкорӣ расидаанд ва ҳаҷми муомилоти мол байни кишварҳои 

иштирокчиёни раванди Шанхай низ афзоиш ёфтааст. 

СҲШ аз он ҷиҳат беҳамтост, ки он ба иқтисодиёти ҷаҳон бисёр чизҳои 

мусбат овард ва намунаи охирини шарикии байнидавлатиро, ки дар 

ҳамсоягии нек асос ёфтааст, барои рушду шукуфоии минтаќа равона 

менамояд. Имрӯз, дар шароити номуайянии сиёсати ҷаҳонї, ҳамкорӣ дар 

соҳаи амният ва таъмини бехатарии иќтисодї самти афзалиятноки сиёсати 

хориҷии минтақаи Осиё ва уқёнуси Ором гардидааст. Таҷрибаи СҲШ ҳамчун 
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намунаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд барои дигар минтақаҳои ҷаҳон 

хизмат мекунад. 

Барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Тоҷикистон ҳамкориҳои 

иқтисодӣ ва сиёсӣ дар шароити номуайянии рушди иќтисодиёти љањон СҲШ 

метавонад омили муҳими танзимкунандаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

ва кафолати амнияти сиёсӣ ҳам дар дохили кишварҳои узви созмон ва ҳам 

берун аз он гардад. 

Муҳимтарин шарти ташаккул ва рушди ҷаҳони бисёрқутбї дар 

шароити ҷаҳонишавӣ ҳамгироии иқтисодӣ ва ҳамкориҳои иқтисодӣ дониста 

мешавад, ки муносибати навро дар иҷрои вазифаҳои глобалӣ барои њифзи 

манфиати ҳамаи халқҳо тақозо мекунад. Барои амалисозии чунин вазифаҳои 

ҳаётан муҳим СҲШ ҳамчун ташкилоти шакли нав дар минтақа ва берун аз он 

шароити мусоидтар фароҳам меорад. 

СҲШ дорои потенсиали бузург аст, ки ба аъзоёни хеш имкон медиҳад 

онро барои таъмини рушди иқтисодии кишварҳояшон истифода баранд ва ба 

ин васила, амнияти сиёсӣ ва иқтисодиро таъмин кунанд. Бо истифода аз 

имкониятҳои сармоягузории ЉМЧ, иқтидори технологии Русия ва захираҳои 

табиии Осиёи Марказӣ, ин созмон метавонад ҳаҷми ММД-и на танҳо 

минтақа, балки дар маҷмуъ ҷаҳонро ба таври назаррас афзоиш диҳад. 

Зарурати ҳамгироии минтақавӣ, аз ҷумла дар фазои СЊШ, бо як қатор 

мушкилоти иқтисодӣ ва геополитикӣ шарҳ дода мешавад, ки онҳоро 

кишварҳо дар танњої ҳал карда наметавонанд. Иќтидори калони кишварҳои 

СЊШ, аз љумла ОМ дорои потенсиали захираҳои калони энергетикї, 

шабакаи ягонаи нақлиётӣ ва инфрасохторӣ, пайвастагии анъанавии бозорҳои 

миллӣ барои рушди љараёнњои интегратсионї шартњои мусоидро фароњам 

овард.51 

Маҳз СҲШ дар таъмини муносибатҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ, 

истифодаи оқилонаи захираҳои об, ҳалли баҳсҳои ҳудудӣ ва азхудкунии 
                                                           
51 Фадеева И..А. Современное состояние и перспективы развития экономического сотрудничества стран-
членов-ШОС. Автореферат дисс… к.э.н. по специальности  08.00.14. Москва,2013 С.11. 
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ҳудудҳои нав дар минтақа нақши муҳим мебозад. Аз ин рӯ, СҲШ на танҳо 

иттиҳодияи чанд давлат аст, он пеш аз ҳама, як созмони шакли нав буда, 

ҳадафи он мављудияти ризоияти байни иштирокчиён ба њисоб рафта, 

амнияти иқтисодӣ ва сиёсиро дар доираи ҳамкории байниминтақавӣ таъмин 

менамояд. 

Дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ созмони Шанхай принсипи 

ҳамкориҳои осоишта ва дахолат накардан ба корҳои дохилии дигар 

давлатҳо, инчунин, иштироки фаъолона дар воқеиятҳои геополитикии 

муосирро амалӣ мекунад. Равшан аст, ки бисёр кишварҳо ба созмони 

Шанхай аз нуқтаи назари иқтисодӣ менигаранд. Аммо фаъолияти созмони 

Шанхай ба муҳокима ва ҳалли доираи васеи масоили марбут ба таъмини 

амнияти иқтисодӣ ва сиёсии на танҳо минтақа, балки љањон равона 

гардидааст.  

Сарони давлатҳои иштирокчӣ таҷрибаи гузаштаро ҷамъбаст намуда, 

боварии комил доранд, ки таъсиси Созмони Ҳамкории Шанхай оғози 

гузариши ҳамкориҳои кишварҳои узв ба марҳалаи нави рушд бароварда, ба 

тамоюлҳои рушди замони хозира ва манфиатњои кулли халќњои њамаи 

давлатњои иштироккунанда замина мегузорад.52 

Бояд таъкид кард, ки ба ҷуз аз СҲШ, иттињодияњои дигар ба мисли 

Њамкории Иќтисодии Авруосиё (ЊИАО) ва ИДМ бомуваффақият рушд 

мекунанд, ки аксари аъзои он низ иштирокчиёни ин созмон мебошанд. Ин 

имкон медиҳад, ки кишварҳои узви СҲШ ба рушди ҳамкориҳои мутақобилан 

судманд ҳавасманд гарданд ва фазои мусоиди сиёсиву иқтисодӣ барои 

ҳамкорӣ дар сатҳи сайёра фароҳам оранд. 

Маҳз дар ҳамин замина, самти муҳим ва ояндадори рушди СҲШ 

тавсеаи шарикӣ ва ҳамкорӣ бо дигар ассотсиатсияҳои кишварҳо мебошад. 

Барои СҲШ чунин ташкилотҳо, ба мисли Ассотсиатсияи давлатҳои Осиёи 

Ҷанубу Шарқӣ (АСЕАН), Ташкилоти мамлакатњои содиркунандаи нефт 
                                                           
52  Декларация о создании  Шанхайской организации сотрудничества. http://rus.sectsco.org/documents/. Санаи 

мурољиат 07.05.2022. 

http://rus.sectsco.org/documents/
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(ОПЕК), ИДМ, Њамкории иќтисодии Авруосиё (ЕврАзЭС) аз нуқтаи назари 

шарикии эҳтимолӣ, рақобат ва табодули таҷриба таваҷҷуҳи зиёд доранд.53 

СҲШ бо онҳо ба манфиати таъмини амнияти иқтисодии ҳамаи 

кишварҳои минтақа ва дар маҷмуъ ҷаҳон ҳамоҳангӣ мекунад. Созмони 

Ҳамкории Шанхай ҳамчун як шакли нав аз дигар созмонҳои минтақавӣ ва 

байналмилалӣ бо он фарқ мекунад, ки ин созмон ќаламрави калонро доро 

мебошад ва ба он имкон медиҳад ба вазъи сиёсии ҷаҳон таъсир расонад. 

Бинобар ин, кишварҳои пешрафта ва созмонњои бонуфузи байналхалќї 

иқтидори иқтисодӣ ва сиёсии созмонро дарк карда, ба андешаи он шарик 

њастанд.  

Вазифаҳое, ки панҷ сол пеш дар Шанхай таҳия шуда буданд, амалан 

иҷро шуда истодаанд. Барои СҲШ на танҳо ба марзҳои сифатан нави 

ҳамкорӣ расидан, балки саҳми онро дар ҳалли мушкилоти глобалии замони 

мо ба таври назаррас афзоиш додан заминаи устувор фароҳам оварда 

шудааст. Кафолати ин саъю талоши воқеии ҳамаи аъзои Созмон барои 

ҳамкорӣ ва амалї гаштан арзёбї меёбад.54 

Хулосаи боби якум 

Њамин тариќ, боби якуми рисолаи диссертатсиониро љамъбаст намуда, 

ба хулосае омадан мумкин аст, ки СЊШ њамчун шакли нави њамгирої барои 

баровардани кишварњои аъзо ба сатњи сифатан нави њамгирої кўшиш 

менамояд. СЊШ марњилањои аввали рушди њамгироии иќтисодиро тай карда 

истодааст. Барои СЊШ, ки дар марњилаи рушди њамгирої ќарор дорад, дар 

асоси омўхтани методологияи илмиву назариявии њамгироии иќтисоди 

бйналмилалї њамчун модели нави њамгироии иќтисодї баррасї намудан 

мумкин аст. Барои ба даст овардани бехатарии иќтисодї дар ќаламрави 

СЊШ тамоми шароитњои муфид ва барпо намудани самтњои муњими 

равандњои њамгироии иќтисодї муњайёст.  

                                                           
53 Фадеева И.А. Современное состояние и перспективы развития экономического сотрудничества стран-
членов-ШОС. Автореферат дисс. к.э.н. по специальности 08.00.14. Москва,2013 С.22. 
54 В. В. Путин. ШОС-новая модель успешного международного сотрудничества. Российская газета 
14.06.2006. 
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Имрўз иштирокчиёни фаъолияти хољагии љањонї бо СЊШ 

муносибатњои бисёрљонибаро мустањкам намуда, онро њамчун яке аз 

ташкилоти танзимкунандаи љањони бисёрќутба эътироф кардаанд. СЊШ дар 

давраи кўтоњтарин иќтидори бузурги њудудиву молиявї, зењниву 

технологиро ба даст овардааст. Чунин иќтидор барои кишварњои аъзои 

СЊШ, бахусус барои минтаќаи ОМ имкониятњои васеъро муњайё намудааст, 

ки онњо барои татбиќи афзалиятњои миллї ва њадафњои стратегї пояи 

устувор мегузоранд.  

Дар асоси гуфтаҳои боло бояд ќайд кард, ки омӯзиши равандҳои 

интегратсионӣ барои ҷумҳурӣ на танҳо аҳаммияти назариявӣ, балки амалӣ 

ҳам дорад. Ҷустуҷӯи роҳҳои беҳтарини ҳамгирої бо кишварҳои собиќ 

Шӯравї, шаклҳои муассири ҳамкорӣ бо Иттиҳоди Аврупо ва иштироки 

воқеӣ дар СҲШ ва дигар иттиҳодияҳои интегратсионӣ барои Љумњурии 

Тољикистон аҳаммияти махсус пайдо мекунанд. Њамкории созандагї ва 

таъсири мутаќобилаи кишварҳои СҲШ дар соҳаи иқтисод ва сиёсат 

метавонад созмонро ба як иттиҳодияи рақобатпазир ва қавии интегратсионӣ 

табдил дода, дар арсаи байналмилалї наќши онро боз њам зиёд намояд. 

Рушди муносибатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон њамчун кишвари 

таъсисдињанда бо узви кишварњои СЊШ самти афзалиятноки сиёсати 

берунии иќтисодии кишвар ба шумор рафта, дар боби дуюми рисолаи 

диссертатсионї мавриди баррасї ќарор дода мешавад.  
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БОБИ 2. ТАМОЮЛИ РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ ИЌТИСОДИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО КИШВАРЊОИ СЊШ: МУАММО ВА 

ХАВФЊО  

 

2.1.Махсусияти рушди њамкории иќтисодиёти давлатњои Созмони Њамкории  

Шанхай  

Дар шароити рушди ҷаҳонишавӣ ва номуайянии иқтисоди ҷаҳонӣ 

таҳдидҳо ва мушкилоти нав барои иштирокчиёни муносибатҳои 

байналмилалӣ ба миён меоранд. Дар чунин шароит рушди равандҳои 

ҳамгироӣ ва таҳкими муносибатҳои байнидавлатӣ яке аз шартҳои зарурии 

пешгирии хатарњо ва таҳдидҳои муосир ба шумор меравад. Мусаллам аст, ки 

ташкили созмонҳои байналмилалии минтақавӣ аз нуќтаи назари бартараф 

намудани хатарњои муосир ва таъмини рушди босуботи иќтисодї тақозои 

замон арзёбї мегардад. 

Илова бар ин, равандҳои тағйироти амиқ, ки дар муносибатҳои 

байналмилалии муосир фаъолона инкишоф меёбанд, сохтори торафт 

мураккаби худро равшан нишон медиҳанд. Дар шароити кунунӣ чизҳои 

марбут ба охири асри гузашта, мафҳумҳо ва ақидаҳо оид ба ҳамкории 

байналмилалӣ тадриҷан дар таърих боќї монда, имрўз ба шакли навгониҳо 

иваз мешаванд, ки барои таъмини ҳамкории васеъ ба хотири рушд ва 

шукуфоӣ пешбинӣ шудаанд.55 

Созмони Ҳамкории Шанхай ҳамчун як навъи созмон дар шароити 

кунунї фаъолияти асосии он ба ҳамкории васеи байналмилалӣ нигаронида 

шуда, ба яке аз созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ табдил ёфтааст, ки барои 

пешгирии таҳдидҳои муосир ќодир мебошад. 

Бояд қайд кард, ки Оинномаи Созмони Ҳамкории Шанхай, ки 7 июни 

соли 2002 қабул шудааст ва ҳуҷҷати асосии танзими фаъолияти созмон 

                                                           
55  Лузянин С.Г. Проблемы обеспечения безопасности на пространстве ШОС. Монография. Москва, 2017. 
С.6. 
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мебошад, мақоми СҲШ-ро ҳамчун созмони байналмилалии минтақавӣ 

арзёбї менамояд. 

Давлатҳои аъзои Созмон принсипҳо ва муқаррароти Оинномаи СҲШ 

ва Шартномаи ҳамсоягии нек, дӯстӣ ва ҳамкории дарозмуддати давлатҳои 

аъзои онро қатъиян риоя намуда, барои фаъолияти босамари хеш заминаи 

устувор гузоштанд.56 

Таъсисёбии Созмони Ҳамкории Шанхай дар солҳои 60-уми асри XX, чї 

тавре ки дар боло ќайд кардем, вақте ки байни давлати Шўравї ва ҶМЧ 

ҳалли баҳсҳои ҳудудӣ мерафтанд, оѓоз гашт. Пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди 

Шӯравӣ, иштирокчиёни нави музокирот Русия ва давлатҳои Осиёи Марказӣ 

барои таъсиси созмон замина гузоштанд. Пас аз он ки ҶМЧ баҳсҳои 

ҳудудиро бо кишварҳои ҳамсояи ИДМ (Русия, Қазоқистон, Қирғизистон ва 

Тоҷикистон) ҳал кард, барои рушди минбаъдаи ҳамкориҳои минтақавӣ 

фурсат пайдо шуд.57 

Тавре маълум аст, таъсиси СҲШ пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Шӯравӣ ва 

ба даст овардани истиқлоли давлатӣ сурат гирифт. Давлатҳои Осиёи 

Марказӣ, ки дар марҳилаи аввали рушди давлатдории худ қарор доштанд, 

дар бораи эҷоди чунин механизме фикр мекарданд, ки амнияти сиёсӣ ва 

иқтисодии онҳоро таъмин карда тавонад ва инчунин, таъсиси чунин 

механизм ба ташаккули равандҳои ҳамгироӣ дар минтақа мусоидат кунад. 

Умуман, бояд қайд кард, ки пас аз пош хӯрдани Шўравї вазъи 

геополитикии Осиёи Марказӣ ба куллӣ тағйир ёфт. Давлатҳои нав имконият 

пайдо карданд, ки роҳи сиёсати хориҷии худро мустаќилона муайян кунанд. 

Ба минтақа иштирокчиёни нави тавоно омаданд ва таъсири радикализми 

исломӣ афзоиш ёфт. Нақши бартаридоштаи омилҳои геополитикиро дар 

ташаккули СҲШ метавон ба муҳимтарин хусусияти ин созмон нисбат дод.58 

                                                           
56 Астанинская Декларация  десятилетия Шанхайской организации сотрудничества. г.Астана, 15 июня 2011. 
С.1. 
57https://ru.wikipedia.org/wiki/ Санаи мурољиат 17.01.2019. 
58 Фадеева И.А. Современное состояние и перспективы развития экономического сотрудничества стран-
членов ШОС. Дисс...канд. экон.наук. по специальности 08.00.14.Москва-2013.С.47. 
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Ҳамаи ин омилҳо шарти муҳими пайдоиши СҲШ дар низоми 

муносибатҳои байналмилалӣ гардид ва бо мақсади пешгирии таҳдидҳои 

муосир ва амиқ гардонидани муносибатҳои байни аъзои давлатњои СЊШ 

аксаран музокирот доир ба рафъи таҳдидҳои умумӣ гузаронида мешуд. 

Тавре маълум аст, Панҷгонаи Шанхай соли 1996 таъсис ёфта буд. 

Муколамаи шадиди байни кишварҳои узви ин созмон 20 сол пеш оғоз шуда 

буд. Соли 1996 аввалин мулоқоти сарони панҷ давлат - Русия, Чин, 

Қазоқистон, Қирғизистон ва Тоҷикистон дар Шанхай баргузор гардид.  

Иштироккунандагони саммит созишномаро дар бораи эътимод ба соҳаи 

низомӣ дар минтақа имзо карданд. Дар асоси ин созишнома як иттиҳодияи 

сиёсӣ бо номи "Панҷгонаи Шанхай" ба вуҷуд омад. Ҳадафи асосии иттиҳод 

таъмини субот дар сарҳади ҷумҳуриҳои собиқ Шӯравӣ ва Чин буд.59 

Ќайд кардан зарур аст, ки соли 2001 ташкил ва рушди ин созмон ҳамчун 

созмони байналмилалии минтақавӣ оғоз ёфт. Яъне, СҲШ дар заминаи 

Панҷгонаи Шанхай дар натиҷаи имзои Эъломия дар бораи таъсиси СҲШ 

таъсис ёфтааст. Ҳадафи асосии СҲШ таъмини суботи сиёсӣ дар Осиёи 

Марказӣ, таҳкими муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, таҳкими дӯстӣ ва 

ҳамсоягии нек дар қаламрави СҲШ, инчунин, рушди муносибатњои сиёсиву 

иқтисодї, фарҳангиву гуманитарӣ ва илмї ба шумор мерафт. 

Дар мавриди мавзуи таҳқиқоти мо, бояд қайд кард, ки ҳамкориҳои 

тиҷоративу иқтисодии Чин, Русия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ кайҳо ба 

вуҷуд омадаанд. Аҳолии кишварҳои Осиёи Марказӣ таърих, фарҳанг, урфу 

одат ва мазҳаби муштарак доштанд ва аз ин рӯ, ҳамеша мекӯшиданд, ки 

бозори ягонаро таъсис диҳанд. Дар баробари ин, намояндагони давлатҳои 

ҳамсоя аз замонҳои қадим дар қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ зиндагӣ 

мекарданд ва дар аксари ҳолатҳо робитаҳои оилавиро нигоҳ медоштанд, ки 

ба рушди муносибатҳои неки ҳамсоягӣ мусоидат мекард. 
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Шумораи умумии аҳолии кишварҳои ОМ тақрибан 75 миллион 

нафарро ташкил медиҳад. Дар соли 2019 гардиши умумии тиҷорати хориҷии 

кишварҳои Осиёи Марказӣ 168,4 миллиард доллар ва ММД -и кишварҳои 

минтақа 303 миллиард доллар бо номинал ва 918,3 миллиард доллар аз рӯи 

паритети харидорӣ ташкил карда буд. Суръати рушди иқтисодиёти кишварҳо 

низ суръати баландро нигоњ дошта, 4-7%-ро нишон дод.60 

Дар маҷмуъ, бояд гуфт, ки барои рушди муваффақонаи муносибатҳои 

тиҷоративу иқтисодӣ дар доираи СҲШ, кишварҳои Осиёи Марказӣ, Русия ва 

Чин тамоми шароити заруриро доро мебошанд. Аввалан, кишварҳои Осиёи 

Марказӣ масофаи кӯтоҳ доранд, ки барои ба зудї расонидани мол ва сарфаи 

хароҷоти нақлиёт мусоидат мекунад. Дувум, тавассути кишварҳои Осиёи 

Марказӣ равобити муассири тиҷоративу иқтисодии байни Чин ва Русия бо 

воситаи эҷоди долонҳои муштараки нақлиётӣ ва инфрасохтори нақлиётӣ 

сурат мегиранд. Ва ниҳоят, сеюм, таъсиси инфрасохтори муштараки 

байналмилалии нақлиётӣ ба таҳвили маҳсулоти содиротӣ ба бозорҳои 

ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. 

Бояд қайд кард, ки дараҷаи иштироки кишварҳои ОМ дар тиҷорати  

байниминтақавӣ гуногун аст. Ҳамин тариқ, дар охири соли 2019 ҳиссаи 

Қазоқистон ва Туркманистон дар ҳаҷми тиҷорати байни кишварҳои ОМ дар 

гардиши умумии тиҷоратии онҳо пасттарин буда, мутаносибан 4,8 ва 4,1%-ро 

ташкил дод. Ҳамзамон, иштироки Тоҷикистон ва Қирғизистон дар тиҷорати 

байниминтақавӣ баландтарин буда, мутаносибан 30,6 ва 19,8%-ро ташкил 
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дод. Узбекистон бошад, бо нишондиҳандаи 12,4 фоиз мавқеи миёнаро ишғол 

кард.61  

Қобили зикр аст, ки пас аз ба даст овардани истиқлолият кишварҳои 

Осиёи Марказӣ бо чунин мушкилот, аз қабили муайян кардани сарҳадҳои 

давлатӣ, вазъи душвори сиёсиву иқтисодӣ, надоштани таҷриба дар 

фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва бунёди давлатдорӣ ва ғайра дучор 

мешуданд. Аммо, аз тарафи дигар, кишварҳои навтаъсис соҳиби 

имкониятҳои бузург шуданд. Яке аз ин имкониятҳо рушди равандҳои 

ҳамгироӣ ва  воридшавии муваффақона ба иқтисоди ҷаҳонӣ дар доираи 

робитаҳои иқтисодии ҷаҳонӣ буд. 

Илова бар ин, ин давра барои дохил шудан ба созмонҳои мухталифи 

байналмилалӣ, аз ҷумла СҲШ мувофиқ шуд. Ҷумҳурии Тоҷикистон на танҳо 

узви фаъоли СҲШ, балки яке аз муассисони он мебошад. Дар маљмуъ, бояд 

қайд кард, ки иқтисодиёти кишварҳои Осиёи Марказӣ ҷузъи низоми умумии 

иқтисодии шӯравӣ буда, мувофиқи принсипҳои иқтисодиёти банақшагирифта 

тараққӣ мекард. Ҳоло дар доираи барномаҳои СҲШ ҳамкории ин кишварҳо 

имкониятҳои нав ва ҳамкории мутақобиларо ба манфиати ҳамаи кишварҳои 

узви СҲШ ба даст овардаанд. 

Дар мавриди иқтисодиёти Чин ва Русия бошад, онҳо локомотиви рушди 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва созанда мебошанд. Ҳамчунин, возеҳ 

аст, ки ҳамкории Ҷумҳурии Мардумии Чин бо Федератсияи Русия 

мавҷудияти як муассисаи муштарак бо чаҳор аз панҷ кишвари Осиёи 

Марказӣ (Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон) - Созмони 

Ҳамкории Шанхай хеле мусоидат мекунад. Ва гарчанде ки Туркманистон 
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расман узви СҲШ набошад ҳам, бо вуҷуди ин он амалан дар равандҳои 

ҳамкорӣ бо кишварҳои узви ин Созмон иштирок мекунад.62 

Яке аз омилҳои муҳими рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

татбиқи лоиҳаҳои калон дар доираи барномаҳои СҲШ мебошад. Татбиқи 

лоиҳаҳои азим, ки аз ҷониби Чин таҳия шудаанд, барои ҳамаи аъзои ин 

созмон судманд аст. Аз ин рӯ, кишварҳои Осиёи Марказӣ барои татбиқи 

лоиҳаҳои азим, ба мисли "Як камарбанд, як роҳ" дар самти ба даст овардани 

самаранокии иқтисодӣ ва маблағгузории иловагии лоиҳаҳои инфрасохторӣ 

манфиатдоранд. 

Қобили зикр аст, ки кишварҳои узви СҲШ ҳамкориҳоро рушд дода, 

барои таъмини амнияти минтақавӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ 

чораҳо меандешанд. Комплекси сӯзишворию энергетикӣ дар иқтисодиёти 

Русия ва Қазоқистон нақши калидӣ мебозад. Ҳамин тариқ, маҳсулоти 

сӯзишворӣ ва энергетикӣ дар соли 2019 62,1%-и содироти Русия ва 67,1%-и 

Қазоқистонро ташкил дод. 

Дар ҳамаи кишварҳои узв, инчунин, ба рушди энергияи тоза, 

манбаъҳои барқароршавандаи энергия таваљљуҳи зиёд зоҳир карда мешавад. 

Аз ин рӯ, ҳамкорӣ дар бахши энергетика, аз ҷумла тавассути иштирок дар 

коркарди муштараки захираҳо ва таъсиси инфрасохтор барои таҳвили онҳо, 

омили муҳими рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ дар доираи СҲШ мебошад.63 

Аз нуқтаи назари мавзуи таҳқиқоти мо, таъкид кардан муҳим аст, ки бо 

вуҷуди он ки барои давлатҳои кишварҳои пасошӯравӣ Чин ба шарики 

муҳими иқтисодӣ табдил ёфтааст, Русия ҳам шарики асосии стратегӣ боқӣ 

мондааст. Имрӯз, дар шароити номуайянӣ, ҳамкории Чину Русия барои 

ҳамаи иштирокчиёни раванди Шанхай судманд аст. Кишварҳои дигари узви 
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СҲШ, бахусус кишварҳои Осиёи Марказӣ метавонанд ба ду қудрат такя ва ба 

ин васила, дар заминаи ҳамкории мутақобилан судманд амнияти сиёсӣ ва 

иқтисодии хешро таъмин кунанд. 

Назария ва фаъолияти иқтисодии созмонҳои байналмилалӣ нишон 

доданд, ки кишварҳои мақоми шарик ё нозирдошта умедворанд, ки 

иштирокчии комилҳуқуқи чунин созмонҳо бошанд. Шри-Ланка, ки мақоми 

шарики муколамаро дар СҲШ гирифтааст, низ омодааст узви комилҳуқуқи 

ин созмон шавад. Тавре мо медонем, Шри-Ланка дар ҷазираи Осиёи Ҷанубӣ, 

шимоли экватор дар уқёнуси Ҳинд ҳамчун як давлати ҷазиравӣ ҷойгир аст. 

Ҳамчун шарики муколама дар созмон, дар баробари Шри-Ланка дар 

соли 2009, тавре қайд кардем, Ҷумҳурии Беларус қабул карда шуд. Ҷумҳурии 

Беларус дар ҳамбастагии ду иттиҳодияи калони минтақавии байналмилалии 

Иттиҳоди Аврупо ва Иттиҳоди Иқтисодии Авруосиё ҷойгир аст. Илова бар 

ин, кишвар яке аз муассисони Иттиҳоди Иқтисодии Авруосиё ба ҳисоб 

меравад. 

Ҳамзамон, ин на танҳо як сарҳади дар айни замон ихтилофи ду 

иттиҳодия, балки маконест, ки ду тамаддун бо ҳам мепайванданд: насронии 

ғарбӣ ва масеҳии шарқӣ. Аз ин лиҳоз, Беларус кишвари транзитӣ дар фазои 

геополитикии Авруосиё мебошад64.  

Яъне, барои давлатњои СЊШ долони транзитї шуда, ба рушди 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва тањкими муносибатҳои байналмилалӣ 

дар фазои созмон мусоидат мекунад. 

Бо дарназардошти самти стратегии фаъолияти иқтисодии хориҷии 

Ҷумҳурии Беларус, бо итминон метавон гуфт, ки кишвар ба рушди ҳамкории 

иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ манфиатдор аст. Аз тарафи дигар, Беларус 

барои СҲШ, инчунин, як варианти муфид барои рушди ҳамкориҳои созанда 
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ва баланд бардоштани обрӯи байналмилалии он дар марҳилаи кунунии рушд 

дониста мешавад. 

Оғози татбиқи лоиҳаи дуҷонибаи "Санги бузург" бо кумаки Чин дар 

қаламрави кишвар корхонаҳои замонавӣ барои истеҳсоли маҳсулоти 

босифати ҷавобгӯи талаботи замон ба вуҷуд меорад. Ҳама иштирокчиён 

аллакай барои рушди парки саноатии Чину Беларус "Санги бузург" беш аз 

670 миллион доллар сармоягузорӣ кардаанд. 

Парк бояд аз чор кластери асосӣ иборат бошад, ки аз мошинҳои барқӣ 

ва таҷҳизоти барқӣ ва ҷузъҳои автомобил, таҷҳизот, дорусозӣ, маҳсулоти 

тиббӣ ва логистикаи маҷмуӣ иборат бошанд. Ҳоло 69 резиденти 13 кишвар 

дар парки саноатӣ бо ҳаҷми эъломшудаи сармоягузории беш аз 1,25 

миллиард доллар ба қайд гирифта шудаанд. Тақрибан нисфи онҳо аллакай 

истеҳсолотро ба роҳ мондаанд, ки имкон дод зиёда аз 1.66 ҳазор ҷойҳои корӣ 

таъсис дода шаванд.65 

Чунин таҳияи мушкилот дар заминаи эълони гузариш ба 

саноатикунонии кишвар метавонад барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, 

бахусус Ҷумҳурии Тоҷикистон муфид бошад. 

Илова бар ин, афзоиши шумораи кишварҳои собиқи Иттиҳод ба 

ҳамкории амиқтари кишварҳои узви СҲШ мусоидат мекунад. Ҳамчунин, 

саҳми Беларус дар ҳалли вазъиятҳои низоъ дар фазои пасошӯравӣ хеле бузург 

аст. Дар ин бора кори гурӯҳи Минск оид ба ҳалли низои Қарабоѓ ва буҳрони 

Украина шаҳодат медиҳад. 

Ҷумҳурии Беларус ягона давлати комилан аврупоӣ дар СҲШ аст, ки бо 

Федератсияи Русия сарҳади кушода дорад. Илова бар ин, Ҷумҳурии Беларус 

қодир ва омода аст, ки ҳамкориҳои иқтисодиро дар доираи СҲШ бо 

истифода аз потенсиали транзитӣ, саноатӣ ва илмии худ ба таври пурра дар 
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ҳамоҳангсозии масъалаҳои марбут ба амният дар минтақа фаъолона ширкат 

варзад.66 

Марҳилаи муҳими рушди фаъолияти СҲШ аз қабули Афғонистон ба 

ҳайси нозир ва Туркия ба сифати шарики муколама дар соли 2012 оғоз 

меёбад. Қобили зикр аст, ки имсол сарони кишварҳои узви СҲШ Эъломия 

дар бораи таъмини дарозмуддати амният, сулҳ, субот ва шукуфоии муштарак 

дар минтақаро қабул карданд. 

Аз нуқтаи назари мавзуи таҳқиқот бояд қайд кард, ки бо пешниҳоди 

Русия Гурӯҳи тамос бо СҲШ ва Афғонистон таъсис дода шудааст. Ин гурӯҳ 

бо мақсади таҳияи тавсияҳо оид ба ҳамкории минбаъда байни Афғонистон ва 

кишварҳои узви СҲШ таъсис ёфтааст. Бар асоси натиҷаҳои як қатор 

нишастҳо, тасмим гирифта шуд, ки соли 2012 ба Афғонистон дар доираи 

Созмони Ҳамкории Шанхай мақоми нозир дода шавад. Вазифаи 

аввалиндараҷаи СҲШ оид ба рушди ҳамкорӣ бо Афғонистон мусоидат ба 

сулҳ ва ҳамоҳангӣ дар кишвар бе дахолати низомии кишварҳои сеюм 

мебошад. 

Роҳи Афғонистон аз муноқишаи мусаллаҳона ба ҷомеаи устувор, амн ва 

рушдёбанда аз қобилияти ҳал кардани як мушкили бунёдӣ вобаста аст: агар 

амният набошад, рушди иқтисодӣ наметавонад ба амал ояд. Дар айни замон, 

муҳити бехавф бе пешрафт дар рушди иқтисод наметавонад дер давом кунад. 

Аз ин нуқтаи назар, зарур аст, ки ҳамаи иштирокчиёни раванди Шанхай 

барои ҳалли мушкилоти Афғонистон бо роҳи мусоидат ба ҳамкориҳои 

тиҷоративу иқтисодӣ заминаи устувор гузоранд. 

Барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Афғонистон як соҳаи муҳими 

рушди иқтисоди миллӣ рушди инфрасохтори нақлиётӣ мебошад. Афғонистон 

барои сохтани роҳи оҳан бо давлатҳои ҳамсоя ва тавассути онҳо баромадан 

ба Чин ва Эрон имкониятњои бењамторо доро мебошад. 

                                                           
66 Терских М. Транстихоокеанское партнерство: интересы Соединенных Штатов Америки и 
Социалистической Республики Вьетнам // Международная жизнь. 2015. № 12. С.106– 116.   
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Илова бар ин, ҳамсоягӣ бо чунин кишварҳо бо истифода аз се намуди 

роҳи оҳан, аз ҷумла Аврупо, Шӯравӣ ва Ҳинду Покистон имкон дорад. 

Сохтмони долони роҳи оҳани Туркманистон-Афғонистон-Тоҷикистон барои 

манфиатҳои стратегӣ, сиёсӣ ва иқтисодии ҳамаи кишварҳои иштирокчии 

лоиҳа аҳамияти бузург дорад. Ин шоҳроҳ ду кишвари Осиёи Марказиро бо 

Афғонистон мепайвандад ва мумкин аст дар самти Эрон дар Ғарб ва то Шарқ 

ба Қирғизистон ва Чин дароз карда шавад.67 

Сохтмони долони роҳи оҳан ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ ба 

рушди муассири иқтисодиёти кишвар мусоидат мекунад. Илова ба рушди 

шабакаҳои нақлиётӣ дар кишвар, метавон дар бахши энергетикї ҳамкориро 

рушд дод. Афғонистон ба манобеи арзони энергетикї ниёз дорад ва 

Тоҷикистон, ки дорои захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ аст, метавонад ба 

содиркунандаи бузурги кишвар табдил ёбад ва ба кишварҳои Осиёи Ҷанубӣ 

низ ќувваи барќро интиќол намояд. Дар ин ҷо мо, инчунин, метавонем дар 

бораи татбиқи лоиҳаи CASA-1000 суҳбат кунем. Ин лоиҳа ба Афғонистон ва 

Покистон, ки иштирокчиёни раванди Шанхай мебошанд, неруи барқи 

арзонро пешнињод намояд. 

Лоиҳаи дигари муҳим сохтмони ќубури гази Туркманистон-

Афғонистон-Покистон-Ҳиндустон ба масофаи 1380 км мебошад. Ин лоиҳа 

интиқоли газро аз Туркманистон ба Ҳинду Покистон пешбинӣ мекунад. Ба 

гуфтаи мақомоти Афғонистон, лӯлаи гази Туркманистон-Афғонистон-

Покистон-Ҳиндустон пас аз ба кор даромадани он ба хазинаи Афғонистон 

ҳамасола тақрибан 400 миллион доллар даромад меорад ва илова бар ин, 

барои аҳолии маҳаллӣ тақрибан 12 ҳазор ҷойҳои корӣ фароҳам меорад.68 

Созмони Шанхай як созмони кушодест, ки ба ҳамкориҳои васеи 

байналмилалӣ нигаронида шуда, қодир аст лоиҳаҳоро дар самти таҳкими 

муносибатҳои байнидавлатӣ, аз ҷумла рушди инфрасохтори нақлиётӣ, 

                                                           
67Байзакова К. Перспективы сотрудничества стран-членов ШОС в восстановлении экономики 
Афганистана. Россия и новые государства Евразии, 2015, № 3, С.34-50. 
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энергетика, сохтмони роҳҳои нави роҳи оҳан, инчунин, интиқоли нафту газ 

мусоидат намояд. Аз ин лињоз, воридшавии Афѓонистон ба СЊШ барои 

њамаи давлатњои аъзои созмон аз манфиат холї нест.  

Аз нуқтаи назари мавзуи таҳқиқоти мо, таъкид кардан муҳим аст, ки яке 

аз марҳилаҳои муҳими рушди СҲШ шомилшавии Ҳиндустону Покистон ба 

ин созмон мебошад. Тавре ки маълум аст, соли 2015 Ҳиндустон ва Покистон 

узви баробарҳуқуқи СҲШ шуданд. Дар ҳамон сол Беларус ба ҳайси нозир дар 

ин созмон пазируфта шуд ва ба Арманистон, Озарбойҷон, Камбоҷа ва Непал 

пешниҳод карда шуд, ки шарики муколама шаванд.  

Иќдоми дигари муњими фаъолияти СЊШ ба шомилшавии Њиндустону 

Покистон рабт дорад. Саммити таърихии СҲШ дар Остона рӯзҳои 8-9 июни 

соли 2017 марҳилаи наверо дар рушди Созмон боз кард. Яке аз натиҷаҳои 

муҳимтарини он ба Ҳиндустон ва Покистон додани мақоми узви 

комилҳуқуқи иттињодия буд. Шомилшавии ду давлати тавоно ва бонуфузи 

Осиёи Ҷанубӣ ба СҲШ потенсиал ва доираи имконоти корї Созмонро, аз 

ҷумла дар самти муқовимати муштарак ба хатарњо ва таҳдидҳои нав васеъ 

намуд.69 

Пайвастшавии ду давлати ядрої ба СҲШ рӯзи таърихӣ барои ин 

созмон шуд. Кишварҳои узви СҲШ асосан ба қитъаи Авруосиё тааллуқ 

дошта, зиёда аз якуним миллиард аҳолӣ дорандва барои Ҳиндустон аз ҷиҳати 

ба даст овардани имтиёзҳои тиҷоратӣ ва рушди бозор дар фазои СҲШ 

манфиати калони иқтисодӣ меорад. Аз тарафи дигар, Ҳиндустон, ки 

потенсиали бузурги иқтисодӣ ва низомӣ дорад, метавонад дар таъмини субот 

дар минтақа нақши хосса бозад. 

Мо дар гузаронидани тањќиќот кӯшиш намудем, ки ҳамкории 

тиҷоративу иқтисодиро њамчун омили муҳими рушди ҳамкориҳои созанда ва 

усули муассири мубориза бо  таҳдидҳои муосир нишон диҳем. СҲШ ҳамчун 
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формати ҳамкории иқтисодӣ ва сиёсии байни давлатҳо барои таҳкими 

робитаҳои иқтисодӣ дар фазои созмон тамоми шароити заруриро фароҳам 

меорад. 

Ҳамин тариқ, Ҳиндустон аллакай дар мањфили энергетикӣ ва форуми 

тиҷоратӣ иштирок кардааст. Дар байни манфиатҳои асосии Ҳиндустон 

бахши нақлиёт мавќеи асосиро ишѓол менамояд. Бо эътимоди калон гуфтан 

мумкин аст, ки шомилшавии Покистон ва Ҳиндустон ба СҲШ ба кушодани 

роҳҳои тиҷоратии Ҳиндустон ба Осиёи Марказӣ ва берун аз он мусоидат 

хоҳад кард.70 

Раванди ҳамгироӣ вектори асосии рушди ҳар кишвар дар марҳилаи 

кунунӣ мебошад. Аз ин рӯ, манфиатҳои ҳам Ҳиндустон ва ҳам Покистон аз 

шомил шудан ба СҲШ ба ҳам мувофиқанд. Ҳиндустону Покистон ҳам ба 

воридоти неруи барқи арзон аз Тоҷикистону Қирғизистон манфиатдоранд ва 

рушди бозори кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамчун кишвари дорои захираҳои 

дастнорас барои онҳо самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии хориҷӣ 

мебошад. 

Барои Ҳиндустону Покистон таҳкими равобити тиҷоративу иқтисодӣ 

бо Чин, Русия ва кишварҳои Осиёи Марказӣ дар доираи барномаҳои СҲШ 

омили муассири афзоиши гардиши савдои хориҷӣ мебошад. Аз ин рӯ, ин 

кишварҳо ба ҳамкории иқтисодии рушд таваҷҷуҳи зиёд зоҳир мекунанд. 

Ҳамкорӣ дар татбиқи лоиҳаи CASA-1000, лоиҳаи лӯлаи гази Туркманистон, 

Афғонистон, Покистон ва Ҳиндустон аз ҳамкории мутақобилан судманд бо 

кишварҳои СҲШ шаҳодат медиҳад. 

Таҳлили татбиқи лоиҳаҳои Чин нишон медиҳад, ки маҳз Покистон 

ҳамкориро бо Чин бештар рушд медиҳад. Сармоягузориҳои азими Чин ба 

рушди зерсохтори Покистон нигаронида шудаанд ва татбиқи "Як камарбанд 

- як роҳ" бештар бо ин кишвар иртибот дорад. Аз ин рӯ, як воситаи муҳим 
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барои Покистон ва Ҳиндустон ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва созанда 

бо кишварҳои СҲШ мебошад. 

Умуман, бояд гуфт, ки муносибатњои байнихољагии Њиндустон ва 

Осиёи Миёна аз замонњои ќадим оѓоз ёфта буданд. Гумон меравад, ки буддої 

аз Ҳиндустон тавассути Осиёи Марказӣ ба Чин омадааст. Осиёи Миёна ва 

Ҳиндустонро чандин сол боз робитаҳои тиҷоратӣ ва фарҳангӣ ба ҳам 

мепайванданд. Дар мавриди робитаҳои фарҳангӣ бояд қайд кард, ки то имрӯз 

калимаҳои маъмул дар забонҳои Ҳиндустон ва Осиёи Марказӣ вомехӯранд. 

Умуман, Ҳиндустон аз замонҳои қадим бозигари асосї дар Осиёи 

Марказӣ буда, дар рушди равобити тиҷоративу иқтисодии ин кишварҳо 

саҳми арзанда гузоштааст. Созмони Ҳамкории Шанхай тавассути 

барномаҳои худ метавонад барои эҳёи ин муносибатҳо заминаи устувор 

гузорад. Таҳлил нишон медиҳад, ки дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ 

равобити тиҷоратӣ бештар бо Қазоқистон мушоҳида мешавад. Гардиши мол 

байни ду кишвар беш аз як миллиард доллари амрикоиро ташкил медиҳад. 

Дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳаҷми муомилоти молро на бештар 

аз 300 миллион доллар нишон медиҳанд. Қобили зикр аст, ки бо истифода аз 

имконоти пурраи ин кишварҳо гардиши мол метавонад аз як миллиард 

доллари амрикоӣ гузарад. Водии Фарғона, ки беш аз 20 миллион аҳолӣ дар 

Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон дорад, барои бузургтарин 

кишварҳои СҲШ аз лиҳози дастрасӣ ба бозор муҳим арзёбї мегардад. Ин 

иқтидор омили муҳими татбиқи барномаҳои иқтисодӣ ва лоиҳаҳои азими 

СҲШ мебошад. 

Ҳамзамон, ба потенсиали транзитии кишварҳои узви СҲШ лоиҳаҳои 

иртиботи байналмилалии нақлиётӣ мусоидат мекунанд, ки Ҳиндустонро 

тавассути Эрон, Афғонистон ва Осиёи Марказӣ мепайвандад. Ҳиндустон 

имрӯз дар соҳаи коммуникатсия ва технологияҳои иттилоотӣ пешсаф аст. 

Ҳиндустон дар бозори ҷаҳонии барномасозӣ низ мавқеи муҳим дорад. 

Барои давлатҳои Осиёи Марказӣ, хусусан барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 
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ният доранд ба модели инноватсионии иқтисодӣ гузаранд, истифодаи 

таҷрибаи пешқадами Ҳиндустон дар ин самт хеле муҳим аст. Аз ин лиҳоз, 

пайвастани Ҳиндустон ба чунин як созмони бонуфузи байналмилалӣ барои 

ҳар ду ҷониб аз нуқтаи назари идоракунии муассири иқтисодӣ мусбат аст. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон узвияти Ҳиндустон дар чунин созмон имкон 

медиҳад, ки имкониятњои хешро боз ҳам самараноктар истифода баранд. 

Барои тадќиќот  мо, ќайд кардан муҳим аст, ки имрӯз Эрон низ  узви 

комилҳуқуқи ин созмон шуд. СҲШ барои Эрон барои таҳкими равобити 

тиҷоративу иқтисодӣ шароити мусоид фароҳам меорад. Пайвастшавӣ ба 

раванди ҳамгироӣ ба Эрон имкон медиҳад, ки ҳамкориҳои дуҷониба ва 

бисёрљонибаро бо мақсади афзоиши тиҷорат ва ҳамкориҳои созанда тақвият 

диҳад. 

Эрон ҳамчун кишваре, ки дорои захираҳои бойи табиист, қодир аст 

барои рушди зерсохтҳо ва лоиҳаҳои нақлиётӣ дар фазои СҲШ заминаи 

устувор гузорад. Тақвияти равобити тиҷоративу иқтисодӣ ва истифодаи 

муассири иқтидори СҲШ барои Эрон маънои ҳамгироии муваффақона ба 

иқтисоди ҷаҳонро дорад. 

Барои Тоҷикистон шомилшавии Эрон ба СҲШ аз нуқтаи назари эҳёи 

равобити фарҳангӣ ва иқтисодӣ хеле муҳим аст, зеро Тоҷикистон, Эрон ва 

Афғонистон фарҳанги муштарак ва як решаи таърихї доранд. Бинобар ин, 

пурзўр намудани њамкорињои судманд бо мамлакатњое, ки таърихи умумї 

доранд, ањаммияти таъхирнопазир пайдо мекунад. 

Аз нуќтаи назари тадќиќот, таъкид кардан муҳим аст, ки омили муҳими 

боздорандаи рушди ҳамкориҳои созанда парокандагии иқтисодиёти 

кишварҳои мухталифи минтақа мебошад. Илова бар ин, таҷрибаи ҷаҳонӣ 

нишон медиҳад, ки номутаносибӣ дар ҳаёти иқтисодӣ сабаби пайдоиши 

ҳолатҳои низоъ дар як минтақа мегардад. 

Мушкилоти муосир дар шароити номуайянии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ 

ба пайдоиши номутавозунии нав ва коҳиши рушди иқтисодӣ мусоидат 
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мекунанд. СҲШ ҳамчун як созмони кушод, ки ба ҳамкориҳои васеи 

байналмилалӣ тамаркуз кардааст, ҷонибдори таъмини ҳамкориҳои 

мутақобилан судманду созанда ва барқарорсозии иқтисоди ҷаҳонӣ дар 

раванди рушди ҷаҳонишавии иқтисодӣ эътироф гаштааст. 

Яке аз мушкилоти марказии фаъолияти СҲШ - ҳамкории иқтисодӣ 

ҳамчун шарти зарурии рушди минбаъдаи созмон мебошад. Аввалин вохӯрӣ, 

ки соли 2001 баргузор шуда буд, барои рушди ҳамкорӣ дар соҳаи иқтисод, 

бахусус тиҷорат ва сармоягузорӣ замина гузошт. Самтҳои муҳими 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар платформаи СҲШ ба соҳаҳои зерин, 

ба монанди инфрасохтори нақлиётӣ, энергетика, рушди соҳаи нафту газ, 

сармоягузорӣ, рушди соҳаи хизматрасонӣ ва технологияњои муосир табдил 

ёфтанд. 

Тасодуфӣ нест, ки Стратегияи рушди Созмони Ҳамкории Шанхай то 

соли 2025 соли 2016 қабул шудааст, таъкид мекунад, ки «ҳамкорӣ дар доираи 

СҲШ бо рӯҳияи эътимоди тарафайн, манфиати дутарафа, баробарӣ, 

машваратҳои мутақобила, эҳтиром ба гуногунрангии фарҳангӣ  фарқ 

мекунад. Ин принсипҳо, ки "рӯҳи Шанхай" («шанхайский дух») номида 

мешаванд, ҳамчунон дар заминаи муносибатҳои кишварҳои СҲШ хоҳанд 

монд. 71 

Бояд тазаккур дод, ки барномаи дарозмуддати ҳамкории иқтисодӣ, ки 

дар натиҷаи мулоқоти сарони кишварҳои СҲШ дар Пекин соли 2003 қабул 

шуда буд, барои ҳамкориҳои созанда ва мутақобилан судманд, ба рушди 

минбаъдаи иҷтимоӣ, иқтисодї ва ҳалли мушкилоти фаврии минтақавӣ 

шароити мусоид фароҳам овард. 

Имкониятҳои иловагии ҳамкориҳои иқтисодӣ дар доираи СҲШ, 

ҳамкорӣ дар соҳаи фаъолияти молиявӣ ба ҳисоб мераванд. Дар шароити 

вобастагии мутақобилаи иқтисоди ҷаҳонӣ ва бо амиқтар шудани 

интернатсионализатсияи ҳаёти иқтисодӣ, ҳалли масъалаи ташкили 
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механизми маблағгузории лоиҳаҳои муштарак дар қаламрави созмон 

аҳаммияти хос пайдо мекунад. 

СҲШ ҳамчун сохтори минтақавии ҳамкории бисёрҷониба Бонк ва 

Хазинаи Рушдро дар доираи фаъолияташ барои ҳалли мушкилоти 

худмаблағгузории молиявӣ таъсис додааст. Асоси ташкили Ассотсиатсияи 

байнибонкии СҲШ соли 2005 имзои созишнома дар Маскав аз ҷониби 

намояндагони ҶСК «Бонки Рушди Қазоқистон», ҶСП «Бонки Давлатии 

Рушди Чин», Бонки Корпоратсияи Давлатии Рушд ва Иқтисодҳои 

Байналмилалӣ (Русия), Бонки давлатии амонатгузории Амонатбонк 

(Тоҷикистон), Бонки Миллии Корҳои Хориҷии Иқтисод (Ӯзбекистон) буд.72 

Ассотсиатсияи байнибонкии СҲШ барои маблағгузории лоиҳаҳои 

муштараки сармоягузорӣ ва расонидани хадамоти бонкӣ ба субъектҳои 

соҳибкорӣ ва иштирокчиёни лоиҳаи Шанхай таъсис дода шудааст. Инчунин, 

ќайд кардан муҳим аст, ки яке аз марҳилаҳои асосии ҳамкориҳои иқтисодӣ 

барои Тоҷикистон таъсиси Мањфили энергетикии СҲШ буд, ки бо ташаббуси 

Русия дар соли 2013 таъсис ёфтааст. Ин мањфил, тавре назария ва амалияи 

фаъолияти иқтисодии СҲШ нишон медиҳад, барои ҳамаи аъзоёни созмоне 

қодир аст, ки дар тањкими рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ 

заминаи мустаҳкам гузорад. 

Ҳамин тариқ, дар соли 2015 барои панҷ соли оянда барномаи 

ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ таҳия карда шуд, ки дар он самти асосӣ 

бахши энергетика, рушди инфрасохтори нақлиётӣ, сармоягузорӣ ва рушди 

технологияҳои баландсифат дар фазои СҲШ номида шуд. СҲШ тасмим 

гирифтааст, ки барои расидан ба ин ҳадафҳо садҳо миллиард доллари 

амрикоӣ ҷудо кунад. 

СЊШ ҳамчун формати ҳамкории иқтисодӣ ва сиёсии давлатҳо, ки ба 

ҳамкории судманд ва эҳтироми мутақобила такя мекунад, намунаи ҳамкории 

наздики самарабахшро бо мақсади бунёди тартиботи одилона ва мутавозини 
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ҷаҳонӣ дар асоси амнияти баробар, муштарак бо дарназардошти њимояи 

манфиатҳои  ҳар як давлат амалї менамояд.73 

Њамкории иқтисодӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои СҲШ 

дар марҳилаи кунунӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии 

хориҷии давлат ва шарти зарурии шомилшавї ба иқтисоди ҷаҳонӣ ба ҳисоб 

меравад.  

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз муассисони СҲШ таҳкими 

равобити иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ бо кишварҳои узви ин созмон 

самти афзалиятноки фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ба њисоб меравад. Имрӯз 

Тоҷикистон бо зиёда аз 179 кишвар муносибатњои дипламатиро ба роњ 

монда, иштирокчии фаъол дар њалли масъалањои глобалї ва инчунин, яке аз 

муассисони СҲШ мебошад.  

Тоҷикистон дорои конҳои калони нуқра, сангҳои қиматбаҳо, тилло, 

ангишт, маъданҳои полиметаллӣ, маъдани алюминий, инчунин, захираҳои 

зиёди уран мебошад (мувофиқи маълумоти баъзе коршиносон, он 16% 

захираи ҷаҳонро ташкил медиҳад). Илова бар ин, Тоҷикистон дорои 

потенсиали бузурги гидроэнергетикї, конҳои маъданҳои фоиданок ва 

инчунин, иқтидори бузурги сайёҳӣ мебошад. Ҳудуди Тоҷикистон 141 ҳазор 

км. мураббаъ аст. Инчунин, Тољикистон маконҳои ҷолиби сайёҳӣ дорад ва 

таваљљуҳи зиёдро ҷалб мекунад. 

Дар соҳаи гидроэнергетика Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дорои потенсиали 

бузург аст, ки ҳаҷми умумии он 527 миллиард кВт / соат арзёбӣ мешавад. 

Тибқи маълумот, ин кишвар аз рӯйи тавлиди неруи барқ дар ҷаҳон дар ҷойи 

ҳаштум қарор дорад ва дар байни кишварҳои ИДМ бошад, пас аз Русия љойи 

дувумро ишѓол менамояд. 

Чї тавре ки маълум аст, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ғарб бо Узбекистон, 

дар Шимол бо Қирғизистон ва дар Шарқ бо Афғонистон ва Чин ҳамсарҳад 

аст. Ҳамаи ин кишварҳо узви СҲШ мебошанд ва барои Ҷумҳурии 

                                                           
73 Циндаоская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации 
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Тоҷикистон ин далел омили ҳавасмандкунандаи рушди муносибатҳои 

тиҷоративу иқтисодӣ бо кишварҳои ҳамсоя дар доираи барномаҳои СҲШ 

мегардад. 

Илова бар ин, дарозии СҲШ пас аз шомил шудани Ҳиндустону  

Покистон васеътар шуд, ки ин барои рушди фаъолияти созмон такони љиддї 

бахшид. Хусусияти дигари фарқкунандаи созмон фарқият дар сохтори 

соҳавии фаъолияти иқтисодӣ мебошад. Қобили зикр аст, ки баъзе кишварҳои 

узви СҲШ аз лиҳози сатҳи иқтисодӣ ва иқтидори молиявию сармоягузорӣ аз 

дигар давлатҳо фарқ мекунанд.  

Масалан, Тоҷикистон ва Қирғизистон кишварҳои кишоварзӣ мебошанд. 

Вобаста ба ин масъала, ќайд кардан муњим аст, ки имрӯз дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар системаи тадбирҳои таъмини гузариши иқтисодиёти кишвар 

ба як навъи индустриалӣ-инноватсионии рушд, ки дар Стратегияи миллии 

рушд барои давраи то соли 2030 пешбинӣ шудааст, љойи муњим дода 

мешавад.  

Сенарияи рушди саноат, ки дар СМР то соли 2030 пешбинӣ шудааст, 

татбиқи бомуваффақияти лоиҳаҳои мавҷуда ё аллакай оғозёфтаи энергетика 

ва инфрасохтор, истифодаи оқилонаи замину об, энергия ва дигар захираҳо, 

инчунин, барқарорсозии мавҷуда ва ба кор даровардани иқтидорҳои нави 

истеҳсолӣ дар саноат ва кишоварзиро талаб менамояд.74  Дар ин самт 

аллакай чораҳои мушаххас андешида шудаанд ва ба зудӣ дар асоси 

амалисозии имкониятҳои мављуда кишвар метавонад ба кишвари 

индустриалӣ-аграрӣ табдил ёбад. 

Дар мавриди дигар кишварҳои рӯ ба тараққии аъзои СҲШ, ба монанди 

Русия ва Чин дар қатори кишварҳои саноатӣ ҳастанд. Бинобар ин, ин 

кишварҳо махсусияти худро дар тақсимоти байналмилалии меҳнат доранд ва 

якдигарро асосан дар сатҳи байнисоҳавӣ такмил медиҳанд, ки аз як тараф, 

шароитро дар соҳаи ҳамкорӣ муайян мекунад, аз тарафи дигар бошад, 
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ногузир боиси мушкилот дар эҷоди муҳити рақобат ва фазои ягонаи гумрукӣ 

мегардад.75  

Вобаста ба ин масъала таљрибаи љањон нишон медињад, ки асосан бо 

шарофати ҳамкории мутақобилан судманд гурӯҳҳои интегратсионӣ ба 

натиҷаҳои беҳтарини фаъолияти иқтисодӣ дар минтақа ноил мешаванд. 

Дар шароити рушди њамгироии иќтисодї барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тақвияти ҳамкорӣ бо тамоми кишварҳои ҷаҳон, аз ҷумла бо кишварҳои 

ҳамсоя зарурат пайдо мешавад. Дар солҳои охир иқтисоди Тоҷикистон ба 

шарофати сиёсати дарҳои боз ва ҳамгироии бобарор ба хољагии љањонї 

ворид шуда истодааст.  

Иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар равандҳои гуногуни 

байналмилалии минтақавӣ ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба 

рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва иштирок дар татбиқи лоиҳаҳои 

бузурги сармоягузорӣ ҳам дар фазои СҲШ ва ҳам берун аз он мусоидат 

мекунад. Пӯшида нест, ки барои кишварҳои бузурги узви СҲШ, Осиёи 

Марказӣ, алалхусус Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳаммияти хосса дорад. 

Ба аќидаи коршиносон, кишварҳои узви он 16,3% қаламрави ҷаҳон, 25% 

захираҳои кашфшудаи табиӣ, 10% потенсиали саноатии ҷаҳонро доранд. 

Рушди ин минтақа ва саҳми сармоягузорӣ ба он барои Чин  судманд арзёбї 

мегардад.76 

Аз ин рӯ, омӯзиши таљрибавии равандҳои интегратсионӣ дар бисёр 

минтақаҳои ҷаҳон имкон медиҳад, ки хулосаҳои умумӣ бароварда, барои 

ташаккули бозори ягонаи минтақа, таъмини ҳаракати озоди мол, 

хизматрасонӣ ва меҳнат дар давраи миёнамуҳлат кўшишњои зиёдеро ба харљ 

дињанд. 

Тавре маълум аст, ба ҷуз Ҳиндустон, ҳамаи дигар кишварҳои узви СҲШ 

шарикони муҳими стратегии Тоҷикистон мебошанд. Воридшавии Ҳиндустон 

                                                           
75  Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные направления и перспективы развития. Быков 
А.И. дисс.кан.экон.наук. Москва,2010. С.71. 
76 Тараканова Т.С. Россия и Китай в Шанхайской организации сотрудничества: проблемы политико-
экономического взаисодействие. дисс…канд.полит.наук. по специальности 23.00.04.Санкт-Петербург-
2016.С.81. 
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ба СҲШ ба рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳавасманд мекунад ва дар оянда Ҳиндустон метавонад дар 

масъалаҳои сиёсиву иқтисодӣ шарики стратегӣ гардад. 

Бояд гуфт, ки имрўз ба давлатњои СЊШ ќариб нисфи ањолии љањон ва 

чоряки маљмуи мањсулоти дохилии љањон рост меояд, ки дар як сол бо 

суръати 12 фоиз меафзояд. Суръати солонаи 12% афзоиши иқтидори умумии 

иқтисодӣ ва савдои хориҷии кишварҳои узви Созмон боиси ҳайратангезии 

«суръати СҲШ» ва «самаранокии СҲШ» мебошад. 

Аз динамикаи пешравии тараќќиёти иќтисодиёт истифода бурда, 

минтаќањои махсуси иќтисодии СЊШ-ро ташкил кардан мумкин аст, ки 

мамлакатњои аъзо ба онњо такя карда, тараќќиёти минбаъдаи худро тезонанд. 

Эҳтимол аст, ки ин метавонад дар заминаи Гурӯҳи Шанхай чизе ба ИА 

монанд бошад, дар нусхаи аввалаш - конфедератсияи сиёсии давлатҳои 

мустақил, ки дар фазои ягонаи иқтисодӣ, молиявӣ ва ҳуқуқӣ муттаҳид 

шудаанд, ташаккул ёбад.77 

Бояд тазаккур дод, ки кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай 

солҳои тӯлонӣ аз принсипи ҳамкории мутақобилан судманд дар заминаи 

ҳамсоягии нек ҷонибдорӣ мекарданд ва ҳамкории иқтисодӣ ба яке аз самтҳои 

хоси ин созмон табдил ёфтааст. Барои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ СҲШ 

ҳамчун формати ҳамкории иқтисодии байни давлатҳо чунин механизмҳоро 

ба вуҷуд овардааст, ки ба рушди ҳамгироии иқтисодӣ ва дар маљмуъ 

иқтисоди ҷаҳонӣ мусоидат мекунанд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки аз рўи ММД, гардиши савдои хориҷӣ ва ҷалби 

сармояи хориҷӣ, иқтисодиёти кишварҳои узви СҲШ бо пешрафти динамикӣ 

ва устувор тавсиф мешаванд. Дар баробари ин, ҷолиби диққат аст, ки 

динамикаи ин нишондиҳандаҳо аз динамикаи рушди ҷаҳонӣ зиёдтар 

мебошанд.78 
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Дар баробари ин, Федератсияи Русия шарики муҳим ва асосии 

тиҷоратию иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон боқӣ мемонад. Ҳамин тариқ, 

бино ба маълумоти Агентии омори назди Президенти Љумњурии Тоҷикистон, 

дар 11 моҳи соли 2021 ҳаҷми муомилоти мол аз 1 миллиард доллар гузашта, 

1,1 миллиард долларро ташкил додааст.  

Њамин тавр, њаљми муомилоти мол 28,3 фоиз афзуд. Дар ҳамин ҳол, 

Федератсияи Русия яке аз сармоягузорони асосии иқтисодї дар ҳоли рушди 

Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, ҳаҷми сармоягузорӣ ҳудуди 2 миллиард 

долларро ташкил медиҳад. Сохтмони НОБ-и Сангтўда-1 бо иштироки 

сармояи Русия нишондиҳандаи ҳамкориҳои муваффақи кишварҳои мо дар 

соҳаи сармоягузорӣ мебошад.79  

Ҳамкориҳои Тоҷикистону Русия дар соҳаи муҳоҷирати мењнатї то ҳол 

хеле муҳим аст. Ќайд кардан зарур аст, ки масъалаи муҳоҷирати мењнатї дар 

маркази таваҷҷуҳи ду кишвар боқӣ мондааст. СЊШ барои Тољикистон дар 

фазои СЊШ имкони диверсификатсия намудани муњољирати мењнатиро 

медињад, ки чунин иќдом яке аз њадафњои минбаъдаи кишвар ба шумор 

меравад. 

Дарк кардан зарур аст, ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи 

ҷудонашавандаи иқтисоди ҷаҳонӣ дар минтақа мавқеи махсусро ишғол ва 

шарики боэътимоди бисёр субъектҳои байналмилалӣ буда, бо зиёда аз 150 

давлат ҳамкорӣ менамояд, ки ба рушд ва татбиқи њадафњои бисёрҷониба 

мусоидат мекунад. Тољикистон созишномаҳоро на танҳо бо кишварҳои 

СҲШ, балки бо дигар созмонҳои бузурги байналмилалӣ низ имзо намуда 

шарики рушд эътироф гаштааст. Аз ин рӯ, ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ 

бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар чаҳорчӯбаи СҲШ на танҳо суръати рушди 

иқтисодии минтақаро суръат мебахшад, балки мардуми кишварҳои Осиёи 

Марказиро ба ҳам наздик мекунад. 

                                                           
79 Народная газета. №5 (20338) 26.01.2022.С.6. 
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Таҳқиқот нишон медиҳад, ки равандҳои ҳамгироӣ дар кишварҳои Осиёи 

Марказӣ дар марҳилаи аввали рушд қарор доранд ва то ба тараќќиёти охир 

нарасидаанд. Аммо мавҷудияти захираҳои табиӣ, ҷойгиршавии ҳудудӣ ва 

тафаккури мардум аз дараҷаи баланди ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ 

шаҳодат медиҳад. Аз назарияи иқтисодӣ ва таљрибаи хољагидорї бармеояд, 

ки сабаби асосии монеъ шудан ба рушди робитаҳои иқтисодии ҷаҳонӣ 

парокандагӣ ва ҳамкориҳои сусти минтақавӣ мебошад. 

Қайд кардан муҳим аст, ки ҳамкории заифи минтақавӣ, инчунин, 

хароҷоти нақлиётро афзоиш медиҳад, муносибатҳои байни хоҷагиро 

шадидтар мекунад ва ба ин васила, дастрасӣ ба бозорҳои ҷаҳонии фурӯши 

молро пешгирӣ мекунад. Аз ин рӯ, равандҳои ҳамгироӣ ва рушди 

муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муҳимтарин механизмҳои фаъолияти иқтисодӣ дар оянда ва омили асосии 

рушд ба ҳисоб мераванд. 

Мувофиқи ақидаи дурусти профессор Л.Х. Саидмуродов, ҳеҷ як кишвари 

ҷаҳон имрўз наметавонад ба таври муассир молро тавлид кунад, ки ин 

миқдор мол ва хизматрасониҳо,  талаботи аҳолии худро пурра қонеъ карда 

тавонад. Интегратсияи иқтисодӣ ҳамчун муҳимтарин тамоюли рушди 

муносибатҳои иқтисодии муосир ба рушди муносибатҳои тиҷоратӣ мусоидат 

намуда, гардиши савдои хориҷии кишварҳои иттиҳодия, бахусус дар фазои 

СҲШ -ро афзоиш медиҳад. 

Аз ин рӯ, барои мубодилаи байналмилалии молу хидматҳо, ҳамкориҳои 

истеҳсолӣ ва технологии байни кишварҳо новобаста аз сатҳи рушди иқтисодӣ 

ва хусусияти системаи иҷтимоӣ заминаи объективӣ мавҷуд аст. Мубодилаи 

молҳо аз як тараф ва ҳамкории робитаҳои иқтисодии байни кишварҳо, аз 

ҷониби дигар, ҳамчун ягонагии диалектикӣ амал карда, шарти рушди 
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иқтисоди ҷаҳонӣ буда, тақсимоти байналмилалии меҳнат ҳамчун асоси 

моддии он амал мекунад.80 

Ба шарофати талошҳои муштарак сатњи тиҷорати СҲШ суръати худро 

сол то сол меафзояд. Дар соли 2021 ҳаҷми умумии гардиши мол миёни 

кишварҳои СҲШ  беш аз 776 миллиард долларро ташкил дод. Он 25 % 

афзуда, дар давоми панҷ соли охир афзоиши назаррас 31,5%-ро ташкил дод 

(тибқи натиҷаҳои соли 2017 гардиши мол миёни кишварҳои СҲШ 575 

миллиард долларро ташкил додааст). 

Дар ин ҷо пешсафон Қирғизистон ва Тоҷикистон мебошанд: тиҷорат бо 

шарикони СҲШ дар ин кишварҳо мутаносибан 75,9 ва 67,5 фоизро ташкил 

медиҳад. Аммо барои ноил шудан ба ҳадафҳои умумии муқарраршуда муҳим 

аст, ки ҳамаи кишварҳои узви СҲШ ба сӯи ҳамдигар ҳаракат кунанд, 

«равзанаҳои» нави имкониятҳоро барои тиҷорати мутақобила боз кунанд.  

Аз он замон то охири соли 2021 гардиши мол миёни кишварҳои СҲШ 

ҳамагӣ 10,3%-и ҳаҷми умумии гардиши савдои хориҷии кишварҳои СҲШ-ро 

ташкил дода, ҳудуди 7,5 триллион доллар шудааст. Бартараф намудани 

монеаҳои мавҷудаи тиҷоратӣ, рушди тиҷорати электронӣ ва ҳамкории 

байниминтақавӣ бояд ба афзоиш додани савдои мутақобила мусоидат 

намояд.81 

Дар шароити мустањкамнамоии фаъолияти иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рушди муносибатњои тиљоративу иќтисодї бо давлатњои СЊШ 

самти афзалиятноки сиёсати хориљии кишвар ба шумор меравад. Истифодаи 

самараноки иќтидори бузурги давлатњои созмон, пеш аз њама, барои 

афзоиши гардиши савдои хориљї мусоидаткунанда мебошад. Гардиши 

савдои хориҷӣ бо кишварҳои СҲШ дар љадвали 2.1. оварда шудааст.                                                                                              

                                                           
80 Саидмуродов Л.Х. Теоретические вопросы развития малой открытой экономики в условиях переходного 
периода. дис…д.э. н. по специальности 08.00.01. Душанбе-2005. С.148.  
81 Р.Алимов. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html. Санаи мурољиат 18.08.2022. 

 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html
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Љадвали 2.1. - Гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои СҲШ дар солҳои 2010-2020 (миллион доллари ИМА) 

 

Кишварҳо 
 
2010 

 
2012 

 
2014 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Фарќият
2020/2010
, бо %  

Русия 958,3 1067,5 1237 1036,3 939,9 1023,1 1053,4 973,6 101,6 

Чин 685,3 669,2 765,5 885,1 591,7 651,2 660,9 472,8 -31 

Ќазоќистон 312,6 706,0 858,1 676,0 838,9 836,5 957,6 909,7 291 

Њиндустон 35,4 27,6 21,1 23,8 23,7 20,5 24,3 39,7 112,1 

Покистон 21,6 78,8 89,6 55,5 41,3 62,5 56,3 25,8 119,4 

Узбекистон 80,6 62 12,8 69,2 126,4 288,5 362,2 333,8 414 

Ќирѓизистон 22,3 80,2 40,4 25,7 48,8 62,3 54,2 36,8 165 

Љамъ 2116,1 2691,3 3024,5 2771,6 2610,7 2944,6 3168,9 2792,2 131,95 

Сарчашма: Маљмўаи омории Љумњурии Тољикистон, солњои 2010-2021. 

Ҷадвали 2.1 нишон медиҳад, ки гардиши савдои хориҷӣ бештар бо Русия, 

Чин ва Қазоқистон мушоҳида мешавад. Ќайд кардан муҳим аст, ки тиҷорат 

бо кишварҳои дигари СҲШ тамоюли болоравиро ба даст овардааст. Тавре аз 

ҷадвал дида мешавад, гардиши мол бо баъзе кишварҳо аз соли 2010 қариб 3 

маротиба афзоиш ёфтааст. 

Масалан, бо Узбекистон гардиши мол дар соли 2019  4,5 маротиба зиёд 

шуда, сол то сол тамоюли рушдро ба даст овардааст. Таҳқиқот нишон 

медиҳад, ки дар солҳои охир тиҷорат бо дигар кишварҳои СҲШ низ тамоюли 

мусоид пайдо карда истодааст. 

Бо дарназардошти он ки ҳадафи ниҳоии ҳамгироӣ ҳамчун неруи 

пешбарандаи рушди муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ бояд истифода 

ва рушди муштараки афзалиятҳои рақобатии давлатҳои иттиҳод барои 

таъмини рушди устувор ва амнияти иҷтимоию иқтисодии онҳо эътироф 

карда шавад, бояд ба бозори ҷаҳонӣ, бо манфиати иқтисодии корхонаҳо ва 

ширкатҳои миллӣ ворид шавад.82 

Муомилоти муътадили савдои хориҷӣ метавонад яке аз омилҳои 

муҳимтарин ва ҳавасмандкунандаи рушди иқтисод ва неруи пешбарандаи 

муносибатҳои байнииқтисодӣ гардад. Инчунин, иштироки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар раванди ҳамгироӣ, бахусус, иштирок дар рушди фаъолияти 

                                                           
82 Международные экономические отношения..под редакцией профессора В.Е.Рыбалкина. Москва-2009. 
С.393. 
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СҲШ шарти муфид барои рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ арзёбӣ 

мешавад. 

Тавре ки маълумоти ҷадвали 2.1 нишон медиҳад, солҳои охир кишварҳои 

СҲШ шарикони боэътимоди тиҷоратии Ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. Дар 

маҷмуъ, ҳаҷми гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои 

СҲШ дар соли 2019 ба 3168,9 млн дол. ИМА расид. Ин аз он шаҳодат 

медиҳад, ки муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ 

тамоюли мусоид пайдо мекунанд. Дар соли 2020 бошад, бинобар сабаби 

осебпазир гаштани иќтисодиёти љањон ин нишондињанда бо кишварњои 

СЊШ 2792,2 млн дол. ИМА-ро ташкил намуда, назар ба соли 2019 дар њаљми 

376,7 млн дол. камтар шудааст. 

Молҳои асосии содиротӣ аз Ҷумҳурии Тоҷикистон неруи барқ, 

алюминий, маҳсулоти хӯрокворӣ, пахта, маҳсулоти маъданӣ, меваҳои хушк, 

маҳсулоти растанӣ, металлҳои одӣ, нассоҷӣ ва ғайра буданд. 

Аз дигар кишварҳо Ҷумҳурии Тоҷикистон асосан чунин маҳсулот, ба 

мисли растанӣ, маҳсулоти хӯрокворӣ, маҳсулоти саноатӣ, нассоҷӣ, орд, 

гилхока, маҳсулоти нафтӣ ва ғайра ворид мекард. 

Вобаста ба мавзуи тадқиқоти мо, ќайд кардан муњим аст, ки дар низоми 

тадбирҳои таъмини гузариши иқтисодиёти кишвар ба як навъи индустриалӣ-

аграрии рушд муносибатҳои истеҳсолиро  диверсификатсия кардан зарур аст. 

Тадбирҳои ҳавасмандгардонӣ оид ба ташкили истеҳсолоти ивазкунандаи 

воридот имкон доданд, ки тавассути истеҳсоли ватанӣ аҳолӣ бо маҳсулоти 

асосии озуқаворӣ, мањсулотњои маишӣ ва масолеҳи сохтмонӣ таъмин карда 

шавад ва ҳамин тариқ, ҳаҷми воридоти маҳсулоти озуқавориро аз хориҷа 3 

миллиард сомонӣ ё 31 фоиз кам кардан зарур меояд. Имсол аз 20 намуди 

молу маҳсулоте, ки ба содирот нигаронида шудаанд, афзоиши истеҳсоли 15 

номгӯй таъмин карда шудааст.83 

                                                           
83 Послание Президента Республики Таджикистан Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Душанбе, 
26.12.2018. 
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Ҳамин тариқ, ҳадафи равандҳои ҳамгироӣ муттаҳид намудани соњаҳои 

гуногуни фаъолияти иқтисодии кишварҳои минтақа ва фароҳам овардани 

фазои ягона барои пешбурди озоди молҳо, хизматрасониҳо ва қувваи корӣ 

мебошад. СҲШ ҳамчун созмони шакли нави минтақавӣ, ки ба ҳамкории 

васеи байналмилалӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон нигаронида шудааст, 

самтҳои нави умедбахшро дар соҳаи амнияти иқтисодӣ мекушояд. Барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар шароити афзоиш ёфтани нишондињандањои 

макроиќтисод, тақвияти ҳамкорӣ бо СҲШ ҳамчун бузургтарин ташкилоти 

минтақавии Авруосиё аз нуќтаи назари таъмини бехатарии иќтисодиву сиёсї 

басо муњим мебошад. 

Ҳамин тариқ, бо ҷамъбасти масъалаҳои дар боло зикршуда оид ба 

пайдоиш ва ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои узви созмон мо метавонем 

хулоса барорем, ки СҲШ ҳамчун сохтори мураккаби интегратсионии 

ҳамкории бисёрҷониба бо вохӯриҳои доимии сарони давлатҳо барои амалӣ 

намудани вазифаҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманд  чораҳои мушаххас 

меандешад. 

Интегратсияи иқтисодӣ ҳамчун тамоюли муҳимтарини рушди 

муносибатҳои иқтисодӣ шарти зарурии инкишофи созмонҳои 

байналмилалии минтақавӣ шуда истодааст. Аз ин рӯ, яке аз мушкилоти 

марказии сиёсати муосири иқтисодии Тоҷикистон ҳамгироии кишвар ба 

созмонҳои минтақавӣ, бахусус таҳкими равобити тиҷоративу иқтисодӣ бо 

кишварҳои узви СҲШ мебошад. 

Муколамаи Шанхай ҳамчун платформаи баҳс дар марҳилаи кунунии 

рушд ба иттиҳодияи доимӣ, аз ҷумла Шӯрои сарони давлатҳо, Шӯрои 

вазирони корҳои хориҷӣ, Шӯрои ҳамоҳангсозиҳои миллӣ, Сохтори 

зиддитеррористии минтақавӣ, Котибот ва ғайра табдил меёбад.  

Дар робита ба ин, таҳлили фаъолияти СҲШ, муайян кардани 

афзалиятҳои сиёсати иқтисодии созмон, марҳилаҳои рушди минбаъдаи он, 

таҳлили татбиқи имкониятҳои иқтисодии кишварҳои СҲШ, ки ба ташаккули 
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ақидаҳои умумӣ аз нуқтаи назари илми иқтисод ва амалияи иқтисодӣ барои 

ҷумҳурӣ вазифаи афзалиятноки сиёсати хориҷӣ ва дохилӣ ба шумор меравад. 

2.2. Татбиќи лоињањои иќтисодии Љумњурии Тољикистон дар доираи 

барномањои СЊШ 

Яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати иќтисодии кишвар љалби 

сармоягузории хориљї ва дар заминаи он татбиќи лоињањои бузурги 

иќтисодї ба шумор меравад. Рушди љараёнњои њамгироии иќтисодї, аз љумла 

тањкими муносибатњои тиљоративу иќтисодии кишвар бо давлатњои аъзои 

СЊШ барои њамкорињои мутаќобилан судманд ва тавсеаи татбиќи лоињањои 

иќтисодиву сармоягузорї пояи устувор мегузорад.  

Татбиќи лоињањои муштарак дар ќаламрави СЊШ аз тарафи давлатњои 

узви созмон барои манфиати умумии ин кишварњо равона гардидааст. 

Инчунин, тањкими муносибатњои иќтисодиву тиљоратї дар низоми 

фаъолияти созмон мавќеи махсусро ишѓол менамояд. Аз ин рў, дар љаласањои 

сарони давлатњои аъзои СЊШ масъалањои рушди њамкорињои иќтисодиву 

тиљоратї мунтазам мавриди баррасї ќарор гирифта, дар маърузаи љаласањо 

рўзмарра мемонад.   

Дар шароити рушди илму техника тањкими муносибатњои иќтисодиву 

тиљоратї барои татбиќи лоињањои муштарак пояи устувори молиявию 

инфрасохторї мегузорад. Бинобар ин, дар чунин шароит татбиќи 

барномањои муштараки иќтисодї сариваќтї арзёбї мегардад. Масалан, 

кишварҳои узви СҲШ дар ҷаласаи ш. Маскави сарони кишварҳои узви СҲШ 

дар моҳи ноябри соли 2020 қайд карданд, ки дар шароити муосир 

ҳамкориҳои илмию техникӣ ба таҳкими тавоноии кишварҳои узв дар 

муқовимат ба чолишҳо ва таҳдидҳои ҷаҳонӣ мусоидат хоҳад кард. 

Кишварҳои СҲШ ҷиҳати таҳия ва татбиқи барномаҳо ва лоиҳаҳои муштарак 

дар самтҳои афзалиятноки рушди илмию техникӣ ва инноватсионӣ, ки барои 

минтақаи мо манфиатдоранд, тадбирҳои ҳамоҳангшуда меандешанд. 

Кишварҳои узв бо эътирофи аҳаммияти инноватсияҳои илмию 

технологӣ ҳамчун омили асосии рушди миёнамуҳлат ва дарозмуддати 



110 

 

иқтисодӣ ва рушди устувори ҷаҳонӣ ният доранд, ки тадқиқоти муштараки 

илмӣ, табодули таҷриба байни олимон ва ташкилотҳои илмиро дар доираи 

СҲШ анҷом диҳанд, то дар доираи СҲШ барои дарёфти навовариҳои нав 

манбаъњои афзоиши иќтисодиёт ва роњњои њалли рафъи даъватњои умумии 

иљтимої дастрас гарданд.84 

Ќайд кардан зарур аст, ки рушди инноватсияи илмиву техникї барои 

њамкорињои мутаќобилан судманд дар шароити рушди босуръат 

мусоидаткунанда мебошад. Дар чунин шароит зарурати тањияи лоињањои 

инноватсионї аз тарафи давлатњои аъзои СЊШ ба миён омада, татбиќи 

муштараки он барои манфиати умумї хизмат менамояд. 

Аз ин лињоз, кишварњои узви СЊШ ҷонибдори тавсеаи минбаъдаи 

ҳамкориҳои кишварҳои узви созмон ҷиҳати фароҳам овардани шароити 

мусоид барои рушд ва тавсеаи сармоягузорї ва тањкими муносибатњои 

иќтисодиву тиљоратї тавассути беҳбуди фазои сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ ва 

инчунин, татбиќи лоињањои бузурги иќтисодї изҳори назар намуда, 

ҷонибдори рушди муштарак мебошанд.  

Тањлилњо нишон медињанд, ки њамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва 

татбиќи лоињањои иќтисодї яке аз самтҳои асосии фаъолияти СҲШ мебошад. 

Барои ба зинаи сифатан нав баромадани њамкории иќтисодї заминањои нав 

ба вуљуд оварда шудаанд. Пешрафти сифатӣ дар ин самт на танҳо дар 

соҳаҳои анъанавӣ, балки дар соҳаҳои инноватсионӣ, аз қабили энергетикаи 

сабз, иқтисодиёти рақамӣ ва ғайра низ интизор шудан мумкин аст. 

Фазои СҲШ як бозори азим барои ҳамкориҳои мутақобилан судманди 

тиҷоратию иқтисодӣ, татбиқи лоиҳаҳои муштарак арзёбї мегардад, ки қариб 

тамоми соҳаҳои иқтисодиётро фаро мегирад. Маҷмуи маҳсулоти дохилии 

ҳамаи кишварҳои Созмон дар соли 2020 ба 23%-и нишондиҳандаи 

                                                           
84 Renmin Wang: В ШОС уделяют приоритетное внимание формированию представляющих взаимный 

интерес программ и проектов инновационного взаимодействия. http://rus.sectsco.org/media. Санаи мурољиат: 

11.01.2022. 
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умумиҷаҳонӣ расида, то соли 2030 то 35-40%-и ММД-и ҷаҳон афзоиш меёбад. 

Гардиши савдои хориҷии кишварҳои узви СҲШ беш аз 6,3 триллион 

долларро ташкил дод. Ҳаҷми муомилоти мутақобилаи кишварҳои узв ҳамагӣ 

5%-и ин маблағро ташкил медиҳад.85 

Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо ќайд кардан зарур аст, ки иќтидори 

кишварњои СЊШ пурра истифода бурда намешавад. Мустањкам намудани 

њамкорињои иќтисодиву тиљоратї ва инчунин, сармоягузорї барои афзоиши 

нишондињандањои макроиќтисодї, пеш аз њама, барои зиёд шудани гардиши 

тиљорати мол байни давлатњои узви созмон мусоидат мекунад. Инчунин, 

рушди њамгироии иќтисодї ва ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ барои 

муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва дӯстона байни кишварҳои иштирокчиён дар 

њавзаи созмон, рушди њамкорињои мутаќобилан судманди иқтисоди онҳо, 

таҳкими мавқеъ ва таҳкими нақши минтақа дар иқтисоди ҷаҳонӣ мусоидат 

хоҳад кард. 

Яке аз вазифаҳои муҳими СҲШ тибқи моддаи 1 Оинномаи СҲШ 

ҳамкориҳои самарабахши минтақавии кишварҳои узви СҲШ дар соҳаҳои 

сиёсӣ, тиҷоратию иқтисодӣ, фарҳангӣ, илмию техникӣ, маориф, энергетика, 

нақлиёт, қарз ва молия ва дигар сохахо ба њисоб меравад. 

Кишварҳои аъзои СҲШ љињати фароҳам овардани шароити мусоид 

барои ҳамкориҳои самарабахши минтақавӣ дар соҳаи тиҷорату иқтисод пас 

аз оғози раванд 14 сентябри соли 2001 ба таҳияи Барномаи дарозмуддати 

ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии бисёрҷонибаи кишварҳои узви СҲШ, ки 

барои соҳаи савдо ва сармоягузорӣ шароити мусоид фароҳам меорад, шурӯъ 

карданд.86 

                                                           
85 «Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе станет событием исторического 

масштаба». Интервью Генерального секретаря ШОС В.Норова Национальному информационному 

агентству Таджикистана «Ховар». http://rus.sectsco.org/news/20210713/767503.html. Санаи мурољиат 

11.01.2022. 
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Организации  Сотрудничества (1996-2014гг.). дисс... д.э.н. 07.00.15. Душанбе, 2014. С.167. 
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Мањз аз њамин давра марњилаи рушди тањкими муносибатњои 

иќтисодиву тиљоратї оѓоз гардида, дар љаласањои минбаъда масъалањои 

мазкур мавќеи махсусро ишѓол менамояд. Заминаи ҳуқуқии созмон дар соҳаи 

иқтисодӣ аз ҳудуди 130 санад иборат мебошад, ки муњимтарини онҳо 

Стратегияи рушди СҲШ то соли 2025 ва Барномаи ҳамкориҳои 

бисёрҷонибаи тиҷоративу иқтисодии кишварҳои узви СҲШ ба њисоб 

меравад. 

Наќшаи чорабинињо оид ба татбиќи Барномаи њамкории бисёрљонибаи 

тиљоратию иќтисодии давлатњои аъзои СЊШ беш аз сад лоињаи мушаххас ва 

чорабиниҳои бахшро дар бар мегирад: 

- Ҳамкорӣ дар соҳаи тиҷорат ва сармоягузорӣ; 

- Ҳамкорӣ дар соҳаи гумрук; 

-Ҳамкорӣ дар соҳаи татбиқи регламентҳои техникӣ, стандартҳо ва 

расмиёти баҳодиҳии мутобиқат; 

- Ҳамкорӣ дар соҳаҳои молиявӣ, андоз ва инноватсия; 

-Њамкорї дар соњаи наќлиёт; 

-Њамкорї дар соњаи комплекси сўзишворию энергетикї;  

-Њамкорї дар соњаи комплекси агросаноатї; 

-Њамкорї дар соњаи илм ва технологияњои нав; 

-Ҳамкорӣ дар соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва 

телекоммуникатсионӣ; 

-Њамкорї дар соњаи истифодаи табиат ва муњофизати муњити зист; 

-Њамкорї дар соњаи нигањдории тандурустї, маориф ва туризм. 

Вобаста ба татбиќи њадафњо ќайд кардан муњим аст, ки иљрои 

Барномаи њамкории бисёртарафаи тиљоратию иќтисодии давлатњои аъзои 

СЊШ дар асоси созишномањо ва шартномањо ба амал бароварда мешавад. 

Тавре ки мо дар боло ќайд кардем, рушди њамкорињои иќтисодиву тиљоратї 

баъди солњои 2005-ум сурат мегирад. Мањз дар ин марњила низ татбиќи 

лоињањои муштарак дар доираи барномањои СЊШ оѓоз гардиданд.   
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Ҳамкории байни Чин, Русия ва давлатҳои Осиёи Марказӣ дар доираи 

СҲШ тасдиқи қобилияти ҳалли мушкилоти марбут ба таҳкими эътимод ва 

коҳиш додани зиддияти ҳарбӣ мебошад. Созишномаҳое, ки дар Шанхай ва 

Маскав ба имзо расидаанд, барои фаъолияти СҲШ замина гузоштаанд, дар 

дипломатияи ҷаҳонӣ намунае надоранд ва бинобар ин, онњо ањамияти калони 

амалї доранд.87 

Чин, Русия, кишварњои Осиёи Марказї ва дигар кишварҳои узви СҲШ 

бо ҳам зич алоқаманданд. Аз ин лињоз, бе татбиќи босамари лоињањои 

бузурги иќтисодї дар доираи СЊШ, нигоњдории механизмњои муассири 

њамкорї ва расидан ба њадафњои стратегї имконнопазир мегардад. 

 Дар татбиқи Барномаи ҳамкории бисёрҷонибаи тиҷоративу иқтисодии 

кишварҳои узви СҲШ њамаи кишварњои узви созмон манфиатдор мебошанд. 

Лоиҳаҳое, ки аз ҷониби гурӯҳи махсуси кишварњои узви СЊШ тањия 

гардидаанд, Тоҷикистон низ гурўњи кориро омода карда, барои татбиќи онњо 

чораљўї кардаанд. Лоиҳаҳо вобаста ба самти ҳамкорӣ ба кӯтоҳмуддат, 

миёнамуҳлат ва дарозмуддат људо шудаанд. 

Гурӯҳи кории муштараки иборат аз 53 лоиҳаи пешниҳодкардаи ҷониби 

Тоҷикистон, ки чор чорабинї дар соҳаи нақлиёт, шаш чорабинї дар маҷмааи 

сӯзишворию энергетикӣ, се чорабинї дар соҳаи комплекси агросаноатӣ, 

сенздањ чорабинӣ дар соҳаи илм ва технологияҳои нав ва як чорабинӣ дар 

соҳаи технологияҳои баланди иттилоотӣ ва телекоммуникатсиониро дар бар 

мегирифт, самти афзалиятноки фаъолияти кишвар дар СЊШ ба шумор 

мерафт. 

Бояд ќайд кард, ки дар ин 27 чорабинї Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи 

нақша ҳам кишвари муштараки иштирокчӣ ва ҳам иҷрокунандаи чорабиниҳо 

арзёбї мегашт. 

                                                           
87 Алимов Р.К. Стратегическое партнерство Таджикиста на (РТ) и  Китая (КНР): международно-
политические,  экономические и гуманитарные измерения. диссер. д.п.н. 23.00.04.Москва 2014, С.243. 
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Аз чор чорабинӣ дар соҳаи ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт лоиҳаи аввал 

«Анҷоми сохтмони қитъаҳои нопадидшуда ва азнавсозии қитъаҳои мавҷудаи 

Бародарї – Душанбе – Кӯлоб – Ќалъаихумб – Хоруғ – Мурғоб” номида шуд.  

Кишварҳои иштирокчии чорабиниҳо Тоҷикистон, Қазоқистон, Чин ва 

Қирғизистон буда, иҷрокунанда Вазорати нақлиёти Љумњурии Тоҷикистон ва 

идораҳои дахлдори ҶМЧ буданд. Муҳлати иҷрои лоиҳа аз соли 2004 то соли 

2007 муайян карда шуд. Марҳилаи аввали ин тарҳ соли 2009 анҷом шуда, 

марҳилаи дувуми марбут ба бозсозии куллии роҳ идома дорад.88 

Лоињањои аввали муштараки кишварњои узви СЊШ, пеш аз њама, ба 

инфрасохтори наќлиётї бахшида буданд. Мањз тарњрезии чунин лоињањо 

барои Тољикистон имконияти аз бунбасти коммуникатсионї баромадан ва ба 

кишвари транзитї табдил додани он мусоидат мекард. Инчунин, лоиҳаи 

дуюми нақлиётӣ дар доираи барномаи СЊШ «Ташаккули роҳи 

автомобилгарди Ӯш-Саритош-Иркештам-Қашғар, Бародарӣ-Душанбе-

Ҷирѓитол-Карамиқ-Иркештам-Қашғар бо бунёди терминали боркашонӣ» ба 

њисоб мерафт. Кишварҳои ширкаткунандаи ин лоиҳа Чин, Тоҷикистон ва 

Қирғизистон буданд. Ин тарҳ Тоҷикистонро дар шимолу шарқи кишвар ва 

пайвастани шоҳроҳ бо Қирғизистону Чин низ нақши муҳим дошт. Ин лоиња 

то соли 2010 анљом ёфта буд.  

Инчунин, лоиҳаи сеюм дар доираи барномањои СЊШ бо таҳияи 

масирҳои автомобилӣ, ки Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва 

Узбекистонро бо Афғонистон мепайвандад, барои дастрасӣ ба Халиҷи Форс 

ва баҳри Араб алоқаманд буд. Азбаски Тољикистон роњ ба бањр надорад, аз 

нуќтаи назари баромадан ба бањр чунин лоиња барои кишвар ањаммияти 

махсусро пайдо мекард. Дар баробари ин, яке аз се масири ин лоиња бозсозӣ 

ва бунёди шоҳроҳи Душанбе-Хуҷанд-Ўш-Бишкек-Алмаато буд. Лоиҳа соли 

                                                           
88 Холикназар Х. Деятельность Республики  Таджикистан в процесссе становления  и развития Шанхайской 

Организации  Сотрудничества (1996-2014гг.). дисс... д.э.н. 07.00.15. Душанбе 2014, С.173. 
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2005 оѓоз гардида, дар соли 2008 ба итмом расид. Иҷрокунандагони лоиҳа 

вазорату идораҳои дахлдори кишварҳои узви СҲШ буданд. 

Лоињаи чорум сохтмони роњи оњани Чин-Ќирѓизистон-Узбекистон ва 

Тољикистон ба шумор мерафт. Лоињаи мазкур ба омўзиши иќтисодии 

сохтмони роњи оњани Чин-Ќирѓизистон-Узбекистон бо иштироки 

Тољикистон нигаронида шуда буд ва то њол бо сабабњои номаълум ба анљом 

нарасидааст.  

Инчунин, бояд ќайд кард, ки лоињањои муштараки иќтисодї дар доираи 

барномањои иќтисодии созмони мазкур дигар соњањои њаёти хољагидориро 

низ дар бар мегиранд.  

Масалан, дар бахши маҷмааи сӯзишворӣ ва энергетикї чорабинии 

аввал марбут ба таҳия ва иҷрои лоињањои энергетикї миёни кишварњои узви 

созмон Чин, Русия ва  Тоҷикистон буд. Дар ин самт Тољикистон ва 

Ќирѓизистон лоињањои бисёрро оид ба сохтмони иншоотњои гидроэнергетикї 

пешнињод карданд.  

Дар соњаи комплекси агросаноатї лоињањои зиёд тањия шудаанд, ки 

барои таъмини амнияти озуќаворї ва истењсоли мањсулоти кишоварзии 

хушсифат дар кишвар замина хоњанд гузошт. Дар соњаи кишоварзї панљ 

чорабинии муњим пешбинї шудаанд, ки Љумњурии Тољикистон њам 

иштирокчї ва њам иљрокунандаи лоињањои муштарак ба њисоб мерафт. 

Лоињаи якум таъсиси системањои тестї барои ташхис ва мониторинги 

беморињои сироятии њайвонот, лоињаи дуюм ба тадќиќоти фундаменталию 

амалї оид ба мубодилаи гидроген ва нитроген дар бактерияњои фототрофї, 

лоиҳаи сеюм ба таъсиси лоиҳаҳои муштарак оид ба коркарди амиқи нахи 

пахта ва абрешими хом алоқаманд буда, лоиҳаи чорум ба таъсиси лоиҳаҳои 

муштарак оид ба истеҳсоли шарбати мева ва лоињаи панљум бошад, ба 

иштироки мутақобилаи субъектҳои хоҷагидории кишварҳои узви СҲШ 

барои ба даст овардани ҳиссаи давлатии саҳмияҳои корхонаҳои саноатии 

хӯроквории кишварҳои узви созмон алоќаманд буд. 
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Рушди соњаи сайёњї низ дар доираи барномањои иќтисодии СЊШ мавќеи 

махсусро иљро мекунад. Вобаста ба ин, ќайд кардан зарур аст, ки дар доираи 

барномањои рушди туризм лоињаи муштараки сайёњии Шоњроњи бузурги 

абрешим тањия гардид. Давлатњои узви СҲШ ба мувофиқа расиданд, ки дар 

рушди соњаи сайёњї, аз љумла дар бунёди муштараки инфрасохтори иншооти 

сайёҳӣ ва истифодаи муштараки иншооти курортиву санитарӣ ширкат 

кунанд. 

Инчунин, дар доираи Барномаи амалии иттињодияи байнибонкӣ оид ба 

дастгирии ҳамкориҳои иқтисодии минтақавӣ омода намудани созишномаҳо 

оид ба пешниҳоди маблағгузории муштараки лоиҳаҳои сармоягузорӣ идома 

ёфт. Ҳаҷми умумии қарзҳои дар доираи иттињодияи байнибонкї зиёда аз 800 

миллион доллари ИМА-ро ташкил намуд. 

Дар баробари ин, ќайд кардан муњим аст, ки дар соли 2012 ширкати 

чинии China National Building Material Group Corporation дар якҷоягӣ бо 

Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати алюминийи тоҷик» дар бунёди 

технопарки саноатӣ, ки арзиши он 300 миллион доллари ИМА-ро ташкил 

додааст, ширкат намуд. Лоињаи мазкур барои рушди саноати алюминийи 

кишвар равона шудааст. 

Инчунин, дар соли 2014 ширкати чинии ТВЕА тарҳи таҷдиди неругоҳи 

Душанбе-2-ро бо иқтидори 400 МВт, ки арзиши он 350 миллион доллари 

ИМА-ро ташкил додааст, татбиќ кард. Дар ҳамон сол як ширкати дигари 

чинӣ бо номи Dong Ying Heli Investment and Development TK-Oil-ро таъсис 

дод. Ҳадаф аз таъсиси ин корхонаи муштарак ташкили корхонаи коркарди 

нафт дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Данғара буд. Арзиши ин лоиҳа 

500 миллион доллар арзёбӣ шудааст, ки иктидори он дар як сол 1,2 миллион 

тонна нефт мебошад. Ин ширкат бо Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати 

алюминийи тоҷик» оид ба таҷдиди корхонаи алюминий барои истеҳсоли то 
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300 ҳазор тонна алюминий дар як сол шартнома баст. Арзиши лоиҳа 540 

миллион доллар арзёбӣ мешавад.89  

Вобаста ба татбиќи лоињањои муштараки бузург дар давлатњои узви 

СЊШ, бахусус Љумњурии Тољикистон аксарияти ин лоињањо аз тарафи Чин 

дар доираи барномањои СЊШ амалї мегарданд. Чин имрўз на фаќат дар 

ќаламрави СЊШ, балки сармоягузори тамоми кишварњои дунё ба њисоб 

меравад. Аз ин лињоз, барои кишварњои рў ба тараќќии узви созмон 

истифодаи иќтидори бузурги молиявї дар доираи барномањои СЊШ роњи аз 

њама имконпазир арзёбї мегардад.  

Вобаста ба масъалаи татбиќи барномањои иќтисодї ва лоињањои 

муштарак бояд ќайд кард, ки мувофиќи барнома онњо ба муњлатњои 

кўтоњмуддат то даврањои 2025, миёнамуњлат то даврањои 2030 ва дарозмуддат 

то даврањои 2035 људо карда шудаанд.  

Дар даврањои кӯтоҳмуддат, ки то солњои  2025-ро дар бар мегирад, 

кишварҳои узви СҲШ бо саъю талошҳои муштарак лоиҳаҳои ояндадорро 

дар самтҳои истифода аз технологияҳои муосири инноватсионӣ ва сабз таҳия 

ва татбиқи амалиро оғоз мекунанд. Бояд ќайд кард, ки дар чунин давра 

барномањои ояндадор мавриди татбиќ ќарор гирифта, бо истифодаи 

иќтидори давлатњои узви созмон бо маќсади рушди технологияи 

инноватсионї дар фазои СЊШ равона гардидаанд.  

Чунин њадафи созмон ба самтњои афзалиятноки Љумњурии Тољикистон 

мувофиќат намуда, барои ташаккулёбии иќтисодиёти инноватсионї 

мусоидат мекунад. Татбиќи лоињањои иќтисодї то даврањои 2025 барои 

рушди минбаъдаи фаъолияти созмон пояи устувор гузошта, барои оѓози 

бобарори татбиќи барномањои миёнамуњлат такони љиддї мебахшад. 

Дар давраи миёнамуҳлат, ки татбиќи барномањо то соли 2030 муќаррар 

гардидааст, бо роҳи таҳияи расмиёти устувор дар соҳаи савдо ва 

сармоягузорӣ дар њавзаи СҲШ, мусоидат ба рушди соҳаи хизматрасонӣ ва 

                                                           
89 Суходолов Я.А. Торгово-экономическое сотрудничество Китая со странами Центральной Азии / Я.А. 
Суходолов. — DOI: 10.17150/2500- 2759.2020.30(1).50-58 // Известия Байкальского государственного 
университета. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 56. 
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тиҷорати электронӣ пешбинӣ шудааст. Яъне, дар ин давра татбиќи лоињањои 

иќтисодї бо истифодаи васеи њамкорињои тиљоративу иќтисодї ба роњ монда 

мешавад. Дар ин љо, инчунин, сухан дар бораи рушди тиљорат ва 

хизматрасонии электронї меравад. Аз ин лињоз, дар доираи њамкорињо дар 

самтҳои афзалиятноки рушди фаъолияти  СҲШ барномаю лоиҳаҳои 

муштарак таҳия ва амалӣ карда мешаванд. 

Дар даврањои  дарозмуддат, ки то соли 2035-ро дар бар мегирад, баланд 

бардоштани рақобатпазирии ҷаҳонӣ ва таъмини трансформатсияи рақамии 

иқтисодиёти миллии кишварҳои узви СҲШ тавассути ҷорӣ намудани 

технологияҳои рақамӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои 

тадриҷан татбиқи ҳаракати озоди молҳо, сармоя, хизматрасонӣ ва 

технологияҳое, ки дар Оинномаи СҲШ пешбинӣ шудаанд, ба њисоб меравад. 

Бо ин маќсад кишварҳои узви СҲШ барои таҳияи пешниҳодҳои 

мушаххас ва тадриҷан амалӣ намудани тадбирҳои мувофиқашуда ҷиҳати 

ноил шудан ба ҳадафҳои дарозмуддат дар доираи СҲШ машваратҳои 

заруриро мегузаронанд.90  

Бояд ќайд кард, ки фаќат ба воситаи талошњои якљояи кишварњои узви 

СЊШ мо метавонем њадафњои стратегии созмон, ки бо њадафњои њазорсолаи 

рушди устувор ва меъёрњои байналмилалї љавобгў мебошанд, дар даврањои 

пешбинишуда марњила ба марњила татбиќ намоем. Саъю талошҳои муштарак 

барои мубориза бо чолишҳо ва таҳдидҳои муосир ба фаъол шудани 

ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи тиҷоративу иқтисодӣ дар фазои Авруосиё ва 

таъмини суботи дарозмуддат дар минтақа мусоидат мекунад. 

Чунин бархӯрди прагматикӣ на танҳо ба манфиатҳои ҳамаи аъзои 

Созмон мувофиқат мекунад, балки моҳияти шарикии стратегии кишварҳои 

                                                           
90 Программа многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества. С.3. 
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узви СҲШ-ро инъикос намуда, ба таҳкими сулҳу субот дар минтақа ва 

тамоми ҷаҳон мусоидат мекунад.91 

Яке аз иќдомњои бузург, ки барои татбиќи лоињањои иќтисодии 

давлатњои СЊШ мусоидат мекунад, минтақаи намоишии ҳамкории 

минтақавии тиҷоративу иқтисодии Чин ва СҲШ мебошад. Минтаќаи 

намоишии ҳамкории минтақавии тиҷоративу иқтисодии Чин ва СҲШ 

(минбаъд Минтақаи Чин-СҲШ) аз тарафи Чин пешнињод шуда, дар доираи 

барномањои СЊШ рушди њамкорињои иќтисодиву тиљоратї сармоягузорї 

мешавад.  

Вобаста ба ин, дар соли 2020 Минтақаи намоишии ҳамкории 

минтақавии тиҷоративу иқтисодии Чин ва СҲШ 28 лоиҳаро ба маблағи 128,8 

миллиард юан амалӣ намуд. Ба гуфтаи кумитаи идораи минтақаи Чин ва 

Созмони Ҳамкории Шанхай, то кунун ҳаҷми умумии сармоягузории тарҳҳо 

дар минтақаи Чину СҲШ 192,2 миллиард юан буда, иҷрои 73 тарҳи дигар 

суръат мегирад. Тибқи омор, 75% лоиҳаҳои нав дар минтақаи Чин-СЊШ ба 

технологияҳои нав, саноат ва форматҳои тиҷорат алоқаманданд.92 

Тањлилњо нишон медињанд, ки имрўз минтақаи намоишии ҳамкории 

минтақавии тиҷоративу иқтисодии Чин ва СҲШ ба маркази нави муосири 

байналмилалии нақлиёт ва логистика табдил ёфтааст. Рушди маркази нави 

наќлиётї ва логистикї дар фазои СЊШ метавонад дар оянда барои тањкими 

њамкорињои иќтисодиву тиљоратии узви ин созмон такони љиддї бахшида, 

дар заминаи он лоињањои бузурги иќтисодї низ татбиќ мегарданд.   

Барои исботи гуфтањои боло бояд ќайд кард, ки дар соли 2020 равобити 

тиҷоратӣ ва иқтисодии минтақаи Чину СҲШ ва кишварҳои узви СҲШ, 

инчунин, кишварҳо ва минтақаҳои қад-қади як камарбанд, як роҳ рӯз ба рӯз 

таҳким ёфт. Маркази мултимодалии нақлиётии Чин-СЊШ барои 765 000 

                                                           
91 Алимов Р.К. Стратегическое партнерство Таджикиста на (РТ) и  Китая (КНР): международно-

политические,  экономические и гуманитарные измерения. Дисс... д.п.н. по специальности 23.00.04.Москва 
2014. С.264. 
92 http://russian.people.com.cn/n3/2021/0113/c31518-9808961.html. Санаи мурољиат 02.01. 2022. 
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контейнери стандартӣ ҳамлу нақли борро анҷом дод, ки нисбат ба соли 2019 

11% зиёд аст.  

Шумораи қатораҳои боркаш дар хатсайрҳои Осиё-Аврупо ба 401 адад 

расида, нисбат ба соли 2019 15,9% зиёд шудааст. Дар минтақаи Чин-СҲШ 10 

платформаи тиҷорати байналмилалӣ ҷорӣ карда шуд, 686 корхонаи тиҷоратӣ 

дар як сол ба 13 миллиард юан расид, ки нисбат ба соли 2019 12% зиёд аст. 93 

Инчунин, дар соли 2020 дар минтақаи Чину СҲШ якбора 20 лоиҳаи 

муҳими сохтмонӣ ба истифода дода шуд, ки ҳаҷми умумии сармоягузорӣ ба 

56,7 миллиард юан/ҳудуди 8,6 миллиард доллари ИМА расид. Ин лоиҳаҳо 

соҳаҳои инфрасохтор, муҳандисӣ, логистикаи байналмилалӣ, тиҷорат, 

сармоягузории дуҷониба, сайёҳии тиҷоратӣ ва табодули фарҳангӣ ва 

биотиббиро дар бар мегиранд. 94 

Ќайд кардан зарур аст, ки минтаќаи Чину СЊШ ќаламрави Осиёи 

Марказиро дар бар гирифта, онро њамчун кўпрук ва роњи имконпазир барои 

баромадан ба бозорњои кишварњои Русия ва Аврупо арзёбї кардан мумкин 

аст. Албатта, дар љараёни татбиќи чунин лоињањо рушди муносибатњои 

мутаќобилан судманди кишварњои узви СЊШ боз њам устувор мегарданд. 

Љумњурии Тољикистон њамчун яке аз таъсисдињандагони ин созмон дар 

татбиќи чунин лоињањо аз нуќтаи назари ба кишвари транзитї табдил додани 

ќаламрав манфиатдор мебошад.   

Вобаста ба ин самт татбиќи барномаи Камарбанди иќтисодии Шоњроњи 

абрешимро хотиррасон карданро зарур мешуморем. Тавре маълум аст, яке аз 

ҷанбаҳои ҷолиби консепсияи Камарбанди иќтисодии Шоњроњи абрешим 

имкони татбиқи лоиҳаҳои инфрасохтори наздисарҳадӣ мебошад. 

Барои Чин масирҳои нақлиётие, ки дар ҷараёни сохтмони Камарбанди 

иќтисодии Шоњроњи абрешим ба вуҷуд омадаанд, василаи афзоиши ҳузури 

иқтисодӣ ва нуфузи сиёсии он дар кишварҳои ҳамсоя мебошанд ва 
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12/01/c_139554066.htm. Санаи мурољиат 02.01.2022.  

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0113/c31518-9808961.html.%20Дата%20обращения%2002.01
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кишварҳои узви СҲШ бошад, дар навбати худ, имкони ҳалли мушкилоти 

инфрасохтории кишварҳои узви созмонро бо сармоягузории созмонҳои 

байналмилалӣ ба даст меоранд.95 

Камарбанди иќтисодии Шоњроњи абрешим лоињаи бузург ба шумор 

рафта, на фаќат барои рушди инфрасохтори наќлиётї, балки барои аз худ 

кардани захирањои кашфношуда, рушди хатсайрњо, таъсиси нуќтањои 

гуногуни хизматрасонї ќад-ќади Шоњроњи абрешим ва инчунин, рушди 

логистикаи байналмилаливу сайёҳии тиҷоратӣ равона гардидааст. 

Ташаббуси “Камарбанди иқтисодии Шоњроҳи абрешим” бунёди 

долонҳои роҳи оҳани шимолӣ, марказӣ ва ҷанубиро дар бар мегирад. Агар 

аввал аз хоки Русия гузарад, дуюм аз қаламрави Осиёи Марказӣ мегузарад. 

Ҳисоботи таҳлилгарон нишон медиҳад, ки дар натиҷаи ифтитоҳи ин долонҳо 

кишварҳои узви “Камарбанди иқтисодии Шоњроҳи абрешим” метавонанд 

ҳаҷми ҳамлу нақли роҳи оҳанро 4 маротиба афзоиш дода, нисбат ба соли 

2000 қариб ба 500 миллион тонна расонанд.96 Албатта, маблағгузорӣ 

тавассути Фонди Роҳи Абрешим, ки сармояи оинномавии он 40 миллиард 

доллари ИМА-ро ташкил медиҳад, сурат мегирад. Бояд ќайд кард, ки дар 

доираи барномањои СЊШ бисёртар татбиќи лоињањои наќлиётї мушоњида 

мешавад, ки чунин иќдом дар оянда барои тањкими дигар самтњои 

афзалиятноки кишварњои узви созмон, бахусус кишварњои Осиёи Марказї 

мусоидаткунанда мебошад.  

Дар ояндаи наздик самтҳои афзалиятноки фаъолияти СҲШ дар асоси 

манфиатҳои геополитикӣ ва иқтисодии бозигарони асосӣ, пеш аз ҳама, Чин, 

Русия ва Ҳиндустон барои истифодаи ин созмон дар ҳалли масъалаҳои 

стратегии марбут ба нақшаҳои дарозмуддат барои рушди хеш муайян карда 

мешаванд.  

                                                           
95 Лузянин С.Г., Сазонов С.Л. Экономический пояс шелкового пути: модель 2015 года // 
Обозреватель/Observer.- май 2015.- №5(304). - С.40-41. 
96 Винокуров Е.Ю., Джадралиев М.А., Щербанин Ю.А. Международные транспортные коридоры ЕврАзЭС: 
быстрее, дешевле, больше / Отраслевой обзор. Евразийский банк развития. М.: ЕБР, 2009. С.8. 
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Воқеан, муҳимтарин лоиҳаи иқтисодӣ, ки дар он қариб ҳамаи 

кишварҳои узви СҲШ (ба истиснои Ҳиндустон) аллакай иштирок доранд, 

ташаббуси Чин “Як камарбанд, як роҳ” мебошад. Чин, сарфи назар аз 

душвориҳои бамиёномада, талош хоҳад кард, ки бо кишварҳои манфиатдор 

ин иќдомро амалӣ созад, зеро таъсиси хатсайрҳои нави интиқоли молњои 

чинӣ ба бозорҳои хориҷӣ яке аз шартҳои идомаи рушди динамикии иқтисоди 

Чин мебошад.97 

Дарк кардан зарур аст, ки таъмини рушди босуботи иќтисодї ва нигоњ 

доштани нишондињандањои макроиќтисодї яке аз шартњои аввалиндараљаи 

њамаи кишварњои узви СЊШ ба њисоб меравад ва ба воситаи тањкими 

муносибатњои тиљоративу иќтисодї ва татбиќи лоињањои муштарак дар 

доираи барномањои СЊШ бо иштироки Хитой имконпазир мегардад.  

Дурнамои баланди ҳамкориҳо дар бахши нақлиёт ва логистикаро 

таҳқиқоти таҳлилгарони байналмилалӣ тасдиқ мекунанд, ки афзоиши фаъоли 

сохтмони инфрасохторро дар минтақаи Осиё дар оянда бо суръати солонаи 7-

8% дар назар доранд. Дар ҳамин ҳол, то соли 2025 ҳаҷми умумии 

сармоягузориҳо барои татбиқи лоиҳаҳои инфрасохторї дар Осиё 5,3 

триллион доллар тахмин мешавад, ки 60 дарсади сармоягузории ҷаҳонї ба 

сохтмони инфрасохтор рабт гардидааст.98 

Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо ќайд кардан муњим аст, ки имрўз дар 

шароити хатарњои муосир кишварњои узви СЊШ рушди босуботи 

иќтисодиро нишон медињанд. Масалан, Љумњурии Тољикистон дар соли 2021 

рушди иќтисодиро 9,2% нишон дод, ки чунин нишондињанда барои рушди 

њамкорї бо шарикони рушд заминаи устувор мегузорад. Дар баробари ин, ба 

даст овардани тамоюли мусоид барои љалби сармоягузориву татбиќи 

лоињањои муштараки иќтисодї мусоидаткунанда мебошад.   

                                                           
97 Эдвард Романов. Экономический ракурс ШОС. https://review.uz/post/ekonomicheskiy-rakurs-shos. Санаи 
мурољиат 02.01.2022. 
98 Клинцев Ю.В.Большое евразийское партнерство: проблемы сопряжения с международными 

интеграционными проектами (на примере шанхайской организации сотрудничества и китайской 

инициативы «экономического пояса шелкового пути»). Дисс…. к. п.н. 23.00.04. Москва 2020. С.125. 

https://review.uz/post/ekonomicheskiy-rakurs-shos
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Таҳлили дурнамои ҳамкориҳои иқтисодию сармоягузорӣ ва молиявии 

кишварҳои узви СҲШ нишон дод, ки татбиқи лоиҳаҳои муштараки бузург, аз 

ҷумла сохтмони пулҳо, нақбҳо, сохтмони роҳи автомобилгард ва роҳи оҳан, 

фурудгоҳҳо, бандарҳои баҳрӣ, сарбандҳо, неругоҳҳои барқии обӣ, 

неругоҳҳои барқии атомӣ, сохтмони комплексҳои энергетикии газ, кушодани 

минтақаҳои махсуси иқтисодӣ, ҷорӣ намудани системаҳои нави иттилоотӣ, 

эҷоди воситаҳои нави молиявию сармоягузорӣ, ислоҳоти низоми 

байналмилалии бонкӣ натиљаи њамгироии иќтисодї ба шумор мераванд, ки 

шарикии бузурги Авруосиё ба он нигаронида шудааст.99 

Тадќиќоте, ки дар кишвар гузаронда шудаанд, нишон доданд, ки  барои 

рушди њамкорињои иќтисодї ва татбиќи њадафњои стратегї дигар созмонњои 

бонуфузи минтаќавию байналмилалї низ сањми калон доранд. Аз ин лињоз, 

тавсеаи фаъолияти хориљии кишвар ва тањкими њамкорињои судманд бо 

дигар иштирокчиёни фаъолияти хољагидории љањонї барои Љумњурии 

Тољикистон самти афзалиятноки сиёсати хориљї мањсуб меёбад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон узви 7 ташкилоти минтақавӣ мебошад. Бештари 

давлатҳои Осиёи Марказӣ ба ин ё он созмон, пеш аз њама, ташкилоти 

минтақавии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони Ањдномаи Амнияти 

Дастаҷамъӣ, Њамкории Иќтисодии Авруосиё, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ 

дар Аврупо, Созмони Ҳамкориҳои Исломӣ, Хазинаи Байналмилалии наҷоти 

Арал, СҲШ шомил мебошанд. 

Њар кадоми онњо таърихи ба худ хосе доранд, марњалањои минбаъдаи 

инкишофи худро аз cap гузаронидаанд ва дурнамои гуногун доранд. Барои 

баъзе ташкилотҳо уфуқҳои оянда кушода мешаванд, барои дигарон нигоҳ 

доштани ҳолати доимӣ муҳим аст.100 Барои Љумњурии Тољикистон, ки 

сиёсати дарњои кушодро эълон кардааст, рушди њамкорињои иќтисодиву 

сармоягузорї ва тиљоратї, иштироки фаъол дар ташаккулёбии љањони 

                                                           
99 Њамон љо. 
100 Алимов Р.К. Таджикистан-Китай: на пути друг к другу. Возможен ли равноправный диалог? М.: ИДВ 
РАН, 2012.- С. 156. 
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бисёрќутба ва инчунин, шомилшавии бобарор ба иќтисодиёти љањон басо 

муњим арзёбї мегардад.  

Марҳилаи нави рушди СҲШ бояд асосан бо майлу хоњиши аъзоёни он 

барои амалигардонии барномањои якљояи иќтисодї равона гардад. Дар ин љо 

сухан дар бораи тараќќиёти якљояи кишварњои узви созмон, дастгирї ва 

њавасмандгардонии иќтисодиёти сусттараќќї  ва тањкими муносибатњои 

тиљоративу иќтисодї дар фазои СЊШ меравад. 

Дар баробари фароњам овардани шароити мусоиди сармоягузорї, 

иљтимоию иктисодї ва наклиётї татбиќи ѓояњои муњимтарини њамкории 

иќтисодии минтаќавї бояд њалкунанда бошанд. Ин дар нињояти кор омили 

муњими паст кардани шиддати иљтимоии минтаќаи Осиёи Марказї ва 

муътадил гардондани вазъияти минтаќа мегардад.101 

Њамин тариќ, дар асоси тањлилњои дар боло зикршуда ба хулосае 

омадан мумкин аст, ки тањия ва татбиќи лоињањои муштараки иќтисодї дар 

низоми фаъолияти СЊШ мавќеи махсусро ишѓол намуда, барои тањкими 

муносибатњои хољагии байнидавлатї ва мутаќобилан судманд шарти муњим 

арзёбї мегардад. Ба воситаи татбиќи лоињањои муштарак мо метавонем 

рушди инноватсияи илмиву техникї, тањияи лоињањои инноватсионї, татбиќи 

барномањои миёнамуњлату дарозмуњлат, таъмини трансформатсияи рақамии 

иқтисодиёти миллї, ҳаракати озоди молҳо, афзоиши сармоя ва 

хизматрасонии босифатро ба роњ монем.  

Дар заминаи татбиќи лоињањои бузург маркази нави наќлиётї ва 

логистикї дар фазои СЊШ метавон таъсис дод. Чунин марказњо барои 

тањкими њамкорињои иќтисодиву тиљоратии узви ин созмон такони љиддї 

бахшида, онро ба сатњи сифатан нави њамкорињо мебарорад. 

Лоињаи бузурги «Камарбанди иќтисодии Шоњроњи Абрешим» барои 

рушди инфрасохтори наќлиётї, аз худ кардани захирањои кашфношуда, 

рушди хатсайрњо, таъсиси нуќтањои гуногуни хизматрасонї ќад-ќади 

                                                           
101 Алимов Р.К. Стратегическое партнерство Таджикиста на (РТ) и  Китая (КНР): международно-
политические,  экономические и гуманитарные измерения. Дисс... д.п.н. по специальности 23.00.04.Москва 
2014. С.250. 
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Шоњроњи Абрешим ва инчунин, рушди логистикаи байналмилаливу сайёҳии 

тиҷоратӣ пояи устувори иќтисодиву сармоягузорї мегузорад.  

Татбиқи лоиҳаҳои муштараки бузург дар Тољикистон, аз ҷумла 

сохтмони роҳи автомобилгард ва роҳи оҳан, неругоҳҳои барқї, кушодани 

минтақаҳои махсуси иқтисодӣ, ҷорӣ намудани системаҳои нави иттилоотӣ, 

ислоҳоти низоми бонкӣ, раќамикунонии иќтисодиёти миллї, ки самтњои 

афзалиятнок эътироф гаштаанд, барои рушди минбаъдаи кишвар шарти 

муњим мањсуб меёбанд. 

2.3. Тадбирњои зиддибуњронии Љумњурии Тољикистон дар доираи 

њамкорињои судманд бо кишварњои узви СЊШ 

Дар фаъолияти СЊШ яке аз самти муњими рушди њамкорињои 

мутаќобилан судманди узви кишварњои созмон пешгирии нооромињои љањон 

ва хатарњои муосир ба шумор меравад. Яке аз чунин хатарњое, ки дар 

шароити кунунї дар тамоми дунё пањн шуда, иќтисодиёти љањонро осебпазир 

гардонид, пандемияи COVID-19 буд. Пањн шудани пандемия ва мубориза бар 

зидди он муњлати дарозро дар бар гирифта, кишварњоро ба таназзули љадид 

дучор кард.  

Моҳи марти соли 2020 дар ҷаҳон бо сабаби паҳншавии густурдаи 

бемории вирусии COVID-19, ки ба ҷомеаҳои тамоми қитъаҳо таъсир 

расонида, вобастагии иқтисодии давлатҳоро нишон дод, пандемия расман 

эълон карда шуд. Ҳукуматҳо дар саросари ҷаҳон кӯшиш мекунанд, ки 

тавассути таъмини гардиши қарз сиёсати пулию қарзиро тағйир диҳанд ва 

бозорҳои молиявиро ба эътидол оваранд, ки барои нигоҳ доштани 

иқтисодиёт хеле зарур буд. 

Пандемияи COVID-19 бузургтарин буҳрони иқтисодии ҷаҳониро дар 

тӯли беш аз сад сол ба вуҷуд овард, ки бо чолишҳо ва таҳдидҳои муштарак 

муттаҳид шудааст. Шароитҳои нав зарурати ҷустуҷӯ ва дарёфти равишҳои 

ғайристандартиро барои ташаккули модели самарабахши ҳамкориҳои 

тиҷоратию иқтисодӣ дар доираи СҲШ, тавсеаи робитаҳо бо шарикони 

анъанавӣ ва нав, аз қабили АСЕАН, ИДМ, ИА ва ғайраро тақозо мекунанд. 
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Стратегияи рушди иқтисодии минтақаи СҲШ то соли 2030, ки дар ҳоли таҳия 

қарор дорад, метавонад як посухи интизорӣ ба чолишҳои асосии 

байналмилалие бошад, ки дар назди СҲШ қарор доранд.102 

Бояд ќайд кард, ки пандемия на танҳо ҳаёти миллионҳо одамро зери 

хатар гузошт, балки хатарҳоеро фош кард, ки давлатҳои рушдкарда ва аз 

ҷиҳати технологӣ пешрафта ба онҳо омода набуданд. Коронавирус ба 

ҷаҳонишавӣ, ки асоси ҳамкории байнидавлатӣ дар асри ХХI маҳсуб мешуд, 

зарбаи сахт зад. Тағйир ёфтани вазъи иҷтимоию иқтисодӣ ва бад шудани 

вазъи экологӣ ба тањаввулоти раванди эпидемикии бисёр бемориҳои сироятӣ 

мусоидат карданд. 

Тибқи маълумоти Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї, ҳамасола 2 

миллиард нафар аз бемориҳои сироятӣ азият мекашанд, ки 14 миллион 

нафари онҳо мемиранд. Ҳар рӯз дар ҷаҳон беш аз 40 ҳазор нафар аз 

бемориҳои сироятӣ мефавтанд. Сироятҳо, ҳамчунон, сабаби асосии марг ва 

аввалин сабаби марги бармаҳал мебошанд. Тақрибан 50% аҳолии ҷаҳон дар 

зери таҳдиди доимии сироятҳои эндемикӣ зиндагӣ мекунанд.103 

Аз ин лињоз, дар тамоми кишварњои дунё чорањои зиддибуњронї пиёда 

гашта, њамкорињои судманд ба роњ монда шуданд. Барои кишварњои СЊШ 

низ чунин хатари муосир чун як имтињон арзёбї гашт, ки онњо тавонистанд 

дар асоси принсипи руњияи Шанхай буњронро паси сар кунанд. Тадбирњои 

зиддибуњронї дар ќаламрави СЊШ аз таќвияти њамкорињои судманди 

молиявию иќтисодї ва муборизаи муштарак оѓоз гардид. 

Минбаъд тадбирҳои буҷетӣ ҷиҳати дастгирии рушди иқтисодӣ, 

истеҳсол ва паҳнкунии ваксинаҳо андешида шуданд. Аз 115 миллион нафаре, 

ки бемор шуданд, беш аз 2,5 миллион нафар дар саросари ҷаҳон фавтиданд. 

Ба гуфтаи коршиносон, бар асари пандемия рушди солонаи иқтисоди ҷаҳонӣ 

                                                           
102 Р.Алимов. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html. Санаи мурољиат 18.08.2022. 
 
103 Генеральный секретарь ШОС принял участие в международной конференции «Глобальные угрозы 
биологической безопасности: Проблемы и решения». http://rus.sectsco.org/news/20210624/765082.html. Санаи 
мурољиат 01.03.2022. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html.%20Санаи%20мурољиат%2018.08.2022
http://rus.sectsco.org/news/20210624/765082.html
http://rus.sectsco.org/news/20210624/765082.html
http://rus.sectsco.org/news/20210624/765082.html
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дар соли 2020 аз -4,5% то -6,0% коҳиш ёфта, қисман барқароршавӣ дар соли 

2021 аз +2,5% то +5,2% коҳиш ёфт.104 

Ќайд кардан зарур аст, ки коронавирус ба яке аз буњронњои нави 

бемисл ба њисоб рафта, низоми иќтисодиёт, наќши субъектони фаъолияти 

хољагидорї, рушди тиљорату сармоягузорї ва сохтори моликиятро таѓйир 

дод. Аз тарафи дигар, низоми тандурустии кишварњо ва умуман, љањон барои 

сариваќт пешгирї намудани хатар омода набуданд. Дар натиља, бар асари 

пандемия иќтисодиёти љањонї то 10 триллион доллари ИМА зарар дид.   

COVID-19 ба ҷомеаи ҷаҳон таъсири бесобиқа расонид. Танҳо ба 

хабарҳои охирини соли 2020 исбот кардан мумкин аст, ки барои дидани 

доираи васеи таъсироти саломатӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, ки мустақиман ё 

ғайримустақим тавассути вирус ба вуҷуд омаданд, даҳҳо миллион нафар ба 

ин вирус гирифтор шуданд. Зиёда аз як миллион нафар дар соли 2020 аз ин 

вирус фавтиданд ё таъсири дарозмуддатро ба саломатї эҳсос карданд. Дањњо 

миллион одам ҷойи кори худро аз даст доданд ва дигарон бо бастани 

корхонаҳои худ дучор шуданд, зеро тамоми соҳаҳои истеҳсолӣ маҷбур 

шуданд, ки баста шаванд.105 

Кишварҳои аъзои СҲШ тасмим гирифтанд, ки ҳамкориҳоро дар соҳаи 

нигањдории тандурустї, густариши њамкории илмию техникї ва омодаи 

доруњо, ваксинањо ва системањои тестї љоннок намоянд. Дар робита ба ин, 

кишварҳои манфиатдори узви СҲШ Нақшаи маҷмуи чораҳои муштаракро 

оид ба мубориза бо таҳдидҳои эпидемия дар минтақа қабул карданд.106 

Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо ќайд кардан зарур аст, ки кишварҳои 

узви СҲШ бо хатарњои муосир, аз љумла мубориза бо коронавирус тоб 

оварда, сатҳи баланди ҳамбастагӣ ва њамкории мутаќобилан судмандро 

нишон доданд. Пандемия, чї тавре, ки исбот шуд, ба динамикаи рушди 

                                                           
104 Шатаева О.В., Влияние covid -19 на мировую экономику. В сборнике: наука в современном 

информационном обществе. материалы xxvi Международной научно-практической конференции. morrisville, 

2021. С.169-173.  
105 Краткие аналитические обзоры COVID-19. https://www.iom.int/sites/g/. Санаи мурољиат 21.02.2022. 
106 Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совместном 

противодействии новой коронавирусной инфекции (covid-19). г. Москва, «10» ноября 2020 года. С.2. 
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њамкорињои иќтисодиву тиљоратї ва умуман, ба фаъолияти муштараки 

созмон ислоҳот ворид кард.  

Иќтисодиёти аксарияти кишварњо рў ба таназзул нињода, сатњи 

зиндагии мардум коњиш ёфт. Аз ин рў, дар назди кишварҳои узви СҲШ 

вазифаи умумӣ, яъне мубориза бо эпидемия, барқарор намудани иқтисодиёт 

ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ба миён гузошта шуд. Дар 

баробари ин, бояд ќайд кард, ки кишварњои абарќудрати СЊШ, аз ќабили 

Љин, Русия ва Њиндустон на фаќат дар ќаламрави созмон, балки барои 

пешгирии короновирус дар тамоми љањон сањми назаррас гузоштанд. 

Новобаста аз муборизаи шадид бо хатарњои муосир таъсири он  ба 

иќтисодиёти љањон мувофиќи пешгўињои мутахассисон тўлонї мемонад. 

Тибқи пешгӯии ХБА, талафоти тавлидоти иқтисодии ҷаҳонӣ дар солҳои 2020 

ва 2025 дар натиҷаи пандемия 28 триллион долларро ташкил медиҳад. Танњо 

дар соњаи туризм 120 миллион љойи кор ба таври доимї аз байн меравад. 

ХБА пешгӯӣ мекунад, ки то 40% дороии бонкҳо метавонанд дар солҳои 

оянда ба далели муфлисшавӣ зери хатар қарор гиранд. Эҷоди ҳузури доимии 

кори фосилавї метавонад аз 20 то 25% коргаронро дар кишварҳои пешрафта 

ва то 20% дар кишварҳои рӯ ба тараққӣ ташкил диҳад, ки метавонад 

талаботро ба нақлиёти ҷамъиятӣ, тарабхонаҳо ва мағозаҳои чакана коҳиш 

диҳад. 

Рушди тиҷорати электронӣ метавонад ҷойҳои кори сайёҳӣ ва фароғатро 

халалдор кунад, ҷойҳои кории каммузд дар дӯконҳо ва тарабхонаҳоро коҳиш 

диҳад, аммо афзоиши ҷойҳои корӣ дар марказҳои тиҷорати электронӣ ва 

хидматрасониро афзоиш диҳад. Таъсири маҳдудиятҳои ҷорӣ ба бозори 

меҳнат иваз кардани коргаронро бо робототехника ҳавасманд мекунад.107 

Чунин иќдом, аз як тараф, агар барои кам шудани љойњои кории 

анъанавї ва пешгирии пандемия равона шуда бошад, аз тарафи дигар, 

љойњои нави кориро таъсис дода, барои раќамикунонии кишвар 

                                                           
107 Заявление Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о совместном 
противодействии новой коронавирусной инфекции (covid-19). г. Москва, «10» ноября 2020 года. С.2. 
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мусоидаткунанда мебошад. Албатта, баъди барќарор шудани иќтисодиёт ва 

бартараф намудани сироят ин соњањо, ба монанди туризм, нақлиёти 

ҷамъиятӣ, тарабхонаҳо ва мағозаҳои чакана, ки  бештар зарар дидаанд, 

барќарор мешаванд. 

Бояд ќайд кунем, ки кишварҳои СҲШ дар мубориза бо сироят ба 

ҳамдигар кумаку дастгирии калон расониданд. Масалан, Русия ба шарикони 

иттиҳодия тақрибан ним миллион маҷмуа барои ташхиси лаборатории 

коронавирус, инчунин, дастгоҳҳои ченкунии ҳароратро бидуни тамос тақдим 

кард. 

Инчунин, нуњ гурӯҳи табибони рус ба Қазоқистон, Қирғизистон, 

Тоҷикистон ва Узбекистон фиристода шуданд. Байни хадамоти санитарию 

эпидемиологӣ, вазоратҳои тандурустии кишварҳои СҲШ табодули муассири 

маълумот ва таҷриба ба роҳ монда шуд.108 

Вобаста ба ин ќайд кардан муњим аст, ки дар мубориза бо пандемия ва 

пешгирии хавфњои муосир мамлакатњои узви СЊШ сатњи баланди 

њамкорињои судманд дар соњаи иќтисодї ва тандурустї нишон доданд. 

Муборизаи шадид аз аввали пайдоиши пандемия ва таҳияи ваксинаҳои зидди 

коронавируси COVID-19 аз ҷониби Русия, Чин ва Њиндустон иқтидори 

илмию техникии кишварҳои СЊШ-ро дар мубориза бо пандемия ва 

пешгирии хавфњои муосир тасдиқ мекунад. 

Тибқи арзёбии соли 2020, буҳрон ба иқтисоди кишварҳои минтақа аз 

саломатии аҳолӣ бештар зарар расонидааст. Сатњи бемориҳо ва фавт дар 

Осиёи Марказӣ дар муқоиса бо бархе аз кишварҳои дигар минтаќа камтар 

аст. Аз рўйи маълумоти расмӣ, сатњи беморї ва марг дар минтақа нисбатан 

паст боқӣ мондааст. Чораҳои қатъии карантин аз паҳншавии вирус ба мисли 

бисёре аз кишварҳои ҳамсоя пешгирӣ шуда буд.  

                                                           
108 Борьба с коронавирусом стала одной из основных тем на Совете глав государств — членов ШОС. 

https://www.1tv.ru/news/. Санаи мурољиат 19.02.2022. 

 

https://www.1tv.ru/news/


130 

 

Дар давоми панҷ ҳафтаи пеш аз охири моҳи октябр танҳо аз 

Қирғизистон шумораи зиёди сироятҳои нав ба қайд гирифта шуда буд ва 

шумораи ҳаррӯзаи сироятҳои нав дар кишвар ба як тамоюли нигаронкунанда 

дар бораи афзоиши он шаҳодат медиҳад. Агар шумораи фавтидагон ба як 

миллион нафарро ба назар гирем, дар байни 50 кишвари ҷаҳон танҳо 

Қирғизистон (42-юм), Қазоқистон (61-ум), Афғонистон (86-ум) ва Узбекистон 

(109-ум) ишѓол кардаанд.109 

Љумњурии Тољикистон нисбати дигар кишварњои СЊШ мувофиќи 

тањлилњо камтар зарар дид. Бояд ќайд кард, ки яке аз сабабњои асосии кам 

намудани зарар дар ќаламрави кишвар муборизаи муштарак бо давлатњои 

дуру наздик, бахусус бо кишварњои узви СЊШ ба њисоб меравад. Дар ин љо 

сухан дар бораи  кумаки молиявию тиббї, таҳияи ваксинаҳои зидди 

коронавируси COVID-19 ва чораҳои қатъии карантини кишвар фањмида 

мешавад.  

Дар охири моҳи феврали соли 2020 мақомоти Тоҷикистон иртиботи 

ҳавоиро бо 35 кишвари ҷаҳон баста буданд, аммо рӯзи 3 март ин рӯйхат то 5 

кишвари дар боло зикршуда коҳиш ёфт. Тоҷикистон рӯзи 16 марти њамин сол 

парвозҳоро ба Русия ва Узбекистон манъ кард.110 

Њамин тариќ, дар давраи пандемия алоќањои байнидавлатї коњиш ёфта, 

ба иќтисодиёти минтаќа ва умуман, ба љањон зарари калон расонид. Ќайд 

кардан зарур аст, ки давлатњои абарќудрати СЊШ дар пешгирии пандемия 

сатњи баланди касбиятро нишон доданд. Мањз бо муборизаи муштараки 

кишварњои СЊШ кам намудани зарари моливию иќтисодї дар фазои созмон 

имконпазир гардид.     

Дар бораи он ки Чин кодир аст захирањоро дар самтњои зарурї зуд ва 

самарабахш сафарбар кунад, аз он шањодат медињад, ки Пекин вентилятсияи 

сунъии тиббиро бо суръат зиёд истењсол карда тавонист. Дар натиҷа, имрӯз 

20% истеҳсоли ҷаҳонии вентилятсияи сунъии шуш ба Чин рост меояд, ки 
                                                           
109 COVID-19 в странах Центральной Азии: восстановление экономики и предстоящие трудности. 

https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/. Санаи мурољиат 19.02.2022. 

110 Њамон љо. 
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беморони вазнин дар саросари ҷаҳон ба он ниёз доранд. Омодагии Пекин ба 

таъмини маҳсулоти зарурӣ омили нави пурзӯр кардани нақш ва нуфузи 

Пекин мегардад.111  

Њамин тариќ, дигар кишварњои СЊШ дар мубориза бо хатарњои муосир 

наќши муњимро иљро карданд. Аҳаммияти иқтидори устувори Созмони 

Ҳамкории Шанхай махсусан дар шароити кунунӣ, ки талошҳои 

дастаҷамъона барои рафъи оқибатҳои иҷтимоию иқтисодии пандемия зарур 

аст, афзоиш меёбад.  

СҲШ дар шароити душвори санитарию эпидемиологӣ ба принсипҳои 

эътимоди мутақобила, манфиати судманд, баробарӣ, машваратҳои муштарак 

асос ёфта, иқтидори назарраси худро ҳамчун платформаи муассир барои 

вокуниш ба чолишҳои бавуҷудомада, бунёди корҳо барои рафъи мушкилоти 

сиёсӣ ба таври боварибахш, омӯзиши масъалањои иҷтимоӣ ва тиҷоративу 

иқтисодии вобаста ба пандемияи COVID-19 тасдиқ кард.112 

Вобаста ба шароити душвори минтаќа, ќайд кардан зарур аст, ки дар 

кишварњои Осиёи Марказї чолишњои муосир ба муњољират зарари калон 

расонид. Набудани ҷойҳои кории муносиб дар аксари кишварҳои Осиёи 

Марказӣ боиси афзоиши муҳоҷирати фаъоли меҳнатӣ ба Русия боқӣ 

мемонад. Муњољират фишорро ба бозори мањаллии мењнат, ки дар натиљаи 

афзоиши босуръати ќувваи корї дар кишвар ба вуљуд меояд, коњиш медињад 

ва маблаѓи интиќоли муњољирон барои хонаводањо манбаи иловагии 

даромадро ба вуљуд меоранд. 

Дар давраи буҳронҳои қаблӣ теъдоди зиёди муҳоҷирон ба кишварҳои 

Осиёи Марказӣ, бахусус Қирғизистону Тоҷикистон ҳамчун як навъ захираи 

иҷтимоиву иқтисодӣ хидмат мекарданд. Аммо дар давраи буњрони њозира, ки 

аз ҷониби COVID-19 ба вуҷуд омадааст, модели муқарраршударо хароб 

                                                           
111 Е. Ионова. Центральная Азия в условиях пандемии. https://www.imemo.ru/files. Санаи мурољиат 
21.02.2022. 
112 Во время пандемии страны ШОС находят новые механизмы взаимодействия . https://rg.ru/2020/10/08/. 
Санаи мурољиат 21.02.2022. 
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карда, ба муҳоҷирон ва ҷомеа зарари калон расонид ва барои давлат 

мушкилоти зиёд ба вуҷуд овард. 

Барои Тоҷикистон хисорот ба иқтисод бештар ба коҳиши интиқоли 

пули муҳоҷирон иртибот дорад. Аксари онҳо бо далели коҳиши шадиди 

фаъолияти соҳибкорӣ дар Русия ҷойи кори худро аз даст доданд. Илова бар 

ин, рӯзи 18 марти соли 2020 Федератсияи Русия марзҳояшро барои ҳамаи 

шаҳрвандони хориҷӣ баста буд ва маҳз дар оғози баҳор муҳоҷирони тоҷик 

барои корҳои мавсимӣ ба Русия мераванд. 

Илова бар ин, ба воридоти пули муҳоҷирони корӣ ба Тоҷикистон поин 

рафтани қурби рубл таъсири манфӣ мерасонад, ки ҳаҷми интиқоли пули 

онҳоро бо доллар коҳиш медиҳад. Дар натиҷа, ҷумҳурӣ ба хатари воқеии 

буҳрони молиявӣ дучор мешавад, зеро то 80%-и даромади асъорӣ аз ҳисоби 

муҳоҷирони меҳнатӣ таъмин карда мешавад. Тибқи пешгӯиҳои ХБА, 

иқтисоди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ 2% коҳиш ёфта, касри умумии 

буҷет то 7,7% ММД афзоиш хоҳад ёфт.113  

Ќайд кардан зарур аст, ки Љумњурии Тољикистон низ бо хавфњои 

муосир тамоми имкониятњои мављуда, аз љумла бо такя ба кишварњои СЊШ 

истифода намуда, зарари буњронро тавонист кам намояд. Таъсири буњрон ва 

чорањои зиддибуњронї дар Тољикистон дар љадвали 2.2. оварда шудааст. 

Љадвали 2.2. - Таъсири буҳрони Covid-19 ва тадбирҳои зиддибуҳронӣ дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Оќибатњои иќтисодї Тадбирњои дастгирї 

Рушди воқеии ММД дар соли 2020 

тақрибан аз 7% дар як соли қаблї то 3,6% 

коҳиш ёфт. Таъсири бузургтарин ба 

иқтисоди Тоҷикистон, халалдор шудани 

тиҷорат, коҳиши интиқоли пули 

муҳоҷирон, ки ба таври қобили мулоҳиза 

Њукумат ҷиҳати дастгирии соҳибкории 

хусусӣ ва аҳолӣ як қатор чораҳоро 

андешид. Татбиқи нақшаи чорабиниҳо 

идома дорад, ки ҳадаф аз он коҳиш 

додани таъсири хатарҳои беруна ба 

иқтисоди миллӣ мебошад. 

 

                                                           
113 Е. Ионова. Центральная Азия в условиях пандемии. https://www.imemo.ru/files. Санаи мурољиат 

21.02.2022. 
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Идомаи ҷадвали 2.2. 

Оќибатњои иќтисодї Тадбирњои дастгирї 

коҳиши истеъмоли дохилӣ ва поин 

рафтани қимати ашё буд, ба бисёре аз 

маҳсулоти аслии содиротии Тоҷикистон 

таъсир расонд. 

Дар соли 2019 ҳиссаи камбизоатон то 26,3 

фоиз коҳиш ёфт, аммо дар соли 2020 

тибқи арзёбии Барномаи ҷаҳонии озуқа, 

тақрибан 47 дарсади сокинони 

Тоҷикистон бо даромади камтар аз 1,33 

доллар дар як рӯз ва сеяки аҳолӣ аз 

камғизоӣ азоб кашида, зиндагӣ мекунанд. 

Маблағи ирсолии 500 ҳазор муҳоҷири 

тоҷик, ки дар Русия дар соли 2019 ба 

ватан фиристодаанд, баробари тақрибан 

сеяки ММД буд, аммо дар моҳи марти 

соли 2020 воридоти пул дар муқоиса бо 

марти соли гузашта 50% коҳиш ёфтааст. 

Эҳтимол дорад, ки бад шудани вазъи 

иқтисодӣ ба буҷети давлатӣ таъсири 

ҷиддӣ расонад. 

Ғояҳои марказии барномаи дастгирӣ дар 

айни замон таъмини амнияти озуқаворӣ 

ва устувории нархи молҳои мавриди 

ниёзи доимӣ, таъмини саривақтии 

кумакҳои иҷтимоӣ ва дастгирии 

табақаҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ осебпазири 

аҳолӣ мебошад. 

Дар баробари ин, давлат ба бахши хусусӣ 

ва хонаводаҳо як қатор кумакҳои 

ѓайрипулї, аз ҷумла як қатор имтиёзҳои 

андозӣ барои корхонаҳои хурду миёна, ба 

таъхир андохтани санҷишҳо дар 

корхонаҳо (ба истиснои андозҳо) ва 

ҷалби кумакҳои молии байналмилалӣ 

муассисањои молиявї пешнињод кард. 

Илова бар ин, ҳукумат як қатор 

тағйироти пешбинишуда, аз ҷумла боло 

бурдани тарифҳои коммуналиро ба 

таъхир гузошт ва дастур дод, ки таҷдиди 

сохтори қарзҳо ва манъи таҳримҳо барои 

напардохтани фоизҳо ба бонкҳои 

тиҷоратӣ низ ба таъхир гузошта шавад. 

Сарчашма: Коркарди муаллиф дар асоси:COVID-19 в странах Центральной Азии: 

восстановление экономики и предстоящие трудности [электронный ресурс] URL: 

https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/. (дата обращения 19.02.2022). 

Чї тавре ки тањлилњо нишон доданд, таъсири бузургтарин ба иқтисоди 

Тоҷикистон халалдор шудани тиҷорат ва коҳиши интиқоли пули муҳоҷирон 

ба њисоб мерафт. Дар кишвар барномањои зиддибуњронї тањия шуда, барои 

кам намудани хавф тамоми имкониятњо истифода шуданд. Татбиќи нақшаи 

чорабиниҳо, ки ҳадаф аз он коҳиш додани таъсири хатарҳои беруна ба 

иқтисоди миллӣ буд, то айни замон идома доранд. Ғояҳои марказии 

барномаи дастгирӣ барои таъсиси шароити мусоиди фаъолияти хољагидорї, 

https://www.oecd.org/eurasia/competitiveness-programme/
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таъмини амнияти озуқаворӣ, устувории нархи молҳои мавриди ниёзи доимӣ 

ва таъмини саривақтии кумакҳои иҷтимоӣ равона гардиданд.  

Сарфи назар аз андешидани чораҳои зарурӣ, таъсири пандемияи 

коронавирус дар ҷаҳон ба рушди соҳаҳои иқтисодиёти миллӣ, бахусус дар 

соҳаҳои молия, савдо ва хизматрасонӣ, аз ҷумла ҳамлу нақли бор ва 

мусофирон эҳсос мешавад. Дар натиҷа, дар 9 моҳи соли 2020 рушди иқтисоди 

кишвар 4,2 фоизро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 3 

дарсад камтар аст. 

ХБА чораҳои зиддибуҳрониро ҷиҳати пешгирии паҳншавии COVID-19, 

ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон андешида буд, дар муқоиса бо дигар 

кишварҳо муассир ва самаранок арзёбӣ кард. Дар робита ба ин, ХБА бар 

асоси натиҷаҳои рушди иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ дурнамои рушди 

иқтисоди Тоҷикистонро дар соли 2020 бознигарӣ намуда, онро дар муқоиса 

бо коҳиши 2%-и қаблӣ то 1% боло бурд.114 

Ќайд кардан зарур аст, ки поин рафтани нархи ашёи хом ва молҳои 

содиротии кишвар дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва осебпазир гаштани низоми 

молиявї ва инчунин, беқурбшавии асъори миллии шарикони асосии 

тиҷоратии мо таъсири худро ба иќтисодиёт гузоштанд. Аз тарафи дигар, 

рушди муносибатњои истењсолї ва афзоиши ҳаҷми истеҳсолот дар саноат ва 

кишоварзӣ, афзоиши гардиши савдои хориҷӣ барои барќароршавии 

иќтисодиёти мо мусоидат кард. 

Иқтисодиёти кишвар дар соли 2020 4,5 фоиз афзоиш ёфта, ҳаҷми 

маҷмуи маҳсулоти дохилӣ ба 82,5 миллиард сомонӣ расид, ки нисбат ба соли 

2019 3 фоиз (7,5 фоиз) камтар аст. Тибқи иттилои масъулини Вазорати рушди 

иқтисод ва савдои ЉТ, дар соли 2020 дар ҷумҳурӣ 142 корхонаи нави саноатӣ 

бо 2428 ҷойи нави корӣ ба истифода дода шуда, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

                                                           
114 МВФ оценил антикризисные меры Правительства Таджикистана. http://avesta.tj/2020/10/29/. Санаи 
мурољиат 25.02.2022. 

http://avesta.tj/2020/10/29/
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саноатӣ 33607,1 миллион сомониро ташкил дод, суръати афзоиш 

мутаносибан 9,7 ва 8,8 фоизро ташкил дод.115 

Дар соли 2021 яке аз самтҳои муҳими раёсати ҷумҳурӣ ташаббуси 

андешидани тадбирҳое буд, ки ба ҳадди ақал кам кардани оқибатҳои манфӣ 

ба иқтисодиёти миллӣ ва соҳаи иҷтимоии кишварҳои узви СҲШ дар давраи 

пандемия равона шудаанд. Бо ташаббуси ЉТ Нақшаи чораҳои муштараки 

тавсиявии кишварҳои узви СҲШ ҷиҳати рафъи оқибатҳои манфии иҷтимоию 

иқтисодии пандемияи COVID-19 барои солҳои 2021-2023 таҳия ва қабул 

гардид. 

Иљрои наќшаи чорабинињо ва тадбирҳои андешидаи Ҳукумати 

Љумњурии Тољикистон ҷиҳати коҳиш додани таъсири манфии пандемияи 

коронавирус ба иқтисодиёти кишвар ва дар сатњи муътадил нигоњ доштани 

рушди иќтисодиёт самаранок мебошанд, зеро агар чораҳои зиддибуҳронӣ 

амалӣ намегардиданд, рушди иқтисоди кишвар хеле паст мешуд. 

Дар ҳамин ҳол, имрӯз кишварҳои минтақа ҳам дар заминаи рушди 

иқтисодӣ, таъмини рушди мутавозини иқтисодӣ ва суботу амнияти 

минтақавӣ ба чолишҳои нав рӯ ба рӯ ҳастанд. Ҳалли ин масъалаҳо идомаи 

кори муштаракро дар чаҳорчӯбаи созмонҳои байналмилалӣ, ниҳодҳои 

молиявӣ ва ҳукуматҳои кишварҳои узви СҲШ тақозо мекунад.116 

Дар шароити мураккаби иқтисодӣ ва геосиёсии ҷаҳон, низоъҳои 

тиҷоратӣ, афзоиши таҳримҳо, тағйирёбии иқлим, болоравии нархи 

маҳсулоти озуқаворӣ дар ҷаҳон, паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ва 

дигар омилҳои манфии ба иқтисоди миллӣ таъсиргузор Ҳукумати мамлакат 

тамоми чораҳои пешгирикунандаро андешид, ки дар натиҷа соли 2021 

суръати рушди иқтисодӣ ба беш аз 9 фоиз баробар гардид.  

                                                           
115 Экономическое развитие Таджикистана в 2021 году ожидается на уровне 7,6%. https://e-

cis.info/news/567/90706/. Санаи мурољиат 25.02.2022. 
116 Совместное заявление  глав правительств (Премьер-министров) государств-членов ШОС об 

экономическом положении в мире и на пространстве ШОС. Санкт-Петербург,7 ноября 2011.  
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Дар баробари ин, бо вуҷуди таъсири бемории сироятии COVID-19 дар 

соли 2021 ба соҳаҳои гуногуни иқтисоди миллӣ дар ҳаҷми умумии беш аз 6,8 

миллиард сомонӣ сармояи хориҷӣ, аз ҷумла 2,5 миллиард сомонӣ сармояи 

мустақими хориҷӣ ҷалб карда шуд, ки нисбат ба соли 2020 ҳаҷми сармоя 42 

фоиз ва сармояи мустақими хориҷӣ 39 фоиз зиёд мебошад.117 

Ќайд кардан муњим аст, ки динамикаи мусбати имрӯз дар бисёре аз 

кишварҳои СҲШ дар муқоиса бо кишварҳои дигар ва минтақаҳои ҷаҳон 

мушоҳидашаванда аз самаранокии ҳукуматҳои мо дар мубориза бо 

коронавирус шаҳодат медиҳад. Аз оғози пандемия СҲШ бо созмонњои 

бонуфузи байналмилалї ҳамкории зич ба роҳ мондааст, ки тавсияҳои он 

барои назорати паҳншавии сироят саривақт истифода мешуданд. Дар давраи 

шадиди пандемия кишварҳои СҲШ ба ҳамдигар кумаки маънавию сиёсӣ 

расонида, табодули таҷрибаи эпидемиологӣ ва ташкилӣ ба роҳ монда шуда, 

ба аъзои СҲШ аз ҳама бештар аз вирус зарардида кумаки молиявӣ, иқтисодӣ 

ва озуқаворӣ расонида шуд.118 

Аз нуќтаи назари предмети тадќиќот ќайд кардан зарур аст, ки дар соли 

2021 дар натиљаи љамъбасти Саммити СЊШ дар шањри Душанбе сї њуљљат ба 

имзо расид, ки масъалањои пешгирии хавфњои муосир, аз љумла пешгирии 

пандемия дар он мавќеи махсусро ишѓол намуд. Дар Эъломияи Душанбе 

бахшида ба 20-умин солгарди СҲШ қайд мешавад, ки пандемияи нави 

коронавирус боиси мушкилоти ҷаҳонии иҷтимоӣ-иқтисодӣ гардида, ба 

иқтисодиёти миллӣ хисороти назаррас расонид. Дар натиља, динамикаи 

рушди иқтисоди ҷаҳонӣ коњиш ёфта, сатҳи бекорӣ афзоиш ва савдои 

байналмилалї рў ба таназзул нињод. 

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

самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ» 21 декабри 2021, шаҳри Душанбе. 

http://www.president.tj/node/27417. Санаи мурољиат 27.02.2022. 
118 Генсек ШОС заявил, что пандемия не помешала работе организации. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama. Санаи мурољиат 21.02.2022. 
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Оқибатҳои буҳрон ҳанӯз пурра бартараф карда нашудаанд ва 

мушкилоти зиёде боқӣ мондаанд, ки ба иқтисоди ҷаҳонӣ таъсири манфӣ 

мерасонанд. 

Дар ин замина, онҳо таъкид мекунанд, ки дар маркази таваҷҷуҳи СҲШ 

бояд масъалаҳои таҳкими ҳамоҳангсозии фаъолияти муштарак оид ба рафъи 

буҳрон ва коҳиши оқибатҳои манфии он, инчунин, татбиқи нақшаҳои 

муштарак оид ба эътидол овардани вазъ дар бахшҳои муҳими иќтисодї, аз 

ќабили истењсолоти саноатї, хољагии ќишлоќ, соњаи хизматрасонї бо 

маќсади таъмини афзоиши устувори иќтисодиёти миллї боќї монад.119 

Љумњурии Тољикистон дар давраи буњрон муносибатњои тиљоративу 

иќтисодиро бо дигар кишварњо боз њам мустањкам намуда, зарари буњронро 

тавонист кам намояд. Тоҷикистон барои беҳтар намудани вазъи соњаи 

тандурустӣ ва дигар соњањои муњими њаёти љамъиятї ва пешгирии оқибатҳои 

иқтисодӣ аз пандемияи коронавирус кумакҳои берунаро фаъолона ҷалб ва 

истифода намуд. Тољикистон на фаќат муборизаи муштарак бо иштироки 

кишварњои узви СЊШ бурд, балки бо дигар нињодњои бонуфузи 

байналмилалї низ алоќаро мустањкам намуд. 

Масалан, Иттиҳоди Аврупо ба Тоҷикистон 48 миллион доллар грант ва 

30 миллион доллар қарз "барои коҳиш додани фишор ба иқтисоди миллӣ дар 

натиҷаи пандемия" ҷудо кардааст. Илова бар ин, 1 миллиону 300 ҳазор евро 

барои харидани либоси тиббӣ барои кормандони бунгоњњои тиббї 

(фелдшерӣ) ва 780 ҳазор евро барои таъмини муассисаҳои таълимӣ 

лавозимоти беҳдоштӣ ҷудо шуд. Ин маблағ ба Тоҷикистон дар посух ба 

номаи Президенти ҷумҳурї Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти Комиссияи 

Аврупо бо дархости мусоидат дар рафъи оқибатҳои паҳншавии COVID-19 

дар ҷаҳон дода мешавад.  

                                                           
119 Душанбинская декларация двадцатилетия ШОС. 17 сентября 2021 года. http://kremlin.ru/supplement/5699. 

Санаи мурољиат 21.02.2022. 
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Дар аввали моҳи апрели соли 2020 Душанбе барои пешгирї аз хатарҳои 

беруна аз Бонки Ҷаҳонӣ 11 миллион доллар кумак дарёфт кард. Илова бар 

ин, кумак ба Тоҷикистон аз ҷониби Бонки Осиёии Рушд, ИМА, Олмон, Русия 

ва Узбекистон фиристода шудааст. Пас аз тасдиқи бемории COVID-19 ба 

ҷумҳурӣ тавассути ХБА низ ба маблағи 189,5 миллион доллар кумак 

фиристода мешавад.120 

Кумаки пулию ќарзии созмонҳои хориҷӣ на фаќат ба Љумњурии 

Тољикистон, балки ба тамоми кишварҳои дунё, аз љумла кишварњои Осиёи 

Марказӣ дар мубориза бо COVID-19 расонида шуд.  

Диаграммаи 2.1. - Кумаки пулию ќарзии созмонҳои хориҷӣ ба кишварҳои 

Осиёи Марказӣ дар мубориза бо COVID-19 (бо доллари ИМА 

 

Сарчашма: Е. Ионова. Центральная Азия в условиях пандемии. https://www.imemo.ru/files. Санаи мурољиат 

21.02.2022. 

Тавре аз диаграммаи 2.1 бармеояд, дар кишварњои Осиёи Марказї аз 

тарафи созмонњои байналмилалї барои пешгирии пандемия маблаѓњои калон 

људо шудааст. Сабаби зиёдтар људо намудани маблаѓ ба Ќазоќистону 

Узбекистон дар он мебошад, ки ин кишварњо дар Осиёи Марказї ањолї ва 

                                                           
120 Е. Ионова. Центральная Азия в условиях пандемии. https://www.imemo.ru/files. Санаи мурољиат 

21.02.2022. 
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иќтидори калонтари молиявию табииро доро мебошанд ва дар низоми 

хољагии умумиљањонї низ мавќеи хубтарро ишѓол мекунанд. Барои 

Тољикистон дар давраи пандемия, чї тавре ки тањлилњо нишон додаанд, 

312 350 240 доллари ИМА људо шудааст. Албатта, ин нишондињандањо дар 

асоси маълумоти кушодаи љамъшуда оварда шудаанд ва дарвоќеъ, онњо 

мумкин зиёдтар мебошанд. 

Дар асоси маълумоти кушодаи ҷамъшуда, бояд қайд кард, ки дар 

Қазоқистон ва Узбекистон бузургтарин қарздиҳандагоне, ки барои бартараф 

кардани мушкилоти пандемия маблағгузорӣ кардаанд, Бонки Осиёии Рушд 

(БОР) ва Бонки Сармоягузории Инфрасохтории Осиё (БСИО) мебошанд. 

Дар Қирғизистон ва Тоҷикистон бузургтарин қарз аз ҷониби ХБА дода 

шудааст.121 

Сиёсати иќтисодии хориҷии Тоҷикистон дар муносибатҳои 

байналмилалӣ барои мусоидат ба амнияти минтақавӣ ва љалби сармояи 

дохилию хориҷӣ асос ёфтааст. Барои Тољикистон њамчун љузъи 

људонашавандаи љомеаи љањонї аз тарафи ташкилотњои хориљї кумаки 

молиявї дар давраи пандемия дар њаљми зиёда аз 312 млн долл. ИМА људо 

шуда буд. 

Љадвали 2.3. - Кумаки пулию ќарзии созмонҳои хориҷӣ дар мубориза бо 

COVID-19 ва рафъи оқибатҳои он дар Тоҷикистон (бо доллари ИМА) 

Хазинаи байналмилалии асъор (ХБА)  189 500 000 
Хазинаи Авруосиёии Субот ва Рушд (ХАСР)  50 000 000 
Бонки Осиёии Рушд (БОР)  50 000 000 
Бонки Умумиљањонї (БУ) 11 300 000 

Марказҳои ИМА оид ба назорат ва пешгирии бемориҳо 
(CDC/CAR) 

6 800 000 

 Барномаи рушди СММ (UNDP)  2 700 000 
Бонки Рушди Олмон (KfW) 1 184 240 
Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалї (USAID)  866 000 
Сарчашма: Коркарди муаллиф дар асоси: Алтынай Каримова. Сколько денег получили страны Центральной 

Азии для борьбы с COVID-19? https://cabar.asia/ru/. (Санаи мурољиат: 01.03.2022). 

                                                           
121 Алтынай Каримова. Сколько денег получили страны Центральной Азии для борьбы с COVID-19? 

https://cabar.asia/ru/. Санаи мурољиат 01.03.2022. 
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Тавре аз љадвали 2.3 бармеояд, кумаки молиявию ќарзии ташкилотњои 

бонуфузи байналмилалї барои Тољикистон дар мубориза бо COVID-19 

заминаи устувори молиявї гузоштанд. ХБА 189,5 миллион доллар барои 

маблағгузории хароҷоти асосии тиббию иҷтимоӣ ва татбиқи тадбирҳои 

зиддибуҳронии Ҳукумати Тоҷикистон ва Фонди Авруосиёии Субот ва Рушд 

бошад, ба маблағи 50 миллион доллар қарзи имтиёзнок барои дастгирии 

бахши иҷтимоӣ ва дар маҷмуъ, иқтисод ҷудо карданд. 

Бонки Осиёии Рушд, ки 50 миллион доллари ИМА људо кард, барои 

татбиқи чораҳои ҳукуматии зидди буњрон ва дастгирии ањолии осебпазири 

кишвар равона мегарданд. Бонки Умумиљањонї бошад, дар навбати худ, 11.3 

млн доллари ИМА барои дастгирии соњаи тандурустї ва њифзи иљтимої дар 

давраи пандемия људо кардааст.  

Дар баробари ин, Барномаи Рушди Созмони Милали Муттаҳид 2,7 

миллион доллари ИМА барои қонеъ намудани ниёзҳои тиббӣ ва иҷтимоию 

иқтисодии марбут ба буҳрони COVID-19 ҷудо кардааст. Инчунин, маблағњои 

иловагї барои ба роҳ мондани раванди безараргардонии партовҳои тиббӣ 

истифода мешавад. Тавре тањлилњо нишон медињанд, Бонки Рушди Олмон 

тақрибан 1,1 миллион доллари ИМА барои харидани таҷҳизоти муҳофизатӣ 

барои кормандони соҳаи тиб, таҷҳизоти зарурии тиббӣ ва маблағгузории 

омӯзишҳо оид ба истифодаи таҷҳизоти тиббӣ ҷудо кардааст. 

Агентии ИМА оид ба рушди байналмилалї барои кумак дар 

омодасозии системаҳои лабораторӣ, пурзӯр кардани ҷустуҷӯи парвандаҳо ва 

дастгирии назорати эпидемиологӣ, дар маҷмуъ 866 000 доллари ИМА ва 

Марказҳои ИМА оид ба назорат ва пешгирии бемориҳо 1 миллиону 690 

ҳазор доллар барои хариди лавозимоти озмоишгоҳӣ, омӯзиши кормандони 

тиб, кумаки фаннӣ барои ташхиси саломатӣ дар марз, таҳия ва татбиқи 

протоколҳои клиникӣ људо намудаанд.122 

                                                           
122 Каримова А. Сколько денег получили страны Центральной Азии для борьбы с COVID-19? 

https://cabar.asia/ru/. Санаи мурољиат 01.03.2022. 
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Њамин тариќ, дар баробари истифодаи иќтидори СЊШ дар самти 

мубориза бар зидди бемории COVID-19 Тољикистон кумаки пулию ќарзии 

созмонҳои хориҷиро низ самаранок истифода намуд. Ќайд кардан зарур аст, 

ки маблаѓњои воридшуда барои хароҷоти асосии тиббию иҷтимоӣ ва татбиқи 

тадбирҳои зиддибуҳронии Тољикистон равона шуда, хавфњои бемории 

COVID-19-ро кам намудаанд. 

Њамаи чунин кумакњо барои кам намудани хатарњо ва таъмини рушди 

босуботи иќтисодї дар давраи пасопандемия мусоидат мекарданд. СЊШ 

бошад, њамчун ташкилоти минтаќавии байналмилалї на фаќат дар минтаќа, 

балки дар арсаи љањон дар самти мубориза бар зидди бемории COVID-19 

сањми бузург гузошт.  

Эпидемияи коронавирус барои кишварҳои СҲШ озмоиши ягонагӣ ва 

тавоноии ҳамкории мутаќобилан судманд гардид. Муборизаи кишварњои 

узви созмон дар тањкими муносибатњои дуљонибаву бисёрљониба ва 

расондани ёрии молиявию иќтисодї ва озуќаворї ба њамдигар зоњир гардид. 

Ќайд кардан муњим аст, ки аз аввали сар задани эпидемия кишварҳои 

узви СҲШ фаъолиятро дар самти таъмини бехатарии иќтисодї бо ҳамдигар 

робитаи зичро ба роњ монданд. Инчунин, дар шароити кунунии душвор 

тањкими робитањо, ҳамоҳангсозии амалҳо, табодули иттилоот, рушди 

муносибатњои тиљоративу иќтисодї ва сармоягузорї ва кумаки мутақобила 

барои рафъи тамоми оқибатҳои манфии пандемия ниҳоят муҳим мањсуб 

меёбад. 

Аз тарафи дигар, дарк кардан муњим аст, ки ягон кишвар дар танњої 

хатарњои муосирро бартараф карда наметавонад. Аз ин лињоз, фаќат 

њамкорињои мутаќобилан судманд бо кишварњои њамсоя, бахусус бо 

иштирокчиёни СЊШ кам кардани сатњи хавф имконпазир мегардад. 

Тавре маълум аст, дар замони авҷи эпидемия дар Чин кишварҳои узви 

СҲШ ба ҳукумати Чин кумак расонданд. Дар ҳоли ҳозир, Чин, ки дар он ҷо 

коҳиши вирус оғоз шудааст, бо ирсоли лавозимоти башардӯстона ба 
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кишварҳои узви СҲШ кумаки зарурӣ мерасонад. Коршиносони чинӣ ва русӣ 

барои таҳияи ваксина кор мекунанд. 

Ҳанӯз моҳи феврали соли 2020 Русия ба кишварҳои Осиёи Марказӣ 

системаҳои тестӣ барои ташхиси лаборатории коронавирус супурда буд. Чин, 

Русия ва Узбекистон сарфи назар аз раванди шадиди ҷилавгирӣ аз эпидемия, 

ҳоло захираҳои мавҷудаи ғизо ва дорувории худро бо кишварҳои ниёзманди 

минтақа мубодила мекунанд. Аз ҷумла Узбекистон ба Қирғизистон кумаки 

башардӯстона расонд.123 

Албатта, чунин иќдом дар бораи муборизаи самараноки муштараки 

кишварњои узви СЊШ, рушди љараёнњои њамгироии иќтисодї, тањкими 

муносибатњои иќтисодиву тиљоратї, њамкорињои созандагї дар асоси 

принсипи њамсоягии нек, ёрии молиявию озуќаворї дар њавзаи созмон арзёбї 

мегардад.  

Дар баробари ин, Русия, Чин ва Узбекистон низ ба Эрон ва 

Афғонистон, ки кишварҳои аъзо ва нозири СҲШ ҳастанд, кумак 

фиристоданд. Қазоқистон изҳори омодагӣ кард, ки дар сурати зарурат ба 

кишварҳои Осиёи Марказӣ кумак намояд. Хитой ба Эрону Ќазоќистон 

табибону мутахассисонро фиристод. 

Ин ҳама аз уҳдадории кишварҳои СҲШ ба пуштибонӣ ва ҳамкорӣ дар 

самти рафъи муштарак аз ин вазъияти фавќулода гувоҳӣ медиҳад. Аз ин 

лињоз, бо боварии комил таъкид кардан мумкин аст, ки мамлакатњои мо ба 

ин имтињон бошарафона тоб оварданд ва аз вазъият бо шуури сохтани 

ояндаи нав дар асоси таљрибаи хеш бо руњи боз њам пурзўртар мебароянд.124 

Хулосаи боби дуюм 

Ҳамин тариқ, боби дуюми рисолаи диссертатсиониро љамъбаст намуда, 

хулоса баровардан мумкин аст, ки СҲШ ҳамчун сохтори мураккаби 

интегратсионии ҳамкории дуљониба ва бисёрҷонибаи кишварњо ба шумор 

                                                           
123 ТАСС: «Генсек ШОС: усилий одной или нескольких стран недостаточно для борьбы с коронавирусом». 
http://rus.sectsco.org/news/20200413/642423.html. Санаи мурољиат 22.02.2022. 
124 ТАСС: «Генсек ШОС: усилий одной или нескольких стран недостаточно для борьбы с коронавирусом». 
http://rus.sectsco.org/news/20200413/642423.html. Санаи мурољиат 22.02.2022. 
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рафта, барои амалӣ намудани вазифаҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

шароитњои муфидро муњайё намудааст. Њамгироии иқтисодӣ ҳамчун 

тамоюли муҳимтарини рушди муносибатҳои иқтисодӣ ба шарти зарурии 

рушди фаъолияти СЊШ табдил гаштааст. Яке аз мушкилоти марказии 

сиёсати муосири иқтисодии Тоҷикистон ҳамгироии кишвар бо созмонҳои 

минтақавӣ, бахусус таҳкими равобити тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорї 

бо кишварҳои аъзои СҲШ мебошад. Аз ин рў, таҳлили фаъолияти СҲШ, 

муайян кардани афзалиятҳои сиёсати иқтисодии созмон, таҳлили рушди 

муносибатњои иќтисодии кишварњои СҲШ барои таъмини рушди њамгироии 

иќтисодї басо зарур ба шумор меравад. 

Дар баробари ин, тањия ва татбиќи лоињањои муштараки иќтисодї дар 

низоми фаъолияти СЊШ барои тањкими муносибатњои хољагии 

байнидавлатї шарти муњим арзёбї мегардад. Ба воситаи татбиќи лоињањои 

муштарак рушди инноватсияи илмиву техникї, тањияи лоињањои 

инноватсионї, татбиќи барномањои миёнамуњлату дарозмуњлат ва татбиќи 

њадафњои стратегї имконпазир мегардад. Лоињаи бузурги «Камарбанди 

иќтисодии Шоњроњи Абрешим» барои рушди инфрасохтори наќлиётї, аз худ 

кардани захирањои кашфношуда, таъсиси нуќтањои гуногуни хизматрасонї 

ќад-ќади Шоњроњи Абрешим пояи устувори иќтисодиву сармоягузорї 

мегузорад. Барои Тољикистон, аз ҷумла сохтмони роҳи автомобилгард ва 

роҳи оҳан, неругоҳҳои барқї, кушодани минтақаҳои махсуси иқтисодӣ, ҷорӣ 

намудани системаҳои нави иттилоотӣ, раќамикунонии иќтисодиёти миллї 

самти афзалиятнок арзёбї гашта, дар доираи барномањои СЊШ зудтар амалї 

мегарданд.  

СЊШ дар фаъолияти худ пешгирии њар гуна буњрон ва хатарњои 

муосирро яке аз самти муњими инкишофи хеш арзёбї менамояд. Ќайд кардан 

бамаврид аст, ки дар шароити буњрон иќтисодиёти аксарияти кишварњо рў ба 

таназзул нињода, сатњи зиндагии мардум коњиш ёфт. Дар чунин шароит дар 

назди СҲШ вазифаи умумӣ, яъне мубориза бар зидди пандемия, барқарор 
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намудани иқтисодиёт ва баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї ба шумор 

мерафт. 

Пањн шудани бемории COVID-19 архитектураи љањонро таѓйир дода, 

ба динамикаи рушди њамкорињои иќтисодиву тиљоратї ва умуман, ба 

фаъолияти муштараки созмон ислоҳот ворид кард. Пандемия бисёртар ба 

соњаи туризм, нақлиёти ҷамъиятӣ, тарабхонаҳо, муассисањои молиявї ва 

тиљорат зарар расонид. Барои СЊШ ин хавфи муосир имтињони шадид 

мањсуб гашта, аз бомуваффаќият паси сар намудани он рушди минбаъдаи 

фаъолият вобастагї дошт. Мањз дар чунин шароит кишварњои узви СЊШ 

имкониятњои навро пайдо карда, дар мубориза бар зидди бемории COVID-19 

сатҳи баланди ҳамбастагӣ ва њамкории мутаќобилан судмандро нишон 

доданд.  

Оқибатҳои буҳрон ҳанӯз пурра бартараф нашудаанд ва мушкилоти 

зиёдеро эљод кардаанд, ки ба иқтисоди давлатњои алоњида таъсири манфӣ 

мерасонанд. Татбиќи нақшаи чорабиниҳо дар Тољикистон, ки ҳадаф аз он 

пешгирии таъсири хатарҳои беруна ба иқтисоди миллӣ буд, то айни замон 

идома доранд. 

Ғояҳои марказии барномањои иќтисодии кишвар таъсиси шароити 

мусоиди фаъолияти хољагидорї, љалби сармоягузорї, таъмини амнияти 

озуқаворӣ, устувории нархи молҳои мавриди ниёзи доимӣ ва таъмини 

саривақтии кумакҳои иҷтимоӣ ва инчунин, рушди љараёнњои њамгироии 

иќтисодї ба шумор мераванд. Татбиќи чунин афзалиятњо дар заминаи 

тањкими њамкорињои тиљоративу иќтисодї ва сармоягузории Љумњурии 

Тољикистон бо кишварњои шарикони рушд, аз љумла бо кишварњои узви 

СЊШ имконпазир мегардад. Масъалањои татбиќи манфиатњои иќтисодии 

Љумњурии Тољикистон дар доираи њамкорињои мутаќобилан судманди 

давлатњои узви СЊШ, ки бевосита мавќеи марказиро дар тањќиќот ишѓол 

менамояд, дар боби сеюми рисолаи диссертатсионї баррасї мегардад.  
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БОБИ 3. ТАТБИЌИ МАНФИАТЊОИ ИЌТИСОДИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ДОИРАИ ЊАМКОРИЊОИ МУТАЌОБИЛАН 

СУДМАНДИ ДАВЛАТЊОИ УЗВИ СЊШ 

 

3.1. Рушди муносибатњои сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои СҲШ 

Яке аз самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди миллӣ, ки дар 

Стратегияи миллии рушд то давраи соли 2030 муайян шудааст, ҷалби 

сармояи хориҷӣ ва дохилӣ мебошад. Бе фароҳам овардани фазои мусоиди 

сармоягузорӣ ва рушди муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ноил шудан 

ба ҳадафҳои стратегии кишвар амалан ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, ҷалби 

сармояи хориҷӣ ба кишвар, пеш аз ҳама, аз кишварҳои шарик масъалаи 

муҳими фаъолияти иқтисодии кишвар арзёбї мегардад. 

Инчунин, дар адабиёти иқтисодӣ қайд шудааст, ки объекти асосии 

таъсири мусбати сармоягузориҳои хориҷӣ ба давлати ретсипиент ва саҳми 

он дар рушди иқтисодии кишвар тақвияти равандҳои сармоягузорӣ, эҳёи 

сармояи миллӣ ва ҷорӣ намудани сифатҳои навро дар иқтисод таъмин 

менамояд.125 

Ташкилотҳои минтақавии байналмилалӣ ҳамчун зерсистемаи 

ҳамгироии иқтисодии байналмилалӣ барои ҷалби сармояи хориҷӣ шароити 

мусоид фароҳам меоранд. Татбиқи барномаҳо дар доираи СҲШ ба мо имкон 

медиҳад, ки аз модели истеъмолӣ ба модели сармоягузорӣ ва инноватсионии 

рушд гузарем. 

Таъсиси фазои мусоиди сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки 

минтақаи афзалиятноки иқтисодӣ ба ҳисоб меравад, бидуни таҳкими 

равобити тиҷоративу иқтисодӣ ғайриимкон аст. Кишварҳои бузурги узви 

СҲШ, ки дорои захираҳои калони молиявӣ мебошанд, барои рушди 

                                                           
125 Инаметдинова И.Р. Иностранные инвестиции (Привлечение и использование в условиях современной 
экономики России) дисс…к.э.н. по специальности 08.00.05. Москва 2001. С.43. 
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муносибатҳои молиявӣ дар қаламрави ташкилот заминаи устувори молиявӣ 

мегузоранд.  

Бояд қайд кард, ки кишварҳои узви СЊШ шарикони боэътимоди 

кишвар мебошанд ва таҳкими рушди муносибатҳои иқтисодӣ ва 

сармоягузорӣ бо кишварҳои созмон шарти зарурии рушди минбаъдаи 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд ба шумор меравад. 

Илова бар ин, дар иқтисодиёти кушод сармоягузории хориҷӣ ба як 

воситаи муҳими таъмини рушди устувори иқтисодӣ ва суботи иҷтимоӣ 

табдил меёбад. Омӯзиши таҷрибаи ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷониби бисёр 

кишварҳои ҷаҳон ба мо барои хулосањои умумиро баровардан имкон 

медиҳад, ки барои ташаккули принсипҳои асосии истифодаи сармоягузории 

хориҷӣ дар иқтисоди кишвар муҳиманд.126 

Барои муайян кардани аҳаммияти муносибатҳои сармоягузорӣ бо 

кишварҳои СҲШ, муайян намудани ҳаракати сармоягузорӣ ва захираҳои 

молиявӣ дар фазои созмон гузаронидани тањлил зарур меояд. Самтҳои 

муњими стратегии ҳамкории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, 

бахусус бо кишварҳои СҲШ ҷалби сармоягузорӣ ба лоиҳаҳои бузурги 

энергетикӣ ва нақлиётӣ мебошад. 

Солҳои охир кишварҳои СҲШ ба фароҳам овардани шароити мусоид 

барои тиҷорат ва сармоягузорӣ таваҷҷуҳи бештар зоҳир мекунанд. Мақсад 

аз шароити мувофиқ барои тадриҷан амалӣ шудани ҳаракати озоди мол, 

сармоя, хизматрасонӣ ва технологияҳо мебошад. Дар ин замина пойгоҳи 

мустаҳками шартномавӣ-ҳуқуқӣ ташаккул ёфта, Барномаи ҳамкории 

бисёрҷонибаи тиҷоратию иқтисодӣ қабул гардид ва корҳои муштарак 

ҷиҳати таҳкими алоқаи нақлиётӣ ва навсозии инфрасохтори нақлиёт идома 

доранд.127 

                                                           
126 Саидмуродов Л.Х. Теоретические вопросы развития малой открытой экономики в условиях переходного 
периода. (на примере Республики Таджикистан). Дисс.... д.э.н. 08.00.01. Душанбе 2005. С.237.   
127 Р.Алимов. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html. Санаи мурољиат 18.08.2022. 
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Аз нуќтаи назари тадќиќоти мо ќайд кардан муњим аст, ки имрўз 

тамоми давлатњои аъзои СЊШ барои таъсиси фазои мусоиди сармоягузорї 

манфиатдор буда, муносибатњои сармоягузориро њамчун омили асосии 

мустањкамнамоии њамкории мутаќобила эътироф кардаанд. 

Тавре ки маълум аст, дар нишасти Циндао-2018 Раиси Ҷумҳурии 

Мардумии Чин Си Цзинпин аз таъсиси минтақаи намоиши ҳамкории 

минтақавии тиҷоративу иқтисодии «Чин-СҲШ» хабар дод, ки яке аз 

қарорҳои муҳим ва дурандешонаи стратегии кишвар ба шумор меравад. 

Кафолати муваффақияти он ба фароҳам овардани шароите мебошад, 

ки ба рушди минбаъда ва пайвастани кишварҳои иқтисодии миллии СҲШ 

бо ташаббуси густурдаи Чин “Як камарбанд, як роҳ” мусоидат хоҳад кард. 

Ќайд кардан зарур аст, ки 20 ноябри соли 2020 дар минтақаи намоишӣ 

20 лоиҳаи муҳими сохтмонӣ оғоз шуданд, ки ҳаҷми умумии сармоягузориҳо 

ба 56,7 миллиард юан, тақрибан 8,6 миллиард доллари амрикоӣ расид. Дар 

ин минтақа беш аз 40 лоиҳаи ҳамкорӣ ба қайд гирифта шудааст, ки соҳаҳои 

ба монанди истеҳсоли таҷҳизоти баландсифат, зеҳни сунъӣ, биотиб ва 

ғайраҳоро дар бар мегиранд. 

Тамоми ҷанбаҳои ин минтақаи намоишӣ ба вазифаҳо ва самтҳои 

ҳамкорӣ дар Барномаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи тиҷоративу иқтисодии 

кишварҳои узви СҲШ то соли 2035, ки дар доираи Шӯрои сарони 

ҳукуматҳои давлатҳои аъзои СҲШ тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунанд.128 

Яке аз мушкилоти марказии сиёсати муосири иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ бо 

тамоми кишварҳои ҷаҳон, бахусус бо кишварҳои СҲШ мебошад. Дар 

шароити муосири пастшавии таваррум, қарзи берунии давлат, иҷрои буҷет, 

инчунин, ҷалби сармояи хориҷӣ шарти зарурии рушди минбаъдаи 

                                                           
128 Выступление генерального секретаря ШОС Владимира Норова на международной торгово-

инвестиционной выставке стран ШОС (20 апреля 2021 года, г.Циндао). URL. 

http://rus.sectsco.org/news/20210426/745518.html. Санаи мурољиат 21.10.2021. 
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фаъолияти иқтисодии ҳар як кишвар мегардад. Дар низоми фаъолияти 

хољагидорї ва илмҳои иқтисодӣ ҷалби сармояи хориҷӣ дар кишвар мавқеи 

махсусро ишғол мекунад. 

Яке аз иќдоми муњими фаъолияти СЊШ ќабули Эъломияи Душанбе ба 

муносибати бистумин солгарди СҲШ мебошад. Пас аз натиҷаҳои ҷаласаи 

Шӯрои сарони давлатҳои аъзои Созмони Ҳамкории Шанхай, ки 17 сентябри 

соли 2021 дар Душанбе баргузор гардид, амалишавии чунин иќдомњо эълон 

мегардад: 

- рушди ҳамкориҳо дар соҳаи тиҷорату иқтисод; 

- фароҳам овардани шароити мусоид барои тиҷорат ва сармоягузорӣ 

дар доираи принсипҳои баробарӣ, рақобати одилона, эҳтироми тарафайн ва 

манфиати мутақобила.  

Яъне, масъалаи љалби сармоягузорї ва дар заминаи он мустањкам 

намудани муносибатњои иќтисодиву тиљоратї ва инчунин, тањкими 

њамкорињои мутаќобилаву созандагї яке аз вазифањои муњими СЊШ 

эътироф гаштааст. 

Ќайд карда мешавад, ки кишварҳои аъзо минбаъд ҳамкориҳоро дар 

тиҷорат, истеҳсолот, нақлиёт, энергетика, молия, сармоягузорӣ, кишоварзӣ, 

гумрук, телекоммуникатсия, инноватсия ва дигар соҳаҳои мавриди 

таваљљуҳи тарафайн тақвият хоҳанд дод.129 

Барои таҳлили ҷалби сармояи хориҷӣ бо кишварҳои СҲШ, пеш аз 

њама, омӯхтани вазъи кунунӣ ва тамоюлҳои рушди ҷалби онҳо дар кишвар 

дар солҳои охир зарур меояд. 

Тавре ки маълум аст, вазъи сармоягузории хориҷӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон имрӯз мураккаб мебошад. Дар солҳои аввали истиқлолият, пеш 

аз имзои Созишнома истиќрори сулҳ ва ризоияти миллӣ дар соли 1997 дар 

кишвар таназзули низоми иқтисодӣ, бахусус коҳиши истеҳсолот ва 

                                                           
129 Душанбинская Декларация двадцатилетия ШОС. http://rus.sectsco.org/news/20210917/779142.html. Санаи 

мурољиат 21.10.2021. 
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маблағгузории соҳаҳои асосии иқтисод ба амал омад, ки дар натиҷа садди 

роњи љалби сармоягузорӣ гардид. 

Сарфи назар аз мушкилот ва нобарориҳо, динамикаи сармоягузории 

хориҷӣ аз соли 2001 тамоюли болоравиро ба даст овардааст. Тадќиќот 

нишон медиҳад, ки бо вуҷуди ба миён омадани асари буҳрони молиявӣ 

афзоиши мунтазами воридоти сармояи хориҷӣ ба иқтисоди кишвар 

мушоҳида мешавад. Воридшавии сармояи хориҷӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон 

дар ҷадвали 3.1 оварда шудааст.  

Љадвали 3.1. - Ҷалби сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2007-2021 

 
Сол 

Љалби сармоягузорї  
Мустаќим Дигар намуди 

сармоягузорї 
Сармоягузории 
портфелї 

Ҳамагӣ млн 
дол. ИМА 

2007 388,4 472,2  860,6 
2008 425,7 563,6  989,3 
2009 89,4 293,8  383,2 
2010 238,9 228,2  467,1 
2011 161,4 164,0 0,1 325,5 
2012 391,3 355,0 0,1 746,4 
2013 341,1 670,6 0,2 1011,9 
2014 377,4 530,4 1,4 909,2 
2015 470,9 506,9 0,0 977,8 

2016 434,2 408,4 0,1 842,7 
2017 354,5 245,9 500,0 1100,4 
2018 326,8 317,7  644,5 
2019 345,9 261,1 0,1 607,1 
2020 162,5 265,9  428,4 
2021 342,2 376,0 0,1 718,3 
Њамагї 4850,6 5659,7 502,1 11012,4 

Сарчашма: Статистика иностранных инвестиции Режим доступа: 
https://investcom.tj/uploads/posts/2020-02/ (санаи мурољиат: 26.02.2021); Маълумотнома оид 
ба воридоти сармояи хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2021. [манбаи 
электронї] URL:https://investcom.tj/uploads/docfiles/620b3b858f73c.pd. (санаи мурољиат: 
04.03.2022.) 

Тибқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ дар соли 2021 718,3 

млн доллари амрикоиро ташкил додааст, ки аз он 342,2 млн доллари 

амрикоӣ сармояҳои мустақим, 0,1 млн доллари амрикоӣ сармояҳои сандуќї 

(портфелї) ва 376,0 млн доллари амрикоӣ дигар намуди сармояҳо мебошанд. 

Воридоти умумии сармоягузории хориҷӣ бошад, дар солҳои 2007 – 2021, 

https://investcom.tj/uploads/posts/2020-02/
https://investcom.tj/uploads/docfiles/620b3b858f73c.pd
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11012,4 млн доллари амрикоиро ташкил додааст, ки аз он 4 млрд 850 млн 

доллари амрикоӣ сармоягузориҳои мустақим, 5 млрд 659 млн доллари 

амрикоӣ дигар намуди сармоягузориҳо ва 502,1 млн доллари амрикоӣ 

сармоягузории портфелӣ (евробондҳо) мебошанд.130 

Фаќат дар соли 2020 бинобар сабаби пањншавии пандемия ва 

осебпазир гаштани низоми молиявии љањонї дар ЉТ воридоти сармояи 

хориљї кам шуда, њамагї 428,4 млн дол. ИМА-ро ташкил дод, ки назар ба 

соли 2019 дар њаљми 178,7 млн дол. ИМА камтар мебошад.  

Тавре ки дар боло қайд кардем, воридшавии сармояи хориҷӣ ба 

иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон сол аз сол тамоюли мусоид пайдо карда, 

омили муҳими рушди иқтисоди миллӣ гардидааст. 

Яке аз сабабҳои рушди иқтисодии кишвар љалби сармоягузории 

хориљї буд. Таҳлили фаъолияти иқтисодӣ нишон медиҳад, ки дар давоми 

ҳафт соли охир рушди иқтисодии кишвар ба ҳисоби миёна солона 7% таъмин 

гардида, маҷмуи маҳсулоти дохилӣ аз 45,6 миллиард сомонӣ то 92 миллиард 

сомонӣ афзоиш ёфтааст.131 

Дар робита ба ин, бояд қайд кард, ки сармоя дар кишваре афзоиш 

меёбад, ки рушди иқтисодӣ устувор аст. Яъне, фароҳам овардани фазои 

мусоиди сармоягузорӣ бевосита ба рушди устувори иқтисодиёти кишвар 

вобаста аст. 

Тибқи Стратегияи миллии рушд то марњилаи солњои 2030 афзоиши 

ММД бояд 3,5 баробар афзоиш ёбад. Чунин иқдом метавонад то давраи 

пешбинишаванда сатҳи камбизоатиро ду баробар коҳиш диҳад ва сифати 

зиндагии аҳолии кишварро беҳтар созад. 

Ҳамзамон, барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегии миллӣ мо бояд то 

соли 2030 тавассути ҳама шаклҳои сармоягузории дохилӣ ва хориҷӣ 118,1 

миллиард доллари ИМА ҷалб кунем. Дар ин робита, ҷалби сармояи хориҷӣ 
                                                           
130 Таҳлили аналитикӣ оид ба ҷалби сармоягузории хориҷӣ ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 
2007 – 2021. https://investcom.tj/uploads/docfiles/620b3b858f73c.pd. Санаи мурољиат 04.03.2022. 
131 ПаёмиПрезидентиЉумҳурииТоҷикистон,  муҳтарам Эмомалӣ РаҳмонбаМаҷлиси Олӣ.  Душанбе. 26.12.2019. 

 

https://investcom.tj/uploads/docfiles/620b3b858f73c.pd
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барои илми иќтисодї ва фаъолияти хољагидории кишвар аҳаммияти хоса 

дорад. 

Қобили зикр аст, ки дар замони қабули Стратегияи миллии рушд, ки 

ҷалби сармоя ба маблағи 118,1 миллиард долларро пешбинӣ мекард, қурби 

асъор муътадил буд. Пас аз буҳрони иқтисодиву молиявї ва осебпазирии 

низоми молиявии кишвар мо метавонем ин маблағҳоро танҳо бо қурби 

қаблии пули миллӣ ҷалб кунем. 

Аз нуқтаи назари таҳқиқоти мо, ҳамчунин, бояд таъкид кард, ки дар 

сохтори сармоягузории кишвар Созмони Ҳамкории Шанхай мақоми хосаро 

ишғол мекунад, ки аксари аъзои он шарикони рушд мебошанд. 

Барои кишварҳои узви СҲШ ҷалби сармоя низ афзалияти рушди 

иқтисод аст ва маблағҳои ҷалбшуда асосан барои эҳё ва рушди имконоти 

мавҷуда истифода мешаванд. Самтҳои афзалиятноки сармоягузории 

хориҷии кишварҳои СҲШ дар ҷадвали 3.2 оварда шудаанд. 

Љадвали 3.2. - Самтҳои афзалиятноки сармоягузории хориҷии 

кишварҳои СҲШ 

Кишвар Самтњои асосии љалби сармоягузории хориљї 

Хитой Лоиҳаҳои бахши молиявӣ, истеҳсоли мошин, саноат, 
технология ва ноу-хау, нақлиёт, инфрасохтор ва 
экология 

Русия  Саноати нафту газ, тиҷорати яклухт ва чакана, 

саноат, молия, кишоварзӣ, мошинсозӣ, технология ва 
ноу-хау 

Ќазоќистон Саноати нафту газ, истихроҷ ва коркарди маъдан, 

бахши молия, кишоварзӣ 
Ќирѓизистон Истеҳсолот, молия, тиҷорат, амволи ғайриманқул, 

гидроэнергетика 
Тољикистон Кишоварзӣ, саноат, истихроҷи металлҳои қиматбаҳо, 

металлургия, саноати сабук, гидроэнергетика, наќлиёт 
Узбекистон Нақлиёт, алоқа, саноати сабук, сӯзишворӣ, 

мошинсозӣ, ноу-хау 

Њиндустон Корхонањои истеҳсолӣ, дорусозї, барномасозї, 

инфрасохтор, саноати автомобилсозӣ, хидматрасонӣ, 
саноати кимиё 

Покистон Кишоварзӣ, саноат, саноати нассоҷӣ, 
гидроэнергетика 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси гузаронидани тањќиќоти илмї 
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Ҷадвали 3.2 нишон медиҳад, ки кишварҳои узви СҲШ барои ҷалби 

сармояи хориҷӣ шароити мусоид доранд. Асосан, тавре ки тадқиқот нишон 

медиҳад, ҳаҷми захираҳои хориҷӣ ба самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди 

миллӣ равона карда шудаанд. 

Инчунин, аз ҷадвал бармеояд, ки кишварҳои СҲШ дорои захираҳои 

бузурги табиӣ, молиявӣ, моддӣ ва инсонӣ мебошанд. Илова бар ин, дар 

фазои созмон барои ҳалли масъалаҳои муҳим, аз қабили рушди маҷмааҳои 

транзитӣ-энергетикӣ, технологияҳои телекоммуникатсионӣ, тиҷорати 

электронӣ ва тавсеаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар самти ҷалби 

сармоя шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Ҳамаи ин имкониятҳо 

барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар рушди фаъолияти сармоягузорӣ афзалияти 

нав мебошанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истихроҷи металлҳои қиматбаҳо ва 

нимқиматбаҳо, металлургия, хусусан металлургияи ранга, фурӯши 

маҳсулоти кишоварзӣ, саноати сабук, нақлиёт ва энергетика самтҳои 

афзалиятноки рушди иқтисоди миллӣ ба ҳисоб мераванд. Аз ин рӯ, асосан ба 

ин бахшҳо сармоягузориҳои хориҷӣ, бахусус аз кишварҳои СҲШ, равона 

карда мешаванд. 

Ҳамин тариқ, дар шароити маҳдудияти пасандозҳои дохилӣ СҲШ 

ҳамчун формати ҳамкории иқтисодии байни давлатҳо қодир аст дар 

қаламрави худ бозори азими фурӯш ва маркази бузурги молиявиро таъсис 

диҳад. 

Илова бар ин, бо сабаби ба СҲШ шомил шудани Ҳиндустон ва 

Покистон, ки дорои захираҳои бузурги захираҳои маъданӣ ва бозори фурӯш 

мебошанд, иқтидори иқтисодии созмон густариш ёфт ва он рушди 

минбаъдаи ҳамкориҳои мутақобилан судманди сармоягузориро ба даст 

овард. 

Вобаста ба ин масъала ќайд кардан муњим аст, ки дар соли 2018 ҳаҷми 

умумии гардиши молиявї миёни кишварҳои узви созмон ба 255 миллиард 
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доллари ИМА расид, ки нисбат ба соли қаблӣ 17,2 фоиз зиёд мебошад. 

Илова бар ин, дар моҳи апрели соли 2019 ҳаҷми умумии сармоягузории Чин 

ба кишварҳои узви СҲШ беш аз 87 миллиард долларро ташкил додааст.132  

Тавре ки мо дар тадќиќоти худ ќайд кардем, рушди босуръати 

иќтисодї барои љалби сармоягузории хориљиву ватанї заминаи устувори 

иќтисодї мегузорад. Афзоиш ёфтани нишондињандањои макроиќтисодї, аз 

љумла гардиши мол байни давлатњои аъзои СЊШ барои таъсиси фазои 

мусоиди сармоягузорї дар ќаламрави созмон мусоидат мекунад. 

Инчунин, ќайд кардан зарур аст, ки якчанд лоиҳаҳои бузург дар 

бахшҳои энергетика, истихроҷи маъдан ва мол рушд ёфта истодаанд. Тибқи 

гузориши ХБА, (то соли 2023) иқтидори иқтисодии минтақаи СҲШ аз 

потенсиали кишварҳои G7 зиёдтар хоҳад шуд.133 

Љадвали 3.3. - Воридоти сармоягузорї аз кишварҳои СҲШ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

То аввали соли 2020 ҷамъ карда шудааст (ҳазор доллар) 
 

Кишвар 
 

Сармоягузории 
мустаќим  

Сармоягузории 
портфелї 

Дигар намуди 
сармоягузорї  

Хитой 1501403,4  - 1003119,8  

Русия 757732,5  68,2  3221,0  
Ќазоќистон  53235,2  - 1434,7  

Ќирѓизистон 2088,4  3301  37,5  
Узбекистон 229  - 2716,2  
Њиндустон 24452,0  - 22950,0  
Покистон 13114,1  - - 

Њамагї 2352255 3369,2 1033479 
Сарчашма: Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї. Маљмўаи оморї. – Душанбе, 2021. 

С.390-391. 

Аз ҷадвали 3.3 дида мешавад, ки дар аввали соли 2020 бештари 

сармоягузориҳои мустақим аз ҶМЧ ва Русия ҷамъ шуда буданд. 

Сармоягузорони устувор дар Тоҷикистон - аз кишварҳои СҲШ ҶМЧ, 

Қазоқистон, Ҳиндустон ва Русия мебошанд. Сармоягузории мустақим 

                                                           
132 Статья Директора Центра глобальных и стратегических исследований Пакистана Халида Таймура 
Акрама об экономическом потенциале ШОС. http://rus.sectsco.org/news/20200428/644741.html. Санаи 
мурољиат 21.03.2021. 
133 Њамон љо. 

http://rus.sectsco.org/news/20200428/644741.html
http://rus.sectsco.org/news/20200428/644741.html
http://rus.sectsco.org/news/20200428/644741.html
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ҳамасола аз кишварҳои дигари СҲШ ворид мешавад, ҳарчанд ҳиссаи онҳо 

дар ҳаҷми умумӣ ночиз аст. 

Сармоягузории портфелии кишварҳои СҲШ барои таъмини суботи 

бозори молиявӣ ҳанӯз ҳам қаноатбахш нест. Сармоягузориҳои дигар, ки дар 

ҳаҷми назаррас метавонанд ба амнияти иқтисодӣ таъсири манфї расонанд, 

тамоюли афзоиш пайдо мекунанд, ки мо инро дар поён муфассал баррасӣ 

менамоем. 

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки дар аввали соли 2020 сармоягузории 

мустаќими хориљї дар кишвар дар њаљми 3760505,1 ҳазор доллари амрикоӣ 

ҷамъ шудааст. Аз ин ҳиссаи кишварҳои СҲШ, тавре ки дар ҷадвали 3.3 

нишон дода шудааст, 2352255 ҳазор доллари ИМА ё 63 %-ро ташкил 

медиҳад. Яъне, аз рӯи ҷамъшавии сармоягузориҳои мустақим, кишварҳои 

узви СҲШ дар сохтори ҷалби сармоягузориҳои мустақими хориҷии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мавқеи махсусро ишғол мекунанд. 

Ҷалби сармоягузории портфелӣ бошад, фаъолияти бењтарро талаб 

мекунад. Агар то соли 2019 ин нишондињанда 576 068,6 ҳазор доллари ИМА-

ро ташкил дода бошад, аз онњо 109,4 ҳазор доллари ИМА аз кишварҳои узви 

СҲШ ворид шудааст, ки 00,1%-ро ташкил медиҳад.  

Маълум аст, ки сармоягузориҳои дигар аз ќарзњои тиҷоратӣ, ќарзњое, 

ки аз созмонҳои байналмилалии молиявӣ гирифта шудаанд, инчунин, 

қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ иборатанд. Тањлилњо нишон додаанд, ки 

сармоягузориҳои дигар дар маҷмуъ то аввали соли 2020, 2211827,5 ҳазор 

доллари ИМА-ро ташкил додаанд. Аз ин шумора кишварҳои СҲШ 1033479 

ҳазор доллари амрикоӣ ворид кардаанд, ки 47%-ро ташкил медиҳад. 

Ҳиссаи дигар сармоягузориҳои хориҷӣ дар ҳаҷми умумии 

сармоягузории ҷалбшуда ба иқтисоди Тоҷикистон дар соли 2020, тибқи 

таҳқиқот, 75,4%-ро ташкил медиҳад. Ин тамоюл, тавре ки дар боло қайд 

кардем, иҷрои уҳдадориҳоро дар назди ташкилотҳои молиявии хориҷї 

душвор месозад ва умуман, барои кишвар оқибатҳои манфӣ ба бор меорад. 
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Аз нуқтаи назари таҳқиқоти мо, таъкид кардан муҳим аст, ки дар соли 

2020 беш аз 55 кишвари ҷаҳон ба иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

сармоягузорӣ кардаанд. Аз љадвал возеҳ аст, ки дар гурӯҳи кишварҳои СҲШ 

Чин сармоягузори пешбари иқтисоди Тоҷикистон аст. Ҳамчунин, бояд қайд 

кард, ки бештари сармояи Чин ба Тоҷикистон дар шакли сармоягузориҳои 

дигар ворид мешавад. 

Илова бар ин, таҳлили сохтори соҳавии сармоягузории хориҷӣ низ 

нишон медиҳад, ки бештари сармояи хориҷӣ, бахусус сармоягузориҳои 

кишварҳои СҲШ, ба бахши истихроҷи маъдан, истихроҷи металлҳои 

қиматбаҳо ва рушди металлургия равона карда шудаанд. 

Ин тамоюл бо сиёсати ташаккули саноатикунонии босуръати 

иқтисодиёт мувофиқ нест ва боиси ақибмонӣ аз тамаддуни муосир дар самти 

ҷалби соҳаҳои баландтехнологӣ ва илмталаб, инчунин, истеҳсоли маҳсулоти 

наве мебошад, ки ба воқеияти муосири ҷаҳон ҷавобгӯ мебошанд. Дар робита 

ба ин, афзалияти муҳими рушди иқтисоди миллӣ фаъолсозии фаъолияти 

сармоягузорӣ дар саноати коркард, ҷалби сармояи мустақим ба рушди 

корхонаҳои хурду миёна мемонад. 

Ҷалби сармояи мустақим ба иқтисоди Тоҷикистон як далели мусоид 

аст. Онҳо дар муқоиса бо сармоягузории портфелї ва дигар сармоягузориҳо, 

ки маблағҳои таъҷилӣ, баргардонидашаванда ва пардохтшаванда мебошанд, 

бештар бо рушди бахши воқеии иқтисод, технологияҳои пешрафта ва 

истифодаи усулҳои муосири менеҷмент ва маркетинг алоқаманданд. Дар 

баробари ин, сармоягузориҳои мустақим боиси ташаккули қарзи берунии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон намешаванд.134 

Аммо, тавре ки тадқиқот нишон медиҳад, дар сохтори ҷалби сармояи 

хориҷӣ дар солҳои охир афзоиши ҳиссаи сармоягузориҳои дигар ба 

мушоҳида мерасад, тавре ки дар боло қайд кардем, ин чиз боиси афзоиши 

қарзи берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон мегардад. 

                                                           
134 Саидмуродов Л.Х. Теоретические вопросы развития малой открытой экономики в условиях переходного 
периода. (на примере Республики Таджикистан). Дисс... д.э.н. 08.00.01. Душанбе 2005. С. 239. 
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Қарзи хориҷии Тоҷикистон то 1 октябри соли 2020 ба 3 миллиарду 163 

миллион доллар расидааст. Тибқи иттилои Вазорати молияи кишварњои 

Осиёи Марказӣ, қарзи хориҷии Тоҷикистон аз аввали соли ҷорӣ 275 

миллион доллар афзоиш ёфтааст. Дар ин давра Тоҷикистон аз Хазинаи 

Байналмилалии Асъор (ХБА) 189,5 миллион доллар гирифтааст. 

Дар миёни ширкатҳои хориҷӣ, ки ба Тоҷикистон қарз ҷудо кардаанд, 

ҷойи аввалро Эксимбонки Чин ишғол мекунад, ки 1,2 миллиард доллари 

ИМА-ро ташкил менамояд. Бонки Ҷаҳонӣ, Бонки Рушди Осиё ва Бонки 

Исломии Рушд низ ба Тоҷикистон кумаки қарзӣ расониданд.135 Қарзи 

берунии кишварҳои узви СҲШ дар љадвали 3.4. оварда шудааст. 

Љадвали 3.4. - Қарзи давлатии кишварҳои СҲШ (% нисбат ба ММД) дар соли 

2020 

Кишвар Меъёр Аз меъёр зиёд 

Хитой 52.6 % 0,87 

Русия 14,6 % 0,24 

Ќазоќистон 23.4 % 0,39 

Ќирѓизистон 54.1 % 0,90 

Тољикистон 47.77 % 0,79 

Узбекистон 20.4 % 0,34 

Њиндустон 69.62 % 1,2 

Покистон 87 % 1,45 

Сарчашма: https://take-profit.org/statistics/government-debt-to-gdp/tajikistan/. Санаи 
мурољиат 22.03.2021; Тањияи муаллиф дар асоси тањќиќоти назариявию таљрибавї. 

Тибқи Созишномаи Маастрихт, қарзи давлатии кишвар дар сурати аз 

60%-и ММД гузаштан ба амнияти иқтисодии он таҳдид мекунад136.  

Дар айни замон, на илми иқтисодии мо ва на таљрибаи иқтисодиёти 

хориҷӣ нишондиҳандаи ягонаи миқдорӣ ва сифатиро пешниход накардаанд, 

ки арзиши ҳадди ниҳоии амнияти иқтисодии аз ҳад зиёд будани мавқеи 

қарзро муайян кунанд. Масалан, бархе аз коршиносон аз кишварҳои 

                                                           
135 Внешний долг Таджикистана вырос. [Электронный ресурс]:  https://www.aa.com.tr/ru/. Санаи мурољиат 
22.03.2021.  
136 БобоевФ.Дж. Экономические механизмы устойчивого энергетического развития Республики 
Таджикистан. диссер. к.э.н.08.00.05. Душанбе 2019. С.81. 

https://take-profit.org/statistics/government-debt-to-gdp/tajikistan/
https://www.aa.com.tr/ru/


157 

 

пасошӯравӣ баҳс мекунанд, ки қарзи давлатӣ агар аз 36,2% зиёд бошад, ин 

аллакай барои рушди иќтисодиёт таҳдид мекунад. Мо дар тадќиќоти худ бар 

асоси нишондиҳандае, ки Созишномаи Маастрихт муқаррар кардааст, 

таҳлили баландшавии ҳадди ақалро анҷом медиҳем. 

Тавре ки аз ҷадвали 3.4. дида мешавад, қарзи давлатии Русия, 

Қазоқистон ва Узбекистон дар сатҳи муътадил ќарор дорад. Мувофиқи 

маълумоти Бонки Авруосиёии Рушд, қарзи давлатии Русия ва Қазоқистон 

дар сатҳи муътадил ќарор дорад ва камтар аз 20% ММД буда, аз сатҳи 

оптималии 37-38% ММД зиёд нест. Тибқи тањлилњои коршиносон, сатҳи 

оптималии қарзи давлатии Федератсияи Русия ва Қазоқистон 38%-и ММД-

ро ташкил медиҳад.137 

Дар Қирғизистон ва Тоҷикистон таъсири манфӣ аз гирифтани ќарз 

њоло мушоњида нашудааст. Дар ҳоле ки барои кишварҳои дорои сатҳи пасти 

рушд меъёри оптималии қарз 37%-ро ташкил медиҳад ва барои кишварҳои 

дорои институтҳои рушдкарда ҳадди қарз аз 55% ММД зиёд аст.138 Дар 

робита ба ин нишондиҳанда, Қирғизистон ва Тоҷикистон низ бояд аз 

афзоиши қарзи хориҷӣ эҳтиёткор бошанд. 

Ба назари мо, дигар кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай, 

бахусус кишварњои Осиёи Марказї низ бояд ба қарзи давлатии берунии худ 

оқилона муносибат кунанд, зеро нишондиҳандаи мазкури баъзе кишварҳо ба 

ҳадди ақал наздик мешавад. Дар Покистон ва Ҳиндустон ин нишондиҳанда 

аллакай 1,45 ва 1,2 маротиба зиёдтар аст. 

Бояд қайд кард, ки ҳангоми муайян кардани арзиши ҳадди ақали ќарзи 

беруна вазъи иҷтимоию иқтисодии кишвар, дурнамои рушд ва сатҳи 

кунунии рушди ниҳодҳои онҳо низ ба назар гирифта мешаванд. Аз ин рӯ, 

дар бисёр кишварҳои пешрафтаи ҷаҳон, бахусус дар кишварҳои Иттиҳоди 

Аврупо таносуби қарзи давлатӣ ба ММД 80% ё бештар аз он аст. 

                                                           
137 Исследование: оптимальный уровень госдолга РФ и Казахстана составляет 38% ВВП. 

https://tass.ru/ekonomika/10127977. Санаи мурољиат 23.03.2021. 
138 Њамон љо. 

https://tass.ru/ekonomika/10127977
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Ба Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фароҳам овардани шароити мусоид 

барои сармоягузории хориҷӣ ва ҷалби захираҳои молиявӣ зарур аст, ки 

сиёсати қарзиро ба таври мувофиқ ба роҳ монда, ба ҷалби сармояи мустақим 

ҳамчун омили рушди бахши воқеии иқтисод таваҷҷуҳ зоҳир кунад. 

Ҳамчунин, ҳангоми ҷалби сармоягузориҳои дигар вазъро дуруст арзёбӣ ва 

аҳаммияти қарзи иловагиро дар робита ба таъмин ё бад шудани рушди 

иқтисодӣ дар оянда муайян кунад. 

Барои истифодаи самараноки сармоягузории хориҷӣ ва идоракунии 

қарзи давлатӣ, ба назари мо, саҳми кишварҳои дигарро дар сохтори қарзи 

давлатї љалб ва истифода бурдан лозим аст. Сармоягузории аз ҳад зиёд ва 

гирифтани қарз аз як кишвар мушкилоти зиёдеро барои истиқлоли иқтисодӣ 

ба вуҷуд меорад. 

Ин мушкилиро ба воситаи љалби сармоягузорї аз кишварҳои 

пешрафтаи СҲШ, аз қабили Русия ва Қазоқистон ба кишварҳои дорои сатҳи 

пасти рушди иҷтимоию иқтисодӣ њаллу фасл намудан мумкин аст. Тавре ки 

маълум аст, кишварҳое, ки тиҷорати манфӣ доранд, бо ҷалби аз ҳад зиёди 

сармоягузориҳои ҶМЧ сатњи қарзи хориҷии худро сол то сол зиёд мекунанд 

ва сатҳи чунин қарз ба амнияти иқтисодӣ хатар меорад. Баъзе коршиносон 

таъкид мекунанд, ки қарзҳои чинӣ, ки сари вақт пардохт намешаванд, 

мушкилоти амнияти молиявиро барои ин кишварҳо эҷод мекунанд.  

Масалан, қарзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҶМЧ 2,3 миллиард 

доллари ИМА-ро ташкил медињад. Қарзи Қирғизистон бошад, беш аз 3 

миллиард доллар ҳисоб шудааст. Ин кишварҳо бинобар маҳдуд будани 

иқтидори буҷети давлатӣ ва суиистифодаи захираҳо қарзи давлатии ҶМЧ-ро 

сари вақт пардохт карда наметавонанд.139  

Сари ваќт напардохтани қарз ва сармоягузориҳои дигар ногузир боиси 

он мегардад, ки кишварҳо ҳиссаи ќарзро аз буҷет барои пардохти қарз дар 

тӯли як муддат зиёд кунанд. 

                                                           
139Асрорзода У.С. Рушди њамкорињои тиљоратию иќтисодї байни Љумњурии мардумии Чин ва кишварњои 
Осиёи Марказї. Дисс... д.и.и. 08.00.14. Душанбе 2021. С.29. 
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Кишварҳое, ки аз ҳад зиёд сармоягузоранд, кӯшиш мекунанд, ки 

сарватњои кишварҳои ретсипиентро ғасб кунанд ва сарватро тавре аз худ 

кунанд, ки аҳолии ин кишварҳо дар мавриди чӣ қадар сарвати воқеии 

кишвар ҳар сол сарф мешавад, ањаммият надињанд. Аз ин рӯ, ҷалби 

сармоягузории воқеӣ барои кишварҳои рў ба тараќќї як варианти 

мақбултар дониста мешавад. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз таъсисдињандагони СҲШ ба 

ҳисоб меравад, истифодаи потенсиали ин созмон аз нуқтаи назари 

истифодаи самараноки сармоягузориҳои хориҷӣ, таъмини рушди минбаъдаи 

устувори иқтисодӣ ва ҳамгироии муваффақона бо ҷаҳон арзёбї мегардад. 

Њамин тариќ, дар асоси љамъбасти масъалаҳои дар боло зикргардида 

оид ба рушди самти ҳамкории сармоягузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои СҲШ ба хулосае омадан мумкин аст, ки љалби сармоягузории 

хориљї барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва мустањкам намудани 

муносибатњои тиљоративу иќтисодї дар ќаламрави СЊШ пояи устувори 

молиявї мегузорад. 

Натиҷаҳои фаъолияти сармоягузории хориҷӣ, бахусус бо кишварҳои 

СҲШ дар соли 2021 ҳанӯз пурра ҷамъбаст нашудаанд. Аммо, тавре ки 

тадқиқот нишон медиҳад, омилҳои иқтисодӣ ва сиёсии вазъ дар бозори 

ҷаҳонии сармоягузорӣ бинобар таъсири манфии буҳрони ҷаҳонии COVID-

19 бадтар шудааст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун як ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи 

ҷаҳонӣ низ аз таъсири манфии чолишҳо ва таҳдидҳои муосир, ки боиси 

пайомадҳои ғайричашмдошт барои иқтисоди миллӣ мегардад, дар канор 

намондааст. Дар робита ба ин, тавсия дода мешавад, ки таҳлили муфассали 

масъалаҳои ҳамкории сармоягузории мутақобилан судманд бо кишварҳои 

СҲШ ва арзёбии саҳми онҳо дар рушди минбаъдаи устувори иқтисодӣ ба 

назар гирифта шавад. 
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3.2. Иќтидори транзитии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун омили рушди 

ҳамгироии иқтисодии кишварҳои СҲШ 

Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди муносибатҳои иқтисодии 

байналмилалӣ рушди иқтисоди миллии кишвар бештар аз рушди 

инфрасохтори иқтисоди миллӣ, хусусан инфрасохтори нақлиёт вобастагї 

пайдо мекунад. Истифодаи потенсиали техникӣ ва молиявии СҲШ шарти 

муҳими иқтисодии рушди инфрасохтори нақлиётии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

табдили он ба кишвари транзитӣ мебошад. 

Кишварҳои узв аҳаммияти пешбурди ҳамкориҳои бисёрҷониба дар 

соҳаи нақлиёт, тавсеаи иқтидори транзитӣ ва имконоти нақлиётию 

коммуникатсионии минтақаро тавассути бунёд ва таҷдиди қитъаҳои нав, 

қитъаҳои мавҷудаи хатсайрҳои нақлиётии байналмилалӣ ва инчунин, татбиқи 

лоиҳаҳои муштараки инфрасохторӣ арзёбї менамоянд.140 

Дар чунин шароит яке аз афзалиятҳои сиёсати иқтисодии кишвар 

ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди ҷаҳонӣ мебошад. Возеҳ аст, ки 

роҳи баромад аз бунбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ ба ташаккул ва рушди ҳамгироии 

байналмилалии минтақавӣ мусоидат хоҳад кард. 

Вусъати равобити тиҷоративу иқтисодӣ дар марҳилаи кунунии рушд 

бидуни ташаккули иртиботи нақлиётӣ наметавонад самаранок пеш равад. 

Ташаккули коммуникатсияи муосири нақлиётӣ, сохтмони шоҳроҳ ва таъсиси 

шабакаи ягонаи нақлиётӣ ба афзоиши ҳаракати аҳолии кишварҳои СҲШ, 

ҳаракати озоди технологияҳо ва қувваи кории баландихтисос, инчунин, 

афзоиши сармоягузорӣ мусоидат мекунад. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бойи табиӣ буда, мавқеи 

ҷуғрофӣ ва наздикии он ба чанд кишвар имкон медиҳад, ки қаламрави мо 

ҳамчун кишвари транзитӣ бо кишварҳои ҳамсоя хизмат кунад ва иқтидори 

воридоту содироти кишварро тақвият бахшад. Аз ин рӯ, табдил додани 

                                                           
140  Циндаоская декларация Совета глав государств-членов  Шанхайской организации сотрудничества 
г.Циндао, с.11. 10.06. 2018. 
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Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қаламрави транзитї барои илмҳои иқтисодӣ ва 

фаъолияти хољагидорї махсусан муҳим аст. 

Ќаламрави Тоҷикистон кӯҳистон аст ва дар шароити минтақаҳои кӯҳї 

танҳо шоҳроҳҳо метавонанд кишварро бо кишварҳои дур пайваст кунанд. Аз 

ин рӯ, ташаккул ва рушди инфрасохтори нақлиётӣ дар шароити кӯҳистон бо 

мушкилоти ҷиддии ҳалли онҳо рӯ ба рӯ шудааст, ки бидуни маблағгузорӣ 

тараќќї додани он ѓайриимкон аст.  

Бояд ќайд кард, ки аввалин роҳи соли 1996 сохташуда шоҳроҳи 

Қароқорум-Кулма-Чин буд, ки Тоҷикистонро бо Шарқ пайваст намуд. Пас аз 

10 сол нақби Истиқлол ба бозори дохилӣ имкон дод, ки маҳсулоти ватаниро 

дар давоми сол таъмин кунанд. Илова бар ин, ба истифода додани 2000 

километр роҳҳо, 190 километр роҳи оҳан ва зиёда аз 30 километр нақбҳои 

автомобилӣ ба маблағи умумии 11,4 миллиард сомонӣ ба рушди соҳаи 

нақлиёт такони ҷиддӣ мебахшад. 

Дар натиҷа, мо ба яке аз ҳадафҳои стратегї - раҳоӣ аз бунбасти 

коммуникатсионӣ расидем ва тавонистем ҷараёни мунтазами 

мусофиркашонӣ ва боркашонии байни минтақаҳои гуногуни кишвари мо ва 

кишварҳои ҳамсояро таъмин кунем. 

Љадвали 3.5. - Боркашонї аз рӯи намуди нақлиёт (миллион тонна-

километр) 

Намуди 
наќлиёт 

 
2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Гардиши бор 
– њамагї 

72248,3  74411,2  74431,8  84066,6  84130,8  89607,2  85394,6  85381,9  

Наќлиёти 
хушкї 

72246,0  74408,6  74429,7  84064,7  84129,0  84605,7  85393,5  85381,2  

Наќлиёти 
автомобилї 

65510,7  67600,9  68304,1  78610,5  79482,5  84257,6  79594,7  79075,9  

Наќлиёти 
байналмилалї 

1870,6  1353,3  1126,4  941,3  1349,8  1570,4  1992,2  1487,9  

Роњи оњан 6735,3  6807,7  6125,6  5454,2  4646,5  5348,1  5798,9  6305,3  
Наќлиёти 
њавої 

2,3  2,6  2,1  1,9  1,8  1,5  1,1  0,7  

Сарчашма: Тољикистон: 30-соли истиќлолияти давлатї. Маљмўаи оморї. – Душанбе, 

2021.С.497 
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Яке аз нишондиҳандаҳои асосии рушди соҳаи нақлиёт, ки ба фаъолияти 

он баҳо медиҳад, ҳаҷми интиқоли бор ва мусофирон мебошад. Ҷадвали 3.5 

нишон медиҳад, ки нақлиёт дар кишвар тамоюли болоравиро нишон 

медиҳад. Агар дар соли 2013 гардиши бор 72248,3 миллион тонна-

километрро ташкил дода бошад, пас дар соли 2020 ин рақам ба 85381,9 

миллион тонна-километр расид, ки 13133,6 миллион тонна-километр ё 1,18% 

зиёдтар мебошад. 

Аз ҷадвали 3.5 инчунин дида мешавад, ки ҳиссаи бештари ҳама 

намудҳои нақлиёт ба интиқоли мол тавассути нақлиёт рост меояд. Тибқи 

омор, шумораи мусофирон аз рӯи намудҳои нақлиёт дар соли 2019 658,1 

миллион нафарро ташкил додааст. Дар муқоиса бо соли 2013, ин рақам 113,1 

миллион мусофир ё 21% бештар аст. 

Албатта, чунин нишондодҳо барои рушди иқтидори транзитии кишвар 

ҳанӯз қонеъкунанда нестанд ва дар оянда тибқи барномаҳои иқтисодӣ рушди 

муносибатҳои тиҷоратию иқтисодии кишварҳои дуру наздик, аз ҷумла СҲШ 

бояд боиси афзоиши савдо гарданд. Табиист, ки таҳкими муносибатҳои 

тиҷоратию иқтисодӣ, пеш аз ҳама, дар доираи барномањои СҲШ ба рушди 

инфрасохтори нақлиёт мусоидат мекунад. 

Вобаста ба масъалаи мазкур ќайд кардан муњим аст, ки роҳбарият ва 

ҳукумати кишвар аз солҳои аввали истиқлол вазифаи асосӣ - аз бунбасти 

коммуникатсионӣ баровардани Тоҷикистонро ба миён гузоштаанд. 

Стратегияи баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ дар Паёми солонаи 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олӣ - Парлумони ҷумҳурӣ 

дар соли 2010 ёдоварї шуд. Бояд тазаккур дод, ки Стратегия ду самти 

асосиро дар бар мегирад: 

 - якум, таъсиси шабакаи ягонаи нақлиётӣ дар кишвар ва пайвастани он 

бо долонҳои нақлиётии байналмилалӣ; 
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 - дувум, ҳамроҳшавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба конвенсияҳо ва 

созишномаҳои байналмилалӣ дар соҳаи нақлиёт.141 

Самтњои асосии Стратегияи баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ 

ба њадафњо ва самти фаъолияти СЊШ њамоњанг буда, дар пиёда гардонидани 

он созмон ба воситаи татбиќи лоињањои бузурги сармоягузорї мусоидат 

мекунад.  

Рушди ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт, дар навбати худ, барои расидан ба 

ҳадафҳои гузошташуда кумак мекунад. Хотиррасон кардан кифоя аст, ки 

дарозии умумии роҳи оҳани кишварҳои СҲШ зиёда аз 342 ҳазор км мебошад 

(26,3% шабакаи ҷаҳонии шоҳроҳҳо), ки тақрибан 39 ҳазор километраш 

шоҳроҳҳои баландсуръат мебошад. 

Инфрасохтори нақлиётии босуръат рушдёбанда ва алоқамандии 

кишварҳои узви СҲШ омили муҳими рушди муштарак мебошанд. Кор дар ин 

самт вусъат меёбад. Ин, аз ҷумла имкон медиҳад иқтидоре, ки дар 

Созишномаи кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай дар бораи 

фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамлу нақли байналмилалии 

автомобилӣ, ки пас аз нишасти СҲШ дар Душанбе дар соли 2014 ба имзо 

расидааст, пурра истифода шавад.142 

Қобили зикр аст, ки дар солҳои истиқлол Президенти кишвар ва 

Ҳукумати Тоҷикистон ба соҳаи нақлиёт таваҷҷуҳи махсус зоҳир намуданд. Бо 

9 кишвари ИДМ ва 7 кишвари Осиёи Марказӣ ва Аврупо 39 созишнома, 

инчунин 27 созишнома ва 7 созишнома бо созмонҳои байналмилалӣ ба имзо 

расиданд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон расман ба нӯҳ Конвенсия ва Созишномаи 

байналмилалӣ пайваст: 

                                                           
141 Транспортный сектор в Республике Таджикистан. https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/transport. Санаи мурољиат 

22.10.2021. 
142  Алимов Р.  ШОС выходит на новую орбиту сотрудничества. http://russian.people.com. Санаи мурољиат 

21.10.2021. 

 

https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/transport
http://russian.people.com/
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• Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳамоҳангсозии назорати интиқоли 

мол аз сарҳад; 

• Конвенсияи байналмилалӣ оид ба ҳаракати роҳ; 

• Конвенсияи байналмилалӣ оид ба аломатҳои роҳ; 

• Конвенсияи байналмилалӣ оид ба таҳвил ва нигаҳдории мол; 

• Конвенсияи байналмилалии гумрукӣ оид ба ҳамлу нақли мол аз рӯи 

картаи TIR; 

• Созишномаи Аврупо оид ба интиқол ва таҳвили молҳои хатарнок 

тавассути роҳи автомобилгард; 

• Созишномаи байнидавлатӣ оид ба маҳсулоти озуқавории 

зудвайроншаванда ва мошинҳои махсус барои таҳвили чунин молҳо; 

• Созишномаи Аврупо оид ба фаъолияти мошинҳои хидматӣ дар 

шоҳроҳҳои байналмилалӣ; 

• Созишнома оид ба татбиқи чораҳои бехатарии воситаҳои нақлиёт, 

инчунин, қисмҳои эҳтиётие, ки барои онҳо истифода мешаванд.143 

Татбиќи чунин иќдомњо барои Љумњурии Тољикистон имкон медињад, 

ки кишварро ба шабакаи глобалї пайваст ва барои баромадан ба бозори 

љањон мусоидат намояд. Дар чунин шароит мо бо такя ба давлатњои СЊШ 

метавонем роњњои автомобилгарду роњи оњанро ба талаботи љањон мутобиќ 

намуда, барои транзити мол ва рушди муносибатњои тиљоративу иќтисодї 

пояи устувори фаъолияти хољагидорї гузорем. 

Қайд кардан муҳим аст, ки сохтмон ва азнавсозии роҳи автомобилгарду 

роњи оҳан барои амалисозии яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар низ муҳим 

аст. Яке аз дастовардҳои бузурги аҳаммияти стратегидошта барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон сохтмони роҳи оҳани Тоҷикистон-Афғонистон-Туркманистон 

мебошад. 

                                                           
143 Транспортный сектор в Республике Таджикистан. https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/transport. Санаи мурољиат 

22.10.2021. 

 

https://mfa.tj/ru/main/tadzhikistan/transport
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Дарозии умумии ин лоиҳа 123 километрро ташкил медиҳад. Ин роҳи 

оҳан барои Афғонистон ва Тоҷикистон боз ҳам муҳимтар аст, зеро ин ду 

кишвар ба баҳр роҳ надоранд. Бояд гуфт, ки ҶМЧ, Эрон ва Қирғизистон низ 

дар оянда барои пайвастан ба ин шабака ният доранд. 

Аз бунбасти коммуникатсионӣ баромадани Ҷумҳурии Тоҷикистон як 

дастоварди хеле муҳимест, ки дар он масъалаи дастрасӣ ба бандарҳои баҳрӣ 

ва тиҷоратӣ ҳал карда мешавад. Ин аз Ҷумҳурии Тоҷикистон тақозо мекунад, 

ки ҳамгироии иқтисодии худро дар доираи СҲШ ва дигар созмонҳои 

байналмилалии минтақавӣ бо мақсади пайвастшавӣ ба шабакаи 

коммуникатсионӣ ва сохтани шабакаи наве, ки ҷавобгӯи талаботи муосир 

бошад, хусусан шабакаи роҳҳои оҳан байни Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Афғонистон, Покистон ва Ҷумҳурии Исломии Эрон дар назар дошта 

мешавад. Чунин як раванди муҳим ба Тоҷикистон имкон медиҳад, ки дар 

доираи шабакаи ягонаи роҳҳо кишвари транзитӣ шавад. 

Масъалаи дигари муҳим барои Тоҷикистон сохтмони ќубури газ аз 

Туркманистон ба Чин аст. Бояд гуфт, ки сохтмони ќубури газ аз 

Туркманистон ба Чин тавассути қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

Тоҷикистон аз нигоҳи иқтисодӣ хеле муҳим аст. Дарозии ин лоиҳа беш аз 

1000 км аст, ки 400 километри он дар қаламрави Тоҷикистон хоҳад буд. 

Дар сохтмони он дар Тоҷикистон беш аз 3 ҳазор коргар ҷалб мешавад 

ва барои татбиќи он 3,2 миллиард доллар бояд сарф шавад. Тибқи маълумоти 

мавҷуда, пас аз истифода ба буҷети давлатӣ беш аз 1 миллиард доллар ворид 

мешавад, ки ин неруи рушди иқтисодӣ ва иҷтимоиро тақвият мебахшад. 

Дар марҳилаи кунунии рушди муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ, 

таҳкими иқтидори транзитии давлат тавре ки дар боло қайд кардем, яке аз 

афзалиятҳои сиёсати иқтисодӣ мебошад. Илова бар ин, дур будан аз баҳр ва 

кишварҳои асосии савдо бозори дохилиро маҳдуд мекунад ва такмили 

инфрасохтори транзитӣ яке аз роҳҳои ҳалли ин мушкилот мебошад. 
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Назария ва амалияи иқтисоди байналмилалӣ нишон дод, ки асоси 

баланд бардоштани самаранокии ҳамкории созанда мустаҳкам намудани 

алоқа байни бозорҳои минтақавӣ мебошад. Мавқеи ҷуғрофии Тоҷикистон 

метавонад ба раванди ҳамкориҳои минтақавӣ саҳми муҳим гузорад. Аммо 

барои ин захирањои калони мењнатї ва технологї лозим аст. 

Зарур аст, ки масири роҳҳои долонҳои минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ 

бо мақсади таҳкими нақши онҳо ҳамчун омили муҳими ҳамгирої бо 

иқтидори густариши тиҷорати мустақим ва транзитӣ байни Тоҷикистон ва 

Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон, Туркманистон, Афғонистон ва ҶМЧ 

таљдиди назар шавад.144  

Албатта, дар доираи барномањои СЊШ татбиќи чунин њадафњо 

пешбинї шудаанд ва бо иштироки давлатњои абарќудрат пиёда гардонидани 

онњо осонтар арзёбї мегардад. 

 

Расми 3.1. Артерияи наќлиёти байналмилалии Тољикистон 

Сарчашма: Транзитные коридоры Таджикистана и их потенциал для развития региональной торговли. 

Ш.Асадов. Университет Центральной Азии. Доклад №6, 2012.  

                                                           
144 Садов Ш. Транзитные коридоры Таджикистана и их потенциал для развития региональной торговли. 

Университет Центральной Азии. Доклад №6, 2012. С.6. 
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Тавре ки аз расми 3.1 дида мешавад, мавқеи Тоҷикистон барои рушди 

ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои Осиёи Марказӣ мусоид мебошад. Дар 

назария метавон тахмин кард, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ метавонанд 

тиҷорати минтақавиро тақвият бахшанд ва ҳамкориҳои нақлиётиро рушд 

диҳанд. Аммо, тавре ки таҷриба нишон медиҳад, ин намунаро танҳо дар 

робита ба кишварҳои дорои инфрасохтори нақлиётии пешрафта мушоҳида 

кардан мумкин аст. 

Сарфи назар аз релефи кӯҳистонаш Тоҷикистон шоҳроҳи нақлиётии 

автомобилӣ дорад, ки аз 17 роҳи дорои аҳаммияти байналмилалӣ ва беш аз 

80 шоҳроҳи дорои аҳаммияти давлатию маҳаллӣ иборат аст ва Тоҷикистонро 

бо кишварҳои ҳамсоя мепайвандад.145 

Тавре маълум аст, омилҳои наздикии ҷуғрофӣ имкон медиҳанд, ки 

манфиатҳои тарафайн пеш бурда шуда, ба ҳамоҳангсозии масъалаҳои 

сиёсати хориҷӣ мусоидат кунанд. Барои татбиќи ин њадафњо чунин иќдомњо 

бояд ба назар гирифта шаванд:  

- заминањо барои ҳамоҳангсозии фазои ҳуқуқӣ фароҳам оварда шаванд;  

- ҷалби сармояи хориҷӣ;  

- дастрасӣ ба молҳо ва бозорҳои дигар давлатҳо;  

- таъсиси муассисаҳое, ки фаъолияти устувори иқтисодиро таъмин 

мекунанд;  

- мусоидат ба ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва нақлиётӣ;  

- паҳн кардани иттилооти тиҷоратӣ ва монанди инњо.146  

Наздикии ҷуғрофии кишварҳо ба тавсеаи ҳамгироии иқтисодӣ бо 

ҳамбастагии манофеи иқтисодӣ мусоидат карда, заминаи ҳамкориҳои 

мутақобилан судмандро барои кишварҳои Осиёи Марказӣ муњайё мекунанд. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба баҳр баромад надорад ва бо 

Узбекистон, Қирғизистон, Афғонистон ва Чин ҳамсарҳад аст, дастрасии 
                                                           
145 Њамон љо. 
 
146 Москалев Н. С. Проблемы и перспективы экономической роли стран ШОС в системе мирового хозяйства 
// Молодой ученый. — 2016. — №10. — С. 789-791. — URL https://moluch.ru/archive/114/29889/. Санаи 
мурољиат: 21.08.2019. 
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нақлиёт роҳи алтернативии ҳамкории созанда арзёбї мегардад. Мавқеи 

ҷуғрофии Тоҷикистон ба мо имкон медиҳад, ки тавассути кишварҳои сеюм ба 

бозорҳои ҷаҳонӣ ворид шавем. Тавре маълум аст, долони Вахон 

Тоҷикистонро аз Покистон ҳамагӣ 20 километр ҷудо мекунад. Сохтмон ва 

бозсозии ин роҳ ба мо имкон медиҳад, ки тавассути Афғонистону Покистон 

ба баҳр ва бозорҳои ҷаҳонӣ ворид шавем. 

Тавре аз расми 3.1 маълум мегардад, се масири асосӣ аз Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мегузаранд. Аз ин лињоз, њудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 

метавонад омили муҳими рушди робитаҳои коммуникатсионӣ байни 

ҳамсояҳои наздик ва кишварҳои СҲШ гардад. 

Ҳангоми рушди ҳамкориҳои нақлиётӣ зарур аст, ки робитаҳо бо Осиёи 

Ҷанубӣ тавассути Афғонистон мустаҳкам карда шаванд, шабакаҳои 

нақлиётии Тоҷикистону Узбекистон ва Тоҷикистону Қирғизистон рушд ва 

такмил дода шаванд ва рушди ҳамкориҳои нақлиётӣ бо Чин аз нуқтаи назари 

рушди тиҷорат ва муносибатҳои иқтисодӣ саривақтӣ ва махсусан муҳим ба 

назар мерасанд. 

Ќобили таваљљуњ аст, ки яке аз самтҳои муҳими ҳамкории иқтисодӣ ва 

ҳамгироии кишварҳои Осиёи Марказӣ Барномаи рушди ҳамкориҳои 

иқтисодии минтақавӣ (CAREC) мебошад. Тавре ки тадќиќот нишон медињад, 

ин барнома бо ташаббуси Бонки Осиёии Рушд (БОР), ки ҳадафи он мусоидат 

ба рушди иқтисодї ва густариши ҳамкориҳои бисёрҷонибаи мутақобилан 

судманд байни кишварҳои Осиё ва Аврупо мебошад, таъсис дода шудааст. 

Рушди равобити тиҷоративу иқтисодӣ ва ҳамкориҳои бисёрҷонибаи 

кишварҳои Осиёи Марказӣ ва кишварҳои узви СҲШ на танҳо ба рушди 

равандҳои ҳамгироӣ дар минтақа оварда мерасонад, балки ба густариши 

равобити байнисоҳавӣ дар сатҳи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. Долони CAREC, 

ки аз қаламрави Тоҷикистон мегузарад, дар расми 3.2 нишон дода шудааст. 
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Расми 3.2.- Долони САРЭС 

Сарчашма: Транзитные коридоры Таджикистана и их потенциал для развития 

региональной торговли. Ш.Асадов. Университет Центральной Азии. Доклад № 6, 2012.  

Расми 3.2 нишон медиҳад, ки аксари долонҳои транзитии CAREC аз 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаранд. Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар 

ҳамбастагии ду ҷаҳони Ғарб ва ҷаҳони ислом ҷойгир аст, ба пули 

ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии кишварҳои Осиё ва Аврупо табдил 

меёбад. Аз расми 3.2 бармеояд, ки Бонки Осиёии Рушд шаш долони транзитӣ 

таҳия кардааст, ки чортои он аз қаламрави кишвари мо мегузаранд. 

Долони аввал Аврупо ва Осиёи Шарқӣ, дувум Баҳри Миёназамин ва 

Осиёи Шарқӣ, севум Федератсияи Русия, Шарқи Наздик ва Осиёи Ҷанубиро 

мепайвандад, чорум Федератсияи Русия бо Осиёи Шарқӣ, долони панҷум 

Осиёи Шарқӣ, Шарқи Наздик ва Ҷанубро мепайвандад. Долони охирини 

шашуми транзитӣ Осиё ва Аврупо, Шарқи Наздик ва Осиёи Ҷанубиро 

мепайвандад. 
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Тавре ќайд кардем, долонҳои дувум, сеюм, панҷум ва шашум аз 

қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон мегузаранд. Долони дувум тавассути 

қаламрави Тоҷикистон ва дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ Чин ва Туркияро 

мепайвандад. Ин долон на танҳо аз роҳи автомобилгард ва роҳи оҳан, балки 

аз роҳҳои баҳрӣ аз қаламрави Гурҷистон ва Озарбойҷон мегузарад. 

Долони сеюм, ки аз қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла 

тавассути қаламрави Тоҷикистону Афғонистон мегузарад, Федератсияи 

Русияро бо кишварҳои халиҷи Форс мепайвандад. Долони панҷум пайванди 

байни Чин ва давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Ҷанубиро таъмин мекунад. Ин 

долон коридори мустақими транзитӣ бо иқтидори бузург барои интиқоли 

молҳои гуногун, аз ҷумла масолеҳи сохтмонӣ, маҳсулоти кишоварзӣ ва 

саноатӣ ба ҳисоб меравад. 

Долони шашум Аврупоро бо Шарқи Наздик ва Осиё мепайвандад. Ин 

долон яке аз дарозтарин долонҳои транзитӣ мебошад, ки аз Русия ва 

кишварҳои Осиёи Марказӣ оғоз шуда, ба қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ворид мешавад. 

Ҳамин тариқ, долони CAREC, ки аз ҷониби БОР таҳия шудааст, доираи 

васеи имкониятҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва сармоягузориро барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон фароҳам меорад. Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистонро созмонҳои 

байналмилалӣ ҳамчун кишвари дорои захираҳои бойи табиӣ ва кишвари 

транзитӣ эътироф кардаанд. Барои кишварҳои пешрафта Тоҷикистон ва 

дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ низ таъминкунандагони асосии ашёи хом 

ба ҳисоб мераванд. Аз ин лиҳоз, аз имконоти транзитии кишвар дар самти 

рушди истеҳсоли молҳои ивазкунандаи воридот ва содиротӣ самаранок 

истифода бурдан зарур аст. 

Бояд тазаккур дод, ки ба ҷуз аз ин лоиҳа, дигар лоиҳаҳои азим барои 

густариши рушди потенсиали транзитии кишвар мавҷуданд, ки бевосита ба 

рушди равандҳои ҳамгироӣ ва таҳкими робитаҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар 

минтақа мусоидат мекунанд.  
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Яке аз афзалиятҳои рушди ҳамкориҳои мутақобилан судманди Осиё ва 

Аврупо барномаи TRASEKA мебошад. Бояд қайд кард, ки муҳимтарин 

самти ҳамкории иқтисодӣ ва ҳамгироии кишварҳо дар доираи СҲШ 

истифодаи муштараки оқилонаи об, энергия ва дигар захираҳои табиии 

минтақа мебошад. 

Ҷустуҷӯи минтақаҳои тиҷорати байниҳамдигарии судманд, ҷалби 

сармояи хориҷӣ ба таъсиси системаи ягонаи нақлиётии TRASEKA 

(барқарорсозии "Роҳи бузурги абрешим"), таъмини баромадҳои нави 

кишварҳои иштирокчӣ ба Ховари Миёна ва бозори ҷаҳон, инчунин, як самти 

афзалиятноки ҳамкории мутақобилан судманд ва иқтисодии кишварҳои 

СҲШ ба ҳисоб меравад.147 

TRASEKA барномаест, ки дар асоси Эъломияи Брюссел соли 1993 бо 

иштироки кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Қафқоз сохта шудааст. Минбаъд 

Украина, Муғулистон ва Молдова ва сипас Эрон ба ин барнома ҳамроҳ 

шуданд. Ҳадафи барномаи TRASEKA рушди долони нақлиётӣ ва пайвастани 

кишварҳои Осиёи Марказӣ бо Аврупо тавассути Қафқоз, Баҳри Сиёҳ ва 

Каспий мебошад. Таҳияи муштараки барномаи TRASEKA, CAREC ва 

Камарбанди иқтисодии Роҳи Абрешим як шабакаи наќлиётии глобалиро 

ташкил менамояд. 

Ба аќидаи Президенти Ҷумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон, барои 

СҲШ таҳияи лоиҳаҳои манбаъҳои барқароршавандаи энергия, алалхусус 

гидроэнергетика муҳим аст, зеро онҳо дар рушди иқтисодии СҲШ саҳми 

назаррас мегузоранд ва инчунин, қисми ҷудонашавандаи лоиҳаҳои 

ташаббуси иқтисодии Роҳи Абрешим мебошанд. Долони нақлиётии кунунии 

Тоҷикистон - Чин, аз нуқтаи назари роҳбари Ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳм дар 

рушди неруи СҲШ мебошад.148 

                                                           
147 Быков А.И. Экономическое сотрудничество в рамках ШОС: основные направления и перспективы 
развития. Автореф….к.э.н. по специальности 08.00.14. Москва, 2010. С.13.  
148 Проекты по возобновляемым источникам энергии важны для ШОС – Президент Таджикистана // CA-
News. – URL: http://ca-news.org /news:1191567 Санаи мурољиат: 21.08.2019. 

http://ca-news.org/
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Ќайд кардан зарур аст, ки, ҳадафи таъсиси Роҳи нави Абрешим ба 

ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва ташаккули долони ягонаи нақлиётии 

системаи нақлиётии СҲШ нигаронида шудааст. 

Тавре ки борҳо қайд кардем, қаламрави умумии кишварҳои узви СҲШ 

беш аз 34 миллион км мураббаъ аст, яъне 61% ҳудуди Евразияро ташкил 

медиҳад. Потенсиали умумии демографии он ќариб нисфи аҳолии ҷаҳон аст 

ва иќтидори иқтисодии он пурќувваттарин пас аз Иёлоти Муттаҳидаи 

Амрико, иқтисоди ҶМЧ-ро дар бар мегирад149.  

Албатта, чунин иќтидор барои рушди низоми нақлиётии кишварҳои 

узви СҲШ ва табдили кишварҳои Осиёи Марказӣ, бахусус Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ заминаи устувори молиявӣ ва 

инфрасохторӣ мегузорад. 

Аз нуќтаи назари предмети тадќиќот бояд қайд кард, ки СҲШ ҳамчун 

як созмони байналмилалии минтақавии шакли нав кафолати татбиқи 

лоиҳаҳои бузурги сармоягузорӣ ва инчунин, кафили рушди иқтисодӣ дар 

қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ шуда истодааст. Дар айни замон 

мантиқан хулоса баровардан дуруст аст, ки СҲШ ҳамчун платформаи 

ҳамкории мутақобилан судманд барои ҳалли масъалаҳои доираи васеи 

ҳамкориҳои созанда шароити бузург ва мусоид фароҳам меорад. Ин ҷо сухан 

дар бораи рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ, ҷалби сармоя, рушди 

инфрасохтор, нақлиёт ва коммуникатсия, рушди потенсиали транзитӣ ва 

бахши энергетика меравад. 

Илова бар ин, дар доираи барномаи СҲШ якчанд лоиҳаҳои 

коммуникатсионӣ идома доранд. Пешбинї карда шудааст, ки кор дар бобати 

ташкил ва кор фармудани долонњои наќлиётї дар минтаќа пурзўр карда 

шавад. Таъсиси системаи ягонаи коммуникатсионӣ ба кишварҳои Осиёи 

Марказӣ имкон медиҳад, ки бо кишварҳои дигари Аврупо ва Осиё ҳамгиро 

                                                           
149Офис-группа ШОС БРИКС Уфа 2015 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ufa2015.ru/. 
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шаванд ва ба рушди тиҷорати байнидавлатӣ чи дар минтақа ва чи дар арсаи 

байналмилалӣ такони ҷиддӣ бахшанд. 

Ҳамкории минбаъдаи шарикон дар ин самт, мавҷудияти хатсайрҳои 

боэътимоди нақлиётӣ ва таъсиси марказҳои логистикӣ ба рушди минбаъдаи 

иҷтимоию иқтисодии кишварҳои минтақа мусоидат хоҳад кард.150 

Барои дарки дурусти масъала бояд қайд кард, ки дар доираи рушди 

стратегии дарозмуддат Ҷумҳурии Тоҷикистон чаҳор ҳадафи стратегиро 

амалӣ мекунад, ки яке аз муњимтарини онњо, аз бунбасти коммуникатсионӣ 

баромада, мубаддал шудан ба кишвари транзитӣ ва рушди устувори саноатӣ 

мебошад. Ин ҳадафҳои кишвар ба фаъолияти ҷомеаи ҷаҳонӣ ва махсусан ба 

афзалиятҳои сиёсати СҲШ мувофиқат мекунанд. 

Кишварҳои Осиёи Марказӣ, алалхусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба баҳр 

роҳ надоранд ва дар тавсеаи имкониятҳои нақлиётӣ душворӣ мекашанд, дар 

ҳоле ки Русия ва Чин, ки соҳилҳои баҳрӣ доранд, ҳанӯз ҳам бояд системаҳои 

нақлиётии худро густариш диҳанд ва долонҳои нақлиётиро дар самти 

Шимол-Ҷануб мустаҳкам кунанд.151 

Татбиқи потенсиали транзитӣ барои рушди равандҳои ҳамгироӣ ва 

шомилшавии муваффақонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди ҷаҳонӣ 

имкон фароҳам меорад. Шарти муҳимтарини таъмини рушди устувор дар 

марҳилаи кунунӣ, инчунин, рушди системаҳои нақлиёт ва тавсеаи 

имкониятҳои нақлиётӣ мебошад. 

Ташаккули коммуникатсияи муосири нақлиётӣ дар фазои СҲШ 

ҳамкории мутақобилан судманд ва созандаро тақвият мебахшад ва фазои 

ягонаи иқтисодиро барои ҳаракати озоди молҳо, хидматҳо, қувваи корӣ, 

инчунин, истифодаи оқилонаи захираҳои молиявӣ ва сармоягузорӣ тақвият 

мебахшад. Агар мо ба ин давлатҳои нозирро илова кунем ва якҷоя як қатор 

                                                           
150 Воронина Т.В. Приграничные сотрудничества как форма нового регионализма в глобальном 

экономическом пространстве. Вестник Волгоградского государственного университета. Сер.3, Экон.экол. 

2010. № 2(17) С.65. 

151 Кузьмина Е.М. Геополитика Центральной Азии - М.: Наука, 2007. С. 150. 
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лоиҳаҳоро таҳия созем, пас метавон гуфт, ки СҲШ дар љањон тараќќиёти 

истисноиро пайдо мекунад.152 

Бо рушди имкониятҳои нақлиётӣ ва коммуникатсия, кишварҳои узви 

СҲШ на танҳо муносибатҳои мутақобиларо тақвият медиҳанд, балки 

ҳамкории судмандро бо дигар кишварҳои ҷаҳон ба роњ мемонанд. Бо таъсиси 

шабакаи ягонаи коммуникатсионӣ дар қаламрави ин созмон кишварҳои 

СҲШ дар назди худ мақсад гузоштанд, ки як долони нақлиётиро созмон 

дињанд, ки барои афзоиши гардиши савдои хориҷї ҳамчун омили рушди 

муносибатҳои иқтисодӣ дар марҳилаи кунунӣ ҳавасманд шаванд. Истифодаи 

қаламрави кишварҳои ОМ, аз ҷумла қаламрави Тоҷикистон ҳамчун долони 

транзитӣ метавонад ба манбаи иловагии пур кардани буҷети давлатӣ табдил 

ёбад. 

Умуман, дар доираи рушди ҳамкориҳои нақлиётӣ ҷонибҳо ният доранд, 

ки минбаъд ба таҳкими алоқаҳои зерсохтори нақлиётӣ, фароҳам овардани 

шароити мусоид ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак оид ба рушди долонҳои 

нақлиётию транзитии байналмилалӣ ва эҷоди самарабахш чораҳои амалӣ 

андешанд.153 

Бидуни муҳокима дар бораи омилҳои мушаххаси рушди иқтисодӣ мо 

метавонем ба таври возеҳ изҳор кунем, ки тавсеаи имкониятҳои нақлиётӣ 

барои ҳамаи иштирокчиёни раванди Шанхай ҳамчун муҳимтарин самти 

ҳамкории мутақобилан судманд арзёбӣ мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 

баъзе кишварҳо барои ба баҳр баромадан бевосита роњ надоранд, дар ҳоле ки 

Русия, Чин, Ҳиндустон ва Покистон соҳилҳои баҳрӣ доранд. 

Инчунин, кишварҳои Осиёи Марказӣ дар тавсеаи имконоти иртиботот 

мушкилот доранд, дар ҳоле ки кишварҳои соҳилҳои баҳрӣ барои тавсеаи 

долонҳои нақлиётӣ манфиатдоранд. Аз ин рӯ, тавсеаи имкониятҳои нақлиётӣ 

                                                           
152 Сериклиева А.Н. Социально-экономическая деятельность Китайской Народной Республики в 
Шанхайской организации сотрудничества. Дисс… доктора философии (PhD) 6D020900-
Востоковедение.Алматы-2013. С.179.  
153 Р. Алимов. Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы.  Москва-2017. 
С.86. 
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дар самти Шимол-Ҷануб, Ғарб-Шарқ дурнамои истисноии таҳкими равобити 

тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузории кишварҳои СҲШ-ро дорад. 

Ҳамин тариқ, дар асоси тањлилњои дар боло зикргардида оид ба 

потенсиали транзитии кишвар, мо метавонем чунин хулоса барорем, ки 

мавқеи ҷуғрофии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои чорроҳаи ҳаракати 

тиҷорат аст, дар ҳамбастагии ду ҷаҳони Ғарб ва Ислом ҷойгир аст, ҳамчун 

пули интиқоли молу воситаҳои нақлиёт байни кишварҳои Шимол-Ҷануб ва 

Ғарби Шарқӣ хизмат кунад. Хусусияти ҷойгиршавии ҷуғрофии Тоҷикистон 

ба рушди инфрасохтори нақлиётие, ки Осиё ва Аврупоро мепайвандад, 

мусоидат мекунад. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои потенсиали бузурги транзитӣ 

мебошад, зарур аст, ки ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодиро на танҳо бо 

кишварҳои ҳамсоя ва сарҳадӣ тақвият бахшад, балки иқдомҳои амалии ба 

тавсеаи имконоти транзитии ин кишвар нигаронидашударо мустањкам 

намояд. Ќаламрави Тоҷикистон имрӯз ба яке аз долонҳои нақлиётӣ табдил 

гаштааст, ки кишварҳои ҳамсояро бо шоҳроҳҳои нав, пулҳо ва роҳи оҳан 

мепайвандад. 

Илова бар ин, Тоҷикистон имрўз бо имконоти беҳтари транзитӣ бо 

долонҳои нақлиётии байналмилалӣ робита дорад. Долонҳои байналмилалии 

нақлиётӣ, ки дар доираи барномаҳои ТРАСЕКА, ЕврАзЭС, CAREC, 

Иттиҳоди Аврупо ва СҲШ ҷиҳати татбиқи потенсиали нақлиётии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон амалӣ мешаванд, ба манбаъ ва омили асосии рушди ҳамкориҳои 

созанда табдил меёбанд. 

Аз ин лиҳоз, табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кишвари 

транзитӣ самти афзалиятноки сиёсати хориҷии иқтисодӣ мебошад. Таҳлили 

инфрасохтор ва имконоти транзитӣ нишон медиҳад, ки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон на танҳо манбаи об ва гидроэнергетика, балки њамчун пули 

транзитии пайвасткунандаи Шарқ бо Ғарб арзёбї мегардад. 
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3.3. Татбиќи иќтидори энергетикии Љумњурии Тољикистон дар доираи 

рушди њамкорињои мутаќобилан судманди давлатњои СЊШ  

Дар шароити рушди илму техника захираҳои энергетикӣ ба яке аз 

молњои асосї табдил ёфта, ҳамчун асоси рушди технологияҳои пуршиддат ва 

пешрафти техникӣ хизмат мекунанд. Ѓайр аз ин, захирањои энергетикї барои 

вусъат додани муносибатњои истењсолї, истихрољи маъданњое, ки кишвар аз 

онњо бой аст ва умуман барои њалли бисёр проблемањои иљтимоиву иќтисодї 

зарур аст. Аз ин рӯ, тамоми кишварҳои аъзои СҲШ барои амалӣ намудани 

вазифаҳои асосии ҳамкориҳои иқтисодӣ, аз қабили соҳањои энергетика ва 

системаҳои нақлиёт талош мекунанд. 

То чӣ андоза оқилона ба рушди соҳаи энергетика, ташкили 

муносибатҳои мутамаддини захираҳои энергетикӣ муносибат кунем, на танҳо 

сатҳи ҳамгироии мо, балки муносибатҳои байнидавлатии созмон, дар маҷмуъ 

аз он вобастагї пайдо мекунад.154 

Захираҳои энергетикӣ, ки дар сохтори захираҳои табиии Тоҷикистон 

ҷойи махсусро ишғол мекунанд, бо кумаки таҳкими равобити тиҷоративу 

иқтисодӣ низ метавонанд ба манбаи иловагии пур кардани буҷети давлатӣ 

табдил ёбанд. Кишварҳои узви СҲШ, ки истеъмолкунандагони асосии 

энергияи тоза ба ҳисоб мераванд, дар истифодаи пурра ва оқилонаи сарвати 

ин кишвар саҳм мегузоранд. 

Кишварҳои аъзои СҲШ аҳаммияти калидии энергетикиро дарк карда, 

барои рушди бомуваффақияти иқтисодиёт ва фароҳам овардани шароити 

мусоид азми худро дар тањкими густариши минбаъдаи ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд изҳор мекунанд.155 

Вобаста ба масъалаи мазкур бояд ќайд кард, ки якбора се кишвари 

СҲШ - Ҳиндустон, Русия ва Чин дар рейтинг пешсафанд, аз рӯи иқтидори 

манобеи барқароршавандаи энергия ба кишварҳои пешсафи ҷаҳонӣ шомил 

                                                           
154  ДилшодиН. Развитие торгово-экономического сотрудничества в условиях региональной интеграции. 
Дисс….к.э.н. по специальности 08.00.05. Душанбе, 2014. С.142. 
155  Екатеринбургская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. г. 
Екатеринбург, 16 июня 2009 года. С.2. 
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шудаанд. Дар соли 2021 иқтидори умумии энергияи барқароршавандаи Чин 

аз 1000 ГВт гузашт, ки 43,5% иқтидори умумии тавлиди неруи барқи 

кишварро ташкил медиҳад. Нисбат ба соли 2015 ин нишондињанда 10,2% зиёд 

мебошад.156 

Ба гуфтаи Оҷонсии байналмилалии энержӣ, Чин дар панҷ соли оянда аз 

рўйи ин нишондиҳанда пешсафи ҷаҳон боқӣ хоҳад монд. Бояд гуфт, ки зиёда 

аз 90 фоизи тамоми энергияи электрикї дар Ќирѓизистон ва 98 фоизи 

Тољикистон дар неругоњњои барќии обї хосил карда мешаванд. 

Зимнан, иқтидори энергияи оби Тоҷикистон аз истеъмоли имрӯзаи 

неруи барқ дар саросари Осиёи Марказӣ се маротиба бештар аст. Барномаи 

ҳамкории кишварҳои узви СҲШ дар соҳаи истифодаи манбаъҳои 

барқароршавандаи энергия бо мақсади таъмини пешбурди минбаъдаи 

технологияҳои «сабз» ва аз ҷиҳати экологӣ тоза, инчунин, равишҳои фарогир 

ба рушди иҷтимоӣ дар асоси татбиқи Барномаи “Камарбанди сабз”, ки соли 

2021 дар нишасти СЊШ дар Душанбе қабул шудааст, татбиќ мегардад.157 

Рушди ҳамкориҳои кишварҳои СҲШ дар соҳаи энергетика ба таъмини 

рушди иқтисодӣ ва субот дар минтақа мусоидат мекунад, зеро ба СҲШ 

кишварҳое дохил мешаванд, ки нафт ва истеъмолкунандагони бузурги ин 

маҳсулотро таъмин мекунанд. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки кишварҳои узви 

СҲШ имрӯз чаҳоряки захираи ҳаҷми нафти ҷаҳонро дар ихтиёр доранд. 

Тибқи маълумоти коршиносони чинӣ, дар соли 2020 эҳтиёҷоти Чин ба нафт 

аз 380 то 400 миллион тонна ва бо истихроҷи нафти худ ҳамагӣ 170-180 

миллион тонна буд. 

Аъзои СҲШ таъкид мекунанд, ки дар доираи СҲШ ҳоло ҳам имкон 

дорад, ки тавозуни устувори энергетикӣ байни кишварҳои истеҳсолкунанда 

ва истеъмолкунанда ба даст ояд, зеро талабот ба ҳаҷми захираҳои мавҷуда 

                                                           
156 Р.Алимов. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html. Санаи мурољиат 18.08.2022. 
157 Р.Алимов. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html. Санаи мурољиат 18.08.2022. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html
http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html
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мувофиқат мекунад ва байни ду категорияи кишварҳо кишварҳои сеюми 

транзитӣ вуҷуд надоранд.158  

Аз ин лињоз, дарк кардан зарур аст, ки худи давлатњои аъзои СЊШ њам 

истењсолкунанда ва њам истеъмолкунандаи асосии энергетика ба шумор 

мераванд, ки дар чунин шароит дар ќаламрави созмон рушд додани бозори 

бузурги муассири глобалии энергетикї ќобили ќабул шуморида мешавад.  

Таҷрибаи муосири ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки дар шароити номуайянӣ 

танҳо кишварҳое метавонанд аз ин марҳила ба таври муътадил гузаранд, ки 

потенсиали худро дар чорчӯбаи гурӯҳбандии минтақавии ҳамгироӣ 

самаранок истифода баранд. Ин ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низ дахл дорад, ки 

дар чорроҳаи кишварҳои Осиёи Марказӣ ҷойгир буда, дорои захираҳои 

бузурги дастнорас, истеҳсол ва содироти молҳои стратегӣ, бахусус неруи 

барқ мебошад. 

Тибқи пешгӯии коршиносон, дар қаъри замини Тоҷикистон 113,1 

миллион тонна нафт, 863 миллиард метри мукааб газ ва 36 миллион тонна 

конденсати газ мавҷуд аст. Дар тарафи љанубу ѓарбии кишвар 80,8% тамоми 

захирањои нефту гази мамлакат, 19,2% боќимонда дар шимоли Тољикистон 

чой гирифтааст.159 

Дар Тоҷикистон захираҳои энергетикӣ дар сохтори захираҳои табиӣ 

ҷойи махсусро ишғол мекунанд. Имкониятхои захирахои энергетикии 

мамлакат дар чадвали 3.6 оварда шудаанд. 

Љадвали 3.6. - Иќтидори энергетикии Љумњурии Тољикистон 

Намуди 
энергетика 

Иќтидор 
 

Захирањои 
гидроэнергетикї 

Захираҳои эҳтимолӣ дар як сол 527 миллиард кВт / соат арзёбӣ 

мешаванд. Иқтидори гидроэнергетикӣ дар як сол 317,82 миллиард 
кВт/соатро ташкил медиҳад. 

Сӯзишвории 
карбогидрид 
 

Захираи нафту газ 1033 миллион тонна сўзишвории стандартиро 
ташкил медихад. Ин мусоидат мекунад, ки аз Ҷумҳурии Тољикистон 

дар як сол 450-500 ҳазор тонна маҳсулоти нафтӣ ва 650-700 миллион 

м3 гази табиӣ содир карда шавад. 

                                                           
158  . Фадеева И.А. Современное состояние и перспективы развития экономического сотрудничества стран-
членов ШОС. Дисс...к.э.н. 08.00.14. Москва-2013. С.88.  
159 Махадёров Б.Х. Энергетические ресурсы Таджикистана: использование в совместных интересах. 
Исмоилов М.М., https://hgu.tj/en/news/media/item/147.html. Санаи мурољиат 04.04.2021. 

https://hgu.tj/en/news/media/item/147.html
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Идомаи ҷадвали 3.6. 

Намуди 
энергетика 

Иќтидор 
 

Энергияи 
офтобї 

Давомнокии солонаи офтоб дар ҳудуди ҷумҳурӣ аз 2000 то 3000 соат 

дар як солро ташкил медиҳад. Дар як сол 280-330 рӯзи офтобї мавҷуд 

аст, 60-80% эҳтиёҷоти аҳолии кишвар дар 10 моҳ дар як сол 

метавонад бо энергияи офтобӣ таъмин карда шавад. 
Энергияи 
геотермалї 

Обҳои гарм дар Помир маъмуланд. Дар ВМКБ зиёда аз 40 манбаъ ба 
қайд гирифта шудааст. Инҳо обҳои гармидиҳии карбондор (то 4 г/л) ё 

каме минералӣ (то 1 г/л) мебошанд. 
Энергияи 
шамолї 

Дар кишвар суръати шамол асосан аз 1,2 то 2,3 м/с мевазад 

Биоэнергия Ночиз 
Сарчашма: Тањияи муаллиф  

Дар асоси тањлили љадвали 3.6 метавон гуфт, ки навъи асосии 

энергетикї дар кишвар мањз захирањои гидроэнергетикї мебошанд. Соҳаи 

гидроэнергетикаи минтақа барои рушди иқтисоди миллии кишвар ояндадор 

ба ҳисоб меравад. Намудњои дигари захирањои энергетикї, чи тавре ки аз 

чадвали 3.6 дида мешавад, дар Тољикистон мављуданд, вале дар марњилаи 

кунунї онњо варианти алтернативии рушди неруи энергетикии кишвар шуда 

наметавонанд. 

Илова бар ин, Тоҷикистон аз рӯйи захираҳои гидроэнергетикӣ дар 

байни кишварҳои Осиёи Марказӣ мавқеи пешсаф ва аз ҷиҳати захираи 

гидроэнергетикӣ дар ҷаҳон ҷойи ҳаштумро ишғол мекунад. Дар байни 

кишварҳои ИДМ Тоҷикистон пас аз Русия дар ҷойи дувум аст. 

Захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон нисбат ба тавлиди солонаи 

неруи барқ дар тамоми минтақаи Осиёи Марказӣ беш аз 2 баробар зиёданд, 

ки 130,5 миллиард кВт/соатро ташкил медиҳанд ва ин 56 фоизи истеъмоли 

умумии захираҳои аввалияи энергетикии Осиёи Марказӣ, аз ҷумла газ, нафт 

ва ангишт мебошад.160 

Иќтидори захираҳои гидроэнергетикӣ дар як сол 527 миллиард кВт / 

соат, аз ҷумла иқтидори техникии гидроэнергетикӣ 317,82 миллиард кВт / 

соат арзёбӣ карда мешаванд. Аҳолии Тоҷикистон 0,1% аҳолии ҷаҳонро 

ташкил медиҳад, 4% иқтидори гидроэнергетикии ҷаҳон дар ин љо мутамарказ 

                                                           
160 Рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов в Центральной Азии. - М., 
Специальная Программа ООН для экономик Центральной Азии «СПЕКА», 2002.   
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шудааст. Тоҷикистон аз рӯи захираҳои мушаххаси худ ба як воҳиди қаламрав 

дар ҷойи аввал, аз рӯи захираҳои мушаххас ба ҳар сари аҳолӣ дар ҷойи сеюм 

аст.161 

Дар Тоҷикистон дар баробари захираҳои гидроэнергетикӣ мавҷудияти 

сӯзишвории карбогидрид низ мушоҳида мешавад. Мамлакат захирањои ками 

нафту гази табиї дорад. Захираи нафту газ 1033 миллион тонна сўзишвории 

стандартиро ташкил медињад. Барои афзалият додани ин бахш на танҳо 

хароҷоти зиёди молиявӣ, мавҷудияти мутахассисони баландихтисос, 

технологияњои муосир, балки ҷалби сармояи хориҷӣ низ лозим аст. Сухан 

дар бораи он меравад, ки дар ин марњилаи тараќќиёт дар шароити кўњистон 

истихрољи нафту газ барои иштирокчиёни бозор хеле гарон аст. Вобаста ба 

ин, дар оянда рушди ин бахш ба назар гирифта мешавад. 

Инчунин, бояд гуфт, ки захираҳои зиёди ангишт дар кишвар метавонад 

алтернативаи гази табиӣ гардад. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 40 кони 

ангишт ба қайд гирифта шуда, захираҳо 4 миллиард тонна ҳисоб карда 

мешаванд, ки татбиқи онҳо ба рушди хоҷагии халқи кишвар такони нав 

мебахшанд. Аз тарафи дигар, хеле зиёд шудани истихрољи ангишт ба муњити 

зист таъсири манфї расонда метавонад, ки ин ба маќсадњои стратегии 

тараќќиёти минбаъдаи хољагии халќ мухолиф аст. 

Илова ба сӯзишвории карбогидрат кишвар метавонад аз энергияи 

офтобӣ низ самаранок истифода барад. Барои ин дар мамлакат шароити 

мусоид мављуд аст. Тавре ки аз ҷадвали 16 бармеояд, давомнокии солонаи 

офтоб дар ҳудуди ҷумҳурӣ аз 2000 то 3000 соат дар як солро ташкил медиҳад. 

Дар як сол 280-330 рӯзи офтобї мавҷуд аст, 60-80% эҳтиёҷоти аҳолии кишвар 

дар 10 моҳ дар як сол метавонад бо энергияи офтобӣ таъмин карда шавад. 

Энергияи офтобро барои хушконидани меваю сабзавот, гарм кардани об, 

таъминоти об ва ғайра истифода бурдан мумкин аст. 

                                                           
161 Бобоев Ф.Д. Экономические механизмы  устойчивого энергетического развития Республики 
Таджикистан. Дисс... к.э.н.,08.00.05. Душанбе 2019. С.120.  
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Энергияи геотермалӣ боз як манбаи ояндаи энергия дар кишвар 

мебошад. Дар ВМКБ зиёда аз 40 манбаъ ба қайд гирифта шудааст. Инҳо оби 

минералӣ (то 4 г / л) ё каме минерализатсияшуда (то 1 г / л) мебошанд. Обҳои 

гарм асосан барои эҳтиёҷоти тиббӣ, гарм кардани соҳаҳои гуногуни хоҷагии 

халқ, гарм кардани гармхонаҳо ва ғайра истифода мешаванд. Дар баробари 

обҳои геотермалии Ҷумҳурии Тоҷикистон, минтақаҳои кӯҳӣ барои рушди 

энергияи бод шароити мусоид доранд. 

Чунончи таљриба нишон медињад, ба вуљуд овардани энергияи шамол 

танњо дар суръати баланди шамол имконпазир аст. Ин навъи энергия низ 

манбаи аз ҷиҳати экологӣ тоза ҳисобида мешавад ва танҳо дар манотиқи 

кӯҳистони Тоҷикистон ҳамчун манбаи алтернативии энергия истифода 

мешавад. 

Тавре маълумоти ҷадвали 3.6 нишон медиҳанд, биоэнергетика дар 

марҳилаи рушди кунунї барои кишвар омили на он ќадар муҳими рушди 

соҳаи энергетика маҳсуб мешавад. Дуруст дарк кардан лозим аст, ки фаќат 

дар сурати тараќќї додани чорводорї самаранок истифода бурдани энергия 

мушоњида карда мешавад. Аммо дар ин марҳилаи рушди иқтисоди миллӣ, 

бахусус чорводорӣ, истифодаи ин навъи энергия дар кишвар пешбинӣ 

нашудааст ва танҳо пас аз таъмини амнияти озуқаворӣ ва афзоиши назарраси 

саршумори чорво дар оянда, ба мисли дар кишварҳои пешрафта онҳо 

метавонанд ҳамчун манбаи иловагии энергия истифода шаванд. 

Имрӯз, тавре ки аз таҳлили муаммои баррасишаванда бармеояд, яке аз 

афзалиятҳои рушди ҳамкориҳои байниминтақавӣ соҳаи захираҳои 

гидроэнергетикӣ мањсуб меёбад. Дар байни давлатњои Осиёи Марказї аз 

рўйи иќтидори гидроэнергетикї Љумњурии Тољикистон љои аввалро ишѓол 

менамояд. 
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Љадвали 3.7. - Истеҳсол ва истифодаи неруи гидроэнергетикӣ дар кишварҳои 

Осиёи Марказӣ 

Кишвар  Иќтидори 

гидроэнергия, 

млрд кВтс./с  

Истифодаи иќтидори 

гидроэнергетика, %  

Сањми 

гидропотенсиал 

ОМ, %  

Тољикистон 317 5 69 

Кирѓизистон  99 11 22 

Ќазоќистон 27 30 6 

Узбекистон  15 47 3 

Туркманистон  2 0 0 

Њамагї  460 10 100 

Сарчашма. Коркарди муаллиф дар асоси: Бобоев Ф.Д. Экономические механизмы 

устойчивого энергетического развития Республики Таджикистан: диссер. к.э.н.: 08.00.05 / 

Душанбе, 2019.-С.121. 

Ҳамин тариқ, дар марҳилаи мазкури омӯзиш мо гуфта метавонем, ки 

захираҳои гидроэнергетикии кишвар самтҳои мусоидтарини рушди иқтисоди 

миллӣ мебошанд. Аз ин рӯ, рушди захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҷумҳурӣ 

самти ояндадор барои рушди энергетикаи ватанӣ ба ҳисоб меравад. 

Тоҷикистон дар соҳаи гидроэнергетика дорои потенсиали назаррас аст, 

ки то ҳол пурра татбиқ карда нашудааст. Ҳаҷми умумии захираҳои 

гидроэнергетикӣ 527 миллиард киловатт-соат пешбинӣ шудааст ва кишвари 

мо ба Узбекистон, Қирғизистон ва Афғонистон неруи барқ содир мекунад. 

Пас аз пурра ба кор даромадани НОБ-и азим ва баландтарин дар ҷаҳон 

“Роғун” кишвар ба Покистон неруи барқ содир хоҳад кард.162 

Тоҷикистон на танҳо аз захираҳои табиӣ бой аст, балки дорои 

захираҳои гуногун, бахусус захираҳои гидроэнергетикӣ мебошад. Аз рӯи ин 

нишондиҳанда, тавре ки дар боло қайд кардем, кишвар дар ҷаҳон дар ҷойи 

ҳаштум аст. 

Аз рӯйи иқтидори гидроэнергетикӣ ба ҳар сари аҳолӣ (87,8 ҳазор 

кВт/соат ба њар як нафар) Тоҷикистон дар ҷойи дуюм ва аз рӯйи захираҳои 

                                                           
162 Энергетика Таджикистана. https://ru.wikipedia.org/wiki/. Санаи мурољиат 04.04.2021. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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эҳтимолии гидроэнергетика дар як километри мураббаъ (3682,7 ҳазор 

кВт/соат дар як сол/км2) дар ҷаҳон ҷойи аввалро ишғол мекунад ва аз 

мамлакатхои дигар хеле пеш гузаштааст. Саноати энергетикӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 80-90% ва бештар аз он ба захираҳои гидроэнергетикӣ асос 

ёфтааст.163 

Тибқи арзёбии созмонҳои байналмилалӣ, Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

тавлиди неруи барқи аз ҷиҳати экологӣ тоза дар ҷаҳон ҷойи шашумро ишғол 

мекунад. Пас аз ба кор даровардани иншооти нав, аз ҷумла Роғун, он дувум ё 

севумин бузургтарин тавлидкунандаи энергияи барқароршаванда дар ҷаҳон 

хоҳад шуд.164 

Аз ин рў, барои Љумњурии Тољикистон татбиќи иќтидори 

гидроэнергетикї дар доираи барномањои СЊШ шарти зарурии рушди 

муносибатњои байнидавлатї ва њамгирої ба иќтисодиёти љањонї мегардад. 

Кишварҳои калони узви СҲШ, ба монанди Чин, Ҳиндустон, Покистон, 

инчунин Эрон ва Афғонистон ба неруи барқи арзон ниёз доранд ва танҳо 

Тоҷикистон қодир аст дар заминаи захираҳои бузурги гидроэнергетикӣ 

тавлид кунад ва ниёзи онҳоро ба неруи барқ таъмин намояд. 

Яке аз вазифаҳои асосии Чин, Ҳиндустону Покистон таъмини бефосила 

бо захираҳо, пеш аз ҳама, бо энергия мебошад. Комплекси сӯзишворию 

энергетикӣ дар иқтисодиёти Русия ва Қазоқистон нақши калидӣ мебозад.  

Ҳамин тариқ, дар соли 2019 маҳсулоти сӯзишворӣ ва энергетикӣ 62,1% 

содироти Русия ва 67,1%-и Қазоқистонро ташкил дод. Дар ҳамаи кишварҳои 

узв, инчунин, ба рушди энергияи тоза, рушди манбаъҳои барқароршавандаи 

энергия таваҷҷуҳи зиёд зоҳир карда мешавад. Аз ин рӯ, ҳамкорӣ дар бахши 

энергетика, аз ҷумла тавассути иштирок дар коркарди муштараки захираҳо 

                                                           
163 Кандиерова Д.О. Теоретические вопросы развития и особенности интеграционных процессов стран с 
переходной экономики. Дисс… д.э.н. 08.00.01. Душанбе,2007. С.271. 
164Пайёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 26.12.2018. 
ш.Душанбе. С.16. 
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ва бунёди инфрасохтори интиқоли онҳо омили муҳими рушди ҳамкориҳои 

иқтисодӣ дар доираи СҲШ мебошад.165 

Чин, Ҳиндустон ва Покистон ба дарёфти дастрасӣ ба манобеи нафту 

газ, гидроэнергетика ва ашёи хом ва инчунин таъсиси каналҳои муассири 

интиқол аз Русия ва Қазоқистон манфиатдор ҳастанд. Ин иштироки 

кишварҳои СҲШ-ро дар лоиҳаҳои истихроҷи нафту газ ҳавасманд мекунад.166 

Бояд қайд кард, ки Тоҷикистон метавонад дар доираи СҲШ иқтидори 

энергетикии худро самараноктар истифода барад. Яке аз муҳимтарин 

ниҳодҳои СҲШ, ки метавонад барои рушди соҳаи энергетика инфрасохтори 

мустаҳкам ва заминаи молиявӣ гузорад, мањфили энергетикии СҲШ 

мебошад. 

Таъсиси мањфили энергетикии СҲШ бори аввал соли 2006 дар Шанхай 

аз ҷониби кишвари Русия дар нишасти ин созмон пешниҳод шуда буд. 

Ҳадафи аслии маҳфили энергетикии СҲШ ҳамоҳангсозии стратегияҳои 

миллии энергетикии ширкаткунандагони раванди Шанхай дар заминаи 

ризоияти густурдаи кишварҳои узви ин созмон мебошад. 

Дар нахустин нишасти мањфили энергетикӣ дар соли 2014 дар Остона 

самтҳои ояндадори рушди ҳамкориҳои энергетикӣ миёни кишварҳои узви 

СҲШ баррасӣ шуданд.  

Самтҳои асосии рушди ҳамкориҳои энергетикӣ баланд бардоштани 

самаранокии энергетикӣ ва сарфаи энергия, рушди инфрасохтори нақлиётӣ, 

таҷдиди шабакаҳои энергетикӣ, омодасозии мутахассисони баландихтисос 

дар соҳаи энергетика, таъмини рушди устувори энергетика, аз ҷумла 

гидроэнергетика, сӯзишвории анъанавӣ, коркарди нафт, коркарди 

муштараки конҳои нави карбогидридҳо, газ ва ангишт ва таъмини дастрасии 

озод ба захираҳои энергетикӣ мебошад.167 

                                                           
165 Потенциал и предпосылки экономического сотрудничества стран Шанхайской организации 
сотрудничества. Ревенко Р.С. https://asaf-today.ru/s032150750013622-6-1/#. Санаи мурољиат: 25.10.2021. 
166 Њамон љо. 
167 Энергетическое сотрудничество в рамках ШОС. Министерства иностранных дел РФ. https://www.mid.ru/. 
Санаи мурољиат 04.04.2021. 

https://asaf-today.ru/s032150750013622-6-1/
https://www.mid.ru/
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СҲШ ҳамчун ташкилоти шакли нав метавонад дар қаламрави худ 

таъминкунандагони калон ва истеъмолкунандагони энергияро тавассути 

кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дорои имконоти баланди энергетикӣ ва 

нақлиётӣ мебошанд, муттаҳид созад. Маҳз мањфили энергетикӣ ба таҳкими 

равобити тиҷоративу иқтисодӣ ва ҳамкорӣ дар бахши энергетика кумак 

хоҳад кард.  

Нахустин ҷаласаи мањфили энергетикӣ пас аз имзои Меморандум 6 

июни соли 2014 дар Остона баргузор шуд. Дар чорабинӣ самтҳои эҳтимолии 

ҳамкориҳои энергетикӣ миёни кишварҳои СҲШ ва механизмҳои кори 

мањфили энергетикӣ баррасӣ шуданд. 

Самтҳои ояндадор муайян шуданд, ки аз инњо иборат мебошанд: 

- сӯзишвории анъанавӣ, технологияҳои нави истихроҷ, интиқол ва 

коркарди нафт, газ ва ангишт, технологияҳои ангишти тоза; 

- манбаъҳои барқароршавандаи энергия, аз ҷумла гидроэнергетика; 

- сарфаи энергия ва баланд бардоштани самаранокии энергия; 

- амнияти энергетикӣ ва рушди устувори энергия; 

-таъмини дастрасии ройгон ба захираҳои энергетикӣ.168 

Тавре маълум аст, Русия, Узбекистон, Қазоқистон ва Эрон 

тавлидкунандагони аслии манобеи энергия ва Чин, Қирғизистон, Ҳинд ва 

Покистон масрафкунандаи энергия ҳастанд. Тоҷикистон ҳам 

истеъмолкунанда ва ҳам истеҳсолкунандаи захираҳои энергетикӣ мебошад. 

Аз ин рӯ, ташаккули системаи ягонаи энергетикӣ дар фазои СҲШ ба 

манфиати ҳамаи кишварҳои узви ин созмон хоҳад буд. 

Дар барномањои рушди миллии давлатњои аъзои СЊШ самти соњаи 

энергетика яке аз соњањои ояндадори рушди фаъолияти хољагии халќ эътироф 

гаштааст. Дар стратегияи рушди миллӣ ба энергетика (рафъи камбуди неруи 

                                                           

168 Энергетическое сотрудничество в рамках ШОС (Справочный материал). https://www.mid.ru/sanhajskaa-

organizacia-sotrudnicestva-sos. Санаи мурољиат 25.10.2021. 
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барқ, афзоиши ҳиссаи манбаъҳои тозаи энергия), нақлиёт (модернизатсияи 

инфрасохтори нақлиёти автомобилӣ), саноат (таъсиси соҳаҳои нави саноат, 

афзоиши ҳиссаи маҳаллисозии истеҳсолот), кишоварзӣ (аз нав тақсим 

кардани майдони кишт, зиёд кардани содироти маҳсулоти кишоварзӣ), 

хоҷагии об (барқарорсозӣ ва рушди системаҳои обёрӣ, таъмини аҳолӣ бо оби 

тозаи ошомиданӣ), туризм (ташаккули кластерҳои туристӣ) таваљљуњи махсус 

зоњир шудааст. Соњаи энергетика барои кишварњои абарќудрати СЊШ аз 

нуќтаи назари таъмини рушди инклюзивї низ басо муњим мањсуб меёбад. 

Масалан, барои Покистон татбиқи лоиҳаҳои CASA-1000 (сохтмони 

хатҳои интиқоли барқ аз Қирғизистон ба Покистон ва лӯлаи газ аз 

Туркманистон ба Афғонистон ва Покистон) хеле муњим аст. Илова бар ин, 

Исломобод ба татбиқи лоиҳаи сохтмони долони иқтисодии Чину Покистон, 

ки бунёди инфрасохтори муосир дар Покистон, аз ҷумла шабакаҳои 

нақлиётӣ, лоиҳаҳои энергетикӣ ва минтақаҳои махсуси иқтисодиро дар назар 

дорад, манфиатдор аст.169 

Қобили зикр аст, ки яке аз авлавиятҳои аслии кишварҳои Созмони 

Ҳамкории Шанхай дар чаҳорчӯбаи тарҳи “Як камарбанд, як роҳ” таҳкими 

ҳамкориҳои мутақобилан судманди ҶМЧ, Русия, кишварҳои Осиёи Марказӣ 

ва Ғарбӣ мебошад. ҶМЧ ба татбиқи лоиҳаи «Як камарбанд, як роҳ» 

аҳаммияти хосса дода, на танҳо дар фазои СҲШ, балки дар маҷмуъ ба 

сармоягузори асосї табдил меёбад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ аз манобеи 

табиӣ, аз захирањои нафту газ бой ҳастанд ва ҶМЧ воридкунандаи аслии 

манобеи энергия аст. 

Ҳаҷми сармоягузории Чин ба бахши энержии кишварҳои қад-қади “Як 

Камарбанд - як роҳ” беш аз 170 миллиард доллар ва дар бахши нафту газ беш 

аз 90 миллиард долларро ташкил додааст. Дар баробари ин, ҶМЧ 

имкониятҳои нави густариши ҳамкориро бо Русия, Қазоқистон, Покистон ва 

                                                           
169 Потенциал и предпосылки экономического сотрудничества стран Шанхайской организации 

сотрудничества. Ревенко Р.С. https://asaf-today.ru/s032150750013622-6-1/#. Санаи мурољиат 25.10.2021. 
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дигар кишварҳо дар заминаи рушди технологияҳои насли 3-юми энержии 

атомї фаъолона ҷустуҷӯ мекунад.170 

Аз нуқтаи назари таҳқиқоти мо, бояд қайд кард, ки Чин ба таҳкими 

ҳамкориҳои энергетикӣ бо Ҷумҳурии Тоҷикистон манфиатдор буда, инчунин, 

имкониятҳои навро дар соҳаи ҳамкории гидроэнергетикӣ васеъ менамояд. Аз 

ин рӯ, Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳаммияти иқтисодии рушди бахши 

энергетикиро дарк намуда, барои рушди пайдарпайи он тамоми чораҳои 

заруриро меандешад. 

Ҳамин тариқ, дар даврони истиқлол 34 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ 

ба маблағи 57,2 миллиард сомонӣ амалӣ гардид, ки ба ҳалли мушкилоти 

энергетика ва рушди он нигаронида шудаанд. Ҳоло дар ин самт боз 17 

лоиҳаи сармоягузории давлатӣ ба маблағи 16,4 миллиард сомонӣ амалӣ 

карда мешавад. 

Дар ин давра зиёда аз 2000 мегаватт иқтидори нав ба кор даромад ва 

истеҳсоли неруи барқ аз 17 миллиард киловатт-соат дар соли 1991 то 21 

миллиард киловатт-соат дар соли 2019 афзоиш ёфт. 

Ҳукумати Тоҷикистон ният дорад, ки ба хотири таъмини истиқлоли 

энергетикӣ дар ояндаи наздик, пурра қонеъ гардонидани талаботи аҳолӣ ва 

хоҷагии халқ бо неруи барқ сохтмони як қатор иншооти хурду бузурги ҳаётан 

муҳимро густариш диҳад. 

Айни замон корҳо оид ба таҷдиди неругоҳҳои барқї обии Норак, 

Сарбанд ва Қайроққум ба маблағи умумии 11,3 миллиард сомонӣ, инчунин, 

сохтмони хатҳои интиқоли барқ ва зеристгоҳҳо барои 500 киловолт дар 

доираи лоиҳаи CASA-1000 идома доранд. Ѓайр аз ин, дар ноњияи 

                                                           
170 Прогноз: ключевые моменты энергетического сотрудничества между государствами-членами ШОС. 
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Роштќалъаи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшони стансияи электрикии 

обии «Себзор» ба истифода дода шуд.171 

Ҳамаи ин ташаббусҳо барои рушди устувори равобити тиҷоративу 

иқтисодии Тоҷикистон бо кишварҳои узви СҲШ заминаи устувор 

мегузоранд. Ҳамзамон, хулоса баровардан мумкин аст, ки дар системаи 

тадбирҳои таъмини гузариши иқтисодиёти кишвар ба навъи инноватсионии 

рушд, ки СМР барои давраи то соли 2030 пешбинӣ кардааст, ба масъалаҳои 

истифодаи самараноки потенсиали энергетикии кишвар махсус таваљљуњ дода 

мешавад. 

Бояд қайд кард, ки яке аз афзалиятҳои муҳим дар рушди бахши воқеии 

иқтисодиёт саҳми муассир дар таъмини амнияти энергетикии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. Афзалиятҳои мушаххас, мушкилот ва самтҳои 

фаъолият, инчунин, натиҷаҳои пешбинишудаи комплекси сӯзишворию 

энергетикии кишвар дар ҷадвали 3.8 оварда шудаанд. 

Љадвали 3.8. - SWOT ва SMART тањлили рушди комплекси сӯзишворию 

энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар формати СҲШ 

Муаммо Афзалиятњо 

-изолятсияи системаи энергетикии 

Тоҷикистон аз системаи энергетикии 

Осиёи Марказӣ, ки омили 

тањдидкунандаи амнияти энергетикӣ ва 
иқтисодии кишвар мебошад; 

-зарар аз ҷорӣ намудани маҳдудиятҳо дар 
интиқоли неруи барқ дар фасли 

зимистон, тибқи маълумоти БҶ, 200 
миллион доллари ИМА дар як сол; 
- сатҳи пасти эътимоднокии таъминоти 
барқ ва монеаҳо барои пайваст кардани 
истеъмолкунандагони нав; 
- истифодаи нокифояи захираҳои 

сӯзишворию энергетикии маҳаллӣ барои 

ҷуброни норасоии мавсимии неруи барқ; 
- самаранокии пасти энергетикии 
истеҳсолот ва бахши истеъмолӣ;  

- истифодаи самараноки захираҳои 

энергетикӣ барои таъминоти боэътимоди 
иқтисодиёти кишвар; 
-таъмини гузариши гидроэнергетикаи кишвар 
барои ѓанї гардонидани буљети кишвар, 
наќши њалкунандаи он дар паст кардани 
сатњи камбизоатї, мусоидат ба рушди на 
танњо соњаи энергетика, балки дигар соњањои 
иќтисодиёт; 
- рушди минбаъдаи гидроэнергетика бо 
маќсади паст кардани сатњи камбизоатї ва 
таъмини дастрасии ањолї, бахусус ањолии 
дењот ба имтиёзњои иљтимої; 
- таъмини гузариши Тоҷикистон аз қатори 

пешсафони минтақавӣ ва ҷаҳонӣ аз рӯйи 
захираҳои эҳтимолии гидроэнергетика ба 
пешсафони самаранокии рушд ва истифодаи 
иқтидори энергетикии кишвар ва дар ин  

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

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои  асосии сиёсати дохилӣ вахориҷии ҷумҳурӣ» 26.01.2021. ш. 

Душанбе. https://soi.tj/?p=2374&lang=tg. Санаи мурољиат 05.04.2021. 

 

https://soi.tj/?p=2374&lang=tg
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Идомаи ҷадвали 3.8. 

Муаммо Афзалиятњо 

-нокифоя будани заминаи меъёрии 
ҳуқуқии комплекси сӯзишворию 
энергетикии кишвар; 
- диверсификатсияи заифи манбаъҳои 

тавлидкунанда (НОБ 96% аз ҳаҷми 

умумии насбшудаи неругоҳҳои барқӣ) ва 

ҷалби энергияи офтобӣ, бодӣ ва 
биоэнергия дар гардиши иқтисодӣ. 

замина, пешбурди манфиатҳои энергетикии 

миллӣ дар бозорҳои хориҷӣ ҳам тавассути 

дипломатияи муносиби энергетикӣ ва 
тавассути истифодаи механизмҳои бозор. 

Самтњои фаъолият Натиљањои интизорї 

- мусоидат ба манфиатҳои миллӣ дар 

ташаккули ҷараёни оптималии энергия 

дар Осиёи Марказӣ ва Ҷанубӣ; 
-таҳияи қонунгузорӣ ва танзим, ки ба 

сарфаҷӯии энергия ва самаранокии 
энергия нигаронида шудаанд; 
-ҳавасмандгардонии азнавсозӣ ва аз нав 

таҷҳизонидани технологӣ, фаъолияти 
инноватсионӣ, технологияҳои 
инноватсионии энергия ва сарфаи 
захираҳо; 

- рушди саноати электрикӣ дар асоси 
диверсификатсия барои рафъи тағйироти 

мавсимии истеҳсол, аз ҷумла истифодаи 
манбаъҳои барқароршавандаи энергия; 
- навсозии шабакаи барқ бо мақсади кам 
кардани талафот, баланд бардоштани 
эътимоднокии таъминоти барқ ва васеъ 
намудани имкониятҳои истифодаи 

манбаъҳои гуногуни барқароршавандаи 
энергия; 

- дар асоси консепсияи 10/10/10/10 рушди 
соҳаи барқи кишварро метавон таъмин 

намуд, аз ҷумла: 
а) иқтидори лоиҳавии системаи энергетикӣ то 
10 ГВт зиёд карда шуд; 
б) содироти солонаи неруи барқ ба 
кишварҳои ҳамсоя ба 10 миллиард кВт/соат 
расид; 
в) диверсификатсияи иқтидори системаи 

энергетикии кишвар дар ҳаҷми на камтар аз 
10% тавассути баланд бардоштани иқтидори 

дигар манбаъҳои энергия, аз ҷумла ангишт, 
нафт, газ ва манбаъҳои барқароршавандаи 
энергия таъмин карда шуд; 
г)талафоти ќувваи барќ дар љумњурї то 10 
фоиз кам карда шуд. 
- сатҳи баланди эътимоднокии таъминоти 

барқ ба аҳолӣ ва бахши саноатӣ таъмин 
карда мешавад; 
- барои идоракунии муосири энергетика ва 
саноат захираҳои зарурии кадрӣ ташаккул 
дода шудаанд; 

Сарчашма: Коркарди муаллиф аз рўйи Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон 

то давраи соли 2030. С.63-66. 

Тибқи Стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030, комплекси 

сӯзишворию энергетикӣ дар баробари бахши нақлиёт бояд қувваи 

пешбарандаи рушди иқтисоди миллӣ ва омилҳои асосии афзоиши бахши 

воқеии иқтисод гардад.  

Бартараф кардани норасоии неруи барқ барои рушди босуботи 

иқтисодиёти кишвар ва беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолии кишвар 

имкониятҳои иловагӣ фароҳам меорад. Аз ин рӯ, хизматрасонии энергетикӣ 

дар оянда бояд дар тамоми қаламрави Тоҷикистон босифат ва дастрас 

гардад. 



190 

 

Илова бар ин, таъмини сатҳи баланди эътимодноки аҳолӣ бо неруи 

барқ ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ ва воридотивазкунанда, 

татбиқи ҳадафҳои стратегии кишвар, бахусус татбиқи соҳибкории саноатӣ ва 

тавсеаи неруи барқ ва инчунин, истифодаи самараноки иқтидори транзитии 

кишвар мусоидат хоҳад кард.  

Имрӯз дар шароити ҷаҳонишавӣ ва таҳкими ҳамкориҳои мутақобилан 

судманд аллакай маълум мегардад, ки рушди фаъолияти иқтисодӣ, бахусус 

соҳаи энергетика бидуни ҳамкориҳои байналмилалии минтақавӣ амалан 

ғайриимкон аст. Тоҷикистон на танҳо дорои захираҳои ғании табиӣ, балки 

неруҳои зеҳнии ба қадри кофӣ рушдёфта ва дастгирии созмонҳои 

байналмилалӣ ва ҷомеа низ мебошад. Мамлакат бо љидду љањди якљоя бо 

мамлакатњои аъзои СЊШ тайёр аст, ки комплекси сўзишворию энергетикиро 

ба яке аз локомотиви хољагии халќ табдил дињад. 

Маҷмааи сӯзишворию энергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон, захираҳои 

гидроэнергетикӣ, сӯзишвории карбогидридӣ, энергияи офтобӣ, геотермалӣ, 

энергияи шамолї ва биоэнергетика метавонанд на танҳо омили муҳими 

рушди иқтисоди миллӣ, балки шарти зарурии таҳкими ҳамкориҳои 

энергетикии байни давлатњои аъзои СЊШ гарданд. 

Хулосаи боби сеюм 

Боби сеюми рисолаи диссертатсиониро љамъбаст намуда, ќайд кардан 

муњим аст, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки яке аз таъсисдињандагони 

СҲШ ба ҳисоб меравад, истифодаи потенсиали ин созмон аз нуқтаи назари 

татбиќи манфиатњои кишвар дар заминаи љалби сармоягузориҳои хориҷӣ 

шарти муњим ба њисоб меравад. Љалби сармоягузории хориљї барои 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва мустањкам намудани муносибатњои 

тиљоративу иќтисодї дар ќаламрави СЊШ самти муњими рушди устувор 

арзёбї мегардад. Тањлилњо нишон доданд, ки дар давраи буњрон њаљми 

воридоти сармоягузорї дар тамоми дунё коњиш ёфта, барои рушди 

иќтисодиёти љањон таъсири манфї расонид. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ аз 

таъсири манфии чолишҳо, ки боиси пайомадҳои ғайричашмдошт барои 
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иқтисоди миллӣ мегардад, дар канор намонд. Новобаста аз буњрон ва 

хатарњои муосир кишварњои СЊШ нишондињандањои макроиќтисодиро дар 

сатњи муътадил нигоњ дошта, љалби сармояи хориљиро њамчун сарчашмаи 

иловагии рушди фаъолияти хољагидорї дар минтаќа нигоњ доштанд.  

Инчунин, имкониятњои транзитии кишвар метавонад дар оянда барои 

рушди њамкорињои судманди иќтисодї шарти муњим арзёбї гардад. Мавқеи 

ҷуғрофии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки потенсиали васеъро доро мебошад, 

метавонад ҳамчун пули интиқоли молу воситаҳои нақлиёт байни кишварҳои 

Шимол-Ҷануб ва Ғарби Шарқӣ хизмат кунад. Хусусияти ҷойгиршавии 

ҷуғрофии ЉТ ба рушди инфрасохтори нақлиётие, ки Осиё ва Аврупоро 

мепайвандад, мусоидат мекунад. Потенсиали бузурги транзитӣ ҳамкориҳои 

тиҷоративу иқтисодии на танҳо кишварҳои ҳамсояро тақвият медиҳад, балки 

иқдомҳои амалиро, ки ба тавсеаи имконоти транзитии ин кишвар нигаронида 

шудаанд, мустањкам менамояд. Тоҷикистон имрўз бо имконоти беҳтари 

транзитӣ бо долонҳои нақлиётии байналмилалӣ робита дорад. Долонҳои 

байналмилалии нақлиётӣ ба манбаъ ва омили асосии рушди ҳамкориҳои 

созанда дар оянда табдил хоњанд ёфт.  

Инчунин, њамкории мутақобилан судманд дар соҳаи комплекси 

энергетикӣ имкон медиҳад, ки мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ ҳал шуда, 

ҳамаи субъектҳои соҳибкорӣ бо энергия таъмин шаванд. Барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки нияти ба кишвари транзитӣ табдил ёфтан ва ба иқтисоди 

ҷаҳонӣ бомуваффақият ворид шуданро дорад, истиқлоли пурраи энергетикӣ 

ва истеҳсоли энергияи сабз, инчунин, ба сатҳи кишварҳои пешрафта 

расонидани кишвар вазифаҳои стратегӣ мебошанд. Расидан ба ин ҳадафҳо ба 

таҳкими рушди ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ, бахусус ҳамкории 

судманди энергетикї бо кишварҳои ОМ дар доираи татбиќи барномањои 

СЊШ мусоидат хоҳад кард. Рушди њамкорињои тиљоративу иќтисодии СЊШ 

ва кишварњои ОМ дар фаъолияти созмон самти муњими рушди љараёнњои 

њамгироии иќтисодї дар минтаќа арзёбї мегардад. Аз ин рў, масъалањои 
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тањкими њамкорињои тиљоративу иќтисодии СЊШ ва кишварњои ОМ дар 

боби чоруми рисолаи диссертатсионї баррасї мегардад. 
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БОБИ 4. РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ТИЉОРАТИВУ ИЌТИСОДИИ 

СЊШ ВА КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ 

 

4.1. Самаранокии рушди равандҳои ҳамгироии кишварҳои Осиёи 

Марказӣ дар доираи СҲШ 

 

Дар шароити рушди муносибатњои иќтисоди байналхалќї њамгироии 

иќтисодї барои рушди фаъолияти хољагидории њар як давлат њамчун ќувваи 

иловагии њаракатдињанда ба њисоб рафта, барои таъмини рушди босубот 

заминаи устувор мегузорад. Таљрибаи љањон нишон медињад, ки дар шароити 

рушди босуръати илму техника ва љањонишавї њамкории дуљониба ва 

бисёрљонибаи байнидавлатї ва ворид шудан ба љараёнњои интегратсионї яке 

аз омилњои муњими рушди иќтисодиёти кишварњо ба шумор меравад.  

 Аз ин рў, иштироки фаъолонаи давлатњои Осиёи Марказї дар 

таќсимоти байналхалќии мењнат ва њамкории судманд бо давлатњои дуру 

наздик самти афзалиятноки рушди муносибатњои иќтисодии байналхалќї ва 

сиёсати беруна ба њисоб меравад. Давлатњои Осиёи Марказї имрўз барои 

њамгироии иќтисодї ва њамкории самаранок тамоми заминањоро доро 

мебошанд.  

Ќайд кардан мумкин аст, ки олимони Шўравї истилоњи Осиёи Миёнаро 

барои ишорат кардани панљ давлат истифода бурда, баъди пош хўрдани 

давлати Шўравї ва ба даст овардани соњибистиќлолї истилоњи Осиёи 

Марказиро истифода бурда, кўшиш намуданд, ки таърихи шўравиро 

фаромўш кунанд. Аз ин лињоз, Осиёи Марказї њамчун мафњуми нав 

ќаламрави Ќирѓизистон, Узбекистон, Туркманистон, Тољикистон ва 

Ќазоќистонро дар бар мегирад.172 

Ќаламрави давлатњои Осиёи Марказї 3994400 км квадратиро ташкил 

менамояд. Ин ќаламрав аз даврањои ќадим ба воситаи Шоњроњи Абрешим 

                                                           
172 Аго Ференц. Центральноазиатская интеграция: проблема распределения водных ресурсов. 

Дисс…канд.геог.наук. Венгрия 2017. С.157. 
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Ѓарбро бо олами Ислом пайваст намуда, диќќати махсусро ба худ љалб 

менамуд. Имрўз Осиёи Марказї бо шарофати захирањои бойи табиї ва 

мавќеи љуѓрофї барои сайёњон, ташкилотњои бонуфузи байналхалќї ва 

инчунин, барои љомеаи љањонї диќќатљалбкунанда ва минтаќаи ояндадори 

љањонї арзёбї мегардад.  

Имрўз дар шароити рушди муносибатњои дуљонибаву бисёрљониба 

воридшавї ба љараёнњои интегратсионї ва иттињодњои мухталиф ба яке аз 

тамоюли рушди хољагии љањонї табдил ёфтааст. Аз дуруст ба роњ мондани 

шомилшавии давлатњо ба љараёнњои интегратсионї, новобаста аз фарќияти 

сатњи рушд, фарќияти фарњанг, дин, одатњои таърихї дар бисёр њолатњо аз 

имконияти паси сар кардани муаммоњои иќтисодиву сиёсї, аз бартараф 

намудани хавф ва хатарњои гуногун вобастагї дорад173. 

Ќайд кардан муњим аст, ки давлатњои Осиёи Марказї бинобар сабаби 

надоштани роњ ба бањр ва дигар омилњо ба мушкилињои зиёд рў ба рў 

гаштанд ва аз тарафи дигар, барои њалли муаммоњои муосир дар ин 

мушкилот имкониятњои ба роњ мондани њамкорї бо давлатњои дуру наздик 

ва ба иттињодияњои мухталифи байналхалќї шомил гаштан пайдо карданд.  

Шартњои асосии рушди њамгироии иќтисодї барои давлатњои Осиёи 

Марказї ин такя кардан ба захирањои табиї ва соњаи кишоварзї, дур будан 

аз бањр, дар давраи Шўравї якљоя пеш бурдани сиёсати коммунистї, 

вобастагии мутаќобилаи њаёти хољагидорї ва дорои як фарњангу таърих 

будан ба шумор меравад. Ба ѓайр аз ин, кўшиши таъсиси фазои ягона дар 

минтаќа ба воситаи њамгирої бо маќсади њалли муаммоњои муосир бо 

дарназардошти њимояи манфиатњои миллї ва таъмини бехатарии иќтисодї 

амалї мегардад.  

Дар асоси тањлили шароитњои иќтисодї ќайд кардан зарур аст, ки 

маќсади нињоии њамгирої њамчун ќувваи њаракатдињандаи рушди 

муносибатњои иќтисоди байналхалќї ин истифода ва рушди муштараки 

                                                           
173 Байдурин М.С.Обеспечение экономической безопасности ЕАЭС на основе развития экономической 

интеграции стран СНГ. Дисс…д.э.н. по специльности 08.00.14. Москва-2017.С.355. 
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бартарияти давлатњои иттињод барои таъмини рушди босубот ва бехатарии 

иќтисодиву иљтимої дар љараёни ворид шудан ба бозори љањон ба њисоб 

меравад174.  

Имрўз дар шароити рушди таъсироти мутаќобилаи давлатњои 

соњибистиќлол алоќаи байни давлатњои Осиёи Марказї њамчун омили рушди 

љањонишавї ва њамгироии иќтисодї баромад мекунад. Ќайд кардан 

бамаврид аст, ки дар натиљаи њамкорињои судманд муаммоњои љойдошта 

байни давлатњои Осиёи Марказї, пеш аз њама, дезинтегратсия тадриљан 

бартараф шуда, њамгироии иќтисодии онњо дар сатњи нави рушд баромад.  

Дар баробари ин, шароити рушди њамгироии иќтисодї барои њалли 

масъалањои љойдоштаи њамаи давлатњои Осиёи Марказї судманд буда, дар 

устувор намудани њамкорињои мутаќобила мусоидаткунанда мебошад.  

Барои Љумњурии Тољикистон рушди муносибатњои иќтисодї, пеш аз 

њама, њамгироии иќтисодї бо давлатњои њамсоя аз нуќтаи назари таъмини 

рушди босуботи иќтисодї ва таъсиси фазои мусоиди сармоягузорї самти 

афзалиятноки сиёсати дохиливу хориљї ба њисоб меравад. Љумњурии 

Тољикистон дар доираи рушди дарозмуњлати стратегї татбиќи чор њадафи 

стратегї - истиќлолияти энергетикї, баровардани кишвар аз бунбасти 

коммуникатсионї, таъмини амнияти озуќаворї ва рушди босуботи 

саноатикунониро татбиќ намуда, барои њалли масъалањои иќтисодиву 

иљтимої ва ташкили љойњои нави корї мусоидат менамояд175.  

Дастрасӣ ба равандҳои ҳамгироӣ ва эҷоди фазои ягонаи иқтисодӣ 

барои ҳамаи кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон 

омили муҳими таъмини рушди устувори иқтисодӣ мебошад, ки ба шарофати 

он кишвар иҷрои ҳадафҳои стратегии худро суръат мебахшад. 

Потенсиали азими гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон, оби тоза, 

замин ва иқлими мусоид, олами наботот, захираҳои назарраси меҳнатӣ, 

бойтарин захираи маъданҳои фоиданок ва захираҳои кӯҳии кишвар барои 

                                                           
174Рыбалкина В.Е. Международные экономические отношения..под редакцией профессора В.Е.Рыбалкина. 
Москва-2009. С.393. 
175Народная газета. №12 (20190). 13.03. 2019 г. 
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рушди соҳаҳои ба содирот нигаронидашуда ва воридотивазкунанда дар 

доираи иқтисоди миллӣ, таъсиси бахшҳои муосири саноати кӯҳӣ ва коркард, 

металлургияи ранга ва сиёҳ, комплекси агросаноатии аз ҷиҳати экологӣ тоза 

имконият фароҳам меоранд176. 

Вусъат додани ҳамкориҳои иқтисодии кишвар бо кишварҳои Осиёи 

Марказӣ барои амалисозии чунин имкониятҳо заминаи устувори молиявӣ ва 

технологӣ мегузорад. Таљрибаи иттињодњои бонуфузи байналхалќї ва 

тањлили шароитњои иќтисодї аз он гувоњї медињанд, ки њамкории фаъол ва 

таъсири мутаќобилаи гурўњњои интегратсионї омили аввалиндараљаи рушди 

босуботи иштирокчиёни муносибатњои байналхалќиву минтаќавї дар 

шароити муосир арзёбї мегардад.  

Давлатњои Осиёи Марказї дар бархўрди чорсўи абарќудратњо ќарор 

дошта, хавфу хатарњои муосирро дарк мекунанд ва барои пешгирии онњо ва 

таъмини бехатарии иќтисодиву сиёсии минтаќавї тамоми кўшишњоро ба 

харљ медињанд. Дар баробари ин, дарк кардан муњим аст, ки стратегияи 

рушди минбаъдаи давлатњои Осиёи Марказї низ барои рушди њамкории 

судманди дуљонибаву бисёрљонибаи ќаламрав равона гардидааст.  

Иќтидори табииву моддї ва тамоюли рушди давлатњои Осиёи Марказї 

нишон медињад, ки имрўз барои ворид шудан ба иќтисодиёти љањон 

давлатњои мазкур тамоми имкониятњоро доро мебошанд. Нишондињандањои 

асосии рушди фаъолияти хољагидории давлатњои Осиёи Марказї дар 

љадвали 4.1 оварда шудааст.  

Љадвали 4.1. - Нишондињандањои асосии иќтидори иќтисодии давлатњои 
Осиёи Марказї 

Кишвар Масоњат, њаз. кв. 
км 

ММД, млрд долл. 
 

Шумораи ањолї, 
млн нафар 

Ќазоќистон 2725 170 17,5 
Ќирѓизистон 200 8,0 6,3 
Узбекистон 449 50,5 33,5 
Тољикистон 141 7,6 10 
Туркманистон 491 47,9 5,8 

Сарчашма: Дар асоси њуљљатњои СЊШ тартиб дода шудааст  
                                                           
176Токсобаев Б.А. Проблемы повышения конкурентоспособности экономик стран Центральной Азии. 

Вестник Кыргызко-Российского славянского университета. 2013. Т.13.№ 10. С.188.  
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Иќтидори давлатњои Осиёи Марказї нишон медињад, ки имрўз онњо 

барои ислоњоти љиддии иќтисодї ва воридшавї ба иќтисодиёти љањон пурра 

омодаанд. Давлатњои Осиёи Марказї барои фаъолона ширкат варзидан дар 

таќсимоти байналхалќии мењнат на фаќат бойигарии калони табииро доранд, 

балки иќтидори бузурги зењнї ва дастгирии љомеаи љањониро низ доро 

мебошанд. 

Чунин иќтидор ба мо имконият медињад, ки рушди босуботи фаъолияти 

хољагидориро дар ќаламрави Осиёи Марказї таъмин намуда, бомуваффаќият 

ба хољагии љањонї ворид гардем.  

Дарк кардан муњим аст, ки дар рушди минбаъдаи минтаќа таъмини 

рушди босубот яке аз афзалиятњои муњими фаъолияти хољагидорї эътироф 

гаштааст. Барои ба даст овардани рушди устувори иќтисодї дар Осиёи 

Марказї аз тарафи давлатњо татбиќи самтњои зерин муайян шудааст: 

- рушди босуръати ислоњоти иќтисодї, саноатикунонии нав бо 

истифодаи технологияи раќамї; 

- майл ба рушди соњањои базавии анъанавї дар баробари таъсиси 

саноати нав; 

- њифз ва рушди соњањои ањаммияти стратегидошта, аз ќабили саноати 

гидро-металлургия ва комплекси нафту гази давлатњои Осиёи Марказї бо 

маќсади таъмини рушди босуботи минтаќа; 

- бахши аграрї њамчун драйвери нави иќтисодиёти миллї; 

-рушди инфрасохтори логистикии нави Авруосиё177. 

Дар шароити рушди њамгироии иќтисодї ва љањонишавї татбиќи 

самтњои номбурда омили муњимтарини таъмини рушди босуботи иќтисодї ва 

њамкорињои судманди давлатњои минтаќа ба њисоб меравад. Тањлилњо нишон 

медињанд, ки дар чунин шароит љараёнњои њамгирої вектори муњимтарини 

рушди љањонишавї ва њамкории мутаќобилаи иттињодияњои гуногуни љањон 

арзёбї мегарданд. Дуруст ба роњ мондани фаъолияти иќтисодї ва умуман, 
                                                           
177 Нурланова Н. К. Центральная Азия: новые возможности и архитектура построения национальных 

экономик. Н.К. Нурланова., Расулев А. Ф.  Журнал экономических реформ. Северодонецк. 2018. № 1 (29) 

С.112.    
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сиёсати берунаи иќтисодї на фаќат барои рушди иќтисодиёти давлатњои 

алоњида мусоидат мекунад, балки суръати рушди бозори љањониро таъмин 

менамояд.  

Ќайд кардан муњим аст, ки имрўз суръати рушди бозори љањон аз 

суръати рушди институтњое, ки соњањои иќтисодиву иљтимоии кишварро дар 

љараёни љањонишавї идора мекунанд, баландтар мебошад. Таљрибаи љањон 

нишон медињад, ки ба иќтисодиёти глобалї он давлатњое шомил мегарданд, 

ки институтњои онњо ба сохторњои молиявї, истењсолї ва иљтимоии љањонї 

њамоњанг мебошанд.  

Давлатњое, ки сариваќт фаъолияти хољагидориро бо шароитњои 

љањонишавї мутобиќ насохтаанд, дар натиља, аз чунин љараёнњо ва аз 

воридшавї ба иќтисодиёти глобалї дур мемонанд.  

Дар чунин шароит давлатњои Осиёи Марказї низ истисно шуда 

наметавонанд ва дар назди онњо вазифаи мураккаб гузошта мешавад, ки аз 

њалли онњо воридшавии давлатњо ба љомеаи љањонї ба њайси субъекти 

баробарњуќуќ вобастагии калон дорад. Дар акси њол минтаќаи мазкур фаќат 

ќаламраве мемонад, ки ашёи хом ва бойигарии табииро доро мебошад178. 

Мављудияти бойигарии табиии давлатњои Осиёи Марказї имконият 

медињад, ки минтаќа дар бозори љањон мавќеи хосро ишѓол намуда, дар 

сохтори маљмуи и умумиљањонї сањми намоёнро гузорад. Имрўз ќаламрави 

Осиёи Марказї на фаќат ба рушд, балки ба азхудкунии захирањои 

кашфнашуда ниёз дорад. Захирањои газї ва њаљми истихрољи газу уран дар 

љадвали 4.2 оварда шудааст. 

Љадвали 4.2. - Захираи гази љањонї, њаљми истихрољи газ ва уран 

Кишвар Захираи газ, 
трлн м3 

Кишвар Истихрољи 
газ, млрд м3 

Кишвар Истихрољи 
уран, т 

Русия 47 Русия 578 ОМ 14612 
Эрон 26,7 ИМА 549,5 Канада 9475 
Ќатар 25,7 Канада 180 Австралия 8603 

ОМ 8,01 ОМ 154,8 Русия 4095 
Арабистони 

Саудї 
6,65 Британия 102,7 Намибия 3710 

Сарчашма. Алшанов Р.А. Экономика Центральной Азии: перспективы взаимодействия 
/Р.А. Алшанов // Реформа. - 2011. - № 4 (52). - С.8.  
                                                           
178 Рыбалкина В.Е. Международные экономические отношения..под редакцией профессора В.Е.Рыбалкина. 

Москва-2009. С.393. 
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Чї тавре ки аз љадвали 4.2 бармеояд, давлатњои Осиёи Марказї дар 

истихрољи газ ва уран мавќеи хубро дар љањон ишѓол менамоянд. Дар 

истихрољи уран минтаќа љои аввалро ишѓол намуда, аз рўйи истихрољи газ 

бошад, дар бозори љањон раќобатпазир мебошад.  

Ќаламрави давлатњои Осиёи Марказї ба 3516,8 њазор км (15,9%-и 

ќаламрави ИДМ), шумораи ањолї ба зиёда аз 50 млн нафар (ќариб 18%-и 

шумораи ИДМ) баробар аст. Ин ќаламрави калонест, ки бозори он њоло 

пурра аз худ нашудааст.  

Минтаќа захираи калони табиї ва инчунин, ашёи хоми агросаноатї 

дорад, ки барои сармоягузории хориљї љалбкунанда мебошад. Бахусус ќайд 

кардан зарур аст, ки аз ин 20% ангишт, 18% газ, 33% тилло, 26% равѓани 

растанї, 92% пахта, ки дар даврони Шўравї истихрољ ва истењсол шудаанд, 

ба минтаќаи Осиёи Марказї тааллуќ дорад.179 

Тањлилњо нишон медињанд, ки аз рўйи истихрољи ангишт минтаќа дар 

љањон љойи 10-ум, аз рўйи коркарди ќувваи барќ љойи 19-умро ишѓол 

менамояд. Љумњурии Тољикистон тибќи арзёбии созмонњои байналмилалї 

доир ба истењсоли неруи барќи аз лињози экологї тоза дар љањон љойи 

шашумро ишѓол мекунад. Баъди ба кор андохтани иќтидори нав, аз љумла 

неругоњи барќї обии Роѓун аз лињози фоизи истењсоли неруи барќ аз 

манбаъњои таљдидшаванда дар љањон ба љойи дуюм ё сеюм барояд.180 

Кишварњои Осиёи Марказї оид ба захираи металлњои ранга, сиёњ ва 

камёб бошад, дар љањон мавќеи пешсафро ишѓол менамояд. Дар баробари 

ин, дар истењсолоти тилло Ќазоќистон, Узбекистон ва Ќирѓизистон дар љањон 

љойи 9-умро ишѓол менамоянд. 

Имрўз дар шароити рушди љањонишавї ва њамгироии иќтисодї 

давлатњои Осиёи Марказї на фаќат барои рушд имтиёз доранд, балки ба 

азхудкунии захирањои кашфношуда ва њамкории судманд бо љомеаи љањонї 

                                                           
179 Нурланова Н. К. Центральная Азия: новые возможности и архитектура построения национальных 

экономик. Н.К. Нурланова., Расулев А. Ф.  Журнал экономических реформ. Северодонецк. 2018. № 1 (29) 

С.112.    
180 Пайёми Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон. 26.12.2018. 

ш.Душанбе. С.16. 
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њамчун омили муњими рушди алоќањои мутаќобилаи байнидавлатї ниёз 

доранд. Њамаи давлатњои Осиёи Марказї барои ташаккулёбии инфрасохтори 

нав, рушди муносибатњои тиљоративу иќтисодї, истифодаи технологияи 

пешќадам, љалби сармоягузории хориљї ва инчунин, мустањкам намудани 

муносибатњо бо давлатњои шарики рушд манфиатдор мебошанд.  

Аз ин рў, дар назди давлатњои Осиёи Марказї њалли масъалањои њаётан 

муњим, аз ќабили таъмини бехатарии иќтисодї, њалли масъалањои 

истифодабарии захирањои обї, пурра муайян намудани њудуд ва муборизаи 

муштарак бар зидди терроризму экстремизм ва дигар хатарњои муосир 

меистад.  

Албатта, њар як давлат дар танњої худро аз хавфњои муосир дар 

шароити кунунї эмин нигоњ дошта наметавонад ва фаќат рушди љараёни 

њамгирої ва њамкории мутаќобила омили асосии њалли муаммоњои муосир 

ба шумор меравад. Бинобар ин, дар шароити кунунии ҳамкориҳои 

интегратсионӣ дар доираи њамгироии кишварҳои Осиёи Марказӣ нақши 

муњимро иљро намуда, дар низоми сиёсати дохиливу берунаи кишварњои ин 

минтаќа самти афзалиятнок арзёбї мегардад. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки давлатњои Осиёи Марказї љараёнњои 

интегратсиониро ташаккул дода, муносибатњои дуљониба ва бисёрљонибаи 

онњо дар марњилаи рушд ќарор доранд. Њамзамон, ќайд кардан муњим аст, ки 

таъсиси иттињодњои мухталиф, аз ќабили Созмони Њамкории Шанхай, 

Ҳамкориҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё аз он шаҳодат 

медиҳад, ки давлатњои Осиёи Марказї, бахусус Љумњурии Тољикистон барои 

иштироки фаъолона дар таќсимоти байналхалќии мењнат ва бомуваффаќият 

ворид шудан ба хољагии љањонї талош меварзанд.  

Аз ин рӯ, њамкории мутаќобилаи кишварњои Осиёи Марказї ва рушди 

ҳамгироии минтақавӣ ҳамчун самти муҳимтарини ташаккулёбии њамгироии 

иќтисодї дар шароити муосир вазифаи таъхирнопазири илмию хољагидорї 

ба шумор меравад. Дар баробари ин, дарк кардан муњим аст, ки новобаста аз 

рушди муносибатњои дуљониба ва мавҷудияти тадқиқоти зиёд аз ҷониби 
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олимони иќтисоддон оид ба рушди њамгироии иќтисодї дар доираи 

њамкории кишварњои Осиёи Марказї имкониятњои зиёди ин минтаќа њоло 

њам пурра азхуд накарда шудааст ва аз ин лињоз, ба рушди њамкорињо бо 

дигар иштирокчиёни фаъоли хољагии љањонї ва ташкилотњои бонуфузи 

байналхалќї ниёз дорад.  

Мањз ба хотири таъмини амнияти миллї ва рушди муносибатњои 

иќтисодї барои давлатњои Осиёи Марказї, бахусус Љумњурии Тољикистон 

масъалањои рушди равандҳои ҳамгироӣ ва шомилшавї ба ташкилотњои 

бонуфузи байналхалќї, тавре дар боло ќайд кардем, самти афзалиятноки 

сиёсати хориҷӣ мањсуб меёбад. Дар баробари ин, иштироки Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ташаккули ҳамгироии байналхалқии минтақавӣ дар Осиёи 

Марказӣ ҳамчун омили нав ба њисоб рафта, барои кишвар ќувваи 

њаракатдињандаи рушди иќтисодиёти миллї арзёбї мегардад. Дарк кардан 

муњим аст, ки љараёнњои интегратсионї ва махсусан њамгироии иќтисодии 

кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки њамсарњад буда, ќариб фарҳанги ягона 

доранд, барои рушди минбаъдаи муносибатњои онњо такони љиддї 

мебахшад.  

Таљриба нишон медињад, ки маќсади асосии тамоми иттињодияњои 

минтаќавї таъмини бехатарии иқтисодӣ ва баланд бардоштани сифати 

зиндагии аҳолї мебошад. Бинобар ин, тањлили масъалаҳои ҳамгироии 

иќтисодии кишварњои Осиёи Марказї ва рушди муносибатҳои байнидавлатӣ 

ва тањкими онњо дар шароити рушди љањонишавї дар минтаќа аҳаммияти 

хосса дорад. Дар баробари ин кӯшиши кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамчун 

минтақаи дорои бузурги бойигарии табиї ва дигар захирањо на фаќат барои 

ҳамгироии иқтисодӣ ва таъмини босуботи сиёсӣ дар минтаќа, балки барои 

рушди минбаъдаи хољагии љањонї дар умум хизмат менамояд.  

Њамин тариќ, равандњои њамгироии иќтисодї ва рушди минбаъдаи он 

барои кишварњои Осиёи Марказї њамчун омили муњимтарини рушди 

муносибатњои иќтисоди байналмилалї ба шумор рафта, барои афзоиши 

нишондињандањои макроиќтисодї ва тиљорати байналмилалї 
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мусоидаткунанда мебошад. Дар баробари ин, тамоюли муосири рушди 

хољагии љањонї нишон медињад, ки њамгироии иќтисодї ва робитањои зичи 

давлатњои њамсарњад шарти муњими пешгирии хавфњои муосир ва дигар 

мушкилоти глобалї ба њисоб рафта, дар таъмини бехатарии миллї ва 

минтаќавї наќши босазо дорад.  

Аз ин рӯ, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон рушди равандҳои ҳамгироӣ ва 

ташаккули равобити иқтисодӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ аҳаммияти 

аввалиндараҷа доранд. 

Созмони Ҳамкории Шанхай дар тӯли бист соли фаъолият барои 

ҳамкориҳои иқтисодӣ на танҳо бо кишварҳои узви ин иттиҳодия, балки бо 

дигар кишварҳо ва созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ҳамчун яке аз 

созмонҳои серсоҳаи кишварҳои Авруосиё мавќеи хосро пайдо кардааст. 

Тавре дар боло ќайд кардем, СҲШ ҳамчун созмони байналмилалии 

минтақавӣ соли 2001 аз ҷониби Чин, Русия, Қазоқистон, Тоҷикистон, 

Узбекистон ва Қирғизистон таъсис ёфтааст. Ҳиндустон ва Покистон соли 

2017 ба СҲШ пазируфта шуданд. Ба ин ташкилот аллакай чор давлати дорои 

яроќи ядрої дохил мешаванд. Ин омил шарти муҳими таҳкими амният аст, 

зеро давлатҳое, ки ба СҲШ шомиланд, вазифадоранд шартҳои ҳамсоягии нек 

ва ҳалли осоиштаи низоъҳоро иҷро кунанд.181 

Вазифаи асосии СҲШ мубориза бо терроризм, экстремизм ва 

сепаратизм дар Осиёи Марказӣ буд. Дар баробари мустањкам шудани 

равандҳои ҳамгироӣ СҲШ ҳамзамон самти иқтисодӣ гирифт. Ҳамкорӣ дар 

доираи СҲШ аз ҷумлаи бахшҳои энергетикї, нақлиёт, кишоварзӣ, 

телекоммуникатсия ва бисёре аз бахшҳои дигари иқтисодро дар бар гирифта, 

кишварҳои узви ин созмон дар бахшҳои илмию техникӣ, фарҳангӣ, маориф, 

сайёҳӣ ва гуманитарӣ ҳамкориҳои густурда доранд. Имрўз СЊШ наќши яке 

аз муњимтарини низомсози сиёсати минтаќавї ва љањонї мебозад, ки дар 

                                                           
181 Васильева Н.А., Шамахов В.А. ШОС в новой геополитической архитектуре Большой Евразии 
//Государственная служба. 2015. № 6 (96). С.39. 
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фаъолияти амалии он манфиатњои њамаи давлатњои аъзо ба инобат гирифта 

шудаанд.182 

Тавсеаи пайвастаи ҳайати миқдории созмон ва самтҳои ҳамкории 

ҷумҳуриҳои собиқ шӯравии Осиёи Марказӣ – Ҷумҳурии Қазоқистон, 

Қирғизистон, Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи узвияти СҲШ муайян 

мекунанд, ки ба кадом вазифаҳо ва афзалиятҳо таваҷҷуҳи зиёд равона 

созанд.183 

Созмони Ҳамкории Шанхай ҳамчун ҳамгироии бисёрсоҳаи 

байналмилалии минтақавӣ дар фаъолияти худ доираи васеи масъалаҳои 

рушди ҳамкориҳои мутақобилан судмандро дар бар мегирад. Яке аз 

муҳимтарин вазифаҳои СҲШ дар фазои кишварҳои Осиёи Марказӣ таъмини 

амнияти минтақавӣ, рушди ҳамзистии осоишта, инчунин, мубориза бо 

терроризм, экстремизм ва сепаратизм мебошад. 

Имрӯз СҲШ дар баробари вазифаҳои дар боло зикргардида ба 

ҳамкориҳои иқтисодӣ, фароҳам овардани фазои мусоид ва шароити тиҷорат 

дар қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ тамаркуз мекунад.  

Инчунин, ќайд кардан муњим аст, ки кишварҳои Осиёи Марказӣ ба 

фароҳам овардани фазои сармоягузорӣ ва ҳамкории мутақобилан судманд 

дар доираи СҲШ манфиатдоранд. Кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳоло ба ҳама 

гуна ҳамкорӣ омодаанд. Барои ин онҳо захираҳои бойи табиӣ доранд ва бояд 

онҳоро аз худ кунанд. СҲШ ҳамчун як созмони ҳамкориҳои минтақавии нав 

дар дар чаҳорчӯбаи барномаҳои худ метавонад ба давлатњои ОМ дар ин 

бобат кумак намояд ва як неруи пешбарандаи рушди ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд ва созанда гардад. 

                                                           
182 Каримова М. Песпективы экономического сотрудничество Таджикистана со странами ШОС. 

Центральная Азия и Кавказ. 2012. Т. 15. № 1. С. 160. 
183 Муратшина К.Г. Приоритеты стран Центральной Азии в ШОС в контексте их взаимоотношений с Китаем. 

Вестник Омского университета. Серия исторические науки. 2017. № 3. С.445. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33824018
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33824018&selid=18930080
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Пас, рушди СҲШ ҳамчун як созмони ҳамкориҳои иқтисодӣ мусбат ба 

назар мерасад ва илова бар ин, СҲШ метавонад дар татбиқи тарҳҳои муҳими 

иқтисодӣ дар минтақа нақши муҳим бозад.184  

Ба таъсиси СҲШ ҳамчун формати ҳамкории иқтисодӣ ва сиёсии байни 

давлатҳо омилҳои зиёде таъсир расонданд, ки дар байни онҳо мушкилот ва 

таҳдидҳои муосир муҳимтаринанд. 

Дар шароити муосири ҷаҳонишавии ҷаҳон ва рушди муносибатҳои 

иқтисодии байналмилалӣ раванди ҳамгироӣ вектори асосии рушди 

фаъолияти иқтисодии ҳар як кишвар ба ҳисоб меравад. Аз ин рӯ, ҳамкории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ шарти зарурии 

ҳамкориҳои созанда шуда истодааст ва платформаи СҲШ барои мо барои 

ҳамкории иқтисодӣ шароити мусоид фароҳам меорад. 

Аз ин рӯ, дар шароити маҳдуд будани пасандозҳои дохилӣ ҳамаи 

кишварҳои Осиёи Марказӣ манфиатдоранд, ки ҳамкориро бо ҳамаи 

кишварҳои узви СҲШ ҳамчун омили таъмини амнияти сиёсӣ ва иқтисодии 

минтақа таҳким бахшанд. Муқоисаи дастовардҳои кишварҳои Осиёи 

Марказӣ дар доираи барномаҳои Созмони Ҳамкории Шанхай маълум 

менамояд, ки ин созмон на танҳо дар фазои СҲШ, балки берун аз марзҳои он 

ба омили рушди устувор табдил меёбад. 

Тавре қайд кардем, таҳкими равобити байнисоҳавӣ ва рушди ҳамкории 

иқтисодӣ дар шароити иқтисодиёти кушоди давлатњои Осиёи Марказӣ 

муҳимтарин тамоюли рушди ҳамкориҳои созанда мебошад. Илова бар ин, 

суботи сиёсӣ ва таъмини рушди иқтисодӣ, инчунин, фароҳам овардани 

зиндагии шоистаи аҳолии кишварҳои Осиёи Марказӣ аз муҳимтарин 

вазифаҳои СҲШ ба ҳисоб меравад. 

Барои рушди босубот ва таҳкими равобити иқтисодии кишварҳои 

Осиёи Марказӣ дар доираи барномаҳои СҲШ тамоюлҳои мусоид мавҷуданд, 

ки ба онҳо метавон дохил кард: 

                                                           
184  Халанский И. В. О потенциале эволюции ШОС В Центральной Азии: сценарии. Вестник КРСУ.2015. Том 
15.№ 5. С.53. 
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- мавҷудияти захираҳои табиии дастнорасидаи кишварҳои Осиёи 

Марказӣ; 

- тафаккури умумӣ ва иқтисодиёти шабеҳи баъзе кишварҳои Осиёи 

Марказӣ; 

- мавҷудияти институтҳои ҳамкории иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ; 

- мавҷудияти захираҳои бузурги молиявӣ ва инсонӣ дар кишварҳои узви 

СҲШ; 

- нуфузи баланди СҲШ дар арсаи байналмилалӣ ва ғайра. 

Имрўз аллакай маълум мешавад, ки самти афзалиятноки рушди 

равандњои њамгироии кишварњои Осиёи Марказї, бахусус Тољикистон 

тањкими равобити иќтисодї дар доираи барномањои СЊШ мебошад. Барои 

тањќиќи мо ќайд кардан зарур аст, ки яке аз проблемањои асосии сиёсати 

иќтисодии кишвар њамгироии Тољикистон бо системаи муносибатњои 

иќтисодии љањонї мебошад. 

Дар баробари омилҳои дар боло зикргардида, ки ба рушди минбаъдаи 

равандҳои ҳамгироӣ дар доираи барномаҳои СҲШ мусоидат мекунанд, 

омилҳое низ мавҷуданд, ки монеи рушди равандҳои ҳамгироӣ мегарданд. Ин 

омилҳо дар бар мегиранд: 

- сатҳи ноустувори рушди иқтисодиёти кишварҳои Осиёи Марказӣ ва 

баъзе кишварҳои узви СҲШ; 

- низомҳои гуногуни идоракунии фаъолияти иқтисодӣ ва фаъолияти 

иқтисодии хориҷӣ (танҳо Чин, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Федератсияи 

Русия аъзои СУС мебошанд); 

- фаъолияти дигар иттиҳодияҳои байналмилалии минтақавӣ, аз қабили 

ИДМ, ЭКО ва ғайра, ки ба таври муайян доираи СҲШ-ро маҳдуд мекунанд; 

- мавқеъҳои мухталифи аъзои пешсафи СҲШ Чин ва Русия оид ба 

амиқсозии ҳамкориҳои иқтисодӣ дар заминаи муносибатњои бисёрҷониба ва 

ѓ.185 

                                                           
185  Фадеева И.А.Современное состояние и перспективы развития экономического сотрудничество стран-
членов ШОС.дис...к.э.н. по специльности 08.00.14. Москва-2013. С.72. 
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Дар шароити муосири ҷаҳонишавї раванди ҳамгироӣ самти асосии 

ҳамкориҳои мутақобилан судманди кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад. 

Имрӯз возеҳ шуда истодааст, ки самти афзалиятноки бартарафсозии 

монеаҳои дар боло зикршуда барои рушди ҳамгироии иқтисодӣ ташаккули 

фазои ягонаи иқтисодӣ, бахусус ҳамкорӣ дар доираи барномаҳои СҲШ 

мебошад. 

Вобаста ба мавзуи таҳқиқоти мо, бояд қайд кард, ки қаламрави 

кишварҳои Осиёи Марказӣ дорои захираҳои бузург ва потенсиали содиротӣ 

мебошанд, ки дар оянда бо истифодаи оқилона ва самаранок метавонад 

омили муҳими рушди ҳамкории мутақобилан судманд ва созанда на танҳо 

байни кишварҳои Осиёи Марказӣ, балки дар љањон гарданд. Потенсиали 

захиравии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҷадвали 4.3 нишон дода шудааст. 

Љадвали 4.3. - Иќтидори захиравӣ ва содиротии кишварҳои Осиёи Марказӣ 
Кишвар Содироти  Иќтидори захиравї Захирањо

и 
гидроэнер
гетикї, 
млрд 
кВт.- 
с./сол 

Захира
и нафт, 
млн т 

Захира
и газ, 
млрд 
куб. м 

Ќазоќистон Нафт ва 
мањсулоти нафтї, 
газ, уран, мис, 
феррохўлањо, 
маъданњо, 
оҳан, гандум, 
орд, синк 

Нафт, гази табиӣ, 
уран, маъдан, 

сӯзишворӣ, металлӣ 

техникӣ, 
сангҳо ва ғайра 
 
 

40,2 4000 6800 

Ќирѓизистон Ғайриорганикӣ 
моддаҳои 

кимиёвӣ, ангур, 
молҳои нассоҷӣ, 
пахта, мис ва 

пораи ӯ, мева, 
электроэнергия 

Тилло, симоб, сурма, 
металњои нодир, 
гидроэнергетика 
 
 

142,5 5 6 

Туркманистон Гази табиӣ, 
битуми нафт, 
равғанҳои 
молиданї, 
нахи пахта, 
когаз, энергияи 
барќ, сулфури 
кислота, гандум 

Нафт ва гази табиӣ 
газ, сулфур, сурб, 
бром, 

йод, гранит, гаҷ, 
гилҳои оташ тобовар, 
қуми квартс, 
гравий, мирабилит 

2 300 23000 
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Идомаи ҷадвали 4.3. 

Кишвар Содироти  Иќтидори захиравї Захирањо
и 
гидроэнер
гетикї, 
млрд 
кВт.- 
с./сол 

Захира
и нафт, 
млн т 

Захира
и газ, 
млрд 
куб. м 

Тољикистон Алюминий ва 
маҳсулот аз он, 
пахта, чормағз ва 
меваҳои хушк, 
сабзавот ва мева, 
ангур, 
маъданњои рудї 
ва металл, 
молҳои нассоҷӣ 
 ва либос 

Уран, нуқра, тилло, 

ганҷҳо, 
ангишт, сурб ва 
маъданҳои металлӣ, 
сурма, ванадий, 
молибден, тунука, 
волфрам, мис, намаки 
санг, 
гранит, мармар, 
гидроэнергетика 
 

527 2 
(53**) 

– 
(3000**
) 

Узбекистон Нафт ва и нафтї, 

гази табиӣ, нахи 

пахта, и кимиёвӣ 
ва пластмасса, 
металлњои сиёҳ ва 
металлҳои ранга, 
тилло, уран 
маъдан, 
хўрокворї, 
молҳои ҷангӣ 

Тилло, нафт, 

гази табиӣ, уран, 
ангишт, мис, пахта, 
металлҳои нодир 
 
 

15 250 5900 

Њамагї   726,7 4557 37706 
Мавќеъ дар 
љањон 

  8 11 2 

Сарчашма: Солиев А.А. Потенциал стран Центральной Азии в экономической интеграции 
ШОС /А.А. Солиев //Актуальные проблемы развития общества и экономики. - С.13. 

Дар асоси маълумоти ҷадвали 4.3 мушоҳида кардан мумкин аст, ки 

кишварҳои Осиёи Марказӣ дорои потенсиали бузурги захиравӣ мебошанд ва 

аз ҷиҳати захираҳои гидроэнергетикӣ дар ҷойи ҳаштум, аз рӯйи захираи газ 

дар ҷойи ёздањум дар ҷаҳон қарор доранд. 

Бояд гуфт, ки қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ дорои захираҳои 

дастнорас буда, на танҳо ба рушд, балки ба азхудкунии захираҳои ғании он, 

ки хеле бузурганд, ниёз дорад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ бо кумаки СҲШ 

метавонанд на танҳо иқтидори захиравӣ ва содиротиро инкишоф диҳанд, 

балки онҳоро дар бозорҳои ҷаҳонӣ ҳамчун манбаи иловагии пур кардани 

буҷети давлатӣ амалӣ созанд. 
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Барои омӯзиши масъалаи баррасишаванда, таъкид кардан зарур аст, ки 

омили муҳими рушди СҲШ, алалхусус кишварҳои Осиёи Марказӣ 

потенсиали бузурги захиравӣ мебошад. Ҳамаи иштирокчиёни раванди 

Шанхай дорои захираҳои бузурги табиӣ мебошанд. Тибқи ҳисобҳои 

содиротӣ, Русия бист дарсади ашёи хоми ҷаҳонро дар ихтиёр дорад ва аз 

рӯйи захираҳои газ дар ҷойи аввал, дар истихроҷи нафт дувум ва аз рӯйи 

захираи ангишт дар ҷойи сеюм аст. 

Чин аз сарватҳои бузурги табиӣ бой буда, дар захираҳои нафту гази 

табиӣ мавқеи пешсафиро ишғол мекунад ва инчунин, ин кишвар аз рӯйи 

захираҳои металлҳои нодир дар ҷаҳон дар ҷойи аввал меистад. Қазоқистон як 

минтақаи васеъро ишғол мекунад, дорои захираҳои зиёди канданиҳои 

фоиданок ва потенсиали саноатӣ буда, аз ҷиҳати захираи нафту газ ҷойи 

муносибро ишғол мекунад. 

Тоҷикистон бузургтарин таъминкунандаи неруи барқ дар минтақа аст. 

Соҳаҳои асосии он металлургияи ранга, саноати сабук ва хӯрокворӣ 

мебошанд. Дар ҳудуди Узбекистон тақрибан сад намуди ашёи хоми минералӣ 

муайян карда шудааст. Љумњурї дар истихроҷи тилло дар ҷойи пешсаф аст ва 

аз рӯйи захираҳои исботшудааш дар ҷаҳон дар ҷойи чорум меистад.186 

Аз рӯйи ҳаҷми истихроҷи гази табиӣ Узбекистон яке аз даҳ кишвари 

бузурги тавлидкунандаи газ дар ҷаҳон аст. Дар байни дигар захираҳои табиӣ, 

мавҷудияти захираҳои зиёди ангишт, маъдани уран, металлҳои ранга ва 

нодир (нуқра, мис, сурб, руҳ, волфрам ва молибден) -ро қайд кардан лозим 

аст. 

Қирғизистон низ дорои захираҳои бойи табиӣ мебошад. Конҳои 

металлҳои ранга, металлҳои қиматбаҳо ва дигар канданиҳои фоиданок дар 

сатҳи ҷаҳонӣ рақобатпазиранд. Дар кишвар конњои ангишт, металлњои 

                                                           
186 Инвестиционная компонента интеграционных процессов в ШОС. http://infoshos.ru/ru/print.php?idn=5227.Санаи 

мурољиат 21.08.2019. 

 

http://infoshos.ru/ru/print.php?idn=5227.Дата
http://infoshos.ru/ru/print.php?idn=5227.Дата
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рангаи камёфт кашф карда шудаанд. Захираҳои об муҳимтарин потенсиали 

табиӣ мебошанд, ки ба сохтори иқтисодиёти кишвар таъсир мерасонанд.187 

Бидуни баҳс оид ба манобеи мушаххаси иқтисодии рушди иқтисодӣ мо 

метавонем гуфт, ки иқтидори бузурги кишварҳои Осиёи Марказӣ дар сурати 

истифодаи оқилона ва самаранок метавонад дар баланд бардоштани 

рақобатпазирии СҲШ нақши муҳим бозад. 

Қариб ҳамаи кишварҳои узви Созмони Ҳамкории Шанхай 

манфиатдоранд, саъю кӯшиши худро муттаҳид созанд ва муносибатҳои 

байнидавлатиро тақвият бахшанд, ки ин дар шароити равандҳои мураккаби 

глобалии иқтисоди ҷаҳонӣ махсусан муҳим аст. Илова бар ин, таҷрибаи 

ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ташаккули фазои ягонаи иқтисодӣ дар қаламрави 

якчанд давлат суръатбахшии якҷояи рушди иқтисодӣ ва бомуваффақият 

бартараф намудани мушкилот ва таҳдидҳои муосирро таъмин менамояд. 

Тавре дар боло қайд кардем, бахши энергетика дар кишварҳои Осиёи 

Марказӣ, аз ҷумла дар Тоҷикистон, самти афзалиятноки рушди 

муносибатҳои байнидавлатӣ мебошад. СҲШ ҳамчун сохтори минтақавии 

ҳамкории бисёрҷониба метавонад на танҳо дар таъмини амнияти энергетикӣ, 

балки дар татбиқи лоиҳаҳои стратегии кишварҳои Осиёи Марказӣ нақши 

мусбат бозад. 

Имрўз дар шароити кушод будани системаи иќтисодии миллии 

кишварњои Осиёи Марказї ва рушди интернатсионализатсияи њаёти 

иќтисодї маълум мегардад, ки њамгирої ба иќтисодиёти љањонї барои 

минтаќа шарти њатмии таъмини рушди муштараки фаъолияти хољагидорї 

мебошад. 

Маҳз дар натиҷаи интегратсия тақсимоти байналхалқии меҳнат, 

мубодилаи мол, хизматрасонӣ, сармоя ва қувваи корї васеъ мегардад. Сатҳи 

умумигардонии истеҳсолот меафзояд ва ин дар навбати худ, танзими 

                                                           
187 Њамон љо. 
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мақсадноки банақшагирифтаи равандҳои иқтисодиро дар миқёси 

иттиҳодияҳои байнидавлатӣ талаб мекунад.188  

Аз ин рӯ, барои кишварҳои Осиёи Марказӣ узвият дар СҲШ маънои 

ифтитоҳи минтақаҳои ояндадорро ҳамчун омили воридшавии минтақа ба 

равандҳои глобалии рушди байналмилалӣ дорад. 

Аз ин лиҳоз, зарур аст, ки дар чаҳорчӯбаи барномаҳои СҲШ таҳкими 

ҳамкориҳои иқтисодӣ, таъсиси як минтақаи озоди савдо дар қаламрави 

кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамчун омили ҳавасмандкунандаи рушди 

муносибатҳои байнидавлатӣ ва ҳамгирої ба равандҳои глобалии иқтисоди 

ҷаҳонӣ пиёда гардад. 

Илова бар ин, ҷалби кишварҳои Осиёи Марказӣ ба равандҳои глобалии 

иқтисоди ҷаҳонӣ низ минтақаро ба дигар иштирокчиёни равобити иқтисодии 

байналмилалӣ наздик мекунад. Ин омил, ҳамчунин, ба кишварҳои Осиёи 

Марказӣ имкон медиҳад, ки дар чаҳорчӯбаи барномаҳои СҲШ бо Чин ва 

Русия, ки аз лиҳози ҷуғрофӣ ба минтақа наздиканд, равобити тиҷоративу 

иқтисодӣ барқарор кунанд. 

Илова бар ин, таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки натиҷаҳои 

ҳамгироии минтақавӣ то чӣ андоза самараноктар ва дараҷаи рушди техникӣ, 

иқтисодӣ ва иҷтимоии кишварҳо баландтар ва якхела бошанд, ҳамон қадар 

ҳадафҳо ва манфиатҳои иқтисодӣ ва геополитикии онҳо наздиктар мешаванд. 

Равандҳои интегратсионӣ дар ин шароит босуръат рушд мекунанд, 

муттаҳидсозии меъёрҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ, инчунин, шароити сиёсии 

ҳамкорӣ зудтар ба даст меояд.189 

Барои кишварҳои Осиёи Марказӣ дар чаҳорчӯбаи барномаҳои СҲШ 

татбиқи лоиҳаҳои сармоягузорӣ, таъмини амнияти иқтисодӣ ва сиёсӣ, 

инчунин, баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум самти афзалиятнок ба 

ҳисоб меравад. Бо кумаки созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла СҲШ 

                                                           
188 Борисов Е.Ф. Основы экономики.Учебник и практикум 7-е издание Москва-2016. С.337. 
189 Сериккалиева А.Е.Социально-экономическая деятельность Китайской Народной Республики в ШОС. 
дисс… доктора философии (PhD) 6D020900 – Востоковедение Алматы,2013.С.20. 
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кишварҳои Осиёи Марказӣ метавонанд дар қаламрави худ фазои мусоидро 

барои рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ фароҳам оранд, суботи 

молиявиро таъмин кунанд, аз саноати баландтехнологӣ дар бахшҳои саноатӣ 

истифода ва ба иќтисодиёти ҷаҳон муваффаќона ворид шаванд.  

Њамгироии иқтисодӣ ҳамчун тамоюли муҳимтарини рушди 

муносибатҳои иқтисодии муосир, дар маҷмуъ ба рушди ҳамкориҳои 

иқтисодӣ, ки бо маҳсулнокии баланд, афзоиши сармоягузорӣ, тезонидани 

пешрафти техникӣ ва ғайра ифода ёфтааст, таъсири мусбат мерасонад. 

Айни замон СҲШ дар низоми иқтисодии Осиёи Марказӣ нақши муҳим 

мебозад ва ҳамчун воситаи муассири ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ хизмат 

мекунад. Ҳама кишварҳои узви ин созмон ва нозирон ба васеъгардонии 

минбаъдаи фаъолияти ҳамкориҳои иқтисодӣ дар доираи СҲШ бо 

дарназардошти манфиатҳои миллии худ манфиатдоранд.190  

Барои СҲШ қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ минтақаи 

манфиатҳои стратегӣ маҳсуб меёбад. Дар ин чо сарвати бузурги табиї гирд 

оварда шудааст, ки татбиќи онњо ба тараќќиёти иљтимоию иќтисодї ва њалли 

проблемањои таъхирнопазири минтаќавї мусоидат мекунад. 

Масъалаҳои дар боло зикргардидаро оид ба ҳамкорӣ байни кишварҳои 

Осиёи Марказӣ ва кишварҳои СҲШ љамъбаст намуда, мо метавонем хулоса 

барорем, ки СҲШ ҳамчун бузургтарин ташкилоти минтақавии Авруосиё ба 

ҳамкории мутақобилан судманд дар ҳалли мушкилоти умумӣ наќши басо 

муњимро иљро мекунад. Танҳо талоши муштараки кишварҳои Осиёи Марказӣ 

бо њамкории давлатњои СЊШ метавонад пешрафти босуръати фаъолияти 

иқтисодиро дар қаламрави ҳар як давлати алоҳида таъмин намояд.  

 

4.2. Наќши СЊШ дар таъмини бехатарии сиёсиву иќтисодии кишварњои 

Осиёи Марказї 

                                                           
190 Тимофеев А.В. Торгово-экономическое сотрудничества России со странами участницами ШОС: 
тенденции развития и перспективы. Автореферат канд.экон.наук. по специальности 08.00.14. Ростов на 
Дону-2013. С.3.  
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Дар шароити рушди њамгироии иќтисодї СЊШ яке аз ќувваи 

њаракатдињандаи равандњои чунин њамгироињо ба њисоб рафта, дар рушди 

муносибатњои иќтисодии кишварњои ОМ заминаи устувори молиявию 

иќтисодї мегузорад. Рушди равандҳои ҳамгироӣ ва майли кишварҳои 

мухталиф ба ҳамгироии минтақавӣ тадриҷан ба тамоюлҳои ногузири рушди 

иқтисоди ҷаҳонӣ дар саросари ҷаҳон табдил меёбанд. 

Тамоюли асосии ҷаҳонишавӣ дар пайвастагии тавсеаи мутақобилан 

судманди ҳамкории иқтисодии кишварҳо дар шароити ноустувории ҷаҳонӣ, 

ки ҳам дар фазои пасошӯравӣ ва ҳам дар иқтисоди кишварҳои дигар 

мушоҳида мешавад, зоҳир мегардад191.  

Қобилияти пешгирии таҳдиду хатарҳои гуногуни ҷаҳонӣ бештар аз сари 

вақт ворид шудан ба иттиҳодияҳои ҳамгироӣ ҳамчун омили 

ҳавасмандкунандаи рушди ҳамгироии минтақавӣ вобаста аст. Махсусан 

барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дар чоррањаи пайванди Ғарб ва ҷаҳони 

Ислом ҷойгиранд ва дорои захираҳои табиии кофӣ ҳастанд. 

Кафолати суботу амнияти минтақаи Осиёи Марказӣ ва давлатҳои 

ҳамсоя рушди босуръати иқтисодии онҳо, қонеъ гардонидани талаботи 

ҳаётан муҳими аҳолӣ мебошад.192 

Бояд иқрор шуд, ки имрӯз Осиёи Марказӣ дорои захираҳои бойи табиӣ 

ва ҳудудҳои азими азхуднашуда аст, таваҷҷуҳи бисёре аз созмонҳои 

байналмилалӣ ва кишварҳои пешрафтаро ба худ ҷалб кардааст ва дар натиҷа 

аҳаммияти байналмилалии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар баробари рушду 

тараққиёт мустаҳкамтар шудааст.  

Аз байн рафтани Иттиҳоди Шӯравӣ, ташаккули давлатҳои нав дар 

фазои пасошӯравӣ дар қад-қади периметри сарҳадҳои ҷанубии Русияи 

имрӯза, татбиқи лоиҳаҳои Амрико оид ба ислоҳоти конфигуратсияи 

давлатии ҳудудии қитъа, паст шудани нақш ва имкониятҳои созмонҳои 

                                                           
191Байдурин М.С. Обеспечение экономической безопасности ЕАЭС на основе развития экономической 
интеграции стран СНГ: диссертация / М.С. Байдурин. –М., 2017. –С.25. 
192 Ташкентская Декларация  глав государств-членов  Шанхайской организации сотрудничества. г.Ташкент, 
17 июня 2004 года. С.3. 



213 

 

танзимкунандаи байналмилалӣ (СММ, САҲА ва ғайра) масъалаи зарурати 

дигаргунсозии куллии тамоми низоми муносибатҳои байналмилалиро ба 

муњокима гузоштааст193.  

Аз ин рў, инкишофи интегратсияи минтаќавї њамчун тамоюли 

муњимтарини инкишофи муносибатњои байналхалќии иќтисодї дар марњалаи 

њозира вазифаи таъхирнопазири илмию амалї мебошад. Илова бар ин, бояд 

таъкид кард, ки сарфи назар аз мавҷудияти тадқиқотҳои сершумори олимони 

иқтисоддон оид ба рушди равандҳои интегратсионї, муттаҳидшавии 

кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳамчун муҳимтарин объекти тадқиқоти 

назариявии рушди иқтисодӣ омӯзиши ҳамаҷонибаро тақозо мекунад.  

Пас аз пошхӯрии иқтисоди нақшавӣ ва ба даст овардани истиқлол 

кишварҳои Осиёи Миёна дар муносибатҳои байналмилалӣ Осиёи Марказӣ 

номида шуданд, ки ба он љумњурињои Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, 

Туркманистон ва Узбекистон шомиланд. Бояд гуфт, ки муаррихони шўравї 

истилоњи «Осиёи Миёна»-ро барои истинод ба панљ давлат истифода 

бурдаанд. 

Аммо пас аз пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ олимон ва 

сиёсатмадорони давлатҳои тозаистиқлол дар робита ба рушди давлатҳои 

миллӣ истилоҳи «Осиёи Марказӣ»-ро ба кор бурда, бо ҳамин талош карданд, 

ки аз гузаштаи таърихӣ рахна кунанд. Аз ин рӯ, номи минтақаи нави 

ҷуғрофии сиёсӣ Осиёи Марказӣ шуд194.  

Иқтисоди љањон аз лаҳзаи ташаккул ва рушди равандҳои интегратсионї 

ба таври интенсивӣ инкишоф ёфт ва то имрӯз ба шарофати интегратсияи 

минтақавӣ ҳамчун муҳимтарин шарти рушди муносибатҳои байнииқтисодӣ 

дар такмили доимӣ қарор дорад. Пошхўрии Иттиҳоди Шӯравӣ ба он 

                                                           
193Мураталиева З.Т. Региональная политика России и Китая в Центральной Азии и ШОС как фактор 

взаимодействия: автореферат дисс. канд. полит.наук / З.Т. Мураталиева. –Бишкек, 2009. -С.27. 

 
194 Аго Ференц. Центральноазиатская интеграция: проблема распределения водных ресурсов: диссертация / 

АгоФеренц. –Венгрия, 2017. С.25. 
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мусоидат кард, ки кишварҳои собиқи иттиҳод, бахусус кишварҳои Осиёи 

Марказӣ чун давлатҳои соҳибихтиёр ба амалӣ намудани сиёсати хориҷии худ 

ва такмили робитаҳои байниминтақавӣ дар шароити рушди босуръати 

ҳамгироӣ шурӯъ карданд. 

Дар пасманзари дигаргунињои глобалие, ки чањони муосир дучори он 

аст, кишварњои Осиёи Марказї марњилаи дигаргунињои љиддиро аз сар 

мегузаронанд. Тағйироти асосии вазъ дар Осиёи Марказӣ тасодуфӣ набуда, 

балки натиҷаи таъсири омилҳои гуногуни беруна ва дохила мебошад. Дар 

ҷанбаи иқтисодӣ кишварҳо ба таназзул вокуниш нишон дода, барои беҳбуди 

зиндагии мардум саъй мекунанд, ҳамзамон, стратегияҳои рушди дарозмуддат 

ва миёнамуҳлатро амалӣ намуда, ислоҳоти сохториро пеш мебаранд ва сатҳи 

муқовимат ба таҳдидҳои берунаро баланд мебардоранд.  

Кишварҳои минтақа маъмулан нисбат ба давлатњои абарќудрат сиёсати 

мутавозини хориҷиро пеш мебаранд ва умедворанд, ки ин дар Осиёи 

Марказӣ рақобати солимро ба вуҷуд меорад. 195 

Инкишофи пай дар пайи њамкории ба њамдигар фоидабахш дар 

минтаќа самараи хуб дода истодааст. Агар ба нишондињандањои 

макроиќтисодї назар андозем, дар як ќатор нишондињандањо пешравињои 

назаррасро мушоњида кардан мумкин аст. Аз ҷумла, маҷмуи маҳсулоти 

дохилии кишварҳои минтақа аз 253 миллиард доллари соли 2016 то 302,8 

миллиард доллар дар соли 2019 афзоиш ёфт. Дар шароити пандемия ин 

нишондиҳанда дар охири соли 2020 ҳамагӣ 2,5 фоиз коҳиш ёфта, 295 млрд 

дол. ИМА-ро ташкил намуд. Ҳаҷми савдои хориҷӣ дар солҳои 2016-2020 56 

фоиз афзуда, ба 168,2 миллиард доллар расид. 

Дар навбати худ, дар солҳои 2016-2019 маблағи сармоягузориҳои 

мустақими хориҷӣ ба Осиёи Марказӣ 40% афзуда, 37,6 миллиард долларро 

ташкил дод, ки дар натиҷа, ҳиссаи сармоягузорӣ дар Осиёи Марказӣ дар 

ҳаҷми умумии ҷаҳон аз 1,6% то 2,5% афзуд. Иќтидори сайёњии минтаќа низ 

                                                           
195 Трансформация Центральной Азии под влиянием внешних и внутренних факторов – китайская 

экспертная оценка. https://www.caa-network.org/archives. Санаи мурољиат 26.10.2021. 

https://www.caa-network.org/archives
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ошкор карда мешавад. Дар ҳамин давра теъдоди сайёҳон ба кишварҳои 

Осиёи Марказӣ тақрибан ду баробар – аз 9,5 то 18,4 миллион нафар 

афзудааст.196 

Дар баробари ин, мо бояд бо он чї ки аллакай ба даст оварда шудааст, 

ќаноат накарда, ин тамоюлро дастгирї кунем. Дар Осиёи Марказї иқтидори 

бузурги истифоданашуда мавҷуд аст. Тибқи ҳисобҳои коршиносон, ҳамкории 

муассири кишварҳои Осиёи Марказӣ метавонад дар 10 сол ММД-и 

минтақаро ҳадди ақал ду баробар афзоиш диҳад. Илова бар ин, ҳаҷми савдои 

мутақобилаи байни давлатҳои минтақаро зиёд кардан зарур аст, аз ҷумла 

иқтидори тиҷорати дохилӣ пурра ошкор нашудааст.  

Ҳамин тариқ, нишондиҳандаи савдои дохилиминтақавӣ дар Осиёи 

Марказӣ тақрибан 9 фоизро ташкил медиҳад (соли 2020 12,5 миллиард 

доллар). Дар баробари ин, дар кишварҳои АСЕАН тақрибан 25%, 

иштирокчиёни минтақаи тиҷорати озоди Амрикои Шимолӣ - зиёда аз 40% ва 

дар Иттиҳоди Аврупо - зиёда аз 60%-ро ташкил медиҳанд.197 

Рушди тадриҷии муносибатҳои байнииқтисодӣ ба он оварда расонд, ки 

дар тамоми ҷаҳон кишварҳо бо мақсади якҷоя ҳал намудани масъалаҳои 

сиёсию иқтисодӣ ва пешгирии мушкилоти глобалӣ дар шароити номуайянӣ 

нияти ба иттиҳодияҳои гуногуни ҳамгироӣ ворид шуданро карданд. Яке аз 

чунин иттиҳодияҳои ҳамгироӣ СҲШ шуд, ки дар низоми муносибатҳои 

байналмилалӣ мавқеи муҳимро ишғол намуда, имрӯз кафили таъмини суботи 

иқтисодию сиёсӣ ва амният на танҳо дар платформаи СҲШ, балки берун аз 

минтақа низ ба њисоб меравад. 

Мутаассифона, доираҳои сиёсӣ ва коршиносони Ғарб то ҳол баҳодиҳии 

қолабии табиати СҲШ-ро нигоҳ медоранд. Дар онҳо як равиши геополитикӣ 

бартарӣ дорад ва тағйироти ҷиддии рӯзномаи СҲШ-ро аз замони таъсиси 

                                                           
196 В регионе Центральной Азии ведется поиск новых форм взаимовыгодной кооперации. Неъматов А. 

https://review.uz/post/. Санаи мурољиат 26.10.2021. 

 
197 Њамон љо. 

https://review.uz/post/
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панҷгонаи Шанхай, ки ҳадафи аслии онҳо таҳкими тадбирҳои эътимод дар 

манотиқи марзии байни Чин ва ҷумҳуриҳои собиқи шӯравӣ буд, ба назар 

намегиранд.  

Дар ин замина онҳо СҲШ-ро як “созиши геополитикӣ” миёни Русия ва 

Чин медонанд, ки ҳадафи он роҳандозии назорат бар Осиёи Марказӣ аст. Аз 

ин ҷост, ки СҲШ ҳамчун як вазни муқовимат ба НАТО тасаввур карда 

мешавад.198  

Дар кори тадќиќотии мо СЊШ њамчун шакли нави њамгирої баррасї 

гаштааст, ки дар ташаккулёбии равандњои интегратсионии давлатњои ОМ 

дар шароити кунунї бењамто мебошад.  

Айни замон пандемияи COVID-19 ба тамоми ҷаҳон таъсири худро 

расонида, зиддиятҳо байни кишварҳо шиддат гирифта, вазъи байналмилалӣ 

тезутунд шуда, дар вазъияти минтақавӣ хатарњои нав ба миён меоянд. Пас аз 

ба қудрат омадани Толибон дар Афғонистон ҳанӯз номуайяниҳои зиёде вуҷуд 

доранд, ки метавонанд ба амнияти минтақа халал расонанд. 

Вазъият дар Афғонистон таваҷҷуҳи бештари кишварҳои ҳамсояро ба 

худ ҷалб кардааст. Бар асари таъсири эпидемия кишварҳои узви СҲШ 

мушкилоти иқтисодӣ доранд, дар баъзе давлатҳо хатари зуҳуроти иҷтимоӣ 

меафзояд. Њамаи ин проблемањо дар назди СЊШ уњдадорињои нав ба миён 

мегузоранд. Барои ҳалли ин мушкилот кишварҳои узви СҲШ бояд ваҳдат ва 

ҳамкориро таҳким бахшанд ва барои амиқтар кардани ҳамкориҳо дар 

мубориза бо эпидемия, ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисод ва амният саъйю 

талошњои зиёд намоянд.199  

Кишварҳои узви СҲШ кишварҳои ҳамсояи Афғонистон мебошанд ва 

СҲШ платформаи беҳтарин барои муколама барои ҳалли масъалаи 

Афғонистон аст. Ин созмон метавонад наќши њамоњангсозї дошта, мавќеи 

                                                           
198 Роль ШОС в современных международных отношениях: взгляд из Узбекистана. 
http://rus.sectsco.org/news/20210415/742084.html. Санаи мурољиат 26.10.2021. 
199 Дин Сяосин. Роль ШОС в региональной безопасности становится все более заметной. 
https://www.kt.kz/rus/authors. Санаи мурољиат 26.10.2021.  

http://rus.sectsco.org/news/20210415/742084.html
http://rus.sectsco.org/news/20210415/742084.html
https://www.kt.kz/rus/authors
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аъзои мухталифро дар масъалаи Афѓонистон њамоњанг созад ва ба таври 

муштарак сулњу суботро дар ин кишвар ташвиќ кунад.200  

Аз нуќтаи назари таъмини бехатарии иќтисодї ќайд кардан зарур аст, 

ки имрўз таъмини бехатарї дар ќаламрави ОМ яке аз омилњои муњимтарини 

рушди фаъолияти хољагидорї ба шумор меравад. Бе таъмини амну субот 

ягон давлат иќтисодиётро пеш бурда наметавонад. Аз ин рў, СЊШ њамчун 

платформаи сиёсиву иќтисодї имрўз дар ќаламрави ОМ кафили таъмини 

бехатарї арзёбї мегардад. 

Ҳамкориҳо дар соҳаи амният самти аввалиндараҷаи СҲШ мебошад. 

Дар давоми 20 сол СҲШ дар ин ҳамкориҳо ба натиҷаҳои судманд ноил 

гардид. Тибқи маълумоти Сохтори минтақавии зиддитеррористии СҲШ, 

танҳо аз соли 2013 то соли 2017 мақомоти дахлдори кишварҳои узви СҲШ 

беш аз 600 амали ҷиноии дорои хусусияти террористиро ҷилавгирӣ намуда, 

беш аз 500 пойгоҳ барои таълими ҷангҷӯёнро хароб ва 2000 узви созмони 

террористии байналмилалиро боздошт кардаанд.  

Ба шарофати ҳамкориҳои муассир дар доираи СҲШ, новобаста аз баъзе 

хатарҳои эҳтимолии амният, вазъ дар Осиёи Марказӣ таҳти назорат қарор 

дорад. Ин бузургтарин дастоварди СҲШ дар бахши амният дар 20 соли охир 

аст.201  

Дар робита ба Осиёи Марказӣ, бояд қайд кард, ки он мағзи СҲШ 

мебошад. Кишварҳои узви СҲШ аз талошҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ 

барои тавсеаи ҳамкориҳо дар бахшҳои мухталиф ҷонибдорӣ мекунанд ва 

инчунин, тайи солҳои охир муколамаи сиёсӣ байни кишварҳои Осиёи 

Марказӣ ба таври қобили мулоҳиза таҳким ёфт, ки ба рушди ҳамкориҳои 

минтақавӣ ба манфиати татбиқи босамари ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ 

мусоидат мекунад. 

Айни замон Чин шарики асосии тиҷоративу иқтисодӣ ва манбаи 

сармоягузории кишварҳои Осиёи Марказӣ ба шумор меравад. Бозори Чин 

                                                           
200 Њамон љо. 
201 Њамон љо. 
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низ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ бештар ҷолибтар мешавад. Таъсири 

Чин ба кишварҳои минтақа ба андозаи бесобиқа расидааст. Кишварҳои 

Осиёи Марказӣ бо мақсади фароҳам овардани фазои хуби сармоягузорӣ 

барои ҷалби сармояи хориҷӣ вазъи минтақа, бахусус муносибатҳои неки 

ҳамсоягиро фаъолона беҳтар мекунанд. Ҳамин тариқ, интизор меравад, ки 

ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ тадриҷан рушд кунанд. 

Кишварҳои узви СЊШ ба ҳамкории бисёрҷониба дар соҳаи нақлиёт 

мусоидат намуда, ба ташаккули долонҳои байналмилалии нақлиётӣ, ки бояд 

пайвандгари байни Осиё ва Аврупо гарданд, саҳм мегузоранд.202 

Ташаббуси "Як камарбанд, як роҳ", ки аз ҷониби Чин пешниҳод ва 

амалӣ мешавад, комилан ҷавобгӯи ниёзҳои рушди иқтисодии кишварҳои 

Осиёи Марказӣ буда, ба кишварҳои минтақа дар вазъияти душвор кумаки 

муассир мерасонад. Иштирок дар лоиҳаҳои ташаббуси «Як камарбанд, як 

роҳ» ба кишварҳои Осиёи Марказӣ барои ба кор андохтани саноат ва 

марказҳои нави рушд, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, ки барои минтақаи 

сераҳолии Осиёи Марказӣ муҳим аст, мусоидат мекунад. 

Дар лоињаи бузурги чинї «Як камарбанд, як роњ» бунёди як долони 

нави нақлиётии Осиё ва Аврупо бо дарозии умумии 10 ҳазору 900 километр 

дар назар аст, ки тавассути кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Русия ба Аврупо 

мегузарад. 

Ҳоло кишварҳои узви СҲШ барои рушди ҳамкориҳо дар соҳаи нақлиёт 

бо кишварҳои АСЕАН талош доранд. Ҳамин тариқ, СҲШ метавонад дар 

татбиқи ғояи ташкили шарикии бузурги Авруосиё, ки ба шабакаи 

иттиҳодияҳои минтақавӣ ва лоиҳаҳои трансконтиненталӣ асос ёфтааст, 

нақши муҳим бозад. 

ҶМЧ ва кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳеҷ тафовути бунёдӣ ё бархӯрди 

манфиатҳо надоранд. Баръакс, ҶМЧ бо тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ 

шарикии стратегӣ барқарор кардааст. Ҳамзамон, СҲШ ба як платформаи 

                                                           
202 Ташкентская декларация пятнадцатилетия Шанхайской организации сотрудничества г. Ташкент, 24 июня 
2016 года. С.8. 
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тавоно барои ҶМЧ ва нуқтаи ибтидоии таҳкими ҳамкориҳо бо кишварҳои 

Осиёи Марказӣ табдил ёфтааст.203 

Таҳдидҳое, ки имрӯз кишварҳои Осиёи Марказӣ бо он рӯ ба рӯ ҳастанд, 

барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла дар фазои СҲШ умумӣ мебошанд. 

Бартараф кардани онҳо бештар аз омодагии шарикон барои ҳалли 

мушкилоти рушд ва амният, аз ҷумла вазифаҳои рафъи оқибатҳои манфии 

пандемия ҳам дар фазои СҲШ ва ҳам берун аз он вобаста аст. СЊШ барои 

бартараф намудани муаммоњои муосир дар њавзаи худ давлатњои ОМ-ро 

муттањид месозад, ки барои пиёда гаштани чунин тадбирњо дар ОМ имрўз 

фаќат СЊШ ќодир аст. 

СЊШ ҳамчун як иттиҳодияи афзояндаи ҳамгироӣ метавонад ба сатҳу 

сифати зиндагии мардум, пеш аз ҳама, дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ва 

Тоҷикистон таъсири мусбати сиёсӣ ва иқтисодӣ гузорад. Созмони Ҳамкории 

Шанхай дар ҳалли масоили марбут ба баҳсҳои марзӣ миёни Чин, Русия, 

Қирғизистон, Қазоқистон ва Тоҷикистон наќши калон бозида, ба унвони як 

созмони нав дар дар марњилаи кунунї ташаккул ёфтааст. Дар шароити 

ноустувории геополитикӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, аз ҷумла 

Тоҷикистон рушди равандҳои ҳамгироӣ ва ворид шудан ба СҲШ ба самтҳои 

афзалиятноки рушди сиёсати хориҷӣ табдил меёбад. 

Аз ин рӯ, омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳамчун омили ҳамкории мутақобилан судманд бо кишварҳои СҲШ ҳамчун 

масъалаи муҳими илми иқтисод ва таљрибаи хољагидорї боқӣ мемонад. 

 

 

 

 

 

                                                           
203 Трансформация Центральной Азии под влиянием внешних и внутренних факторов – китайская 

экспертная оценка. https://www.caa-network.org/archives. Санаи мурољиат 26.10.2021. 
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Љадвали 4.4.- Модели рушди њамгироии минтаќањои љањон 

Модели минтаќањои 
љањон 

Намунаи 
иттињодияи 
интегратсио
нї 

Давлатњои аъзо Таъсисёбї 

Модели њамгироии 
Амрикои шимолї 

НАФТА Канада, ИМА, Мексика 1994 

Модели осиёгии 
њамгироии минтаќавї 

АСЕАН Индонезия, Малайзия, 
Сингапур, Таиланд, Филиппин, 
Бруней, Даруссалам, Вйетнам, 
Лаос, Мянма, Камбоља 

1967 

Модели њамгироии 
аврупої 

ИА Бисту њашт давлати Аврупо 1992 

Модели њамгироии 
Авруосиё 

ЕАЭС Армения, Беларусия, 
Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Русия 

2015 

Модели минтаќавии 
Амрикои лотинї 

МЕРКОСУ
Р 

Аргентина, Бразилия, Уругвай, 
Парагвай 

1991 

Модели рушди 
муносибатњои 
байналмилалї дар 
минтаќаи Осиё ва 
Уќёнуси ором 

АТЭС Австралия, Бруней, Вйетнам, 
Гонконг, Сянган, Индонезия, 
Канада, ЉМЧ, Љумњурии Корея, 
Малайзия, Мексика, Зеландияи 
нав, Гвинея, Перу, Русия, 
Сингапур, ИМА, Таиланд, 
Тайван, Филиппин, Чили 

1989 

Модели њамгироии 
давлатњои араб 

Лигаи 
давлатњои 
араб (ЛАГ) 

Алжир, Бањрайн, Љибути, Миср, 
Иордания, Ироќ, Яман, Ќатар, 
Ќувайт, Ливан, Ливия, 
Мавритания, Марокко, Уммон, 
Фаластин, Арабистони Саудї, 
Сирия. 

1945 

Модели њамгироии 
минтаќаи Африќо 

ЭКОВАС Бенин, Буркина-Фасо, Гамбия, 
Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Кот-д Ивуар, Кабо-Верде, 
Либерия, Мали, Нигерия, 
Синегал, Сйерра-Леоне, Того 

1975 

Модели њамгироии 
давлатњои ОМ ва 
кишварњои дигар 

СЊШ Њиндустон, Ќазоќистон, 
Ќирѓизистон, Хитой, Покистон, 
Русия, Тољикистон, Узбекистон, 
Эрон 

2001 

Сарчашма. Тањияи муаллиф дар асоси Колбенева А.М. Валютная интеграция стран 
евразийского экономического союза: диссертация к.э.н / А.М. Колбенева. –Краснодар, 
2017. -С.9-23. 

Ҷадвали 4.4 нишон медиҳад, ки СҲШ ҳамчун як гурӯҳи ҳамгироии 

байналмилалӣ ва минтақавӣ нисбат ба дигар иттиҳодияҳои минтақавӣ хеле 

дертар фаъолият карда, дар таъмини амнияти сиёсиву иқтисодӣ, бахусус дар 

кишварҳои Осиёи Марказӣ ба пешравиҳои назаррас ноил гардид. 

Қобили зикр аст, ки раванди ҳамгироӣ омили муҳими 

ҳавасмандгардонии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ, фароҳам овардани шароити 
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мусоид барои кишварҳои иттиҳодияҳои ҳамгироӣ ва таъмини рушди 

иқтисодӣ ва некуаҳволии мардум ба шумор мераванд. 

Ба сифати мисол метавон интегратсияи аврупоиро, ки аз тамоми 

марњилаю шаклњои интегратсия мегузарад ва сиёсати ягонаро (молиявию 

монетарї, иќтисодї, сиёсї) дар ИА њамчун гарави субот ва шукуфоии 

халќњои иттињоди интегратсионї ба вуљуд меорад, овардан мумкин аст. Ба 

ѓайр аз ин, дигар иттињодияњои интегратсионї, аз ќабили мамлакатњои 

Осиёи Љанубї, Шарќї, Африќо, интегратсияи мамлакатњои араб, иттињодияи 

интегратсионии мамлакатњои Амрикои Шимолї иттињодияњои пешрафта 

њисоб кардан мумкин аст, ки ба шарофати саъю кўшиши якљоя дар роњи 

тараќќиёт ќарор доранд.  

Барои СҲШ ҳамчун бузургтарин созмони минтақавӣ дар Авруосиё 

ҳамкорӣ бо ин созмонҳо самти афзалиятноки рушди ҳамаҷонибаи фаъолият 

мебошад. Қобили зикр аст, ки СҲШ ҳамчун як созмони шакли нави 

минтақавӣ, ки аз чунин созмонҳо, ба мисли НАФТА ва АСЕАН фарқ 

мекунад, метавонад на танҳо дар платформаи СҲШ, балки дар ҳалли 

масъалаҳои глобалї яке аз бозигарони калидӣ гардад.  

Илова бар ин, СҲШ дорои хусусиятҳои хосест, ки фаъолияти онро аз 

дигар созмонҳои байналмилалии иқтисодии минтақавӣ, ки дар натиҷаи 

муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ба вуҷуд омадаанд ва фаъолияти 

бисёрљонибаро касб кардаанд, фарқ мекунад. 

Омӯзиши назариявии СҲШ ҳамчун як шакли нави созмон имрӯз ба 

муфассал муайян кардани мазмуни иқтисодӣ, мавқеъ дар арсаи 

байналмилалӣ, инчунин, аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснок кардани нақши созмон 

дар таъмини амнияти иқтисодӣ ва субот дар арсаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. 

Қобили зикр аст, ки таҳкими равандҳои ҳамгироии минтақаҳои 

гуногуни ҷаҳон натиҷаи рушди робитаҳои иқтисодии хориҷӣ ва рафъи 

муштараки таҳдидҳои глобалӣ мебошад, ки кишварҳои минтақа амалан дар 

шароити кунунӣ аз уҳдаи он танҳо баромада наметавонанд. Аз ин рў, 

моделҳои дар боло зикргардидаи ҳамгироӣ имрӯз ба муҳимтарин объекти 



222 

 

тадқиқоти соҳаи иқтисодиёти ҷаҳонӣ ва мавзуъҳои омӯзиши бисёр олимон-

иқтисодчиёни ватаниву хориљї ќарор гирифтаанд.  

Ҷадвали 4.4 инчунин, нишон медиҳад, ки баъзе кишварҳои Осиёи 

Марказӣ ба ҷуз СҲШ аъзои ИДМ, ЊИАО ва дигар созмонҳои минтақавӣ 

мебошанд, ки ба таҳкими робитаҳои байнииқтисодӣ бо дигар иттиҳодияҳои 

байналмилалии минтақавӣ ва рушди ҳамгироӣ мусоидат мекунанд.  

Таҷрибаи ҳамкории кишварҳои Осиёи Марказӣ бо баъзе созмонҳои 

байналмилалӣ оид ба масъалаҳои таъмини амнияти минтақавӣ гувоҳӣ 

медиҳад, ки онҳо ҳамкориро бо ИДМ ва СҲШ афзал медонанд. Ин ба як 

ќатор шароитњо вобастааст, ки онњо ташкилотњои минтаќавие мебошанд, ки 

ќаламрави ОМ-ро фаро мегиранд. 

Ѓайр аз ин, фаъолияти ин ташкилотњо бо манфиатњои миллии 

давлатњои минтаќа мувофиќ буда, хусусиятњои сиёсї, иќтисодї, њарбї ва 

иљтимоии онњо ба назар гирифта мешаванд.204 

Бояд қайд кард, ки бузургтарин аъзои СҲШ Чин, Ҳиндустон, Русия ва 

Покистон мебошанд, ки онҳо давлатњои ядрої мебошанд ва аксарияти аҳолӣ 

ва умдаи маҷмуи маҳсулоти дохилии ин созмонро ташкил медиҳанд. Аз ин 

рӯ, таҳлили натиҷаҳои иқтисодӣ нишон медиҳад, ки солҳои охир кишварҳои 

узви СҲШ динамикаи баланди афзоиши гардиши молро нишон додаанд. 

Дарк кардан муҳим аст, ки барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дорои 

сарватҳои зиёди табиӣ мебошанд, ҳамкорӣ ва таҳкими шарикӣ бо дигар 

минтақаҳо самти афзалиятноки сиёсати иқтисодии хориҷӣ ва барои СҲШ 

ҳамчун як иттиҳодияи байналмилалии минтақавӣ, њамкорї бо гурўњњои 

интегратсионї, ба монанди АСЕАН, ЊИАО, ИДМ ва ѓайра мањз аз нуќтаи 

назари њамкории ба њамдигар фоидабахш ва мубориза ба муќобили 

                                                           
204 Маккамбаев П.А. Современное состояние формирующейся системы региональной безопасности 

Центральной Азии // Экономика Центральной Азии. – 2021. – Том 5. – № 3. 
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проблемањои умумии иќтисодии дорои характери љањонї ањамияти калон 

дорад. 

Бо дарназардошти дараҷаи хатар ва таҳдидҳои мавҷуда ба амнияти 

минтақа, давлатҳои ОМ барои муқобилат бо онҳо дар миқёси миллӣ қувва ва 

захираҳои кофӣ надоранд. Ин зарурати иштироки онҳоро дар қабул ва 

татбиқи тадбирҳои дастаҷамъонае, ки аз ҷониби созмонҳои ИДМ ва СҲШ 

амалӣ мегардад, пешгӯӣ мекунад ва фаъолияти онҳо ба эътидол овардани 

вазъият ва таъмини амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ нигаронида 

шудааст.205 

Таљрибаи љањонї нишон медињад, ки равандњои њамгирої ба минтаќањо 

имкон медињанд, ки бо суръати тез инкишоф ёфта, барои рушди робитањои 

иќтисодии хориљї, пеш аз њама, ба давлатњои аъзои иттињодияњои њамгирої 

шароити мусоиди иќтисодї фароњам оварда шаванд. Аз ин рӯ, дар шароити 

рушди вобастагии мутақобилаи кишварҳо аз ҳамдигар ва робита бо дигар 

субъектҳои иқтисоди ҷаҳонӣ, омӯзиши масъалаҳои назариявии ҳамгироии 

минтақавӣ дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ҳам барои илм ва ҳам барои 

амалияи хољагидорї аҳаммияти хосса дорад. 

Илова бар ин, иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ташаккули 

ҳамгироии байналмилалии минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ ҳамчун омили 

нави рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ва ҳамкорӣ бо чунин иттиҳодияҳои бузурги 

минтақавӣ, аз қабили ИДМ, СҲШ ва ИА мебошад, ки дар марњилаи њозира 

афзалияти инкишофи сиёсати берунї гардида истодааст. Бояд ќайд кард, ки 

фаъолияти кишварҳо, иттиҳодияҳои минтақавӣ, бахусус кишварҳои Осиёи 

Марказӣ, ки омилҳои ҳавасмандкунандаи онҳо наздикии ҳудудӣ ва фарҳанги 

муштарак мебошад, доираи васеи фаъолиятҳоро танҳо бо соҳаи иқтисодӣ ё 

сиёсии ҳаёт маҳдуд намегардонад. 

                                                           
205 Маккамбаев П.А. Современное состояние формирующейся системы региональной безопасности 
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Њамин тариќ, имрўз дар қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ 

бузургтарин иттиҳодияи минтақавӣ СҲШ мебошад, ки ба он чаҳор давлати 

абарќудрат низ шомил аст. Таҳқиқот нишон медиҳад, ки СҲШ ҳамчун 

формати ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсии кишварҳои Осиёи Марказӣ на 

танҳо дорои сарватҳои бузурги табиӣ, балки ҳудудҳои азхуднашуда низ 

мебошад, ки дар ояндаи наздик метавонад бо кумаки СЊШ ба яке аз 

минтаќаи пешрафта табдил ёбад.  

Мусаллам аст, ки дар шароите, ки ҳама чиз дар ҷаҳон ба якдигар 

вобастагӣ дорад, дар натиҷаи тезонидани равобити тиҷорати хориҷии 

кишварҳои иттиҳодия, интегратсияи минтақавӣ ҳамчун тамоюли асосии 

рушди муносибатҳои муосири иқтисодии байналмилалӣ барои кишварҳои 

Осиёи Марказӣ як шарти ногузир ва зарурии рушди иқтисоди минтақавӣ ва 

байналмилалӣ мегардад. 

СҲШ ҳамчун ташкилоти минтақавии шакли нав ва бисёрсоҳа дар 

қаламрави кишварҳои Осиёи Марказӣ метавонад дар таъмини амнияти 

иқтисодӣ ва таҳкими робитаҳои байнииқтисодӣ бо дигар субъектҳои 

иқтисоди ҷаҳонӣ нақши муҳим бозад. Иштироки фаъоли давлатҳои бузург, аз 

қабили Русия, Чин, Ҳиндустон ва Покистон ҳамчун сармоягузори боэътимод 

ва бузург метавонад тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои навтарин ва 

маблағгузорӣ дар соҳаҳои гуногуни иқтисодиёт, рушди иқтисоди Осиёи 

Марказї наќши калидї бозад. 

Бояд гуфт, ки инкишофи равандњои интегратсия ва ба иттињодияи 

гуногуни интегратсионї дохил шудани давлатњои ОМ худи њаёт сабаб 

мешавад. Аз ин рў, умумияти илмии натиљањо ва баррасии проблемањои 

интегратсионии мамлакатњои СЊШ барои кишвар ањаммияти махсус пайдо 

мекунад. 

Кишварҳои узви СҲШ аз талошҳои кишварҳои Осиёи Марказӣ барои 

тавсеаи ҳамкориҳо дар бахшҳои мухталиф ҷонибдорӣ мекунанд ва инчунин, 

тайи солҳои охир муколамаи сиёсӣ байни кишварҳои Осиёи Марказӣ ба 

таври қобили мулоҳиза таҳким ёфт, ки ба рушди ҳамкориҳои минтақавӣ ба 
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манфиати татбиқи босамари ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ мусоидат 

мекунад. 

Таҳдидҳое, ки имрӯз кишварҳои Осиёи Марказӣ бо он рӯ ба рӯ ҳастанд, 

барои тамоми ҷомеаи ҷаҳонӣ, аз ҷумла дар фазои СҲШ умумӣ мебошанд. 

Бартараф кардани онҳо бештар аз омодагии шарикон барои ҳалли 

мушкилоти рушд ва амният, аз ҷумла вазифаҳои рафъи оқибатҳои манфии 

пандемия ҳам дар фазои СҲШ ва ҳам берун аз он вобаста аст. СЊШ барои 

бартараф намудани муаммоњои муосир дар њавзаи худ давлатњои ОМ-ро 

муттањид месозад ва барои пиёда гаштани чунин тадбирњо дар ОМ имрўз 

фаќат созмони мазкур ќодир аст. 

 

4.3. Ҳамкорињои тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ байни ЉМЧ ва 

кишварҳои Осиёи Марказӣ 

Дар шароити рушди њамгироии иќтисодї яке аз омилњои муњимтарини 

рушди фаъолияти иќтисодии хориљии њар як кишвар ва умуман минтаќа 

мустањкам шудани равобити тиљоратию иќтисодї бо иштирокчиёни ќавии 

иќтисодиёти љањонї мебошад. Барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ташаккули 

равобити тиҷоративу иқтисодӣ бо Чин, ки ҳоло яке аз кишварҳои 

тавонотарин дар ҷаҳон эътироф шудааст, самти афзалиятноки сиёсати 

иқтисодӣ эътироф шудааст. Аз тарафи дигар, Осиёи Марказӣ, ки дорои 

манобеи азими табиӣ аст, дар маркази таваҷҷуҳи бисёре аз қудратҳои бузург, 

бахусус Чин низ қарор дорад. 

Барои Чин кишварҳои Осиёи Марказӣ бо захираҳои табиӣ ва мавқеи 

мусоиди ҷуғрофӣ таваҷҷуҳи зиёд доранд. Илова бар ин, қаламрави Осиёи 

Марказӣ низ ҳамчун як бозори ояндадори фурӯш барои Чин ба ҳисоб 

меравад. Таҳлили фаъолияти иқтисодии хориҷии баъзе кишварҳои Осиёи 

Марказӣ нишон медиҳад, ки ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва 

сармоягузорӣ бо Чин тамоюли мусоид пайдо карда, тадриҷан афзоиш 

меёбанд. Дар натиҷа, Чин ба шарики калидӣ ва стратегии тамоми кишварҳои 

Осиёи Марказӣ дар минтақаи иқтисодии ҳамкорӣ табдил меёбад. 
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Аз нигоҳи тадќиќоти мо бояд қайд кард, ки самти асосии ҳамкориҳои 

Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ ба соҳаи истеҳсол, коркард ва интиқоли 

нафту газ ба Чин равона гардидааст. Дурнамои рушди ҳамкориҳои 

тиҷоративу иқтисодии ҶМЧ ва кишварҳои Осиёи Марказӣ бо татбиқи 

лоиҳаҳо дар чаҳорчӯбаи ташаббуси Чин «Як камарбанд – як роҳ» алоқаманд 

аст.206 

Дар бораи манбаъњои мушаххаси иќтисодї ба мулоњиза надаромада, 

гуфтан мумкин аст, ки њамкории тиљоратии берунї омили муњими инкишофи 

њамкории ба њамдигар фоидабахш мегардад. Тањлили фаъолияти иќтисодии 

хориљї нишон медињад, ки равобити тиљоратї миёни кишварњои Осиёи 

Марказї ва Чин дар солњои охир бо суръати афзоишёбї ба назар мерасад. 

Динамикаи гардиши мол байни Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ дар 

ҷадвали 4.5 оварда шудааст. 

Љадвали 4.5. - Динамикаи гардиши савдои хориҷии ЉМЧ бо кишварҳои Осиёи 

Марказӣ дар солҳои 2014-2019, (млрд долл. ИМА) 

Кишвар 

 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Ќазоќистон 22,4 14,3 13,1 18,0 19,9 22,0 

Туркманистон 10,5 8,6 5,9 6,9 8,4 9,1 

Узбекистон 4,3 3,5 3,6 4,2 6,3 7,2 

Ќирѓизистон 5,3 4,3 5,7 5,4 5,6 6,3 

Тољикистон 2,5 1,8 1,8 1,4 1,5 1,7 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси: Суходолов Я.А. Торгово-экономическое со-
трудничество Китая со странами Центральной Азии / Я.А. Суходолов. — DOI: 
10.17150/2500- 2759.2020.30(1).50-58 // Известия Байкальского государственного 
университета. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 55; Маълумоти маќомоти гумруки Љумњурии 
Халќии Чин [манбаи электронї ]URL: http://customs.gov.cn.  

Чунон ки аз љадвали 4.5 дида мешавад, муомилоти мол тамоюли 

мусоиди рушдро нишон медињад. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳаҷми 

гардиши савдои хориҷии Чин бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар соли 2019 

46,3 миллиард долларро ташкил додааст. Дар миёни кишварҳои Осиёи 

Марказӣ гардиши моли Чин бештар бо Қазоқистон мушоҳида мешавад, ки 
                                                           
206 Суходолов Я.А. Торгово-экономическое сотрудничества Китая со странами Центральной Азии..// 
Известия БГУ.2020.№1. URL: https://cuberleninka/. Санаи мурољиат: 18.04.2021. 

http://customs.gov.cn/
https://cuberleninka/
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22,0 миллиард долларро ташкил медиҳад. Туркманистон аз рӯйи ин 

нишондиҳанда дар ҷойи дуюм аст. Бояд гуфт, ки дар миёни кишварҳои Осиёи 

Марказӣ танҳо Туркманистон узви СҲШ нест. 

Гардиши мол бо Узбекистон 7,2 миллиард доллар, Қирғизистон 6,3 

миллиард доллар ва бо Тоҷикистон 1,7 миллиард доллари ИМА-ро ташкил 

медиҳад. Саҳми муомилоти мол бо Тоҷикистон 0,04 дарсади ҳаҷми умумии 

савдои хориҷиро ташкил медиҳад. Дар байни кишварҳои Осиёи Марказӣ 

камтарин гардиши мол бо Қирғизистон ва Тоҷикистон мушоҳида мешавад. 

Ҳиссаи кам ба он вобаста аст, ки Тоҷикистон кишвари дорои захираҳои 

дастнорас ва аз тарафи дигар бошад, дар марњилаи аввали рушди 

муносибатњои истењсолї ќарор дорад. 

Ба гуфтаи коршиносон, дар Тоҷикистон ҳамагӣ 27 дарсади манобеи 

табиӣ истифода мешавад. Миќдори зиёди сарватњои табиї њанўз азхуд карда 

нашудаанд. Ба гуфтаи коршиносони Барномаи рушди СММ, рушди 

ҳамкориҳои минтақавӣ дар Осиёи Марказӣ имкон медиҳад, ки маҷмуи 

маҳсулоти дохилӣ дар даҳсолаи оянда аз 50 то 100% афзоиш ёбад. Ҳама 

кишварҳои минтақа аз рушди равандҳои интегратсионӣ манфиат мегиранд. 

Аммо тањлили фаъолияти иќтисодї нишон медињад, ки давлатњои хурд аз 

њамкорињои минтаќавї назар ба кишварњои бузург манфиати бештар доранд. 

Бояд гуфт, ки баланд бардоштани самаранокии истифодаи сарватҳои 

кишвар дар асоси истифодаи сармояи инсонӣ ва табиӣ самти афзалиятноки 

рушди иқтисоди кишвар дар давраҳои наздик ба шумор меравад. Дар 

чаҳорчӯбаи барномаи СҲШ Чин метавонад барои азхудкунии манобеи 

табиии кишвар заминаи устувори молиявї ва технологї гузорад. 

Муносибатњои иќтисодии байни мамлакатњои Осиёи Марказї ва 

Љумњурии Халќии Чин босуръат инкишоф меёбанд. Минтақаи Осиёи 

Марказӣ аз ҷиҳати ҷуғрофӣ дар бунбаст ќарор дорад. Минтақа дар маркази 
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қитъаи Авруосиё ҷойгир буда, аз бандарҳои баҳрӣ, марказҳои саноатӣ ва 

муҳимтарин бозорҳои ҷаҳонӣ дур аст.207 

Ќайд кардан зарур аст, ки васеъ намудани доираи њамкорињои 

минтаќавї метавонад суръати миёнаи солонаи рушди иќтисодиро аз 3,2 фоиз 

то ба 4,9 фоиз расонад. Васеъ кардани миқёси ҳамкориҳои минтақавӣ боиси 

афзоиши сармоягузорӣ, тиҷорат ва тезонидани пешрафти технологӣ 

мегардад. 

Бо кушода будани системаи иқтисоди миллии кишварҳои Осиёи 

Марказӣ барои ҶМЧ коркарди захираҳои табиии ин кишварҳо осонтар 

мешавад. Илова бар ин, ҶМЧ ба ҳамкорӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар 

бахшҳои энергетикаи ядрої, гидроэнергетика, инфрасохтор, корхонаҳои 

кимиёвӣ ва саноати сабук изҳори таваҷҷуҳ кардааст. 

Таваҷҷуҳ ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим дар Осиёи Марказӣ боиси 

афзоиши босуръати ҳаҷми умумии сармоягузории ҶМЧ гардид. Масалан, дар 

даҳаи аввали солҳои 2000-ум дороиҳои молиявии Чин дар Осиёи Марказӣ бо 

шумули қарзҳо, сармоягузорӣ ва хариди дороиҳо 16,2 миллиард доллари 

амрикоиро ташкил додааст. Гардиши мол низ босуръат афзоиш ёфта, дар 

ҳамин давра 13,6 баробар афзуда, 20,2 миллиард доллари ИМА-ро ташкил 

дод.208  

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки иштироки Чин дар татбиқи лоиҳаҳои 

сармоягузорӣ дар Осиёи Марказӣ сол то сол афзоиш ёфта, ба яке аз 

шарикони рушд дар минтақа табдил меёбад. Тавре қаблан қайд кардем, 

давраи равобити Чин бо минтақа ба замони пошхўрии Иттиҳоди Шӯравӣ 

рост меояд, ки боиси истиқлоли кишварҳои Осиёи Марказӣ гардид. 

Дар 20 соли пасошӯравӣ мубодилаи мол миёни ҷумҳуриҳои Осиёи 

Марказӣ ва ҶМЧ беш аз 30 маротиба - аз 1 миллиарду 508 миллион доллари 

ИМА соли 2001 ба 46,5 миллиард доллари ИМА дар соли 2019 афзоиш 

                                                           
207 Асрорзода У.С. Рушди њамкорињои тиљоративу иќтисодї байни Љумњурии мардумии Чин ва кишварњои 
Осиёи Марказї. Дисс... д.и.и. по специальности 08.00.14. Душанбе 2021. С.170. 
208 Анохов И.В. Проект «Один пояс – один путь»: гармонизация долгосрочных интересов Росии и Китая / 
И.В. Анохов, А.П. Суходолов // Вестник МГИМО-Университета. – 2019. -№2. С.116-123.   
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ёфтааст. Ин афзоиш ба ҶМЧ имкон дод, ки дар нишасти сарони СҲШ дар 

Екатеринбург дар моҳи июни соли 2009 расман эълон кунад, ки раиси 

ҷумҳури ҶМЧ метавонад ба кишварҳои Осиёи Марказӣ беш аз 10 миллиард 

доллар қарз диҳад. 

Моҳи ноябри соли 2014 раиси ҷумҳури Чин Си Ҷинпин эълон кард, ки 

Пекин барои тавсеаи инфрасохтори нақлиётие, ки Чинро ба Осиёи Марказӣ 

ва Ҷанубӣ мепайвандад, 40 миллиард доллар ҷудо мекунад.209 

Чин омода аст, ки барои дастрасӣ ба бозорҳо ва азхудкунии ашёи хоми 

Осиёи Марказӣ тавассути татбиқи лоиҳаи бузурги «Як камарбанд, як роҳ» 

сармоягузорӣ кунад. Ба эътиқоди бархе аз олимон ва сиёсатмадорон, иҷрои 

ин тарҳи бузург гегемонияи иқтисодии Чинро дар ҷаҳон таъмин хоҳад кард. 

Лоиҳаи мазкур ба Ҷумҳурии Тоҷикистон низ нафъи калон дорад. Бо эҳёи 

Роҳи абрешим дар чаҳорчӯбаи барномаҳои СҲШ мо метавонем 

Тоҷикистонро ба як кишвари транзитӣ табдил диҳем. 

Дар маҷмуъ, бояд гуфт, ки то оғози соли 2019 сармоягузории мустақими 

Чин ба Осиёи Марказӣ ба 20 миллиард доллар расид. Пеш аз њама, 

маблаггузорї ба соњаи энергетикаи Осиёи Марказї хеле калон гардид. Дар 

тӯли солҳои истиқлолият Чин барои рушди соҳаи энергетикаи Қазоқистон 

беш аз 30 миллиард доллар сарф кардааст. Ба соњаи энергетикаи Узбекистон 

зиёда аз 15 млрд дол. ИМА сармоягузорї намудааст. Ба соњаи энергетикаи 

Туркманистон барои истихрољи гази табиї 16 миллиард доллари ИМА 

масраф кардааст.  

Илова бар ин, ҳукумати ҶМЧ ба Туркманистон дар шакли кумак ва 

қарзҳои мухталифи иқтисодӣ 8 миллиард доллар ҷудо кардааст. Дар доираи 

ин лоињаи иќтисодии Роњи бузурги абрешим њаљми муомилоти моли байни 

кишварњои Осиёи Марказї ва Љумњурии Халќии Чин бо суръати тез афзуд. 

Агар дар соли 2014 татбиқи лоиҳа бо Чин 23,4 миллиард долларро ташкил 

                                                           
209 Асрорзода У.С. Рушди њамкорињои тиљоративу иќтисодї байни Љумњурии мардумии Чин ва кишварњои 
ОсиёиМарказї. Дисс... д.и.и. 08.00.14. Душанбе 2021. С.69. 
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дода бошад, пас дар соли 2019 ин рақам ба 46,5 миллиард доллари ИМА 

мерасад.210 

Вобаста ба тањќиќоти мо ќайд кардан зарур аст, ки љалби 

сармоягузории хориљї барои давлатњои ОМ омили муњим дар рушди 

иќтисоди миллї мебошад. Тавсеаи ҳамкориҳои сармоягузорӣ ва тиҷоративу 

иқтисодӣ ба таъмини рушди иқтисодӣ ва ҳамкориҳои созанда таъсири мусбат 

мерасонад. 

Мувофиқи маълумоти Институти Enterprise American, дар солҳои 2005-

2019 њаҷми асосии сармоягузорӣ аз Чин ба кишварҳои Осиёи Марказӣ 54,5 

миллиард доллари ИМА-ро ташкил додааст. Сармоягузориҳои хориҷӣ аз 

Чин ба кишварҳои Осиёи Марказӣ дар диаграммаи 4.1 нишон дода шудаанд. 

Диаграммаи 4.1. - Сармоягузории ҶМЧ ба иқтисодиёти Осиёи Марказӣ 2005–

2020 (млрд. долл. ИМА) 

 

Сарчашма. Тањияи муаллиф дар асоси: China Global Investment Tracker // American 
Enterprise Institute and the Heritage Foundation. URL: https://aei.org/china-global-investment-
tracker.; Суходолов Я.А. Торгово-экономическое сотрудничество Китая со странами 
Центральной Азии / Я.А. Суходолов. — DOI: 10.17150/2500- 2759.2020.30(1).50-58 // 
Известия Байкальского государственного университета. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 53 
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35,16
4,73

5,69

6,8

2,15

Қазоқистон

Қирғизистон

Узбекситон

Туркманистон

Таджикистан

https://aei.org/china-global-investment-tracker
https://aei.org/china-global-investment-tracker


231 

 

Тавре диаграммаи 4.1 нишон медиҳад, ҳаҷми умумии сармоягузории 

ҶМЧ ба иқтисодиёти Осиёи Марказӣ дар солҳои 2005-2020 54,53 миллиард 

долларро ташкил додааст. Ҳаҷми бештари сармоягузорӣ ба Қазоқистон сурат 

гирифта, ҳаҷми умумии он 35,16 миллиард доллари амрикоиро ташкил 

додааст. Туркманистон аз рӯйи ин нишондињанда бо 6,8 миллиард доллар 

дар ҷойи дуюм аст. Дар ин муддат Узбекистон аз Чин 5 миллиарду 690 

миллион доллар, Қирғизистон 4 миллиарду 73 миллион доллар ва 

Тоҷикистон 2 миллиарду 150 миллион доллар дарёфт кардаанд. 

Қобили зикр аст, ки ҶМЧ сармоягузори аслии иқтисоди кишварҳои 

Осиёи Марказӣ маҳсуб меёбад. Дар Тоҷикистон воридшавии сармоягузории 

Чин камтар аз кишварҳои Осиёи Марказӣ мушоҳида мешавад. Аз сӯйи дигар, 

таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки сармоягузориҳо ба иқтисоди кишвар сол то сол 

афзоиш ёфта, иштироки Чин дар фаъолияти иқтисодии ин кишварњо зиёд 

шуда истодааст. 

Тавре ки дар боло ќайд кардем, соли 2012 ширкати чинии China 

National Building Material Group Corporation дар якҷоягӣ бо Корхонаи 

воҳиди давлатии «Ширкати алюминии тоҷик» дар бунёди технопарки 

саноатӣ ширкат кардааст. Ин тарҳ ба рушди саноати алюминийи кишвар 

нигаронида шуда буд, ки арзиши он 300 миллион доллари ИМА арзёбї 

гаштааст. 

Соли 2014 ширкати чинии ТВЕА тарҳи таҷдиди неругоҳи Душанбе-2-ро 

бо иқтидори 400 МВт татбиќ карда буд. Арзиши ин тарҳ 350 миллион 

доллари ИМА арзёбӣ шудааст. Дар ҳамон сол як ширкати дигари чинӣ бо 

номи Dong Ying Heli Investment and Development TK-Oil-ро таъсис дод. 

Ҳадаф аз таъсиси ин корхонаи муштарак ба ташкили кор дар бунёди 

корхонаи коркарди нафт дар ҳудуди минтақаи озоди иқтисодии Данғара буд. 

Арзиши ин лоиҳа 500 миллион доллар арзёбӣ шудааст, ки иќтидори он дар як 

сол 1,2 миллион тонна нефт мебошад. 

Соли 2019 ширкати чинии China Machinery Engineering Corporation бо 

Корхонаи воҳиди давлатии «Ширкати алюминии тоҷик» оид ба таҷдиди 
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корхонаи алюминий барои истеҳсоли то 300 ҳазор тонна алюминий дар як 

сол шартнома баст. Арзиши лоиҳа 540 миллион доллар арзёбӣ мешавад.211 

Дар маҷмуъ, бояд гуфт, ки Чин асосан ба кишварҳои Осиёи Марказӣ 

дар бахши энергетика, кишоварзӣ, сохтмон, инфрасохтори нақлиётӣ, 

инчунин, дар соҳаи истихроҷи маъдан ва мошинсозӣ маблағгузорӣ мекунад. 

Дар бахши нафту газ яке аз лоињањои муштараки Чин ва кишварҳои Осиёи 

Марказӣ сохтмони ќубури нафтӣ аз Қазоқистон ба Чин аст, ки дарозиаш 

965,1 километрро дар бар гирифта, дар як сол иќтидори 20 миллион тонна 

нафтро доро мебошад. 

Сохтмони ќубури газ аз Туркманистон ба Чин, ки аз қаламрави 

Тоҷикистон мегузарад, дарозии умумии 7,5 ҳазор километрро ташкил 

медиҳад. Иқтидори лоиҳавии ќубури газ дар як сол 55 миллиард метри 

мукааб гази табииро ташкил медиҳад. Њоло сохтмони хатти чоруми 

газопровод — D, ки аз ќаламрави тамоми мамлакатхои Осиёи Марказї 

мегузарад, давом дорад. Дарозии ќубури газ 966 километр хоњад шуд. Пас аз 

анҷоми сохтмон ва ба истифода додани хати D иқтидори лоиҳавии системаи 

интиқоли гази Осиёи Марказӣ – Чин дар як сол ба 85 миллиард метри мукааб 

гази табиӣ мерасад.212 

ҶМЧ яке аз истеъмолкунандагони асосии энергия мебошад. Давлатњои 

Осиёи Марказї захирањои калони энергетикї доранд. Истихроҷ ва коркарди 

сарватҳои табиӣ барои тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҳамчунин, 

ҶМЧ фоидаовар аст. Дар робита ба ин, ширкати Чин дар истихроҷ ва 

коркарди ашёи хом дар Осиёи Марказӣ афзоиш меёбад. 

Илова бар ин, ширкатҳои нафту гази Чин ҳузури худро дар бозори 

Осиёи Марказӣ тавассути корҳои љустуљўии геологӣ, харидани саҳмияҳои 

ширкатҳое, ки барои коркарди конҳо иҷозатнома доранд, иштирок дар 

                                                           
211Суходолов Я.А. Торгово-экономическое сотрудничество Китая со странами Центральной Азии / Я.А. 
Суходолов. — DOI: 10.17150/2500- 2759.2020.30(1).50-58 // Известия Байкальского государственного 
университета. — 2020. — Т. 30, № 1. — С. 56. 
 
212 Њамон љо. 
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бунёди инфрасохтори нақлиётӣ, дар тарҳрезӣ ва сохтмони газ ба таври 

назаррас тақвият бахшиданд.213 

Дохилшавии Чин ба Осиёи Марказӣ суръат мегирад. Масалан, танҳо 

дар Қирғизистон беш аз 400 ширкати бузурги чинӣ фаъолият доранд. Дар 

давоми 12 соли охир қарзи давлатии Қирғизистон аз Чин беш аз 170 маротиба 

афзуда, ба 1,8 миллиард доллар, ё 43%-и қарзи хориҷии Ҷумҳурии 

Қирғизистон баробар шудааст. Вазъи қарз дар Тоҷикистон низ боиси 

нигаронӣ шудааст. Қарзи хориҷии кишвар аз 2,9 миллиард доллар гузашт, ки 

60 дарсади он қарзи ҶМЧ аст.214 

Чин дорои захираҳои бузурги молиявӣ буда, қодир аст дар рушди 

муносибатҳои молиявии минтақа саҳми бузург гузорад. Қобили зикр аст, ки 

Бонки Осиёии Сармоягузории Инфрасохторӣ бо ибтикори ҳукумати Чин 

таъсис ёфтааст. Сармояи оинномавии он 50 миллиард доллари ИМА арзёбӣ 

мешавад. 

Чин ният дорад 100 миллиард доллари дигар барои афзоиши сармояи 

оинномавии ин бонк ҷалб кунад. Ба ҷуз Чин, боз 20 кишвари дигар, аз ҷумла 

Қазоқистон ва Узбекистон узви ин бонк мебошанд. Интизор меравад, ки ин 

бонк ба як рақиби хеле ҷиддӣ дар баробари Бонки Ҷаҳонӣ ва Бонки Осиёии 

Рушд, ки таҳти нуфузи Амрико ва Ҷопон қарор доранд, табдил ёбад. 

Бешубҳа, афзоиши сармояи оинномавии ин ниҳоди молиявї барои ҷалби 

сармоя ба кишварҳои Осиёи Марказӣ заминаи устувори молиявї хоҳад 

гузошт. 

Умуман, имрӯз Чин яке аз сармоягузорони бузургтарин дар тамоми 

минтақаҳои ҷаҳон маҳсуб мешавад. Ҳатто чунин ақида вуҷуд дорад, ки Чин 

бо иштирок дар лоиҳаҳои бузург ва аз худ кардани бозори фурӯши 

минтақаҳои гуногун, барои худ дар ҷаҳон гегемонияи иқтисодиро таъмин 

                                                           
213 Парамонов В.В. Китайское присутствие в нефтегазовой отрасли Казахстана / В.В. Парамонов // Цен-
тральная Азия и Кавказ. — 2015. — Т. 18, № 2. — С. 90–102. 
214 АсрорзодаУ.С.  Рушди њамкорињои тиљоративу иќтисодї байни Љумњурии мардумии Чин ва кишварњои 
Осиёи Марказї. Дисс... д.и.и. аз руи ихтисоси 08.00.14. Душанбе 2021. С.53. 
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мекунад. Масалан, дар 20 соли охир Чин ба Африқо 140 миллиард доллар 

сармоягузорӣ кардааст. 

Дар Ҷибути (ба мисли Нигер ва Конго, ќарз аллакай аз 25%-и ММД-и 

маҳаллӣ зиёд аст) аз ҳисоби фоизи қарз ба чиниҳо иҷозат дода шуд, ки 

пойгоҳи ҳарбӣ бунёд кунанд ва гуфтушунидҳо дар ин бора идома доранд. 

Дар дигар давлатњои Африќо мављуд будани афсарони Чин мушоњида 

мешавад. ҶМЧ дар Африќо аллакай 12 њазор километр роњњои 

автомобилгард ва роњи оњан сохта, 20 бандари бањрї ва 80 объекти 

энергетикї ќомат рост кард. ҶМЧ озодона шартномаҳои фоидаовар ба даст 

меорад ва як қатор кишварҳои африқоӣ дар доми қарзи Чин нишастаанд ва 

тоҷирони чинӣ бозорҳои маҳаллиро ба осонӣ аз худ мекунанд. Чин аз 

Африќо нафт, алмос, маъдани оњан, мис меорад ва барои шањрвандони худ 

садњо њазор љойи кор таъмин мекунад. 215 

Тавре дар боло зикр кардем, Чин бозорҳои тамоми минтақаҳои ҷаҳонро 

тақрибан аз худ карда, дар рушди иқтисоди ҷаҳонӣ саҳми арзанда мегузорад. 

Аз тарафи дигар, бояд гуфт, ки татбиќи барномањои азими Чин бо 

маблаѓгузорї барои рушди кишварњои алоњида боиси такони љиддии 

иќтисодї мегардад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ ба далели ҳамсоягии худ бо 

ҶМЧ метавонанд аз лоињаи азими “Як камарбанд, як роҳ” самаранок 

истифода баранд, то рушди иқтисодии худро бомуваффақият суръат 

бахшанд. 

Ќайд кардан зарур аст, ки ҳамкориҳои иқтисодии ҶМЧ бо кишварҳои 

Осиёи Марказӣ тавассути Вилояти Мухтори Шинҷон-Уйғур рушд мекунад. 

Пойтахти Синтсзян ш. Урумчӣ дуртарин шаҳри ҷаҳон аз соҳили баҳр аст. 

Қобили зикр аст, ки аз 30 кишвар ва қаламрави дар ҳоли рушд, ки аз ҷиҳати 

ҷуғрофӣ маҳкам бастаанд, аз баҳр дуртаринаш СУАР (зиёда аз 4000 км), 

инчунин, бо ҳамсояи Қазоқистон (3750 км), Қирғизистон (3600 км), 

Тољикистон (3100 километр) ва Узбекистон (2950 километр) мебошанд. Дур 

будани мавќеи ҷуғрофӣ аз марказҳои пешрафтаи ҷаҳонии истеъмол ва 

                                                           
215 Аргументы и факты № 20 (2113). Май 2021. С.14 
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истеҳсол низ сабаби асосии тараққиёти сусти муқоисавии ин қаламравҳо 

мебошад.216 

Аз ин рӯ, тавсеаи равобити тиҷорӣ ва иқтисодӣ миёни кишварҳои 

Осиёи Марказӣ ва Чин барои минтақа қобили таваҷҷуҳ маҳсуб мешавад. 

Хулосаи боби чорум 

Ҳамин тариқ, барои Чин кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ба далели 

мавҷудияти захираҳои табиии азхуднашуда, иқтидори энергетикӣ ва 

транзитӣ таваҷҷуҳи зиёд пайдо мекунад. Ҳудуди кишварҳои Осиёи Марказӣ 

низ ҳамчун бозори ояндадори фурӯш барои истеҳсолкунандаи рақами як дар 

ҷаҳон ба ҳисоб меравад. 

Дар баробари ин, ба назар мерасад, ки рушди ҳамкориҳои минтақавӣ, 

чунон ки тадқиқот нишон медиҳад, ба афзоиши суръати миёнаи солонаи 

рушди иқтисодӣ аз 3,2 то 4,9 фоиз мусоидат мекунад. Ба туфайли рушди 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва созанда њаљми маб-лаѓгузорї, 

муомилоти савдои берунї ва болоравии иќтисодиёт меафзояд ва сабаби 

тезонидани пешрафти техникї мегардад.  

Имрӯз Чин тавассути татбиқи лоиҳаи бузурги «Як камарбанд, як роҳ» 

омода аст, ҳар гуна маблағро барои дастрасӣ ба бозорҳо ва рушди ашёи хоми 

Осиёи Марказӣ сармоягузорӣ кунад. Маблағгузории ҶМЧ, аз ҷумла 

сармоягузории мустақим ба иқтисодиёти Осиёи Марказӣ ба 20 миллиард 

доллари амрикоӣ расид. Маблаѓгузорї ба энергетикаи Осиёи Марказї хеле 

калон аст. 

Ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ ва ҶМЧ 

бо суръати баланд инкишоф ёфта, муҳимтарин омили ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд ва созанда дар платформаи СҲШ мегардад. Илова бар 

ин, ҶМЧ барои рушди равобити тиҷоратї ва иқтисодӣ миёни кишварҳои 

Осиёи Марказӣ заминаи устувор дошта, дар рушди зерсохтори молияву 

иқтисодии минтақа саҳми арзанда мегузорад. 

                                                           
216 Уков С.В. Центральная Азия и Китай: экономическое взаимодействие в условиях глобализации. С.В. 
Жуков., О.Б. Резникова. Монография. Москва- 2009. С.15.  
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Аз тарафи дигар, чунин ақида вуҷуд дорад, ки Чин ҳадафҳои 

геополитикии худро дар рушди равобит бо кишварҳои Осиёи Марказӣ 

дунболагирї мекунад, ки ба рушди устувори мустақили иқтисодӣ мувофиқат 

намекунад. Дуруст фаҳмидан муҳим аст, ки новобаста аз сиёсати демпингӣ, 

рушди муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ бо Чин барои кишварҳои Осиёи 

Марказӣ варианти имконпазир аст. 

Кишварҳои Осиёи Марказӣ барои коҳиш додани вобастагӣ аз ҶМЧ 

бояд чунин механизмеро эҷод кунанд, ки амнияти иқтисодӣ, молиявї, 

озуќаворї, энергетикї ва саноатии кишварҳои Осиёи Марказиро таъмин 

кунад. Чунин ташаббус имрӯз дар тамоми кишварҳои Осиёи Марказӣ 

баррасӣ мешавад. 

Давлатњои Осиёи Марказиро зарур аст, ки бо истифодаи устувор ва 

самараноки неруи иќтисодї ва табиии худ сатњи баланди истиќлоли 

иќтисодиро нигоњ доранд. Баъзе иќтисодшиносони давлатњои Осиёи 

Марказї бар он аќидаанд, ки истифодаи иќтидори куллии иќтисодї ва табиї 

бояд дуруст ва самаранок ба роњ монда шавад, ки бо маќсади истифодаи 

оќилона дар шароити номуайянии љањон омили пешгирии хатарњои муосир 

гардад. 

Аксари кишварҳои Осиёи Марказӣ содиркунандагони ашёи хом 

мебошанд ва ин модели рушд барои рушди устувор замина фароҳам оварда 

наметавонад. Аз ин лиҳоз, кишварҳои Осиёи Марказӣ ният доранд, ки аз 

содиркунандаи ашёи хом ба кишваре табдил ёбанд, ки метавонад ашёи хомро 

коркард кунад ва дар бозори ҷаҳонӣ содиркунандаи маҳсулоти тайёр гардад. 

Ѓайр аз ин, њамаи мамлакатњои Осиёи Марказї њоло ба дигаргунсозињои 

љиддии иктисодї ва саноатикунонии хољагии халќ омода њастанд. 

Таҳқиқот нишон медиҳад, ки аксари кишварҳои Осиёи Марказӣ бо Чин 

равобити манфии тиҷоратӣ доранд. Қарзи Тоҷикистону Қирғизистон ба 

меъёри бехатарии иќтисодї наздик аст. Танҳо Туркманистон ва Қазоқистон 

бо Чин тиҷорати мусбат доранд. Барои ба сатҳи муътадил расондани 
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муомилоти мол ҳамгироии иқтисодии худи кишварҳои Осиёи Марказиро 

тақвият додан лозим аст. 

Бидуни баҳс дар бораи омилҳои мушаххаси рушди ҳамгироии 

иқтисодӣ, гуфтан мумкин аст, ки муносибатҳои тиҷоратию иқтисодии 

кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Чин минбаъд низ инкишоф хоҳанд ёфт. 

Муносибатҳои мутақобилан судманд, дар навбати худ, омили тавсеаи 

имкониятњои технологии кишварҳои Осиёи Марказӣ мегарданд. Осиёи 

Марказӣ ҳамчун минтақаи захираҳои дастнорас дар оянда дар системаи 

муносибатҳои иқтисодии ҷаҳон нақши муҳим хоњад бозид. 
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БОБИ 5. РОЊЊОИ ТАТБИЌИ АФЗАЛИЯТЊОИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР ЗАМИНАИ ТАВСЕАИ ЊАМКОРИЊОИ 

КИШВАРЊОИ СЊШ 

 

  5.1. Дурнамо ва рушди СЊШ дар шароити њамгироии иќтисодї 

Дар шароити муосири ҷаҳонишавї раванди ҳамгироӣ шохаи асосии 

рушди иқтисоди ҷаҳонӣ буда, ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ ва ҳалли 

масъалаҳои мубрами минтақавӣ мусоидат мекунад. Дар баробари амиқтар 

шудани интернатсионализатсияи ҳаёти иқтисодӣ иштирок дар иттиҳодияҳои 

гуногуни интегратсионї барои тамоми кишварҳои ҷаҳон шарти зарурии 

рушди робитаҳои иқтисодии ҷаҳон ва омили таъмини рушди иқтисодӣ 

гардид. 

Барои Тоҷикистон иштирок дар муттаҳидшавии минтақавӣ таъмини 

амнияти миллї, иқтисодӣ ва энергетикиро, ки соҳаҳои умедбахш мебошанд, 

рушд медињад. Илова бар ин, СҲШ ҳамчун формати ҳамкории иқтисодӣ ва 

сиёсии байни давлатҳо метавонад омили муҳими танзимкунандаи 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва кафолати амнияти сиёсии минтақа 

гардад. Аз ин рӯ, омӯзиши таҷрибаи иттиҳодияҳои интегратсионӣ ба мо 

имкон медиҳад, ки барои ташаккули бозори ягонаи минтақа муҳим 

хулосаҳои умумӣ барорем. 

Ташаккули фазои ягонаи иќтисодї, чї тавре ки таљрибаи љањонї нишон 

медињад, барои бо њам наздик шудани кишварњо, фароњам овардани фазои 

мусоиди сармоягузорї ва фазои мусоиди иќтисодї, инчунин, баланд шудани 

дараљаи некуањволии мардум мусоидат мекунад. 

СҲШ ҳамчун созмони шакли нави минтақавӣ дар як муддати кӯтоҳ 

тавонист нуфузи байналмилалӣ пайдо кунад ва аз як созмони минтақавӣ ба 

созмони серсоҳа табдил ёбад. Фаъолияти СЊШ ба њамкориҳои густурдаи 

байналмилалӣ нигаронида шудааст, ки ба ҷараёни рушди ҷаҳон дар доираи 

васеи њалли проблемањои минтаќавї бештар таъсир мерасонад. 
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Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок дар равандҳои ҳамгироӣ, 

бахусус ширкат дар СҲШ, тавре ки дар боло қайд кардем, ифтитоњи самтҳои 

нави ояндадор барои рушди ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои СҲШ 

мегардад. 

Кишварҳои Осиёи Марказӣ, алалхусус Ҷумҳурии Тоҷикистон, на танҳо 

сарвати бузурги табиӣ, балки минтаќањои дорои боигарии табиии 

азхуднашуда доранд, ки татбиқи онҳо дар доираи барномаҳои СҲШ 

метавонад локомотиви рушди фаъолияти иқтисодӣ ва муносибатҳои 

байнидавлатӣ гардад. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсеаи СҲШ ва ба роҳ 

мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо дигар субъектҳои иқтисоди 

ҷаҳонӣ дар самти таҳкими равобити тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ 

аҳаммияти хосса дорад. 

Њамгироии иќтисодї дар фазои созмон њамчун тамоюли муњимтарини 

рушди иќтисоди љањонї ташаккули механизми нави муосирро таќозо 

мекунад, ки метавонад истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагонро дар 

доираи барномањои СЊШ муттањид созад.  

Ҳамоҳангсозии фаъолияти давлатҳои истихроҷи гази СҲШ дар 

бозорҳои минтақавӣ ва ҷаҳонии энергетикӣ, инчунин, рушди ҳамкории 

истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони захираҳои энергетикӣ барои 

диверсификатсияи самтҳои фурӯши захираҳои энергетикӣ мусоидат 

мекунанд. 

Ин ҳамоҳангӣ шарти ҳалкунанда барои нигоҳ доштани рақобатпазирии 

иқтисоди кишварҳои тавлидкунандаи неруи барқ, бахусус минтақаи Осиёи 

Марказӣ мебошад.217 

Вобаста ба мавзуи тадќиќоти мо бояд гуфт, ки љињати рушди равандҳои 

ҳамгироӣ як такони иловагӣ барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва 

созанда дар доираи барномаҳои созмонро Стратегияи рушди СҲШ то соли 

                                                           
217 Москалев Н. С. Проблемы и перспективы экономической роли стран ШОС в системе мирового хозяйства 
// Молодой ученый. — 2016. — №10. — С.789-791.—URL  https://moluch.ru/archive/114/29889/ Санаи 
мурољиат. 21.02.2019.   
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2025 фароҳам овард. Ҳуҷҷат ҳадафҳои стратегӣ ва самтҳои асосии рушди 

минбаъдаи созмонро дар фазои СҲШ муайян мекунад. 

Аз ҷумла, сухан дар бораи таъмини амнияти иқтисодию сиёсии 

минтақавӣ, муқовимат ба хатарњо ва таҳдидҳои нав, таҳкими муносибатҳои 

тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ, инчунин, баланд бардоштани сатҳи зиндагии 

мардум ҳамчун самти афзалиятноки СҲШ меравад. 

СҲШ ҳамчун созмони гуногунсоҳа ва гуногунҷанба на танҳо 

масъалаҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ, балки ҳамчунин, масъалаҳои фарҳангӣ, 

гуманитарӣ, иҷтимоӣ, ҳифзи муҳити зист ва ғайраро ҳал мекунад. СҲШ 

ҳамчун иттиҳодияи афзояндаи ҳамгироӣ ва зерсистемаи ҳамгироии 

байналмилалии иқтисодӣ доираи васеи масъалаҳои рушди муносибатҳои 

байналмилалии минтақавиро дар бар мегирад. 

Потенсиали илмию техникӣ, сарватҳои бузурги табиӣ, неруи зеҳнӣ, 

инчунин, мавқеи ҷуғрофӣ ва робитаҳои дӯстонаи кишварҳои СҲШ ба мо 

имкон медиҳанд, ки дурнамои ҳамгироии иқтисодиро дар фазои СҲШ бо 

назари некбинона арзёбӣ кунем. Ҳадафи асосии ҳамкориҳои иқтисодӣ, ба 

гуфтаи раҳбарони тамоми кишварҳои узви СЊШ, муттаҳид кардани талошҳо 

барои ноил шудан ба афзоиши муназзами сатҳи зиндагии мардуми 

кишварҳои узви СҲШ мебошад.218 

Дар шароити зудтаѓйирёбандаи геоиќтисодї дар инкишофи 

муносибатњои байнииќтисодї проблемањои нав ба миён меоянд. Аз ин рў, 

дар чунин шароит ташкил намудани иттињодияњои нави интегратсионии 

байналхалќї шарти зарурї ва вектори муњими инкишофи муносибатњои 

байнииќтисодї мегардад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ, ки дар пайванди ду 

ҷаҳон, Ғарб ва ҷаҳони Ислом ҷойгиранд, дар низоми тадбирҳои таъмини 

амнияти иқтисодӣ ва минтақавӣ мавқеи муҳимро ишғол мекунанд. 

Бояд гуфт, ки инкишофи равандхои интегратсионї ва дохил шудан ба 

иттињодияњои гуногуни интегратсионии минтаќавї на як даво барои њамаи 

                                                           
218 Сериккалиева А. Е. Социально-экономическая деятельность Китайской Народной Республики в 
Шанхайской орнганизациисотрудничества. Дисс.. доктора философии по специальности 6D020900-
Востоковедение. Алматы-2013.С.161.  
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проблемањо, балки яке аз омилњои муњимтарини рушди иќтисодиёти 

давлатњои соњибихтиёр мебошад. Дурнамои рушди СҲШ ба он вобаста аст, 

ки ин созмон майдони бузург, иқтидори бузурги молиявию сармоягузорӣ ва 

неруи бузурги зеҳнӣ дорад. Илова бар ин, Чин, Русия ва Ҳиндустон 

қудратҳои бузург мебошанд ва дигар кишварњои аъзои созмон бошад, дар 

шароити номуайянии рушди иќтисодиёти љањон инкишофи мусоиди 

иқтисодиро нишон медиҳанд. 

Омили навбатии ҳавасмандкунандаи ҳамкориҳои пешрафта метавонад 

рушди коммуникатсияҳои нақлиётӣ бошад. Тавре маълум аст, яке аз самтҳои 

муҳими ҳамкорӣ дар доираи барномаҳои СҲШ соҳаи коммуникатсияи 

нақлиётӣ мебошад. 

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки ташаккули системаҳои муосири 

коммуникатсионӣ ҳамчун шарти зарурии рушди равандҳои њамгирої омили 

муҳими инкишофи ҳамгироии иқтисодии байналмилалии минтақавӣ 

мегардад. 

Ба ақидаи аксари коршиносон, СҲШ ҳамчун сохтори мураккаби 

ҳамгироӣ қодир аст, ки ба ҳама гуна чолишҳо ва таҳдидҳо вокуниш нишон 

диҳад ва барои ҳалли мушкилоти муосири иқтисоди ҷаҳонӣ бо 

дарназардошти манфиатҳои ҳамаи кишварҳои иштироккунандаи ин раванд 

тадбирҳои ҳамаҷониба таҳия намояд.  

 Аз ин лиҳоз, СҲШ ҳамчун сохтори минтақавии ҳамкориҳои 

бисёрҷониба барои таъмини манфиатњои миллии ҳамаи кишварҳои узви ин 

созмон масъул аст. Дар баробари тамоюли мусбати рушди муносибатҳои 

байнидавлатии кишварҳои узви СҲШ, мушкилоту таҳдидҳо низ ба назар 

мерасанд. 

Ба андешаи мо, омили маҳдудкунандаи рушди равандҳои ҳамгироӣ дар 

доираи СҲШ инњоянд: 

- кишварҳои узви СҲШ ҳамдигарро пурра мукаммал намекунанд ва 

ҳамкории сусти кишварҳои Осиёи Марказӣ вуҷуд дорад; 
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- вазъи иқтисодии кишварҳои узви СҲШ дар сатҳҳои гуногун қарор 

дорад; 

- дар байни манфиатҳои иштирокчиёни асосии раванди Шанхай, аз 

қабили Русия, Чин, Ҳиндустон ва Покистон ихтилоф вуҷуд дорад; 

- то кунун танзими муштараки қурби асъор дар фазои СҲШ амалӣ 

нагардида, низоми ягонаи пардохт таъсис дода нашудааст; 

- ислоњоти аз љониби давлатњои аъзои СЊШ гузаронидашаванда хеле 

гуногун аст; 

- дар амал ба ќадри кифоя иљро нашудани созишномањои њосилгардида 

ва ѓайра. 

Таѓйироти куллї, ки имрўз дар љањон ба вуќўъ мепайвандад, дар назди 

давлатњои соњибистиќлол чолишу тањдидњои нав ба миён мегузорад ва 

кишварњо танњо дар якљоягї метавонанд ба чунин тањдидњои муосир 

муќобилият карда, аз ин марњила сазовори матлаб гузаранд. 

Дар чунин шароит ба давлатњои аъзои СЊШ зарур аст, ки робитањои 

байнииќтисодиро мустањкам намуда, аз иќтидори њамкории ба њамдигар 

фоидабахш, ки хеле бузург аст, бештар истифода баранд. Потенсиали 

имрӯзаи СҲШ метавонад омили муҳими суръатбахшии равандҳои ҳамгироӣ 

гардад ва ба рушди иқтисоди ҷаҳонӣ, дар маҷмуъ таъсири назаррас расонад. 

Бо дарназардошти ба миён омадани чолишҳо ва таҳдидҳои муосир, 

инчунин, номуайянии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ, моро зарур аст, ки робитаҳои 

байнииқтисодиро бо кишварҳои узви СҲШ таҳким бахшем ва бо кумаки 

онҳо фазои мусоиди сармоягузорӣ ва соҳибкориро дар кишвар фароҳам 

орем.  

Ѓайр аз ин, яке аз вазифањои асосии соњаи фаъолияти иќтисодии 

берунии мамлакат таъмини њамгироии самарабахши он ба иќтисодиёти 

љањон мебошад. Дар ин росто, инчунин, таҳкими робитаҳои устувори 

иқтисодӣ бо кишварҳои узви СҲШ вазифаи асосӣ аст. Албатта, наќшањо хеле 

бузурганд ва барои татбиќи онњо имрўз дар Љумњурии Тољикистон тамоми 

шароити зарурї ва дастгирии дахлдори созмони байналмилалї муҳайёст. 
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Тавре маълум аст, вазифаи СҲШ аз таъсиси фазои ягона (иқтисодӣ, 

сиёсӣ, фарҳангӣ, демографӣ ва ғ.) тавассути рушди равандҳои ҳамгироӣ ва 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар қаламрави созмон, бо риояи 

манфиатњои њар як иштироккунандаи равандњои Шанхай сурат мегирад. 

 Таҳқиқот нишон медиҳад, ки иқтидори кишварҳои узви СҲШ ҳанӯз 

пурра истифода нашудааст. Барои баланд бардоштани рақобатпазирии 

созмон ва ҳамгироии муваффақ ба иқтисоди ҷаҳонӣ бо дигар созмонҳои 

байналмилалӣ ҳамкориҳои бисёрҷониба ба роҳ мондан лозим меояд, ки 

самти муњими фаъолияти созмон эътироф гаштааст. 

Монеаи аслӣ дар роҳи рушди равандҳои ҳамгироӣ дар доираи СҲШ 

манфиатњои мухталифи стратегии аъзои ин созмон мебошад. Набудани 

ҳамкории самарабахши кишварҳои узви СҲШ сабабҳои мухталифи худро 

дорад, ки ба ҳар як кишвари алоҳида хос аст. 

Кишварҳои калон кӯшиш мекунанд, ки дар созмон мавқеи пешсафро 

ишғол намоянд ва манфиатҳои худро амалӣ созанд ва ин сабаби асосии 

монеаи таҳкими муносибатҳои байнииқтисодии иштирокчиёни ин раванд 

мегардад. 

Љадвали 5.1. - Бартарият ва норасоии давлатњои аъзои СЊШ 

Кишвар Бартарият Норасої 

Русия Захираҳои бузурги табиӣ, аз 

ҷумла захираҳои зиёди нафт; 
- ҳудуди калон; 
 
 

Конфронтатсия бо Ѓарб ва 
Иёлоти Муттањидаи 
Амрико; 
-амалї намудани 
манфиатњои худ дар 
доираи барномањои СЊШ; 
- рақобат бо Чин. 

Чин -Иқтидори бузурги низомӣ; 

- мақоми бузурги байналмилалӣ; 

- захираҳои бузурги молиявӣ; 
- ҳудуд ва аҳолии калон; 

-амалї намудани 
манфиатњои худ дар 
доираи барномањои СЊШ; 
- кӯшиш ба қудрати нави 

минтақавӣ; 
- рақобат бо Русия 

Њиндустон - мақоми бузурги байналмилалӣ; 

- мавҷудияти қудрати зеҳнӣ; 
- талабот ба захираҳои 

энергетикӣ; 
- шумораи зиёди аҳолӣ. 

- омода набудани пурра ба 
формати СҲШ; 
- номуайянї ва шиддат дар 
муносибат бо Покистон 
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Идомаи ҷадвали 5.1. 

Кишвар Бартарият Норасої 

Покистон -наќши калон дар сохтмони 
низоми ќубури газ ба воситаи 
Афѓонистон 

-набудани марзи муштарак 
бо кишварҳои Осиёи 

Марказӣ; 
-шиддати муносибатњо бо 
Њиндустон 

Тољикистон -потенсиали баланди захиравӣ; 
- захираҳои зиёди об; 

ҷойгиршавии ҷуғрофӣ дар 
маркази ОМ 

-тањдид аз тарафи 
Афѓонистон; 
-набудани роњ ба бањр; 

Узбекистон захираҳои бузурги тилло, мис ва 
уран; 
- ҷойгиршавии ҷуғрофӣ дар 
маркази ОМ 
 

-рақобат бо дигар 
кишварҳои Осиёи 

Марказӣ; 
-ҳамкории суст бо 
кишварҳои дигари Осиёи 

Марказӣ 
-масъалаи њалнашудаи 
захирањои об ва 
энергетика 

Ќазоќистон -љойгиршавии ҷуғрофӣ дар 
маркази Авруосиё; 
- ҳудуди калон; 

- рақобат барои ишғоли 
мавқеи пешсаф дар Осиёи 

Марказӣ; 
 

Ќирѓизистон -потенсиали назарраси маъдани 
минерали табиї; 
- захираҳои зиёди об; 

- баромадан ба баҳр; 
-ҳамкории суст бо 
кишварҳои дигари Осиёи 

Марказӣ 
Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси: Быков А.И. Экономическое развитие в рамках 
ШОС: основные направления и перспективы развития. Дисс… к.э.н. по специальности 
08.00.14. С.104.  

Чунонки аз љадвали 5.1 дида мешавад, иштироккунандагони раванди 

Шанхай барои инкишоф додани њамкории ба њамдигар фоидабахш ва ба 

рафти тараќќиёти љањон таъсири пурзўр расондан афзалиятњои калон доранд. 

Потенсиали СҲШ пас аз шомил шудани Ҳиндустону Покистон ва Эрон 

ба он боз ҳам васеъ шуда, ба як созмони тавонои минтақавии байналмилалӣ 

табдил ёфт. Ҳоло ҳудуди умумии кишварҳои узви СҲШ 61%-и қаламрави 

Авруосиёро ташкил медиҳад. Потенсиали умумии демографии он ќариб 

нисфи аҳолии ҷаҳонро ташкил медиҳад ва иқтидори иқтисодии он иқтидори 

Чин, Русия, Ҳиндустон ва инчунин, захираҳои дигар кишварҳои фазои СҲШ-

ро дар бар мегирад.219 

                                                           
219 http://infoshos.ru/ru/?hasFlash=true&idn=14098. Санаи мурољиат 02.03.2019. 

http://infoshos.ru/ru/?hasFlash=true&idn=14098
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Сарфи назар аз душвориҳои сиёсати муосири ҷаҳонӣ ва бархӯрди 

манфиатҳои баъзе давлатҳо ҳамкории муштарак ба рушди босуръати 

кишварҳои Осиёи Марказӣ мусоидат мекунад. 

Илова бар ин, дар шароити зудтағйирёбандаи геоиқтисодӣ ва 

геополитикӣ раванди ҳамгироӣ вектори асосии рушди иқтисоди ҷаҳонӣ 

мебошад. Яке аз муваффақтарин сенарияҳо, ки таҷрибаи СҲШ нишон 

медиҳад, аз ҳисоби Ҳиндустону Покистон тавсеаи созмон буд. Агар 

кишварҳои нозир ба СҲШ ҷалб шаванд, он гоҳ татбиқи дастаҷамъонаи 

лоиҳаҳо муваффақтар мешавад. 

Имрӯз Эрон дар бахши энергетика ҷойгоҳи муҳимро ишғол мекунад ва 

шомил шуданаш ба созмони СҲШ ҳамчун бузургтарин созмони ҷаҳон 

нуфузи боз ҳам бештарро пайдо мекунад. Эрон бузургтарин кишвари 

истихроҷи нафт дар ҷаҳон маҳсуб мешавад ва на танҳо дорои захираҳои 

бузурги газу нафт, балки як давлати тавонои низомӣ низ мебошад. Ҳамаи ин 

имкон дод, ки Эрон ба СҲШ бомуваффақият ворид шавад ва ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд бо кишварҳои узви ин иттиҳодия таҳким ёбад. 

Дар шароити мустањкамнамоии сиёсати дарњои кушод кишварҳои узви 

СҲШ барои таҳкими ҳамкориҳо дар бахшҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ 

пояи устувор гузоштаанд. Дар ин самт дар доираи он Шӯрои соҳибкорон ва 

Ассотсиатсияи байнибонкии СҲШ фаъолият мекунанд. 

Шӯрои тиҷоратии СҲШ доираҳои соҳибкорӣ ва молиявии кишварҳои 

узвро муттаҳид намуда, барои мусоидат ба густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ 

дар доираи СҲШ, ба роҳ мондани робита ва муколамаи мустақим байни 

намояндагони доираҳои соҳибкорӣ ва кишварҳои узви СҲШ фаъолият 

мекунад.220 

Заминаи ҳуқуқии СҲШ дар соҳаи иқтисодӣ аз 130 санад иборат 

мебошад, ки асоси онҳо Стратегияи рушди СҲШ то соли 2025 ва Барномаи 

ҳамкориҳои бисёрҷонибаи тиҷоративу иқтисодии кишварҳои узви СҲШ то 

                                                           
220  Алимов Р. Шанхайская организация сотрудничества. Глобальный профиль в международных 
отношениях. Москва-2018. С.100.  
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давраи соли 2035 мебошанд. Барномаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи 

тиҷоративу иқтисодии кишварҳои узви СҲШ то даврањои 2035 чунин 

самтњои афзалиятнокро муайян кардааст. Рушди њамкорї дар соњаи савдо ва 

сармоягузорї, молия, наќлиёт ва логистика, саноат, кишоварзї, энергетика, 

коммуникатсияи иттилоотї, технология, сайёњї, экология ва дигар соњањои 

мухталифи фаъолияти хољагидорї њамкорињои судманд дар њавзаи СЊШ 

равона гардидааст.  

Љадвали 5.2 - Самтњои афзалиятноки њамкории кишварњои аъзои СЊШ 

Дар 
соњаи 
тиљорат 
ва 
сармоягу
зорї 

Фароҳам овардани шароити мусоид барои тиҷорат ва сармоягузорӣ, 

мусоидат ба рушди иқтисодии кишварҳои узви Созмон; якҷоя беҳтар 

намудани фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ; ба роҳ мондани ҳамкорӣ дар 

соҳаи тиҷорати электронӣ; фароҳам овардани шароит барои тавсеа ва 

диверсификатсияи ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ; мусоидат ба 

ҳамкории байниминтақавии тиҷоратӣ, иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, аз ҷумла 

савдои фаромарзӣ; мусоидат ба муќаррар намудани алоќаи бевоситаи 
байни иштирокчиёни фаъолияти иќтисодии берунї; мубодилаи маълумот 
оид ба танзими савдои беруна; мубодилаи таҷриба дар таҳияи тадбирҳое, 

ки ба сифатан беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ нигаронида шудаанд. 

Дар 
соњаи 
молия ва 
бонкдорї 

 

Мусоидат ба ҳамкорӣ дар соҳаи бонкӣ ва молиявӣ, аз ҷумла дар доираи 

Консорсиуми байнибонкии СҲШ; мубодилаи таҷриба оид ба фаъолияти 

системаҳои миллии кортҳои пардохтӣ; фаъол намудани кор оид ба рушди 

механизми молиявӣ дар доираи СҲШ, аз ҷумла баррасии масъалаи таъсиси 
Бонки рушди СҲШ ва Фонди рушди (ҳисоби махсуси) СҲШ; рушди 

ҳамкориҳо бо институтҳои молиявии байналмилалӣ ва институтҳои рушд. 

Дар 
соњаи 
наќлиёт 
ва 
логистик
а 

 

Њамкорӣ барои рушди мутаносиби инфрасохтори самараноки нақлиётӣ; 

ташаккул ва навсозии хатсайрҳои мавҷудаи байналмилалии нақлиёти 

автомобилӣ ва роҳи оҳан; рушди ҳамкориҳои кишварҳои узви СҲШ ҷиҳати 

беҳтар намудани долонҳои самарабахши иқтисодӣ ва нақлиётӣ; тавсеаи 

истифодаи технологияҳои рақамӣ ва системаҳои зењнї (интеллектуалӣ) дар 

нақлиёт; баланд бардоштани сатҳи амнияти нақлиётӣ дар фазои СҲШ; 
мусоидат дар татбиқи лоиҳаҳои сохтмон ва такмили инфрасохтори роҳи 
оҳан дар фазои СҲШ. 

Дар 
соњаи 
саноат ва 
хољагии 
ќишлоќ 
 

Таҳкими ҳамкории давлатҳои аъзои СҲШ ба манфиати рушди саноат; 

ҷалби сармоягузорон ва ҷустуҷӯи имконоти татбиқи лоиҳаҳо дар ин самт; 

ҳамкорӣ ва табодули таҷриба дар ташкили паркҳои саноатӣ ва кластерҳои 

тиҷоратӣ ва саноатӣ; таҳкими ҳамкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ; вусъати 

ҳамкорӣ дар соҳаи амнияти озуқаворӣ; ривољ додани кооператсияи 
корхонањои кишоварзї; мубодилаи таљриба дар соњаи зироаткорї, 
тухмипарварї ва чорводорї. 

Дар 
соњаи 
энергетик
а ва 
сайёњї 

 

Тањияи муколама оид ба татбиќи лоињањои сохтмони иншоотњои нав ва 
модернизатсияи инфрасохтори мављудаи энергетикї; ҳамкории мутақобила 

оид ба ҷорӣ ва истифодаи манбаъҳои барқароршавандаи энергия; 
мубодилаи иттилоот дар соҳаи энергетика; ҳавасмандгардонии ҳамкории 

корхонаҳои соҳаи сайёҳӣ; ташаккул додани шароити мусоид барои ҷалби 

сармоя ба бунёд ва такмили инфрасохтори сайёҳӣ. 
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Идомаи ҷадвали 5.2. 

Дар 
соњаи 
њамкорињ
ои 
байналми
лалї ва 
маориф 

 Њамоҳангсозии амалҳо оид ба таҳкими мавқеъ ва ҳуқуқи овоздиҳии 

давлатҳои аъзои СҲШ дар созмонҳои махсуси байналмилалӣ; муқовимат 

ба протексионизм дар савдои байналмилалӣ ва минтақавӣ дар ҳама гуна 
зуҳуроти он; тавсеаи минбаъдаи робитаҳо бо иттињодияњо ва ташкилотҳои 

байналмилалӣ ва минтақавӣ; дастгирӣ ва рушди ҳамкорӣ дар соҳаи 

таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбӣ тавассути мубодилаи таҷриба ва таҷрибаи 

пешқадам; мусоидат ба афзоиши ҳаракати ҷомеаи илмӣ, аз ҷумла 

мубодилаи донишҷӯён байни кишварҳои узви СҲШ; мубодилаи таҷриба ва 

таҷрибаи пешқадам дар соҳаи стандартҳои касбӣ ва моделҳои 

таҷрибаомӯзӣ, аз ҷумла истифодаи имкониятҳои шабакаи донишгоҳњои 
СҲШ. 

Сарчашма: Коркарди муаллиф дар асоси њуљљатњои СЊШ  

Татбиќи самтњои афзалиятноки њамкорї дар њавзаи СЊШ барои рушди 

фаъолияти минбаъда заминаи устувори молиявию иќтисодї ва техникї 

мегузорад. Фаќат дар њолати рушди якљояи самтњои номбаршуда ва инчунин, 

рущди њамоњангї онњо барои мо имкон медињанд, ки самараи синергетикиро 

дар њавзаи созмон ба даст оварда, тараќќиёти инклюзивиро таъмин намоем.  

Ҷаҳони муосир давраи душвори гузаришро аз сар мегузаронад, ки бо 

тағйирёбии тамоми системаи муносибатҳои байналмилалӣ дар раванди 

барқарории тартиботи бисёрқутбӣ, афзоиши омилҳои номуайянӣ ва 

ноустуворӣ дар иқтисодиёт ва афзоиши таҳдидҳо хос мебошад.221 Дар чунин 

шароит њамкории муштарак, бахусус тањкими муносибатњои иќтисодї барои 

пешгирии хавфњои муосир омили мусоидаткунанда арзёбї мегардад. 

Дарк кардан зарур аст, ки татбиќи барномањои иќтисодии СЊШ аз 

фаъолияти самараноки зерсохтори созмон вобастагии калон дорад. Мањз 

татбиќи барномањои иќтисодї аз ҷониби вазорату идораҳои дахлдор, 

гурӯҳҳои махсуси кории иттињодия бо дастгирии Шӯрои кории созмон ва 

иттињодияи байнибонкии СҲШ амалї мегардад.  

Ҳамкории иқтисодӣ љузъи људонашаванда ва унсури муҳими таъмини 

субот дар фазои СҲШ ба шумор меравад. Кор дар ин самт барои рушди 

њамкории тиљоратї, мусоидат ба рушди иқтисодии кишварҳои узв, инчунин, 

беҳтар намудани шароити зиндагии шаҳрвандон пешбинӣ шудааст. 

                                                           
221 Душанбинская декларация  глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. г. 
Душанбе. 12, сентября 2014 года. С.1.  
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Мувофиќи Стратегияи рушди СЊШ то давраи соли 2025 барои татбиќи 

сиёсати иќтисодии созмон чунин вазифањо бояд иљро гарданд:  

- фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, 

татбиқи лоиҳаҳо дар самтҳои афзалиятноки ҳамкорӣ ва рушди инфрасохтор; 

- кам кардани оқибатҳои манфии ҷаҳонишавӣ ва падидаҳои буҳронӣ 

дар фазои СЊШ; 

- ташвиқ намудани иштирок дар чорабиниҳои лоиҳавии давлатҳои 

нозир ва шарикони муколамаи СҲШ; 

- таҳкими ҳамкории мутақобилан судманд дар соҳаи бонкиву молия, 

такмили муносибатҳои пардохтӣ, ҳисоббаробаркунӣ ва дигар муносибатҳои 

молиявию иқтисодӣ дар доираи СҲШ; 

- баланд бардоштани самаранокии механизмҳои мавҷудаи ҳамкориҳои 

тиҷоратию иқтисодӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи инноватсия, аз ҷумла тавассути 

соҳибкории хурду миёна, таъсиси корхонаҳои муштарак; 

- татбиқи иқтидори транзитии СҲШ, ташаккули долонҳои нақлиётию 

транзити минтақавӣ, ҳамкорӣ дар соҳаи таљдиди инфрасохтор ва логистика; 

- рушди соњаи энергетика, аз љумла истифодаи манбаъњои 

барќароршаванда ва алтернативии энергия;  

- ташаккули барномаю лоињањои њамкории инноватсионї барои ба даст 

овардани манфиати умумї, тањия ва татбиќи наќшаи њамкории илмию 

техникї дар доираи СЊШ; 

- таҳияи лоиҳаҳои муштараки баландтехнологии истеҳсол ва коркарди 

маҳсулоти кишоварзӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар 

соҳаи кишоварзӣ; 

- такмили ҳамкорӣ дар соҳаи фаъолияти гумрукӣ, табодули маълумот 

дар бораи молу воситаҳои нақлиёти аз сарҳади гумрукӣ интиқолшаванда, 

мубориза бар зидди ҳуқуқвайронкуниҳои гумрукӣ. 

Ќайд кардан зарур аст, ки СЊШ ба воситаи рушди њамкорињои 

бисёрљониба метавонад ба рушди минбаъдаи минтаќа пояи устувор гузошта, 

дар ин замина, ба яке аз механизми муњими танзимкунандаи љањони 



249 

 

бисёрќутба табдил гардад. Мубодилаи таҷрибаи пешқадам ва рушди 

ҳамкориҳои кишварҳои узви СҲШ, баргузории мунтазами вохӯриҳои 

муштараки сарони давлатҳо ба ҳамкориҳои мутақобилан судманди 

кишварҳои узви СҲШ мусоидат мекунад. 

Соли 2021 бори дигар собит кард, ки СҲШ иштирокчии бонуфуз ва 

масъули низоми муосири муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. Дар тӯли 

сол Созмон дар таъмини сулҳу амният, ҳалли низоъҳои байналмилалӣ ва 

минтақавӣ дар асоси принсипҳои баробарӣ, эҳтироми соҳибихтиёрӣ, 

тамомияти арзӣ ва дахолат накардан ба корҳои дохилии давлатҳо, даст 

кашидан аз аҳдҳои ҷангӣ саҳми худро зиёд намуд. 

Тавре Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки раёсати 

Шӯрои сарони кишварҳои узви СҲШ-ро дар солҳои 2020-2021 бар уҳда дошт, 

дар остонаи ҳамоиши солгарди ин созмон дар мусоҳиба бо мухбири Агентии 

миллии иттилоотии Тоҷикистон “Ховар” изҳор дошт. Барои таърих бист сол 

як муддати кӯтоҳ аст, аммо дар ин муддати кӯтоҳ СҲШ тавонист эътирофи 

байналмилалӣ пайдо кунад, ба як платформаи муваффақи ҳамкориҳои 

бисёрсоҳа табдил ёфт.  

Дар тӯли солҳо заминаи ҳуқуқии Созмон ташаккул ва пайваста такмил 

дода шуда, пояҳои мустаҳками институтсионалии он ба вуҷуд оварда 

шуданд. Ба ибораи дигар, дар як муддати нисбатан кӯтоҳ аз рӯйи меъёрҳои 

таърихӣ, Созмон ба як омили муҳими сиёсати минтақавӣ ва ҷаҳонӣ табдил 

ёфтааст. 222 

Иќтидори  СҲШ-ро омўхта, бо итминон изҳор кардан мумкин аст, ки ба 

зудӣ ин созмон ҳамчун иттиҳодияи рушдёбандаи интегратсионӣ метавонад 

ба яке аз локомотивҳои иқтисоди ҷаҳонӣ табдил ёбад. Илова бар ин, қисми 

зиёди захираҳои азхуднашудаи табиӣ дар қаламрави СҲШ ва инчунин, 

захираҳои зиёди инсонӣ мавҷуданд, ки барои бунёди инфрасохтори муосир 

ва суръатбахшии рушд дар шароити ҷаҳонишавӣ мусоидат мекунад. 

                                                           
222 Народная газета. №5 (20338) 26.01.2022.С.6. 
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Шиносоӣ бо адабиёти муосири иқтисодӣ нишон медиҳад, ки омилҳои 

зиёде мавҷуданд, ки рушди равандҳои ҳамгироиро дар марҳилаи кунунӣ 

муайян мекунанд. Муҳимтарин омилҳоеро, ки ба рушди равандҳои ҳамгироӣ, 

аз ҷумла барои рушди СҲШ таъсир мерасонанд, метавон ба инҳо људо кард: 

-мавҷуд будани захираҳои табиии кишварҳои Осиёи Марказӣ; 

- ҳамкории мутақобилан судманди давлатҳои аъзои СҲШ; 

- таъмини амнияти сиёсӣ ва низомӣ дар қаламрави СҲШ; 

- мукаммалсозии фаъолияти иқтисодии кишварҳои созмон; 

-иқтидори молиявӣ ва сармоягузорӣ, махсусан Ҳиндустон, Чин ва Русия; 

-як қисми захираҳои азхуднашудаи табиӣ; 

-рушди динамикӣ ва устувори кишварҳои узви СҲШ ва ғайра. 

Ба омилҳои манфӣ ё пешгирикунандаи рушди фаъолияти созмон дохил 

мешаванд: 

- сатҳи гуногуни вазъи иҷтимоию иқтисодии кишварҳои СҲШ; 

- иштироки баъзе давлатҳои узви СҲШ дар дигар созмонҳои 

байналмилалӣ; 

- мавқеи мухталифи кишварҳои бузург дар мавриди истифодаи 

захираҳои молиявӣ ва табиӣ; 

- баррасии созмон ҳамчун узви асосии СҲШ дар муқоиса бо кишварҳои 

ғарбӣ; 

- фарқият дар ҳудуд, демография ва мавқеи ҷуғрофӣ ва ғайра. 

Хусусиятҳои рушди равобити тиҷоративу иқтисодӣ аз он иборат аст, ки 

иштирокчиёни раванди Шанхай мавқеъҳои гуногуни иқтисодӣ, системаҳои 

сиёсӣ ва фарҳангҳои гуногун доранд. Афзоиши муътадили кишварҳои узви 

СҲШ сабаби муҳими таҳкими равобити тиҷоративу иқтисодии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо кишварҳои созмон ва баланд шудани нақши ин созмон дар 

низоми муносибатҳои байналмилалӣ мебошад. 

Дар шароити тағйирёбандаи вазъи геоиқтисодӣ ва геополитикӣ, сарфи 

назар аз мушкилот ва нокомиҳо, ҳамкории кишварҳои иттиҳодия суръати 



251 

 

рушди иқтисодиро ба даст овард, ки ин самаранокии ҳамкориҳои минтақавии 

СҲШ-ро собит мекунад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ, бахусус Тоҷикистон 

метавонанд дар чаҳорчӯбаи Созмони Ҳамкории Шанхай аз потенсиали 

молиявӣ ва сармоягузории Чин ва Русия барои иҷрои лоиҳаҳои бузурги 

сармоягузорӣ истифода баранд. 

Аз тарафи дигар, ду қудрати бузург низ ба туфайли ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд ва рушди босуботи СҲШ метавонанд на танҳо ба 

захираҳои истифоданашудаи табиӣ дастрасӣ пайдо кунанд, балки имкони 

татбиқи лоиҳаҳои бисёрҷонибаро бо кишварҳои Осиёи Марказӣ ба даст 

оранд. Аз ин рӯ, ҳамкории иқтисодии кишварҳои узви СҲШ на танҳо рушди 

иқтисодии кишварҳои алоҳида, балки ба рушди созмон дар маљмуъ ҳамчун 

зерсистемаи ҳамгироии иқтисодии байналмилалӣ мусоидат мекунад. 

Ҳамин тариқ, СҲШ бо иштироки фаъолонааш дар тақсими 

байналмилалии меҳнат, фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ ва 

соҳибкорӣ, афзоиши гардиши савдои хориҷӣ, гардиши асъори хориљї дар 

мамлакат, инкишоф додани алоќањои иќтисодии берунї дар доираи СЊШ, 

таъмини њамкории конструктивии муносибатњои байнииќтисодї барои 

кишварҳои Осиёи Марказӣ, бахусус барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷолиб 

мебошад.  

 

5.2. Самтњои татбиќи манфиатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи 

рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ бо кишварҳои СҲШ 

Яке аз масъалаҳои муҳими сиёсати иқтисодии муосири Тоҷикистон 

ҳамгироии кишвар ба низоми муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ мебошад, ки 

бо ҳадафҳои СҲШ комилан мувофиқ аст. Ҳадафи СҲШ ба таҳия ва татбиқи 

лоиҳаҳои муштараки инфрасохторӣ, ташаккули равишҳои муштараки 

кишварҳои узви СҲШ нисбат ба ташаббуси «Камарбанди иқтисодии Роҳи 
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Абрешим» ҳамчун яке аз воситаҳои фароҳам овардани шароити мусоид 

барои пешбурди ҳамкориҳои иқтисодӣ равона шудааст.223 

Татбиқи лоиҳаҳои умумии инфрасохторӣ, таъсиси фазои ягонаи 

иқтисодӣ бо иштироки Шӯрои соҳибкорон ва иттињодияи байнибонкии 

СҲШ ба рушди равандҳои ҳамгироӣ ҳамчун омили асосии ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд ва ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. 

СҲШ ҳамчун як созмони нав ба рушди ҳамкориҳои тиҷоратӣ, иқтисодӣ 

ва сармоягузорӣ афзалият медиҳад. Аз ин рў, масъалахои инкишоф додан ва 

баланд бардоштани наќши иттињодияи байнибонкӣ ва Шӯрои соҳибкорон 

барои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба рушди муносибатҳои тиҷоратию 

иқтисодӣ ва азхудкунии захираҳои кишвар аҳаммияти хосса доранд. 

Бояд гуфт, ки роҳҳои ҳалли самараноки истифодаи захираҳои табииро 

дар Ҷумҳурии Тоҷикистон шароити табиӣ ва зарурати ҳамгироии 

иқтисодиёти кишвар ба ҳамгироии иқтисодии минтақавӣ ва байналмилалӣ 

тақозо менамоянд, ки барои ба роҳ мондани муносибатҳои нави сифатӣ бо 

ҷомеа мусоидат мекунад.  

Ба њам наздикшавї ва мукаммалии афзояндаи иќтисодиёти миллии 

давлатњои аъзои СЊШ дар рафти равандњои интегратсионї дар њамкории 

судбахшу созанда ва якљо шудани сармоя зоњир мегардад, ки ба пешрафти 

умумї дар шароити вобастагї аз якдигар мусоидат мекунад. 

СЊШ барои татбиќи њадафњои стратегї пояи устувори молиявию 

инфрасохторї мегузорад. ЉТ барои татбиќи манфиатњои иќтисодї, пеш аз 

њама, ба кишварњои шарикони рушд такя мекунад. Мањз бо њамкорињои 

мутаќобилан судманд ва созандагї мо метавонем дар даврањои 

пешбинишуда, ки дар Стратегияи миллии рушд то давраи соли 2030 ќайд 

шудааст, ба татбиќи њадафњои хеш ноил гардем. Барои татбиќи афзалиятњои 

миллї тамоми шароитњо дар кишвар мављуд буда, истифодаи самараноки 

онњо барои рушди њамкорињо дар њавзаи СЊШ мусоидат мекунад. Омилњое, 

                                                           
223 Стратегия развития Шанхайской организации сотрудничества до 2025 года. - [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http://sco-russia.ru/load/1013640805. Санаи мурољиат 22.02.2019. 

http://sco-russia.ru/load/1013640805.%20Санаи%20мурољиат
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ки ба татбиќи манфиатњои иќтисодиёти миллї таъсир мерасонанд, бисёранд 

ва татбиќи онњо дар доираи барномањои СЊШ барои тезтар пиёда 

гардонидани афзалиятњо ва њадафњои миллї имконият медињанд.  

 

Расми 5.1. - Омилњои таъсиррасон ба татбиќи манфиатњои иќтисодии ЉТ 

Сарчашма: Тањияи муаллиф 

Омилњое, ки барои татбиќи манфиатњои иќтисодї мусоидат мекунанд 

Омилњои берунї Омилњои дохилї  

Вазъи иќтисодиёти љањон, рушди 

муносибатњои байналмилалї, 

тараќќиёти иќтисодиёти миллии 

кишварњои шарикони рушд, афзоиши 

гардиши тиљорати мол бо кишварњои 

дуру наздик, фаъолгардии  

сармоягузории хориљї 

Мављудияти бойигарии табиї, 

захирањои калони обию энергетикї, 

мавќеи љуѓрофии Тољикистон, 

имкониятњои калони транзитию 

наќлиётї, шомилшавии кишвар ба 

равандњои њамгироии иќтисодї,  яке 

аз таъсисдињандагони СЊШ 

Ташкили инфрасохтори муосир барои 

баромадан ба бањр, љалби 

иштирокчиёни нав, аз ќабили  Эрон ва 

Покистон ба СЊШ, мубориза барои 

пешгирии буњрони иќтисодию 

молиявї, тањкими рушди иќтисодиёти 

љањон  

Истифодаи самараноки иќтидори 

кишварњои СЊШ, ба воситаи 

Покистон баромадан ба бањр, 

тањкими муносибатњои иќтисодиву 

тиљоратї ва сармоягузорї бо 

кишварњои СЊШ, мављудияти фазои 

иќтисодї барои њамкорињои судманд 

Муътадил намудани нархи ашёи хом 

дар бозори љањон, ба воситаи СЊШ 

воридшавї ба бозори љањон ва фаъол 

гаштан дар таќсимоти байналхалќии 

мењнат, воридоти технологияњои 

муосир ва сармоя, аз љумла сармояи 

инсонї 

Афзоиши истењсолоти молњои 

содиротї, аз ќабили неруи барқ, 

алюминий, маҳсулоти хӯрокворӣ, 

пахта, маҳсулоти маъданӣ, меваҳои 

хушк, маҳсулоти растанӣ, металлҳои 

одӣ, нассоҷӣ ва ғайра 

Таќвияти муносибатњои кишварњои 

абарќудрати СЊШ бо Ѓарб ва Иёлоти 

Муттањидаи Амрико, таъсиси марзи 

муштарак ба воситаи кишварњои 

сеюм, рақобати кишварњои 

абарќудрат барои ишғоли мавқеи 

пешсаф дар Осиёи Марказӣ дар 

заминаи маблаѓгузорї ва ѓ. 

Гузариш аз модели истеъмолї ба 

модели индустриаливу инноватсионї 

бо такя ба шарикони рушд, аз љумла 

ба СЊШ, татбиќи манфиатњои 

иќтисодї дар доираи барномањои 

СЊШ, тавсеаи минбаъдаи 

ҳамкориҳои ЉТ бо кишварҳои узви 

созмон  
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Тавре аз расми 5.1 мушоњида мешавад, омилњои дохилї ва берунї 

барои татбиќи манфиатњои иќтисодии кишвар шарти муњим ба шумор рафта, 

дар тањкими рушди босуботи иќтисодї ва њамкорињои судманд дар њавзаи 

СЊШ пояи устувор хоњанд гузошт. Ќайд кардан зарур аст, ки татбиќи 

манфиатњои иќтисодии кишвар бевосита ба омилњои дохилї ва беруна 

вобастагї дорад. Инчунин, татбиќи онњо аз њамкорињои судманд бо 

кишварњои дуру наздик, бахусус бо кишварњои аъзои СЊШ алоќамандии 

калон дар шароити рушди љањонишавї пайдо мекунанд. Аз ин лињоз, рушди 

муносибатњои иќтисоди байналмилалї ва њамкорињои судманд бо 

субъектони фаъолияти хољагидории кишвар аз нуќтаи назари татбиќи 

манфиатњои миллї масъалаи аввалиндараља арзёбї мегардад. 

Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо зиёда аз 150 кишвари ҷаҳон ҳамкорӣ 

дошта, иштирокчии фаъоли созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мебошад. 

Дар мамлакат имрўз тамоми шароити зарурї муњайёст ва барои 

дигаргунсозии љиддии иќтисодї омода аст. Барои ин, чунон ки мо дар боло 

ќайд кардем, кишвар на танњо захирањои бойи табиї, балки ќуввањои зењнии 

ба ќадри кифоя тараќќикарда ва аз ёрии дахлдори ташкилотњои байналхалќї 

низ бархўрдор мебошад.  

Барои Љумњурии Тољикистони дорои иќтисоди кушод иштирок дар 

равандњои њамгирої, аз љумла дар татбиќи барномањои иќтисодї дар доираи 

СЊШ бо сабабњои зерин ањаммияти муњими илмию амалї дорад: 

- таъсиси фазои ягонаи иқтисодӣ дар қаламрави СҲШ ҳамчун омили 

муҳими рушди равандҳои ҳамгироӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ; 

- таъсиси низоми мусоидтарин бо давлатҳои аъзои СҲШ ва истифодаи 

фазои СҲШ барои ҳаракати озоди молҳо, хизматрасониҳо ва қувваи корӣ; 

- вусъат додани равобити тиљоратии хориљї байни давлатњои СЊШ, 

зиёд намудани љараёни сармоягузории хориљї ба бозори Осиёи Марказї, 

њалли проблемањои фаъолгардонии сиёсати содирот; 

-даромади асъори хориҷӣ, ки устувории муассисаҳои молиявӣ, ҳалли 

низоъҳои минтақавӣ, мушкилоти иқтисодӣ ва экологиро таъмин менамояд; 
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- фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ, гирифтани 

технологияњои нав ва таъмини низоми амнияти иқтисодӣ дар минтақа; 

-ташкили иттињодияњои муосири байнидавлатии дорои хусусияти 

иќтисодидошта, инчунин, рушди њамкорињо бо дигар ташкилотњои 

байналмилалї ва баланд бардоштани обрўи кишвар дар арсаи байналмилалї 

аз њисоби гурўњи њамгирої; 

-инкишофи равандњои интегратсионї ва иштироки фаъолона дар 

таќсимоти байналхалќии мењнат, мустањкам намудани муносибатњои 

байнииќтисодї бо мамлакатњои Осиёи Марказї ва дигар иштирокчиёни 

СЊШ, инчунин, ба равандњои љањонии тараќќиёти байналхалќї љалб 

намудани кишвар ва ѓайра. 

Барои Љумњурии Тољикистон шомил шудан ба созмонњои 

байналмилалї, тавре ки дар боло зикр кардем, самти стратегии татбиќи 

сиёсати иќтисодии хориљї ба њисоб меравад. Таъсиси фазои ягонаи иќтисодї 

њамчун шарти зарурии рушди интегратсия ва ташаккули иќтисодиёти муосир 

барои тамоми давлатњои љањон проблемаи раќами як шуда истодааст. 

Аз нигоҳи тадќиќоти мо бояд таъкид кард, ки дар байни иштирокчиёни 

раванди Шанхай вазъи иқтисодии Тоҷикистону Қирғизистон аз сатҳи 

кишварҳои дигари раванди ҳамгироӣ фарқ мекунад, вале бо вуҷуди ин, 

татбиқи муштараки сиёсати иқтисодӣ дар ҳудуди СҲШ ба рушди иқтисодии 

ҳамаи иштирокчиёни раванд ва ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ мусоидат 

мекунад. 

Бояд гуфт, ки дар бисёр ҷанбаҳои сиёсати минтақавӣ ва байналмилалӣ 

манфиатҳои кишварҳои узви СҲШ ба ҳам мувофиқанд ва ба шарофати он 

тамоюли мусоид ва афзоиши самараноки ҳамкориҳои мутақобилан судманд 

байни иштирокчиёни раванди Шанхай мушоҳида мешавад. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар марҳилаи нави рушди ҳамкориҳои 

мутақобилан судманди сармоягузорӣ ва тиҷоратӣ бо кишварҳои узви СҲШ 

қарор дорад, ба ифтитоҳи самтҳои нави ояндадор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои 

саноат, кишоварзӣ, коммуникатсия, энергетика, сайёҳӣ ва дигар самтњои 
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стратегии тараќќиёти иќтисодиёт табдил меёбад. Илова бар ин, дар шароити 

рушди босуръати равандҳои ҳамгироӣ дар ҳалли мушкилоти глобалӣ 

иттиҳодияҳои ҳамгироии минтақавӣ нақши муҳим доранд. 

Дар шароити рушди равандҳои ҳамгироӣ ва ҷаҳонишавии ҷаҳонӣ, бо 

назардошти мушкилот дар бозори дохилии Тоҷикистон метавон гуфт, ки 

барои Тоҷикистон ҳамчун яке аз муассисони СҲШ масъалаи ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд ва созанда махсусан муҳим арзёбї мегарданд. 

Қобили зикр аст, ки дар Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон СҲШ дар як қатор созмонҳои байналмилалӣ пас аз СММ, 

САҲА ва ИДМ дар ҷойи чорум зикр шудааст. Инчунин, ќайд карда мешавад, 

ки Тоҷикистон ҳамгироии минтақавиро механизми муҳими ҳалли 

масъалаҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, экологӣ ва таъмини сулҳу субот дар Осиёи 

Марказӣ баррасї менамояд.224 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамгироӣ ба иқтисоди ҷаҳонӣ тавассути 

иштирок дар созмонҳои гуногуни минтақавӣ, аз ҷумла аъзои барномаҳои 

СҲШ, ки давлатњои абарќудрат, ба мисли Чин, Русия ва Ҳиндустон 

мебошанд, на танҳо муносибатҳои иқтисодиро таҳким бахшида, 

рақобатпазирии иқтисодиётро зиёд мекунад, балки нуфузи хешро дар арсаи 

љањонї њам баланд мебардорад. 

Тавре маълум аст, соли 2021 Ҷумҳурии Тоҷикистон раёсати СҲШ-ро ба 

уњда дошт. Раёсат дар ин созмон барои Тоҷикистон маънои боз кардани 

самтҳои нави ояндадор дар соҳаи ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сармоягузорӣ 

мебошад. Шиори раёсати кишвар дар ин созмон «Ҳамкориҳои мутақобилан 

судманд ба хотири субот дар фазои СҲШ» мебошад. 

Самтҳои афзалиятноки рушди ҳамкорӣ ба таҳкими ҳамкориҳои 

тиҷоратию иқтисодӣ, таҳкими нуфузи байналмилалӣ ва ҳамкориҳои созанда 

бо кишварҳои СҲШ нигаронида шудаанд. 

                                                           
224 Тулаев Ф. Р. Доктринальные основы внешней политики современного Таджикистана // 70 лет Ялтинской 
конференции стран антигитлеровской коалиции : материалы Международной научной конференции. –
Екатеринбург : Изд-во Урал.ун-та, 2016. – С. 232. 
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Дар соҳаи иқтисодӣ тадбирҳои зерини ҳамкорӣ андешида мешаванд: 

- бартараф намудани оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, молиявӣ ва 

озуқаворї, пешгирии пандемияи нави коронавирус дар минтақа; 

- амалисозии Барномаи навшудаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи 

тиҷоратию иқтисодӣ; 

- мутобиќи Барномаи зикршуда таъсиси механизмњои нави њамкорї; 

- идома додани љустуљўи равишњои ягонаи ташаккули механизмњои 

дастгирии молиявии фаъолияти лоињањои СЊШ; 

- таҳким ва тавсеаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои тиҷорат, молиявӣ, 

сармоягузорӣ, нақлиёт, энергетика, кишоварзӣ ва амнияти озуқаворӣ, 

инчунин, дар соҳаи соҳибкории хурду миёна; 

- баргузории чорабиниҳои дорои хусусияти иқтисодидошта, кушодани 

иқтидори Шӯрои соҳибкорон ва Ассотсиатсияи байнибонкии СҲШ, 

мусоидат ба таҳкими робитаҳои байниминтақавӣ.225 

Ҷумҳурии Тоҷикистон минбаъд низ баҳри таҳкими ҳамкориҳо ва 

истифодаи самараноки иқтидори худ ба хотири некуаҳволии тамоми аъзои 

созмон талош хоҳад кард. Илова бар ин, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон раисӣ 

дар СҲШ аз нигоҳи ҷилавгирӣ аз таҳдидҳои муосир маънои ифтитоњ 

кардани имкониятҳои навро дорад. 

Дар заминаи паҳншавии пандемия тамоми кишварҳои ҷаҳон бо 

мушкилоти нави сирояти коронавирус ва таҳдидҳои муосир рӯ ба рӯ шуданд. 

Пандемия ба динамикаи рушди иқтисоди ҷаҳонӣ ислоҳоти муайян ворид 

кард. Он омили афзоиши шадиди бекорӣ, садди роҳи вуруди сармоя ва 

рушди тиҷорат шудааст.  

Аз рўйи арзёбии созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ, таъсири манфии 

оқибатҳои пандемия ба иқтисоди ҷаҳонӣ дарозмуддат мемонад. Дар ин 

                                                           
225 Девиз председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества на 2020-2021 годы - 
«20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и 
процветания.https://www.trend.az/casia/tajikistan/3343268.html. Санаи мурољиат 01.02.2021.  

https://www.trend.az/casia/tajikistan/3343268.html.%20Дата%20обращения%2001.02.2021
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замина густариши ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ дар фазои СҲШ ниҳоят 

муҳим аст.226 

Афзалият ва роҳҳои татбиқи самтҳои асосии сиёсати иқтисодии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи СҲШ дар ҷадвали 5.3 оварда шудаанд. 

Љадвали 5.3. - Афзалиятњои ЉТ дар њавзаи СЊШ ва роњњои татбиќи он 
Афзалиятњо Роњњои татбиќ 

Таъсиси муассисаи молиявии 
махсусгардонидашуда 
 

Шӯрои соҳибкорон ва иттињодияи байнибонкии СҲШ 
бояд дар ҳамкорӣ бо ниҳодҳои байналмилалии 
молиявї механизмҳои муассири дастгирии соҳибкории 
хурду миёна ва ҳамчунин, воридоти сармояро таҳия 
кунанд 

Ҳамкорӣ дар бахшҳои саноатӣ 
ва энергетика, аз ҷумла дар 
бахши энергияи 
барқароршаванда, махсусан 
гидроэнергетика 

Баргузории ҷаласаҳои нахустини вазирони саноат ва 
энергетикаи кишварҳои узви СҲШ. Рушди 
муносибатҳои саноатӣ ва маблағгузории муштараки 
бахшҳои барқароршаванда ва гидроэнергетика 

Ҳамкории фаъол дар пешгирӣ ва 
табобати Ковид-19 
 

Мусоидат ба тавсеаи ҳамкориҳои байни давлатҳо дар 
соҳаи тандурустӣ, андешидани чораҳои зарурӣ барои 
вокуниши муштараки мувофиқ ба таҳдидҳои муосир 

Тавсеаи ҳамкорӣ дар соҳаҳои 
маориф ва илм, фарҳанг, 
варзиш, сайёҳӣ, инчунин, кор бо 
ҷавонон 

Гузаронидани чорабиниҳои муштарак оид ба баланд 
бардоштани сифати таълим, маблағгузории 
муштараки илму маориф 

Инкишофи њамкорї дар соњаи 
њифзи муњити зист, аз љумла 
масъалањои таѓйирёбии иќлим 

Дастгирии шарикон дар татбиқи ташаббусҳои 
кишвари мо оид ба рӯзномаи ҷаҳонии об, аз ҷумла 
пешниҳоди таъсиси Хазинаи байналмилалии пиряхҳо 

Фаъолияти муштараки 
мақсаднок барои мубориза бо 
таҳдидҳои глобалӣ ва чолишҳои 
амниятӣ 

Муқовимат ба паҳншавии идеологияи радикалӣ, 
махсусан дар байни ҷавонон, инчунин, истифодаи 
технологияҳои нав бо мақсадҳои ҷиноӣ, аз ҷумла 
захираҳои интернетӣ 

Таъсиси маркази доимии зидди 
маводи мухаддири СҲШ дар 
Душанбе 
 

Ба тавсеаи ҳамкориҳои байни давлатҳои мо тавассути 
вазоратҳои дифоъ ва хадамоти сарҳадӣ мусоидат 
намояд. Дар ин замина пешбурди ҳамкорӣ дар 
таҳкими иқтидори давлатҳои мо ҷиҳати ҳифзи марзҳои 
беруна вазифаи муҳим боқӣ мемонад 

Вусъат додани фаъолияти 
Гурўњи тамоси СЊШ-
Афѓонистон 
 

Саъю кўшише, ки ба њалли сиёсии проблемаи 
Афѓонистон нигаронида шудааст, љустуљўи роњњои 
дастгирї ва амалї гардондани лоињањои ба эњёи 
иљтимоию иќтисодии Афѓонистон нигаронидашуда 

Мустањкам намудани мавќеи 
байналмилалии СЊШ 
 

Идома додани амалияи баргузории чорабиниҳои 
муштараки сатҳи баланд байни СҲШ ва СММ, 
ҳамкорӣ бо давлатҳои нозир ва шарикони муколама, 
фаъолгардонии ҳамкорӣ бо созмонҳои минтақавӣ 

Сарчашма: Тањияи муаллиф дар асоси: Выступление Президента Республики Таджикистан 
на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 
формате видеоконференцсвязи.12.11.2020 11:13. [электронный ресурс] 
http://president.tj/ru/node/24529. (санаи мурољиат 01.02.2021). 

                                                           
226 Выступление Президента Республики Таджикистан на заседании Совета глав государств-членов 

Шанхайской организации сотрудничества в формате видеоконференцсвязи.12.11.2020 11:13. 

http://president.tj/ru/node/24529. Санаи мурољиат 01.02.2021.  

 

http://president.tj/ru/node/24529.%20(санаи%20мурољиат%2001.02.2021
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Тавре аз ҷадвали 5.3 дида мешавад, афзалияти раёсати Тоҷикистон ба 

рушди минбаъдаи ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва созанда бо тамоми 

кишварҳои узви ин созмон ва истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои 

мавҷуда барои фаъолияти босамари СЊШ ҳамчун шакли нави ташкилоти 

байналхалќї дода мешавад.  

Ќайд кардан зарур аст, ки Љумњурии Тољикистон дар давраи раёсат 

афзалиятњои хешро муайян кард, ки онњо ба њадафњои СЊШ њамоњанг 

мебошанд. Нигоҳ доштани сулҳ, амният ва субот, андешидани тадбирҳои 

муштарак ҷиҳати рафъи оқибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, молиявӣ ва 

озуқаворї, пешгирии пандемияи нави коронавирус дар минтақа, инкишофи 

њамкорї дар соњањои адлия, маориф, фарњанг, илм, варзиш ва сайёњї дар 

рушди минбаъдаи кишвар афзалиятро нигоњ мекунанд.  

Тоҷикистон ҳамчун яке аз муассисони СҲШ дар рушд ва нумуи 

минбаъдаи созмон саҳми арзанда хоњад гузошт. Барои ин дар мамлакат 

имкониятњои калони истифоданашуда мављуданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон 

кишвари дорои манобеи дастнорас буда, аз ин нуқтаи назар барои Чин ва 

Русия ањамияти бузурги иқтисодӣ дорад. 

Тавре маълум аст, Тоҷикистон ду маротиба раёсати СҲШ-ро ба уњда 

доштааст. Тоҷикистон бори аввал дар соли 2008 ва бори дувум дар соли 2014 

раисӣ кард. Дар ин давра дар кишвар таљрибаи муайяни њамкорї андўхта 

шудааст ва имрўз бо ташаббусњои он кишвар метавонад афзалиятњои нави 

њамкорињои судмандро пешнињод намояд. 

Дар ҳамин ҳол, Тоҷикистон метавонад дар чаҳорчӯбаи барномаи СЊШ 

тарҳҳои бузурги нақлиётӣ ва энергетикиро амалӣ кунад. Барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва кишварҳои Осиёи Марказӣ дар маҷмуъ татбиқи имкониятҳои 

нав, бахусус лоиҳаҳои азим ва дастрасӣ ба баҳр ва ҳамгироии муваффақ ба 

иқтисоди ҷаҳонӣ самти афзалиятноки сиёсати иќтисодї арзёбї мегардад. 

Баромадан ба бандарҳои баҳрӣ маънои дастрасӣ ба захираҳо, технологияҳои 

нав ва бозорҳои ҷаҳониро дорад. 
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Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки нияти ба як кишвари транзитӣ табдил 

додани кишварро дорад, ин роҳи рушд фоидаовар ва мусоидтарин хоҳад 

шуд. Татбиқи лоиҳаи бузурги “Як камарбанд, як роҳ” дар чаҳорчӯбаи 

барномаҳои СҲШ на танҳо ба рушди босуръати иқтисоди кишварҳои 

иттиҳод, балки ба рушди равандҳои ҳамгироӣ ҳамчун муҳимтарин шарти 

рушди тараќќиёти иќтисодиёти љањонї мусоидаткунанда мебошад. 

Аз нуќтаи назари тањќиќоти мо бояд таъкид кард, ки барои њамкорињои 

муваффақона ва ноил шудан ба маќсадњои гузошташуда на танњо тањкими 

либерализатсияи тиљорат ва робитањои иќтисодї, балки саъю кўшишњои 

муштаракро барои њамкории судбахш инкишоф додан зарур аст. 

Имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди фаъолияти иқтисодии 

хориҷӣ имкониятҳои васеъ мавҷуданд. Дар доираи ҳамкориҳои СҲШ мо 

метавонем самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди кишварро амалӣ созем. 

Яке аз чунин самтҳои афзалиятноки кишвар ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт ва 

комплекси сӯзишворию энергетикӣ буда, азхудкунии конҳои нав дар ҷумҳурӣ 

ва ташкили корҳои иктишофӣ барои татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат 

ањаммияти махсусро доро мебошад. 

Ҳамкорӣ дар соҳаи нақлиёт, маҷмааи сӯзишворию энергетикӣ ба 

кишварҳои узви ин созмон имкон медиҳад, ки бартариятҳое, чун мукаммалии 

иқтисодӣ ва ҳамкории созандаро амалӣ созанд. 

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз барои ташаккули бозори умумии 

энергетикӣ ва иқтидори назарраси содиротии соҳаи энергетика тамоми 

шароит мавҷуд аст. Тибқи гузориши Бонки Ҷаҳонӣ, ҷумҳуриҳои Осиёи 

Марказӣ барои дастрасӣ ба бозорҳои содиротӣ бояд як созишномаи 

минтақавии транзити неруи барқро таҳия кунанд.227  

Риояи принсипҳои асосии тиҷорат ва ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ба 

татбиқи стратегияи энергетикии кишварҳои Осиёи Марказӣ дар самти рушди 

неругоҳҳои барқу гармидиҳии Қазоқистон, Узбекистон, неругоҳҳои бузурги 

                                                           
227 Central Asia Regional Electricity Export Potential Study/ Europe and Central Asia Region, Washington DC, 
World Bank, 2004. 
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обӣ дар Қирғизистон ва Тоҷикистон мусоидат хоҳад кард228. Инчунин, 

фароҳам овардани шароит барои ташаккули бозори яклухти неруи барқ дар 

минтақа ва ташаккули ҳавзаи энергетикӣ барои рушди љараёнњои њамгирої 

заминаи устувор мегузорад. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои захираҳои ғании 

гидроэнергетикӣ мебошад, фароҳам овардани чунин шароит қувваи 

пешбаранда ва шарти муҳими пешрафти хоҷагии халқ мебошад. 

На танҳо сатҳи ҳамгироии мо, балки қавї будани муносибатҳои 

байнидавлатии мо дар маҷмуъ аз он вобаста хоҳад буд, ки мо ба рушди соҳаи 

энергетика, ташкили муносибатҳои мутамаддин ва дар доираи он то чӣ 

андоза мутавозин ва оқилона муносибат хоҳем кард.229 

Дар шароити муосир СҲШ ҳамчун як созмони минтақавии шакли нав 

ба як созмони беназири ҷалби сармоя низ табдил ёфтааст. Татбиқи чунин 

лоињањои бузурги сармоягузорӣ дар чаҳорчӯбаи барномаҳои СҲШ, аз 

қабили “Як камарбанд, як роҳ” барои татбиқи ҳадафҳои стратегии давлатҳо 

имкониятҳои беназир фароҳам меорад. 

Қобили зикр аст, ки дар ҷаласаи Шӯрои сарони ҳукуматҳо дар соли 

2014 аз ҷониби Чин идеяи таъсиси “Камарбанди иқтисодии Роҳи Абрешим” 

пешниҳод шуда буд, ки ба рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва бунёди як 

системаи умумии нақлиётии СҲШ мусоидат кард.230 Чунин иќдом на танҳо 

барои Чин, балки барои кишварҳои Осиёи Марказӣ ва аз ҷумла барои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ањаммияти калон дорад. 

Тавсеаи имкониятҳои нақлиётӣ ҳамчун омили муайянкунандаи 

ҳамкориҳои муваффақи кишварҳои узви СҲШ самти афзалиятноки рушди 

сиёсати иқтисодии ҳамаи кишварҳои иттиҳодия мебошад. Кишварҳои Осиёи 

Марказӣ, бахусус Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ба баҳр баромадан бевосита 

роњ надоранд ва дар тавсеаи имкониятҳои нақлиётӣ мушкилот доранд, дар 
                                                           
228 Центральная Азия и Кавказ, № 6(54), 2007. – С. 116-127. 
229  Дилшоди Н. Развитие торгово-экономического сотрудничества в условиях региональной 
интеграции..Дисс...к.э.н. по специальности 08.00.05. Душанбе-20014. С.142 
230 Лукин А.В. Идея «экономического пояса Шелкового пути» и евразийская интеграция // Международная 
жизнь, 2014. № 7. С.22. 
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ҳоле ки Русия ва Чин соҳилҳои баҳрӣ доранд, ҳанӯз ҳам бояд низоми 

нақлиётии худро васеъ намуда, долонҳои нақлиётиро дар самти Шимолу 

Ҷануб-Шарќу Ѓарб таҳким бахшанд.231  

Татбиқи имкониятҳои нақлиётӣ ба мо имкон медиҳад, ки давлатро ба 

кишвари транзитӣ табдил дода, тавассути кишварҳои соҳилӣ ба бозори 

ҷаҳонӣ ворид шавем. 

Дар маҷмуъ, мо дар доираи рушди ҳамкориҳои нақлиётии кишварҳои 

узви СҲШ ният дорем, ки ба таҳкими робитаи мутақобилаи инфрасохтори 

нақлиётӣ, минбаъд фароҳам овардани шароити мусоид ва татбиқи лоиҳаҳои 

муштарак оид ба рушди ҳамлу нақли байналмилалӣ ва эҷоди инфрасохтори 

муассири нақлиётию логистикӣ дар доираи СҲШ иқдомоти амалии минбаъда 

андешем.232 

Кишварҳои узв ба рушди инфрасохтори нақлиётӣ, ки барои пайванди 

Аврупо ва Осиё замина мегузоранд, аҳаммияти калон медиҳанд. Онњо ният 

доранд, ки њамкориро дар ин самт боз њам вусъат дињанд.233 

Қобили зикр аст, ки танҳо дар сурати рушди ҳамоҳангшудаи тамоми 

соҳаҳои фаъолияти иқтисодӣ кишварҳои узви СҲШ метавонанд барои рушди 

устувори минбаъдаи ин созмон заминаи мустаҳками иқтисодӣ ва зерсохторӣ 

гузоранд. 

Дар ин љо афзоиши сатҳи ҳамкориҳо дар бахшҳои фарҳангию 

гуманитарӣ, ташаккули фазои ягонаи зеҳнӣ ва маърифатиро низ қайд кардан 

зарур аст. Ҳамкории мутақобила дар ин масоил равобити кишварҳои узви 

СҲШ-ро дар бахшҳои маънавию фарҳангӣ ва маърифатӣ ғанӣ гардонида, 

мардумро ба ҳам боз наздиктар мекунад.234 

Ҳамгироии системаҳои таълимии кишварҳои узви СҲШ дар шароити 

ҷаҳонишавӣ метавонад омили асосӣ ва шарти зарурии баланд бардоштани 

                                                           
231 Кузьмина Е.М. Геополитика Центральной Азии - М.: Наука, 2007. С.150. 

 
232 Алимов.Р. Шанхайская организация сотрудничества: становление, развитие, перспективы.Москва-2017. 
С.86. 
233 Декларация  глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о построении региона 
долгосрочного мира и совместного процветания. г. Пекин, 7 июня 2012 года. С.6.  
234 Шанхайская организация сотрудничества сегодня: взгляд из Душанбе. 2014.С.7. 
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сифати таълим гардад. Инкишофи равандњои интегратсионї дар соњаи 

фаъолияти илмї барои мамлакатњои иштироккунандаи раванди Шанхай 

маънои ифтитоњи имкониятњои сифатан нави њамкории ба њамдигар судбахш 

дар соњаи системањои маориф ба шумор меравад. 

Дар айни замон, машҳуртарин кӯшиши бунёди ин намуди ҳамкорӣ 

Донишгоҳи СҲШ мебошад, ки ҳамчун шабакаи донишгоҳҳои аллакай 

мавҷудбуда на танҳо дар кишварҳои узви СҲШ, балки дар кишварҳои нозир 

низ фаъолият мекунад. 

Дар соли таҳсили 2018-2019 ба 32 донишгоҳи Русия, ки ба Донишгоҳи 

СҲШ дохиланд, барои таҳсили шаҳрвандони хориҷӣ 150 квота ҷудо карда 

шуд (аз он ҷумла Қазоқистон – 77; Қирғизистон – 28; Тоҷикистон – 15) ва 

инчунин, 115 квотаи дигар дар доираи квотаи умумии буҷаи кишвар барои 

шаҳрвандони Чин дода шуд.235 

Таҳсил дар муассисаҳои таълимии кишварҳои дигар барои баланд 

бардоштани сифат ва сатҳи таълими донишҷӯён аз рўйи забоншиносӣ, 

шиносої бо технологияҳои пешрафта ва васеъ намудани ҷаҳонбинии 

донишҷӯён хеле муҳим аст. Рушди чунин сохтори шабакавии таълимӣ 

метавонад ба инкишофи равандҳои ҳамгироӣ дар соҳаи илму маориф ва 

ҳамкориҳои мутақобилан судманди илмию фарҳангӣ дар фазои созмон 

мусоидат намояд. 

Барои иштироки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди ҳамгироӣ ҳамчун 

шарти муҳими рушди фаъолияти иқтисодии кишвар дар доираи СҲШ 

чораҳои зерин андешида мешаванд: 

- саҳм гузоштан барои фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ 

ва фазои ягонаи иқтисодӣ дар ҳудуди ташкилот; 

- мусоидат дар воридоти технологияҳои пешрафта, воридоти асъори 

хориҷӣ, таҳкими робита бо муассисаҳои молиявии кишварҳои дигар; 

                                                           
235 Взаимодействие регионов стран-участниц ШОС: проблемы, тренды, перспективы. Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции (г. Уфа, 17-18 октября 2019 г.) С.32. 
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-иштироки фаъолона дар таќсимоти байналхалќии мењнат ва 

интегратсия ба иќтисодиёти љањонї; 

- таҳкими муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ дар доираи барномаҳои 

СҲШ ва ғайра. 

Татбиқи чунин ҳадафҳо яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати дохилӣ ва 

хориҷӣ дар рушди равобит бо кишварҳои узви ин созмон маҳсуб меёбад. 

Илова бар ин, ба гуфтаи раҳбарони тамоми кишварҳои СҲШ, ҳадафи асосии 

ҳамкориҳои иқтисодӣ маҳз муттаҳид кардани талошҳо барои ноил шудан ба 

афзоиши мунтазами сатҳи зиндагии мардуми кишварҳои узви СҲШ 

мебошад.236 

Дар шароити муосири љањонї яке аз проблемањои асосии сиёсати 

иќтисодии хориљии Тољикистон њамгироии кишвар ба низоми муносибатњои 

иќтисодии љањонї мебошад. Дар чунин шароит наќши СЊШ, бешубња, 

ањаммияти махсус пайдо мекунад. СҲШ ҳамчун формати ҳамкории иқтисодӣ 

ва сиёсии байни давлатҳо дар шароити номуайянӣ худро ҳамчун ташкилоти 

пешбари минтақавии байналмилалӣ муаррифӣ намуд. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз муассисони ин созмон ба СҲШ ва 

иштироки кишвар дар Барномаи ҳамкориҳои бисёрҷонибаи тиҷоративу 

иқтисодӣ, инчунин, ба ҳалли мушкилоти таъхирнопазири минтақавӣ 

таваҷҷуҳи зиёд зоҳир мекунад. 

Ќайд кардан муњим аст, ки шомилшавии ЉТ ба оилаи СЊШ барои 

саноатикунонии мамлакат, ки яке аз њадафњои стратегї ба шумор меравад, 

пояи устувор мегузорад. Кишварњои абарќудрати СЊШ дар ин самт 

таљрибаи калон ба даст оварда, дар рушди муносибатњои истењсолї мавќеи 

махсусро ишѓол менамоянд. 

Такя ба иқтисоди созанда барои боз ҳам баланд бардоштани 

рақобатпазирии иқтисоди кишварҳои СҲШ пешбинӣ шуда, ҳамкорӣ дар 

бахши саноат ба роҳ мондани табодули таҷрибаи амалӣ ва дастовардҳо дар 

                                                           
236 Сериккалиева А. Е. Социально-экономическая деятельность Китайской Народной Республики в 
Шанхайской орнганизациисотрудничества. Диссертация на соискание ученой степени доктора философии 
по специальности 6D020900-Востоковедение. Алматы-2013.С.161.  
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соҳаи рушди инноватсионӣ мебошад. Ин аҳаммияти бузург дорад, зеро тибқи 

Шохиси рушди саноат (Индекс промышленного развития) барои соли 2020, 

ки нишондиҳандаи ҳамаҷонибаи рақобатпазирии саноат аст, кишварҳои узви 

СҲШ дар сатҳҳои гуногуни рушди саноат ҷойгир шудаанд.  

Пешсаф дар ин ҷо Чин аст, ки пас аз Олмон дар ҷойи дуюм қарор 

дорад. Русия ва Ҳиндустон низ дар мақоми баланд љойгир мебошанд. 

Аммо масофаи байни Чин ва дигар кишварњои СЊШ дур мебошад. Чунин 

њолат ҳангоми баррасии гузориши ҷаҳонии моликияти зеҳнӣ «World 

Intellectual Property Indicators» (2020) ба назар мерасад, ки тибқи он Чин 

бузургтарин манбаи дархост барои патентҳои байналмилалӣ дар ҷаҳон аст 

(ИМА дар ҷойи дуюм). Ҳамчунин, Ҳиндустон ва Русия низ пешсаф мебошанд 

ва мутаносибан 9 ва 12-ум љойро ишѓол менамоянд.237 

Рушди муносибатњои истењсолї дар чунин кишварњои шарики 

боэътимод барои татбиќи манфиатњои иќтисодии кишвар, пеш аз њама, ба 

саноатикунонии босуръат таќвият мебахшад. Дар ин љо сухан дар бораи 

истифодаи технологияњои муосир ва сармояи инсонї меравад, ки бо такя ба 

кишварњои индустралии СЊШ мо метавонем ба рушди муносибатњои 

истењсолї таќвият бахшем.  

Кишварҳои узв андешидани тадбирҳои муштаракро ҷиҳати таъмини 

рушди устувори иҷтимоию иқтисодӣ, фаъол гардонидани фаъолияти 

тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузорӣ, рушди ҳамкорӣ дар бахшҳои 

баландтехнологии иқтисодиёт, модернизатсияи соҳаҳои мухталифи саноат, 

такмили нақлиёт ва логистика, иттилоот ва коммуникатсия, баланд 

бардоштани рақобатпазирии иқтисодӣ ва сатҳу сифати зиндагии аҳолии 

кишварҳои узви СҲШ-ро зарур мешуморанд.238 

Ҳамин тариқ, дар марҳилаи мазкури тадќиќот метавон гуфт, ки 

тавассути татбиқи самтҳои афзалиятнок, аз қабили ташаккул ва рушди 

                                                           
237 Р.Алимов. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html. Санаи мурољиат 18.08.2022. 
238   Уфимская декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.  г. Уфа, 10.07. 
2015. С.6.  

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html
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институти молиявии СҲШ, ҳамкорӣ дар соҳаи истеҳсолоти саноатӣ, 

энергетика, пешгирии таҳдидҳои муосир, мубориза бо Ковид-19, њамкорї дар 

соњаи маориф ва илм, фарњанг, варзиш, туризм ва дар соњаи њифзи муњити 

зист мо метавонем динамикаи мусбати иштироки љумњуриро дар СЊШ ба 

даст орем. 

 

5.3. Тавсеаи ҳамкориҳои мутаќобилан судманд дар доираи СҲШ 

Дар стратегия рушди СЊШ тавсеаи фаъолият яке аз вазифањои муњими 

созмон ба шумор меравад. Мањз аз љалби иштирокчиёни фаъол дар рушди 

минбаъдаи созмон самаранокии фаъолият вобаста аст. Тањкими 

муносибатњои тиљоративу иќтисодї дар њавзаи СЊШ рушди минбаъда ва 

дурнамои инкишофи онро муайян мекунад.  

Дурнамои СЊШ дар ҷаҳони муосир аз маҷмуи омилҳои дохилӣ ва 

хориҷӣ вобаста хоҳад буд. Ба омилњои аввал инҳо дохил мешаванд: сатҳи 

рушди иҷтимоию иқтисодии давлатҳои аъзои созмон, робитаҳои дуҷонибаи 

дипломатӣ ва иқтисодии байни онҳо; дуюм, бояд нуфузи давлатњои сеюм ва 

ташкилотњои байналхалќиро дар бар гирад.239 

Бо арзёбии дурнамои рушди минбаъда ва имкони ҳамгироии иқтисодӣ, 

бояд қайд кард, ки СҲШ ҳамчун формати ҳамкории иқтисодӣ ва сиёсии 

байни давлатҳо барои ҳамаи иштирокчиёни раванди Шанхай дар 

марњилањои дарозмуддат хеле муҳим аст. 

Кишварҳои СҲШ ҳамкориҳои иқтисодиро дар асоси баробарӣ ва 

манфиати мутақобила таҳким бахшида, барои рушди тиҷорат, мусоидат ба 

сармоягузорӣ ва табодули технологияњо дар доираи СҲШ шароити мусоид 

фароҳам меоранд.240 

Сарфи назар аз мушкилот ва нофаҳмиҳои зиёд байни иштирокчиёни 

муносибатҳои байналмилалӣ, тамоми кишварҳои ҷаҳон барои пешгирии 

                                                           
239 Алексеенко О.А. Формирование полицентричной системы международных отношений (на примере 
объединения брикс и шанхайской организации сотрудничества). Дисс... к.э.н. 23.00.04. Москва 2016. С. 129. 
240 Договор  о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов Шанхайской 

организации сотрудничества. Статья 13. г. Бишкек. 16 августа 2007  С.4.  
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таҳдидҳои муосир ва андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати таъмини амнияти 

иқтисодӣ ва ҳамкориҳо муноқишаҳоро фаромӯш мекунанд. СҲШ яке аз 

чунин ниҳодҳои байналмилалӣ мебошад, ки ба рушди ҳамгироии 

байналмилалии иқтисодӣ ва ҳамкориҳои созанда мусоидат мекунад. 

Аз ин рў, бањри якљоя таъмин намудани субот њамаи субъектњои 

иќтисодиёти љањон бояд муносибатњои тиљоратию иќтисодиро њамчун омили 

ба эътидол овардани тартиботи љањонї мустањкам намоянд. 

Љадвали 5.4. - Хусусиятњои умумї ва фарќият байни кишварњои аъзои 

СЊШ 

Хусусиятњои умумї 
 

Фарќият 

Кишварњои аъзои СЊШ ба кишварњои рў 
ба тараќќї шомил буда, дар онњо рушди 
босубот мушоњида мешавад. Аксрияти 
аъзои созмон, аз љумла кишварњои ОМ 
кишварњои собиќ Шўравї буда, фарњанг, 
мазњаб ва њувияти ягона доранд.  

Њолати иќтисодии кишварњои аъзои 
СЊШ дар сатњи гуногун, аз љумла 
кишварњои ОМ ќарор дорад. Истифодаи 
нопурраи имкониятњои мављуда дар 
ќаламрави баъзе кишварњо. 
 

Њамаи кишварњои аъзои СЊШ барои 
њамкорињои мутаќобилан судманд 
манфиатдор мебошанд. Кўшиши 
кишварњои аъзои СЊШ барои баланд 
бардоштани нуфузи созмон дар љањон, 
таъсиси шакли нави њамгироии иќтисодї 
ва кўшиши бунёди љањони бисёрќутба, 
ташкили фазои ягонаи иќтисодї дар 
асоси принсипи њамсоягии нек ва 
њамкорињои мутаќобилан судманд бе 
дахолат ба корњои дохилии њар як 
кишвар 

Мавќеи кишварњо дар сатњи 
байналмилалї гуногун мебошад. Чин, 
Русия, Њиндустон ва Покистон 
кишварњои ядрої ба шумор рафта, дар 
рушди муносибатњои байналмилалї 
мавќеи хосро ишѓол менамоянд. ММД 
дар љањон аз рўйи паритети ќобилияти 
харидории пул Чин љойи аввалро ишѓол 
мекунад. Кишварњои ОМ ба бањр роњ 
надоранд. 

Гузаронидани сиёсати ягонаи хориљї, 
таъсиси минтаќањои махсуси иќтисодї 
дар ќаламрави СЊШ, таъсиси нињодњои 
молиявї, татбиќи лоињањои бузурги 
муштарак ва кўшиши гузаштан ба 
њисоббаробаркунии ягонаи асъорї ва 
монанди инњо. 

Пурра омода набудани баъзе кишварњо 
ба формати СҲШ, надоштани роњ ба 
бањр баъзе кишварњои СЊШ, надоштани 
марзи муштарак, ҳамкории сусти баъзе 
кишварҳои ОМ ва монанди инњо. 
  
 

Сарчашма: Тањияи муаллиф 

Яке аз омилњое, ки шарти муњими рушди њамкорињои мутаќобилан 

судманд ва њамгироии иќтисодї арзёбї мегардад, ин доштани манфиатњои 

умумии кишварњои аъзои СЊШ ба шумор меравад. Мањз манфиатњои умумї 

ва татбиќи самараноки онњо барои ташаккулёбии СЊШ ва тавсеаи 

фаъолияти он заминаи устувор мегузорад. Дар ин љо, пеш аз њама, сухан дар 
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бораи манфиати умумї меравад, ки аз давраи Конфутсия њамчун шарти 

муњими њамкорињо ва рушди муносибатњои байналмилалї эътироф гаштааст. 

Тавре аз љадвали 5.4 бармеояд, барои рушди њамкорињои судманд ва 

баланд бардоштани нуфузи СЊШ дар арсаи байналмилалї созмони мазкур 

тамоми шароитњо ва имкониятњоро доро мебошад. Њамаи кишварњои аъзои 

СЊШ дар тањкими муносибатњои мутаќобилан судманд ва тавсеаи фаъолияти 

созмон њамчун механизми нави танзимкунандаи љањони бисёрќутба 

манфиатдоранд. Новобаста аз фарќиятњо ва дар сатњи гуногун ќарор 

доштани њолати иќтисодиву иљтимоии кишварњои аъзои СЊШ имкониятњои 

мављуда ва истифодаи самараноки онњо дар ќаламрави созмони 

баррасишаванда омили муњими тараќќиёти њамкорињо мегардад.  

Дар баробари ин, ќайд кардан муњим аст, ки барои тавсеаи фаъолияти 

созмон, инчунин, кишварњои шарики рушдро љалб намудан аз нуќтаи назари 

њамкорињои судманд ва тараќќиёти муваффаќона зарур аст. Яке аз самтҳои 

афзалиятноки рушди минбаъдаи созмон ҷалби дигар иштирокчиёни иқтисоди 

ҷаҳонӣ барои ҳамкорӣ ва таъмини рушди устувори иқтисодӣ мебошад. 

Қобили зикр аст, ки пас аз шомилшавии Ҳиндустону Покистон ба СҲШ 

ҳамкориҳо дар бахши амният дар минтақа муассиртар шудааст. Терроризм, 

ифротгароӣ, бесуботии сиёсӣ дар Афғонистон, кӯшиши таъсиси хилофати 

исломӣ метавонад ба минтақа таъсири манфӣ расонад. Чунин тахдидхо 

иштироккунандагони раванди Шанхайро вазифадор мекунанд, ки барои 

пешгирї кардани онњо тамоми љидду љањди худро муттањид намоянд. 

Фаќат дар њолати тањкими фаъолияти муштарак мо хатарњои муосирро 

бартараф карда метавонем. Аз ин рў, дуруст дарк кардан лозим аст, ки 

давлатњои абарќудрати аъзои созмон дар њалли ин проблемањо таљрибаи хуб 

доранд ва ин ба мо имкон медињад, ки бо такя ба чунин давлатњо ба 

муќобили ин ќуввањо оќилонатар ва самараноктар мубориза барем. 

Барои тадќиќоти мо муҳим аст, ки шомил шудани кишварҳои нозир ба 

Созмони Ҳамкории Шанхай, бахусус Эрон, бешак, ба фаъолияти ин созмон 

ва беҳбуди нуфузи он дар арсаи байналмилалӣ таъсири мусбат мерасонад. 
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Таърих ва амалияи ташкилот гувоњї медињад, ки мавзуи васеъ намудани 

сафњои ташкилот доимо дар рўзнома аст. Беҳтарин тасдиқи нуфузи СҲШ он 

аст, ки имрӯз аксари кишварҳои ҷаҳон ба дурнамои рушди СҲШ бо 

таваҷҷуҳи зиёд менигаранд. 

Аз ҷумла, Эрон муддати тӯлонӣ омодагии худро барои пайвастан ба 

узвияти ин созмон - аз соли 2008, Афғонистон - аз соли 2015 изҳор доштааст. 

Кишварҳое ҳастанд, ки мехоҳанд мақоми нозир бигиранд, ҳастанд давлатҳое, 

ки мехоҳанд шарики муколама шаванд. Мавќеи љуѓрофї хеле васеъ аст: аз 

Осиёи Ҷанубӣ ва Ҷанубу Шарқӣ то Аврупо.241 

Афғонистон ҳамчун ќисме аз минтақа имкони узвияти СҲШ шуданро 

дорад. Узви Афғонистон ба СҲШ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ, бахусус 

Тоҷикистон, ки бо Афғонистон 1344,15 километр марзи муштарак дорад, аз 

нигоҳи таъмини амнияти низомиву сиёсӣ судманд аст. Қобили зикр аст, ки 

СҲШ ҳамчун сохтори минтақавии ҳамкориҳои бисёрҷониба қодир аст 

муноқишаи Афғонистонро ҳал кунад ва иқтисоди онро барқарор намояд. 

Қабули Эрон ва Афғонистон ба узвияти СҲШ барои кишварҳои Осиёи 

Марказӣ, бахусус Тоҷикистон имконоти нави иқтисодӣ ва иҷтимоиро боз 

мекунад. Қобили зикр аст, ки Афғонистону Эрон бо Тоҷикистон забону 

фарҳанги муштарак доранд, ки ин мақоми Тоҷикистонро ҳам дар дохили 

созмон ва ҳам берун аз он боло мебарад. Илова бар ин, пазируфтани ду 

кишвари бародар ба узвияти СҲШ ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодиро боз 

ҳам зичтар таҳким бахшида, самаранокии истифодаи захираҳои кишварро 

дар доираи барномаи СҲШ афзоиш медиҳад. 

Инчунин, бояд махсус қайд кард, ки пас аз шомил шудани Ҳиндустон ва 

Покистон ба СҲШ фаъолияти созмон тавсеа ёфта, имкониятҳои нав барои 

ташкили шабакаи ягонаи инфрасохторӣ ва бозори азим дар фазои СҲШ 

                                                           
241 Б. Хакимов. «ШОС готова к расширению своих рядов». https://interaffairs.ru/news/show/28061. Санаи 

мурољиат 20.06.2021. 
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пайдо шуданд. Дар шароити муосири ҷаҳонишавї раванди ҳамгироӣ вектори 

асосии рушд ба ҳисоб меравад. 

Тавре қаблан зикр гардид, Афғонистон мехоҳад узви комилҳуқуқи ин 

созмон шавад. Албатта, пас аз пайвастани ин кишварҳо қаламрав ва 

зарфияти созмон афзоиш меёбад, ки барои ҷалби кишварҳои дигар ба 

ҳамкориҳои созанда мусоидат мекунад. СҲШ дар баробари таҳкими 

ҳамкориҳои дуҷониба ва бисёрҷониба, инчунин, бо ниҳодҳои мухталифи 

байналмилалӣ ҳамкории зич дорад. 

Аз нуќтаи назари мавзуи тањќиќоти мо бояд гуфт, ки муомилоти мол 

миёни Тољикистону Афѓонистон бинобар бесуботии сиёсї ночиз аст. Дар 

соли 2020 гардиши мол миёни ду кишвар 70,7 миллион долларро ташкил дод. 

Аз ин шумор беш аз 69,8 миллион долларро содироти маҳсулоти Тоҷикистон 

ташкил дода, воридот аз Афғонистон ҳамагӣ 885 ҳазор долларро ташкил 

додааст. 

Зимнан, маҳсулоти аслии содиротии Тоҷикистон ба Афғонистон неруи 

барқ буд, ки дар соли гузашта тақрибан 65 дарсади интиқолро ташкил медод. 

Барќчиёни тоҷик аз ҳисоби ин таъминот ҳудуди 45 миллион доллар ҷамъ 

оварданд. 

Ширкатҳои барқи ду кишвар барои интиқоли 1,5 миллиард киловатт-

соат неруи барқи Тоҷикистон ба Афғонистон дар соли 2021 қарордод имзо 

карданд. Афғонистон барои ҳар киловатт неруи барқи Тоҷикистон 3 сент 

(барои хатҳои интиқоли 110 кВ) ва 4,5 сент (барои хати интиқоли 220 кВ) 

пардохт мекунад. Қисми асосии энергия тавассути хатти 220 кВт интиқол 

дода мешавад.242 

Фаъолияти се давлат Тоҷикистон-Эрон-Афғонистон, ки аз ҷиҳати 

њувият ба ҳам наздик ва решаҳои таърихии як доранд, ба мо имкон медиҳад, 

ки ба сатҳи нави ҳамкориҳои созанда бирасем. Аз ин рӯ, имрӯз метавон бо 

                                                           
242 Что теряет экономика Таджикистана из-за захвата талибами севера Афганистана?http://rr.eastera.tj. Санаи 

мурољиат 27.06.2021. 
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итминон изҳор дошт, ки Афғонистон дар оянда узви комилҳуқуқи СҲШ 

хоҳад шуд. 

Пас аз шомил шудани Афғонистон ба СҲШ мо метавонем дар 

чаҳорчӯбаи барномаҳои иқтисодӣ аз иқтидори энергетикии кишвар 

самараноктар истифода карда, дар ин замина, равобити тиҷоративу 

иқтисодии ду кишварро ба роҳ монем. Ҳамзамон, СҲШ метавонад барои 

сулҳу субот дар Афғонистон заминаи мустаҳкам гузорад. Мо ѓайр аз 

истифодаи иќтидори энергетикиамон иштироки худро дар таќсимоти 

байналхалќии мењнат ба воситаи Афѓонистон, Покистон ва Эрон ва баъд 

Халиљи Форс вусъат дода метавонем. 

Тибқи иттилои расмӣ, гардиши мол миёни Тоҷикистону Покистон дар 

соли 2020 26 миллион доллари амрикоиро ташкил додааст, ки 14 миллион 

доллараш ба интиқоли маҳсулоти Тоҷикистон ва 12 миллион доллар ба 

молњои тавлиди Покистон рост меояд. Ҳамчунин, тибқи омори расмӣ, 

табодули мол бо Эрон дар соли 2020 57,7 миллион долларро ташкил додааст, 

ки 85 дарсади онро молҳои эронӣ ташкил медиҳанд. Бо пайвастани 

Афғонистону Эрон ба Созмони Ҳамкории Шанхай мо метавонем гардиши 

молро бо кишварҳои дар боло зикршуда даҳ баробар афзоиш диҳем. 

Дар асри XXI вобастагии байни давлатҳо ба таври назаррас афзоиш 

ёфта, амният ва рушд аз ҳам ҷудонопазир мегардад. Ҳеҷ яке аз мушкилоти 

муосири байналмилалӣ роҳи иҷборӣ надорад ва нақши омили неру дар 

сиёсати ҷаҳонӣ ва минтақавӣ ба таври объективӣ коҳиш ёфта истодааст.243 

Имрўз ба њамаи иштирокчиёни раванди Шанхай аллакай маълум 

мешавад, ки таъсиси як љомеаи бузурги байналмилалї аз њисоби њамаи 

давлатњои минтаќа, аз љумла бо иштироки Эрон воќеият пайдо мекунад. Аз 

ин рӯ, монеаҳо дар роҳи шомили Эрон ба Созмони Ҳамкории Шанхай аз 

ҷониби Чин, Русия ва кишварҳои дигари узви ин созмон бартараф шуда, 

имрўз Эрон аъзои баробарњуќуќи созмон мебошад. Аз нигоҳи густариши 

фаъолияти СҲШ, шомилшавии Эрон ба СҲШ барои ҳама судманд мебошад. 

                                                           
243 Душанбинская Декларация. г. Душанбе, 28 августа 2008 года. С.1. 
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Илова бар ин, бо пайвастани Эрон ба СҲШ минтақа бо кумаки ин 

созмон барои танзими мушкили Афғонистон ва ҷилавгирӣ аз таҳдидҳои 

марбут ба терроризм, ифротгароӣ ва ҷудоихоҳӣ ва аз нигоҳи ҳамкориҳои 

иқтисодӣ рушди бебаҳо пайдо хоҳад кард.  

Ќайд кардан зарур аст, ки долони нақлиётии Шимол-Ҷануб метавонад 

Афғонистон ва кишварҳои Осиёи Марказиро ба долони нақлиётии 

артериявӣ, ки метавонад аз тариқи Ҳиндустон – ба Санкт-Петербург ва 

минбаъд – ба Аврупо гузарад, пайваст кунад.  

Эрон як давлатест, ки беш аз 80 миллион нафар аҳолӣ дорад. Мамлакат 

дорои захираҳои бузурги энергетикӣ, саноати мутараққӣ ва системаи 

устувори сиёсӣ ва илова бар ин, он дорои 10% захираҳои нафти ҷаҳон 

мебошад. Бе Эрон таъсис ва фаъолияти комили Маҳфили энергетикии СҲШ, 

ки соли 2013 бо ибтикори Русия ва Чин ба кор шурӯъ кард, ғайриимкон 

аст.244 

Ба андешаи мо, пас аз шомил шудани Эрон ва Афғонистон ба СҲШ 

созмон барои Тоҷикистон аз нигоҳи ҳамкориҳои созанда ҷолибтар ва 

судмандтар мешавад. Эрон, тавре медонем, як кишвари пешрафтаи 

технологї, сарватманди манобеи табиӣ, назорати Халиҷи Форс дар уњда 

дорад ва мавқеи геополитикӣ барои рушди минбаъдаи фаъолияти созмон 

хеле мусоид мебошад. Тавассути Эрон мо метавонем ба Шарќи Наздик 

бароем. Ҷойгиршавии Эрон, тавре ки қаблан қайд кардем, на танҳо ба 

истифодаи самараноки долонҳои нақлиётӣ, балки ҷалби иштирокчиёни нав 

дар рушди равандҳои ҳамгироӣ дар доираи СҲШ мусоидат хоҳад кард. 

Узви Эрон ба СҲШ метавонад тавонмандӣ ва нуфузи ин созмонро дар 

ҷаҳон боз ҳам бештар кунад. Теҳрон метавонад ба рушди минбаъдаи созмон 

ва шарикии бисёрҷонибаи иқтисодӣ дар доираи СҲШ таъсири мусбат 

расонад. Илова бар ин, Эрон метавонад дар танзими муноқишаи Афғонистон 

низ нақши муҳим бозад, ки барои ҳамаи ширкаткунандагони раванди 

                                                           
244 Шуякова Д. Казахстан и другие страны видят Иран членом ШОС. http://www.infoshos.ru/ru/?idn=17709. 
Санаи мурољиат 20.06.2021. 
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Шанхай таваҷҷуҳи зиёд дорад. Илова бар ин, тавре қайд кардем, бо ҳар як 

пазироии иштирокчиёни нав чаҳорчӯбаи созмон дар тамоми бахшҳо ва 

самтҳои фаъолият, аз таъмини амнияти иқтисодӣ ва рушди муносибатҳои 

фарҳангӣ ва гуманитарӣ то ҳамкориҳои наздимарзӣ васеъ мегардад. 

Тавсеаи имконоти муттаҳидшавӣ бо ҳамсоягони минтақа, иҷрои 

ҳамкориҳои мутақобилан судманд ва тарҳҳои муштарак дар чаҳорчӯбаи 

Созмони Ҳамкории Шанхай, ҳамкорӣ дар заминаи иртибототи нақлиётӣ ва 

манобеи энергетикӣ ба манофеи кулли субъектҳои минтақа, бахусус Эрон 

мувофиқат мекунад.  

Ба гуфтаи шарқшиноси маъруфи рус Н.М. Мамадова, ин ба 

манфиатҳои кишварҳои СҲШ низ мувофиқ аст, зеро Эрон метавонад дар 

таъмини амнияти энергетикии онҳо саҳми назаррас гузорад. Барои Созмони 

Ҳамкории Шанхай ба манзури таъмини амният ва суръат бахшидан ба 

бозорҳои ҳам кишварҳои узви СҲШ ва ҳам ба бозорҳои ҷаҳонӣ, аз иќтидори 

нақлиётии Эрон метавон истифода кард.245 

Вобаста ба тањкими ҳамгироии иқтисодӣ дар доираи СҲШ ҷалби 

Афғонистон дар ҳаёти иқтисодӣ барои кишварҳои узви СҲШ, бахусус 

Тоҷикистон низ хеле муҳим дониста мешавад. Дар ин ҷо сухан, пеш аз ҳама, 

дар бораи таъмини суботи сиёсӣ дар кишвар, инчунин, тавсеаи имконоти 

транзитӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ меравад.  

Бояд ќайд кард, ки кишварҳои узви СЊШ ҷонибдори бунёди давлати 

мустақил, бетараф, осоишта ва шукуфон дар Афғонистон мебошанд.246 

Аз ин рў, њалли проблемаи Афѓонистон ва пурзўр намудани сиёсати 

иќтисодии Афѓонистон барои мамлакатњои иштироккунандаи раванди 

Шанхай ањаммияти фавќулода пайдо мекунад. 

Ба фаъолияти СҲШ, инчунин, кишварҳои нозир ва шарикони муколама 

метавонанд таъсири мусбат расонанд. Имрӯз кишварҳое чун Бангладеш, 
                                                           
245 Мамедова Н.М. Иран и ШОС/Роль и место Ирана в регионе. Сборник статей под ред.Н.М. Мамедовов, 
М.Иманипур. М.:ИВРАН, 2007. С.69-70. 
246 Бишкекская Декларация глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. г. Бишкек, 13 

сентября 2013 года С.3. 
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Сурия, Миср, Исроил, Арабистони Саудӣ, Молдив, Украина, Ироқ, Вйетнам, 

Баҳрайн ва Қатар барои ширкат дар СҲШ ба унвони кишвари нозир ариза 

додаанд. Аз ин рӯ, ба дигар давлатҳо додани мақоми нозир ва шарикони 

муколама, бешубҳа, ҳамчун амали бунёдии таъмини устувории рушди 

минбаъдаи ҳамгироии байналмилалии минтақавӣ қабул карда мешавад. 

Дар баробари ин, имрўз дар мизи кории раҳбарони кишварҳои узв, 

ҳадди ақал 10 дархост аз кишварҳои дигар мавҷуд аст, ки доираи васеи 

ҷуғрофӣ - аз Аврупои Шарқӣ то Шарқи Арабро намояндагӣ мекунанд. Ҳар 

як кишвари нав ва созмони байналмилалӣ, ки ба принсипҳои «Рӯҳи Шанхай» 

шариканд, омодааст дар рушди минтақаи азими СҲШ, ки назди се уқёнуси 

ҷаҳонӣ љойгиранд, саҳм гузорад. Дар баробари ин, имкониятњои барпо 

намудани меъмории нави муносибатњои иќтисодї, роњњои нави наќлиёт ва 

алоќањои молиявї васеъ карда мешаванд. Рушди бомуваффақияти ҳар як 

кишвари узви СҲШ пайваста ба рушди устувори тамоми шарикон мусоидат 

намуда, дар ниҳоят замина барои шукуфоии фазои умумии Авруосиё хизмат 

хоҳад кард.247 

Ҳамин тариқ, дар марҳалаи мазкури таҳқиқот метавон гуфт, ки унсури 

муҳими рушди прогрессивӣ дар шароити номуайянии иқтисоди ҷаҳонӣ 

муттаҳид намудани саъю кӯшиши ҳамаи иштирокчиёни раванди Шанхай ва 

нигоҳ доштани ҳамкориҳои созанда оид ба тамоми мушкилоти ҷомеа 

мебошад.  

Аз нигоҳи тадќиќоти мо бояд гуфт, ки дар шароити кунунӣ сенарияҳои 

мухталифи рушди Созмони Ҳамкории Шанхай вуҷуд доранд. Бархе аз 

пажӯҳишгарон бар ин назаранд, ки СҲШ метавонад аз рӯйи чанд сенария 

рушди худро идома диҳад. 

Якум, ба ташкили як навъ иттифоќи зидди Ѓарб, муќобил ба иттифоќи 

Атлантикаи Шимолї нигаронида шудааст. 

                                                           
247 Алимов.Р. Шос перед саммитом: экономика в фокусе внимания. 

http://russian.people.com.cn/n3/2022/0815/c95181-10135379.html. Санаи мурољиат 18.08.2022. 
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Сенарияи дувум тавсеаи созмонро тавассути қабули аъзои нав, ки 

аҳаммияти ҷаҳонии СҲШ-ро ҳамчун як созмони бисёрҷонибаи минтақавӣ 

тағйир медиҳад. 

Сенарияи сеюм дар назар дорад, ки СҲШ роҳи рушди ҳамкориҳои 

иқтисодӣ ва такмили механизми мувозинати мутақобиларо пеш мегирад.248 

Ба аќидаи мо, варианти эњтимолии инкишофи минбаъдаи ташкилот ин 

равобити иќтисодї мебошад. Сухан дар бораи таҳкими муносибатҳои 

тиҷоратию иқтисодӣ ва сармоягузории байни иштирокчиёни раванди 

Шанхай меравад. Албатта, СҲШ дар ибтидо ҳамчун як созмони сиёсӣ ба 

вуҷуд омад ва ба шарофати иқтидори бузурги худ ба як созмони нави 

минтақавӣ ва байналмилалӣ табдил ёфт. 

Мањз барои њамин имрўз созмон дар минтаќаи Осиё мавќеи 

пешбарандаро ишѓол намуда, нисфи ањолии љањонро дар бар мегирад, ки 

метавонад ба созмон дар арсаи байналмилалї маќоми хосса бахшида, дар 

њалли мушкилоти глобалї наќши калон бозад. Илова бар ин, таљрибаи 

љањонї собит кардааст, ки њамкорињои сиёсї ва њарбї ба андозаи иќтисодї 

устувор нест ва аз ин рў, мо ба андешаи он олимоне, ки ба тањкими равобити 

иќтисодї бештар таваљљуњ мекунанд, тарафдорем. 

Ба далели он ки СҲШ ба як созмони тавоно ва бонуфуз дар арсаи 

байналмилалӣ табдил ёфтааст, истифодаи сенарияи муттаҳидшуда барои 

рушди минбаъда қобили қабул ва муассиртар дониста мешавад. Имрӯз СҲШ 

метавонад тамоми ҷанбаҳои фаъолияти иқтисодӣ, сиёсӣ ва фарҳангию 

гуманитариро фаро гирифта, барои рушди онҳо заминаи тавонои молиявию 

иқтисодӣ фароҳам оварад. 

Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун яке аз муассисони СҲШ рушди 

минбаъдаи созмон имкониятҳои васеи тиҷоратӣ ва молиявиро барои 

ташаккули муносибатҳои дуҷониба ва бисёрҷониба фароҳам меорад. 

Тавассути СҲШ ҳамчун механизми беҳбуди равобити бисёрҷонибаи 

                                                           
248 Толипов Ф. К вопросу о самостоятельной роли Организации Центрально-Азиатского Сотрудничества в 
рамках ШОС//Центральная Азия и Кавказ. 2004. № 6. С. 169-180.  
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кишварҳои узви СҲШ Тоҷикистон муносибатҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва 

сармоягузории худро такмил медиҳад, ки ин ба мо имкон медиҳад ҳадафҳои 

стратегии пешбининамудаи СМР-2030-ро амалӣ созем. 

Тавре маълум аст, Озарбойҷон, Арманистон, Камбоҷа ва Непал 

шарикони нави муколама дар нишасти СҲШ дар Уфа шуданд. Далелҳои 

иштироки ин кишварҳо дар СҲШ ҳам тарҳҳои умедбахши иқтисодӣ ва ҳам 

манфиатдор ба ташаккули низоми амнияти Авруосиё мебошанд. Кишварҳое 

чун Ҷумҳурии Корея, Бангладеш, Молдив, Сурия ва Миср низ мехоҳанд дар 

СҲШ ширкат кунанд.249  

Чунин иќдом иќтидори СЊШ-ро дар арсаи байналмилалї боз њам 

пурзўртар намуда, барои рушди муносибатњои дуљониба ва бисёрљонибаи 

аъзои он заминаи устувори њуќуќї ва иќтисодї мегузорад. 

Кишварҳои узв мутмаинанд, ки тавсеаи СҲШ ва тањкими рушди 

минбаъдаи ҳамкорӣ бо давлатҳои нозир ва шарикони муколама барои рушд 

ва густариши иқтидори Созмон муҳим мебошад.250 

Тавсеаи фаъолияти СҲШ ва ҷалби ҷонибҳои манфиатдор ба ин созмон 

дар асоси ризоият ҳадафи аслии созмон аст. Маҳз тавассути ҳамкории 

мутақобила бо созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва кишварҳои пешрафтаи 

ҷаҳон имкониятҳои бузург ба даст овардан ва амалӣ гаштан мумкин аст. 

Якум, тавсеаи созмон тавоноии ҳамаи иштирокчиёни раванди 

Шанхайро афзоиш медиҳад, ки ин ҳам ба пешгирии таҳдидҳои муосир 

мусоидат мекунад. 

Дувум, СҲШ дар якҷоягӣ бо ҳамаи иштирокчиён, аз ҷумла кишварҳои 

нозир ва шарикони муколама, бузургтарин истеҳсолкунандагон ва 

истеъмолкунандагони захираҳои ҷаҳониро муттаҳид мекунад. 

Савум, СҲШ бо ҷалби давлатҳои бонуфуз, ба мисли Покистон, 

Ҳиндустон ва Эрон рушди шабакаҳои нақлиётиро таъмин намуда, инчунин, 

                                                           
249 Чернявский С.И. Перспективы расширения ШОС – позиция России.  Актуальные проблемы расширения 
Шанхайской организации сотрудничества: Материалы Международной конференции. (Институт стран 
СНГ). — M., 2016. С.64. 
 
250  Астанинская Декларация  Шанхайской организации сотрудничества. г.Астана, 9 июня 2017 года.С.2. 
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барои истифодаи самараноки иқтидори энергетикӣ ҳам дар фазои СҲШ ва 

ҳам дар маҷмуъ дар минтақа заминаи устувор фароҳам меорад. 

Чаҳорум, СҲШ бо тавсеаи фаъолияти худ равобити тиҷоративу 

иқтисодиро дар заминаи созишномаҳои бисёрҷониба дар доираи барномаҳои 

СҲШ таҳким мебахшад. 

Ва ниҳоят, панҷум, дар заминаи татбиқи лоиҳаи бузургтарини Чин «Як 

камарбанд, як роҳ» ба амиқтар шудани робитаҳои иқтисодии муносибатҳои 

байнииқтисодии ҷомеаи ҷаҳонӣ мусоидат мекунад. 

Ҳамаи ин иқдомҳо ба афзалиятҳои кишварҳои узви СҲШ мувофиқ буда, 

барои гузаштан ба модели инноватсионии иқтисодӣ мусоидат мекунанд. Аз 

ин лиҳоз, кишварҳои узви СҲШ ба густариши равобити тиҷоративу иқтисодӣ 

ва таҳкими равобит бо дигар созмонҳои бонуфузи минтақавӣ манфиатдор 

мебошанд ва дар якҷоягӣ бо ниҳодҳои Иттиҳоди иқтисодии Авруосиё 

метавонад аҳаммияти стратегии Созмони Шанхайро дар низоми 

муносибатҳои байналмилалии сиёсӣ ва иқтисодӣ дар фазои Авруосиё таҳким 

бахшад.251 

Љойи тазаккур аст, ки СЊШ дар муддати кўтоњи фаъолияти худ њамчун 

формати њамкории иќтисодї ва сиёсии давлатњо дар фазои љањонї нуфузи 

калон пайдо кардааст. Ҳамкории мутақобила бо дигар созмонҳои минтақавӣ, 

иштирок дар Маҷмаи Умумии СММ ба ҳайси нозир имкон дод, ки он ҳамчун 

як созмони бонуфуз дар ҳалли мушкилоти ҷаҳонӣ эътироф шавад. 

Аз тарафи дигар, пешрафт ва тавсеаи минбаъдаи СҲШ ба омилҳои 

зиёди минтақавӣ ва байналмилалӣ вобаста аст. Ин, пеш аз ҳама, вазъи 

геополитикии ҷаҳон, ҳамкорӣ дар масъалаҳои амнияти минтақавӣ ва рушди 

тиҷоративу иқтисодӣ мебошад.252 

                                                           
251 Конаровский М.А. Расширение ШОС: возможности и проблемы.  
https://mgimo.ru/upload/iblock/221/elibrary_25436686_82502572.pdf. Санаи мурољиат 20.06.2021. 
252 20 лет ШОС: сотрудничество во имя стабильности и процветания. Статья Президента Таджикистана, 
Председателя Совета глав государств-членов ШОС в 2021 году Э.Рахмона. https://e-cis.info/news/566/92793/. 
Санаи мурољиат 16.07.2021.  
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Дар арсаи байналхалќї пайдо шудани СЊШ ба ташаккули формати нав 

дар системаи интегратсияи байналхалќии иќтисодї мусоидат мекунад. СҲШ 

ҳамчун механизми ташаккули ҷаҳони бисёрқутбӣ нишон медиҳад, ки бо 

иштироки он дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ низ системаи 

алтернативии ҳамгироии иқтисодӣ ва ҷаҳонишавӣ дар маҷмуъ ташаккул 

меёбад. Аз ин рӯ, созмон тасмим гирифтааст, ки аз ҳоло барои таъмини 

рушди босубот ва муассир тамоми талошро ба харҷ дода, ҷиҳати пешгирӣ аз 

чолишҳо ва таҳдидҳои муосир дар минтақа тадбирҳои мушаххас андешад. 

Вобаста ба интернатсиализатсияи њаёти иќтисодї ба СЊШ зарурат ба 

миён меояд, ки фаъолияти хешро аз њисоби њамон иштироккунандагони 

муносибатњои иќтисодии љањонї, ки маќсадњои якхела доранд, вусъат дињад. 

Ин созмон аз рӯзҳои аввали фаъолияташ омодагии худро ба муколамаи 

бисёрҷониба ва ҳамкории созанда бо давлатҳои бузург ва созмонҳои 

бонуфузи байналмилалӣ таъкид кардааст. Тавре ки борҳо таъкид карда 

будем, густариши СҲШ ва эълони ошкорбаёнии созмон аз замони таъсиси он 

ҳамчун созмони шакли нави минтақавӣ эълон шудааст. 

Имрўз дар шароити номуайянии рушди иќтисодиёти љањонї дар назди 

иштирокчиёни раванди Шанхай вазифањои мураккаб меистанд, ки рушди 

минбаъдаи СЊШ ба иљрои онњо вобаста аст. Дар ин ҷо сухан дар бораи 

муборизаи муштарак бо таҳдидҳои нав, иҷрои тарҳҳои бузург, ҷалби 

ширкатдорони нав ба ширкати фаъол, татбиқи “Як камарбанд, як роҳ”, 

ҷалби Эрону Афғонистон ба ҳамкориҳои созанда ва эҷоди чунин механизме, 

ки бехатарии њамаи иштироккунандагони раванди Шанхайро таъмин карда, 

самараи онро зиёд карда метавонад. Татбиќи ин маќсадњо ба манфиатњои 

њамаи иштироккунандагони алоќаи иќтисодии љањонї дар фазои СЊШ 

љавобгў мебошад. 

Дар баробари ин, дар шароити мављудияти њамкории зичи 

иштирокчиёни раванди Шанхай татбиќи лоињањои муштарак бо дигар 

созмонњои минтаќавї аз љињати иќтисодї ањаммияти хосса дорад. Ҳамзамон, 

дар марҳалаи кунунӣ равандҳои ҳамгироӣ дар фазои СҲШ шиддат гирифта, 
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он ба як созмони корї ва серталаби байналмилалӣ табдил ёфта, ба тавсеа ва 

амиқсозии ҳамкориҳои бисёрҷониба таъсир мерасонад. 

Яке аз шартҳои тавсеаи фаъолият ва рушди минбаъдаи СҲШ, ба 

андешаи мо, ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо ИА мебошад, ки дар 

доираи он сарҳадҳои гумрукӣ барои интиқоли молҳо бардошта шудаанд. Дар 

баробари ин равандҳо, Чин лоиҳаи «Як камарбанд-як роњ»-ро оғоз кардааст. 

Ҳадафи аслии лоиҳа ҳамкорӣ дар соҳаи тиҷорат, нақлиёт ва 

сармоягузорӣ мебошад. Пайвастагии ЕАЭС ва ЭПШП таъсиси системаҳои 

муосири марказҳои байналмилалии логистикиро дар долонҳои асосии 

байналмилалии нақлиётӣ, ки аз қаламрави Авруосиё “Аврупои Ғарбӣ – Чини 

Ғарбӣ”, “Шимол-Ҷануб”, “Шарқ – Ғарб” ва роњи бањри Шимолї мегузарад 

дар назар дорад.253 

Аз ин рӯ, ҳалли масъалаи долонҳои нақлиётӣ ва бунёди роҳи 

автомобилгард дар фазои СҲШ барои тавсеаи минбаъдаи созмон аҳаммияти 

ҳаётан муҳим дорад. Бояд гуфт, ки бунёди роҳи автомобилгард ва ташкили 

шабакаи ягонаи нақлиётӣ ба афзоиши ҳаракати аҳолии кишварҳои СҲШ, 

ҳаракати озоди технологияњо, қувваи корӣ ва инчунин, сармоягузорӣ 

мусоидат намуда, ба ин васила, қувваи пешбарандаи рушди иқтисодӣ 

мегардад. 

Эҷоди шарикии иқтисодӣ бо дигар сохторҳои минтақавӣ ба ҳадафҳо ва 

вазифаҳои СҲШ мувофиқат мекунад. Кори муштарак бо АСЕАН ва ИА 

барои самараноктар амалӣ намудан ва истифодаи иқтидори иқтисодии 

созмон мусоидат мекунад. АСЕАН ва ИА инчунин, қодиранд, ки ба аъзои 

созмон барои барқарор намудани робитаҳои зичи тиҷоратӣ ва иқтисодӣ бо 

дигар субъектҳои иқтисоди ҷаҳонӣ шароити зарурӣ фароҳам оранд. Дар 

                                                           
253 Казанцев Е.Д. Ключевые направления сопряжения и инициатив Евразийского экономического союза и 
«Экономического пояса Шелкового пути» в части развития скоростного пассажирского движения и 
транзитных перевозок грузов.Материалы Международной конференции. (Институт стран СНГ). — M., 2016. 
С.161. 
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баробари ин, ба мамлакатњои хеш имконияти воридшавї ба иќтисодиёти 

љањонї муњайё месозанд. Чунин тартибот ба СҲШ низ дахл дорад. 

Консепсияи шарикии нав, чунонки дар боло қайд кардем, ҳаракати 

озоди молу сармояро дар назар дорад. Либерализатсияи савдои озод барои 

кишварҳои сусттараққикарда мушкилот эҷод мекунад. Аз ин рӯ, дар ҳоли 

ҳозир бархе аз кишварҳо, бахусус Тоҷикистон барои озодсозии тиҷорат 

омода нестанд. Аммо ин масъала дар рӯзномаи фаъолияти иқтисодии кишвар 

хоҳад буд. 

Чунон ки А. Лукин кайд мекунад, либерализатсия барои баъзе 

мамлакатњои дигари СЊШ низ мушкилот ба вуљуд меорад. Барои 

Тоҷикистону Қирғизистон таъсиси минтақаи озоди тиҷоратї маънои аз байн 

бурдани боқимондаҳои ҳар гуна истеҳсолот хоҳад шуд.254 Аз ин лињоз, барои 

Љумњурии Тољикистон шомил шудан ба љараёнњои њамгирої масъалаи 

сариваќтї мањсуб меёбад.  

Бояд махсус ќайд кард, ки Тоҷикистон имрӯз узви баробарҳуқуқи 

бонуфузтарин созмонҳои байналмилалӣ мебошад. Рушди равандҳои 

ҳамгироӣ дар кишвар самти афзалиятноки сиёсати хориҷии кишвар эътироф 

шудааст. Дар ин росто, Тоҷикистон дар доираи барномаҳои СҲШ ба ҷалби 

иштирокчиёни фаъоли иқтисоди ҷаҳонӣ ва созмонҳои бонуфузи 

байналмилалӣ манфиатдор аст. 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамкориҳоро бо ҷомеаи ҷаҳонӣ дар доираи 

созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, бо СММ ва ниҳодҳои махсуси он, 

СҲШ, СПАД, САҲА, ЭКО ва СҲИ, инчунин, бо шарикони рушд, 

байналмилалӣ ва муассисаҳои молиявии минтақавӣ густариш додааст. 

Инчунин, фаъолияти СҲШ ба принсипҳои асосии стратегияи сиёсати 

хориҷии давлати мо комилан мувофиқ аст ва мо барои боз њам пурзўр 

намудани наќши он дар њалли вазифањои асосии тањкими сулњу амонї, вусъат 

                                                           
254 Геополитика (2016) ЕАЭС и ШОС: слагаемые будущего. http://geo-politica.info/eaes-i-shos-slagaemye-
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додани алоќањои тиљоратию иктисодї ва фарњангию гуманитарї 

манфиатдорем.255 

Тавсеаи СҲШ барои Тоҷикистон низ аз нигоҳи роҳандозии ҳамкориҳои 

мутақобилан судманд бо кишварҳои хориҷи наздик ва дур хеле муҳим аст. 

Имрўз иќтидори СЊШ-ро тањлил намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки 

чунин созмон барои тавсеаи фаъолият ва эљоди иќтидори молиявию 

иќтисодии на танњо дар фазои худ, балки дар тамоми љањон заминањоро доро 

мебошад. 

Хулосаи боби панљум 

Ҳамин тариқ, дар марҳилаи мазкури тадқиқот метавон гуфт, ки СҲШ 

ҳамчун сохтори мураккаби ҳамгироӣ ба унсури муҳими рушди иқтисоди 

ҷаҳонӣ табдил меёбад. СҲШ барои фароҳам овардани фазои мусоиди 

сармоягузорӣ ва соҳибкорӣ, афзоиши гардиши савдои хориҷӣ, таъмини 

њамкории созандагии муносибатњои байнииќтисодї барои кишварҳои Осиёи 

Марказӣ басо ҷолиб мебошад. Тавассути татбиқи самтҳои афзалиятнок мо 

метавонем динамикаи мусбати иштироки љумњуриро дар СЊШ ба даст орем. 

Инчунин, тањлили дар боло зикршуда ба мо имкон медињад, ки барои 

вусъати минбаъдаи СЊШ тадбирњои мушаххаси зеринро пешнињод кунем: 

- љалби дигар иштирокчиёни иқтисоди ҷаҳонӣ барои ҳамкорӣ ва 

таъмини рушди устувори иқтисодӣ, бахусус Афғонистон; 

- таваҷҷуҳи хосса ба танзими мушкили Афғонистон ва бо талошҳои 

муштарак пешгирии таҳдидҳои марбут ба терроризм, ифротгароӣ ва 

сепаратизм; 

- рушди иқтидори энергетикӣ ва транзитӣ дар минтақа, пайваст 

кардани долони нақлиётии Шимолу Ҷануб, Афғонистон ва кишварҳои Осиёи 

Марказӣ ба долони нақлиёти артериалӣ, ки метавонад аз Ҳиндустон – ба 

Санкт-Петербург ва минбаъд – ба Аврупо гузарад; 
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-баланд бардоштани неруи њамаи иштироккунандагони раванди 

Шанхай бо роњи љалби аъзоёни нави љамъияти љањон ва ташкилотњои 

бонуфузи байналхалќї, инчунин, инкишофи муносибатњо бо АСЕАН ва 

ЕАЭС; 

-бо ҷалби Покистон, Ҳиндустон ва Эрон мусоидат кардан барои 

таъмини рушди шабакаҳои нақлиётӣ ва рушди иқтидори энергетикии СҲШ; 

- барои амиқтар кардани робитаҳои иқтисодӣ ва амалӣ намудани 

ҳадафҳои стратегии кишвар самаранок истифода намудан аз лоиҳаи «Як 

камарбанд, як роҳ»-и Чин; 

-маблаѓгузорї барои рушди истењсолоти илмталаби баландтехнологї 

ва баланд бардоштани неруи илмию таълимї ва ѓайра. 

Татбиқи чунин ҳадафҳо имкон медиҳад, ки СҲШ дар арсаи 

байналмилалӣ нуфузи бештар пайдо кунад ва дар ҳалли мушкилоти глобалии 

ҷаҳонӣ саҳми бештар гузорад. Муқоисаи дастовардҳои СҲШ бо дигар 

созмонҳои минтақавӣ ва тањлили мушкилоти воқеии минтақа собит месозад, 

ки татбиќи афзалиятњо ва таъмини рушди минбаъда дар пеш аст.  
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ХУЛОСА ВА ПЕШНИЊОДЊО 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия: 

1. Дар назарияи иќтисодиёти байналмилалї њамгироии иќтисодї ба 

воситаи тањкими њамкорињои иќтисодї баррасї гардида, дар зери таъсири 

љараёнњои љањонишавї фањмиши ин раванд васеъ гаштааст. Ба миён омадани 

иттињодияњои гуногуни њамгирої ва моделњои нави њамкорињо барои 

кишварњои алоњида воридоти муваффаќонаро ба иќтисодиёти љањон 

имконият медињад. Аз назарияњои њамгироии иќтисодї бармеояд, ки 

равандњои њамгироии иќтисодї барои аз худ кардани захирањо ва истифодаи 

самараноки он дар бозори ягона мусоидат мекунанд. Дар асоси назарияњои 

гуногуни ташаккулёбии њамгироии иќтисодї онро њамчун љараёни 

муттањидшавии фаъолияти хољагињои миллї ва таъсири мутаќобилан 

судманди иштирокчиёни иттињодияи њамгирої дар фазои ягонаи иќтисодї 

арзёбї кардан мумкин аст [7-М]. 

2. Дар раванди рушди њамгироии иќтисодї кишварњои СЊШ марњила 

ба марњила ба њамкорињои мутаќобилан судманди њамкорињо таќвият 

бахшида, дар асоси он модели нави њамгироии иќтисодиро ташаккул 

додаанд, ки барои тараќќиёти минтаќа ва умуман, хољагии умумиљањонї 

таъсири мусбат расонид. Дар марњилаи аввали рушд тањкими муносибатњои 

иќтисодиву тиљоратї, бунёди таъминоти инфрасохтории њамгироии 

давлатњои СЊШ дар заминаи таъсис ва татбиќи лоињањои байналмилалии 

энергетикї ва наќлиётї барои рушди равандњои њамгирої дар њавзаи СЊШ 

пояи устувор гузошт. Дар марњилаи дуюм тавсеаи робитањои интегратсионии 

давлатњое, ки ба бандарњои байналмилалї дастрасї надоранд, пешбинї 

шуда, марҳилаи сеюм, ташаккули фазои ягонаи иқтисодиро дар ќаламрави 

СЊШ дар назар дорад. Инчунин, дар марњилаи чорум ташаккули шакли нави 

муносибатњои асъорї дар асоси њисоббаробаркунї бо асъори миллӣ бо 

таъсири бартарии юани чинӣ ва рубли русиро дар назар дорад, ки чунин 

иќдом барои њамкорињои судманди кишварњои аъзои созмон татбиќи 

афзалиятњои хешро таъмин менамояд [5-М]. 
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3. СҲШ ҳамчун яке аз шаклҳои муосири муваффақонаи ҳамгироӣ имрӯз 

дар системаи танзими муносибатҳои иқтисодии байналмилалии минтақавӣ 

мавқеи муҳимро ишғол мекунад ва системаи амнияти иқтисодӣ ва 

континенталиро таъмин мекунад. Ҳадаф ва вазифаҳои асосии СҲШ, аз 

қабили нигоҳ доштани амният дар минтақа, мусоидат ба рушди иқтисодӣ, 

мусоидат ба ҳуқуқу озодиҳои инсон тибқи меъёрҳои байналмилалӣ, рушди 

муносибатҳо бо дигар кишварҳо ва созмонҳои байналмилалӣ, инчунин, 

ҷустуҷӯи роҳҳои муштараки ҳалли мушкилот ба манфиатњои Љумхурии 

Точикистон мувофиќанд. Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун асосгузори ин 

созмон тақвияти ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ дар доираи барномаҳои 

СҲШ маънои ифтитоҳи самтҳои нави ояндадори ҳамкории бисёрҷонибаи 

рушди иқтисодро дорад. Дар заминаи модели нави њамгироии иќтисодї 

татбиќи манфиатњои иќтисодии Љумњурии Тољикистон ва кишварњои Осиёи 

Марказї имконпазир мегардад [6-М].  

4. СЊШ њамчун механизми муњимтарини танзими љањони бисёрќутбї ба 

воситаи њамкорињои судманди созандагї рушди минбаъдаи фаъолияти 

созмонро дар арсаи байналмилалї васеъ менамояд. Дар низоми 

муносибатњои иќтисодии минтаќавї ба миён омадани модели нави њамгирої 

дар фазои СЊШ татбиќи манфиатњои кишварњои аъзоро амалї намуда, 

барои њалли масъалањои глобалї низ сањми босазо дорад. Аз ин лињоз, 

тамоюли рушди љараёнњои њамгирої, бахусус СЊШ њамчун модели нави 

њамгироии иќтисодї дар кишвар барои илми иќтисодї ањаммияти муњимро 

пайдо мекунад [10-М]. 

5. Њамкорињои тиљоративу иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо 

кишварњои СЊШ самти афзалиятноки сиёсати хориљии кишвар ба њисоб 

меравад. Љумњурии Тољикистон манфиатњои миллии хешро дар њавзаи СЊШ 

њамчун кишвари таъсисдињанда татбиќ менамояд. Рушди иқтисоди миллии 

кишвар дар шароити тараќќиёти босуръати иқтисоди ҷаҳонӣ аз бисёр ҷиҳат 

бе рушди таҳкими равобити тиҷоративу иқтисодӣ мушкил мегардад. Аз ин 

рў, тањкими муносибатњои иќтисодии кишвар дар низоми иќтисодиёти 
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байналмилалї ањаммияти аввалиндараља пайдо мекунад. Барои кишварҳои 

Осиёи Марказӣ таъсиси фазои ягонаи иқтисодӣ омили муҳими ҳамкориҳои 

иқтисодӣ мебошад. Тавсеаи ҳамкориҳои иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо 

кишварҳои Осиёи Марказӣ дар заминаи њамкорињои судманд бо кишварњои 

СЊШ барои татбиқи имкониятҳои мавҷуда заминаи мустаҳками молиявию 

иқтисодӣ фароҳам меорад [2-М]. 

6. Яке аз самтњои муњими фаъолияти СЊШ пешгирии хатарњои муосир 

дар минтаќа ба шумор меравад. Дар чунин шароит тањияи тадбирњои 

зиддибуњронї ва мубориза бар зидди пањншавии пандемия дар кишвар ба 

проблемаи аввалиндараља табдил мегардад. Оќибатњои манфї аз таъсири 

пандемия тўлонї буда, тањкими њамкорињои судмандро бо кишварњои 

шарикони рушд, махсусан иштирокчиёни љараёни Шанхай талаб мекунад. 

Тағйир ёфтани траекторияи иќтисодиёти љањон ва бад шудани вазъи экологӣ 

ба тањаввулоти раванди эпидемикии бисёр бемориҳои сироятӣ мусоидат 

карда, иќтисодиёти љањонро таназзул дод. Аз ин лињоз, дар тамоми 

кишварњои дунё, аз љумла дар Љумњурии Тољикистон чорањои зиддибуњронї 

пиёда гашта, њамкорињои судманд ва муборизаи муштарак ба роњ монда 

шудаанд. СЊШ дар асоси принсипи руњияи Шанхай фаъолиятро ба роњ 

монда, буњронро бомуваффаќият паси сар кард [13-М]. 

7. Тақвияти равандҳои сармоягузорӣ барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

омили мусбати рушди ҳамкориҳои созанда бо кишварҳои СҲШ мебошад. 

СҲШ қодир аст дар қаламрави худ бозори азими фурӯш ва маркази молиявӣ 

таъсис диҳад. Тоҷикистон дорои захираҳои бузурги табиӣ, аз ҷумла конҳои 

бузурги нуқра, сангҳои қиматбаҳо ва металлҳо, тилло, ангишт, маъданҳои 

полиметаллӣ, маъданҳои алюминий, инчунин, захираҳои бузурги уран 

мебошад (мувофиқи маълумоти баъзе коршиносон, он 16% захираҳои 

ҷаҳонро ташкил медиҳад). Лоињаи бузурги “Як камарбанд, як роњ” ба 

воситаи рушди њамкорињои судманд дар сохтан ва истифодаи роњњои 

байналмилалї, иќтидорњои энергетикї, нуќтањои логистикї барои рушди 

муносибатњои тиљоративу иќтисодї хизмат мекунад. Илова бар ин, 
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Тоҷикистон дорои потенсиали бузурги гидроэнергетика, конҳои маъданҳои 

фоиданок ва иқтидори бузурги сайёҳӣ мебошад. Барои таҳия ва татбиқи ин 

имкониятҳо рушди ҳамкории сармоягузорӣ дар доираи СҲШ шарти зарурии 

рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ мегардад [19-М]. 

8. Ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодии Чин бо кишварҳои Осиёи 

Марказӣ тамоюли болоравиро нишон дода, дар самти иқтисодї Чин ба 

шарикони асосии стратегии Осиёи Марказӣ табдил ёфтааст. Ҳаҷми гардиши 

савдои хориҷии Чин бо кишварҳои Осиёи Марказӣ дар соли 2019 46,3 

миллиард долларро ташкил дод. Чин дар кишварҳои Осиёи Марказӣ ба 

соҳаҳои истихроҷ, коркард ва интиқоли нафту газ ба Чин, инчунин, энергияи 

атомӣ, гидроэнергетика, инфрасохтор, корхонаҳои кимиё ва саноати сабук 

таваҷҷуҳи хосса зоҳир мекунад. Татбиқи лоињањои муҳим дар Осиёи 

Марказӣ боиси афзоиши босуръати ҳаҷми умумии сармоягузории Чин 

шудааст. Дурнамои ҳамкориҳои иқтисодии Чин ва кишварҳои Осиёи 

Марказӣ бо амалисозии лоиҳаҳо дар доираи ташаббуси “Як камарбанд-як 

роњ” алоқаманд аст [22-М].  

9. Дар Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон СҲШ пас аз 

СММ, САҲА ва ИДМ дар ҷойи чорум зикр шудааст. Ҳамгироии 

байналмилалии минтақавии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун механизми 

муҳими ҳалли масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъмини субот дар Осиёи 

Марказӣ арзёбӣ мешавад. Самтҳои афзалиятноки рушди ҳамкориҳои 

кишвар ба таҳкими ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ нигаронида шудаанд. 

Бартараф кардани монеаҳои иҷтимоию иқтисодӣ, рафъи оқибатҳои 

пандемия, эҷоди механизмҳои нави ҳамкорӣ самти афзалиятноки сиёсати 

иқтисодии кишвар мебошад. Дурнамои рушди минбаъда ва густариши 

эҳтимолии равандҳои ҳамгироӣ дар доираи СҲШ барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар ояндаи наздик муҳим мегардад [18-М]. 

Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо: 
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1. Дар шароити кунунӣ таъсиси механизме, ки амнияти сиёсию 

иқтисодии минтақаро таъмин мекунад, шарти зарурии ташаккули равандҳои 

интегратсионї мегардад. Ташаккулёбии СҲШ, ки дар доираи он лоиҳаҳои 

азим амалӣ карда мешаванд, як платформаи беҳамто барои рушди 

ҳамкориҳои иқтисодии кишварҳои Осиёи Марказӣ гардид. Бинобар ин, 

барои Ҷумҳурии Тоҷикистон зарур аст, ки дар коркарди муштараки захираҳо 

ва истифодаи оқилонаи сарватҳои табиӣ барои ноил шудан ба некуаҳволии 

иқтисодӣ фаъолона иштирок кунад. Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун муассиси 

СҲШ қодир аст, ки ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодиро бо такя ба қудратҳои 

бузурги ширкаткунандаи ин созмон таҳким бахшад. Илова бар ин, кишвар ба 

тавсеаи ҳамкорӣ дар фаъолияти созмон манфиатдор аст. Аз ин рӯ, 

воридшавии Эрон ва љалби Афғонистон аз назари эҳёи равобити фарҳангӣ ва 

иқтисодӣ, ки фарҳанги муштарак ва решаҳои таърихӣ доранд, сариваќтї 

мебошад. Ҳалли масъалаи шиддат бахшидани ҳамкориҳои мутақобилан 

судманд бо кишварҳои дорои фарҳанги муштарак ба рушди ҳамкориҳои 

иқтисодӣ такони нав мебахшад [4-М]. 

2. СҲШ ҳамчун як лоиҳаи умедбахши ҳамгироӣ имрӯз қодир аст, ки ҳам 

ба сиёсати давлатҳои дар онҳо иштироккунанда ва ҳам ба конъюнктураи 

ҷаҳонӣ дар шароити ташаккулёбии љањони бисёрқутбӣ таъсир расонад. 

Таҳлили фаъолияти бистсола нишон медиҳад, ки доираи васеи фаъолияти 

созмон танҳо бо соҳаи сиёсӣ маҳдуд намешавад. Аз ин рӯ, ба созмони 

байналмилалии иқтисодӣ табдил додани сохтори СҲШ ба рушди муассири 

ҳамкориҳои тиҷоратӣ ва иқтисодӣ ҳамчун созмони шакли нави минтақавӣ 

мусоидат мекунад. Табдил додан ба ташкилоти иқтисодӣ ва тавсеаи шарикӣ 

бо дигар иттињодияњои байналмилалӣ ба СҲШ имкон медиҳад, ки дар 

шароити муосири ҷаҳонишавї ба сатҳи сифатан нави рушди ҳамкориҳои 

иқтисодӣ барояд [33-М]. 

3. Назария ва таљрибаи сармоягузорӣ нишон медиҳад, ки сармоя дар 

кишваре ҷараён мегирад, ки дар он рушди иқтисодӣ устувор бошад. Таъсиси 
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фазои мусоиди сармоягузорӣ бевосита аз рушди устувори иқтисоди кишвар 

вобаста аст. Дар давраи буҳрон кишварҳои СҲШ рушди устувори иқтисодӣ 

нишон доданд. Аз ин рӯ, барои фароҳам овардани фазои мусоиди 

сармоягузорӣ ва рушди ҳамкориҳои сармоягузорӣ бо кишварҳои СҲШ 

таъмини рушди устувори иқтисодӣ зарур аст. Рушди иќтисодї ва тамоюли 

рушди сармоягузорї ба њам зич алоќаманд буда, рушди муносибатњои 

тиљоратию иќтисодї ва равандњои њамгирої неруи пешбарандаи таъмини 

њамкорињои созанда мебошанд. Ҷалби аз ҳад зиёди сармоягузорӣ барои ҳар 

як кишвар оқибатҳои манфӣ меорад. Аксари сармоягузориҳои дигар, ки аз 

Чин ба Тоҷикистон ворид мешаванд, аз нигоҳи таъмини амнияти иқтисодӣ 

мувофиқ нестанд. Аз ин рӯ, бояд ба ҷалби сармояи мустақим, ки бо рушди 

бахши воқеии иқтисод алоқаманд аст, тамаркуз кард. Илова бар ин, дигар 

намуди сармоягузорињо боиси ташаккули қарзи беруна мегарданд. Ин 

мушкилро метавон тавассути диверсификатсиякунонии воридоти сармоя, 

яъне бо истифода аз иқтидори молиявии кишварҳои дигари узви СҲШ ҳал 

кард [22-М].  

4. Вазифаи муҳими стратегии Ҷумҳурии Тоҷикистон пас аз ба даст 

овардани истиқлолият раҳоӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ буд, ки дар ин 

замина, масъалаи дастрасӣ ба баҳр ва бандарҳои тиҷоратӣ ҳал хоҳад шуд. 

Барои пайваст шудан ба шабакаи коммуникатсия ва бунёди роҳҳои нави 

автомобилгард ва роҳи оҳани ҷавобгӯи талаботи замон зарур аст, ки 

ҳамкориҳои иқтисодӣ дар доираи СҲШ вусъат дода шавад. Барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ки ба баҳр баромад надорад, дастрасии нақлиёт роҳи 

алтернативии рушд ҳам дар фазои СҲШ ва ҳам берун аз он мебошад. 

Сохтмон ва бозсозии долони Вахон, ки Тоҷикистонро аз Покистон ҳамагӣ 

дар масоњати 20 километр ҷудо мекунад, барои баромадан ба бозорњои бањрї 

ва љањонї имконият медињад. Муттаҳид сохтани чунин лоиҳаҳои бузург, аз 

қабили «Як камарбанд, як роҳ», CAREC ва TRACECA ба кишварҳои Осиёи 

Марказӣ имкон медиҳад, ки бо кишварҳои дигари Аврупо ва Осиё ҳамгиро 

шаванд [20-М]. 
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5. Иқтидори бузурги гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

рушд дар доираи иқтисоди миллӣ, бунёди соҳаҳои муосири саноати истихроҷ 

ва коркард, нақлиёт ва коммуникатсия имконият фароҳам меорад. Ҳамкории 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи СҲШ дар соҳаи энергетика ба рушди 

иқтисодӣ ва суботи минтақа мусоидат мекунад. Дар сохтори потенсиали 

энергетикї гидроэнергетика љойи муњимро ишѓол мекунад. Дар оянда бояд 

ба сифати варианти алтернативӣ дигар намуди захираҳои энергетикӣ, аз 

ҷумла сӯзишвории карбогидридӣ, энергияи шамолї, энергияи офтобї, 

энергияи геотермалӣ, биоэнергетика ва ғайра истифода шаванд. Мавҷудияти 

ин навъи манобеи энергетикї дар кишвар шарти муҳими таҳкими 

ҳамкориҳои энергетикии кишварҳои узви СҲШ мебошад [23-М]. 

6. Иштироки фаъолонаи давлатҳои Осиёи Марказӣ дар тақсимоти 

байналмилалии меҳнат ва рушди равандҳои ҳамгироӣ бояд як самти 

афзалиятноки сиёсати хориҷӣ гардад. Дар қаламрави Осиёи Марказӣ байни 

кишварҳо парокандагӣ мушоҳида мешавад. Вазъияти шароити иљтимоию 

иќтисодї дар зинањои гуногуни тараќќиёт аст, ки ба њамкории конструктивї 

халал мерасонад. Дар чунин шароит иқтидори Осиёи Марказӣ бояд 

тавассути таҳкими ҳамкориҳои тиҷоратию иқтисодӣ ва густариши 

ҳамкориҳои иқтисодӣ дар доираи СҲШ самараноктар истифода шавад. Дар 

акси ҳол, минтақа танҳо қаламрави аз ашёи хом ва сарватҳои табиӣ бой боқӣ 

мемонад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ, бахусус Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҳудудҳои сарватҳои дастнорасро доро мебошанд. Барои Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳамчун таъсисдињандаи СҲШ иштирок дар ташаккули 

ҳамгироии байналмилалии минтақавӣ омили нав мебошад. Ташаккули фазои 

ягонаи иқтисодӣ дар ҳудуди созмони мазкур рушди устувори иқтисодӣ ва 

рафъи таҳдидҳои муосирро таъмин мекунад [14-М]. 

7. Осиёи Марказӣ дар истеҳсоли уран дар ҷойи аввал меистад ва дар 

бозори ҷаҳонии истихроҷи газ рақобатпазир аст. Ҳудуди Осиёи Марказї 

3516,8 ҳазор км (15,9 фоизи ќаламрави ИДМ), зиёда аз 50 миллион нафар 
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ањолиро дар бар мегирад. Таҳлили потенсиали табиии кишварҳои Осиёи 

Марказӣ нишон дод, ки дар замони Шӯравӣ 20% ангишт, 18% газ, 33% 

тилло, 26% равғани растанӣ, 92% пахта дар Осиёи Марказӣ истихроҷ ва 

истеҳсол карда мешуд. Ин қаламрав ҳанӯз пурра омӯхта нашудааст ва имрӯз 

қаламрави Осиёи Марказӣ беш аз пеш ба воситаи тањкими њамкорињои 

судманд бо кишварњои СЊШ бояд захираҳои дохилии худро аз худ кунад 

[31-М]. 

8. Ташаккули фазои ягонаи иќтисодї бо наздикшавии кишварњо, 

фароњам овардани фазои мусоиди иќтисодї, инчунин, баланд бардоштани 

сатњи зиндагии ањолї дар њудуди созмони мавриди назар сурат мегирад. 

Стратегияи қабулшудаи рушди СҲШ то соли 2025, ки ҳадафҳои стратегӣ ва 

самтҳои асосии фаъолияти созмонро муайян мекунад, барои рушди 

минбаъдаи он заминаи устувори ҳуқуқӣ фароҳам овард. Ин ҷо сухан дар 

бораи таъмини амнияти иқтисодӣ ва сиёсии минтақавӣ, муқовимат ба 

таҳдидҳои нав, таҳкими равобити тиҷоратӣ ва сармоягузорӣ байни 

кишварҳои СҲШ меравад. СҲШ ҳамчун сохтори минтақавӣ масъулияти 

таъмини манфиатҳои миллии ҳамаи кишварҳои узви ин созмонро бар уҳда 

дорад. Илова ба тамоюлҳои мусбати рушд, СҲШ бо мушкилоти зиёде рӯ ба 

рӯ аст, ки аз ҳамкории сусти кишварҳои Осиёи Марказӣ, шароити гуногуни 

иқтисодӣ, фарқияти манфиатҳои қудратҳои бузург, набудани низоми ягонаи 

пардохт, иҷрои сусти созишномаҳои ҳосилшуда ва ғайра иборатанд. Дар 

чунин шароит ба кишварҳои СҲШ лозим аст, ки муносибатҳои иқтисодиро 

тақвият бахшанд ва аз имконоти ҳамкории мутақобилан судманд истифода 

баранд [12-М]. 

9. Рушди равобити тиҷоратӣ ва иқтисодӣ бо қудратҳои бузург, бахусус 

бо Чин барои кишварҳои Осиёи Марказӣ аз нигоҳи амнияти иқтисодӣ ва 

сиёсӣ таваҷҷуҳи зиёд дорад. Осиёи Марказї аз сарватњои табиї бой буда, дар 

маркази диќќати Чин ќарор дорад. Ҳудуди Осиёи Марказӣ барои Чин як 

бозори ояндадори фурӯш маҳсуб меёбад. Ҳамкории минтақавӣ дар Осиёи 

Марказӣ ММД-ро аз 50 то 100% афзоиш медиҳад. Аммо, аз сӯи дигар, 
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густариши иқтисодии Чин дар кишварҳои Осиёи Марказӣ идома дорад. 

Кишварҳои Осиёи Марказӣ бояд чунин механизмеро эҷод кунанд, ки 

амнияти иқтисодӣ ва истиқлолро таъмин карда тавонанд. Бо роњи самаранок 

истифода бурдани иќтидори худ дараљаи баланди мустаќилияти иќтисодиро 

нигоњ доштан лозим аст. Илова бар ин, кишварҳои Осиёи Марказӣ бояд аз 

содиркунандагони ашёи хом ба содиркунандагони маҳсулоти тайёр гузаранд 

[11-М]. 

10. Рушди самарабахши равандҳои ҳамгироии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

бештар бо барқарор намудани муносибатҳои нав бо кишварҳои СҲШ 

алоқаманд аст. Дар шароити номуайянии иқтисоди ҷаҳонӣ ва паҳншавии 

пандемия таҳдидҳои нав ба иқтисоди ҷаҳонӣ ба вуҷуд омаданд. Дар чунин 

шароит ба роњ мондани њамкории тиљоратию иќтисодї бо њамаи субъектњои 

хољагии љањон ањаммияти баѓоят калон дорад. Барои аз байн бурдани хатару 

чолишҳо механизмҳои муассири ҳамкориҳои мутақобилан судманд, 

дастгирии соҳибкории хурду миёна, таҳия ва маблағгузории муштараки 

соҳаҳои манбаъҳои барқароршаванда зарур аст. Тавсеаи ҳамкориҳои 

иқтисодӣ, ҳамкорӣ бо давлатҳои нозир ва шарикони муколама, фаъолсозии 

ҳамкорӣ бо созмонҳои минтақавӣ бояд шарти муҳими рушди равандҳои 

ҳамгироӣ дар фазои СҲШ гардад [18-М]. 
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