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МУҚАДДИМА
Муҳиммияти мавзӯи таҳқиқот. Яке аз шартҳои асосии устувории
иқтисодии давлат таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ буда, ин масъала ба инкишофи
он вобастагии қавӣ дорад. Масъалаҳои истеҳсоли намудҳои асосии озуқаворӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳим арзёбӣ мешаванд, зеро онҳо асоси пуррагардонии соҳаи истеъмолот ба ҳисоб мераванд. Тамоюли паст шудани истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ ҳанӯз дар даврони то ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ мушоҳида мегардид ва ин аз талаботи афзояндаи аҳолӣ ва саноати коркарди захираҳои ашёи хом вобаста аст.
Дар оғоз ислоҳоти муносибатҳои аграрӣ ва равишҳои он бе асоснок-куниҳои зарурӣ анҷом мепазируфт, ки ин ба талафёбии озуқаворӣ ва зиддиятҳои
назаррас оварда расонид. Дар мамлакат, бо вуҷуди тағйироти солҳои охир, дар
корхонаҳои кишоварзӣ майдонҳои кишт кам мешавад, вазъи молиявии аксари
корхонаҳои аграрӣ мураккаб боқӣ мондааст ва бисёрии онҳо пардохтнопазир
гаштаанд, инчунин қарздории кредитории онҳо меафзояд.
Яке аз соҳаҳои муҳими хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ, ин пеш аз ҳама,
чорвопарварии гӯштӣ ба ҳисоб меравад. Дар раванди ислоҳот он буҳрони
амиқро паси сар кард. Сабабгори он аз як тараф, суст мутобиқ гаштани соҳа ба
шароити бозор, аз тарафи дигар саривақт татбиқ нагардидани қарорҳои ҳукумат дар самти ислоҳоти маҷмӯи агросаноатӣ мебошанд.
Бояд қайд намуд, ки дастгирии соҳа аз тарафи буҷет дар солҳои ислоҳот
чандин баробар кам гардид, сармоягузорӣ, расондани хӯроки чорво, мавод ва
таҷҳизот ихтисор шуд, нархҳо баланд шуда, таносуби онҳо вайрон гардид,
меъёрҳои қарзӣ ба сатҳе расиданд, ки барои молистеҳсолкунандагон қобили
қабул нестанд.
Ҳамзамон самараи маблағгузориҳо ба соҳа кам гардид ва ин сабаби
коҳишёбии ҳосилнокии меҳнат шуд.
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Бояд гуфт, ки дар ҷумҳурӣ ҷузъи ҷудонашавандаи сохтори стратегии бехатарии озуқаворӣ – гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ба ҳисоб меравад.
Нишондиҳандаҳои асосии муайянкунандаи осудаҳолии мардум – ин нишондиҳандаи истеъмоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ба ҳар сари аҳолӣ мебошад.
Дар соли 2018 истеъмоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар як
сол 29,0 килограммро ташкил дод. Лекин тибқи меъёри илман асоснокшуда,
ки моҳи августи соли 2018 Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул кардааст,
истеъмоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ бояд 40,5 кг бошад. Вале аҳолӣ танҳо
71,6%-и меъёри муайяншударо истеъмол намудааст.
Чи тавре ки аз баррасии мушкилоти зикршуда бармеояд, рушди бозори
гӯшт ва таҳияи механизмҳои танзими он имрӯз яке аз вазифаҳои асосӣ дар
назди хоҷагии қишлоқ ба ҳисоб меравад.
Масъалаи таҳқиқшаванда ва ҳолати имрӯзаи он дар илми иқтисоди
ватанӣ набудани назарияи мувофиқи таҳиягардидаи мушкилоти мавҷударо
нишон медиҳад. Аз ин рӯ, кори диссертатсионӣ муҳиммият ва саривақтӣ
будани мавзӯи интихобшуда ва арзиши илмии онро нишон медиҳад.
Дараҷаи омӯзиши мавзуъ. Гузориши илмӣ ва ҳалли мушкилот, мафҳум
ва заминаҳои ташаккул, рушди бозори аграрӣ, инчунин механизми танзими
давлатии он, таснифи бозорҳо, қонунҳои иқтисоди бозорӣ, масъалаҳои алоҳидаи
муносибатҳои бозорӣ дар хоҷагии қишлоқ, объекти омӯзиши бисёр муҳаққиқони
хориҷии дуру наздик ва давлатҳои ИДМ гардидаанд.
Дар байни онҳое, ки ба ин мавзуъ таваҷҷуҳ кардаанд, номи
донишмандони зеринро зикр кардан мумкин аст: Л. Абалкин, Р.Г. Ахмедов А.
Багмут, С.Л. Брюс, В. Гончаров, К. Грей, Ҷ.Ул. Гэлбрейт, С. Гуткин, Э. Д.
Долан, В.И. Жуйков, З. Иванникова, А. Кучуков, Е. Киселева, Л. Комаров, В.
Корняков, Н.Я. Коваленко, В. Леоненко, Н. Макконнем, Г. Макин, В.
Наконечний, Ю. Незнанов, Н.А. Попов, А.Н. Романов, Г.Ю. Сажинов, В.С.
Сорокин ва дигарон.
Дар таҳияи назария, методология ва амалияи бозори аграрӣ, инчунин
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механизмҳои танзими давлатии он дар шароити рушди муносибатҳои бозорӣ,
методикаи муайянкунии самаранокии истеҳсолоти соҳаи чорвои гӯштӣ
донишмандони маъруфи Ҷумҳурии Тоҷикистон низ саҳми намоён гузоштанд, ки
дар байни онҳо И.А. Асроров, Н. Амиров, И.С. Ашуров, В.В. Воҳидов, Х.Ғ.
Ғафуров, А.А. Мадаминов, А. Х. Абдуллоев, А.А. Неъматов, Ф.С. Абдувосиев,
А. Рауфӣ, Ф. Б. Маҳмадиев, С.Р. Пиров, Ҷ.С. Пиризода, Д.К. Камолзода, З.Р.
Шарифов, Р.Р. Ќудратов, И.А. Маликов ва дигаронро метавон номбар кард.
Меъёри асосии барқарорсозии бозори гӯшт, механизмҳои танзими бозори гӯшт,
сатҳи таъминот бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, ҷалби сармоя ҳамчун механизми
танзими давлатии бозор, ҷорӣ намудани низоми маркетингӣ, роҳҳои муҳим ва
санҷидашудаи танзими бозор, ташаккул ва рушди чорвои гӯштӣ дар асоси
тақозои саноат мебошанд. То ба имрӯз низому механизмҳои ягона ва асосноки
маҷмӯи саршумори чорвои гӯштӣ, инчунин махсусгардонии хоҷагиҳо аз рӯи
рушди чорводории гӯшту шир, ширу гӯшт ё танҳо чорвои гӯштӣ, механизми
ташкил ва рушди коркарди саноатии маҳсулоти чорвои гӯштӣ, танзими давлатии
низоми бозори аграрӣ, дурнамои рушди бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар
шароити рушдёбандаи муносибатҳои нави иқтисодӣ мавҷуд нест.
Аз ин рӯ, саривақтӣ ва муҳим будани таҳқиқи мушкилоти соҳаи бозори гӯшт,
инчунин механизмҳои танзими давлатии онҳо бараъло равшан мегардад.
Масъалаҳои асосҳои назариявию методологии мушкилоти зикршуда, назарияи
соҳаҳои бозор ҳамчун самти нави илмӣ, тамоюли рушди бозори агрохӯрокворӣ
дар давраи дарозмуҳлат, махсусиятҳои ташаккул ва танзими вазъ (конъюктура)-и
бозорӣ дар марҳалаи маҳдуди бозори агрохӯрокворӣ, сиёсати танзими давлатию
бозорӣ низ аз ҷумлаи онҳо мебошанд, ки барои интихоби мавзӯи таҳқиқшаванда
асос гаштаанд.
Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади кори мазкур, таҳқиқи асосҳои
илмии бозори гӯшт ва таҳияи пешниҳодҳо оид ба механизмҳои танзими
давлатии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
Тибқи мақсади гузошташуда, вазифаҳои асосии зерин муайян карда
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шуданд:
– ҷамъбасткунии ҷанбаҳои назариявӣ, усули барқарорсозӣ ва рушди
бозори озуқаворӣ;
– омӯзиши механизмҳои танзими давлатии истеҳсоли гӯшт дар сектори
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва таҳияи консепсияи ислоҳот, инчунин дастгирии
давлатии чорводории гӯштӣ;
– омӯзиши таҷрибаҳои хориҷӣ оид ба танзими давлатии истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамчунин, муайян кардани имконияти мутобиқгардонии он ба шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон;
– муайян намудани омилҳои монеашавандаи рушди чорводории гӯштӣ ва
муҳайё сохтани шароит барои афзун намудани истеҳсоли гӯшт;
– дар шароити ташаккули иқтисоди бисёршакла арзёбии иқтисодии
истеҳсоли гӯшт;
– ошкор намудани захираҳо ва асоснок кардани роҳҳои расидан ба
истеҳсолоти устувор, инчунин истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза
дар хоҷагиҳои ёрирасони аҳолӣ;
– таҳияи нишондиҳанда (параметр)-ҳои ояндадори истеҳсолоти содиротию муносибгардондаи истеҳсоли гӯшт дар ҳудуди минтақаҳо.
Объекти таҳқиқот корхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва хоҷагиҳои ёрирасони аҳолӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карда шудааст.
Предмети таҳқиқот. Предмети таҳқиқот аз омӯзиш, таҳлил ва баҳо
додан ба вазъи бозори гушт ва низоми танзими давлатии он дар шароити
рушди муносибатҳои нави иқтисодӣ дар ҷумҳурӣ иборат аст.
Методология ва усулҳои таҳқиқот. Асосҳои назариявӣ ва методолигии
таҳқиқотро асарҳои илмии классикони шинохти илми назарияи иқтисодӣ,
инчунин асарҳои олимони соҳаи иқтисодиёти кишоварзӣ,

баро-мадҳои

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон, муҳтарар Эмомалӣ Раҳмон, ҳуҷҷатнокии барномавии Ҳукумати
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Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои актуалии рушди КАС, маводҳои
меъёрӣ – маълумотдиҳӣ (справочник) ташкил медиҳад.
Диссертатсия аз рӯи муносибатҳои методологӣ ба таҷрибаи таърихии
рушд ва ислоҳоти истеҳсолоти кишоварзӣ дар Тоҷикистон такия мекунад.
Вобаста аз ҳалли вазифаҳо мувофиқи хусусият масъалаи таҳқиқотшаванда усулҳои зерини таҳқиқот: объекти илмӣ ва мантиқӣ, монографӣ,
ҳисобкунии

конструксионӣ:

муқоисавӣ-таҳлилӣ,

иқтисодӣ-математикӣ,

гурӯҳбандии оморӣ, усули пешгирии конюктураи бозор истифода карда
шудааст.
Навоварии илмӣ. Навовариҳои илмии диссертатсия аз таҳияи
консепсияи ташаккул ва рушди бозори ҷумҳуриявии гӯшт дар шароити
гуногуни

ҳудудӣ,

инчунин

ҳамаи

шаклҳои

хоҷагидории

Ҷумҳурии

Тоҷикистон, ки таъмини мунтаззами аҳолиро бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ба
зимма дорад, иборат аст. Ба таркиби асосии навовариҳои илмӣ масъалаҳои
зеринро метавон дохил кард:
– омӯзиш ва муайян кардани нақши танзими давлатии истеҳсолоти
кишоварзӣ, махсусан, истеҳсоли гӯшт ва консепсияи ислоҳоти сектори
аграрии иқтисодиёт;
– саҳеҳсозии методологияи арзёбии сатҳи бозор. Дар ин маврид усули
пешгӯии конъюктураи бозор пешниҳод гардид, низоми механизмҳои иқтисодии танзими бозори гӯшт, ки тавъамсозии танзими бозорӣ, давлатӣ ва дохилиистеҳсолиро дар назар дорад, асоснок карда шуд;
– омӯзиши таҷрибаи ташаккул ва рушди бозори гӯшт ва маҳсулотҳои
гӯштӣ дар мамлакатҳои иқтисодашон рушдёфта, инчунин пешниҳоди намунаи
мувофиқи бозори гӯшт барои Ҷумҳурии Тоҷикистон;
– методикаи ҳисобкунии нархҳои кафолатноки гӯшт, арзёбии рақобатпазирии истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти коркардшудаи он, ҳамчунин механизмҳои
танзими нархҳо дар бозор пешниҳод гардид;
– механизми самараноки тақсими дотатсияи истеҳсоли гӯшт дар байни мо-
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листеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ пешниҳод гардид, модели такмили муносибатҳои иқтисодии дохилихоҷагӣ таҳия шуд, чораҳо дар корхонаҳои кишоварзӣ оид ба идораи зиддибуҳронӣ пешниҳод гардида, самтҳои ояндадори
бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ бо назардошти махсусиятҳои минтақавӣ
асоснок карда шуданд.
Мазмуни кори диссертатсионӣ ба бандҳои зерини шиносномаи тахассусҳои КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон: тахассуси 08.00.05 –
Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии
корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (комплекси агросаноатӣ ва хоҷагии қишлоқ)
мувофиқат мекунад. 3.2. Тақсимоти фазоии захираҳои иқтисодӣ; 3.17. Идораи
иқтисоди минтақа; 3.19. Мушкилоти истифодаи сарфакоронаи активҳои минтақавии моддӣ ва ғайримоддӣ - захираҳои табиӣ, пойгоҳи моддию техникӣ,
сармояи инсонӣ; 1.2.15 – Фаъолияти сармоягузорӣ ва инноватсионии ташкилот (корхонаи КАС); 1.2.17 – Логистика дар ташкилот (корхона)- ҳои КАС;
1.2.38 – Самаранокии фаъолияти бахшҳо ва корхонаҳои маҷмааи агросаноатӣ,
1.2.27 – Иқтисод, ташкилот (корхона) дар соҳаи кишоварзӣ ва ғайра.
Алоқаи мавзӯи диссертатсия бо барномаҳои давлатӣ ва илмӣ.
Мавзӯи таҳқиқоти мазкур бо стратегияи рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
давраи то соли 2030 алоқаманд аст, ҳамчунин бо Консепсияи рушди инноватсионии КАС дар давраи солҳои 2014-2020 ва бо барномаҳои дигари давлатӣ
дар соҳаи чорводорӣ муносибати қавӣ дорад.
Аҳамияти амалии натиҷаҳои бадастомада. Натиҷаҳои бадастомадаи
кори мазкурро метавон дар баланд бардоштани самаранокии танзими бозори
маҳсулоти чорводорӣ истифода бурд. Ҷанбаи муҳими таҳқиқот истифодаи
сарфакоронаи захираҳо ва афзун намудани истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ,
баланд бардоштани рақобатпазирии он дар бозор мебошад. Пешниҳодҳои дар
диссертатсия зикршуда аз тарафи мақомоти идораи сатҳҳои гуногун ҳангоми
таҳияи як қатор барномаҳо, аз он ҷумла, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давраи то соли 2030, Консепсияи рушди инноватсионии КАС
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барои давраи солҳои 2014-2020, ҳамчунин, барномаҳои давлатии соҳаи
чорводорӣ истифода шудаанд.
Аҳамияти иқтисодии натиҷаҳои бадастомада. Натиҷаҳои таҳқиқотро
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла дар вилоятҳои
Хатлон ва Суғд идораҳои кишоварзӣ ҳангоми тайёр кардани пешниҳодҳо оид
ба рушди низоми бозорҳои яклухти озуқавории ҷумҳурӣ ва такмили алоқаҳои
интегратсионӣ дар зермаҷмӯаҳои гӯштистеҳсолкунанда, дар мактабҳои олии
мамлакат ҳангоми таҳияи дастурҳои таълимӣ ва барномаҳои таълимии фанҳои
иқтисодиёти КАС, «Нарх ва нархгузорӣ», «Назария ва амалияи муносибатҳои
бозорӣ», «Ташкили истеҳсолоти кишоварзӣ», ҳамчунин дар раванди таълими
донишҷӯён, магистрҳо ва шунавандагони курсҳои фанҳои иқтисодӣ истифода
бурда метавонанд.
Натиҷаи асосии диссертатсия дар конференсияҳои илмӣ-амалии сатҳи
ҷумҳурӣ (байналмиллалӣ), семинарҳо ва мизҳои муддавари “Институти
иқтисодиёти кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии Тоҷикистон”,
“Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ”, “Донишгоҳи
техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ” ва “Донишгоҳи аграрии
Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур” дар шакли маърузаю мақолаҳо мавриди
баррасӣ ва муҳокима қарор дода шудааст.
Тасдиқкунии натиҷаҳои таҳқиқот. Мазмунҳои илмӣ ва методии
диссертатсия дар муассисаҳои гуногуни КАС-и Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқи
худро ёфтанд ва аз тарафи мақомоти танзими бозори аграрӣ истифода мешаванд.
Натиҷаҳои таҳқиқотро як қатор корхонаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ дар
шакли дастурҳо оид ба рушди муносибатҳои дохилихоҷагӣ, баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ, дар корхонаҳо ташкил
намудани хадамоти маркетингӣ, баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсоли
маҳсулоти чорводорӣ, такмили алоқаҳои муттаҳидӣ ва ғайраро истифода
намудаанд.
Ҳамчунин, натиҷаҳои таҳқиқотро Вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ
ҳангоми таҳияи пешниҳодҳо оид ба рушди низоми бозорҳои яклухти
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озуқавории кишвар, инчунин такмили алоқаҳои муттаҳидкунанда дар
зермаҷмӯъҳои гӯштистеҳсолкунанда истифода кардааст.
Саҳми шахсии унвонҷӯ аз таҳқиқи маҷмӯи бозори гӯшт ва танзими
давлатии он дар Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст. Ин имконият дод
мушкилоти танзими бозори маҳсулоти чорводорӣ аз нуқтаи назари вазифаҳои
давлатии арзёбии ҳолат ва муайянкунии дурнамои чорводории гӯштӣ мавриди
назар қарор дода шавад. Пешниҳодҳои илмию амалӣ ва дастурамалҳо ҳангоми
тартиб додани барномаҳои таълимӣ, силлабусҳо, барномаҳои кории фанҳои
иқтисоди ташкили чорводорӣ, қисмати иқтисоди чорводории гӯштӣ,
тахассусҳои иқтисоди КАС ва маркетолог, технологияи истеҳсолот, коркард
ва нигоҳдории маҳсулоти гӯштии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии самти
иқтисод истифода бурда шуданд. Аз тарафи мо модели консептуалии рушди
муносибатҳои дохилихоҷагии иқтисодӣ таҳия карда шуд, механизмҳо ва
маслиҳатҳо оид ба ҳифзи бозор ва танзими давлатии он пешниҳод гаштанд.
Инъикоси натиҷаҳои диссертатсия. Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 12
мақолаи илмӣ чоп карда шуд, ки аз он 10 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳои
тақризшавандаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба чоп
расидаанд.
Мазмуни асосии диссертатсия, ки ба ҳимоя гузошта шудааст:
– донишҳои назариявӣ ба низом дароварда шуд. Бо мақсади муайянкунии
нақши сектори аграрӣ дар рушди иқтисод, ҷанбаи таърихии танзими давлатии
истеҳсолоти кишоварзӣ ҷамъбаст карда шуд;
– методологияи таҳлил ва арзёбии сатҳи бозори гӯшт таҳия карда шуд,
усули пешгӯии конъюктураи бозор пешниҳод гардид, ки истифодаи он барои
тартибдиҳии ҷадвали пешгӯии рушди бозори гӯшт имкон медиҳад;
– омӯзиши таҷрибаи як қатор кишварҳои мутараққӣ оид ба самтҳои асосии рушди бозори гӯшт, аз он ҷумла, истифодаи чораҳои гуногуни хусусияти
муҳофизатӣ дошта, ки низоми устувори молиявиро кафолат медиҳанд, ҷорӣ
намудани воситаҳои нав ва ғайраро ошкор намуд;
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– усули ҳисобкунии нархи кафолатноки гӯшт, арзёбии рақобатпазирии истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти он пешниҳод карда шуд; методика (усул) ва арзёбии
пешниҳодгардида имконият медиҳад, ки махсусияти истеҳсолот ва истеъмолоти
маҳсулоти гӯштӣ, параметрҳои сифатии истеъмолгарон ва сохтори бозори гӯшт
аз нуқтаи назари механизми танзими нархгузорӣ таҳлил карда шавад;
– мушкилоти ошкоргардидаи механизми тақсими дотатсия ба истеҳсоли
гӯшт дар байни молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон нишон дод, ки давлат чораҳои муҳофизатии бозори гӯштро ба андозаи
зарурӣ наандешидааст;
– модели аз тарафи мо таҳиягардида оид ба рушди муносибатҳои иқтисодии дохилихоҷагӣ, ки имкон медиҳад воситаҳои ҳифзи бозори дохилӣ сари
вақт истифода шаванд, метавонад шароити рақобатпазирии фаъолияти молистеҳсол-кунандагони ҷумҳуриро дар бозори ҷаҳонӣ таъмин намояд, механизмҳои танзими бозори гӯшт ва самаранокии мақомоти назоратии бозорро
такмил диҳад, инчунин манфиатҳои истеъмолгаронро ҳимоя намояд.
Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса, рӯйхати адабиёти истифодашуда ва замимаҳо иборат аст. Диссертатсия
дар ҳаҷми 171 саҳифа омода гардидааст, 11 расм ва 30 ҷадвал дорад.
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БОБИ I. ҶАНБАҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГИИ
ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРИ ОЗУҚАВОРӢ
1.1. Асосҳои илмии ташаккули бозори озуқаворӣ
Дар иқтисоди имрӯза тавзеҳи зиёди мафҳуми «бозор» мавҷуд аст.
Иқтисодшиноси амрикоӣ Ф. Котлер бозорро ҳамчун муштаракоти харидорони
мавҷуда ва эҳтимолии молҳо муайян кардааст [66, с. 55-58].
Иқтисодшиносон Дэйвид Е. Линдсей ва Э.Д. Долан чунин меҳисобанд, ки
дар бозор чун дар ҳар гуна ҳамкорӣ одамон бо якдигар бо савдои муштарак дар
алоқа мешаванд. [33, с.306]. Ақидаи пешниҳодкардаи донишмандон Н.
Макконнелл ва С.Л. Брюс низ қобили қабул аст. Зеро онҳо қайд мекунанд, ки:
«Бозор - институт ё механизмест, ки баҳамоварандаи харидорон (намояндагони
талабот) ва фурӯшандагон (фиристонандагон)-и мол ва хизматрасониҳои
алоҳида мебошад» [82, с.234-236].
Рушди бозори аграрӣ соҳаи муроҷиати иқтисодии маҳсулоти кишоварзӣ
ва маҳсулоти коркарди он мебошад. Бозор қисмати таркибии такрористеҳсолкунии ҷамъиятӣ мебошад, ки тамоми марҳалаҳои онро бо ҳам алоқаманд
месозад. Ин марҳалаҳо дар маҷӯъ аз истеҳсол, муошират, тақсим ва истеъмол
тавассути муносибатҳои молию пулӣ идорат мебошанд. Ҳамчунин, ин алоқаҳо
талабот ва пешниҳодро муайян мекунанд.
Вобаста ба шарҳи дар боло баёншуда моҳият, нишонаҳои асосӣ, сохтори
бозори аграрӣ ва махсусиятҳои ташаккули онро мавриди назар қарор медиҳем.
Механизмҳои асосии бозор аз инҳо иборатанд: талабот, пешниҳод ва нарх. Дар
бозор вазифаи асосиро нарх иҷро мекунад. Миқдори молҳое, ки вобаста ба имкониятҳояшон харидорон бо нархи муайян дастрас мекунанд, талабот ном дорад.
Байни талабот ва нарх вобастагии байниҳамдигарӣ ва баръакс мавҷуд аст.
Талабот ин ҳамон миқдори мол аст, ки харидорон имконият доранд бо
нархи муайян дар замони муайян ба даст оранд. Ба қавли дигар, ин ҳамон
миқдори мол аст, ки харидор имконият дорад бихарад.
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Ҳамин тавр, ин талаботи қобилияти харидоридошта мебошад. Дар талабот одатан ҳар қадар нархи маҳсулот арзон бошад, ҳамон қадар он ба миқдори
зиёд харида мешавад, ё ин ки баръакси он. Талабот, ё талаботи қобилияти
харидоридоштаи аҳолӣ аз нуфузи аҳолӣ, нархҳои маҳсулоти истеҳсолшуда,
афзалияти истеъмолӣ, даромади аҳолӣ, ҳамчунин аз шароитҳои миллии
ҷуғрофӣ ва табиӣ вобаста мебошад. Барои таъмини меъёри ба саломатӣ мувофиқи истеъмоли маҳсулоти асосии озуқаворӣ пасткунии нарх бо рушди басуръати истеъмолот таъсир намерасонад.
Дар солҳои ислоҳот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмин намудани
аҳолӣ бо озуқаворӣ шароити кофӣ ба вуҷуд оварда нашуд; аз ҷумлаи чунин
маҳсулот шир ва гӯшт, ҳамчунин маҳсулоти коркарди онро номбар кардан
мумкин аст. Талабот ба маҳсулоти дорои моддаҳои истеъмолӣ ҳамеша зиёд
аст; маҳсулоти чорводорӣ яке аз махсусиятҳои асосии давраи гузариш ба
ҳисоб меравад.
Бо афзоиши даромади аҳолӣ талабот ба аксарияти маҳсулот зиёд мешавад.
Вобаста ба даромад чандирии талабот ба маҳсулоти озуқаворӣ кофӣ нест. Дар
натиҷа истеъмоли босифати маҳсулоти истеҳсоли табиӣ ба вуҷуд омадааст.
Пешниҳод молу маҳсулотест, ки соҳибкорон омодаанд бо нархи муайян
дар замони муайян ба фурӯш бароранд. Нарх ва пешниҳод байни худ бевосита
алоқаманданд. Пешниҳод на танҳо аз нархи маҳсулот, балки аз нархи маҳсулоти дигар низ вобаста аст.
Андозаи пешниҳод, ҳамчунин аз хароҷоти истеҳсолӣ вобаста аст. Самаранокии истеҳсолот ва тағйирёбии технология, истифодаи дастовардҳои илмию техникӣ, фоизҳои қарзӣ, андозҳо ва дотатсия, шумораи фурӯшанда-гон,
ҳаҷми воридоти маҳсулот, ҳамчунин тағйирёбии нарх ба ин нишонди-ҳандаҳо
дохил мешаванд. Ҳамкории талаботи бозор ва пешниҳод дар шароити рақобат
нархро то лаҳзае ба тартиб медарорад, ки баробарии нарх мутобиқи талабот ва
пешниҳод муайян карда шуда бошад. Дар ин ҳолат «имконияти қувваҳои
рақобатпазири талабот ва пешниҳоди таъини нархҳо, ки аз рӯйи ба мувозинат
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овардани (синхронизатсияи) қарор дар бораи фурӯш ва харид анҷом дода шудааст, вазифаи мутобиқунии нархҳо» номида мешавад [74, с.88].
Э. Д. Долан ва Дейвид Е.Линдсей хусусияти бозорро таҳқиқ карда қайд
намудаанд, ки «Бозорҳо иттиллоотро асосан дар шакли нарх пешниҳод мекунанд. Агар маҳсулот ё омили истеҳсол нисбатан камёфт шавад, он гоҳ нархи
он баланд мешавад. Афзоиши нарх харидорро огоҳ месозад, ки маҳсулотро
бояд сарфа кард, молистеҳсолкунандагон бошанд, дар ин маврид кӯшиш менамоянд, ки бештар маҳсулот бароранд» [32, с.176].
Дар бозори маҳсулоти чорводорӣ аз оғози ислоҳот афзоиши нарх асосан
аз равандҳои беқурбшавии иқтисод вобаста буд. Дотатсия ва ҷубронҳо барои
истеҳсоли шир ва гӯшт хеле кам шуданд. Нархҳои хариди маҳсулоти саноатӣ
ва хизматрасониҳо чандин баробар афзуданд. Дар натиҷа ташкили истеҳсолот
ва ҳавасмандкунонии меҳнат дар ҳолати душвор қарор дошт.
Пойгоҳи асосии фаъолияти бозорҳо аз инҳо иборат аст: мустақилияти
иқтисодии иштирокчиёни муносибатҳои бозорӣ; ҳуқуқ ба моликият; рақобат
дар соҳаҳои истеҳсолот ва ивазкунӣ; нархгузории озод; мавҷудияти инфрасохтори бозор; таъмини ҳуқуқии муносибатҳои бозорӣ; дахолати давлат ба механизми таъмини ҳуқуқии фаъолияти бозор.
Бозор тавассути механизми рақобат ба тақсими сарфакоронаи захираҳо
(захираҳо барои истеҳсоли молҳои барои ҷомеа зарурӣ) мусоидат мекунад; аз
ҷиҳати моддӣ ба молистеҳсолкунандагон барои таъмини талабот ва иҷрои
ҳавасмандӣ тавассути талабот шароит фароҳам меорад; ба ҳаҷм ва сохтори истеҳсолот таъсир расонда, ба расондани қарз тибқи талаботи иқтисод имконият
медиҳад. Бозор хусусияти онро дорад, ки иқтисодро аз корхонаҳои зиёновар,
пардохтнопазир, норасоии маҳсулот ва хизматрасониҳои истеъмолӣ озод
намуда, ба солимии он мусоидат менамояд. Ҳамчунин, бозор истеъмолгаронро
ба истифодаи оқилонаи маҳсулот тибқи даромад ва нархҳо маҷбур месозад.
Ҳангоми мавҷудияти маҳдуди иттиллоот бозор метавонад фаъолияти худро
муваффақона идома диҳад. Дар ин ҳолат ба нархҳои бозорӣ такя мекунад, ки
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аз он дар бораи мавҷудият ё набудани маҳсулот, миқдор ва сифат, хароҷоти
истеҳсоли маҳсулот, маҳсулоти ба истеъмолгарон манфиатовар ва даромаднок
маълумот гирифтан мумкин аст; ба тағйиротҳо зуд мутобиқ мешавад ва
натиҷаҳои дастовардҳои илмию техникиро босамар истифода мебарад; интихоби озод ва фаъолияти соҳибкорӣ таъмин мегардад [31, с.17].
Дар шароити иқтисоди бозорӣ давлат уҳдадориҳо оид ба таҳия ва ташкили иҷрои қонунгузориҳои хоҷагӣ, назорати муомилоти пулӣ, нигоҳдории
механизми бозорро ба зиммаи худ мегирад. Ҳамин тавр ҳалли вазифаҳои аз
таъсири бозор озод ба зиммаи вай мемонад, чун: истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасониҳои истифодаи умум (таълимӣ, нақлиёти ҷамъиятӣ ва хусусӣ, мудофиаи миллӣ), рушди таҳқиқоти илмии бунёдӣ, кафолати сатҳи маоши камтарин ва ғайра.
Профессор Н.А. Кучуков [72, с.68-69] ба сифати бартариҳои иқтисоди бозорӣ назар ба иқтисоди маъмурию нақшавӣ чунин пешниҳодҳоро зикр кардааст: «Бозор - ин сохтори демократии иқтисодист, ки ба молистеҳсол-кунандагон барои фурӯхтани маҳсулоти истеҳсолкарда имконияти баробар медиҳад,
ҳар як истеъмолгар (харидор) низ имконияти ба даст овардани воситаҳои баробари истеҳсолот ва предмети истеъмолиро дорад, инчунин маҳз рушди муносибатҳои бозории молию пулӣ кафолати демократикунонии муносибатҳои
иқтисодӣ дар байни корхонаҳо - молистеҳсолкунандагон ва худи корхонаҳо
мебошад».
Дар умум афкори профессорро дастгирӣ намуда, бояд иброз дошт, ки манфиатҳои зикршуда хоси иқтисоди бозории давлатҳои мутараққӣ мебошанд. Зарур аст, ки ҳолати бозорҳо дар шароити имрӯза амиқтар омӯхта шавад (маҷмуи
шароитҳое, ки дар марҳалаи муайян дар бозор ба вуҷуд меоянд).
Донишмандон дар бештар ҳолат вазъи умумихоҷагӣ, ҳолати иқтисод дар
мамлакатҳои алоҳидаи хориҷӣ, ҳамчунин вазъ дар бозорҳои захираҳои молӣ,
рақобатпазирии маҳсулот ба таносуби нархҳо, параметрҳои бозор (ҳаҷми
фурӯши маҳсулот), шароити тиҷоратии фурӯши маҳсулот ва тақсими даромадҳоро мавриди таҳқиқ қарор медиҳанд. Таъсири гурӯҳи омилҳоро ба вазъи
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бозор чунин ҷудо кардан мумкин аст: аз рӯйи давомнокии амал - ба муваққатӣ
(мавсимӣ, стихиявӣ) ва доимӣ; аз рӯйи хусусияти таъсир - ба даврӣ (навсозии
фондҳои асосӣ ва маҳсулот) ва ғайридаврӣ (тазими иқтисодиёт ва беқурбшавӣ). Таъсири онҳо дар бозорҳои махсуси дорои суръатпазирии гуногун чунин аст, ки ҳамон як омил дар ҳамон бозор дар лаҳзаҳои гуногуни замон таъсироти гуногун расонда метавонад.
Дар умум бозор дорои сохтори мураккаб аст, бинобар ин, зарурати
таснифи он ба миён меояд. Объектҳо дар бозорҳои хариду фурӯш тасниф
мешаванд (бозори мол, хизматрасонӣ ва иттиллоот, бозори сармоя ва бозори
қувваи корӣ); аз рӯйи аломатҳои ҳудудӣ (бозорҳои маҳаллӣ, бо махсусиятҳои тақсимоти ҳудудию маъмурӣ, бозорҳои миллӣ ва бозорҳои ҷаҳонӣ);
аз рӯйи хусусияти фурӯш (яклухт ва чакана); аз рӯйи соҳа (автомобилӣ,
хӯрокворӣ ва ғайра).
Бозори маҳсулоти чорводориро ба сифати объекти хариду фурӯш ҳамчун
бозори мол, вобаста ба нишонаҳои ҳудудӣ бошад, ҳамчун минтақавӣ тасниф
кардан мумкин аст. Муҳим он аст, ки ба таснифоти бозорҳо аз рӯйи рақобати
бозор назар дӯхт. Донишмандон К.Л. Макконнелл ва С. Л. Брюс чор шакли
бозорро ҷудо кардаанд: 1) бозоре, ки дорои рақобати соф аст; 2) бозоре, ки
рақобати монополистӣ дорад; 3) бозори олигополӣ; 4) бозоре, ки дорои монополияи тоза аст [72]. Ин намудҳоро мо ба бозори маҳсулоти чорводорӣ мутобиқ мекунонем (ҷадвали 1).
Бозоре, ки рақобати тоза дорад, фаъолияти худро бо ширкатҳои зиёд бо
маҳсулоти стандартӣ ва адами назорати нархи маҳсулот ба роҳ мемонад. Ба
чунин модели бозор хоҷагии қишлоқ дахл дорад (аз он ҷумла истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ). Бозори воситаҳои истеҳсолӣ барои хоҷагии қишлоқро ба шакли бозори олигополистӣ дохил намудан мумкин аст, бозоре, ки нархҳоро дар
худ назорат мекунад ва дорои имконияти маҳдуди ҳамкорӣ мебошад. Эҳтимол
дар байни онҳо шартномаи махфӣ мавҷуд аст. Ҳамин тавр молистеҳсолкунандагони маҳсулоти чорводорӣ дар байни самтҳои монополистии I ва III-и
соҳаи КАС ҷой дода шудаанд.
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Ҷадвали 1 - Нишонаҳои хоси ҳар чор модели асосии бозор
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Аломатҳои хос
шарти во- рақобати
теъдоди намуди
назорати
ридшавӣ
ғайринамунаҳо
фирмаҳо маҳсулот
нарх
ба соҳа
нархӣ
Бозори
Миқдори СтанҶой надорад Хеле осон Мавҷуд
Хоҷагии
рақобати баландта- дарти-кунест
қишлоқ
соф
рин
нондашуда
Бозори
Зиёд
ДиффеБаъзан,
нисбатан Таваҷҷуҳи Савдои чарақабати
ренсия-ку- аммо дар до- осон
бештар ба кана, кормонопононда
ираи хеле
реклама,
хонаи корлистӣ
танг
нишони
кард
тиҷоратӣ,
тамғаҳо
Бозори
Чанд
СтанАлоқаман- Мавҷуди- Хеле паҳн- Истеҳсололигопо- адад
дарти-ку- дии маҳдуд; яти садҳои шуда,
кунандалистӣ
нондазиёд дар ҳо- муҳим
махсусан
гони восишуда ё
лати муомиҳангоми
таҳои исдиффелоти махфӣ
дифферен- теҳ-солот,
ренсия-кусиякунонии корхонаҳои
нонда
маҳсулот
агросервис,
савдои
яклухт
Бозори
Ду
Бесобиқа: Бештар
Маҳкам- Рекламаи
Муасмонопоивазкукарда
алоқа бо
сисаҳои
лияи тоза
нандаҳои
ташкимаҳаллии
наздик нелотҳои
истифодаи
станд
ҷамъиятӣ
умум
Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёти илмӣ ва методӣ таҳия карда
шудааст
Моделҳои
бозор

Монополияи пурра ё тоза ин бозорест, ки дар он як ширкат фурӯшандаи
ягонаи маҳсулот ё хизматрасонӣ мебошад. Чунончи, ба сифати монополияи
табиӣ истеҳсолкунандагони нерӯи барқ (истгоҳҳои барқӣ) баромад мекунанд.
Дар адабиёти иқтисодӣ дар муқоиса бо бозори рақобати соф бо «рақобати
комил», бозори моделҳои 2, 3 ва 4 «рақобати нокомил» номида мешавад.
Имрӯз рақобати байнисоҳавӣ ба гузарондани сармоя аз як соҳаи қафомонда
(хоҷагии қишлоқ) ба соҳаи даромаднок (коркард, тиҷорат) водор мекунад, дар
натиҷа дар хоҷагии қишлоқ ихтисори истеҳсолот ба амал меояд, дар бозор бошад,
ба ашёи хом ва маҳсулоти кишоварзӣ талабот кам мешавад.
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Бояд қайд кард, ки азбаски ислоҳоти иқтисодии КАС бевосита дар
минтақаҳо ба амал бароварда мешавад, рушди истеҳсолот, ташкили
инфрасохтори бозор бо назардошти махсусияти он бояд анҷом пазирад.
Инкишофи бозор дар ду самти ба ҳам алоқаманд бояд мавриди назар қарор
дода шавад: ҳам дар самти озуқаворӣ ва ҳам дар ҳудудӣ.
Бозорҳо дар асоси қонунҳои иқтисоди бозорӣ ва механизмҳои танзими
давлатӣ амал мекунанд. Ҳар яки онҳо вобаста ба махсусияти минтақавӣ,
алоқаҳои нақлиётӣ, хароҷоти истеҳсолот, ҳосилнокии хок ва як қатор омилҳои
объективии дигар махсусиятҳои худро доро мебошанд.
Дастгирии рушди босамари бозор дар соҳаи муроҷиат ба ташкили
имкониятҳои баробар барои ташаккули бозор ва сохторҳои бозорӣ мусоидат
менамояд. Дар соҳаи ивази маҳсулоти КАС бозори аграрӣ ҳамкории иқтисодиро
инъикос менамояд ва танзимгари он мебошад. Бозорҳои аграрӣ аз бозорҳои
минтақавӣ ва махсусонида иборатанд. Ба намуди якум бозорҳои маҳаллии
яклухту чакана (ба мафҳуми бозорҳои Шарқ), ноҳиявӣ, яклухти хурд ва шаҳрӣ
дохил мешаванд. Бозорҳои байниминтақавӣ ивази ашё ва маҳсулоти кишоварзро
дар байни минтақаҳо таъмин мекунанд, зеро онҳо дорои маҳсулоти истеҳсолии
ягона намебошанд. Бозорҳои гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ба бозорҳои
махсусгардонидашуда монанданд. Онҳо имконият медиҳанд, ки маҳсулоти
алоҳидаи истеъмолӣ дар ҷойи муайян ҷамъ оварда шавад. Бозорҳо тамоми сол
аҳолиро бо озуқаворӣ таъмин мекунанд, ҳамчунин онҳо молистеҳсолкунандагонро бо захираҳои техникӣ таъмин менамоянд.
Вазифаҳои бозори аграрӣ аз инҳо иборат аст: ҳавасмандкунии истеҳсолот,
дар асоси ҳавасмандии байниҳамдигарии истеҳсолкунанда, фурӯшанда ва
харидори яклухту чакана коркард кардан ва фурӯши маҳсулоти коркардшуда; кам
кардани хароҷоти истеҳсолот барои воҳиди маҳсулот; таъмини баландбардории
сифати маҳсулот ва истифодаи дастовардҳои пешрафти илмию техникӣ. Ба
андешаи профессор В. Сидоренко бозорҳои истеҳсолоти кишоварзиро ба чунин
бозорҳо тақсим кардан мумкин аст: молиявӣ, қувваи корӣ, замин, сармоя,
озуқаворӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ, ҳамчунин инфрасохтори онҳо [140, с. 52].
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Ин ақида ба андешаи П. Парамонов хеле наздик аст, зеро донишманди дувум
ба таркиби бозори аграрӣ бозорҳои зеринро дохил кардааст: бозори молия; бозори
қувваи корӣ; бозори воситаҳои моддию техникӣ; бозори кор ва хизмат; бозори
замин; бозори агрохӯрокворӣ ва инфрасохтори бозор [118, с. 63].
Бояд қайд кард, ки бозори молия дар Тоҷикистон нокифоя тараққӣ кардааст.
Солҳои охир маблағузории маҷмуи агросаноатӣ чандин баробар кам шуд, аммо
сармоягузорони инфиродӣ ба ғайр аз иштирок дар соҳаи ашё хоҳиши ширкат дар
сектори воқеии иқтисод надоранд. Бозори коғазҳои қиматнок тамоман рушд
намеёбад. Ба ҳамаи ин, сабаби зиёноварии истеҳсолоти ватании хоҷагии қишлоқ
ва коҳишёбии коғазҳои қиматноки корхонаҳои КАС дар бозори дувум мебошад.
Воситаҳои истеҳсолот дар бозор соҳиби сохтори худ мебошанд. Дар
натиҷаи ин истеҳсолгарони воситаҳои истеҳсолот дар бобати нархҳои молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ ҳуқуқи ҷорӣ кардани сиёсати худро ба
даст овардаанд. Нархҳои захираҳои моддию мехникӣ дар муқоиса бо маҳсулоти хоҷагии қишлоқ баланд шуданд. Ин ба пастшавии басуръати даромади
истеҳсолгарони хоҷагии қишлоқ оварда мерасонад. Бозори қувваи корӣ ҷиҳати
асосӣ истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад. Омилҳои асосие, ки ба бозори қувваи
корӣ таъсир мерасонанд, ин номувофиқ омадани мавсими кор бо мавсими истеҳсолӣ, ҳамчунин мавсимӣ будани истеҳсолот мебошад.
Аксари мардуме, ки ба хоҷагии қишлоқ машғуланд, дар натиҷаи бекор
мондани корхонаҳои кишоварзӣ бо қувваи 50-60%-ашон фаъолият мекунанд,
натиҷаи ин ихтисори назарраси коргарон ва бекорӣ дар деҳот мебошад.
Солҳои охир шумораи онҳое, ки дар деҳот ба хоҷагии ёрирасони худӣ
машғуланд, хеле афзудааст. Имрӯз алҳол бозори замин ташкил нашудааст,
зеро аксари коргарони корхонаҳои кишоварзӣ сокинони деҳотанд ва онҳо
соҳибони ҳиссаи заминанд, аммо онҳо молики пурраи замин нестанд ва имкони хариду фурӯши заминро надоранд. Дар бозори кор ва хизматрасонӣ
бошад, махсусиятҳои кори бозори воситаҳои истеҳсолотро мушоҳида кардан
мумкин аст. Солҳои охир дар натиҷаи хусусигардонии корхонаҳои агросервис
аз тарафи давлат ва молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ назорати онҳо
ғайриимкон гаштааст.
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Бозори агрохӯрокворӣ (молӣ) се сектори бозорро дар бар мегирад: бозори
маҳсулоти кишоварзӣ, бозори ашёи хоҷагии қишлоқ ва бозори озуқаворӣ [145,
с. 26-41].
Сохторҳои мавҷуда ва бозорҳои маҳсулоти кишоварзии ҷумҳуриро
таҳлил карда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки онҳоро метавон дар ду самт
тақсим намуд: фурӯш аз рӯйи алоқаҳои бевосита ва бозори муташаккил. Дар
натиҷа нақшаи сохтори бозори маҳсулоти кишоварзиро дар чунин шакл тасаввур кардан мумкин аст:
БОЗОРИ МАЊСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ

Фурўш бо алоќаи бевосита

Бозори муташаккил
Бозори яклухти
озуқаворӣ
Базањои яклухти
озуқаворї

Савдои
фирмавї

Бозорњои махсусгардонида

Бозорњои универсалї

Бозорњои чаканафурўшї

Бартерї

Биржањо
Байниминтаќавї, минтаќавї, мањаллї

Ауксионњо,
ярмаркањо

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши таҷриба ва адабиёти илмию методӣ
таҳия карда шудааст.

Расми 1. Сохтори бозори маҳсулоти кишоварзӣ
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Дар сохтори бозори маҳсулоти кишоварзӣ бозорҳои истеҳсоли гӯшт ва
маҳсулоти гӯштӣ ҷойи махсусро ишғол мекунанд. Дар амал онҳоро ба бозори
гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ҷудо кардан мумкин аст. Вобаста ба аҳамият ва самти
коркард онҳоро ба чанд намуд метавон ҷудо намуд. Махсусиятҳои истеҳсоли
гӯшти тоза ва маҳсулоти гӯштӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (расми 2).

БОЗОРИ ГЎШТ ВА МАЊСУЛОТИ ГЎШТЇ

Бозори гўшти тоза

Гўшти гов
Гўсфанд
Буз

Бозори мањсулоти
гўштї

Сатњи аввали коркард (бозори мањсулоти гўштї)

Сатњи дуввум

Паранда

Асп
Дигар
намуди гўшт

Сатњи олї
Дигарњо

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёти илмӣ таҳия карда шудааст.

Расми 2. Махсусиятҳои истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Ҳангоми таҳлили бозори озуқаворӣ масъалаи заминаҳои махсуси
ташаккул ва рушди бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро бо назардошти мавқеи
ҷойгиршавию ҷуғрофии чорводории гӯштӣ, имкониятҳои иқтидорҳои табиию
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захиравӣ, шароити иҷтимоию иқтисодии рушди онҳо ва дигар омилҳои
минтақаҳои кӯҳӣ, байникӯҳӣ (водиҳо), доманакӯҳҳо ва ҳамвориҳои ҷумҳуриро, ки
дар он ҷо имкони рушди чорвопарварии гӯштӣ ва баланд бардоштани
самаранокии он мавҷуд аст, набояд аз назар дур монд. Дар бораи сохтор,
заминаҳои табиию захиравӣ, иҷтимоию иқтисодии ташаккул ва рушди бозори
гӯшт ва маҳсулоти гӯштии мамлакат маълумоти расми 3 далели кофист.

МАХСУСИЯТҲОИ БОЗОРИ МАҲСУЛОТИ ГӮШТӢ

Бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ

Бозори
гӯшти тоза
- гӯшти гов
- гӯсфанд
- буз
- паранда
- асп
- намудҳои дигари гӯшт

Бозори маҳсулоти гӯштӣ
- сатҳи якуми коркард (бозори маҳсулоти
гӯшти хом);
- сатҳи дувуми коркард (бозори нисбатан якхелаи маҳсулот бо дараҷаи пасти коркард);
- коркарди сатҳи олӣ (ташаккули маҳсулоти
ғайриякхелаи гӯштӣ);
- хизматрасониҳои (сервисҳои) хӯроквории
гӯштӣ (хӯроки умумӣ)

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши таҷриба ва адабиёти илмию методӣ
таҳия карда шудааст.

Расми 3. Рушди бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар мамлакат
Чӣ тавре ки аз маълумоти расми 3 мушоҳида мешавад, вобаста ба
махсусиятҳои истеҳсол ва коркард бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро ба ду
гурӯҳ ҷудо намудан мумкин аст: 1) Бозори гӯшти тоза (ҳамчун ашё); 2) Бозори
маҳсулоти гӯштӣ. Дар амал дар байни ин ду гурӯҳи бозор алоқаи зич мавҷуд аст.
Ҳамчунин дар байни сатҳи якуми коркард ва дувуми коркард алоқамандӣ ҷой
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дорад. Сохтори бозори озуқаворӣ аз сохтори истеҳсоли гӯшт, хусусан маҳсулоти
гӯштии корхонаҳо вобаста аст. Аз сохтори бозори озуқаворӣ самаранокии
истеҳсолот вобаста мебошад.

СОХТОРИ БОЗОРИ ОЗУҚАВОРЇ
Заминањои ташаккули бозори минтаќавии гўшт ва мањсулоти гўштї
Мављудияти
иќтидорњои табиию захиравї

Љойгиршавии
љуѓрофї

Шароитњои
иќтисодию
иљтимої

Рушди
хољагии
дењот

Фаъолияти бозори
гўшт ва мањсулоти
гўштї

Махсусиятҳо
Инфрасохтори
мукаммал, наздикї ба сарчашмањо
ба ѓайр аз чорво,
бозори озуқаворї
ва корхонањо ба
ѓайр аз коркарди
хос

Мављудияти захирањои замин,
саноати хўроки
чорво, механизмњои бењтарини равандњои мењнатї

Махсусиятњои захирањои мењнатї,
сатњи баланди
кадрњои олитахассус, шароити хуби
иљтимоию иќтисодї, таъминоти
молиявии дењот

Шаклњои босамари хољагидорї, сатњи
баланди тахассус, рушди
инноватсионї

Мавҷудияти пешнињод, талабот,
ќобилияти харидорї, теъдо-ди
зиёд, раќобатпазирї, механизми
босамари нигоњдорї

Субъектњои бозори гўшт ва мањсулоти гўштї
Истењсолкунандагони гўшт ва
мањсулоти гўштї

Коркарди саноатї

Нигоњдорї,
фиристодан

Муассисањои
савдо

Соњаи бонкї,
маркетинг

Истеъмолкунандагони гўшт ва мањсулоти гўштї
Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси таҷрибаи истеҳсолӣ ва омӯзиши адабиёти илмӣметодӣ таҳия карда шудааст.

Расми 4. Сохтори бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
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Дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ маҳсулот ба фурӯш бароварда мешавад,
дар бозори ашёи хом, инчунин, дар соҳаи саноат бо мақсади коркард ашёи хом
истифода мешавад, аз ҷумла барои ин ба бозори ғалла, шир, чорво ва ғайра
эҳтиёҷ пайдо мешавад. Бозори озуқаворӣ талаботи харидоронро бо маҳсулоте
таъмин мекунад, ки баъди коркарди ашё ба даст омадааст (дар бозорҳои
маҳсулоти ширӣ, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ва ғайра). Дар бозори маҳсулоти
кишоварзӣ ва ашё маҳсулоти чорводорӣ фурӯхта мешавад (сохтори вазифавӣ ва
алоқа дар бозори маҳсулоти чорводорӣ). Сохтори вазифавӣ ва алоқа дар бозори
минтақавии маҳсулоти чорводорӣ дар расми 5 нишон дода шудааст.

Корхона оид ба
ташкили кашондан

Истеҳсолгарони
маҳсулоти чорво
(корхонаҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои
аҳолӣ ва деҳқонӣ
(фермерӣ)

Ташкили савдои
чакана (мағозаҳо)

Ташкили савдои
яклухт (ярмаркаҳо,
биржаҳо, бозорҳои
яклухти шаҳрӣ ва
ноҳияӣ)
Маркази стандартизатсия ва сифати

маҳсулот

Корхонаи коркард
Корхонаи
таъмирию техникӣ

Корхона оид ба истеҳсоли чорвои
зотӣ (заводҳо, совхозҳо, фермаҳо)

Ташкилотҳои молиявию қарӣ
(бонкҳо, марказҳои молиявию
ҳисобкунӣ)

Корхона - истеҳсолкунандагони воситаҳои
истеҳсолот ва хизматрасонӣ

ХАДАМОТИ БОЙТОРИЮ ЗООТЕХНИКӢ

ВАЗИФАҲОИ ХИЗМАТРАСОНӢ

Корхона оид ба
ташкили нигоҳдории маҳсулот

ВАЗИФАИ ИВАЗКУНӢ ВА ДИГАР ВАЗИФАҲОИ ЁРИДИҲАНДА
Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши адабиётҳои илмӣ ва манбаҳои онҳо таҳия
карда шудааст.

Расми 5. Сохтори вазифавӣ ва алоқа дар бозорҳои
маҳсулоти чорводории Ҷумҳурии Тоҷикистон
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Эҳтимолияти гирифтани даромад аз соҳаҳое, ки тамоми сол маҳсулот истеҳсол мекунанд, бештар аст. Аз ин рӯ, ба даст овардани маҳсулоти чорводорӣ
дар давраи гузариш назар ба соҳаҳои дигари хоҷагии қишлоқ бартарии иқтисодии он мебошад.
Раванди истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ ба маҳсулоти ниёзи аввалия
дохил мешавад, аз ин рӯ, новобаста аз вазъи сиёсию иқтисодӣ назар ба дигар
маҳсулот ҳамеша зарурият ва хатари азбайнравиаш мавҷуд нест.
Чорводорӣ дар эҳёи истеҳсолот дорои мушкилот мебошад. Ихтисор ё кам
кардани саршумори чорво оқибатҳои нохуш меорад, зеро дар оянда онро
барқарор намудан душвор аст.
Соҳаи чорводорӣ дар муқоиса бо соҳаи заминдорӣ ҳангоми тағйирёбии
ҳаҷми истеҳсолот чандирии бештарро соҳиб аст. Ин имкон медиҳад бо захираҳои мавҷуда осонтар ҳолати худро тағйир дод ва андозаи муносиби нисбатан
босамари соҳаро пайдо намуд.
Чорводорӣ ҳангоми зарурат метавонад шумораи бештари қувваи кориро
«фурӯ» барад, дар он ҳолате, ки хароҷоти он дар соҳаҳои дигар ба вуҷуд меояд.
Аз ин рӯ, нигоҳдории соҳаҳои чорводорӣ дар давраи гузариш мувофиқи
мақсад мебошад.
Бояд қайд кард, ки ба рушди соҳибкорӣ дар соҳаи хоҷагии қишлоқ
таъмини нокифояи соҳибкорон бо воситаҳои моддӣ ва пулӣ, омодагии нокифояи
касбии онҳо, соҳаҳои I ва III КАС, ҳамчунин аз тарафи давлат арзёбии дуруст
наёфтани чунин фаъолият, халал мерасонанд.
Ғайр аз ин, профессор П.Ф. Парамонов [118, с. 165-169] ҳолатҳои зеринеро,
ки вазъи соҳибкорони истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзиро дар бозор душвор мекунанд, ҷудо намудааст: рақобат барои аксарияти соҳибкороне, ки
маҳсулоти кишоварзӣ истеҳсол мекунанд, хеле пурқувват аст ва мавқеи ҳар яки
онҳо дар бозор хеле суст аст:
– истеҳсолгарони

маҳсулоти

кишоварзӣ

бо

хароҷоти

ҳамешагие

алоқаманданд, ки вобаста ба ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолшуда тағйир намеёбад,
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аммо ба бадшавии вазъи молиявию иқтисодӣ ва пастшавии истеҳсоли маҳсулот оварда мерасонад;
– бо сабаби давомнокии раванд ва раванди мунтазами биологӣ ба истеҳсолгарони хоҷагии қишлоқ зуд мутобиқ гаштан ба талаботи бозор хеле душвор аст;
– аз сабаби мавсимӣ будани хусусияти истеҳсолот истифодабаранда наметавонад ба пуррагӣ маҳсулотро гирад, ки ин муваққатан ба баланд шудани
нархи бозор оварда мерасонад;
– баъзе молистеҳсолкунандагон аз марказҳои калон ва ҷойи нигоҳдории
он дуртар кор мекунанд, дар натиҷа ин имкон намедиҳад, ки коркарди маҳсулоти кишоварзӣ тибқи талабот анҷом дода шавад.
Аз ин бармеояд, ки молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ барои
иҷрои фаъолияти истеҳсолӣ мустақилияти пурра бояд дошта бошанд ва баробари
ин барои ба фурӯш баровардани маҳсулоти худ дар бозор ба онҳо имконияти
озод фароҳам бошад, ҳамчунин дар ҳудуди ҷумҳурӣ ба фаъолияти хариду фурӯш
машғул шаванд; бо молистеҳсолкунандагони дигар дар бозор озодона рақобат
намоянд; имкони ба бозори беруна баромадан дошта бошанд; барои иҷрои
фаъолияти худ сари вақт аз давлат ба андозаи зарурӣ дастгирӣ ёбанд.
Асоси ин механизм аз таъини алоқаҳои наздики хоҷагӣ ва ташкили танзими давлатии истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ бо назардошти талаботи истеъмолӣ иборат мебошад.
Фурӯши маҳсулот тавассути бозор ташкили инфрасохтори бозорро дар
асоси ҳамгироии муассисаҳои давлатӣ, корхонаҳои тиҷоратӣ, ташкилоту хадамоти машғул ба ҷараёни маҳсулот, хизматрасонӣ, пул, коғазҳои қиматнок, қувваи кориро талаб менамояд.
Ба он бозорҳои маҳаллӣ ва шаҳрии чаканафурӯшӣ, ташкили ярмаркаҳо,
ауксионҳо, биржаҳои фондӣ ва меҳнатӣ, ширкатҳое, ки иштирокчиёни рақобатро бо иттиллооти бозор таъмин мекунанд, хадамоти маркетингӣ, муассисаҳои
нақлиётие, ки ба алоқаи байни фурӯшандагон ва харидорон мусоидат мекунанд, ҳифзи маҳсулот, сифат ва камшавии талафотро таъмин месозанд, дохил
мешаванд.
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Ҳангоми ташкили бозорҳои яклухти маҳсулот ба эътибор гирифтани
махсусияти ҳар минтақа муҳим аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон хоҷагии
қишлоқи рушдёфтаи гуногунтарз бо шаклҳои хоҷагидорӣ ва моликиятии гуногун
ба вуҷуд омадааст. Аз ин рӯ, корхонаҳо ва хоҷагиҳои фермерӣ ба бозори фурӯш
эҳтиёҷ доранд. Ташкили бозорҳои озуқавории яклухт ба фурӯш гузоштани
маҳсулоти хӯроквории онҳоро осон менамояд.
Бозорҳои яклухт, бозорҳои рушдёфта, биржаҳо тавассути алоқаашон бо
молистеҳсолкунандагон ва истеҳсолкунандагони ашёи хом имкон фароҳам
меоранд, ки корхонаҳои коркард то андозае аз монополизми хоси худ дур
бошанд. Даромади ҳар як иштирокчии истеҳсолоти ҷамъиятӣ дар соҳаи муомилот ба вуҷуд меояд. Дар ин ҳолат шарти муҳимтарини самаранокии истеҳсолот
азхудкунии ҳиссаи зарури он мутаносибан бо ҳиссаи хароҷоти меҳнати зинда ва
ё гузашта аз тарафи истеҳсолкунандагон мебошад. «Соҳибкори инфиродӣ даромади соҳибкорӣ, яъне ҳамаи даромадро, ба ғайр аз андозҳо ва пардохтҳои
давлатӣ соҳиб мешавад. Саҳҳоми ҷамъияти саҳҳомӣ дорандаи дивидентҳо, яъне
даромадҳо аз ҳаҷми маблағи асосӣ (меҳнати гузашта) мебошад. Дар рушди истеҳсолот дивиденд нақши калон дорад ва ин танҳо дар ҳамон ҳолат имконпазир
аст, ки он сармояи тахминан баробари гузошташуда ба ҳама гуна соҳаи фаъолияти соҳибкориро дошта бошад» [60, с. 98-104].
Коргар тибқи ҳиссаи гузоштаи меҳнатиаш музди кор мегирад. Вазифаи
давлат аз болои корфармоён назорат кардан аст, то сатҳи маош (тибқи хароҷоти зарурии меҳант) ба коргар имконият диҳад, ки оилааш бо тарзи ҳаёти
муътадил таъмин бошад. Дар соҳаи хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ имрӯз сатҳи
пасти музди кор ҳукмрон аст. Сабаби асоси он пастравии истеҳсолот, нобаробарии нархҳо ва беқурбшавӣ мебошад.
Дар қатори вазифаҳои муҳимтарин дар самти идора ва муайян кардани
самти кори бозор барои таъмини талаботи харидорон мебошад. Ин вазифаро
бо ёрии низоми маркетинг ҳал кардан мумкин аст.
Бо назардошти гуфтаҳои боло бояд қайд кард, ки ҳангоми ташкили бозори минтақавӣ таваҷҷуҳро ба самтҳои зерин бояд равона кард:
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– тибқи шароитҳои аниқ ва махсусиятҳои минтақа ташкил намудани инфрасохтори бозор;
– бо назардошти шароити аниқи минтақа, аз он ҷумла пурзӯр намудани
нақши давлат ташаккул ва такмил додани механизми иқтисодии бозор;
– баланд бардоштани нақши молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқи
ҳамаи шаклҳои моликият ва хоҷагидорӣ дар бозор;
– инкишоф додани низоми маркетинг- танзимгари муҳимтарини истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот.
1.2. Маҳаки барқарории бозори гӯшт ва маҳсулоти гуштӣ
Яке аз шартҳои асосии таъминкунандаи самаранокии фаъолият дар сектори аграрӣ мавҷудияти механизми танзими равандҳои дар он рӯйдода мебошад. Механизми танзим аз механизми бозорӣ ва механизми танзими давлатӣ
иборат аст.
Дар адабиёти иқтисодии классикии ғарбӣ ба ғайр аз баъзе ҳолатҳои махсус бозор худтанзимкунанда дониста шудааст. Механизми худтанзимӣ
миқдори номаҳдуди иштирокчиёни рақобати дастрасии озод ба бозор ва баромадан аз онро дар бар мегирад; ҳамчунин аз таҳарруки захираҳо; мавҷудияти
ҳаҷми пурраи иттиллооти бозорӣ иборат аст. Илова ба ин, худтанзимгарии бозор ба ташаккули бозорӣ «ваҳшӣ» оварда мерасонад.
Имрӯз дар бораи худтанзимгарии бозори аграрӣ дар адабиёти иқтисодии
хориҷӣ маълумоти зиёд дода нашудааст. Истеҳсолоти кишоварзии мамлакатҳои хориҷӣ тавассути дахолати фаъолонаи танзими давлатӣ ба натиҷаҳои
баланд ноил гаштааст.
Соли 1933 дар ИМА қонуни аввалин оид ба дастгирии нархҳои фермерӣ
ва даромадҳо қабул шуда буд. Ҷ. Ул. Гэлбрейт - иқтисодшиноси маъруфи
амрикоӣ дар ин бора қайд кардааст: «Дахолати давлат баҳри манфиатҳои
хоҷагии қишлоқ - фароҳам овардани технологияи хоҷагии қишлоқ, дастгирии
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нархҳои хоҷагии қишлоқ баҳри ҳавасмандсозӣ ва ҳифзи сармоягузорӣ, субсидия барои дастгирии методҳои нав, барои рушди муносиби хоҷагии қишлоқ,
ҳифз ва ҳавасмандии маблағгузорӣ барои нигоҳдории нархҳои ёрии моддӣ
аҳамияти калон дорад. Дар ҳолати мавҷуд набудани чунин чораҳо воридоти
маҳсулоти озуқаворӣ нопурра ва арзиши аслӣ хеле баланд мебуд. Дар натиҷаи
чораҳои давлатии андешида рушди хоҷагии қишлоқ дар мамлакатҳои аз
ҷиҳати саноатӣ пешрафта хеле қаноатбахш мегардад. Агар дахолат накардани
давлат ба рушди хоҷагии қишлоқ нокифоя мебуд, дар шароити имрӯз ин боиси
хавотирӣ мегашт» [31, с. 44-51]. Дар мамлакатҳои рушдёфта чунин механизми
танзим чораҳои зеринро дар бар мегирад: маҳдудияти дастрасии шаҳрвандон барои ба роҳ мондани истеҳсолоти кишоварзӣ; танзими ҳаҷми истеҳсолот ва сифати маҳсулот; истифодаи нархҳои танзимшавандаи маҳсулот бо мақсади
таъмини фоидаи камтарин; дастгирии молиявию қарздиҳӣ ба молистеҳсолкунандагон; андозбандии имтиёзнок; ҳифзи иҷтимоии коргарони кироя.
Дар ИМА дар қонун «Дар бораи фермерҳои ИМА» [33, с. 63-69] омадааст, ки: «Конгресс рушд ва равнақи хоҷагии қишлоқро ҳамчун шарти зарурии
мавҷудияти давлат мавриди назар қарор дода, бо дарки талаботи афзояндаи
деҳот ба маблағгузорӣ сиёсати ташкили низоми кооперативии қарздиҳии фермериро бо мақсади баланд бардоштани сатҳи зиндагӣ ва даромади фермерҳои
амрикоӣ тавассути таъмини кредити устувор, кофӣ ва конструктивӣ ба роҳ
мондааст...».
Дар қонуни дигар «Дар бораи танзими савдо дар соҳаи хоҷагии қишлоқи
ИМА» зикр шудааст [31, с. 34-45]: «Конгресс сиёсати ҳамкорӣ бо савдои босамари маҳсулоти кишоварзиро бо мақсади он ки хоҷагии қишлоқ дар мавриди
иқтисодиёт бо дигар соҳаҳои саноат дар як сатҳ бошад, амалӣ месозад».
Дар Олмон Қонун «Дар бораи «Дар бораи хоҷагии қишлоқи Олмон»
қабул шуда буд, ки дар он шароити иқтисодии такрористеҳсолкунии хоҷагии
қишлоқ ба саноат мувофиқ гардонда шуд. «Ҳамчун вазифаи стратегии давлат
он масъалаҳои таъмини аҳолӣ бо азуқаворӣ, маҳсулоти мевагӣ, дар зарурат
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бошад, ташкили фондҳои озуқаворӣ, ҳамчунин истифодаи ҳамаи маҷмуи
ҳавасмандии иқтисодӣ ва дастгириро бояд баррасӣ намояд, масъалаи озуқавориро таҳти вобастагии давлатҳои сеюм нагузорад» [30, с. 111-119].
Ҳангоми барқарории бозори аграрӣ як қатор махсусиятҳои истеҳсолоти
кишоварзиро бояд ба ҳисоб гирифт, ки намегузоранд ба умеди амали стихиявии бозор бошанд.
Иқтисодшиноси амрикоӣ К. Грей дар фаъолияти бозори аграрӣ «норасоӣ»-ҳои зеринро ҷудо мекунад:
– бо сабаби рушди ҳосилнокӣ ҳангоми қонеъгардонии талабот афзоиши
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба пастшавии басуръати нарх оварда мерасонад, зеро талабот ба маҳсулоти озуқаворӣ кам тағйир меёбад;
– чандирии манфии нархи маҳсулоти озуқаворӣ вобаста ба пешниҳод бузург аст, ки ин сабаби шикасти оммавии истеҳсолкунандагон мегардад;
– чандирии пасти талабот ба хӯрокворӣ вобаста ба даромади истеъмолгарон ва нархҳои маҳсулоти озуқаворӣ;
– пасту баландшавии на он қадар маълуми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ;
– зарурати ҳифзи истеҳсолоти дохилӣ аз воридоти маҳсулот аз мамлакатҳое, ки хароҷоташон кам аст, ё баръакс, дастгирии содироти маҳсулоти
худӣ ба бозори берунӣ;
– зарурати қабули мунтазами озуқаи зарурӣ ба ҳамаи гурӯҳҳои иҷтимоӣ;
– ҷудошавии хеле зиёди шароити таббиию иқтисодӣ дар хоҷагии қишлоқ;
– эҳтимолияти аз муомилоти хоҷагии қишлоқ баромадани як қисм заминҳо, ки вазъи экологиро номусоид, истеҳсоли маҳсулоти озуқавориро кам
ва нархи онҳоро баланд мекунад, дар натиҷа оқибатҳои манфии иҷтимоӣ ба
миён меорад [29, с.37-43];
– вазъи имрӯзаи бозори аграрӣ натиҷаи таъсири омилҳои муайянкунандаи
таъсири манфӣ ба оқибати иҷтимоию иқтисодӣ ҳангоми гузариш ба бозор мебошад;
– қарорҳо оид ба устувории макроиқтисодии сиёсати пулӣ;
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– тезондани сунъии хоҷагиҳои фермерӣ ҳамчун корхонаҳои калон;
– аз сабаби дар бозор мавҷуд будани монополия иқтисод ба гузариш ба
бозори ҳозиразамон омода набуд.
Истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар байни ду монополия
монда буданд: аз як тараф, монополистони соҳаи 1 КАС амал мекунанд, аз тарафи дигар, саноати коркард, шабакаҳои маҳсулоттайёркунӣ, савдои яклухт.
Дар натиҷа фарқияти нархҳо барои истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва хоҷагии
қишлоқ афзуд. Омода набудан ба бозори ҳозиразамон дар набудани инфрасохтори зарурӣ низ ифода ёфт (биржаҳо, бозорҳои яклухт). Дар натиҷа «бозори сиёҳ, чайқовбозор, ваҳшӣ» бо иштироки ҳокимияти монополии миёнравон ва ҷаллобон ба вуҷуд омад [84, с. 156-159].
Ҳамчунин ба ин камшавии қобилияти харидорӣ ба талабот ва аз тарафи
аҳолӣ кам шудани миқдори истеъмоли озуқавориро, ки дар натиҷаи пардохтнопазирӣ, нокифоягии таъмини ҳуқуқӣ, камшавии захираи озуқаворӣ, канда
шудани алоқаҳои байни минтақавӣ ва байнидавлатӣ ба амал омад, метавон
илова кард.
Ҳамин тавр, сектори аграрӣ дар шароити иқтисоди бозорӣ ба таъсири
омилҳои гуногуни манфии ноустуворӣ бештар монд, ки ин танзими давлатии
ин секторро зарур мегардонад.
Чунин танзим таъсири мақсадноки субъекти танзимро дар шахси мақомоти федералӣ (ҷумҳуриявӣ) ва минтақавии идораи КАС ба объекти танзимбозор, механизми он (талабот, пешниҳод, нарх), сифати молҳо, рақобат, инфрасохтор - бо роҳи ташкили шароитҳои ташкилӣ, ҳуқуқӣ, иқтисодӣ барои ташкил ва рушди он дар назар дорад.
Барои ин мақсад ва қоидаҳои ташаккули стратегияи давлатии танзим дар
сектори аграрии КАС муайян карда шудааст. Стратегияи аграрӣ низоми асосии фаъолияти давлат дар соҳаи аграрӣ оид ба масъалаҳои зеринро ифода мекунад: воситаи истеҳсолот ва моликият ба замин; афзун намудани истеҳсолот
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ва истеъмоли маҳсулот; ҳифзи бехатарии озуқаворӣ; баландбардории самаранокии истеҳсолот; зиёд намудани даромади аҳолии деҳот, ҳамчунин ҳифзи
муҳити зист.
Стратегияи аграрӣ дар сиёсати аграрӣ инъикос меёбад- иҷрои стратегия
дар қонунҳо, барномаҳо, қарорҳое, ки ба ислоҳот дар соҳаи аграрӣ равона
шудаанд.
Танзими бозорҳои аграрӣ ба ҳавасмандкунонии рушди истеҳсоли ашё ва
маҳсулоти коркарди он, ташкили шароит барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот ва дар ин ҳолат таъмини даромаднокии молистеҳсолкунандагон барои такрористеҳсолкунии васеъ, дастгирии аз тарафи аҳолӣ истеъмол
кардани озуқаворӣ дар сатҳи меъёрҳои тандурустӣ ва бо нархҳои иҷтимоию
қобили қабул, рушди рақобат ва маҳдудкунии монополизм, аз байн бурдани
пасту баландшавии зиёди нарх, назорат аз болои сифати маҳсулот, ташкили
воридот ва танзими содирот бо мақсади ҳифзи бозори дохилӣ аз вайроншавӣ
бо таъсири бозори берунӣ, ташкили шароит барои ба таври васеъ ҷорӣ намудани дастовардҳои пешрафти илмию техникӣ, рушди ифрасохтори бозор, ҳамкорӣ бо рушди кооператсия ва интератсияи хоҷагии қишлоқ, тезондани инкишофи деҳот нигаронда шудааст.
Бехатарии миллии озуқаворӣ ҷузъи таркибии муҳими бехатарии миллию
давлатӣ ба ҳисоб меравад. Он қобилияти давлатро барои таъмини аҳолии худ
бо маҳсулоти асосӣ тибқи меъёр ва стандартҳои қабулкардаи байналмилалӣ,
ҳамчунин имконияти давлатро оид ба равона сохтани захираҳои дохилӣ ва
иқтидори аграрӣ барои ташкили таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ аз ҳисоби истеҳсолоти худӣ ифода мекунад.
Бехатарии

миллии

озуқаворӣ

ҷузъи

бехатарии

байналмилалии

озуқаворӣ ба ҳисоб меравад. Дар «Декларатсия оид ба бехатарии озуқавории
умумиҷаҳонӣ дар Рим» самтҳои асосии бехатарии озуқаворӣ чунин ифода ёфтааст: дар пайгирии сиёсати устувор ва таҷрибаи рушди озуқаворӣ ва деҳот
дар минтақаҳои дорои иқтидорҳои баланд ва пасти имконият, яъне равонасозӣ
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ва истифодаи баландтарини захираҳо ва иқтидорҳои миллии агроиқтисодии
ҳар давлат, ки ин дар ниҳоят ба афзоиши захираҳои умумиҷаҳонии озуқаворӣ
оварда мерасонад; ташкили шароите, ки сиёсати хоҷагии қишлоқ, озуқаворӣ
ва умумитиҷоратӣ ба барқарории бехатарии озуқаворӣ барои ҳама бо роҳи низоми боадолат ва равонашуда ба бозори ҷаҳонии савдо оварда расонад.
Арзёбии миқдории бехатарии озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба
баҳогузории зерин асос ёфта метавонад: истеҳсол ва истеъмоли маҳсулоти асосии озуқаворӣ ба ҳар сари аҳолӣ; сатҳи худтаъминкунии мамлакат бо
озуқаворӣ.
Дар шароити имрӯза таҳдиди бевоситаи бехатарии миллии иқтисодӣ ҷой
дорад, ки сабабҳояш ин аст: вобастагӣ аз каловиши конъюктураи бозори
озуқавории ҷаҳонӣ, имконпазирии фишори нархӣ аз тарафи мамлакатҳои содиркунандаи озуқаворӣ, ҳамчунин фишорҳо бо мақсади ба даст овардани бартариҳои аниқи иқтисодӣ ва сиёсӣ.
Иқтисодшиносони либералӣ барои тамоюли мавҷудаи таъмини
озуқаворӣ як қатор санадҳо пешниҳод кардаанд: сатҳ ва сохтори нархҳои дохилӣ ба хӯрокворӣ ба нархҳои ҷаҳонӣ бояд наздик бошанд, фарқият аз нархҳои
ҷаҳонӣ аз сатҳи пасти самаранокии истеҳсолоти аграрии ватанӣ шаҳодат
медиҳад.
Давлат дар тақсимоти байналхалқии меҳнат бояд фаъолона иштирок кунад ва бартариҳои онро, ки дар фарқияти хароҷоти дохилӣ ва ҷаҳонӣ барои
маҳсулоти воридотӣ ва содиротӣ асос ёфтааст, истифода барад; нархҳои
ҷаҳонӣ аз нархҳои дохилӣ поёнанд ва кам кардани содирот ба баландшавии
нархи маҳсулоти озуқаворӣ оварда мерасонад [50, с. 43-44]. Иқтисодшиноси
калони хадамоти таҳқиқоти иқтисодии МСХ ИМА У.М. Лиферт чунин
меҳисобад, ки: «агар Россия барои таъмини барориши пули иловагии ба
мақсади баровардани маҳсулоти зарурӣ, ки барои хариди чунин молҳо дар бозори ҷаҳонӣ талаб карда мешавад, маблағи бештар сарф кунад, аз ҷиҳати иқтисодӣ бесамар мебуд. Ғайр аз ин, он ба баландшавии нархҳои истеъмолӣ барои
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маҳсулоти озуқаворӣ оварда мерасонад» [78, с. 117]. Ба назари мо нуқтаи
назари номзади илми иқтисод Н. Гумеров [30, с. 39] ба ҳақиқат наздик аст, ки
дар муқобили ақидаҳои иқтисодшиносони либералӣ далелҳои дигар овардааст. Ӯ қайд кардааст, ки агар дар бораи оянда надоштани хоҷагии қишлоқи
ватанӣ ҳарф занем, он гоҳ механизмҳои ҳифзи аҳолии деҳотро бояд ҷорӣ
намуд, зеро он ба манфиатҳои 40 миллион нафар мардум таъсиррасон аст; дар
ояндаи наздик шиддатёбии вазъи ҷаҳонии озуқаворӣ ва афзоиши нархи
ҷаҳонии он дар назар аст; чораҳои ҳимояи молистеҳсолкунандагони ватанӣ дар
ҳамаи мамлакатҳои рушдёфта мавҷуданд; мамлакатҳои дорои иқтидорҳои калони агроиқтисодӣ механизмҳои махсуси ҳавасмандии содиркунандаи маҳсулоти кишоварзиро истифода мебаранд, дар натиҷа истеҳсолкунандагони Россия
маҷбуранд ба имкониятҳои муттаҳидаи молиявии мамлакатҳои содиркунанда
муқобил истанд; Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сабаби афзалияти ашёи хом дар
сохтори содиротӣ дар низоми тақсими байналмилалии меҳнат вазъи хеле номусоидро ишғол кардааст; нархҳои озуқавории воридотӣ на ҳама вақт аз
озуқавории ватанӣ пасттаранд; сатҳи хароҷот ва нархи маҳсулоти озуқавории
ватанӣ аз сабаби иқтидорҳои нисбатан пасти биоиқлимӣ назар ба содиркунандагони калонтарини озуқаворӣ баланд аст; аз бисёр ҷиҳат сабабгори маҳдудиятҳои талаботӣ ба озуқавории ватанӣ махсусиятҳои равандҳои беқурбшавӣ
дар иқтисоди ватанӣ ва вайроншавии сохтори нархҳои чаканаи маҳсулоти
озуқаворӣ мебошанд; сиёсати макроиқтисодие, ки ҳоло гузаронда мешавад, на
танҳо дар бораи имкониятҳои воқеии хоҷагии қишлоқи ватанӣ афкори иштибоҳангез ба миён меорад, балки ба вайроншавии иқтидорҳои истеҳсолии он
оварда мерасонад; афкори бехатарии озуқавории мамлакат аз тарафи аҳолии
мамлакат ва маъмурияти минтақаҳои дуҳот торафт дастгирии калон пайдо мекунад.
Қайдҳои боло зарурати таҳияи сиёсати нави аграрӣ ва санадҳои меъёриеро тасдиқ менамоянд, ки барои муътадилгардонӣ ва рушди сектори аграрӣ,
инчунин иқтисоди ватанӣ шароити мусоидро таъмин месозанд. Эҳёи хоҷагии
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қишлоқи мамлакат бо пурқувваткунии дастгирии давлат ва танзими истеҳсолоти агросаноатӣ бояд шурӯъ шавад. Барои ин таъмини иҷрои қонунҳои «Дар
бораи танзими давлатии истеҳсолоти агросаноатӣ» ва «Дар бораи харид ва
таъмини маҳсулоти кишоварзӣ, ашё ва озуқаворӣ барои эҳтиёҷоти давлат»,
танзими нархҳо барои молу хизмати табиӣ ва монополияҳои соҳавӣ, ҷорӣ
намудани технологияҳои камхароҷот ва сарфакунандаи захираҳо ва дар ин
асос, баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳо, истифодаи ҳимояи
гумрукии молистеҳсолкунандагони ватанӣ зарур аст.
Дар қатори вазифаҳои аввалиндараҷа оид ба такмили идораи КАС вазифаҳои идораи давлатӣ, хоҷагӣ ва худидораи маҳаллиро бояд ҷудо намуд, инчунин такрори ҳамдигариро барҳам дод.
Мо ба доктори илми иқтисод Г. Макин [81, с. 94-103] ҳамфикр ҳастем,
ки пешниҳод кардааст: «КАС-ро ба объекти ягонаи идора ҷудо бояд кард, вазифаҳои давлатӣ оид ба муҳим будани иҷроия аниқ муайян карда шаванд».
Аз сиёсати дахолатмандӣ «ба сиёсати танзими пешгирии давлатии равандҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, назорат аз болои соҳаҳои маҷмӯи агросаноатӣ
ва самаранокии харҷи маблағҳои буҷетӣ» бояд гузашт.
Солҳои охир аз тарафи баъзе иқтисодшиносон дар мавриди дастгирии
молиявии истеҳсолоти аграрӣ андешаи дотатсияи камбизоатон муқобил гузошта мешавад.
Оид ба ин масъала ду нуқтаи назар ҷой дорад. Яке аз он ба рушди талаботи
қобилияти пардохтии аҳолӣ бо роҳи барҳам додани дотатсия ва ҷубронпулии молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ бо гузарондани ин маблағҳо барои пардохти ҷубронпулӣ ба шаҳрвандони камбизоат равона шудааст.
Чун қоида афзоиши талабот суст мебошад, ҷубронпулӣ бояд назаррас
бошад, то урфу одат оид ба хароҷи зиёдатии маҳсулоти озуқаворӣ аз байн бурда
шавад. Аз ин мебарояд, ки мавқеи мазкур танқидпазир буда наметавонад.
Усули нисбатан воқеии афзоиши истеъмолоти аҳолӣ бо рушди истеҳсоли озуқаворӣ дар асоси ташкили шароит барои афзоиши сармоягузорӣ ба
КАС, ҷорӣ намудани дастовардҳои илмию техникӣ ва интенсификатсияи истеҳсолот, маҳдудкунии монополизми соҳаҳои 1 ва 3-и КАС, ҳавасмандии мо-
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листеҳсолкунандагон ба пуркунии бозор дар асоси баланд бардоштани самаранокии истифодаи захираҳои мавҷуда алоқаманд аст. Ин ба афзоиши пешниҳоди маҳсулоти озуқаворӣ ва пастшавии нархҳои бозории онҳо оварда мерасонад.
Яъне усули дувум бо сиёсати дастгирии фаъолона ва танзими истеҳсолоти агросаноатӣ ба таври ҷудонашаванда алоқаманд аст.
Ба андешаи мо, меъёрҳои зерини арзёбии самаранокии механизми танзими ҳолати минбаъдаи бозори аграрӣ бояд истифода бурда шаванд:
‒ сатҳи истеъмоли маҳсулоти озуқаворӣ аз тарафи аҳолӣ;
‒ қобилияти харидории аҳолӣ;
‒ вазъи таносуби нархҳо ба маҳсулоти саноатӣ ва хоҷагии қишлоқ;
‒ сатҳи самаранокии истеҳсолоти аграрӣ;
‒ ҳаҷми дастгири молиявии соҳибкории аграрӣ;
‒ андозаи сармоягузорӣ ба маҷмуи агросаноатӣ;
‒ дастрасии захираҳои қарзӣ барои молистеҳсолкунандагон;
‒ андозаи маҷмуии андозҳо ва пардохтҳо мутаносибан бо даромад ва маблағворидшавии пулӣ;
‒ сатҳи ҳимояи молистеҳсолкунандагони ватанӣ аз экспансияи молии хориҷа;
‒ сатҳи рушди соҳаи иҷтимоӣ дар деҳот.
1.3. Механизмҳои танзими давлатии бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
Воридшавии хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба иқтисоди
бозорӣ, аз як тараф, таҳияи консепсияи аграрӣ ва сиёсати озуқаворӣ, аз тарафи
дигар, асосноккунии қоидаҳои танзими давлатии соҳаро талаб мекунад. Он ба
ҷиҳатҳои зерин асос меёбад: махсусиятҳои хоҷагии қишлоқ, захираҳои
моддию истеҳсолии он ва шароитҳои иҷтимоии рушди деҳот, танзими хоҷагии
қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан якҷоякунии муносиби идоракунии
марказонида ва мухторияти хоҷагии истеҳсолкунан-дагон ва истеъмолгарони
маҳсулот, ҳамчунин субъектҳои дигари муносибатҳои бозорӣ. Вобаста ба ин
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зарур аст: нахуст - муайян бояд кард, ки ба кадом ҷиҳатҳои фаъолияти онҳо аз
хориҷ таъсир расондан зарур аст», дувум - ба роҳ мондани шакл ва усулҳои
нисбатан босамари таъсиррасонӣ, аз он ҷумла тавъамкунии чораҳои иқтисодӣ
ва маъмурӣ; сеюм - тақсим кардани салоҳиятҳо ва вазифаҳои ҳокимиятӣ аз
рӯйи сатҳҳои идора - аз дохилихоҷагӣ то ҷумҳуриявӣ.
Ба сифати фишангҳо санадҳои меъёрию ҳуқуқии зерин баромад карда
метавонанд: қонунҳо, фармонҳо, дастурамалҳо, нормативҳо, стандартҳо,
ҳамчунин барномаҳо, нақшаҳо, кредитҳо, андозҳо, сармоягузорӣ, ки
якҷоякунии манфиатҳои давлат бо манфиатҳои корхона, ташкилотҳои ҳамаи
намуди моликиятро бояд таъмин намоянд.
Вазифаи давлат оид ба дастгирии маҷмуи агросаноатӣ дар шаклҳои
зерин ифода меёбад: таъини нархҳои танзимшуда ба маҳсулоти алоҳида, барои
дотатсияи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ аз субсидияҳои буҷетӣ,
ҷубронпулӣ ва сармоягузории пулӣ, қарздиҳии имтиёзнок, ба шакли лизинг ва
қарзҳои молӣ, пешпардохткунӣ ҳангоми харид ба фондҳои давлатӣ,
маблағгузориҳои барномаҳои мақсаднок, имтиёзҳои гуногуни андозӣ ва
андозбандӣ, боҷи гумрукӣ, ҳавасмандии сармоягузории хориҷӣ ва содирот,
суғуртакунии хатарҳои тиҷоратӣ, ҳамчунин субсидиякунонии барномаҳои
иҷтимоӣ.
Таркибҳои танзими давлатӣ инҳо мебошанд: танзими ҳуқуқӣ, банақшагирии индикативӣ ва барномаҳои мақсадноку маҷмуӣ, соҳибкори давлатӣ,
сохторию сармоягузорӣ, соҳавӣ, илмию техникӣ, иҷтимоӣ ва сиёсати иқтисодӣ.
Усули ҳуқуқии танзим бо роҳи таҳия ва иҷрои санадҳои ҳуқуқӣ ва
қонунгузориҳое, ки муносибатҳои истеҳсолию иқтисодиро дар сектори аграрӣ
ба танзим медароранд, анҷом дода мешавад.
Санадҳои муҳимтарини меъёрию ҳуқуқӣ қонунҳо «Дар бораи харид ва
расондани маҳсулоти кишоварзӣ, ашё ва озуқаворӣ барои эҳтиёҷи давлат», «Дар
бораи танзими давлатии истеҳсолоти агросаноатӣ» мебошанд.
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи харид ва расондани маҳсулоти
кишоварзӣ, ашё ва озуқаворӣ барои эҳтиёҷи давлат» қоидаҳои умумии ҳуқуқӣ ва
иқтисодӣ, ҳамчунин низомномаи ташаккул, ҷобаҷогузорӣ ва иҷро дар асоси
шартнома барои харид ва расондани маҳсулоти кишоварзӣ, ашё тибқи талаботи
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ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ; иҷрои барномаҳои рушди КАС; таъмини содирот,
ташаккули захираҳои давлатӣ, таъмини сатҳи зарурии эҳтиёҷоти мақомоти
мудофиа ва бехатарии давлатро муайян мекунад.
Дар қонун чунин ҷиҳатҳо нишон дода шудааст: сатҳи ташаккули
супоришҳо; кор ва вазифаҳои супоришгарони давлатӣ; қоидаҳои ташаккули
ҳаҷми харид, расондан ва ҳисоббаробаркунӣ барои маҳсулот, ашё ва
озуқаворӣ (дар ин маврид сатҳи кафолатноки нархи харид муайян мегардад,
ки таъминкунандаи ҷуброни хароҷоти моддӣ ва бурдани такрористеҳсолкунии васеъ мебошад, ҳамчунин таносуби меъёрӣ дар байни арзиши ашёи
харидашаванда ва арзиши маҳсулоти тайёри аз он таҳияшаванда ва андозаи
ниҳоии иловапулиҳои савдоӣ ба нархҳо муайян карда мешавад, пардохтҳои
авансӣ барои маҳсулот ба кор гирифта мешавад); тартиби ҳавасмандӣ
(имтиёзҳо оид ба андозбандӣ, дотатсияҳои мақсаднок ва субсидияҳо, қарзҳои
имтиёзнок, маблағгузаронӣ аз буҷет) ва ҷавобгариҳо барои иҷро накардани
уҳдадориҳо барои харид.
Қонун «Дар бораи танзими давлатии истеҳсолоти агросаноатӣ» асосҳои
ҳуқуқии таъсири иқтисодии давлат ба истеҳсолоти агросаноатиро таъин намуд.
Вазифаҳои танзими давлатӣ иборат аст аз: муътадилӣ ва рушди
истеҳсолоти

агросаноатӣ,

таъмини

бехатарии

озуқавории

Ҷумҳурии

Тоҷикистон, беҳтаркунии таъмини озуқавории аҳолӣ бо маҳсулоти хӯрокворӣ,
дастгирии таносуби иқтисодии байни хоҷагии қишлоқ ва соҳаҳои дигари
иқтисоди мамлакат.
Дар қонун чунин самтҳои иҷрои танзими давлатӣ нишон дода шудаанд:
ташаккул ва фаъолияти бозор (танзими фурӯш, истифодаи механизми гарави
маҳсулот ва лизинг, амалисозии интервенсияи харидорӣ ва молӣ, истифодаи
нархҳои кафолатнок ва мақсаднок, танзими зиддимонополӣ, пардохти дотатсия
ва ҷубронпулиҳо); маблағгузорӣ, қарздиҳӣ, суғуртакунӣ, андозбандии имтиёзнок; ҳимояи манфиатҳои молистеҳсолкунандагони ватанӣ (истифодаи нархҳои
ҳаднок); рушди илм ва иҷрои фаъолияти илмӣ; рушди соҳаи иҷтимоӣ.
Қонун «Дар бораи танзими давлатии истеҳсолоти агросаноатӣ» санади
муҳимтарини меъёрӣ шуда метавонад, ки имконияти дастгирии воқеӣ ба
молистеҳсолкунандагони ватаниро дорад. Ҳамчун норасоии он набудани
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низомномаи танзими андозии истеҳсолоти агросаноатиро зикр кардан мумкин
аст, ба ғайр аз ин дар ҳақиқат фаҳмидан душвор аст, ки вазифаи дар қонун
зикршудаи наздиккунии сатҳи даромадҳои кормандони хоҷагии қишлоқ ва
саноатро чӣ тавр метавон ҳал кард. Дар қонуни мазкур номгӯйи чорабиниҳои
аз буҷети давлат маблағгузоришаванда муайян карда шудааст. Аммо самтҳои
асосӣ ва ҳаҷми асосии маблағҷудокунӣ ҳоло ҳам аз тарафи ҳокимиятҳои
маҳаллӣ ба танзим дароварда мешавад, ки ин ба вайрошавии сиёсати ягонаи
давлатии буҷетӣ дар мавриди хоҷагии қишлоқ ва самаранокии пасти
истифодаи воситаҳои буҷет оварда мерасонад.
Бехатарии озуқаворӣ дар ҳуҷҷатҳои байналмилалӣ ҳамчун вазъи иқтисодие,
ки дар он таъмини дастрасии аҳолӣ ба озуқаворӣ ба миқдори зарурӣ барои
зиндагии фаъоли солим кафолат дода мешавад, муайян гардидааст.
Бонки байналхалқӣ фарқиятро байни ғайрибехатарӣ ва муваққатӣ ҷорӣ
намудааст. Мамлакат, минтақа, гурӯҳи аҳолӣ, оила ба ғайрибехатарии
озуқаворӣ ҳамон вақт мувоҷеҳ мегардад, ки агар дар давоми сол истеъмоли
маҳсулоти озуқаворӣ аз набудани имконияти хариди он ё истеҳсоли он ба
миқдори зарурӣ нокифоя мегардад. Ғайрибехатарии муваққатии озуқаворӣ дар
баъзе мамлакатҳо бо сабаби баландшавии нархи маҳсулоти озуқаворӣ,
камҳосилӣ ва беҳосилӣ, пастравии сатҳи даромад мунтазам ба амал меояд.
Ғайр аз ин баъзе донишмандон истилоҳи «Ғайрибехатарии эҳтимолӣ»-ро ба
кор мебаранд, ки ба сустӣ ва омода набудани мамлакат ба зуҳуроти манфии
беруна

чун:

буҳрони

байналхалқӣ,

бадшавии

конъюктураи

бозор,

муҳорибаҳои тиҷоратӣ алоқаманд аст.
Таҳлили нуқтаи назарҳо оид ба шакл ва усулҳои танзими бозори ватанӣ
ва инфрасохтори он ба се сабаби асосӣ вобаста аст.
Якум, дар амал модели тағйирдиҳии иқтисодие буда наметавонад, ки ба
ин ё он дараҷа манфиатҳои ҳаминлаҳза ва ё дарозмуҳлати ягон гурӯҳҳои
хоҷагидорӣ ё сиёсиро паст назанад.
Дувум, ба сабаби набудани намунае дар таърихи ҷаҳон имкон надорад,
ки ба дараҷаи зарурии аниқият оқибатҳои хеле дури иҷрои ин ё он модели
гузариш аз иқтисоди ҳаматарафа танзимшавандаи давлатӣ ба иқтисоди фароху
кушоди асосаш бозорӣ пешгӯӣ карда шавад.
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Сеюм (ин аз ҳама асосист) нархи қарорҳои иштибоҳангез бисёр баланд
буда метавонад.
Масъалаҳои механизмҳои бозори давлатии гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро
мавриди омӯзиш қарор медиҳем.

Самтњои асосии механизми танзими давлатии
бозори гўшт ва мањсулоти гўштї

Механизми
бозорї

Талабот

Пешнињод

Раќобат

Нарх
Инфрасохтор

Танзими
њуќуќї

Сиёсати зиддимонополї

Маркетинг

Танзими
давлатї

Омўзиши
маљмуии бозор

Идораи
давлатї

Интихоби стратегияи маркетинг

Танзими
барномавӣ

Банаќшагирии истењсолот

Танзими
нарх
Танзими омилию
ќарзї

Пешнињоди
мањсулот

Танзими
андозї

Сиёсати
суѓуртавї

Протексионизми
молистеҳсолкунанда

Танзими
сифат

Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши адабиётҳои илмӣ таҳия карда шудааст.

Расми 6. Низоми танзими давлатии бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
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Таҳлили низомҳои мавҷудаи танзими давлатӣ нишон медиҳад, ки дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифаҳои танзимкунандаи давлатро дар самтҳои зерин
бояд анҷом дод:
1. Ташкили пойгоҳҳои нави қонунгузорӣ ва такмили пойгоҳҳои мавҷуда,
таъмини ҳуқуқии танзимкунӣ бо назардошти тағйироти баамаломада дар муносибатҳои иқтисодии ҷаҳонӣ.
2. Дар ҳамаи бозорҳои аграрӣ, аз он ҷумла дар бозорҳои чорводории гӯштӣ
ташкили муҳити пурраи рақобатнокӣ.
3. Дастгирии устуворияти рушди хоҷагии қишлоқ, ташкили шароит барои
мутобиқшавии молистеҳсолкунандагон ба шароитҳои бозор (махсусан дар шароитҳои минтақаҳои кӯҳистонӣ, доманакӯҳӣ, байникӯҳии ҷумҳурӣ). Вобаста
ба ин вазифаи муҳимми танзими давлатӣ дастгирии талаботи устувор ба
маҳсулоти озуқаворӣ ва маҳсулоти кишоварзӣ мебошад.
4. Гузарондани сиёсати оқилонаи протексионизм, таъмини бехатарии
озуқаворӣ бо ёрии низоми тарифҳои гумрукӣ, андозҳо ба маҳсулоти озуқавории воридотӣ мебошад.
5. Ташкили фазои мусоид барои саҳмиягузорони хориҷӣ, таъсиси корхонаҳои муштараки КАС, махсусан дар минтақаҳои кӯҳӣ ва доманакӯҳӣ.
6. Маблағгузории самтҳои калидии илм оид ба мушкилоти рушди чорводории гӯштӣ, ташкили корхонаҳои нави саноатӣ барои истеҳсоли маҳсулоти
гӯштӣ дар минтақаҳои кӯҳии ҷумҳурӣ, он ҷое, ки имконияти рушди чорводории гӯштию ширӣ мавҷуд аст.
Чӣ тавре ки маълум аст, яке аз таркибҳои асосии иқтисоди бозорӣ нархҳо
мебошанд. Аз рӯйи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар як субъекти
хоҷагидорӣ новобаста ба талаботи оммавӣ, нархи маҳсулоти дигар, нархи воситаҳои истеҳсолот ва ғайра метавонад нархро боло бардорад. Либерализатсияи нархҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вайроншавии ҳам пешниҳод, ҳам
талабот, ҳамчунин ба фарқият (диспаритет)-и нархҳо оварда расонд. Зарур аст,
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ки диспаритети байни нархҳои истеъмолӣ ва сатҳи музди кор барҳам дода шавад. Батанзимдарории диспаритети нархҳо аз рӯйи звеноҳои асосии нархмуайянкунанда талаб карда мешавад: нерӯҳосилкунандаҳо- тарифҳои нақлиётӣ маҳсулоти мошинсозӣ барои КАС - хизматрасониҳо ба соҳои хоҷагии қишлоқ
- коркард, савдои маҳсулоти озуқаворӣ.
Дар ҷумҳурӣ диспаритети нархҳо ба ду шакл ба вуҷуд меояд:
1. Дар баландбардории нархҳо аз тарафи молфиристонандагони маҳсулот
ва хизматрасонӣ барои хоҷагии қишлоқ дар таносуб бо сатҳи хароҷот, ки дар
ин ҳолат имкони такрористеҳсолкунии васеъ имконпазир аст.
2. Дар пасткунии нархи хариди маҳсулоти кишоварзӣ аз сатҳи пӯшондани
хароҷот пас ва таъмини фоидаоварии зарурӣ.
Масалан аз соли 2000-ум сар карда, нархи трактори кишткунандаи «Дт - 75»
25 баробар афзуд, комбайнҳои ғалладарав 27-29 баробар қимат шуданд, аммо
нархи ғалла бошад, 4-4,5 баробар зиёд шуду бас.
Барои он ки техникаи хоҷагии қишлоқ харед, зарур аст, ки барои танҳо як
трактор зиёда аз 200-220 тонна гандуми хӯрокворӣ, ё 10-15 тонна гӯшт, ба ивази
як комбайни ғалладарави «Дон - 1500» бошад, қариб 900 тонна, яъне тахминан
15 вагон ғалла ё 40-45 тонна гӯшт пешниҳод намоед. 10 сол пеш ин таносуб мутобиқан ба 44 ва 130 тонна баробар буд. Дар ин давра нархи сӯзишвории дизелӣ
28 маротиба афзуд. Дар соли 1990 барои 1 т. сӯзишвории дизелӣ зарур буд, ки ба
миқдори зерин маҳсулоти кишоварзӣ фурӯхта шавад: ғалла – 0,3 т, гӯшт – 0,03
ва шир – 0,2 т; дар соли 1999 мутобиқан: 2; 0,26 ва 1,1 т.
Ғайр аз ин ҳоло таъминоти техникаи хоҷагии қишлоқ паст мешавад, пойгоҳи мошин ва таҷҳизот куҳна мешавад ва он солҳо нав карда намешавад. КАС
дорои 35-40% техника аз талаботи меъёрӣ мебошад, баргардондани миёнаи
мошинҳои истифодашаванда аз муҳлати фасурдашавии он 1,5-1,8 баробар
зиёд аст.
Зарурати ҷорӣ намудани низоми танзимшавандаи нархҳо ба пастравии
якбораи талаботи қобилияти харидории аҳолӣ, зарароварии истеҳсолоти ки-
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шоварзӣ вобаста буд, ки аз бисёр ҷиҳат ба амалисозии сиёсати либерализатсияи нархҳо сабабгор гашт.
Асоси муносибатҳои иқтисодиро дар бозори маҳсулоти кишоварӣ, ашё ва
маҳсулоти озуқавории ҷумҳурӣ нархҳои бозорӣ (шартномавӣ) ташкил
медиҳанд, ки дар натиҷаи таъсири талабот ва пешниҳод ба вуҷуд омадаанд.
Сатҳи нархи маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурӣ бояд бо қобилияти харидории аҳолии деҳот мувофиқ бошад.
Музди кори коргарони кироя дар деҳот бояд такрористеҳсолкунии қувваи
корӣ ва рушди соҳаи иҷтимоиро таъмин созад. Ҳамчунин зарур аст, ки дар сатҳи
ҷумҳурӣ нархҳо барои маҳсулоти асосии зерини хоҷагии қишлоқ танзим карда
шаванд: ғалла, гӯшт, шир, тухм, дар сатҳҳои мунисипалӣ ва ноҳиявӣ, шаҳрӣ
бошад, нархҳоро муносиб ба маҳсулоти сабзавоту мева ва ғайра муқаррар бояд
намуд, барои истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири чорводории гӯштӣ шароит
муҳайё кардан лозим аст.
Вобаста ба ин, фишангҳои асосии танзими давлатии иқтисодии хоҷагии
қишлоқ дар ҷумҳурӣ танзими нархгузорӣ мебошад, ҳамчунин, дар ин маврид
сиёсати қарзӣ, маблағгузаронии буҷетӣ, низоми андозӣ, ҳимояи истеҳсолкунандагон ва фаъолияти лизингӣ бояд ба назар гирифта шавад.
Сиёсати нархӣ нархҳои кафолатнокро дар фондҳои озуқаворӣ, иловаҳо ба
нархҳои маҳсулот; нархҳои гаравӣ; нархҳои хариди маҳсулоти зиёдатии
хоҷагии қишлоқ, сиёсати қарздиҳии кредитҳои имтиёзнок; қарзи молӣ,
шартҳои махсуси қарзи сармоягузорӣ; сиёсати андозӣ- имтиёзҳои андозии андозбандиҳои дифференсияшуда ва ғайраро бояд таъмин намояд.
Ҳамин тавр, коркардҳои илман асосноки механизми танзими давлатӣ ва
таъминоти усулии раванди иҷрои он барои афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулоти баландсифат ва рақобатпазири хоҷагии қишлоқ, аз он ҷумла маҳсулоти чорводории самти гӯшт шароит фароҳам меорад.
Дар мамлакатҳои дорои иқтисоди бозорӣ шарти асосии самаранокии
рушди соҳаи бозор мавҷудияти механизми танзими равандҳои дар он баамалоянда, аз он ҷумла механизми худтанзимгарӣ ва танзими давлатӣ мебошад.
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Чӣ тавре ки зикр гардид, сабабҳои ҷиддии танзими давлатии бозор маълуманд. Ҳудудҳои танзими давлатӣ дар асоси зарурати нигоҳдории рақобати
истеҳсолкунандагон ҳамчун сарчашмаи баландбардории самаранокӣ муайян
карда мешавад.
Яке аз қисматҳои бозори аграрӣ бозори гӯшт мебошад ва ҳамчун бозори
мол тасниф карда мешавад.
Сохтори бозори минтақавии гӯшти гов аз тамоми корхонаҳои дар
минтақаи алоҳидаи деҳот мавҷуд буда, ки ба парвариши чорвои калон,
истеҳсоли хӯроки чорво ва хӯрокаи ба хоҷагӣ овардашуда машғуланд,
корхонаҳои саноатии истеҳсолкунандаи воситаи истеҳсолот, ки барои иҷрои
равандҳои технологии истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти коркарди он заруранд,
хоҷагиҳои чорвопарварӣ, кашонандаи ашё ва маҳсулоти тайёр, коркардкунанда,
нигоҳдоранда ва фурӯшандаи гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ иборат аст. Ба ибораи
дигар, бозори минтақавии гӯшти гов ҳамаи корхона, ташкилот ва муассисаҳои
чор соҳаи КАС-ро, ки дар ҳудуди минтақаи мазкур ҷойгиранд ва ба раванди
истеҳсол, коркард, нигоҳдорӣ, кашондан ва фурӯши маҳсулоти гӯшти гов ва
маҳсулоти аз он ҳосилшуда шариканд, муттаҳид менамояд.
Дар сохтори бозори аграрӣ қисмати ҷудонашаванда инфрасохтори
минтақавии бозор ҳисоб мешавад, яъне хизматрасонандагони молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ, банкҳо, биржаҳо, ширкатҳои суғурта, фондҳои
сармоягузорӣ ва ғайраро дар бар мегирад.
Сохтори ташкилӣ ва инфрасохтор ҳамчун қисматҳои механизми бозори
минтақавии КАС идоракунии махсусро металабад. Он аз хусусиятҳои
стихиявии менеҷмент, маркетинг, механизми нархгузорӣ, рақобат бояд
фарқкунанда бошад. Яке аз вазифаҳои асосии идораи маҷмӯаи минтақавии
агросаноатӣ дастёбии натиҷаҳои ниҳоии таъин ва нигоҳдории мутаносибӣ ва
муносибии байни хоҷагии қишлоқ ва дигар соҳаҳои КАС ба ҳисоб меравад.
Е. Злобин дар таҳқиқоташ зикр кардааст, ки ба қатори молистеҳсолкунандагон ба ҳайати бозори минтақавии аграрӣ, мақомоти идораи давлатӣ
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ва идораи хоҷагӣ сохторҳои зерин чун бозорҳои яклухт ва чаканафурӯшӣ,
корхонаҳои коркард ва омодакунӣ, иттиҳодияҳои савдо, кооперативҳо,
биржаҳо, бонкҳо ва ширкатҳои консалтингӣ низ бояд дохил карда шаванд.
Дар фарқ бо андешаи муҳаққиқ Парамонов П.Ф. дар равиши мазкур дар
сохтори бозори аграрӣ ба сифати таркиби алоҳида бозори хизматрасонӣ дар
худ корхонаҳои агросервис, ҳамчунин сохторҳои ёридиҳанда ва хизматрасонанда (бонкҳо, ширкатҳои консалтингӣ ва иттиҳодияҳои савдо) низ дохил
карда шудаанд.
Дар умум ба ин равиш розӣ шудан мумкин аст, аммо бояд қайд кард, ки
бештари контрагентҳои зикршудаи бозори хизматрасонӣ дар сектори аграриро
ба бозорҳои молия ва сармоя дохил кардан мумкин аст, дар ҳоле, ки ҳам
иштирокчиёни бозори аграрӣ ва ҳам ширкатҳои консалтингӣ ва корхонаҳои
агросервис дар нақшаи мавриди назари сохтори бозори аграрӣ инъикос
наёфтаанд.
Ҳангоми ташаккули инфрасохтори бозори аграрӣ таваҷҷуҳро пеш аз
ҳама ба рушди саноати бастабандӣ равона кардан лозим аст (зеро ҳоло қисми
бештари маҳсулоти гӯшӣ на танҳо бе бастабандӣ ба фурӯш гузошта мешавад,
балки ҳатто аз коркарди пешакӣ гузаронда намешавад); маҷмуъшавии
нақлиётию ҳудудии молистеҳсолкунандагон имконияти дастрасии бозорҳои
яклухт ва чаканафурӯшии озуқавориро набояд маҳдуд гардонад, мавҷудияти
низоми мутараққии нақлиётӣ, ки муҳити рақобатии бозори аграриро пурзӯр
мегардонад, бо ин молистеҳсолкунандагонро ба ҷустуҷӯи технологияҳои наве,
ки истеҳсоли фоиданок ва фурӯни маҳсулотро таъмин мекунад, водор месозад.
Ширкатҳои маркетингӣ ва таблиғот низ дар инфрасохтори бозорӣ нақши
муҳим бозида, ба молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ хизмат
мерасонанд. Рушди фаъолияти таблиғотӣ дар сектори аграрӣ вобаста ба фазои
васеи корхонаҳое, ки маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти коркарди онро
мебароранд ва мефурӯшанд, хеле зарур аст.
Ҳамчунин қайд кардан муҳим аст, ки ҷузъи инфрасохтори бозори
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минтақавии аграрӣ бояд хадамоти иттиллоотӣ гардад, ки фаъолияти мониторингиро дар бозори маҳсулот иҷро мекунад ва ба тарафҳои манфиатдорагентҳои бозорҳои минтақавӣ иттиллоотро паҳн менамояд.
Дар инфрасохтори бозорӣ ҷойи муайянро бояд ташкилотҳои дахлдоре, ки
ба хизматрасонии ҳуқуқии иштирокчиёни бозор машғуланд, ишғол намоянд.
Нақшаи муносиби инфрасохтори бозори минтақавии гӯшт, ки ба он
таваҷҷуҳ бояд намуд, дар расми 7 оварда шудааст [84, с. 41].

Низоми ќарзию молиявї

Низоми таъминоти
њуќуќї

Низоми таъминоти илмї

Низоми фаъолияти савдою
миёнравї

Низоми тайёркунии
мањсулоти хоҷагии
дењот
Низоми корхонањои коркард, хољагињои ёридињандаи шахсии ањолї

ИНФРАСОХТОРИ
БОЗОР

Низоми маркетинг

Низоми иттиллоотї

Сохтори тиљоратї

Низоми савдою
наќлиётї
Манбаъ: аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши адабиётҳои илмӣ, илмӣ-методӣ ва
таҷрибаи истеҳсолӣ таҳия карда шудааст.

Расми 7. Нақшаи модели инфрасохтори бозории бозори аграрӣ
Самаранокии иқтисоди бозорӣ бевосита аз инфрасохтори бозор, таъмини
якҷоякунии муносиби манфиатҳои фурӯшандагон ва харидорон вобаста аст.
Инфрасохтори бозорӣ ҳамчун звенои пайвандкунанда дар байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолгарон ба истеҳсолгарон имконият фароҳам меорад, ки
маҳсулоти баровардаашонро фурӯшанд, ба харидорон бошад, барои хариди
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мол ба намуд ва миқдори зарурӣ шароит ба вуҷуд меорад. Инфрасохтори бозории хуб фикр кардашуда ва коршоям имконият медиҳад, ки талабот ва пешниҳод муносиб гардонда шаванд, ҳамчунин ба рушди иқтисодиёти мамлакат
мусоидат менамояд.
Вазифаҳои миёнравӣ ба муассисаҳои гуногуни савдо, ҳамчунин хадамоти
ёридиҳандае, ки аз рӯйи хусусият ва ҳаҷми амалиёти савдо махсус гардонда
шудаанд, вогузор шудааст. Ин ҷо нақши махсус ба савдои яклухт- аккумулятори ҳаҷми маҳсулот гузошта мешавад. Дар сохтори бозори минтақавӣ нақши
асосиро ба бозорҳои яклухти озуқаворӣ (БЯО), ки тибқи қонунҳои ҷорӣ амал
мекунанд, бояд вогузор намуд.
Дар асрҳои XI-XII дар Англия яке аз аввалин бозорҳои яклухти озуқаворӣ
(БЯО) ба вуҷуд омаданд, ки то ҳол амал мекунанд. Он бо оинномаи шоҳӣ ба
таври ҳуқуқӣ ҳимоя карда мешавад; дар он ҳуқуқ ва вазифаҳои бозор оид ба
таъмини шароити зарурӣ барои ҷойгиронии молҳо ва одамон дар бозор, боваринокӣ ва бехатарии талабот ва пешниҳод, ҳимояи молиявии муомилот муайян карда шудаанд.
Тибқи оиннома то 2/3 мил наздик ҷойгиршавии бозорҳои дигар ба бозори
амалкунанда манъ аст. Ҳамчунин, қоидаҳои рафтори шарикон дар бозор муайян карда шудааст.
Дар Аврупои Ғарбӣ баъди Ҷанги дувуми ҷаҳон дар низоми тақсимоти
озуқаворӣ бозорҳои яклухти озуқаворӣ ҷойи асосиро ишғол мекунанд. Онҳо
аз ҳамон замон чун механизми муҳимтарини мубориза алайҳи гушнагӣ дониста шудаанд.
Дар Олмон соли 1947 бозори Гамбург ифтитоҳ гардид. Аз рӯйи нақшаи
аввалин он барои таъмини хӯроквории аҳолӣ ва ҳайати баҳрнавардони минтақаи Балтика дар назар дошта шуда буд.
Аз соли 1976 сар карда, ба ин монанд бозорҳо дар ИМА, Испания, Фаронса, ҶАҶ, Австралия, дар мамлакатҳои Амрикои Лотинӣ сохта шуданд. 20
сол пеш бозорҳои яклухти озуқавории 30 мамлакат Иттиҳоди умумиҷаҳонии
ОПР-ро созмон доданд, ки дар баробари монополистон ва сохторҳои дигари
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олигархии дар бозорҳои озуқавории ҷаҳон амалкунанда фаъолият мекарданд.
Вазифаи асосии Иттиҳоди умумиҷаҳонии ОПР ташкили усул ва воситаҳои
механизми мубориза бар зидди камбизоатӣ буд. Дар тамоми ҷаҳон бар он ақидаанд, ки Иттиҳоди умумиҷаҳонии ОПР бо қонунҳои амалкунандаи худ ин ҷойест
ҳамчун арзёбии ҷамъиятии маҳсулоти озуқаворӣ бе дахолати монополияҳо, «фишанги табиӣ»-и баробарии иқтисодӣ. Иттиҳоди умумиҷаҳонии ОПР барои муттаҳидкунии пешниҳодҳои боварибахши тиҷоратӣ ва муайян кардани ассортимент ва ҳаҷми талаботе, ки имконият медиҳад қоидаи банақшагирии истеҳсолот
«аз поён» амалӣ кунонда шавад, ҳамчунин таъини нархҳои боадолат имконият
фароҳам меорад [95, с. 90].
Дар шароити иқтисоди бозорӣ ва маҷмуи агросаноатӣ, аз ҷумла мушкилоти ташаккули низоми бисёрсатҳаи бозорҳои яклухти озуқаворӣ хусусияти
саривақти пайдо мекунад. Вайроншавии низоми молрасонии нақшавӣ ва марказонидаи маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ ба пайдоиши бозорҳои стихиявӣ, номуташаккил, аксаран машғул ба фаъолияти миёнравии ҷинояткорона
дар соҳаи фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ, ки ҳиссаи калони даромади молистеҳсолкунандагони бевоситаро азхуд мекарданд, оварда расонд.
Иттиҳоди умумиҷаҳонии ОПР омили устувории минтақавӣ ва кафили бехатарии озуқавории иқтисодиёт, дар шароити коҳиши истеҳсоли маҳсулоти
озуқавории ватанӣ ва барҳамхӯрии алоқаҳои хоҷагӣ дар маҷмуи озуқавории
минтақаҳо мегардад.
Бисёр мамолики аз ҷиҳати саноатӣ пешрафта дорои пойгоҳи рушдёфтаи қоидавӣ (консептуалӣ) ва қонунгузории бехатарии озуқаворӣ мебошанд. Аз ҷумла
дар Олмон сиёсати аграрӣ расман қисмати муҳимтарини таркибии сиёсати
давлат эълон шудааст ва ҳадафҳои он афзалиятнок шуморида мешаванд.
Ҳамин тавр, ташаккули бозорҳои минтақавии гӯшти гов дар доираи рушди
инфрасохтори ташкилот ва корхона мебошанд; онҳо фаъолияти муътадили механизми бозориро таъмин месозанд. Дар ин ҳолат, ҳар як ҷузъи инфрасохтор ба
таври алоҳида муҳим аст ва барои рушди худ дастгирӣ мехоҳад.
Зарурати танзими давлатии хоҷагии қишлоқ дар шароити муносибатҳои
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бозорӣ бо як қатор сабабҳо асоснок шудааст. Сабабҳои асосии онро муҳаққиқ
А. Рисмятов чун ин номбар кардааст:
‒хусусияти мавсимии аксар соҳаҳо, ки ин ба хусусияти дарёфти даромадҳои корхона ба таври ҷиддӣ таъсир мерасонад;
‒пойгоҳи нисбатан рушдёфтаи нигоҳдорӣ, коркард ва азнавсозии маҳсулот, ки фавран истифода бурдани маҳсулоти истеҳсолшударо ҳангоми
мавҷудияти вазъи бозорӣ вобаста ба ғайриимкон будани нигаронии конъюктураи мусоид муайян мекунад;
‒вобастагии истеҳсолоти аграрӣ аз шароити иқлимӣ, ки хатарҳои соҳибкориро дар ин соҳа баланд мебардорад;
‒назар ба дигар соҳаҳо нисбатан суст будани суръати гардиш кардани воситаҳои гардон, ки ин ба афзоиши ҳаҷми сармояҷамъкунӣ оварда мерасонад;
‒пайвандии сахти муҳлатҳои сармоягузории воситаҳо ба муҳлатҳои
тақвимии иҷрои корҳо [115, с. 195].
Вазифаҳои асосии танзими давлатии истеҳсолот ва фурӯши гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар ҷумҳурӣ дар давраи имрӯза иборатанд аз:
‒танзими нарх;
‒танзими талабот ва пешниҳодот;
‒дастгирии даромадҳои молистеҳсолкунандагон;
‒таъмини дигаргуниҳои соҳавии сохторӣ;
‒таъмини дигаргуниҳои иҷтимоию иқтисодии сохторӣ;
‒таъмини истеҳсолоти аз ҷиҳати экологӣ тоза;
‒таъмини пешравиҳои илмию техникӣ;
‒таъмини эҳтиёҷоти давлат ба озуқаворӣ.
Иҷрои вазифаҳои зикршудаи танзими давлатии хоҷагии қишлоқ бо ёрии
шаклҳои гуногун имконпазир аст. Ин шаклҳо асосан иборатанд аз хариди
давлатӣ, фурӯш ва нигоҳдории маҳсулот, нархҳои кафолатнок бо пардохтҳои
илова ба нархи бозор, пардохтҳо барои воҳиди маҳсулот ё захираи истеъмолшуда, қарздиҳии имтиёзнок, кафолати давлатии қарзҳо, андозбандии
имтиёзнок, субсидиякунонии ҳиссавии сармоягузорӣ, маблағгузории пурраи
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давлатӣ, суғуртакунӣ, амортизатсияи басуръат ва ғайра иборат аст. Азбаски
ҳамон як вазифаи танзими давлатии хоҷагии қишлоқ тавассути воситаҳои гуногун таъмин шуданаш мумкин аст, вазифаи олимони иқтисодшинос аз он
иборат аст, ки яке аз шаклҳои муносибро интихоб намоянд. Дар ин ҳолат, боз
як қатор қоидаҳои умумии сиёсати иқтисодӣ мавҷуд аст, ки ба таҷрибаи бисёрсолаи мамлакатҳои дорои иқтисоди бозорӣ асос ёфтаанд ва ҳангоми
масъалаи мазкур бисёр манфиатноканд. Яке аз онҳо қоидаи махсусиятнокӣ
аст. Мазмуни он аз он ҳамон фишангҳои сиёсати иқтисодии самаранокиашон
баланд иборатанд, ки ба дараҷаи бештар ба сарчашмаи носозгории манфиатҳо,
фоидаҳо ва зарарҳои шахсӣ ва ҷамъиятиро ба ҳам муқобил мегузоранд, наздиканд. Барои мисол савдои байналхалқии озод, ки ба истеъмолгарони худ аз
ҳисоби пасткунии нарх дар бозори дохилӣ то сатҳи ҷаҳонӣ фоида меоварад,
чун қоида норозигии молистеҳсолкунандагони ватаниро ба амал меорад.
Ҳукумат ночор дар ин ҳолат ба маҳсулоти воридотӣ бо мақсади маҳдудкунии
ҳаҷми он тарифҳои гумрукӣ ҷорӣ менамояд.
Рушди бозори маҳсулоти кишоварзӣ, ашё ва озуқаворӣ аз ҳисоби пешниҳоди кафолати имконияти фурӯши озоди маҳсулоти баровардаи молистеҳсолкунандагоне, ки дар соҳаи истеҳсолоти агросаноатӣ машғули коранд, бояд анҷом
дода шавад. Мақомоти ҳокимияти давлатӣ даъват шудаанд, ки ташаккули низоми
бозории фурӯши маҳсулот, ашё ва озуқавориро ҳавасманд намоянд.
Ҳукумат вазифадор аст, ки барои пайдоиши марказҳои ба таври амудӣ
муттаҳидшуда дар КАС шароит фароҳам оранд, ба кооперативонидани дар
хоҷагии қишлоқ ва муттаҳидшавии он бо саноати коркардабароӣ ҳамдастӣ
намояд, ташкили гурӯҳҳои агросаноатию молиявиро ҳавасманд созад.
Ба таври умумӣ саъю кӯшиши ҳукумат бояд ба ҷиҳатҳои зерин равона
шавад:
‒ба ташаккул ва танзими бозорҳои ягонаи гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ, инчунин бозорҳои захираҳои моддию техникии хоҷагии қишлоқ ва дигар
соҳаҳои КАС;
‒гузарондани сиёсати чандир ва босамари савдои хориҷӣ;
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‒гузарондани сиёсати ягонаи умумидавлатии замин, молиявию қарздиҳӣ
ва андоз;
‒ташкили вазифаҳои умумидавлатии назоратӣ (сифати озуқаворӣ; назорати ветеринарӣ, экологӣ, техникию технологӣ; истифодаи сарфакорона ва
эҳтиёткоронаи замин);
‒таъмини илмӣ, машваратӣ, иттиллоотӣ ва кадрии КАС.
Барои расидан ба мақсад танзими бозор, бояд мақсадҳои зерин амалӣ
карда шаванд:
1) ташаккул ва рушди шароитҳои иқтисодии устувор, ташкилӣ ва ҳуқуқӣ;
2) нархҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ қобили қабул барои таъмини аҳолӣ бо
маҳсулоти босифати озуқаворӣ;
3) барҳам додани муайянкунии омилҳои танзими тамоюли нарх дар бозор.
Пеш аз ин даромадҳои пулии аҳолӣ, қобилияти харидории онҳо, сатҳи истеъмоли маҳсулоти озуқаворӣ шарҳ дода шуда буданд. Акнун шароитҳоеро
мавриди назар қарор додан лозим аст, ки дар онҳо субъектҳои бозори маҳсулоти чорводорӣ, ҳамчунин истеҳсоли онҳо амал мекунанд.
Бо ташаббуси давлат солҳои охир дар соҳаи хоҷагии қишлоқ дар шаклҳои
моликиятдорӣ тағйироти куллӣ ба амал омад. Дар натиҷа бештари аҳолии калонсоли деҳот қитъаҳои замин ва моликиятро ба даст овард. Дар ҷумҳурӣ азнавбақайдгирии корхонаҳои байнихоҷагӣ гузаронда шуд. Дар соли 2017 шумораи корхонаҳои кишоварзӣ ба 5845 адад ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 164613 баробар шуд.
Дар соли 2017 ба онҳо 534,6 ҳазор гектар замин ҷудо шуд, ки ба ҳисоби
миёна ба як хоҷагии деҳқонӣ баробари 3,25 гектар рост меояд. Дар ҳамин давра
андозаи миёнаи қитъаҳои замин ба андозаи 45,6% афзуд.
Аз 288 корхонаи коркард ва хизматрасон 86,8%-ашон хусусӣ гардонда
шуданд. 274 ҷамъияти саҳҳомии шакли кушода, 169 – шакли пӯшида ё рафоқат
бо уҳдадории маҳдуд ташкил карда шуданд, 90%-и онҳо пакети назоратии
саҳмияҳои корхонаҳои хусусигардонидаро дар даст доранд.
Мақсади асосии таъмини самаранокии хусусигнардонӣ дар соҳаи хоҷагии
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қишлоқ колхозу совхозҳо ва дигар шаклҳои хоҷагидорӣ буданд [137, с. 211-217].
Аммо натиҷаҳои бадастомада далелҳои баръакс медиҳанд. Сатҳи идораи давлатӣ
дар сатҳи идораҳои ноҳиявии хоҷагии қишлоқ паст гардид, андозҳо, пардохтҳо
ва ҳиссаҷудокуниҳо ба буҷетҳои гуногун афзуданд, дотатсия ва дастгирии бевоситаи буҷет ихтисор гардид.
Дар давраи аз соли 1991 то 2017 арзиши маҳсулоти умумии чорводорӣ бо
нархҳои муқоисашавандаи соли 2016 ба андозаи 67,4% баланд шуд. Маҳсулоти умумии корхонаҳои кишоварзӣ баробари 89,2% кам шуд. Истеҳсолот дар
хоҷагиҳои аҳолӣ нисбатан устувор монд. Дар сохтори маҳсулоти умумӣ ҳиссаи онҳо ба ҳисоби фоиз баробар буд, дар солҳои 1986-1990 то 16%, дар соли
2017 то 36,5% афзуд, маҳсулоти чорводорӣ аз 22% ба 38% расид. Ҳиссаи
хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар соли 2017 – 36,5%-и маҳсулоти умумии
хоҷагии қишлоқро ташкил медод, маҳсулоти парандапарварӣ бошад, танҳо
1,0%-ро ташкил дод.
Хоҷагиҳои фермерии самти чорводорӣ бо он сабаб ташкил карда намешаванд, ки соҳаи хоҷагии қишлоқ дар муқоиса бо растанипарварӣ нисбатан
заҳматталаб аст. Раванди кори он бефосила аст, фермерро ба хизматрасонии чорво тамоми сол банд месозад, ӯро аз имкони машғул шудан ба хариди захираҳои
моддӣ ва фурӯши маҳсулоти истеҳсолкардааш маҳрум мегардонад.
Фермероне, ки ба парвариши зироати кишоварзӣ машғуланд, назар ба
онҳое, ки маҳсулоти чорводорӣ содир мекунанд, дар вазъияти манфиатовар
қарор доранд. Онҳо танҳо дар мавсими баҳору тобистон бошиддат кор мекунанд, зимистон бошад, дам мегиранд, дар ин вақт ба фурӯши маҳсулоти баровардаашон ва хариди захираҳои моддии зарурӣ барои мавсими оянда машғул
мешаванд.
Иқтисодшиносони либералӣ зикр мекунанд, ки гуногунии шаклҳои моликият дар хоҷагии қишлоқ худ аз худ ба афзун шудани самаранокии истеҳсолоти аграрӣ мусоидат мекунад. Ба самаранокӣ дар соҳаи истеҳсолот пеш аз
ҳама якҷоягии шароитҳои иқтисодӣ, ҳуқуқӣ, ташкилӣ, ки дар иқтисодиёт ба
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вуҷуд омадааст, таъсири манфӣ мерасонанд. Ҳамин тавр, пурзӯрнамоии танзими давлатӣ дар иқтисоди аграрӣ асоси баланд бардоштани самаранокӣ ва
рақобатпазирии истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад.
Дар асл нархи маҳсулоти соҳаи аграрӣ аз тарафи давлат бо роҳи истифодаи низоми нарх ба танзим дароварда мешавад. Ҳамин тавр, азбаски зиёда аз
30% чорво ва паранда ва 50%-и шир бо ин нархҳо фурӯхта мешавад, каловиши
нархи онҳо дар бозори маҳсулоти чорво хеле маҳдуд гардонда шудааст.
Нархҳои пасти харид истеҳсолкунандагони маҳсулоти чорводориро, ба
ғайр аз чорводории анъанавӣ, ба ҷустуҷӯи роҳҳои нави фурӯши маҳсулоти чорво водор мекунад. Солҳои пеш ҳамаи маҳсулоти кишоварзӣ тавассути ташкилотҳои маҳсулоттайёркунӣ гузаронда мешуд. Ҳоло аз тарафи давлат харидорӣ намудани гӯшт ва шир сол аз сол кам мешавад.
Барои ташаккули пешниҳоди маҳсулоти чорводорӣ аз ҳисоби истеҳ-солоти дохилӣ таъсири зиёди манфиро ҷиҳатҳои зерин мерасонанд: якбора ғайримарказонида шудани идора ва таъмини моддию техникии соҳа, тиҷоратикунондании босуръати корхонаҳои хӯроки чорво (комбикормтайёркунанда), хусусигардонии корхонаҳои коркард аз рӯйи шакли дувуми имтиёзнок барои
аҳли меҳнати дорои пакети назоратии саҳмия ва баробари ин имконияти дар
шароити монополизм фармондиҳӣ намудан ба таъминкунандагони ашё,
рушди идоранашавандаи нархи барқу сӯзишворӣ, сатҳи пасти механизатсияи
меҳнат ва фарқият (диспаритет)-и нарх барои маҳсулоти кишоварзӣ ва маҳсулоти саноатӣ.
Дар натиҷа рушди нархи маҳсулоти гӯшти чорво ва хизматрасонӣ нисбат ба
нишондиҳандаи маҳсулоти кишоварзӣ рақами 3,7 баробар, барои маҳсулоти чорводорӣ бошад, 3,3 баробарро нишон дод. Беш аз ҳама нархи қувваи барқ - 18,6
баробар, мошинҳо барои чорводорӣ ва истеҳсолкунандаи хӯрока -23,6 баробар,
хизматрасонӣ- 18,5 баробар афзуд.
Индекси рушди нархи хариди хӯроки чорво (комбикорм) назар ба нархи
хариди гӯшти чорвои калон 1,8 баробар, назар ба шир ва маҳсулоти ширӣ
бошад, 19% афзуд.
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Ҳамаи ин алоқаҳои мавҷудаи пешина ва муносибатҳои иқтисодии
соҳаҳои I ва III-и КАС-ро вайрон кард. Ин ҳолат барои он имконпазир гар-дид,
ки истеҳсолкунандагони воситаҳои истеҳсолоти кишоварзӣ дар асл дар муқоиса бо молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ олигополист ба ҳисоб мераванд. Онҳо имконияти васеи назорат кардани нархи маҳсулоти худӣ, беш аз
ҳама маҳсулоти стандартикунондашудаи худро дороянд. Ба молистеҳсолкунандагони маҳсулоти чорводорӣ онҳо воситаҳои механизатсияи фермаҳо,
таҷҳизот ва агрегатҳои ширдӯшӣ, таҷҳизот ва хӯроки чорво (комбикорм) пешниҳод мекунанд. Фарқият (диспаритет)-и нарх барои маҳсулоти соҳаҳои I ва
II-и маҷмӯи агросаноатӣ, камшавии саршумори чорво ва паранда, вазъи мушкилии молиявии корхонаҳои кишоварзӣ ба камшавии хариди хӯроки чорво
(комбикормҳо), механизмҳо ва таҷҳизоти фермаҳои чорводорӣ оварда расонд,
ки оқибати он ихтисори истеҳсолоти дар корхонаҳои фондташкилкунанда мебошад.
Дастгирии молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқи мамлакат бо назардошти анъанаи расмшудаи истифодаи ҷамоатии замин, ҳамчунин таҷрибаи
ватанӣ ва хориҷӣ ба роҳ монда мешавад, ки аз ояндадории истеҳсолоти калон
дар шароити иқтисоди бозорӣ дарак медиҳад. Дар ин маврид таҳти назар қарор
дода шудааст, ки тақсимоти корхонаҳои калони мавҷудаи хоҷагии қишлоқ ба
пастшавии самаранокии истеҳсолот оварда мерасонад.
Чораҳои андешидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба расондани
ёрӣ ба хоҷагиҳои чорводорӣ дар намуди дотатсия ба нархҳои харид, ҷуброни
қимматшавии воситаҳои саноатии истеҳсолоти расондашаванда, барои
қарзҳои имтиёзнок хусусияти муваққатӣ доранд ва мушкилотро ҳал намекунанд, зеро онҳо на он қадар назаррасанд, баробари ин, бо таъхир расонда мешаванд ва пурра нестанд.
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БОБИ II. ДИНАМИКАИ ВАЗЪИ ИМРӮЗАИ БОЗОРИ
ГӮШТ ВА МАҲСУЛОТИ ГӮШТӢ
2.1. Вазъи имрӯзаи истеҳсоли гӯшт ва коркарди он
Дар адабиёти иқтисодӣ ва дар баромадҳои бисёр сиёсатмадорон ва
донишмандони ба амалия машғул аҳамияти мушкилоти дастёбии некуаҳволии
озуқаворӣ барои рушди иқтисоди мамлакатҳо зикр карда мешавад.
Дар шароити муносибатҳои бозорӣ «он иқтисоде рушд меёбад, ки
ғамхории ҳамешагии рушди некуаҳволии халқ асоси онро ташкил диҳад». Дар
ин маврид бояд ба ёд овард, ки фаҳмиши истилоҳи «бехатарии озуқаворӣ»
барои ҳамаи мамлакатҳо ва халқҳо як хел нест. Ба андешаи мо механизми
таъмини «худкифоягии озуқаворӣ» барои ҳар мамлакат махсусиятҳои худ ва
роҳҳои дастёбӣ ба онро дорост. Аз ин бармеояд, ки ҳар мамлакат, аз он ҷумла
Ҷумҳурии Тоҷикистон пойгоҳи «бехатарии озуқаворӣ»-и худро бо назардошти
махсусиятҳо, аз он ҷумла анъанаҳо, тарзи зиндагӣ ва вазъи равонии мардум ба
вуҷуд меорад.
Аз ин рӯ, мазмун, моҳият ва аҳамияти «бехатарии озуқаворӣ» дар ҳар
давраи рушди мамлакат бо вазифаҳои стратегии давлат мувофиқ меояд. Ин
аст, ки мафҳуми «бехатарии озуқаворӣ», роҳҳои ба он расидан ва шакли
таъмини он аз рушди қувваҳои истеҳсолкунанда, коршоямии шаклҳои
муносибатҳои истеҳсолӣ вобаста аст.
Аммо чунин қоидаи мафҳуми «бехатарии озуқаворӣ» ба махсусиятҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он ҷиҳат мувофиқат намекунад, ки ҷумҳурӣ ба
қисмат, минтақа, вилоят ва ҳудудҳои гуногун ҷудо шудааст, ки дар маҷмуъ
талаб мекунанд, ки яке аз воҳиди маъмурӣ (вилоят, ноҳия, минтақа ва монанд
ба ин) маркази рушди минтақаҳои дигар бояд шавад. Яъне барои он ки
ҷумҳурӣ обод гардад, мо бояд «барои ҳама чиз захира» дошта бошем, то дар
амал ба сиёсат шуғл варзем.
Бешак, истифодаи механики моделҳои бегона ва ретсептҳои дигар ба
коҳиши нақши таҷрибаи худие, ки асрҳо боз аз тарафи халқ ҷамъ шудааст
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оварда мерасонад, ки ин сабабгори коҳишёбии ҷиддии иқтидорҳои иқтисодӣ
ва рӯҳониву маънавии мамлакат ва миллат мегардад.
Агар бо ин роҳ ба рушди шаклҳои гуногуни моликият ва шаклҳои хоҷагидорӣ
такя карда пеш равем, ба фаровонии озуқаворӣ ноил гаштан мумкин аст.
Инкор набояд кард, ки замоне дар даврони Иттиҳоди Шӯравӣ сегментҳои
алоҳидаи хуб коршоями бозор чун бозорҳои колхозӣ - бозорҳои тамоми
шаҳрҳо ва марказҳои саноатӣ амал мекарданд. Ин ҷиҳати аввал аст. Дувум
рушди шабакаи низоми таъминотию фурӯшро бояд қайд кард. Ба ақидаи
қобили қабули донишмандон Ю. Куренков, В. Попов танҳо муносибати озоди
байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолгарон, анархияи истеҳсолот ва нархгузории стихиявӣ ҷой надошту бас.
Агар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи имкониятҳои худ ба бозорҳои
«ҷаҳонӣ» ва нави «ИДМ» ё «фазои рақобатноки Осиёи Марказӣ» (ФРАМ) ворид нагардад, дурнамои ягона боқӣ мемонад- табдилёбӣ ба мамлакати ҷудо,
маҳдуд, ивазкунандаи ашёи хоми худ ва маҳсулоти кишоварзӣ, ҳатто бе дараҷаи хурди коркарди аввалия аз рӯйи шартҳои зиёновар ба молҳои пинҳонӣ
ва хизматрасониҳои зеҳнӣ бо арзиши баланди изофа.
Зарурати таҳияи модели миллии консепсияи байналмилалии рақобатпазирии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он ба миён омадааст. Соҳаҳои
нисбатан рақобатпазири иқтисоди миллии бизнес ва агробизнес бо назардошти иқтисоди экологии кӯҳии аграриро ба вуҷуд овардан зарур аст, ҳамчунин минтақаҳои алоҳидаи кӯҳӣ (дараҳои Варзоб, Ромит, Сарихосор, Алмосӣ,
Дарвоз, Бартанг ва як қатор ноҳияҳои кӯҳистони Помир ва минтақаи Рашт)-ро
ба марказҳои туризми байналмилалии миллии дорои инфрасохтори ҳозиразамони ҷавобгӯйи стандартҳои ҷаҳонӣ табдил бояд дод.
Истеҳсол ва фурӯши оби тоза, ҳудудҳои истироҳатии кӯҳӣ, маҳсулоти
қутоспарварӣ ва бузи кӯҳипарварӣ бо истеҳсоли маҳсулоти гӯшту шири сифаташ баланди ба саломатӣ фоидабахш ба соҳаҳои ба рақобат хеле тобовар табдил ёфта метавонанд.
Чӣ тавре ки дар боло ишора шуд, шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ бо
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сатҳҳои гуногуни махсус: хоҷагиҳои водигӣ, кӯҳистонӣ ва доманакӯҳӣ низ
соҳаҳои рақобатпазири иқтисоди деҳот шуда метавонанд.
Ба соҳаҳои ба рақобати баланд тобовари иқтисоди деҳот растанипарварӣ
ва чорвопарварии кӯҳӣ, рушди соҳаҳои барои ин минтақаҳо анъанавии бузпарварӣ, асппарварӣ, қутоспарварӣ, занбуриасалпарварӣ, ҳунарҳои гуногуни мардумӣ, кооператив ва фирмаҳоро номбар кардан мумкин аст.
Ба ҳамаи истифодаи сарфакоронаи минтақаҳои истироҳатию солимгардонӣ, ташкили марказҳои истироҳатгоҳҳо ва шаҳрчаҳо барои сайёҳон ва истироҳаткунандагонро низ метавон илова кард.
Бе ҷалби давлат ҳамчун субъекти муносибатҳои бозорӣ ва ислоҳоти куллии инфрасохтори деҳот ба ин раванд таъмини рақобатпазирӣ дар бозори
ҷаҳонии аграрӣ имконнопазир аст. Ҳангоми ин азнавсозии ҷиддии техникии аз
ҷиҳати маънавӣ ва ҷисмонӣ куҳнашудаи дастгоҳи истеҳсолӣ дар қатори ислоҳоти қоидавӣ (институтсионалӣ)-и корхонаҳо зарур аст. Вагарна гузаштан ба
сатҳи нисбатан баланди ҳосилнокии меҳнат тамоман ғайриимкон аст.
Агар натиҷаҳои пурсиши роҳбарони як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), ширкатҳои хусусӣ ва корхонаҳои вилояти Хатлон ва минтақаҳои Рашту
ВМКБ-ро ҷамъбаст намоем, мушкилоти зеринро ҳосил кардан мумкин аст, ки
онҳоро бояд ҳам давлат ва ҳам хоҷагиҳо ҳал кунанд.
Давлат бояд пасткунии сатҳи андозҳо, сиёсати муътадили молиявию
иқтисодӣ ва аграрӣ, арзонкунии қарзҳои пешниҳодшавандаро таъмин созад.
Хоҷагиҳо ва корхонаҳоро зарур аст, ки ба баланд бардоштани тахассуси
кадрҳо, ташкили хадамоти коршоями маркетингӣ, ба талаботи муосир мутобиқ сотани маъмурияти истеҳсолии иқтисоди деҳот дар умум ноил гарданд.
Ба андешаи мо имрӯз мустаҳкамкунии алоқаҳо ва муносибатҳо дар доираи
соҳаҳои КАС дар байни иқтисоди анъанавӣ ва «иқтисоди нав» хеле муҳим аст. Он
вақт хоҷагиҳои нав, фирмаҳо, ассотсиатсияҳо ва ширкатҳо метавонанд бартарии
рақобатии худро, ки ба истеҳсоли маҳсулоти баландсифат, аз ҷиҳати экологӣ тоза
дар бозорҳои дохилӣ ва хориҷӣ алоқаманд аст, кор баранд.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон гузариш ба муҳити бозорӣ алҳол вазифаҳои
муҳими баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои
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онро ҳал накардааст. Сабаби асосии ин ислоҳоти баанҷомнарасида, махсусан
дар соҳаи хоҷагии қишлоқ мебошад.
Яке аз мушкилоти асосии ислоҳоти КАС-и ҷумҳурӣ хусусигардонии объектҳои гуногуни инфрасохторӣ, корхонаҳои пахтатозакунӣ ва баъзе қисматҳои
корхонаҳои коркард буд (соҳибони завод ва коргоҳҳо, фермаҳои чорводорӣ,
объектҳои маишию иҷтимоӣ ва ғайра). Бисёр донишмандони ҷумҳурӣ ва
роҳбарон, мутахассисони корхонаҳо ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бар он
ақидаанд, ки хусусигардонӣ албатта ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва
самаранокии кори корхонаҳои маҷмӯи агросаноатӣ мусоидат менамояд. Ин ва
дигар мушкилот ба таври объективӣ таҳияи моделҳои рушди хоҷагии қишлоқи
шакли бозориро талаб мекунад. Таҷрибаи сохтмони ҳаёти нав дар бисёр
мамлакатҳои тараққикардаи ҷаҳон шаҳодат аз он медиҳад, ки мавҷудияти моделҳо ва назарияҳои сохтмони оянда новобаста аз сифаташон ин мамлакатҳоро
ба қатори давлатҳои баландрушдёфта бо иқтисоди классикии бозорӣ ва сектори рушдёфтаи аграрӣ оварда расондааст (ИМА, Шведсия, Япония, Олмон,
Финляндия, мамлакатҳои нимҷазираи Скандинавия, Чин, Сингапур, Таиланд,
Кореяи Ҷанубӣ ва ғайра). Аз ин рӯ ҳар як моделикунонии иҷтимоию иқтисодӣ
ба некуаҳволии ҷомеа, ободии мамлакат оварда мерасонад. Барои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар давраи кунунии тараққиёт интихоби хусусият ва қоидаҳои
беҳтарини «хоҷагии қишлоқи нав» роҳи ягонаи дуруст такмили асосҳои ташкилию иқтисодии иқтисодиёти аграрӣ мебошад. Илми агроиқтисодӣ, ки аз
омилҳои барвақт муайянкардаи рушди ояндаи хоҷагии қишлоқ ба вуҷуд омадааст, назарияро ба таҷрибаи амалӣ бояд наздик созад. Ин хеле муҳим аст. Ташаккули тасаввуроти нави ҷомеа, таваҷҷуҳ ба хоҷагии қишлоқи нав аз тарафи
Академияи кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва муассисаҳои илмии он,
ҳокимиятҳои маҳаллӣ ба мушкилоти ҳаррӯза бояд табдил ёбад. Зеро хоҷагии
қишлоқи нав ва тасаввуроти мо оид ба оянда вазифаи умумимиллист. Модели
рушди «хоҷагии қишлоқи нав» схемае нест, ки аз боло ба поён пешниҳод шуда
бошад. Имкон надорад, ки зиндагии мардуми ҷумҳуриро ба он пурра мувофиқ
гардонд. Он бояд ба фаъолиятмандии худи аҳолӣ асос ёбад, зеро маҳз аҳолӣ
истеҳсолгарони бевоситаи неъматҳои моддист. Он дорои рӯҳияи амалӣ ва қу-
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вваи эҳёгарӣ мебошад. Дар натиҷа «хоҷагии қишлоқи нав» ҳамчун соҳаи махсуси иқтисод дар зиндагии одамон ҷойи махсус пайдо мекунад ва ба вай манфиат меорад. Аз ҳамаи ин бармеояд, ки сухан дар бораи хоҷагии қишлоқе меравад, ки ба худ ҳамаи чизи хубро аз зиндагӣ, ҳамчунин аз таҷрибаи пешқадами
ҷаҳонӣ мегирад.
Чӣ тавре ки медонем, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар конфронси
байналмилалии илмии бахшида ба 1100-солагии Давлати Сомониён дар
Санкт-Петербург гуфта буданд: «Бояд гуфт, ки мо бо роҳи худ қадам задем,
дурӣ аз раҳнамоии дигарон, ки гоҳо аз берун мефармуданд, кӯшиши дарёфти
роҳи худ Тоҷикистонро ба давлати аз дигар давлатҳо фарқкунанда табдил
медиҳад. Шаклҳои давлатдорие, ки зикрашон рафт, инҳо намунаҳо ва моделҳои нусхабардошташуда мебошанд ва тақлиди кӯркӯронаи онҳо натиҷаи
дилхоҳ намедиҳад». Маҳз бо роҳнамоӣ ва ташаббусҳои Сарвари давлати
тоҷикон дар сектори мураккабтарини иқтисоди ҷумҳурӣ- маҷмӯи агросаноатӣ
тағийроти куллӣ ба миён омад. Асоси онро Фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 09.10.1995 «Дар бораи пешниҳод намудани 50 ҳазор гектар замин ва сипас, 25 ҳазор гектар замин барои хоҷагиҳои ёрирасони шахсии
аҳолӣ», ҳамчунин Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25.06.1996
«Дар бораи азнавсозии корхона ва муассисаҳои хоҷагии қишлоқ» гузоштанд.
Ин марҳалае буд, ки дар таърихи навтарини халқи тоҷик саҳифаи нав боз
намуд. Дар ин солҳо ҷумҳурӣ барои гузариш ба ҷомеаи шакли нав ва дорои
мазмуни нав, дорои қоидаҳои иқтисоди бозорӣ омода шуд. Он то ба ин солҳо
ба ҷомеаи мо номаълум буд, ки баъди ин ҷорӣ гардид. Ҳамаи ин азнавсозии
куллии тарзи пешинаи ҳаёти иқтисодии мамлакат, аз он ҷумла дар бобати
ҳалли мушкилоти озуқавориро талаб мекард.
Нуқтаҳои зикршуда зарурати таҳия ва истифодаи стратегия ва тактикаи
нав оид ба такмили механизми хоҷагидорӣ, сохтори ташкил ва идораи соҳаи
хоҷагии мамлакат, ҳалли мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ дар шароити нави
иқтисодиро пешбикӣ мекард. Дар он аҳамияти аввалиндараҷаро чунин
масъалаҳои иқтисодӣ монанди нарх ва сифати маҳсулоти истеҳсолшуда, худхароҷотбарорӣ, бо маҳсулоти зарурӣ ва озуқавории худӣ таъмин намудани
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аҳолӣ, истифодаи нисбатан самаранок ва сарфакоронаи иқтидорҳои захиравию таббии ҷумҳурӣ бо назардошти шаклҳои гуногуни хоҷагидорӣ ва моликият соҳиб шуданд.
Дар марҳалаи бозсозии солҳои 1995-2000 ислоҳоти истеҳсолоти кишоварзӣ
имконият дод дар ҷумҳурӣ сектори бисёршаклаи аграрӣ бо категоияҳои гуногуни хоҷагидорӣ ва сохтори онҳо ба вуҷуд ояд. Оид ба нақши муҳимми ин
хоҷагиҳо дар ҳалли масъалаҳои озуқаворӣ ширкати онҳо дар истеҳсолоти
маҳсулоти умумии хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ шаҳодат медиҳад (ҷадвали 2).
Ҷадвали 2 - Ҳиссаи категорияҳои хоҷагиҳо дар истеҳсоли маҳсулоти
умумии хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2015-2019, %
Нишондиҳандаҳо

Солҳо

2015

2016

2017

2018

2019

Соли 2019 бо %
нисбат ба с.2015

Корхонаҳои кишоварзӣ
1. Ҳамагӣ
6,5
5,9
5,4
5,9
7,6
116,9
2. Аз он ҷумла растанипарварӣ
7,5
7,1
6,5
6,7
7,6
101,3
3. Чорводорӣ
4,3
3,4
3,0
3,9
7,6
176,7
Хоҷагиҳои аҳолӣ
1. Ҳамагӣ
57,8 56,5 55,2 54,7 51,4
88,9
2. Аз он ҷумла растанипарварӣ 42,4 40,1 38,3 37,9 35,2
83,0
3. Чорводорӣ
92,4 93,2 93,5 92,3 88,9
95,6
Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
1. Ҳамагӣ
35,7 37,6 39,4 39,4 41,0
114,8
2. Аз он ҷумла растанипарварӣ 50,1 52,8 55,2 55,4 57,2
114,2
3. Чорводорӣ
3,3
3,4
3,5
3,8
4,1
124,2
Сарчашма: Маҷмӯаи оморӣ. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон.Душанбе, соли 2020, С.16

Аз маълумоти ҷадвали 2 ба хулосае омадан мумкин аст, ки: якумиқтисоди хоҷагии қишлоқи Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёртарза аст; дувумвазни қиёсии маҳсулоти умумии чорводорӣ дар маҳсулоти умумии хоҷагии
қишлоқи ҷумҳурӣ ба ҳисоби миёна дар солҳои 2012-2018 – 17,73%-ро ташкил
дод, дар хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ бошад – 46,37%. Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ
(фермерӣ) ба таври устувор – 3,03% -и истеҳсолкунандаи асосии гӯшти аҳолии
ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад.
Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки сектори бисёртарзаи аграрӣ дар асоси
иқтисоди миллӣ ташкил ва ҷорӣ гаштани «заминкоркунии анъанавӣ»-ро
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ҳамчун қисми таркибии «Усули осиёии истеҳсолот» роиҷ намуд. Он ҳамчун
асоси шукуфоии тамаддуни Шарқ, ки ба инкишофи иқтисоди ҷаҳон ва
маданияти олам саҳмгузор аст, асрҳост, ки ҳамранги худро надорад.
Ин гуфтаҳо далели онанд, ки мушкилоти озуқаворӣ дар ҷаҳонӣ имрӯза, аз
ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти дараҷаи 1 ба ҳисоб меравад.
Бисёр мамлакатҳои хориҷӣ дар ҳалли мушкилоти озуқаворӣ ва таъмини
бехатарии озуқавории давлатҳои худ некуаҳволии назаррасро бо ду роҳ ба даст
овардаанд: а) бо роҳи тағйири воқеӣ ва такмили сохтори соҳаҳои КАС (ҷорӣ
кардани технологияҳои нав, «микросаноатикунонӣ», «микроэлектронидан»,
истифодаи таҷрибаи пешқадами ҷаҳонӣ, такя ба анъанаҳои нигоҳдошташуда ва
тарзи зиндагии аҳолӣ ва ғайра) бо роҳи истифодаи эҳтиёткоронаи замин, об,
захираҳои пулӣ ва захираҳои меҳнатӣ.
Чӣ бояд кард то истеҳсолоти агросаноатии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он ба
маҳсули сохтори истеҳсолкунанда дар ҷисми иқтисоди миллӣ табдил ёбад? Чӣ
тавр суръати афзояндаи рушдро ноил шудан ва онро тибқи суръати мутобиқи
рушди аҳолии ҷумҳурӣ нигоҳ доштан мумкин аст? Ин гуна суолҳоро зиёд
додан мумкин аст.
Аммо таҷрибаи ҷаҳонӣ ва таҷрибаи ҳамаи мамлакатҳои тараққикарда чун
ИМА, Япония, Канада, Исроил, Чин, мамлакатҳои нимҷазираи Скандинавия,
мамолики минтақаи Осиё ва Уқёнуси Ором, қисман Россияи имрӯза) имрӯз
пурра нишон медиҳад, ки онҳо лоиҳаҳои бунёди хоҷагии қишлоқи ояндаи
мамлакат ва тамоми КАС-ро тибқи манфиатҳои умумимиллии давлатаҳои худ
мавриди иҷро қарор додаанд.
Дар ин ҳолат онҳо ҷиҳатҳои зеринро дар назар гирифтаанд: а) талаботи
инсон ва б) талаботи мамлакат.
Дар ин роҳ онҳо ба мувафақиятҳояшон бо ду усул ноил мегарданд: а) бо роҳи
ҷорӣ намудани донишҳои агроиқтисодӣ дар захираҳо ва б) бо роҳи интихоби афзалиятҳо, яъне таҳияи ғояҳо ва донишҳо дар соҳаи маҷмӯи агросаноатӣ.
Ҳамчунин бояд фаромӯш накард, ки таърихи хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ
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ин таърихи халқи тоҷик аст. Бешак дар бораи бисёр дастовардҳои техникӣ,
технологӣ, ташкилӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ғайра ҳарф задан лозим меояд,
илова ба ин, онҳоро бо нақши илми агроиқтисодӣ, анъанаҳо, қобилият ва
таҷрибаи худи халқ оид ба истифодаи иқтидорҳои захиравии мамлакат бояд
алоқаманд сохт.
Барои иқтисоди аграрии ҷумҳурӣ дар оянда аҳамияти иҷтимоию иқтисодӣ
ин ташаккули муҳити рақобатпазири байни минтақаҳои кӯҳӣ ва минтақаҳои
ҳамворӣ мебошад. Аз ин бармеояд, ки алоқаҳои афзоянда байни минтақаҳои
ҷумҳурӣ ва берун аз он дар назди сиёсати иқтисодӣ вазифаҳои нисбатан мураккабро гузоштааст ва ин ҷо суоле ба миён меояд: чӣ гуна давлат рақобатпазирии КАС-ро таъмин карда метавонад, то бо самаранокии бештар бартарияти
тақсими байналмилалии меҳнатро истифода кунад? Вобаста ба ин, дар
ҷумҳурӣ назарияе паҳн гаштааст, ки онро метавон шартан «рақобати шароитҳои ҳудудии хоҷагидорӣ» (РШҲХ) номид. Ҳамон минтақаҳои ҳудудие бурд
мекунанд, ки дар онҳо имкониятҳои беҳтарин барои сармоягузорӣ фароҳам
оварда шудаанд.
Дар шароити Ҷумҳурии Тоҷикистон мушкилоти рақобати шароитҳои
ҳудудии деҳот бо назардошти серҳаракатии афзояндаи омилҳои истеҳсолот, аз
он ҷумла заминдории обёришаванда ҳамчун омили махсуси ҳалли мушкилоти
озуқаворӣ дар шароити камзаминии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус
пайдо мекунад. Чӣ тавре таҷрибаи ҷаҳонӣ ва таҷрибаи мамлакатҳои сераҳолии
олам (Мексика, Индонезия, Туркия, Таиланд, Эрон, ИМА, Покистон ва ғайра)
нишон медиҳад, обёрӣ омили босамари рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, махсусан дар маҷмуъ бо истифодаи нуриҳои маъданӣ ба ҳисоб меравад.
Имрӯз дар ҷаҳон 40% -и маҳсулоти озуқаворӣ дар 17% заминҳои обёришаванда истеҳсол карда мешавад [167, с. 71]. Тағйироти тааҷҷубовари пешрафт дар
озуқавории аҳолии ду мамлакати аз ҳама сернуфуз- Ҳиндустон ва Чин, дар
навбати аввал бо таъсири ин омил аст. Дар соли 2011 ин мамлакатҳо мутаносибан
ба андозаи 50,1 млн. ва 49,8 млн. гектар замини обӣ доштанд ё дар ҳаҷми 29 ва
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52%-и миқдори умумии киштзор. Дар соли 2017 дар сохтори умумӣ майдони заминҳои обёришаванда 666,1 ҳазор гектарро дар муқобили 805,6 ҳазор гектари
соли 1991 ташкил дод. Аз он ҷумла дар колхозу совхозҳо, корхонаҳои байнихоҷагӣ ва дигар корхонаҳои кишоварзӣ 123,1 ҳазор гектар буд, дар ҳоле, ки ин
рақам дар соли 1991 ба 805,6 ҳазор гектар баробар будааст.
Сохтори майдони заминҳои ҷумҳурӣ беҳбудии ҷиддиро талаб мекунад.
Дар ҳолати оғози соли 2018 он чунин будааст: агар тамоми майдони заминҳоро
100% ба ҳисоб гирем, он гоҳ 0,4%-и он заминҳои партованд, сипас, мутобиқан:
17,8% - киштзор, 2,4% - дарахтони бисёрсола, 0,5 - алафзор, 78,9 – киштзор.
Агар ба ҳисоб гирифт, ки аҳолии ҷумҳурӣ торафт меафзояд ва солҳои наздик
аз 10 млн. нафар мегузарад (афзоиш- 1,4 баробар), ҳамчунин зироати ғалладонагӣ (ба сари кас) аз 0,8 гектар зиёд нест, он гоҳ чунин самти рушди хоҷагии
қишлоқ нисбатан ояндадор ба назар мерасад.
Бояд қайд кард, ки дар як қатор мамлакатҳои ҷаҳон омили обёрӣ ҳангоми ҳалли мушкилоти хӯрокворӣ мавриди назар қарор дода мешавад.
Чунончи, дар Индонезия ва Туркия зиёда аз 15%-и заминҳои коркардшавандаро обёрӣ мекунанд, ин рақам дар Таиланд ва Мексика ба зиёда аз 20% ва
дар Эрон тахминан ба 40% баробар аст. Ҳиссаи заминҳои обёришаванда дар
ИМА зиёда аз 11% -и тамоми майдони киштро ташкил медиҳад, аммо ин
замин зиёда аз 37%-и ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзиро медиҳад.
Ҷадвали 3 - Истеҳсоли маҳсулоти гӯшту шир ба ҳар сар аҳолӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (ба ҳисоби килограмм)
Солҳо
Номгӯйи маҳсулот

2015 2016 2017 2018 2019

с.2019 бо
% нисбат ба с.2015

Гӯшт (бо вазни кушташуда)
13,2 27,0 28,2 29,0 29,0 2,2 маротиба
Шир
105,2 106,2 107,5 108,9 106,4 101,1
Тухм (дона)
42,3 39,0 38,6 49,9 77,1 182,3
Сарчашма: Ҳисобҳои муаллиф тибқи маълумоти омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе,
соли 2020, С.313
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Таҳлили таҳқиқи сохтори майдонҳои заминҳои хоҷагии қишлоқи
ҷумҳурӣ нишон дод, ки он ҳоло ҳам барои миқдор ва ҳаҷми зарурии
истеҳсолоти чорводорӣ шароити даркорӣ муҳайё карда наметавонад, яъне
ҳаҷми он ба ҳар сари аҳолӣ аз меъёри тасдиқшудаи истеъмоли гӯшт кам
мебошад. Барои мисол дар соли 2019 истеҳсоли гӯшт ба ҳар сари аҳолӣ 71,6%-и
сатҳи тасдиқшудаи меъёри истеъмоли гӯшт дар ҷумҳуриро ташкил дод (қарори
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №451, аз 31 августи соли 2018).
Аз ин рӯ, зарур аст, ки тартиб, механизми истифодаи заминро тағйир дода,
ба самти таъмини устувор роҳ кушода, ба рушди пойгоҳи хӯроки чорво ва
афзоиши маҳсулоти чорводорӣ ноил бояд гашт.
Бешак, дар чунин ҳолат баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолии
ҷумҳурӣ воқеӣ буда наметавонад, ба ин нишондиҳандаҳое, ки самаранокии
маҳсулоти кишоварзиро инъикос мекунанд, далел буда метавонанд. Аз
ҷадвали 3 бармеояд, ки иқтидорҳои истеҳсолоти кишоварзиро бояд ба таври
демократӣ ба роҳ монд, то он ба қоидаҳои иқтисоди бисёртарза мутобиқ шавад
ва ҷавобгӯйи ҷанбаҳои самаранокӣ бошад. Маҳз ба ин сабаб ҳам донишмандон
ва ҳам нафарони ба амалия машғул натиҷаҳои ислоҳотро дар асоси муқоисаи
ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, ки ба ҳисоби ҳар сари аҳолӣ бароварда
шудааст ва талаботи аҳолии ҷумҳурӣ ба маҳсулоти озуқаворӣ тибқи меъёрҳои
асосноки илмии истеъмол ба таври воқеӣ арзёбӣ намекунанд. Маҳаки аз ҳама
пурмазмуни муваффақияти ислоҳоти иқтисодӣ новобаста ба он ки кай ва дар
кадом соҳаи иқтисод амалӣ карда шудааст, нишондиҳандаҳои самаранокии он,
ҳосилнокии меҳнат ва сатҳи зиндагии аҳолӣ буданд ва мемонанд.
Аз ин рӯ, хеле муҳим аст ҳалли мушкилоти озуқаворӣ махсусан дар
минтақаҳои аз ҷиҳати табиӣ мусоиди кӯҳӣ, ки дар он ҷо имкони дастгирии
рушди сайёҳӣ ва хоҷагии қишлоқ мавҷуд аст. Ёрӣ на бо эҳтиёҷоти иҷтимоӣ,
яъне истеъмол, балки ба интенсификатсияи равандҳои хоҷагӣ, ташкили
иқтисоди пурзӯри аграрие, ки миқдори зарурии ҷойи кориро муҳайё карда
метавонад, бояд равона гардад. Аз ин бармеояд, ки талабот ба истеҳсоли
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маҳсулоти озуқаворӣ бояд аз афзоиши суръати иқтисоди аграрии ҷумҳурӣ дар
умум, на дар сатҳи минтақаҳои алоҳида пешрав бошад. Аз ин рӯ, сиёсати то ба
ин вақт амалигардидаи рушди минтақаҳои водӣ ва кӯҳӣ бояд дурнамои хуб
дошта бошад. Рушди минбаъда баҳри ҳалли мушкилоти давомнокии умри инсон
равишҳои навро металабад, на ин ки танҳо воситаҳои пешинаи дастгирӣ тақвият
дода шаванд. Бояд қайд кард, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитҳоро
дорост, ки давомнокии умри бобаракати ҳар як инсонро таъмин созад.
Имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми шароитро барои таъмини талаботи
аҳолӣ ба маҳсулоти озуқаворӣ дорост. Аммо тамоюли сатҳи истеҳсоли гӯшт
барои ҳар сари аҳолӣ қариб дар ҳолати пешина қарор дорад (ҷадвали 3). Тамоюли
мавҷудаи таъмини бехатарии озуқаворӣ бо роҳи истифодаи ҳудудҳои кӯҳистон,
ташкили намудҳои гуногуни хоҷагии қишлоқ ба иқтисоди КАС таъсири мусбат
расонда истодааст. Ҳолати мавҷуда дар соҳаи чорводории гӯштӣ дар шароити
рақобати сахт дар хоҷагии қишлоқ асос намедиҳад, ки ба дурнамои рушди
истеҳсоли гӯшт дар маҷмӯи агросаноатӣ баҳои мусбат дод.
Дар навбати худ дар сохтори хоҷагидории КАС нигоҳ доштани шаклҳои
куҳна ба сиёсати умумии иқтисодии мамлакат таъсири намоён мегузорад.
Сиёсате, ки ба мундариҷаи шаклҳои куҳна такя мекунад, ба пастшавии
рақобатпазирии давлат оварда мерасаонад.
Дар мавриди ҳалли масъалаи мушкилоти озуқаворӣ барои мо ҳамчун
таҷриба – Финляндия хизмат карда метавонад. Он ба сектори аграрии иқтисод
рушди хоҷагиҳои шаклан гуногун, аз он ҷумла сектори хусусиро асос
гирифтааст.
Дар мавриди соҳаи аграрию саноатии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавон
гуфт, ки тамоюли истифодаи имкониятҳои танҳо минтақаҳои водӣ ба охир
расидааст. Дар ин ҳолат имрӯз минтақаҳои водигӣ ҳалли мушкилоти
озуқавориро ба қафо мекашанду бас (ҳангоми махсусонидани минтақаҳо танҳо
ба истеҳсоли пахта).
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Дар ин шароит минтақаҳои кӯҳистон ҳамчун «омилҳои захиравӣ»
метавонанд марказҳои тараққии фарҳанги тиҷорат ва шаклҳои дигари
фаъолияти соҳибкорие, ки дорои мақсадҳои аниқи умумимиллӣ мебошанд,
гарданд. Агар ба назар гирифт, ки сектори аграрии иқтисод омили
муайянкунандаи рушди тамаддуни ҷаҳонист, он гоҳ имкониятҳои беҳтарини
табиию иқлимие, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дорад, бояд самаранок истифода
бурда шаванд. Ин як тарафи масъала аст. Аз ҷиҳати дигар, бояд усул ва тарзҳои
нави истифодаи чораҳои самараноки танзими афзоиши шумораи аҳолӣ тибқи
суръати рушди истеҳсоли озуқаворӣ ёфта шаванд.
Муҳим аст, ки дар шароити мустақилияти минтақаҳо захираҳои асосӣ
бояд самаранок истифода бурда шаванд. Ба ин дохил мешаванд заминҳои
имкони киштдошта, заминҳои лалмӣ, заминҳои байникӯҳӣ ва баландкӯҳ,
сарчашмаи нерӯи барқ, захираи оби нӯшокӣ, ки ҳамчун омилҳои
умумимиллии рушд асоси ҳалли мушкилоти озуқавории ҷумҳурӣ дониста
шудаанд. Бояд қайд кард, ки дар ҷумҳурӣ дар умум аз 14137,4 ҳазор гектар
майдони замин 3658,2 ҳазор гектарашро заминҳои зироатҳои хоҷагии қишлоқ
ташкил медиҳанд. Майдони кишт 657,3 ҳазор гектар аст. Дар 148,2 ҳазор
гектар дарахтони бисёрсола шинонда шудаанд. Майдони алафдарав 15,8 ҳазор
гектар, чарогоҳ 2809,6 ҳазор гектар ва заминҳои партов 27,1 ҳазор гектарро
ташкил медиҳанд.
Чӣ тавре ки аз ҷадвали 4 дида мешавад, талабот ба гӯшт ва маҳсулоти
гӯштӣ дар вилоятҳои Хатлон ва Суғд дар муқоиса бо ҳисоби миёнаи ҷумҳурӣ
мутаносибан ба андозаи 29-35,9% талаботи ҷумҳуриро ташкил медиҳад. Дар
минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ (ш. Душанбе, ВМКБ) он 2,4-9,3%-ро ташкил
медиҳад.
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Ҳамагӣ
дар
ҷумҳурӣ

вилояти Суғд

вилояти Хатлон

ноҳияҳои тобеъ

Душанбе

Гӯшт ва маҳсулоти
гӯштӣ, тонна
Тухм (дона), ҳазор
Моҳӣ ва маҳсулоти
моҳигӣ, тонна

Талабот ба гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ,
тухм (адад), моҳӣ ва маҳсулоти моҳигӣ (ҳазор тонна)
аз он ҷумла
ВМКБ

Номгӯйи маҳсулот

Меъёрҳои пешниҳодшудаи истеъмоли маҳсулоти хӯрокворӣ ба ҳар
сари аҳолӣ, кг дар сол

Ҷадвали 4 – Талабот ба гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019

40,5

377,2

9,3

109,6

135,6

87,8

34,9

182,5

1609,7

41,8

494,1

611,1

395,3

157,6

8,9

82,9

2,0

24,1

29,8

19,3

7,7

Сарчашма:ИДИТ озуқавории Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 2020, саҳ. 18-21. Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон таҳти №451 аз 31 августи соли 2018 ва ҳисобҳои муаллиф.

Ин ҷо масъала дар бораи ҳалли таъмини аҳолӣ бо озуқаворӣ тибқи
меъёрҳои илман асоснокшудаи истеъмол мебошад. Баробари ин қайд бояд
кард, ки аллакай аз оғози солҳои 90-уми асри пешин сокинони сайёраи мо
ҳамарӯза ба ҳисоби миёна 2718 Ккал., аз он ҷумла 2290 Ккал. маҳсулоти растанӣ
ва 428 Ккал. маҳсулоти чорво тановул мекунанд. Аммо дар мавриди ҷумҳурии
мо гуфтан лозим аст, ки тибқи маълумоти ИДИТ озуқаворӣ танҳо дар соли 2019
маҷмуи солонаи маҳсулот ба ҳисоби калория (ҳазор) ташкил медод: гӯшт ва
маҳсулоти гӯштӣ – 6,8, шир ва маҳсулоти ширӣ – 31,7, тухм – 2,46, моҳӣ ва
маҳсулоти моҳигӣ – 0,19. Агар аз рӯйи нишондиҳандаҳои мазкур баҳо диҳем, ба
хулосае омадан мумкин аст, ки ҳаҷми озуқаворӣ, солҳои охир дар муқоиса бо
рушди нуфузи аҳолӣ бешак, хеле беҳбудӣ ёфтааст.
Пеш аз ҳама ин асосан бо рушди сармоягузорӣ ба соҳаи хоҷагии қишлоқ,
рушди шаклҳои гуногуни фаъолияти иқтисодӣ, инкишофи бизнес ва агробизнес,
фаъолияти соҳибкорӣ, рушди муносибатҳои интегратсионии ҷумҳурӣ ва
минтақаҳои он, заҳматписандии худи халқ ва аз тарафи онҳо дарк кардани
маънии иқтисоди бозорӣ ва мустақилият мебошад.
Самти муҳимтарини афзоиши истеҳсолоти озуқавории баландсифат
интенсификатсияи чорводорӣ дар асоси ташкили технологияҳои сарфакунандаи
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энергия мебошад. Нишондиҳандаи асосии сифати маҳсулот дар чорводории
гӯштӣ фарбеҳии чорвост, ки аз бисёр ҷиҳат аз ҳосилнокӣ ва шиддатнокии
парварши чорвои гӯштӣ вобаста аст. Сифати пасти маҳсулоти чорво яке аз
сабабҳои асосии на танҳо сифати пасти ашёи чорводорӣ, балки заҳматоварии
баланд ва зиёноварии истеҳсолоти маҳсулоти соҳа ба ҳсиоб меравад.
Бояд қайд кард, ки ивазкунии воридоти гӯшт бо истеҳсоли худӣ дар
шароити имрӯза на танҳо ҳангоми ҳисобкунии хароҷоти воқеии хӯроки чорво,
балки ҳангоми ҳисобкунии меъёрҳои мавҷудаи технологияи парвариши чорво
низ фоидаовар нест, ҳарчанд дар ин маврид арзиши аслии хӯрокдиҳӣ ба
андозаи назаррас паст мешавад.
Вазифаи давлат ин интихоби афзалияти сиёсати аграрӣ ва ёфтани ҳалли
муносиби иқтисоди аграрӣ дар умум мебошад. Пеш аз ҳама бояд масъалаи
зеринро ҳал кард, ки оё мумкин аст, ки дар як вақт майдони ғалларо афзун
намуд ва дар ин вақт ба рушди истеҳсоли гӯшт дар мамлакат ноил гардид.
Ҷараёни

афзоиши истеҳсоли

гӯшти

чорвои калон дар

ҳамаи

категорияҳои хоҷагӣ дар ҷадвали 5 инъикос ёфтааст.
Ҷадвали 5 – Динамикаи истеҳсоли гӯшти дар ҳамаи категорияҳои
хоҷагидорӣ дар доираи вилоятҳо ва баъзе ноҳияҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар солҳои 1991–2019 (ба вазни зинда, тонна)
Минтақаҳои
ҷумҳурӣ

Солҳо
2016
2017

Соли 2019
1991
2015
2018
2019 % нисбат ба
соли 1991
150700 217701 233329 248769 261927 272521 180,8

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамагӣ
ВМКБ
9769 9534
10253 10297 10349 8910
91,2
Вилояти Суғд
44971 48131 55346 54584 56507 58649 130,4
Вилояти Хатлон
55888 116903 125700 137768 148017 155855 2,8 баробар
Н.Т. ҷумҳурӣ
40072 43133 44030 46120 47054 49107 122,5
Турсунзода
4126 5658
5660
5685
5685
5925
143,6
Ҳисор
9276 4945
4973
5168
5178
5092
54,9
Рӯдакӣ
6611 6804
6900
7442
7530
7597
114,9
Варзоб
1744 906
989
1037
1187
1181
67,7
Ваҳдат
9517 10663 10709 11426 11889 12456 130,9
Файзобод
3157 1316
1456
1492
1497
1525
48,3
Рашт
1734 3654
3694
3703
3705
3712
2,1 баробар
Лахш
2874 2027
2058
2078
2127
2134
74,3
Сарчашма: маҷмуи оморӣ. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017, С. 266, соли 2018, С. 266, соли 2020,
С. 270.
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Истеҳсоли гӯшт ба ҳар сари аҳолӣ дар вилоятҳо ва ноҳияҳо ба шакли зер
аст. Чӣ тавре ки аз ҷадвали боло мушоҳида мегардад, дар давраи
таҳқиқшаванда дар ҳамаи категорияҳои хоҷагии Ҷумҳурии Тоҷикистон
истеҳсоли гӯшт ба ҳисоби вазни зинда тамоюли рушд дорад ва дар ин давра
зиёда аз 1,8 баробар афзудааст. Аммо истеҳсоли гӯшт ба ҳисоби вазни зинда
дар ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ дар соли 2019 дар муқоиса ба соли 1991 рӯ ба
коҳиш овардааст. Барои мисол, агар дар шаҳри Турсунзода дар соли 2019 назар
ба соли 1991 истеҳсоли гӯшт бо вазни зинда 43,6% афзуда бошад, дар шаҳри
Ҳисор - 45,1%, ноҳияи Варзоб - 32,3%, ноҳияи Файзобод - 51,7%, дар ноҳияи
Лахш - 25,7% кам шудааст. Аз ин бармеояд, ки барои боздошти тамоюли
пастшавии

истеҳсоли

гӯшт

дар

ноҳияҳои

зикршуда

бояд

чораҳои

таъхирнопазир андешид. Ба ғайр аз ин ба мақомоти дахлдори идораи хоҷагии
қишлоқ, ҳукуматҳои маҳаллӣ пешниҳод карда шавад, ки барои боздоштани
тамоюли пастравӣ чораҳои зарурӣ андешанд ва бо назардошти захираҳои
маҳаллӣ барномаи худтаъминкунии аҳолии ноҳияҳоро бо гӯшти истеҳсоли
худӣ таҳия намоянд. Бехатарии озуқавории мамлакат, ки дар он ҷойи асосӣ ба
истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ нигаронида шудааст, дар навбати аввал
таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти истеҳсоли худиро дар назар дорад.
Аз маълумоти ҷадвали 6 ба хулосаи зерин омадан мумкин аст: якум - дар
сохтори истеҳсоли гӯшт дар ҷумҳурӣ тамоюли рушд дар давраи
таҳқиқшаванда ба андозаи 25,3% мушоҳида мешавад. Дар ин давра вазни
қисми истеҳсоли гӯшти гов аз 42,2% то ба 62,4% расидааст, инчунин
тағйирёбӣ аз ҳисоби кам шудани ҳиссаи гушти гусфанд ва буз таъмин карда
шудааст. Дуюм - истеҳсоли гӯшт дар хоҷагиҳои аҳолӣ дар соли 2019 нисбат ба
соли 2015 – 21,1% афзудааст, вазни қиёсси он дар истеҳсолоти умумии
ҷумҳурӣ аз 94,7%-и соли 2015 то ба 91,5%-и соли 2019 расид, яъне 3,2 банди
фоизӣ кам шудааст, ки сабаби асосии чунин тағйирёбӣ ин зиёд шудани ҳиссаи
хоҷагиҳои деҳқонӣ дар истеҳсоли гушт мебошад. Сеюм - дар ин давра
истеҳсоли гӯшт бо вазни тоза дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) баробари
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94,3% афзуд, вазни қиёсии он бошад, дар ҳаҷми умумии истеҳсолот дар ин
давра зиёд шуда аз 3,2%-и соли 2015 то ба 4,9% дар соли 2019 расидааст. Аз
ин бармеояд, ки дар шароити имрӯза дар ҷумҳурӣ истеҳсолкунандаи асосии
гӯшт чун пешина хоҷагиҳои аҳолӣ мебошанд.
Ба андешаи мо, бо мақсади таъмини устувори рушди истеҳсоли гӯшт ва
ҳалли бехатарии озуқаворӣ сохторҳои дахлдори ҳукумати ҷумҳуриро лозим аст,
ки қарорҳои дахлдор ва нақшаи чорабиниҳои иловагӣ оид ба ташкили шаклҳои
нави хоҷагидорӣ, рушди чорводории гӯштӣ ва низоми корхонаҳои кишоварзиро
таҳия ва қабул намоянд.
Ҷадвали 6 – Динамикаи истеҳсоли гӯшт аз рӯйи ҳамаи категорияҳои
хоҷагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2019
Номгӯйи намудҳои гӯшт
Гӯшт (бо вазни тоза)
аз он: гов ва гӯсола, ҳамагӣ
аз истеҳсоли умумӣ, %
Гӯшти гӯсфанд ва буз аз истеҳсоли умумӣ, %
Гӯшти паранда аз истеҳсоли
умумӣ, %
Гӯшт (бо вазни тоза) аз он:
Гов ва гӯсола
Гӯсфанд ва буз
Гӯшти паранда
Гӯшт (бо вазни тоза) аз он:
Гов ва гӯсола
Гӯсфанд ва буз
Гӯшти паранда
Гӯшт (бо вазни тоза) аз он:
Гов ва гӯсола
Гӯсфанд ва буз
Гӯшти паранда

Воҳиди ченак
2015
2016
ҳазор тонна
108,8 116,7
100
100
ҳазор тонна
45,9
48,6
42,2
41,6
ҳазор тонна
56,1
61,0
51,6
52,8
ҳазор тонна
6,8
6,5
6,2
5,6
Корхонаҳои кишоварзӣ
ҳазор тонна
2,1
1,9
ҳазор тонна
0,89
0,79
ҳазор тонна
1,08
1,00
ҳазор тонна
0,13
0,11
Хоҷагиҳои аҳолӣ
ҳазор тонна
103,0 110,7
ҳазор тонна
43,5
46,1
ҳазор тонна
53,1
58,1
ҳазор тонна
6,4
6,2
Хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
ҳазор тонна
3,5
3,7
ҳазор тонна
1,48
1,56
ҳазор тонна
1,82
1,91
ҳазор тонна
0,20
0,23

Солҳо
2017
124,4
100
51,6
41,5
66,0
53,0
6,8
5,5

2018
131,0
100
64,7
49,4
62,7
47,9
3,6
2,7

2019
136,3
100
84,9
62,4
43,3
31,7
8,1
5,9

1,9
0,80
1,00
0,10

2,0
0,99
1,05
0,13

4,8
2,0
2,52
0,28

118,0
49,0
62,5

123,7
48,3
68,8
6,4

124,7
50,3
67,6
6,8

4,1
1,71
2,16
0,23

5,5
2,15
3,07
0,28

6,8
2,58
3,19
0,71

Сарчашма: Маҷмуаи омории солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агенти омории назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2020.- С. 308 ва ҳисобҳои муаллиф.
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Ҷадвали 7 – Динамикаи истеҳсоли намудҳои асосии гӯшт дар ҳамаи
категорияҳои хоҷагҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон (1991-2019), ҳазор тонна
Номгӯй
Гӯшт бо вазни тоза,
ҳазор тонна, аз он:

Соли 2019 нисбат ба
соли 1991

Солҳо

1991 2015 2016 2017 2018 2019 ҳазор тонна
бо %
75,4 108,8 116,7 124,4 131,0 136,3 60,9
180,7

Гов ва гӯсола
Паранда

29,5
3,9

45,9
6,8

48,6
6,5

51,6
6,8

64,7
3,6

84,9
8,4

55,4
4,2

2,9 баробар
2,1 баробар

Гӯсфанд ва буз

42,0

56,1

61,6

66,0

62,7

43,3

1,3

103,1

Сарчашма: омории солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон // Маҷмуаи оморӣ. Душанбе, соли 2018,
С. 299, соли 2020, С. 308 ва ҳисобҳои муаллиф.

Баррасии ҷадвали 7 чунин хулосаҳоро ба миён меорад: якум - миқдори
истеҳсоли гӯшт аз рӯйи намудҳо ба ҳисоби вазни тоза дар солҳои 1991-2019 рӯ
ба афзоиш ниҳодааст ва он 180,7% афзуд; дувум - дар сохтори истеҳсоли гӯшт
вазни қиёсии бештарро гӯшти гӯсфанд ва буз ташкил додааст, сабаби асосӣ он
аст, ки дар хоҷагиҳои шахсии аҳолӣ ва сектори ҷамъиятии хоҷагии қишлоқ нигоҳдорӣ ва парвариши чорвои хурд дар шароити ҷумҳурӣ, хусусан дар минтақаҳои кӯҳӣ парвариш ва нигоҳдории чорвои хурд назар ба чорвои калон самаранокии бештар дорад.
Рақамҳо шаҳодат аз он медиҳанд, ки ҷараёни инкишоф (динамика)-и истеҳсоли гӯшти чорвои калон дар хоҷагиҳои аҳолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и ҷумҳурӣ ба таври намоён афзудааст.
Барои мисол дар соли 1991 дар хоҷагиҳои аҳолӣ 75,4 ҳазор тонна гӯшт
(бо вазни чорвои кушта), истеҳсол шудааст, дар соли 2019 бошад, ин рақам ба
136,3 ҳазор тонна расид (180,7%); дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бошад, дар
соли 2019 назар ба соли 2015 истеҳсоли гӯшт ба андозаи 83,8% афзудааст.
Таҳқиқот нишон дод, ки дар солҳои охир ҳаҷми фурӯши гӯшти чорво ва
парранда (дар вазни зинда) дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ
(фермерӣ) андак афзудааст (ҷадвали 8).
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Ҷадвали 8 – Динамикаи истеҳсол ва фурӯши гӯшт дар ҳамаи
категорияҳои хоҷагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2015-2019
(дар вазни тоза, ҳазор тонна)
Солҳо
Воҳиди
2015
2016
2017
2018
2019
Номгӯйи гӯшт
ченак истеҳ- фурӯш истеҳ- фурӯш истеҳ- фурӯш истеҳ- фурӯш истеҳ- фурӯш
сол
сол
сол
сол
сол
Гӯшт бо вазни
ҳазор т. 108,8 81,8
116,7 103,7 124,4 114,8 131
81,48 136,3 94,3
тоза, аз он:
Гов ва гӯсола
ҳазор т. 45,9 35,52 48,6 43,14 51,6 47,64 648
40,6 84,9 58,8
Гӯшти гӯсфанд ҳазор т. 56,1 42,20 61,6 54,75 66,0 60,84 62,7
38,68 43,3 29,9
ва буз
Гӯшти парранда ҳазор т. 6,8
4,08
6,5
5,81 6,8
6,32 3,6
2,2
8,1
5,6
Аз он ҷумла дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
Гӯшт бо вазни
ҳазор т. 5,8
5,34
6,0
5,52 6,4
6,02 7,5
6,6
11,6 10,2
тоза, аз он:
Гов ва гӯсола
ҳазор т. 2,45 2,25
2,50 2,29 2,67 2,50 2,97
2,46 4,58 4,03
Гӯшти гӯсфанд ҳазор т. 2,99 2,75
3,16 2,91 3,39 3,19 4,12
3,81 5,71 5,04
ва буз
Гӯшти парранда ҳазор т. 0,36 0,33
0,34 0,31 0,34 0,33 0,41
0,33 1,31 1,13
Хоҷагиҳои аҳолӣ
Гӯшт бо вазни
ҳазор т. 103,0 91,36 110,7 101,9 118 110,33 123,5 101,27 124,7 106,7
тоза, аз он:
Гов ва гӯсола
ҳазор т. 43,5 38,56 46,1 42,41 49
45,78 48,3
39,3 50,3 43,1
Гӯшти гӯсфанд ҳазор т. 53,1 47,14 58,4 53,83 62,5 58,47 68,8
56,7 67,6 58,4
ва буз
Гӯшти парранда ҳазор т. 6,4
5,66
6,2
5,71 6,5
6,07 6,4
5,27 6,8
5,2
Сарчашма: ҷадвал аз рӯйи маводи Маҷмуаи омории «Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
Душанбе, соли 2017, с.266-269, соли 2018, С.299, омори солонаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон, соли 2020, С.308 ва ҳисобҳои муаллиф тартиб дода шудааст.

Аз баррасии ҷадвали 8 ба хулосаҳои зерин омадан мумкин аст: 1) дар
давраи таҳқиқшаванда (солҳои 2015-2019) ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши гӯшт
дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ тамоюли афзоянда дорад. Аз он ҷумла, дар
соли 2019 ҳаҷми истеҳсоли гӯшт (дар вазни холис) дар ҷумҳурӣ дар муқоиса
ба соли 2015 – 25,3% ва фурӯши он бошад, 15,3% зиёд шудааст. Дар ин давра,
истеҳсоли гӯшти чорвои калон дар вазни холис дар ҷумҳурӣ баробари 84,9%;
гӯшти парранда – 19,1% зиёд шудааст ва гӯшти гӯсфанд ва буз – 22,8% кам
шудааст; 2) Истеҳсолкунандагони асосии ҳамаи намудҳои гӯшт ҳоло ҳам
хоҷагиҳои аҳолӣ мебошанд. Ҳамин тавр, ҳиссаи хоҷагиҳои аҳолӣ дар ҳаҷми
умумии истеҳсоли гӯшт дар соли 2017 94,8% ва фурӯши он 96,1%-ро ташкил
додааст, ба корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бошад,
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мутаносибан 5,2 ва 3,9%-и ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши гӯшт рост меояд; 3) дар
сохтори истеҳсол ва фурӯши гӯшт ба вазни холис ҷойи бештарро гӯшти
гӯсфанд ва буз ишғол мекунад. Барои мисол, дар соли 2017 вазни қиёсии
гӯшти гӯсфанд ва буз дар андозаи умумии истеҳсол ва фурӯши гӯшт мутаносибан 53,1 ва 52,99%-ро ташкил медиҳад. Ба андешаи мо, идораҳои дахлдори
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба имкониятҳои рушди чорводории гӯштӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
бояд чораҳои дахлдор андешанд.
Аз ҷадвали 9 бошад, хулосаҳои зерин метавон баровард: якум - дар
давраи таҳқиқшаванда рушди устувори истеҳсол ва фурӯши гӯшт дар ҳамаи
категорияҳои хоҷагӣ ба ғайр аз хоҷагиҳои аҳолӣ ба назар намерасад. Ҳамин
тавр, дар соли 2017 дар муқоиса бо соли 2011 истеҳсоли гӯшт 15,7% афзуда,
ҳаҷми фурӯши он дар ин давра 41,64% кам шудааст. Ҳарчанд нархи фурӯши
гӯшт барои як килограмм дар вазни холис дар ин давра баробари 32,5% қимат
шудааст, аммо дастмузд аз фурӯши гӯшт ба андозаи 22,67% кам гаштааст. Сабаби асосӣ кам шудани ҳаҷми гӯшти фурӯшӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва
хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) мебошад. Ҳамчунин ин, яке аз омилҳои дигар
сатҳи пасти истеҳсоли гӯшт буда метавонад.
Аз рақамҳои ҷадвали 9 ба хулосаи зерин омадан мумкин аст: якум дар давраи
таҳқиқшаванда дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ, ба ғайр аз хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) рушди устувори истеҳсол ва фурӯши гӯшт мушоҳида намешавад. Чунончи,
дар соли 2017 назар ба соли 2011 истеҳсоли гӯшт 15,7% афзуда бошад ҳам, ҳаҷми
фурӯши он дар ин давра ба андозаи 41,64% кам шудааст. Новобаста ба он, ки нархи
фурӯши 1 кг гӯшт дар ин давра 32,5% афзудааст, аммо дастмузд аз фурӯши гӯшт ба
андозаи 22,67% кам шудааст. Сабаби асосии ин камшавии гӯшти фурӯшӣ дар умум
дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) мебошад.
Дар натиҷа нахуст молистеҳсолкунандагон қарор доданд, ки раванди
фурӯшро боздошта, низоми хӯрокдиҳӣ, коэффитсиенти навънокии гӯшти
фурӯширо беҳтар намоянд; дувум - нархи миёнаи фурӯши 1 килограмм гӯшт вобаста ба роҳҳои фурӯш тағийр ёфта меистад.
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Ҷадвали 9 – Динамикаи истеҳсол ва фурӯши гӯшт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи самтҳои фурӯш
(бе хоҷагиҳои аҳолӣ) дар солҳои 2011-2019 (дар вазни зинда)
Солҳо Истеҳсол
Ҳамагӣ фурӯхта шуд
(ба
Миқдор Арзиши
Нархи
ҳисоби
(ба маҳсулоти миёнаи
тонна) ҳисоби фурухташ фурӯши
тонна)
уда ба
1кг гӯшт
ҳисоби
ҳазор сомонӣ)
2011 10829,5 9318,2 263628,3 28,29
2012 10991,8 6061,3 175777,7 29,58
2013 6037,1 4981,2 150631,5 30,95
2014 11314
5048,5 157058,8 31,96
2015 11491,4 6790,1 222187,4 32,72
2016 11674,4 8307,8 306890,1 36,94
2017 12527,3 5438,2 203876,4 37,49
2018 13805,6 5479,4 226909,0 41,4
2019 20123,2 8874,5 388017,2 43,8
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

3078
3362,3
2134,2
4640,0
5115,8
5138,8
6013,2
6498,2
7094,3

2245
2054
1844
2069
3764,4
1749,8
2066,2
1982,2
2483,7

6212,4
60363
56961,1
65901,6
123062,7
60495,3
75282,8
83648,8
116237,2

27,67
2938
30,89
31,85
32,69
34,57
36,43
42,6
46,8

Аз он ҷумла бо роҳҳои фурӯш

Аз тарафи ташкилотҳои маҳсулоттайДар бозор, ярмарка, тавассути
ёркунӣ, аз он ҷумла алоқаҳои беруна
мағозаҳо,
дӯконҳои шахсӣ, дар
бе миёнравон (бе кооператсияи матлубиржаҳо, тендерҳо
бот, бе иштироки шахсӣ)

Дигар роҳҳои фурӯш

миқдор, арзиш бо нархи миёнаи миқдор, арзиш бо нархи миё- миқдор, арзиш бо нархи миё(тонна) ҳисоби фурӯши 1кг, (тонна) ҳисоби наи фурӯши (тонна) ҳисоби наи фурӯши
сомонӣ
сомонӣ
сомонӣ 1кг, сомонӣ
сомонӣ 1кг, сомонӣ
24,0
77,0
83,7
32,0
32,1
21,5
1,2
–
280,3
1,0
6,6
15,0
16,0
8,0
15,5
12,2
–
4,1

631.4
26,31
6496,8
2145,2
27,86
3191,5
2406,4
28,75
2423,1
943,0
29,47
2266,5
1025,9
31,96
2981,8
729,5
33,93
2404
44,1
36,78
3751,8
–
–
2334,8
10855,8 38,73
84999,3
Аз он ҷумла гӯшти чорвои калон
25,4
25,41
1348,5
181,7
27,53
988,9
430,1
28,67
10371
458,4
28,65
866,7
253,4
31,68
1212,5
524,4
23,83
1066,1
43,6
35,48
1445,7
–
–
1097,2
166,9
40,7
632,1

184054,3
92904,5
74340,7
71236,1
97415,4
87746,0
140317,8
903098,8
3646397,3

28,33
29,11
30,68
31,43
32,67
36,50
37,40
38,68
42,90

2797,4
2792,8
2474,4
2750,0
3776,2
5882,3
1685,2
3144,6
3466,9

78942,6
84258,8
77399,2
89155
123746,1
218468,6
63515,2
124846,5
150958,1

28,22
30,17
31,28
32,42
32,77
37,14
37,69
39,70
43,5

36854,5
28571,5
31040,4
27647,7
38860,6
36791,1
52319,9
42132,5
26927,5

27,33
28,69
29,93
31,90
32,05
34,51
36,19
38,4
42,6

895,5
1058,6
791,9
1186,3
2543,9
668,2
619,3
885,0
1847,5

25244,1
31609,8
25483,3
37795,5
83948,7
23179,8
22920,3
34249,5
77188,5

28,19
29,86
22,18
39,86
33,00
34,69
37,01
38,7
41,78
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Гӯшти гӯсфанд ва буз
2011 6182,8 5767,0 165387,3 28,68
22,7
623,1
27,45
41,70
11702,1 28,13
1574,2 47462,1 30,15
2012 5955,2 2819,7 85549,7 30,34
69,9
2105,4
30,12
1332
41145,5 30,89
1417,7 44189,7 31,17
2013 2796,6 2247,3 70767,5 31,49
57,7
1752,3
30,37
912,6
28320,3 31,69
1277,0 40710,7 31,88
2014 5335,0 2119,5 69561,9 32,82
16,0
509,7
31,86
776,7
24986,4 32,17
1326,8 44063,0 33,21
2015 4692,8 2178,1 7356,8
33,54
24,1
793,6
32,93
1137,7 37851,3 33,27
1016,3 34411,9 33,86
2016 4967,9 5931,5 213000,2 35,91
6,0
208,6
34,76
887,0
31745,7 35,79
5038,5 181033,0 35,93
2017 4985,4 2845,4 108418,5 38,20
–
–
–
1916,2 72681,5 37,93
929,2
35737,0 38,46
2018 4313,6 2157,7 91421,7 42,37
–
–
–
847,6
33005,5 38,94
1310,1 52901,8 40,38
2019 3917,2 1548,8 70625,3 45,60
276,2
10688,9 38,7
376,9
16285,8 43,21
895,7
38604,6 43,10
Намудҳои дигари гӯшт
2011 1566,7 1306,2 34366,1 26,37
0,3
7,8
25,94
378,2
25550,6 26,12
327,7
8808,6
26,88
2012 1674,3 1187,5 33318,4 28,06
0,5
13,7
27,49
870,5
24313,0 27,93
316,5
8991,7
28,41
2013 1106,3 889,9
27148,1 30,51
11,0
323,5
29,41
473,4
14282,5 30,17
405,5
12542,1 30,93
2014 1339,0 860,0
26875,0 31,25
–
–
–
632,1
19085,6 30,63
236,9
7786,9
32,87
2015 1682
847,6
2662,7
31,46
–
–
–
631,6
19497,5 30,87
216
7164,7
32,17
2016 1567,7 626,5
21566,7 3442
–
–
–
450,9
15434,3 34,23
175,6
6135,4
34,94
2017 1528,7 526,6
19160,8 36,39
–
–
–
389,9
14126,1 36,23
136,7
5034,7
36,83
2018 2993,7 1339,5
51838,6 38,70
–
–
–
390,0
15171,0 38,9
949,5
37695,2 39,7
2019 9111,7 8471,4 3701154,7 43,69
–
–
–
83990,3 3603184 42,9
723,7
31698,1 43,8
Сарчашма: Ҷадвали мазкур аз рӯйи маводи Маҷмӯаи омории фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагии деҳқонӣ ба 1
январи соли 2020 тартиб дода шудааст. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2013, с. 31-38, 2014,
с. 31-38, 2015, 2016, 2017, с. 31-38, 2020, с. 31-38 ва аз ҷониби муаллиф ҳисоб карда шудааст.

Барои мисол нархи фурӯши як килограмм гӯшт дар каналҳои дигари фурӯш дар соли 2017 назар ба он, ки дар бозор,
ярмаркаҳо, тавассути мағозаҳо фурӯхта мешаванд, 0,8% баланд буд, аммо дар нисбати фурӯш тавассути ташкилоти маҳсулоттайёркунӣ 2,5% қиматтар буд.
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Нархи миёнаи фурӯши 1 килограмм гӯшт тавассути идораҳои маҳсулоттайёркунӣ дар соли 2017 нисбат ба соли 2011 39,79% баланд шудааст, дар бозор, ярмаркаҳо ва мағозаҳо ин рақам ба 32% баробар аст, бо тарзҳои дигари фурӯш
бошад, ин 33,6%-ро ташкил медиҳад. Сабаби асосии ин пасту баландшавиҳо
тағйирёбии ҳаҷми воридшавии гӯшти фурӯшӣ ва баландшавии таносуби талабот
ва пешниҳоди гӯшт дар вазни зинда мебошад. Вобаста ба ин, роҳбарони корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-ро зарур аст, ки вазъи бозорро
беҳтар намоянд (мониторинги бозори гӯштро гузаронанд) ва ҳаҷми фурӯши
гӯштро дар он бозорҳое, ки нархи фурӯш баланд аст, зиёд намоянд. Сеюм - вобаста
ба намуди гӯшт нархи он дар бозор тағйир меёбад. Барои мисол, дар соли 2017
нархи миёнаи фурӯши гӯшти гӯсфанд ва буз назар ба гӯшти чорвои калон 4,6%
баланд буд, назар ба дигар намудҳои гӯшт бошад, он 4,7% баланд аст. Ин ба он
алоқаманд аст, ки дар ҷумҳурӣ истеъмолгарони гӯшти гӯсфанд ва буз назар ба
теъдоди аҳолие, ки гӯшти чорвои калон ва дигар намудҳои гӯштро истеъмол мекунанд, бештар аст. Ба андешаи мо, ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши гӯшти гӯсфанд ва
бузро бояд бештар намуд. Ҳамчунин зарур аст, ки механизми танзими давлатии
ҳаҷми истеҳсол ва нархи миёнаи фурӯш дар ҳамаи шаклҳои ташкили фурӯши
гӯшт дар ҷумҳурӣ ба роҳ монда шавад.
Чӣ тавре ки аз ҷадвали 10 дида мешавад, ҳаҷми гӯшт (бе хоҷагиҳои деҳқонӣ
(фермерӣ) дар давраи таҳқиқшаванда дар бозор, ярмарка, тавассути мағозаҳо,
дӯконҳои худӣ, дар биржаҳо, тендерҳо фурӯхта шудааст, ҳамчунин бо роҳҳои
дигар ба фурӯш гузошта шудааст. Ҳамаи ин дар солҳои 2011-2019 рӯй додааст.
Ба ҳисоби миёна ва дар ин давра зиёда аз 55,21%-и гӯшт дар бозор ярмарка,
мағозаҳо, дӯконҳо, биржаҳо, тендерҳо, 44,79% бошад, тавассути каналҳои дигари фурӯш фурӯхта шудаанд, 0,47%-и гӯшти фурӯхта ба идораҳои маҳсулоттайёркунӣ таалуқ дорад. Таҳлили вазъи фурӯши гӯшти чорвои калон барои давраи
таҳқиқшаванда нишон медиҳад, ки 48,22%-и ҳаҷми гӯшти чорвои калон тавассути
бозор, ярмарка, мағозаҳо, дӯконҳои шахсӣ, биржаҳо, тендерҳо ва 51,78%-и он тавассути каналҳои дигар фурӯхта шудаанд. Гӯшти гӯсфанд ва буз дар ин давра ба
ҳисоби миёна мутаносибан 44,38; 52,72 ва 2,9%-ро ташкил медиҳад. Ин асосан ба
сатҳи нарх ва масофа то нуқтаи фурӯши гӯшт вобаста аст.
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Ҷадвали 10 - Таркиби фурӯши гӯшт аз рӯи самтҳои фурӯш (ба ғайр аз
хоҷагиҳои аҳолӣ) барои солҳои 2011-2019 (бо вазни зинда бо %)

Аз он ҷумла
Ҳамагӣ
Ба
Аз тарафи идораҳои маҳсулот- Дар бозор, ярмарка,
фурӯхта
Роҳҳои
Солҳо
ҳисоби тайёркунӣ, аз он ҷумла алоқаҳои тавассути мағозаҳо,
шуд
дигари
% берунӣ бевосита (бе кооператсия- дӯконҳои худӣ, дар
(тонна)
фурӯш
ҳои матлубот, шахсони худӣ)
биржаҳо, тендерҳо
2011
9318,2
100
0,3
69,7
30,0
2012
6061,3
100
1,3
52,7
46,0
2013
4981,2
100
1,7
48,6
49,7
2014
5048,5
100
0,7
44,8
54,5
2015
6790,1
100
0,5
43,9
55,6
2016
8307,8
100
0,3
28,9
70,8
2017
5438,2
100
0,1
69,9
31,0
2018
5479,4
100
–
42,6
57,4
2019
88746,5
100
0,3
95,8
3,9
Аз он ҷумла гӯшти чорвои калон
2011
2245,0
100
01
60,0
39,9
2012
2054,1
100
04
48,1
51,5
2013
1844,1
100
1,2
56,2
41,9
2014
2069
100
08
41,9
57,3
2015
3764,4
100
0,2
32,2
67,6
2016
1749,8
100
0,9
60,9
38,2
2017
2066,2
100
0,1
70,0
29,9
2018
1982,2
100
–
39,3
60,7
2019
2483,7
100
0,2
25,4
74,4
Гӯшти гӯсфанд ва буз
2011
5767,0
100
0,4
72,3
27,3
2012
2819,7
100
3,1
47,2
49,7
2013
2247,3
100
2,6
40,6
56,8
2014
2119,5
100
0,8
36,6
62,6
2015
2178,1
100
1,2
52,2
46,6
2016
5931,5
100
0,2
14,9
84,9
2017
2845,4
100
+
67,3
32,7
2018
2157,7
100
–
43,9
56,1
2019
1548,8
100
17,8
24,4
57,8
Намудҳои дигари гӯшт
2011
1306,2
100
01
74,9
25,0
2012
1187,5
100
0,1
73,2
26,7
2013
889,9
100
1,3
53,2
45,5
2014
860,0
100
–
72,5
27,5
2015
847,6
100
–
74,5
25,5
2016
626,5
100
–
72,0
28,0
2017
526,6
100
–
74,0
26,0
2018
1339,5
100
–
29,1
70,9
2019
84714,0
100
–
99,1
0,9
Сарчашма: Ҷадвал аз рӯйи маводи Маҷмӯаи омории фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ дар корхонаҳои кишоварзиӣ дар солҳои 2013, 2017, 2019, С. 31-38 ва ҳисобҳои муаллиф
тартиб дода шудааст.
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Ҷадвали 11 – Динамикаи тағйироти сохтории истеҳсоли гӯшт аз рӯйи
намудҳо ва категориҳои хоҷагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои
2013-2019 (бе хоҷагиҳои ёрирасон), %
Намуди гӯшт

Солҳо
2016

2013 2014 2015
2017 2018 2019
Ҳамагӣ дар ҷумҳурӣ
Гӯшт- ҳамагӣ, аз он ҷумла:
100
100
100
100
100
100
100
Гӯшти чорвои калон
39,4
41,0
40,8
39,0
41,3
47,1
35,3
Гӯшти гӯсфанд ва буз
47,4
47,2
47,1
47,6
47,5
31,2
19,5
Парранда
8,7
10,6
9,1
10,0
7,7
15,2
39,4
Асп
4,5
1,1
3,0
3,3
3,4
6,2
5,5
Дигар
–
0,1
–
0,1
0,1
0,3
0,3
Аз он ҷумла дар корхонаҳои кишоварзӣ
Гӯшт- ҳамагӣ, аз он ҷумла:
100
100
100
100
100
100
100
Гӯшти чорвои калон
29,2
24,9
26,1
26,6
30,8
32,1
33,0
Гӯшти гӯсфанд ва буз
46,8
52,5
48,9
51,1
50,7
45,1
46,3
Парранда
21,4
20,8
22,8
19,2
16,3
17,0
18,0
Асп
2,6
1,7
2,1
3,0
2,2
3,6
1,5
Дигар
–
0,1
01
0,1
–
2,2
1,2
Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ
Гӯшт- ҳамагӣ, аз он ҷумла:
100
100
100
100
100
100
100
Гӯшти чорвои калон
45,5
50,6
48,8
44,7
45,7
46,3
47,2
Гӯшти гӯсфанд ва буз
47,7
44,1
45,8
45,9
46,2
37,1
39,4
Парранда
1,0
4,5
1,3
5,7
4,1
10,3
10,6
Асп
5,8
0,8
4,0
3,7
3,9
2,3
2,5
Дигар
–
–
0,1
–
0,1
4,0
0,3
Сарчашма: Ҷадвал аз рӯйи маводи Маҷмуаи омории «Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон».
Душанбе, соли 2017, С.266-269, соли 2018, С.299, соли 2020, С.271-273 ва
ҳисобҳои муаллиф тартиб дода шудааст.

Таҳлили ҷараёни афзоиши (динамикаи) тағйироти сохтории истеҳсоли
гӯшт аз рӯйи ҳамаи намудҳо ва категорияҳои хоҷагӣ (бе хоҷагиҳои аҳолӣ)
ба ҳисоби миёна дар солҳои 2013-2019 нишон медиҳад, ки дар сохтори истеҳсоли гӯшт вазни қиёсии гӯшти гӯсфанд ва буз назар ба дигар намудҳои
гӯшт ҷойи бештарро ишғол мекунад (ба ҳисоби миёна 47,36%), дар ҷойи
дувум истеҳсоли гӯшти чорвои калон мебошад (40,3%). Дар сохтори истеҳсоли гӯшт дар хоҷагиҳои деҳқонӣ вазни қиёсии гӯшти чорвои калон ба
ҳисоби миёна дар давраи таҳқиқшаванда 47,06%, истеҳсоли гӯшти гӯсфанд
ва буз бошад, 45,94%-ро ташкил медиҳад.
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Ҷадвали 12 – Истеҳсоли гӯшт аз рӯйи намудҳо дар вилоятҳо ва баъзе ноҳияҳо дар солҳои 2017-2019
(бе хоҷагиҳои аҳолӣ), бо вазни зинда, тонна
Номи вилоят
ва ноҳияҳо

Аз он ҷумла
Гӯшти чорвои калон Гӯшти гӯсфанд ва буз
Паранда
Асп
Дигар
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
12655,5 15050 23109,0 5229,4 4894 5166,4 6015,2 6407,6 5952,0 972,5 3341,1 11667,0 438 412,2 322,7 0,7 1,6 0,9
Ҳамагӣ гӯшт

Ҳамагӣ дар
Ҷумҳурии
Тоҷикистон:
ВМКБ
325,4 347,2 306,8 195,7 200,3 195,5 129,6 146,8 110,1 –
0,1
1,2
0,1 –
–
–
–
–
Вилояти Суғд 3215,0 3294,1 5029,6 1788,8 1639,7 1684,3 966,4 1124,9 750,8 441,4 506,9 2580,1 18,3 22,6
14,4 0,1
Вилояти Хат- 6723,3 8648,3 11665, 2273,3 2195 2251,8 3746,4 3972,4 3972,9 343,1 2167,3 5168,7 360,4 313,6 271,8 –
лон
2
НТҶ,
2392,1 2766,9 6107,4 971,6 859,0 1034,8 1172,8 1163,5 1118,2 187,9 666,8 3917,0 59,2 76,0
36,5 0,2 1,6 0,9
аз он ҷумла
Ҳисор
804,5 735,2 535,4 404,9 418,2 292,2 381,3 304,0 227,3 –
–
0,6
–
13
15,3 –
–
–
Рӯдакӣ
245,5 249,9 262,8 68,4
63,8 57,9
132,3 102,7 113,8 35,5 76,8
82,4 8,7 23
1,4
–
–
–
Ваҳдат
1538,5 918
3166,0 209,3 170,3 306,0 252,5 210,3 203,3 70,1 514,4 2655,3 45,1 32,5
10,0 –
1,6 0,9
Файзобод
374,1 277,8 280,6 145,0 64,2 97,8
148,8 175,7 172,8 61,5 5,4 –
18,8 –
–
–
–
–
Нуробод
–
–
13,6
–
–
12,1
–
–
1,0
–
–
0,1
–
–
0,4
–
–
–
Тоҷикобод –
2,3
3,3
–
2,1
2,9
–
0,2
0,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Варзоб
58,8
153
144,7 5,9
8,0
13,5
52,9 140,0 130,8 –
–
–
–
–
–
0,2 –
–
Лахш
58,7
78,4 177,4 38,2
42
139
20,5 36,4
38,4
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Сарчашма: Маҷмуи оморӣ. Вазъи чорводорӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонии Ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2017, 2018,
С.2-3. соли 2020, С.2-3.

Аз ин бармеояд, ки новобаста ба он ки дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) парвариши чорвои хурд рушд меёбад,
аммо онҳо ба рушди чорвои калони гӯштӣ ва ширӣ таваҷҷуҳи калон равона кардаанд.

80

Дар дурнамо дар пойгоҳи чорводории гӯштию ширӣ дар хоҷагиҳои
деҳқонӣ ташаккули корхонаҳои байнихоҷагии хурд ва миёнаи саноатӣ оид
ба коркарди гӯшт ва шир дар деҳоти ҷумҳурӣ мувофиқи мақсад аст.
Ҷадвали 13 – Динамикаи истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар доираи
вилоят ва ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015-2019
(бе хоҷагиҳои аҳолӣ)
№
1
2
3
4
5

1
2
3

1
2
3
4
5

1
2

Вилоятҳо, ноҳияҳо
Намудҳои маҳсулот
Гӯшт, аз он ҷумла
маҳсулоти иловагии
категорияи якум
Ҳасиб
Нимфабрикатҳои
гӯштӣ
Равғани чорво
Консерваҳо

Гӯшт, аз он ҷумла
маҳсулоти иловагии
категорияи якум
Маҳсулоти ҳасибӣ
Консерваҳо

Гӯшт, аз он ҷумла
маҳсулоти иловагии
категорияи якум
Маҳсулоти ҳасибӣ
Нимфабрикатҳои
гӯштӣ
Равғани чорво
Консерваҳо

Воҳиди
ченак

Солҳо
2018

2019

соли 2019 бо % нисбат ба соли 2015

Ҳамагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
тонна
40720 45513 47212 58996

65061

159,8

тонна
тонна

2015

4116
–

2016

4947
–

2017

4942
–

4629
–

5039
–

122,4
–

тонна
138,2 204,9 212,0
миллион 16,1
22,1
22,7
қуттии
шартӣ
Аз он ҷумла: ВМКБ
тонна
566
599
476

153,6
23,6

175
27,1

126,6
168,3

118

239

42,2

тонна
4
миллион –
қуттии
шартӣ

2
0,1

2
0,1

100
2,5

–
–

3
–

тонна

Вилояти Хатлон
13813 15510 16288

24848

26488

191,8

тонна
тонна

283
–

233
–

313
–

300
–

393
–

138,9
–

тонна
–
миллион 1,2
қуттии
шартӣ

0,1
2,6

–
4,4

–
4,8

–
5,1

–
4,3 баробар

Вилояти Суғд
17410 20779 21686

25186

27379

157,3

1198

2292

2259

188,6

Гӯшт ва маҳсулоти
тонна
иловагии категорияи
якум
Маҳсулоти ҳасибӣ
тонна

2054

1550

81
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Нимфабрикатҳои
гӯштӣ
Равғани чорво
Консерваҳо

Гӯшт, аз он ҷумла
маҳсулоти иловагии
категорияи якум
Маҳсулоти ҳасибӣ
Нимфабрикатҳои
гӯштӣ
Равғани чорво
Консерваҳо

Гӯшт, аз он ҷумла
маҳсулоти иловагии
категорияи якум
Маҳсулоти ҳасибӣ
Нимфабрикатҳои
гӯштӣ
Равғани чорво
Консерваҳо

тонна

–

–

–

тонна
117,8 163,1 183,0
миллион 12,9
17,9
15,9
қуттии
шартӣ
Шаҳри Душанбе
тонна
6308
6301
6359

125
17,4

175
20,3

148,6
157,4

6470

6928

109,8

тонна
тонна

1967
–

2323
–

89,6
–

тонна
20,1
38,9
26,0
28,6
миллион 1,5
1,0
0,8
0,7
қуттии
шартӣ
Ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ
тонна
2623
2324
2423
2374

–
0,8

–
53,3

4027

153,5

тонна
тонна

62
–

163,2
–

2593
–

38
–

–

2614
–

46
–

–

2987
–

89
–

68
–

–

тонна
–
–
–
–
–
–
миллион 0,5
0,6
0,8
0,6
0,8
1,6 баробар
қуттии
шартӣ
Сарчашма: маҷмӯаи оморӣ. Саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2018, С. 49-51, соли 2020, С. 44, 46-48.

Аз ҷадвали 13 дида мешавад, ки: 1) истеҳсоли гӯшт, аз он ҷумла маҳсулоти ёридиҳанда, категорияи аввал, маҳсулоти ҳасибӣ барои давраи таҳқиқшаванда (солҳои 2015-2019) тамоюл ба рушд дорад. Дар соли 2019 ҳаҷми гӯшт,
бо маҳсулоти иловагии категорияи аввал дар муқоиса бо соли 2015 ба андозаи
59,8%, маҳсулоти ҳасибӣ бошад 22,4% афзудааст, истеҳсоли равғани чорво
низ ба 26,6% зиёд шудааст. Дар ин давра истеҳсоли консерваҳо дар ҷумҳурӣ
тамоюли зиёдшавиро дорад. Сабаби асосии ин омил воридшавии нисбатан
устувори ашё ба корхонаҳои тайёркунандаи консерва мебошад. Ба андешаи
мо, комбинатҳои консерв, ё ин ки комбинатҳои минтақавии гӯштро лозим аст,
ки ба парвариши чорвои гӯштӣ истеҳсоли худӣ машғул шаванд, бо истеҳсолкунандагони гӯшт - хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) шартномаҳои дарозмуҳлат
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банданд. Иқтидори комбинатҳои саноатӣ бо ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ васеъ карда, ба истеҳсоли консерваҳои дар бозори ватанӣ ва
ҷаҳонӣ рақобат ва ҷавобгӯйи ҳамаи талаботи стандарт шурӯъ бояд намуд.
2) Истеҳсоли гӯшт, аз он ҷумла маҳсулоти иловагии категорияи аввал,
маҳсулоти ҳасибӣ дар давраи таҳқиқшаванда дар вилояти Хатлон 2,3 баробар
афзуд, ин рақам дар вилояти Суғд 2,8 баробар аст.
Дар ин давра истеҳсоли маҳсулоти ҳасибӣ дар вилояти Хатлон 6,3 баробар, дар вилояти Суғд 3,5 баробар афзуд. Дар соли 2017 – 31,4%-и ҳаҷми
умумии истеҳсоли маҳсулоти ҳасибӣ ба корхонаҳои вилояти Суғд, 60,4%
бошад ба шаҳри Душанбе рост меояд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 89 тонна
маҳсулоти ҳасибӣ истеҳсол шуд, ки нисбат ба соли 2013 – 5,9 баробар бештар
аст. Аммо новобаста ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ҳасибӣ ҳаҷми истеҳсоли он аз талаботи аҳолӣ паст аст. Ба назари мо истеҳсоли он аз фарогирии
то 70-75%-и талаботи аҳолӣ бояд бештар карда шавад.
3) Истеҳсоли консерва дар ҷумҳурӣ аз 39,9 млн. қуттии шартӣ дар соли
2012 то сатҳи 22,7 млн. қуттии шартӣ дар соли 2017 кам шуд, ки ин 56,9%-и
сатҳи соли 2012-ро ташкил медиҳад.
Дар вилояти Хатлон ҳаҷми истеҳсоли консерва дар соли 2017 63,8%, дар
вилоти Суғд- 71,6%, дар шаҳри Душанбе- 7,77%-и сатҳи соли 2012-ро ташкил
дод. Ҷавоббан ба дастуру супоришҳои Асогузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон,
ки дар Пайёмашон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди
саноат ҳамчун самти афзалиятноки стратегии рушди иқтисоди миллӣ ироа гардид, чунин меҳисобем, ки дар ҷумҳурӣ ё шаҳру вилоят ташкили комбинатҳои
хурд ва миёнаи консерва ва расондани ҳаҷми истеҳсоли онҳо барои дурнамо
то 68-70%-и талаботи аҳолии мамлакат зарур аст.
Таҳқиқот нишон дод, ки захираи муҳимтарини баланд бардоштани сифати гӯшт инҳоянд: азнавсозии ҷиддии пойгоҳи хӯроки чорво ва табдил додани истеҳсолоти хӯроки чорво ба соҳаи афзалиятноки истеҳсолоти кишоварзӣ; баланд бардоштани ҳавасмандии моддии кормандони соҳаи чорводорӣ
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дар таъмини хуроки чорво дар асоси истифодаи технологияҳои интенсивии
парвариши он; истифодаи шаклҳои пешқадами зидди хароҷотии ташкили
меҳнат бо маош аз рӯйи натиҷаи ниҳоии кор.
Барои мисол дар мамлакатҳои дорои иқтисоди бозорӣ барои гӯшти гов на
кам аз даҳ сатҳи нархи чакана муайян кардаанд (фарқияти баландтарини он ба
1:5 баробар аст), ки он ба андозаи нархҳои тайёркунӣ, ки сифати истеъмолии
чорвои кушташударо ба назар мегирад, таъсир мерасонад. Ҳамаи намудҳои
нархгузорӣ ба чорвои калон ба тафриқаандозии (дифференсиатсияи) муҳим
эҳтиёҷ дорад. Ҳоло барои чорвои калони ширдеҳ ва гӯштӣ нархҳои якхела
мегузоранд, ки рушди чорвои дурагакарда ва чорвои махсуси гӯштиро
ҳавасманд намесозад. Дар шароити хеле кам шудани саршумори чорво, паст
гардидани истеҳсоли гӯшт ба ҳар сари аҳолӣ, захираи муҳими зиёд кардани
сафедаи чорво дар мамлакат, баланд бардоштани сифати гӯшт ва маҳсулоти
гӯштӣ дар ҳамаи давраҳои раванди технологии истеҳсоли он аз ферма то истеъмолгарон ба ҳисоб меравад. Гузариши ҷиддӣ аз низоми идораи маҳсулот ба
истифодаи низомҳои маркетингӣ, ки асоси онро усулҳои иқтисодии ҳавасмандии баландбардории хусусияти манфиатбахшӣ ва истеъмолии ашё ва маҳсулоти гӯштӣ ташкил медиҳанд, муҳим ба шумор меравад. «Ислоҳоте, ки дар
даҳсолаи охир дар хоҷагии қишлоқ амалӣ кунонда мешаванд, бо тағйироти
сохторӣ ҳамроҳ буд - қайд кардааст муҳаққиқ Ермоленко Н.В.- Пеш аз ҳама таносуби байни ҳаҷми растанипарварии умумӣ ва маҳсулоти чорводорӣ тағйир
ёфт». Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон исстеҳсоли гӯшт (дар вазни зинда) дар соли
2017 назар ба соли 2012 86,8 ҳазор тонна ё ба андозаи 53,6% афзуд. Агар то миёнаҳои солҳои навадуми асри гузашта истеҳсолгарони асосии он корхонаҳои кишоварзӣ буданд, ҳоло имрӯз беш аз нисфи ин ҳаҷмро хоҷагиҳои аҳолӣ таъмин
мекунанд [133, с. 211-217].
Дар соли 2017 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсоли гӯшт дар соҳаи
ҷамъиятӣ назар ба соли 2012 ба андозаи 25,1% кам шуд. Дар хоҷагиҳои аҳолӣ
он нисбатан устувор монд. Ин аст, ки имрӯз сектори хусусӣ ҳаҷми аз ҳама
бештари гӯштро истеҳсол мекунад.
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Дар давраи таҳқиқшаванда дар сектори ҷамъиятӣ истеҳсоли гӯшти гов қариб чор маротиба кам шуд, аммо дар хоҷагиҳои аҳолӣ он ду маротиба афзуд.
Зарари камшавии ҳаҷми истеҳсол дар корхонаҳои калони кишоварзиро афзоиши баровардани маҳсулот дар хоҷагиҳои аҳолӣ пӯшонда наметавонад. Барои
афзоиши ҳаҷми истеҳсоли гӯшт равонасозии захираҳои дохилихоҷагии корхонаҳои кишоварзӣ ва ташкили шароити мусоиди макроиқтисодӣ зарур аст. Дар
байни корхонаҳои саноатӣ ва кишоварзӣ дар навбати аввал ивази эквивалентии байнисоҳавии маҳсулотро муайян кардан ҳатмист. Зеро дар соли 2017
назар ба соли 2005 нархи хариди мошин ва таҷҳизот барои чорводорӣ ва истеҳсоли маҳсулоти чорво 12,5 маротиба афзуд, аммо нархи фурӯши маҳсулоти
чорводорӣ танҳо 2,8 маротиба зиёд шудаасту бас. Бо назардошти сохтори
бавуҷудомадаи истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ ташкили алоқаи манфиатовари тарафайнро дар байни корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои аҳолӣ ба роҳ
мондан зарур аст. Қайд кардан зарур аст, ки таъсири мусбати омили андозанокии истеҳсолот ба ҳосилнокии чорвои хоҷагии қишлоқро бояд аз назар дур
накард. Ҳамин тавр, муқоисаи гурӯҳҳои типологии корхонаҳои хоҷагии
қишлоқ бо андозаҳои гуногуни пода баёнгари он аст, ки ҳосилнокии нисбатан
баланд дар гурӯҳи дорои саршумори бештари говҳо мушоҳида мешавад.
Тағйирёбии сохтори истеҳсолот ва баҳисобгирии воқеии он воридшавии
фаъоли хоҷагиҳои аҳолиро дар ташкили пойгоҳи мустаҳками истеҳсолӣ талаб
менамояд. Дар навбати худ давлат бояд инфрасохтори мустаҳкам бунёд созад,
саддҳои мавҷудаи қонунгузориро аз ташкили истеҳсолот ва фурӯши маҳсулот
бардорад. Дар ин бобат ба қавли Пириев Ҷ.С. Кооператсияи хоҷагиҳои аҳолӣ,
дар пойгоҳи онҳо сохтани кооперативҳои чорводорӣ ба таври назаррас истеҳсол ва хариди гӯштро дар мамлакат зиёд менамояд [120, с.16]. Мо бар он
ақидаем, ки дар корхонаҳои кишоварзӣ тамоюли камшавии саршумори чорвои
калон мушоҳида мешавад (аз 514966 сар мол дар соли 1991 то ба 23708 сар кам
шудааст (95,4%), ки барои натиҷаҳои солҳои 2011-2016 хос аст ва ин тамоюл то
соли 2017 ба назар мерасид. Бояд гуфт, ки ҳангоми амалан тағйир наёфтани
саршумори чорвои калони шохдор ва дар саҳро буда (аз он ҷумла гӯсолаҳо)
саршумори говҳои ширдеҳи рама дар давоми солҳои 2000-2002 ба ҳисоби миёна
ба андозаи солона 3-4% кам шудааст. Дар умум, саршумори чорвои калон ба
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камшавии назарраси ҳиссаи гови ширдеҳ оварда расонд. Афзоиши истеҳсоли
маҳсулоти чорводорӣ ба сабаби андаке зиёд шудани ҳосилнокии чорво ба амл
омад [133, с. 220-226].
Д.К. Комилзода бар он ақида аст, ки дурнамои рушди ҳаҷми истеҳсоли
маҳсулоти чорводорӣ бояд бо тағйирёбии куллии сиёсати афзоиши даромади
воқеии аҳолӣ ва дар ин асос баланд бардоштани талаботи харидории онҳо
ҳамроҳ бошад. Бо назардошти шароит ва имкониятҳои табиӣ ва иқтисодӣ
махсусонидании соҳа амалӣ гардонда мешавад ва дар пойгоҳи он истеҳсоли
маҳсулоти чорводорӣ ба таври назаррас зиёд карда хоҳад шуд.
Бояд қайд кард, ки инфрасохтори бозори гӯшт дар шакли нисбатан
самараноки он дар намуди бозори махсусонидаи яклухти гӯшт ва алоқаҳои
бевоситаи комбинатҳои гӯшт бо истеҳсолгарони маҳсулоти кишоварзӣ
тасаввур карда мешавад. Мисолҳое мавҷуданд, ки комбинатҳо маблағҳои
худро ба азнавсозӣ ва васеъ намудани истеҳсолоти худ равона карда, қисми
саҳмияҳои маҷмуаҳои калони чорводорӣ оид ба истеҳсоли гӯшт ва бӯрдоқипарварии чорвои калонро ба даст меоранд. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки
солҳои охир хариди давлатии гӯшт низ тамоюли пешравӣ дорад (ҷадвали 14).
Ҷадвали 14 – Хариди давлатии чорвои калон аз корхонаҳои кишоварзӣ
ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), сар

Соли 2019
Соли 2019
аз он ҷумла
бо % назар
№
Вилоятҳо
2011
Ҳамагӣ
дар хоҷагиба соли
дар корхонаҳои деҳқонӣ
2011
ҳои кишоварзӣ
(фермерӣ)
1
Суғд
1165,0 1491,0
596
895,0
128,0
2
Хатлон
1942,0
2486
994
1492
127,9
3
ВМКБ
277,0
316,4
126
190,0
114,0
4
НТҶ
931,0
678,0
272
407,0
72,8
5
Дар ҷумҳурӣ
4316
4971
1988
2984
115,2
Сарчашма: ҷадвал аз тарафи муаллиф бо истифодаи ҳисоботи солонаи Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011 ва 2019 тартиб дода шудааст.

Чӣ тавре ки аз рақамҳои ҷадвали 14 дида мешавад, аз тарафи давлат аз
корхонаҳои кишоварзии ҷумҳурӣ дар соли 2019 – 1988 сар ва аз хоҷаги-ҳои
деҳқонӣ (фермерӣ) – 2984 сар чорвои калон харидорӣ шудааст.
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Мо чунин меҳисобад, ки дар пойгоҳи зотҳои ватании гӯштӣ захираи
муҳимми афзоиши захираҳои гӯштии давлат рушди чорводории махсусонидаи
гӯштӣ буда метавонад. Дар ин бобат нақши асосиро зоти сарсафеди қазоқӣ
бозида метавонад. Ин намуди чорво дар бисёр ноҳияҳои ҷумҳурии мо хуб парвариш карда мешавад ва ба шароити душвори иқлимӣ тобовар аст. Баробари
ин бартариҳо зоти мазкур зуд ба воя мерасад. Талаботи имрӯза ба чорвои
самти ҳосилнокии гӯштӣ равонашуда ин бузургии ҷасад ва афзунии вазни
зиндаи чорво мебошад.
2.2. Стратегия ва тамоюли таъмини аҳолӣ бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ҳамчун қисмати таркибии барномаи давлатии
таъмини озуқавории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва минтақаҳои он ҳамчун қобилияти
давлат оид ба кафолат додани таъмини талабот ба гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар
ҳамон сатҳе, ки аҳолӣ таъмин мегардад, мавриди назар қарор дода мешавад. Бо
мақсади нигоҳдорӣ ва мустаҳкам намудани саломатии аҳолӣ хӯрокӣ хубу босифат, ки аз рӯйи минтақаҳо фарқгузорӣ шудааст, бо назардошти шароити табиӣ ва
иқтисодӣ, махсусиятҳои демографӣ, намудҳои фаъолияти меҳнатӣ ва анъанаҳои
миллӣ, сохтори истеҳсолот талаб карда мешавад.
Дар дурнамо имконияти таъмини аҳолӣ бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи кифояти захираҳои замин, иқтидорҳои
биоиқлимии онҳо, ташкил ва рушди корхонаҳои саноатӣ оид ба истеҳсол ва
коркарди хӯрокаҳои консентратсиякунонда барои чорвои гӯштӣ муайян карда
мешавад.
Дар ҳолати нисбатан таъмини ками захираҳои замини кишт баробари
0,060 гектар (дар соли 2019) барои як нафар аҳолӣ (ин дар Россия ба 0,85 га
баробар аст) мамлакат танҳо дар ҳолати сатҳи муносиби рушди хоҷагии
қишлоқ (КАС) талаботро бо картошка, сабзавот, равғани растанӣ пурра
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таъмин карда, истеҳсоли маҳсулоти чорводориро афзун намуда метавонад. Барои таъмини пурра ва устувори талаботи мамлакат ба гӯшт ва маҳсулоти
гӯштӣ, ки барои барқарории чорводорӣ зарур аст, лозим меояд, ки ҷамъоварии
умумии ғалларо то соли 2025 ба 1,3-1,5 млн. тонна, аз он ҷумла ғаллаи барои
чорво ба 500-550 ҳазор тонна расонида, то соли 2025 расидани истеҳсоли
гӯшти чорвои калон ва паррандаро (дар вазни холис) ба 140,3-156,8 ҳазор
тонна расонидан имконият пайдо мегардад. Дар ин ҳолат худтаъминкунии
гӯшт мумкин аст то ба 25-30%, рушди истеҳсоли шир то ба 1000-1200 ҳазор
тонна расад, ки ин имконият медиҳад ҳиссаи истеҳсолоти ватанӣ ба истеъмолот то 50-53% расонида шаванд.
Самти афзалиятноки рушди хоҷагии қишлоқи ҷумҳурӣ истифодаи васеи
воситаҳои пешқадами техникӣ ва технологияҳои нави растанипарварӣ ва чорводорӣ дар корхонаҳои саноати коркард, махсусан гузарондани чорводории самти
гӯштӣ ба асоси саноатӣ, ташкили маҷмуаҳои саноатии чорводорӣ мебошад.
Маҳз ба ин роҳ рушди асосии гӯшт ва маҳсулоти гӯштиро ба даст метавон
овард. Ба экология мувофиқкунонии гӯшт, мутобиқкунонии низоми ба роҳ
мондан ё парвариши он ба минтақаҳои табиӣ, ҷамъкунии саршумори чорвои
калон дар шароити нисбатан мусоиди табиию иқлимӣ барои парвариши самаранокии он яке аз вазифаҳои зарурӣ ба шумор мераванд.
Зарурати тағйири стратегияи рушди хоҷагии қишлоқ ҳамчун қисмати таркибии КАС-и ҷумҳурӣ кайҳо ба миён омадааст. Пушида нест, ки сиёсати
имрӯзаи аграрӣ асосан ба ислоҳоти муносибатҳои замин, азнавсозӣ ва хусусигардонии корхонаҳо равона шуда буд. Аммо стратегия ва сиёсати дахлдор ба
гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ҳоло мавҷуд нест.
Аз тарафи ҳукумат як қатор фармоишҳо оид ба муайян кардани нақши
давлат дар таъмини озуқавории аҳолӣ ва рушди сектори аграрии иқтисодӣ
қабул шудаанд. Аз он ҷумла қонунҳои қабулшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои КАС» (2007), «Дар бораи сифат ва беха-
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тарии маҳсулоти хӯрокворӣ» (2002), «Дар бораи ҳимояи ҳуқуқҳои истеъмолгарон» (2004), «Дар бораи ғалла» (2006), «Дар бораи захираҳои давлатии моддӣ»
(2006), «Дар бораи хариди давлатии мол ва хизматрасонӣ» (2006), «Концепсияи
сиёсати аграрӣ» (2008) ва ғайраро номбар кардан мумкин аст.
Мақсади асосии таҳия ва қабули консепсияи дар боло зиркршуда аз самасъалаҳои зерин иборат аст:
‒ таъмини аҳолӣ ва бехатарии озуқавории мамлакат;
‒ аниқкунонии нақши давлат дар иҷрои сиёсати аграрӣ дар шароити дигаргуниҳои бозории иқтисод ва демократикунонии раванди идора;
‒ муайянкунии самтҳои афзалиятноки рушди КАС;
‒ муайянкунии ҳамкории мақомоти давлатӣ ва таъмини фаъолияти устувори соҳаҳои хоҷагии халқ, хоҷагии об ва саноати коркард, иҷрои паиҳами ислоҳот ва ғайра.
Консепсия вазифаи худро аз расидан ба мақсадҳои дар боло зикршуда
иборат медонад, пеш аз ҳама таваҷҷух ба танзими бозор дар низоми КАС, ки
аҳолии деҳот дар он молистеҳсолкунандаи озод ва мустақил ба ҳисоб мераванд, давлат бошад, ба онҳо шароити муносиб фароҳам меорад ва онро кафолат медиҳад, равона шудааст.
Молистеҳсолкунандаи асосии хоҷагии қишлоқ хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва хоҷагиҳои агросаноатӣ, ё иттиҳодияҳое, ки бо иштироки воқеан ихтиёрӣ
ташкил карда шудаанд, мебошанд, давлат бошад, ҳамчун кафили таъмини
деҳқон ё аҳолӣ ба озодии истифодаи ҳуқуқҳо ва манфиатҳои ӯ баромад мекунад.
Дар шароити имрӯза давлат наметавонад чораҳои бетаъхири маъмурии дастгирии истеҳолкунандагони хоҷагии қишлоқро истифода барад, балки чораҳои муайяни таъсир ба бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштии истеҳсолкардаи онҳоро ба кор
мегираду бас.
Дар асл бехатарии озуқаворӣ, аз он ҷумла таъмини аҳолӣ бо гӯшт ва
маҳсулоти гӯштӣ ҳамчун яке аз зернизомҳои бехатарии иқтисодӣ мавриди
назар қарор дода мешавад. Мақсади таъмини озуқавории аҳолӣ ҳамчун низом
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аз таъмини талаботи аъзои ҷомеа ба маҳсулоти озуқаворӣ, асосан бо гӯшт ва
маҳсулоти гӯштӣ аз ҳисоби истеҳсолоти корхонаҳои ватании КАС дар сатҳи
барои зиндагии муътадил зарурӣ, иборат мебошад.
Сиёсати таъмини аҳолӣ бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ аз иқтисодиёт талаб
менамояд, ки барномаи ислоҳоти КАС-ро бо назардошти зарурати муқобилат
бо зуҳуроти буҳронӣ дар бозори ҷаҳонии гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ва дигар
таҳдидҳои берунӣ амалӣ созад.
Яке аз шарти муҳимтарин фаъолияти босамари корхонаҳои ватании мошинсозии тракторӣ ва хоҷагии қишлоқ, корхонаҳои воситаҳои истеҳсолӣ барои
технологияҳои нигоҳдории чорвои гӯштӣ, нигоҳдорӣ ва коркарди гӯшт, яъне воситаҳои техникии саноати коркардабароӣ мебошад.
Дар он ба давлат нақши муҳим дар бобати танзими бозори озуқаворӣ, аз
он ҷумла гӯшт барои нигоҳдории устуворият дар таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти
гӯштӣ ва роҳ надодан ба пасту баландшавии мунтазами нарх вогузор шудааст.
Шарти муҳимтарини таъминоти гӯшт ташкили назорати босамар аз болои сифати маҳсулоти гӯштӣ дар марҳалаи истеҳсол ва фурӯши он бо мақсади ҳифз
ва манфиатҳои саломатии аҳолӣ мебошад.
Мустақилияти озуқаворӣ, аз ҷумла дар бобати гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамон вақт кофӣ дониста мешавад, ки агар вазни
қиёсии истеҳсолоти ватанӣ оид ба намудҳои нисбатан муҳимми маҳсулоти
гӯштӣ, дар ҳаҷми умумии истеъмоли онҳо ба ҳисоби миёна дар давоми 12 моҳ
дар 10-15 соли наздиктарин ба на кам аз 73-75%, минбаъд ба 75-85% расонда
шавад. Ҳиссаи қобили қабули содирот дар захираҳои намудҳои муҳимтарини
гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ бояд вобаста ба имкониятҳои истеҳсоли онҳо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон фарқгузорӣ карда шаванд.
Бояд қайд кард, ки самти муҳими сиёсати иҷтимоию иқтисодӣ дар соҳаи
таъмини озуқаворӣ, аз он ҷумла дар бобати гӯшт ва маҳсулоти гӯштии ҷумҳурӣ
барқарорӣ ва пешгирии таҳдидҳои дохилӣ ва берунии таъминот (бехатарӣ)-и
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озуқаворӣ, ҳамчунин таъмини фаъоляити якҷоя ва мақсаднок ва мутобиқшудаи институтҳои давлатӣ ва ҷамъиятӣ бояд бошад. Барои ин ташкили
таҳлили воқеӣ ва ҳаматарафа, инчунин пешгӯии бозори гӯшт ва маҳсулоти
гӯштӣ дар мамлакат зарур аст.
Ба андешаи мо, ҳукуматро зарур аст, ки самтҳои зерини вазифаҳои
давлатӣ дар соҳаи рушди чорводории гӯштӣ, ташаккул ва рушди бозори гӯшт
ва маҳсулоти гӯштиро муайян созад:
1. Гузарондани сиёсати ягонаи давлатӣ дар бобати таъмини бехатарии
маҳсулоти озуқаворӣ, ки дар он ҷойи махсус ба истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти
гӯштӣ ҷудо карда шудааст;
2. Таҳия ва иҷрои барномаҳои мақсаднок оид ба рушди чорводории гӯштӣ, инчунин коркарди саноатии маҳсулоти он;
3. Муайянкунии мақсад ва вазифаҳои ҳокимияти иҷроия дар самти таъмини
аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории барои зиндагӣ муҳим, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
дар шароити буҳрони озуқаворӣ;
4. Ташкили ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот дар бораи истеҳсол ва коркарди гӯшт, истеъмоли он аз тарафи аҳолӣ, ҳамчунин пешгӯии рушди вазъ дар
бобати чорводории гӯштӣ;
5. Мутобиқгардонии фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия оид ба
ҷамъоварии саршумори чорвои гӯштӣ, истеҳсол, коркард ва таъмини аҳолӣ бо
маҳсулоти босифати гӯштӣ ва ғайра.
Бояд қайд кард, ки барои баҳодиҳии имкониятҳои эҳтимолии мамлакат оид
ба таъмини аҳолӣ ба гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ аҳамияти муҳимро сарчашмаи ташаккули фондҳои гӯшт, яъне андозаҳои истеҳсоли он, дараҷаи худтаъминкунии
мамлакат бо намудҳои асосии маҳсулоти гӯштӣ, сатҳи воридот ва содироти онҳо,
аз он ҷумла содироти он, инчунин дигар сарчашмаҳо доро мебошанд.
Худтаъминии аҳолии мамлакат бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ аз бисёр
ҷиҳат аз сатҳи истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти гӯштӣ ба ҳар сари аҳолӣ
вобаста аст. Ғайр аз ин, дар таҷрибаи ҷаҳонӣ сатҳ ва бехатарии озуқаворӣ бо
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назардошти ду нишондиҳандаи асосӣ муайян карда мешавад: ҳаҷми истеҳсоли
зироати ғаллагӣ ба ҳар сари аҳолӣ ва андозаи ҳаҷми захираҳои гузарандаи ғалладонагиҳо. Дар ин ҳолат ҳамон вақт бехатарии озуқаворӣ буҳронӣ ҳисоб
карда мешавад, ки агар воридоти ғалла дар сохтори маҳсулоти озуқаворӣ аз
ҳудуди 20-25% боло равад. Вобаста ба он ки рушди чорводорӣ, аз он ҷумла
чорводории гӯштӣ бо рушди соҳаҳои ғаллагӣ ва ғаллаю лӯбиёгӣ зич алоқаманд
аст ва сарчашмаи асосии таъмини хӯроки чорво ва қисман консентрат-сиякунонда мебошад, сохтори пассиви он ва ҳаҷми истеҳсол ба истеҳсоли гӯшт дар
корхонаҳои кишоварзӣ, махсусан ба хоҷагиҳои деҳқонии мамлакат бевосита
таъсир мерасонад.
Дар соли 2019 назар ба соли 2014 истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти
кишоварзӣ ба ҳисоби ба ҳар сари аҳолӣ, ба ғайр аз баъзе намудҳо (гӯшт, тухм)
дар умум тамоюли пешравӣ дорад. Аммо дар муқоиса бо меъёри истеъмол, ба
ғайр аз маҳсулоти нонӣ ва картошка, намудҳои дигари маҳсулот кам бароварда
шудаанд. Дар бораи ҷараёни афзоиши (динамикаи) истеъмоли воқеии
намудҳои асосии озуқаворӣ ба ҳар сари аҳолӣ далелҳои ҷадвали 15 шаҳодат
медиҳанд.
Ҷадвали 15 – Истеъмоли маҳсулоти асосии озуқаворӣ ба ҳар сари аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сол (кг) барои солҳои 2014-2019
Номгӯи маҳсулоти
озуқаворӣ

Меъёри
ратсионалӣ
130
46
142
251
60
12
165
33
78

2014
153
33,4
76,0
58,7
14,8
16,3
71,0
14,0
33,4

2015
149,9
35,7
80,0
57,4
14,6
15,7
72,0
13,7
35,8

Истеъмоли воқеӣ
солҳо
с.2017 бо %
2016 2017 2018 2019 ба с. 2014
151,5 161,4 165,9 158,7
103,7
39,1 42,4 46,4 42,4
126,9
80,4 88,9 88,5 86,4
113,7
59,5 58,1 60,5 63,9
108,8
14,7 14,0 14,2 13,1
88,5
17,1 18,2 18,3 17,5
107,4
68,0 76,0 84,0 92,0
129,6
14,3 15,9 16,9 15,4
110,0
30,4 33,2 38,7 33,2
99,4

Маҳсулоти нонӣ
Картошка
Сабзавот ва полезӣ
Шир ва маҳсулоти ширӣ
Гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
Равғани растанӣ
Тухм (дона)
Шакар ва маҳсулоти қаннодӣ
Мева, меваҳои буттагӣ ва
ангур
Сарчашма: нишондиҳандаҳои асосии тадқиқоти буҷети хонаводагиҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, соли
2020. С. 39.
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Бояд қайд кард, ки тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №451
аз 31 августи соли 2018 меъёрҳои тавсияшудаи хӯроки як одам дар шабонарӯз
тағйир дода шуд ва он имрӯз нон ва маҳсулоти нониро ба андозаи 404 гр., гӯшт
ва маҳсулоти гӯштӣ – 111 гр., моҳӣ ва маҳсулоти моҳигиро 25 гр. ва маҳсулоти
ширӣ, ҳамчунин ними тухм ва ғайраро ташкил медиҳад. Ба ғайр аз меъёри нон ва
маҳсулоти нонӣ меъёри дигар озуқавории асосӣ кам карда шудааст.
Чӣ тавре ки аз рақамҳои ҷадвали 15 аён мегардад, ҳолати имрӯзаи
озуқаворӣ, аз он ҷумла таъмини гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар мамлакат аз бисёр ҷиҳат натиҷаи маҷмуии пешравиҳои сохтории иқтисодро, ки таҳти таъсири
гузариши нисбатан басуръат ва стихиявӣ ба муносибатҳои бозорӣ ва таъсири
манфии буҳрон ба соҳаи аграрӣ ба вуҷуд омадааст, инъикос менамояд. Баробари ин дар шароити нави хоҷагидорӣ амиқияти коҳиши истеҳсолот, дар
навбати аввал дар соҳаи кишоварзӣ, аз бисёр ҷиҳат на танҳо аз таъсири ба он
расондаи вазъи умумии номусоиди иқтисодӣ дар мамлакат, балки фарқиятҳо
дар рушди технологии онҳо ва дараҷаи талаботи ҷисман пардохтпазирии
аҳолӣ ба маҳсулоти озуқавории онҳо вобаста мебошад.
Тағйири бозорҳои дохилӣ, аз он ҷумла бозори гӯшт ва аз бисёр ҷиҳат
хуруҷи беҳавасмандонаи давлат аз он дар бораи як хусусияти хос дарак
медиҳад- пастравии якбораи истеҳсолоти ватании маҳсулоти молии КАС, мураккабияти фурӯши намудҳои алоҳида он. Ҳодисаи ба ном «буҳрони азнавистеҳсолкунӣ» оқибати бевоситаи бенизомӣ дар ташаккули бозори ватании
озуқаворӣ ва вайроншавӣ (дисбаланс)-и талаботи истеъмолӣ дар шароити ноустувории умумии иқтисодие, ки нигоҳдорандаи сатҳи миқдории худтаъминкунист, дар фарқиятмонии (дифферентсиатсияи) якбораи ҷойгиронии захираҳои молии озуқаворӣ дар ҳудуди ҷумҳурӣ дар ҳолати хароҷоти калони хизматҳои нақлиётӣ ва инкишоф наёфтани инфрасохтори бозорӣ, тамоман набудани ҷузъҳои алоҳидаи он ифода ёфт.
Ҳамаи ин дар маҷмуъ яке аз сабабҳои асосии бадшавии шароити фурӯши
маҳсулоти кишоварзӣ, ки дар он давлат дар шахси мақомоти марказӣ ва минтақавии идораи он амалан вазъро идора намекарданд, гардид. Ҳолати дигар низ илова
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гардид, ки дар сатҳи ҷумҳурӣ мақоме набуд, ки барои масъалаи озуқаворӣ, аз он
ҷумла таъмини гӯшт ва маҳсулоти гӯштии мамлакат, таҳия ва иҷрои сиёсати миллии озуқаворӣ ҷавобгар бошад. Дар бораи сарчашмаҳои ташаккули фондҳои
озуқаворӣ ва истеъмоли воқеии аҳолӣ ҷадвали 16 маълумот медиҳад.
Ҷадвали 16 – Сарчашмаҳои ташаккули фондҳои озуқаворӣ, истеъмоли
воқеӣ ва меъёрии маҳсулоти асосии озуқаворӣ аз тарафи аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2019

№

Намудҳои маҳсулоти озуқаворӣ

1

Маҳсулоти нонӣ

2
3
4
5
6

Картошка
Сабзавот ва полезӣ
Меваҳои буттагӣ
Равғани растанӣ
Гӯшт ва маҳсулоти
гӯштӣ
Шир ва маҳсулоти
ширӣ
Тухм, дона

7
8
9

Меъёри тавсиявии физиологии истеъмоли маҳсулоти
асосии озуқаворӣ
бо ҳар як нафар
аҳолии кишвар
дар як сол (кг)*

Талабот
ИсВоридот Мавҷуд %-и
% -и
ба ҳисоби теҳсоли ба ҳисоби ияти таъми- худмиёна дар воқеӣ ба миёна ба- воқеӣ
нот таъминсоли 2019 ҳисоби
рои соли (ҳазоркунӣ
(ҳазор миёна дар
2019
тонна)
тонна) соли 2019 (ҳазор т.)
(ҳазор т.)

147,7

1375,6

1404

1090

2902

2,1

102,6

92,0
166
124
16,8
40,8

856,8
1546,1
1154,9
156,5
380,0

994
2884
721
22
136

4
11
27
101
24

1047
3310
997
149
18,9

122,2
114,8
86,3
95,2
49,7

116,0
186,5
62,4
14,1
35,8

115,3

1073,9

1001

8,0

1112

103,5

93,2

182,5

1699,7

725625

17,6

725713

-

баробар

4,3

баробар

Моҳӣ ва маҳсулоти
8,9
82,9
2,5
1,8
4,3
5,2
3,0
моҳигӣ
Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф бо истифода аз маводҳои омории Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, соли 2020, С.17-20. Қарори Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон( №451 аз 31 августи соли 2018: Кишоварзи Ҷумҳурии
Тоҷикистон соли 2020, С. 278, 333.

Тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон №451 аз 31 августи
соли 2018, чӣ тавре дар боло зикр ёфтааст, истеъмоли ратсионалии хӯрок
тағйир дода шудааст.
Чӣ тавре ки аз рақамҳои ҷадвали 17 мушоҳида мегардад, ба ҳисоби
миёна дар соли 2019 сатҳи худтаъминкунии мамлакат бо маҳсулоти нонӣ
102,6%-ро ташкил медод, ин нишондод дар мавриди меваҳои буттагӣ ба
62,4%, равған - 14,1%, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ - 35,8%, шир ва маҳсулоти
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ширӣ - 93,2%, тухм – 4,3 баробар, моҳи ба 3,0 баробар аст. Барои баланд
бардоштани сатҳи худтаъминӣ бо намудҳои асосии озуқаворӣ бо мақсади
таъмини бехатарии озуқавории мамлакат тараққӣ додани маҷмӯи агросаноатӣ
бо роҳи ташаккули муносибатҳои нави иқтисодӣ бо КАС-и Россия, ташкили
механизмҳои танзими давлатӣ, ки маҷмӯи чораҳои таъсиррасонии давлат ба
равандҳои ҷории сектори аграрии иқтисодро дар бар мегирад, зарур аст.
Муҳаққиқон Гончаров В. ва Куропаткин А. қайд кардаанд, ки бозори
маҳсулоти чорводорӣ дар шароити камшавии талаботи пардохтпазирии аҳолӣ,
афзоиши фарқияти нархҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва саноат, камшавии сатҳи
дастгирии давлат ва аломатҳои протексионизм дар мавриди муносибат бо
молистеҳсолкунандагон, коҳиши инфрасохтор фаъолият дорад [22, с.16-19].
Истеҳсоли маҳсулоти чорвои гӯштӣ аз истеҳсолоти умумиро барои
эҳтиёҷоти худӣ истифода мебаранд, талаф дар ин бобат қариб ба 10-15%
баробар аст. Истеҳсоли боқимондаи маҳсулоти гӯштиро бозорҳои шаҳрию
ноҳиявӣ таъмин месозанд. Ҳолати истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар
хоҷагиҳои ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки таъмини аҳолӣ бо ин намуди озуқаворӣ
паст аст (ҷадвали 17).
Ҷадвали 17 – Сатҳи таъминоти аҳолӣ бо гӯшт ва маҳсулоти
гӯштии истеҳсоли худӣ, ба ҳисоби килограмм
2017
Вилоятҳо

Истеҳсол
(тона)

соли 2019
бо %
Истеъмол
Истеъмол нисбат ба
Истеҳсол
ба як
ба як
соли 2017
(тона)
нафар
нафар
(бо вазни
21,3
58649
21,7
107,4
45,2
155855
46,5
113,1
45,6
8910
38,9
86,5
22,2
49107
22,7
106,5

2018

Истеъмол
Истеҳсол
ба як
(тона)
нафар
20,8
56507
40,2
148017
46,6
10349
21,8
47054

2019

Суғд
54584
Хатлон 137768
ВМКБ
10297
НТҶ
46120
Дар
248769
26,7
261927
28,7
272521
29,3
109,5
ҷумҳурӣ
Сарчашма: агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кишоварзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон. Душанбе, соли 2020, С. 270, Минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон соли
2020, С. 184-185 ва ҳисобҳои муаллиф.

Далелҳои ҷадвали 17 нишон медиҳанд, ки дар соли 2019 сатҳи истеъмол
ва таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти чорводории гӯштии истеҳсоли худӣ дар
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ҷумҳурӣ дар муқоиса ба солҳои 2017 (бо истиснои хоҷагиҳои ВМКБ) тамоюли
афзоиш дорад. Истеъмоли гӯшти истеҳсоли худӣ дар муқоиса бо дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ дар соли 2019 тамоюли рӯ ба рушд дорад.
2.3. Самаранокии иқтисодии истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
Яке аз шатҳои гузариш ба иқтисоди бозорӣ ташкили истеҳсолоти маҳсулоти
рақобатпазир мебошад. Маҳсулоти дорои чунин хусусиятро бо шарти истифодаи
техникаи ҳозиразамон ва технологияи навтарин истеҳсол намудан мумкин аст.
Аммо барои харидороии техникаи ҳозиразамон ва технологияи навтарин маблағи
хеле калон лозим аст, ки алҳол ҷумҳурии мо чунин имкониятро надорад. Аз ин рӯ,
замони ташкили корхонаҳои муштарак оид ба коркард ва нигоҳдории маҳсулоти
кишоварзӣ расидааст.
Дар шароити мавҷуда хато мебуд агар мо ҳаҷми захираҳои молиявӣ ва моддии ба рушди КАС равонаро, хусусан дар ташкилотҳои нав кам намоем. Илова
ба ин, ҳолати фондҳои истеҳсолоти агросаноатӣ, зарурати замонавикунӣ ва азнавсозии онҳо, гузариш ба усули нави кор - технологияҳои захирасарфакунанда
афзуннамоӣ ва зиёд намудани маблағгузориро талаб менамояд.
Вобаста ба ин, зарурати азнавтақсимкунии даромади бештар ба фоидаи
КАС ба вуҷуд омадааст. Ин корро дар ду самт ба ҷо овардан мумкин аст. Якум
- ҳиссаи маблағгузории асосиро бевосита ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ
зиёд бояд намуд, махсусан ҳиссаи бештарро ба ташкили инфрасохтори
маҳсулдиҳанда, пойгоҳи коркарди маҳсулот ва баровардани маҳсулоти
озуқаворӣ, захираҳои зарурии моддию техникӣ равона бояд намуд; дувум мувофиқкунии соҳаҳои дигари хоҷагии халқ ба истеҳсоли маҳсулоти мошинсозӣ ва дигар маҳсулоти зарурии КАС.
Таваҷҷуҳи асосӣ дар ин маврид ба истеҳсоли воситаҳои механизатсияи
хурд барои ҳамаи соҳаҳои сектори аграрӣ, махсусан кооперативӣ, хоҷагиҳои
деҳқонӣ (фермерӣ) ва иҷоравӣ равона карда мешавад.
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Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз асосан як зоти чорвои самти ҳосилдеҳии гӯштӣ - сарсафеди қазоқӣ, ҳамчунин шумораи ками чорвои маҳаллӣ
парвариш карда мешавад. Дар ҷаҳон ду намуди технологияи интенсивӣ ва экстенсивии истеҳсоли гӯшти гов маълум аст.
Технологияи интенсивӣ ба парвариш ва хӯрокдиҳии чорво бо истифодаи
дастовардҳои навтарини илм ва техника асос ёфтааст. Дар ин ҷо ҳиссаи
бештарро истеҳсолоти саноатӣ ташкил медиҳад, чорво дар биноҳои дорои
таҷиҳоти ҳозиразамон, бо мезанизатсия ва назорати автоматии ҳамаи равандҳои технологӣ, назорати автоматӣ ва нигоҳдории нишондиҳандаҳои муносиб барои парвариши чорво ва ҳайати хизматрасон нигоҳ дошта мешавад.
Чунин ташкили кор имкон медиҳад, ки заҳмати одамон ва иштироки
онҳо дар амалиётҳои вазнин то дараҷаи камтарин ихтисор карда шавад, ҳосилнокии меҳнат ва маҳсулнокии чорво баланд бардошта шаванд, инчунин вобаста ба ин, арзиши аслии маҳсулот хеле кам гардад.
Технологияи экстенсивӣ низ ба хеле паст кардани хароҷот равона шудааст,
аммо бо роҳи ташкили шароите ба чорво, ки ба шароити табиӣ наздиктар аст. Дар
ин ҳолат чорво чун қоида наслро ба таври табиӣ зиёд менамояд, онҳо дар биноҳои
шакли оддӣ нигоҳ дошта мешаванд, ки аз боду борон нигоҳ медоранд. Дар ин ҳолат
таъмини чорво бо оби басифат ва ба миқдори зарурӣ омили муҳими баландшавии
маҳсулнокии чорво ба ҳисоб меравад.
Ба самаранокии иқтисодӣ таъсири калонро бино ва иншоотҳои истифодашаванда мерасонанд. Ҷорӣ намудани технологияҳои ҳозиразамон сохтмони биноҳои нав ё бештар таъмиргаштаи пешинаро барои нигоҳдории чорво дар назар
дорад. Баландшавии арзиши хӯроки консетратсиякардаи чорво, техника, захираҳои нерӯи барқ ба фоидавоварии истеҳсоли гӯшти гов таъсири манфӣ мерасонад, маҳсулнокӣ паст, шумораи чорвои калон ва интенсивнокии истеҳсолот,
таваҷҷуҳи молистеҳсолкунандагони хоҷагӣ ба парвариши чорво кам мегардад.
Дар соли 2016 саршумори чорвои калон, аз он ҷумла гов дар хоҷагиҳои таҳқиқшаванда хеле афзуд (ҷадвали 18).
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Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Ҷадвали 18 – Динамикаи саршумори чорвои калон ва хурд, парранда
дар вилоятҳо ва ноҳияҳои тобеъи Ҷумҳурии Тоҷикистон, с.1991-2019
(ҳазор сар)
Номгӯйи чорво (дар
ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ)
Чорвои калони шохдор
Чорвои хурд
Ҳама намуди парранда

Солҳо

1991

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1390,7 2128,1 2209,1 2278,0 2317,2 2327,5 2361,9
3354,9 5056,6 5279,3 5456,2 5581,5 5620,2 5286,4
6586,3 5247,9 5142,9 5051,4 5217,0 6636,5 9036,5

ВМКБ

Чорвои калони шохдор 764,6 110,9 114,5 117,2 118,2 105,4 95,8
Чорвои хурд
314,,3 361,2 366,7 375,4 399,1 345,2 323,7
Ҳама намуди парранда 126,2 128,1 129,9 129,9 129,4 108,0 88,4
Вилояти Чорвои калони шохдор 372,0 584,7 623,9 634,2 641,8 646,9 665,6
Суғд
Чорвои хурд
113,9 138,9 146,6 150,0 152,1 1543,1 1572,4
Ҳама намуди парранда 255,6 152,1 168,4 163,5 171,8 2728,0 4322,1
Вилояти Чорвои калони шохдор 597,2 870,8 898,6 944,8 968,1 981,1 994,2
Хатлон
Чорвои хурд
115,2 202,1 209,5 221,1 226,2 2307,5 2333,2
Ҳама намуди парранда 896,3 162,9 169,7 177,2 180,9 1822,7 2045,9
НТҶ
Чорвои калони шохдор 336,2 561,6 572,0 581,7 589,0 594,1 606,2
Чорвои хурд
736,2 128,4 135,0 136,8 139,9 1424,3 1457,1
Ҳама намуди парранда 310,9 196,9 163,2 151,3 155,8 1977,5 2580,0
Сарчашма: ҷадвал аз рӯйи маводи маҷмуаи омории солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, соли 2018. С. 221-234, 244, маҷмуаи омории кишоварзии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, соли 2020. С. 225, 238,

Чӣ тавре ки аз рақамҳои ҷадвали 18 дида мешавад, дар соли 2019 назар ба
соли 1991 миқдори саршумори чорвои калон дар ҷумҳурӣ ба андозаи 1,7 маротиба
афзудааст, чорвои хурд бошад, ба андозаи 69,5%, теъдоди паррандаи ҳамаи намуд
37,2%-и сатҳи соли 1991 баробар буд. Аз соли 2014 сар карда, шумораи паррандаи
ҳамаи намуд тамоюли афзоиш пайдо кард ва 5247,9 ҳазор сарро ташкил дод. Ин
нишондод дар соли 2019 ба 9036,5 ҳазор сар расонида шуд, ки нисбати соли 2014
– 72,2% ва нисбати соли 1991 – 37,2% зиёд гардидааст. Сабаби асосии камшавии
миқдори саршумори паррандаи ҳамаи намуд ва чорвои калону хурд дар аксари
ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар давраи солҳои 2001-2010 натиҷаи ҷанги шаҳрвандии харобиовар буд, ки воситаҳои асосиро ба нобудӣ овард. Ҳамаи ин натиҷаи аз байн
рафтани колхозу совхозҳо низ шуд.
Саршумори чорвои калони шохдор дар корхонаҳои кишоварзӣ баробари 491,3 ҳазор сар, гов баробари 130,8 ҳазор сар кам шуд. Камшавии
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саршумори чорвои калон дар корхонаҳои кишоварзиро асоси хусусигардонии аксари фермаҳо мебошад, ки ба ҷойи онҳо хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
таъсис дода шуданд. Дар як вақт афзоиши саршумори чорвои калон ва говҳо
дар хоҷагиҳои аҳолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) гуфтаҳои болоро тасдиқ
мекунанд.
Пириев Ҷ.С. пешниҳод мекунад, ки дар ҳудуди ҳар як вилоят чун қоида
микроҳудудҳои хокию иқлимӣ ҷудо карда мешаванд. Дар онҳо ба таври сарфакорона ҷойгир кунондани хоҷагии қишлоқ омили муҳимми афзоиш ва арзоншавии истеҳсоли маҳсулот, ҳамчунин истифодаи сарфакоронаи захираҳои
меҳнатӣ, замин ва моддию техникӣ буда метавонад, зеро ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва маҳсулнокии чорво дар ҳамон ҷое баланд аст, ки шароити
нисбатан мусоид муҳайё карда шудааст [119, с. 12]. Таҳқиқот нишон медиҳад,
ки бо вуҷуди ин, солҳои охир саршумори гов рӯ ба рушд ниҳодааст, дар ин
бора рақамҳои дар ҷадвали 18 овардашуда гувоҳанд.
Рушди саршумори гов дар хоҷагиҳои таҳқиқшаванда асосан аз ҳисоби
афзоиши гов дар моликияти хусусӣ таъмин гардид, ки сабаби он афзоиши талаботи мардум ба гӯшт ва шир буд. Афзоиши маҳсулнокӣ ва саршумори гов
асосан аз тайёркунии ҳаҷми зарурии хӯроки консентратсиякунондаи чорво,
хӯроки тар ва хушк, ҳамчунин аз истифодаи сарфакоронаи онҳо вобаста аст,
зеро хӯрока яке аз маҳсулоти муҳимтарини афзоиши саршумори говҳо мебошад. Рақамҳои овардашуда аз тағйирёбии вазни қиёсии говҳо тибқи категоияҳои хоҷагиҳо дарак медиҳанд.
Таҳқиқот нишон медиҳад, ки ҳангоми маҳсулнокии шартан якхела ба баромади маҳсулот вазни қиёсии говҳо дар сохтори пода таъсири назаррас мерасонад (ҷадвали 18). Дар солҳои охир вазни қиёсии говҳо дар сохтори пода ба
андозаи 5,3% афзуд. Дар соли 2017 назар ба соли 2013 дар минтақаи Кӯлоб
вазни қиёсии говҳо дар сохтори пода андаке афзуд.
Чӣ тавре ки таҳқиқот нишон медиҳад, баромади маҳсулот аз вазни қиёсии говҳо вобастагӣ дорад, натиҷаҳои гурӯҳбандии хоҷагиҳо ба ин шаҳодат
медиҳад (ҷадвали 19).
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Ҷадвали 19 – Динамикаи сохтори тағйирёбӣ ва ҳиссаи саршумори
чорвои калон ва хурд, парранда дар вилоятҳо ва НТҶ дар солҳои
1991-2019 (дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ), %
Номгӯйи ви№
лоятҳо ва
НТҶ
1 ВМКБ

Номгӯйи
чорво

Солҳо
1991

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Чорвои калон 5,71 5,21 5,18 5,15 4,85 4,5
4,1
Чорвои хурд 9,37 7,14 6,95 6,88 7,15 6,1
5,7
Парранда
0,34 5,44 2,49 2,57 2,49 1,6
1,0
2 Вилояти Суғд
Чорвои калон 26,54 27,47 28,25 27,62 28,45 27,8 28,2
Чорвои хурд 33,54 27,47 27,78 27,50 27,25 27,5 27,7
Парранда
38,76 28,99 32,75 32,38 32,25 41,1 47,8
3 Вилояти ХатЧорвои калон 42,95 40,92 40,68 41,69 42,43 42,1 42,1
лон
Чорвои хурд 34,34 39,98 39,69 40,53 40,53 41,1 41,0
Парранда
13,61 31,04 33,01 35,05 34,68 27,5 22,6
4 НТҶ
Чорвои калон 24,80 26,39 25,89 25,54 24,26 25,5 25,6
Чорвои хурд 22,76 25,41 25,58 25,09 25,07 25,3 25,6
Парранда
47,29 37,52 31,74 30,00 29,88 29,8 28,6
Ҳамагӣ дар
Чорвои калон 100
100 100 100 100 100 100
ҷумҳурӣ
Чорвои хурд 100
100 100 100 100 100 100
Парранда
100
100 100 100 100 100 100
Сарчашма: дар асоси маълумотҳои маҷмуаи омории кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
соли 2020, С. 225, 238, 248 аз ҷониби муаллиф ҳисоб карда шудааст.

Ғайр аз ин, таҳлили сохтори саршумори чорво ва ҷобаҷогузории онҳо
дар ҳудуди ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки дар соли 1991 дар хоҷагиҳои ВМКБ
5,71%-и миқдори умумии чорвои калон нигоҳ дошта мешуд, ҳамчунин дар ин
ҷо 9,37%-и чорвои хурд ва 0,34%-и паранда мавҷуд буд, аммо ин нишондиҳандаҳо дар соли 2019 тағйир ёфтанд ва мутаносибан 4,1, 5,7 ва 1,0% -ро
ташкил доданд.
Таҳлилҳо нишон доданд, ки дар соли 2019 – 42,1%-и миқдори чорвои
калон, 41%-и чорвои хурд ва 22,6%-и парранда дар ҳудуди хоҷагиҳои вилояти
Хатлон ҷойгиронида шуда буд. Дар хоҷагиҳои вилояти Суғд дар соли 2019
миқдори 28,2%-и саршумори чорвои калони ҷумҳурӣ, 27,7%-и чорвои хурд ва
47,8%-и парранда мавҷуд буд, ин рақам дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ мутаносибан ба 25,6, 25,6 ва 28,6%-и саршумори умумии мамлакат баробар будааст.
Ба андешаи мо, бо роҳи дуруст ҷобаҷогузории чорво дар минтақаҳои мамлакат
ба дурнамои хуб умед бастан мумкин аст. Дар ин ҷо ҳамчунин қоидаҳои худтаъминкунии минтақаҳои ҷумҳурӣ бо назардошти имкониятҳои рушди босамар низ бояд ба назар гирифта шаванд. Дар ин ҳолат таваҷҷуҳи асосиро ба
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таъмини чорво бо хӯроки хушсифат равона бояд намуд, барои ин зарур аст, ки
тибқи шароит барномаҳои рушди чорводории гӯштӣ, хусусан дар минтақаҳои
кӯҳистони мамлакат таҳия карда шаванд.
Ҷадвали 20 – Гурӯҳбандии хоҷагиҳо аз рӯйи вазни
қиёсии говҳо дар пода дар соли 2019

Миқдори Аҳамияти Гӯсола гирифта
Афзоиши вазни
хоҷагиҳо
миёнаи
шуд аз 100 сар
зиндаи бадастомада
дар гурӯҳ
интервал
гов, сар
дар як гов, кг.
то 50,0
14
48,1
68
167
50,1 – 55,0
15
53,6
77
180
55,1 – 60,0
9
58,6
83
185
зиёда аз 60,1
4
64,0
90
198
ҳисоби миёна
44
56,0
79
183
Сарчашма: ҳисобҳо бо истифодаи рақамҳои ҳисоботи солонаи гурӯҳҳои хоҷагиҳои деҳқонии н.
Ёвони в. Хатлон дар соли 2019 аз тарафи муаллиф тартиб дода шудаанд.
Вазни қиёсии говҳо, %

Тағйирёбии миқдор ва вазни қиёсии саршумори гов дар категорияҳои гуногуни хоҷагӣ нишон медиҳад, ки миқдор ва вазни қиёсии говҳо дар корхонаҳои
кишоварзӣ хеле кам шудааст. Дар хоҷагиҳое, ки моликияти аҳолианд ва
хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ин рақам андак болост, чуночӣ, дар хоҷагиҳои
деҳқонӣ (фермерӣ) миқдори саршумори гов дар муқоиса бо соли 2011 дар соли
2019 баробари 1,3 маротиба афзудааст.
Дар солҳои охир то андозае рушди истеҳсоли гӯшт бо ҳисоби ба 100 гектар зироати хоҷагии қишлоқ мушоҳида мешавад (ҷадвали 21).
Ҷадвали 21 – Истеҳсоли умумии гӯшт дар ҳамаи категорияҳои хоҷагии
ҷумҳурӣ бо ҳисоби ба 100 гектар замини кишти зироатҳои кишоварзӣ
дар солҳои 2015-2019 (бо вазни зинда, ҳазор тонна)
Истеҳсоли гӯшт бо вазни зинда ба 100 га
замини кишти зироатҳои кишоварзӣ
№
соли 2019 бо %
2015
2016
2017
2018
2019
нисбат ба с. 2015
1 ВМКБ
77,9
85,9
86,3
87,4
84,8
108,8
2 Суғд
17,9
19,7
20,1
20,7
21,3
118,9
3 Хатлон
28,7
30,5
33,3
36,7
36,9
128,6
4 НТҶ
30,1
31,2
32,8
33,9
35,1
116,6
5 Дар ҷумҳурӣ
29,7
32,4
33,6
35,8
37,6
126,6
Сарчашма: ҷадвал аз рӯйи маводи Маҷмуаи оморӣ. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, соли 2020, С.270, минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2020, С.128,129
Вилоятҳои
ҷумҳурӣ
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Далелҳои рақамии ҷадвали 21 аз он шаҳодат медиҳанд, ки истеҳсоли
умумии гӯшт ба ҳисоби 100 гектар зироати хоҷагии қишлоқ дар баъзе
хоҷагиҳои ҷумҳурӣ афзудааст. Масалан, дар хоҷагиҳои ноҳияи Данғара дар
соли 2011 истеҳсоли гӯшт ба 2,5 ҳазор тонна баробар буд, ин рақам дар соли
2019 то 9,3 ҳазор тонна афзуд. Ба назар бояд гирифт, ки чорвои калон хӯрокии
аз ҳама арзони растанигиро истеъмол мекунад, ҳамчунин партови корхонаи
шароб, равғанкашӣ ва дигар соҳаҳои саноатро истеъмол мекунад. Баробари ин,
аз ҳамон як миқдор моддаҳои хӯрокаи ҳалшаванда чандин баробар зиёд
маҳсулот медиҳад.
Дар ҷадвали 22 рақамҳои дурнамои рушди чорводорӣ дар хоҷагиҳои
ҷумҳурӣ оварда шудаанд. Истеҳсоли умумии гӯшт асосан дар хоҷагиҳои аҳолӣ
ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) истеҳсол карда мешавад.
Ҷадвали 22 – Дурнамои рушди чорводорӣ дар хоҷагиҳои
ҷумҳурӣ барои то солҳои 2025 ва 2030
Солҳо
Суръати рушд то соли 2030
бо % нисбат ба солҳои
воқеӣ
пешгӯйӣ
2017
2018
2019
2025
2030 2017
2018
2019
2025
Дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ
Саршумори чорвои 2317,3 2327,5 2361,9 2952,3 3738,5 161,3 159,9 158,3 126,6
калон, ҳазор сар
Аз он ҷумла гов,
1196,3 1207,1 1227,2 1656,7 2186,1 182,7 181,1 178,1 131,9
ҳазор сар
Истеҳсоли умумии 248,7 261,9 272,5 356,1 462,8 186,1 176,7 169,8 129,9
гӯшт, ҳазор тонна
Дар корхонаҳои кишоварзӣ
Саршумори чорвои 23,7
23,2
23,6
32,4
43,7 184,4 188,4 185,2 134,9
калон, ҳазор сар
Аз он ҷумла гов,
7,1
6,9
7,1
9,7
13,1 184,5 189,8 184,5 135,1
ҳазор сар
Истеҳсоли умумии
3,7
3,9
9,5
6,6
12,4 3,3 бар 3,1 бар 130,5 187,8
гӯшт, ҳазор тонна
Дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
Саршумори чорвои 138,7 141,3 143,0 193,1 260,1 185,5 184,1
182
135
калон, ҳазор сар
Аз он ҷумла гов,
38,6
39,4
40,0
54,0
73,9 191,4 187,5 184,7 136,8
ҳазор сар
Истеҳсоли умумии
8,9
11,1
13,6
18,4
24,8 2,8 бар 2,2 бар 1,8 бар 134,7
гӯшт, ҳазор тонна
Нишондиҳандаҳо
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Дар хоҷагиҳои аҳолӣ
Саршумори чорвои 2154,8 2162,9 2195,3 2963,6 4060,1 188,4 187,7 184,9 137,0
калон, ҳазор сар
Аз он ҷумла гов,
1150,1 1160,7 1180,0 1593,0 2182,5 1,9 бар 188,0 184,9 137,0
ҳазор сар
Истеҳсоли умумии 236,1 246,9 249,4 336,7 461,2 195,3 186,7 184,5 136,9
гӯшт, ҳазор тонна
Сарчашма: ҳисобҳо бо истифодаи рақамҳои ҳисоботи солонаи гурӯҳҳои хоҷагиҳо аз тарафи муаллиф тартиб дода шудаанд.

Барои мисол дар соли 2030 дар назар дошта шудааст, ки истеҳсоли гӯшт
дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) назар ба соли 2017 баробари 2,4 маротиба,
дар хоҷагиҳои ёрирасони шахсӣ 1,5 маротиба хоҳад афзуд. Дар соли охири
марҳалаи пешгӯишаванда саршумори чорвои калон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ
(фермерӣ) 5,1 маротиба, гов 4,4 маротиба зиёд мешавад.
Дар соли 2030 саршумори чорвои калон дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ
нисбат ба соли 2017 – 1,3 маротиба, гов бошад, 1,4 маротиба зиёд мешавад.
Дар ин сол дар назар дошта шудааст, ки истеҳсоли умумии гӯшт дар хоҷагиҳои
аҳолӣ то 328400 тонна, дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) бошад, то 19500
тонна меафзояд. Ҳамин тавр, дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои соли 2016 истеҳсоли умумии гӯшт дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ дар соли 2030 ба андозаи
то 161,4 ҳазор тонна меафзояд. Ин рақамҳо аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар
хоҷагиҳои водиҳо захираҳои зиёди баландбардории ҳосилнокӣ ва баланд бардоштани истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ ниҳонанд.
Бояд қайд кард, ки дар бобати ҷорӣ намудани парвариш, хӯрокдиҳӣ ва чарои
чорвои калон, махсусан барои васеъ намудани хӯрокдиҳӣ аз ҳисоби партовҳои
саноати хӯрокворӣ ташкили хоҷагиҳои калони махсусонида оид ба истеҳсоли
гӯшти гов, ҳамчунин иҷрои махсусонидани дохилихоҷагӣ, ташкили ферма, инчунин гурӯҳҳои корӣ оид ба парвариш ва хӯрокдиҳии чорво аҳамияти калон доранд.
Махсусонидан имконият медиҳад дастовардҳои илм ва таҷрибаи
пешқадам, механизатсияи маҷмуии равандҳои истеҳсолӣ дар чорводорӣ нисбатан сарфакорона истифода шаванд ва дар асоси он истеҳсоли гӯшт бо хароҷоти камтарини хӯроки чорво, меҳнат ва воситаҳо барои ба даст овардани
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онҳо зиёд карда шаванд. Аҳамияти корхонаҳои калони бӯрдоқипарвариро дар
ташкили хӯрокдиҳии чорво аз рӯйи маълумоти зерин мушоҳида кардан мумкин аст. Дар Калифорния 92%-и чорворо хоҷагиҳое пешниҳод мекунанд, ки
дар як вақт дорои 100 ва зиёда аз он сар чорвои бӯрдоқианд (Назаренко В.,
Шмелев Г.) [93, с. 40-43].
Илман исбот шудааст, ки сарчашмаи иловагии ба даст овардани гӯшт сифати ашёи чорводорӣ маҳсуб меёбад. Ин бо он асоснок мешавад, ки бо баланд
бардоштани фарбеҳии чорво баромади гӯшт аз моли забҳшуда зиёд мегардад. Барои мисол чорвои калони шохдори фарбеҳиаш олӣ баромади гӯштро ба андозаи
56-58%, чорвои миёна – танҳо 35-50% таъмин мекунанд [98, с. 22-25].
Истеҳсоли умумии гӯшт дар соли 2017 (дар вазни зинда) дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ дар муқоиса ба соли 1991 зиёда аз 154,0%-ро ташкил дод. Аз
ин бармеояд, ки арзёбии сифати гӯшт аз рӯйи нишондиҳандаҳои объективӣ ва
субъективӣ имконият медиҳад талаботи истеъмолгарон ба назар гирифта шавад, технологияи парвариши чорво тағйир ёбад, забҳи синнусолии дилхоҳ интихоб гардад ва усулҳои кори зотпарварӣ тағйир дода шавад. Маълум аст, ки
ба маҳсулоти гӯштӣ ва сифати он сатҳи хӯрокдиҳӣ таъсир мерасонад. Бо афзоиши сатҳи хӯрокдиҳӣ ва фарбеҳии чорво ба сифат ва бартариҳои хӯрокии
гӯшти гов омилҳои зиёд таъсир мерасонанд: пуррагии хӯрокдиҳӣ, зот, синну
сол, ҷинс ва ахтакунӣ. Вазифаи асосии чорводории гӯштӣ ҳамчун соҳаи мустақили молии чорводорӣ аз истеҳсоли гӯшти гови баландсифат ва ашёи чармии сахту вазнин аз ҳисоби парвариши чорвои калони зотҳои махсусонидаи
гӯштии дурагаи онҳо иборат мебошад.
Парвариши гӯсола то расондан ба гови калон, набудани супориш барои
чорвои парвариши ширдеҳ, имконият медиҳад диққат танҳо ба истеҳсоли
гӯшти гов бо тағйири ҷиддии тамоми технология равона гардад.
Истеҳсоли гӯшт аз рӯйи нишондиҳандаҳои зерин арзёбӣ мегарданд: вазни
зинда, вазни гӯшти тоза, баромади гӯшт баъди забҳ, ҳаҷми мушакҳо, равған,
ҳамчунин маҳсулоти иловагии дараҷаҳои 1 ва 2, ки ба хӯрок илова мешаванд
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ё саноати коркард истифода мебарад, мавҷудияти қисматҳои хӯрданибоб ва
ғайрихӯрданӣ дар гӯшти холис ва таносуби қисматҳои алоҳида аз рӯйи навъҳо,
хусусияти тақсими равған дар мушакҳо, таркиби химиявӣ ва калориядории
гӯшт, сифатҳои кулинарӣ ва маззадории он.
Ҳиссаи аз ҳама зиёд дар гӯшти холис ба бофтаҳои мушакӣ рост меояд (аз
60% то 70% аз ҳаҷми умумии гӯшти тоза), ки дар навбати аввал он бартарии
хӯрокии гӯштро муайян мекунад. Ҳаҷми асосии мушакҳоро бофтаҳои бисёр
ташкил медиҳанд, ки даста-даста ба андозаҳои гуногун ҷойгиранд. Ҳар қадар
вазни қиёсии ин бофтаҳо бештар бошад, арзиши гӯшт баландтар аст.
Ҳамин тавр, сифати гӯшт аз таносуби бофтаҳои мушакӣ, равғанӣ ва устухонӣ, таркиби химиявии лаҳми гӯшт, мавҷудияти равған, сафеда, андозаи нишондиҳандаи сафедавию сифатӣ, ҳамчунин аз нармӣ, обдорӣ, сафедӣ, мазза,
бӯй, хосияти нигоҳдоришавандагии он вобаста аст.
Сифати гӯштро аз рӯйи се нишондиҳандаи асосӣ муайяфн мекунанд: морфологӣ, физикию химикӣ ва органолептикӣ. Дар маҷмуъ онҳо арзиши хӯрокӣ, биологӣ ва кулинарии гӯштро муайян мекунанд. Барои арзёбии самаранокии корхонаи кишоварзӣ танҳо нишондиҳандаи даромаднокӣ басанда нест. Барои мисол, ду
корхона аз рӯйи ҳаҷм даромади баробар мегиранд, аммо дорои арзиши гуногуни
фондҳои истеҳсолӣ мебошанд. Ҳамон корхона нисбатан самаранок кор мекунад,
ки дорои арзиши камтари фондҳои истеҳсолӣ мебошад.
Ҳамин тавр, барои арзёбии самаранокии фаъолияти корхона зарур аст, ки
даромад ва арзиши фондҳои истеҳсолие, ки бо ёрии онҳо корхона сохта шудааст, ба ҳам муқоиса карда мешавад. Маҳз ҳамин нишондиҳандаи фоидаоварӣ
маҳсуб меёбад. Нишондиҳандаи фоидаоварӣ бо ҳамаи нишондиҳандаҳои самаранокии истеҳсолот, аз он ҷумла бо арзиши аслии маҳсулот, фондоғунҷоиши он, суръати гардишнокии воситаҳои гардон дар алоқамандии ҳамдигар
мебошанд.
Баландбардории сатҳи фоидаоварие, ки аз рӯйи даромади балансӣ ҳисоб
карда шудааст, метавонад аз ҳисоби се омили асосӣ таъмин карда шавад:
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‒афзоиши ҳаҷми даромад;
‒ беҳтаркунии истифодаи сармояи асосӣ;
‒ беҳтаркунии истифодаи воситаҳои гардон.
Ба сатҳи фоидаоварӣ, ки дар асоси фоидаи соф ба ҳисоб гирифта шудааст, баробари омилҳои дар боло зикршуда ба сатҳи андозбандии корхона низ
таъсир мерасонад. Маҳсулоти чорводорӣ дар корхонаҳое истеҳсол мешавад,
ки замин пойгоҳи ҳудудии маҷмӯи чорводорӣ маҳсуб меёбад. Аммо чорводорӣ дар умум ба хӯроке, ки дар соҳаи растанипарварӣ ба даст омадааст,
асос меёбад, партовҳои он, ки барои истеъмоли инсон зарур нест, ба кор
меравад.
Дар давраи мазкур роҳи асосии рушди чорводорӣ интенсифатсияи он
аст. Шартҳои муҳимтарин махсусонидани минбаъда ва ҷамъкунии истеҳсолот дар пойгоҳи кооператсияи байнихоҷагӣ, механизатсияи пурра ва автоматикунонии равандҳои мушкил дар чорводорӣ бо якҷоягии технологияи
нави истеҳсолӣ, электронидани минбаъдаи фермаҳо, беҳтаркунии сифатҳои
зотӣ ва маҳсулдеҳии чорво, ҳамчунин тармими биноҳои мавҷуда ва
таҷҳизот ба ҳисоб мераванд. Яке аз шартҳои асосии минбаъд баланд бардоштани самаранокии чорводорӣ ин таъмин намудани соҳа бо кадрҳои зарурии тахассусманд мебошад, зеро чорводории ҳозиразамон дар назди кадрҳо
талаботи махсус мегузорад.
Бешак, ба рушди чорводорӣ номукаммалии нархгузорӣ, фарқияти (диспаритети) нархҳо ба маҳсулоти саноатӣ ва хоҷагии қишлоқ, кам гаштани дастгирии давлатӣ ва омилҳои дигар таъсири манфӣ мерасонанд. Аммо корхонаҳои
кишоварзӣ оид ба мустаҳкам намудани захираи гӯштӣ имконияти фаровон доранд. Таҳлил нишон дод, ки солҳои охир истеҳсоли гӯшт дар хоҷагӣ тамоюли
рӯ ба рушд дорад (ҷадвали 23).
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Ҷадвали 23 – Динамикаи тағйирёбии нархи миёнаи фурӯши 1
килограмм гӯшт дар баъзе шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар солҳои 2015-2018
Минтақаҳои ҷумҳурӣ

Воҳиди
ченак

Солҳо
2015

2016 2017 2018

Соли 2018 бо %
нисбат ба соли 2015

Гӯшти гов
ш. Душанбе
1кг/ с.
28,38 30,38 35,75 37,25
133,2
Бохтар
1кг/ с.
28,0 27,00 29,3 33,0
117,9
Хуҷанд
1кг/ с.
29,0
32,0 36,60 38,0
131,0
Рашт
1кг/ с.
32,50 29,50 33,74 35,50
109,2
Хоруғ
1кг/ с.
28,50 28,50 32,60 34,0
119,3
Ба ҳисоби миёна дар ҷумҳурӣ
1кг/ с.
29,28 29,48 33,60 35,65
121,7
Гӯшти гӯсфанд ва буз
ш. Душанбе
1кг/ с.
33,33 32,0 35,0 37,13
111,4
Бохтар
1кг/ с.
33,0 31,50 35,67 37,50
113,6
Хуҷанд
1кг/ с.
30,0 32,50 38,50 43,50
145
Рашт
1кг/ с.
32,50 30,0 33,1 35,0
107,7
Хоруғ
1кг/ с.
30,0
30,0 33,1 35,0
116,7
Ба ҳисоби миёна дар ҷумҳурӣ
1кг/ с.
31,77 31,40 35,07 37,63
118,4
Гӯшти мурғ
ш. Душанбе
1кг/ с.
13,50 13,67 18,50 18,73
138,7
Бохтар
1кг/ с.
12,0
14,0 16,30 20,0
166,7
Хуҷанд
1кг/ с.
11,50 13,50 15,17 19,50
169,6
Рашт
1кг/ с.
15,0
15,0 149,0 15,0
100,0
Хоруғ
1кг/ с.
14,0
14,0 16,67 20,0
142,8
Ба ҳисоби миёна дар ҷумҳурӣ
1кг/ с.
13,20 14,0 16,31 18,65
141,3
Сарчашма: маълумоти омории идораи сиёсати аграрӣ ва мониторинги бехатарии
озуқавории Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 20152018 ва ҳисобҳои муаллиф

Аз ҷадвали 23 бармеояд: якум - нахи миёнаи фурӯши як килограмм гӯшт
дар ҳама бозорҳои ҷумҳурӣ дар давраи таҳқиқшаванда асосан ба таври устувор
зиёд шудааст. Ҳамин тавр, дар соли 2018 ба ҳисоби миёна дар ҷумҳурӣ нархи
миёнаи фурӯши 1 кг гӯшти гов назар ба соли 2015 ба андозаи 21,7% афзудааст
ва он 35 сомонию 65 дирамро ташкил медиҳад. Аммо дар 5-6 моҳи охир нархи
миёнаи фурӯшӣ дар бозорҳои шаҳри Душанбе якбора афзуд ва ҳоло аз 40 сомонӣ ҳам баланд аст. Ин на танҳо ба гӯшти чорвои калон, балки ба гӯшти
гӯсфанд ва буз низ дахл дорад; дувум- таҳлили нархи миёнаи фурӯши як килограмм гӯшт дар байни шаҳрҳои калони маркази вилоятҳо нишон медиҳад,
ки сатҳи баландтарини нархи гӯшти гов назар ба шаҳрҳои дигар дар шаҳрҳои
Душанбе ва Хуҷанд мушоҳида мешавад. Дар давраи таҳқиқшаванда нархи 1 кг
гӯшти чорвои калон дар шаҳри Хуҷанд назар ба соли 2015 зиёда аз 31,0%, дар
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шаҳри Душанбе бошад, дар ин давра 33,2% афзудааст. Дар соли 2018 нархи 1
кг гӯшти чорвои калон дар Хуҷанд назар ба шаҳри Бохтар 15,2% баландтар
буд, назар ба маркази Рашт бошад, 7,0% зиёд буд. Чунин вазъ дар мавриди
гӯшти чорвои хурд низ мушоҳида мешавад. Нархи як килограмм гӯшти чорвои
хурд дар шаҳри Хуҷанд 43,50 сомониро ташкил медод. Ин рақам назар ба
шаҳри Душанбе 17,2%, ш. Бохтар – 16%, н. Рашт – 24,3% баланд аст. Аз рӯйи
нархи миёнаи фурӯш дар шаҳрҳои Душанбе ва Хуҷанд гуфтан мумкин аст, ки
қобилияти харидории аҳолӣ ба гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар ин ду шаҳр назар
ба минтақаҳои дигари ҷумҳурӣ баланд будааст. Зеро бо сатҳи пасттарини
маош дар деҳот ба 40-45 сомонӣ гӯшт харидан барои аҳолии деҳот ва таъмини
оилаи худ бо гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ ғайриимкон аст.
Аз ин рӯ, аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои танзими
нархи гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ бо назардошти таъминоти камтарини аҳолӣ ба
ин намуди озуқаворӣ чораҳои иловагӣ андешида мешаванд.
Муҳаққиқ Корняков В. пешниҳод кардааст, ки ташкили сарфакоронаи чорводории гӯштӣ, пеш аз ҳама барномаи муносиби махсусонидан ва дар ин асос
ба вуҷуд овардани сохтори мувофиқи мақсади подаи ҷамъиятиро талаб менамояд. Ӯ як қатор нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ, монанди баромади маҳсулот,
истеҳсолоти хӯроки чорво, дараҷаи интенсивнокии истифодаи чорворо ҷудо
намудааст, ки ба ин сохтор вориданд [64, с.45-46].
Аз гуфтаҳои боло аён мегардад, ки барои такмили раванди иҷрои ин пешниҳодот захираҳо зиёданд, онҳо иборатанд:
‒ баланд бардоштани сифати маҳсулот ва паст кардани арзиши аслӣ. Ҳарчанд ин кор дар шароити баамаломада осон нест, зеро мумкин аст барои корхонаҳои нав қоматросткарда нархҳои нави комбинатҳои гӯшт душворӣ орад;
‒ рушд ва такмили фурӯши маҳсулот дар бозорҳо, аз он ҷумла дар шаҳри
Душанбе;
‒ фурӯши маҳсулоти басифат.
Новобаста ба он ки нархи фурӯш баъди ин на он қадар баланд мешавад
(пасттар аз бозор), ин ба хоҷагиҳо манфиатовар аст (пули фурӯши маҳсулоти
басифат ҳамоно ба давлат ва бозор ворид мешавад, нархи фурӯш бошад, дар
ин ҷо бевосита мутаносибан ба сифати маҳсулот метавонад афзояд).
Бо вуҷуди ин бо назардошти ҳама бартарӣ ва норасоиҳои фурӯши собиқ
пешгӯйӣ кардан мумкин аст, ки чӣ тавр, чӣ қадар ва бо кадом роҳ маҳсулот
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дар оянда бояд ба фурӯш бароварда шавад.
Барои васеъ намудани истеҳсоли гӯшти гов афзун намудани самаранокии маҷмӯаҳои чорводорӣ тавассути бӯрдоқикунии чорвои калон зарур аст.
Барои баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли гӯшти гов ва ноил гардидан
ба сатҳи пешгӯишаванда бояд корҳои зерин анҷом дода шаванд:
‒ ташкили кори хоҷагӣ ва маҷмӯаҳои махсусгардонида оид ба парвариш ва
бӯрдоқикунонии чорвои калон дар асоси кооператсияи байнихоҷагӣ оид ба
таъмини гӯсолаҳо ва дар зарурат расондани хӯроки чорво бо шартҳои ба ҳамдигар манфиатбахши иқтисодӣ;
‒ амалисозии чорабиниҳо оид ба такмили истеҳсоли хӯроки чорво аз ҳисоби
баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои хӯроки чорво, васеъ намудани майдони кишти алафҳои лӯбиёӣ ва ҷуворимакка, таъмини хоҷагиҳои махсус ва
маҷмӯаҳо бо техникаи ҳосилнокиаш баланди алафдаравӣ;
‒ пурзӯр намудани ҳавасмандии давлатии соҳа бо таъмини фоидаоварии
қарзҳо баробари на кам аз 40-50%, дар ин маврид дар назар бояд дошт, ки
қарзҳои имтиёзнок пеш аз ҳама барои хариди чорвои фарбеҳ аз хоҷагиҳои дигар ва аз аҳолӣ ҷудо карда хоҳад шуд.
Азбаски дар чорводории гӯштӣ маҳсулоти ягона гӯшт ба ҳисоб меравад,
ҳамасола гирифтани гӯсола аз ҳар як модагов ва нигоҳдории он шарти аввалиндараҷаи фоидаоварии соҳа ба ҳисоб меравад. Зеро соҳа ба ғайри ин дар ҳолати ҳосилнокии нисбатан баланди ҷавона ҳам метавонад зиёновар шавад. Мутаассиофна,
маҳз дар ин давраи аввалини истеҳсолот талафи чашмрас ба миён меояд.
Дар солҳои охир ба ҳар 100 модагов танҳо тахминан 61 гӯсола ба даст
меоварданд, аз он ҳам 4-6%-аш бо сабаби вайрон кардани шароити хӯрокдиҳӣ
ва дар ҳолати номусоид нигоҳ доштани ҳам модагов ва навзод, гӯсола нобуд
мешавад.
Бояд гуфт, ки ҳамаи ин чорабиниҳо, афзоиши баромади истеҳсолӣ,
беҳтар кардани сифат ва ғайра дар ниҳоят ба баланд бардоштани некуаҳволии
мардум расона шудаанд.
Ба самаранокии истеҳсолоти маҳсулоти чорводорӣ хароҷоти пулию
моддӣ таъсири калон мерасонад.
Нишондиҳандаҳои муҳими синтетикӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ ва
хоҷагиҳои деҳқонӣ арзиши аслии маҳсулот ба ҳисоб меравад. Вазифаи авва-
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линдараҷаи роҳбарони хоҷагӣ ташкили шаклҳои босамари баҳисобгирии хароҷоти моддӣ ва пулӣ барои истеҳсоли маҳсулот мебошад. Арзиши аслӣ ин
муносибати сарчашмаи афзоиши даромадҳо ва баланд бардоштани фоидаоварии ҳар хоҷагӣ маҳсуб меёбад.
Таҳлилҳо нишон доданд, ки вобаста ба ҳаҷми истеҳсоли гӯшт, нархи миёнаи
фурӯши як сентнер гӯшт нархҳои хариди воситаҳои истеҳсолот дар байни
хоҷагиҳои деҳқонии таҳқиқшаванда фарқиятҳо мавҷуданд. Баробари ин, метавон
гуфт, ки дар давраи таҳқиқшаванда 20,1% -и хароҷоти умумии истеҳсоли гӯштро
хароҷоти пардохти маош, пардохтҳо ба суғуртаи иҷтимоӣ ва таъминоти иҷтимоӣ,
68,1%-ро хароҷоти моддӣ, 2,4%-ро пардохтҳои амортизатсионӣ барои воситаҳои
асосӣ ва 3,4%-ро хароҷоти дигар ташкил додаанд. Дар бораи суръати афзоиши (динамикаи) хароҷоти истеҳсоли гӯшт дар як қатор хоҷагиҳои деҳқонӣ рақамҳои
ҷадвали 24 маълумот дода метавонад.
Чӣ тавре ки аз рақамҳои ҷадвали 24 мушоҳида мешавад, хароҷоти моддии хоҷагии деҳқонии М. Маҳмадалӣ дар соли 2018 назар ба соли 2015 ба андозаи 74,5% зиёд шудааст. Чунин ҳолат қариб дар хоҷагиҳои деҳқонӣ дигар
низ мушоҳида шуд (ниг. ба ҷадвали 25).
Таҳлил нишон дод, ки омили асосии пастшавии арзиши аслии гӯшт баланд бардоштани маҳсулнокии чорво, баланд шудани ҳиссаи хӯроки чорвои
истеҳсоли худӣ дар баланси хӯрока, беҳтаршавии сифати гӯшти истеҳсолшуда, махсусан зиёд будани ҳиссаи навъҳои якум ва дувум, инчунин
низоми хуби хӯрокдиҳӣ мебошанд.
Дар умум дар ҷумҳурӣ, дар давраи таҳқиқшаванда тамоюли тағйирёбии
арзиши аслии як сентнер гӯшт ба тарафи зиёдшавӣ мушоҳида мешавад, ки сабабаш баланд шудани нархи захираҳои моддии дастраскарда мебошад. Ин ба
рушди устувори самаранокии иқтисодии чорводории гӯштӣ таъсири манфӣ
расонд. Новобаста ба он, ки дар умум дар чорводори гӯштӣ зиёдшавии саршумори чорвои калон ва хурд, истеҳсоли маҳсулоти умумии чорводорӣ ба 100
гектар зироати кишоварзӣ ва 100 гектар кишт мушоҳида мешавад, аммо
суръати истеҳсоли гӯшт ба ҳар сари аҳолӣ аз сатҳи истеъмоли меъёрии гӯшт
ва маҳсулоти гӯштӣ ба андозаи 64,9% кам мебошад (ҷад. 25).
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Ҷадвали 24 – Динамикаи хароҷоти истеҳсоли гӯшт дар баъзе хоҷагиҳои деҳқонӣ
(фермерӣ)-и ноҳияи Восеи вилояти Хатлон дар солҳои 2015-2018 (бо сомонӣ)
Солҳо

Номгӯйи хароҷот

2015
2016
2017
2018
ХД
ХД
ХД ОрХД
ХД
ХД ОрХД
ХД
ХД ОрХД
ХД
ХД ОрМ.Маҳма Илҳом зуҷон М.Маҳма Илҳом зуҷон М.Маҳма Илҳом зуҷон М.Маҳма Илҳом зуҷон
далӣ
далӣ
далӣ
далӣ
49004
33602 47737
62411
43376 68742
77184
57982 81296
85515
66290 88319

Хароҷоти пардохти
маош бо пардохтҳо
ба суғурта ва таъминоти иҷтимоӣ
Хароҷоти моддӣ ба- 166028
113863 161738 211450
146960 232902 261504
196448 275437 289731
224594 99231
рои арзиши аслии
маҳсулот
Аз он ҷумла
- хӯроки чорво
149093
102249 145241 189882
131970 209146 234831
176410 247618 260178
201685 268709
- маҳсулоти нафтӣ
11289
7743
10996
14378
9993
15837
17782
13358 18730
19702
15274 20347
- нерӯи барқ
499
342
485
635
441
699
784
590
550
869
673
899
- қисмҳои эҳтиётии 5147
3529
5014
6555
4556
7220
8107
6090
8539
8982
6962
9276
мошинҳо ва барои
таъмири сохтмонӣ
- оид ба таъмири тех- ника
Амортизатсияи воси- 5851
4018
5700
7452
5179
8208
9216
6923
9707
10211
7715
10546
таҳои асосӣ
Пардохтҳои суғуртавӣ
Хароҷоти дигар
22917
15717 22325
29187
20285 32148
36096
27116 38019
39992
31001 41304
Ҷамъи хароҷот
243800
167200 237500 310500
215800 342000 384000
288470 404460 425450
329800 439400
Сарчашма: ҳисоботҳои солонаи хоҷагиҳои деҳқонии М. Маҳмадалӣ, Илҳом ва Орзуҷон барои солҳои 2015-2018 ва ҳисобҳои муаллиф.
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Ҷадвали 25 – Динамикаи истеҳсол ва фурӯши гӯшт дар хоҷагиҳои деҳқонии «М. Маҳмадалӣ», «Илҳом»,
«Орзуҷон»-и ноҳияи Восеи вилояти Хатлон дар солҳои 2015-2018
№
1
2
3
4
5
6

Нишондиҳандаҳо

2015
2016
2017
2018
Воҳиди
ХД
ХД
ХД
ХД
ХД
ХД ОрХД
ХД ОрХД
ХД ОрХД
ченак М.Маҳма Илҳом зуҷон М.Маҳма Илҳом зуҷон М.Маҳма Илҳом зуҷон М.Маҳма Илҳом
Далӣ

далӣ

далӣ

далӣ

Истеҳсоли гӯшт, ҳамагӣ Цент
106
76
95
115
83
120
120
91
126
127
97
Фурӯши гӯшт, ҳамагӣ
Цент
98
68
87
105
79
115
113
88
123
124
93
Маблағи бадастомада аз Сомони 339498 209440 292668 354375 237632 386860 375725 286528 430500 443300 323361
фурӯши гӯшт, ҳамагӣ
Арзиши аслии гӯшти
Сомони 280966 182920 245166 302295 214801 314070 326005 250272 359283 380804 283278
фурӯшӣ, ҳамагӣ
Даромад
Сомони 58532 26520 47502
52080 22831 72790
49720
36258 71217
62496
40083
Фоидаоварӣ
0/0
20,83
14,5
19,4
17,2
10,6
23,2
15,3
14,5
19,82
16,41
14,15
Сарчашма: ҳисоботҳои солонаи хоҷагиҳои деҳқонии М. Маҳмадалӣ, Илҳом ва Орзуҷон барои солҳои 2015-2018 ва ҳисобҳои муаллиф.

ХД Орзуҷон
130
126
428526
353934
74592
21,07

Аз рақамҳои ҷадвали 25 чунин хулосаҳо баровардан мумкин аст: якум - дар се хоҷагии деҳқонии таҳқиқшавандаи
ноҳияи Восеъ давоми се сол (2016-2018) афзоиши ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши гӯшт мушоҳида шуд. Барои мисол дар
хоҷагии деҳқонии ба номи «М. Маҳмадалӣ» истеҳсоли гӯшт дар соли 2018 назар ба соли 2016 19,8%, фурӯши он бошад,
26,5% зиёд шуд. Дар хоҷагии деҳқонии ба номи «Илҳом» истеҳсоли гӯшт 27,6%, фурӯши он 36,8% афзуд. Дар хоҷагии
деҳқонии ба номи «Орзуҷон» низ ин нишондиҳандаҳо зиёд шуданд ва мутаносибан 36,8% ва 44,8%-ро ташкил
медиҳанд; дувум - даромади пулӣ аз фурӯши гӯшт дар ин давра мутаносибан 30,6 54,7 и 46,4% афзудааст. Арзиши аслии
маҳсулоти гӯштии фурӯшӣ вобаста ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот, аз як тараф ва аз тарафи дигар, аз ҳисоби баланд
гаштани нархи воситаҳои истеҳсолот (воситаҳои асосӣ ва баръакси истеҳсолоти саноатӣ) ва усулҳои нав тамоюли рӯ ба
афзоиш дошт.

112

Маълум аст, ки омили муҳимми афзоиши даромаднокии корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) нархи миёнаи фурӯш ва коэффитсиенти навънокии маҳсулоти истеҳсолшуда мебошад. Ҳар қадар ҳаҷми маҳсулоти фурӯшӣ зиёд бошад, сатҳи даромаднокӣ меафзояд. Ин ба он алоқаманд
аст, ки нархҳои маҳсулоти навъҳои 1 ва 2 назар ба дигар навъҳо баландтар аст.
Дар шароити имрӯза хоҷагии қишлоқ маҳсулоти чор навъро ба фурӯш мебароранд. Ин аст, ки бо тағйирёбии навъи маҳсулот ҳаҷми даромад ва дигар нишондиҳандаҳо тағйир меёбанд, ки дар ин бора дар ҷадвали 26 маълумот пайдо
кардан мумкин аст.
Вобаста ба ин, ба андешаи мо, паст кардани нархи харид ҳамеша ба манфиати кор аст, ҳамчунин дар сатҳи ноҳияҳо таъсис додани корхонаҳои байнихоҷагӣ ва комбинатҳои гӯшти сатҳи миёна ва корхонаҳои истеҳсоли хӯроки
чорво талаботи замон мебошад.
Чӣ тавре, ки аз маълумоти ҷадвали 26 бармеояд, дар хоҷагии
деҳқонии ба номи «М. Маҳмадалӣ»-и ноҳияи Восеъ дар соли 2018 – 127
сентнер гӯшт фурӯхта шудааст. Аз ин гӯшти ба фурӯш рафта навъи аввал
82,41 сентнер мебошад, ки 64,89%-и ҳаҷми умумии гӯшти фурӯширо ташкил медиҳад. Нархи миёнаи фурӯши як сентнер гӯшт дар ин ҷо 4000 сомониро ташкил додааст, сатҳи фоидаоварии навъи якуми маҳсулот ба 25%
баробар аст.
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Ҷадвали 26 – Динамикаи фурӯши гӯшт аз рӯи навъ дар хоҷагиҳои деҳқонии
«М. Маҳмадалӣ», «Илҳом» ва «Орзуҷон» дар солҳои 2016-2018
№

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Нишондиҳандаҳо

2016
2017
Воҳиди
Навъи Навъи Навъи Навъи Навъи Навъи Навъи Навъи
ченак
якум дувум сеюм чорум якум дувум сеюм чорум

2018
Навъи Навъи Навъи
якум дувум сеюм

Навъи
чорум

ХД «М. Маҳмадалӣ»
Ҳамагӣ гӯшт фурӯхта шуд сентнер 63
21
12,6
8,4
73,45
82,60
9,04
7,91
82,41
20,91 13,53 6,15
Нархи миёнаи фурӯшӣ ба 1 сомонӣ 3600 3400 3300 2800
3700
3500
3200
2900
4000
3600
3500
3200
сентнер гӯшт
Арзиши аслӣ (нархи гӯшт) сомонӣ 2970 2900 3000 2600
3000
2940
2900
2700
3200
2985
3100
3000
Фоиданокӣ
%
21,2
17,2 9,1
7,8
23,3
19,0
10,3
7,4
25,0
20,6
12,9
6,7
ХД «Илҳом»
Ҳамагӣ гӯшт фурӯхта шуд сентнер 49,8
14,20 10,26 4,74
56,32
16,72
11,44 3,52
60,45
13,95 12,09 6,57
Нархи миёнаи фурӯшӣ ба 1 сомонӣ 3400 3200 3070 2650
3500
3412
3200
2912
3800
3600
3350
3156
сентнер гӯшт
Арзиши аслӣ (нархи гӯшт) сомонӣ 2800 2750 2740 2470
2780
2800
2900
2874
2960
3078
3160
2986
Фоиданокӣ
%
21,4
16,4 12,04 7,3
26,80
21,8
10,3
1,3
28,4
16,96 6,0
5,7
ХД «Орзуҷон»
Ҳамагӣ гӯшт фурӯхта шуд сентнер 73,6
23,0 10,35 8,05
79,95
22,14
12,3
8,61
83,16
25,2
12,6
5,04
Нархи миёнаи фурӯшӣ ба 1 сомонӣ 3800 3617 3440 2600
3870
3549
3380
3200
3985
3660
3310
2670
сентнер гӯшт
Арзиши аслӣ (нархи гӯшт) сомонӣ 2870 2932 2980 2491
2981
2800
2920
2983
2930
2752
2962
2594
Фоиданокӣ
%
32,4
23,36 15,44 4,42
29,82
26,75
15,75 7,2
35,32
Сарчашма: ҳисоботҳои солонаи хоҷагиҳои деҳқонии М. Маҳмадалӣ, Илҳом ва Орзуҷон барои солҳои 2015-2018 ва ҳисобҳои муаллиф.
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Дар хоҷагии мавриди таҳлил дар давоми соли 2018 – 103,32 сентнер
гӯшти навъҳои якум ва дувум фурӯхта шудааст. Дар натиҷа нархи миёнаи
фурӯшии навъҳои якум ва дувум 3800 сомониро ташкил дод. Сатҳи фоидаоварии навъҳои якум ва дувум ба ҳисоби миёна дар ин хоҷагӣ 22,8%-ро
ташкил медиҳад.
Ҷадвали 27 – Динамикаи самаранокии истеҳсоли гӯшт дар ҳамаи
категорияҳои хоҷагии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 1991-2019
№
1

2

3

4
5
6
7
8
9

Номгӯйи нишондиҳандаҳо Воҳиди
Солҳо
ченак
1991
2018 2019 2014 2015 2016 2017
Саршумори чорвои калон ба сар
169
282
279 257
266
272
277
100 гектар замини зироати
кишоварзӣ
Саршумори чорвои хурд ба сар
408
680
671 610
636
652
401
100 гектар замини зироати
хоҷагии қишлоқ
Истеҳсоли маҳсулоти умумии чорводорӣ
ба 100 га зироати кишоварзӣ сомонӣ 553,5 969,5 100,0 765,0 822,0 860,0 909,0
ба 100 га киштзор
сомонӣ 564,0 1216,3 1276 967 1042 1107,3 1157
Ширдӯшии миёнаи солона
кг
2404
1785 1870 1618 1618 1676 1793
Наслгирии миёнаи солона ба сар
67
64
65
61
63
64
70
ҳар 100 сар чорвои калон
Истеҳсоли гӯшт ба ҳар сари кг
13,6
19,2
17,4 11,9 12,7
13,5 14,2
аҳолӣ
Нархи миёнаи солонаи
сомонӣ
х
47,6
52,7 28,33 29,28 36,9 42,60
фурӯши 1 кг гӯшти гов
Арзиши аслии 1 кг гӯшти
сомонӣ
х
37,4
41,0 25,67 26,01 31,3 35,40
фурӯшӣ
Даромаднокӣ
%
27,3
28,5 10,4 12,6
17,9 20,2
Сарчашма: маҷмуаи оморӣ. Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2017. С. 266. Ахбороти омории идораи
сиёсати аграрӣ ва мониторинги бехатарии озуқавории Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 1991-2017, 2018, 2020 ва ҳисобҳои муаллиф.

Агар дар хоҷагии деҳқонии «М. Маҳмадалӣ» сифати нигоҳубин ва
низоми хӯрокдиҳиро беҳтар мекарданд, сатҳи фарбеҳшавии чорворо ба-
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ланд мебардоштанд ва ҳаҷми фурӯши навъҳои сеюм ва чоруми гӯштро баробари 50% (10,46 сентенер) кам мекарданд, он гоҳ хоҷагӣ ба таври илова
маблағ пайдо мекард (10,46 сентнер х 3800 сомонӣ) = 39748 сомонӣ. Чунин
ҳолатро дар хоҷагиҳои дигар мавриди назар ҳам қариб пурра мушоҳида
кардан мумкин аст.
Аз маълумоти ҷадвали 27 чунин хулоса бармеояд: якум - дар давраи
таҳқиқшаванда шумораи саршумори чорвои калон ва хурд ба ҳисоби 100 га
киштзор тамоюли пешравӣ дошт. Ҳамин тавр, дар соли 2017 назар ба соли
1991 он мутаносибан ба андозаи 92,7% ва 92,5% афзудааст. Сабабҳои асосии
ба ин миқдор рушд ёфтани саршумор аз як тараф, афзоиши саршумор, аз тарафи дигар, камшавии масоҳати киштзорҳо дар давраи таҳқиқшаванда мебошад. Ҳамин тавр, дар соли 2017 дар муқоиса бо соли 1991 масоҳати киштзор
13,6% кам шуда, миқдори саршумори чорвои калон бошад, дар ин давра 66,6%
афзудааст; дувум - истеҳсоли маҳсулоти умумии чорводорӣ ба ҳисоби 10 га
киштзор аз 1072,1 сомонии соли 1991 дар соли 2017 ба 2077,2 сомонӣ расидааст, ё ба андозаи 93,7% зиёд шудааст, дар 100 га замини кишт бошад, дар ин
давра он ба андозаи 2,1 маротиба афзудааст. Ғайр аз ин дар ин давра арзиши
аслии маҳсулот ва нархи миёнаи фурӯши як кило гӯшт низ тағйир ёфта, он
мутаносибан ба андозаи 19,1% ва 25,7% афзуд. Баландшавии арзиши аслии
воҳиди маҳсулоти гӯштӣ дар натиҷаи баланд шудани нархи хӯроки чорво ва
консентратҳои харидашуда, афзоиши тарифҳо барои пардохти нерӯи барқ ба
амал омадааст. Ба андешаи мо, баланд бардоштани ҳолати нигоҳдории шабонарӯзии чорво, беҳтар кардани шароити хӯрокдиҳӣ ва зоти чорво дар шароити
имрӯза аз ҷумлаи роҳҳои ислоҳи мушкилоти мавҷуда буда метавонанд. Ҳамчунин чорводории гӯштиро дар асоси инноватсионӣ ба роҳ мондан, истифодаи
самараноки иқтидорҳои иншооти чорвонигоҳдорӣ, саноатикунонии соҳа аз
дурнамои ояндаи соҳаи мазкур буда метавонанд.
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БОБИ III. САМТҲОИ АСОСИИ ТАКМИЛИ МЕХАНИЗМИ
ДАВЛАТИИ ТАНЗИМИ БОЗОРИ ГӮШТ
3.1. Истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир – омили танзими давлатии бозор
Низоми бозорӣ дар соҳаи ивази мол ва маҳсулоти бозор зиддияти
манфиатҳоро ба вуҷуд меорад. Дар байни молистеҳсолкунандагон дар натиҷаи
ин зиддиятҳо рақобат ба миён меояд. Рақобат дар бозор аз рӯйи қобилияти
молистеҳсолкунандагони алоҳида ба нархе, ки дар бозор таҳти таъсири
талабот ва пешниҳод ба вуҷуд меояд, муайян мегардад.
Рақобат ин рақобати молистеҳсолкунандагон ва хизматрасонандагон
барои беҳтар намудани шароити истеҳсолот ва фурӯши маҳсулоти худ бо
мақсади ба даст овардани даромади бештар мебошад. Рақобати дохилисоҳавӣ,
байнисоҳавӣ ва байналмилалӣ мавҷуд аст.
Рақобати дохилисоҳавӣ ба ҷорӣ намудани технологияи пешқадами
истеҳсолот ва гирифтани даромад мусоидат менамояд. Гузариши захираҳо аз
як соҳа ба соҳаи дигар тавассути рақобати байнисоҳавӣ ба амал меояд.
Рақобати байналмилалӣ зиддиятҳои истеҳсолкунандагони мамлакатҳои
гуногун дар бозори фурӯши маҳсулотро ифода мекунад.
Дараҷаи рақобати байналмиллаӣ аз имкониятҳои воридшавӣ ба бозорҳои
давлатҳои алоҳида, аз сатҳи протексионизми истеҳсолкунандагони ватанӣ вобаста
аст. Қобилияти молистеҳсолкунандагони маҳсулоти алоҳида оид ба таъмини
талабот аз рӯйи аломатҳои сифатӣ ва нархӣ дар шароити рақобат махсусиятҳои
рақобатпазирии онро муайян мекунад.
Дар бозори маҳсулоти кишоварзӣ ба сифати субъектҳои рақобат
истеҳсолкунандагони ватании шаклҳои гуногуни моликият, ҳамчунин
истеҳсолкунандагони маҳсулоти мамлакатҳои хориҷӣ баромад мекунанд. Дар
шароити муборизаи рақобатнок дар бозор рақобатпазирӣ манфиатҳои субъектҳои
хоҷагидориро дар мавриди роҳҳо ва сарҳадоти тобоварии иқтисодӣ ва
бозоргирии маҳсулот ва хизматрасонӣ бо хусусиятҳои гуногун дар шароити
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бозории муборизаи рақобатнок ифода мекунад. Моҳияти рақобатпазириро
нишондиҳандаҳои зерин инъикос карда метавонанд: анҷоми хароҷот дар
истеҳсолот, сатҳи қобилияти харидории аҳолӣ, дараҷаи пуррагии бозор бо
маҳсулот ва хизматрасониҳои дахлдор.
Арзиши бозории маҳсулот дар шароити рақобати бозор бо хароҷоти
ҷамъиятию зарурӣ муайян карда мешавад. Таҳлил нишон дод, ки корхонаҳои
кишоварзие, ки дорои хароҷоти истеҳсолии камтар аз зарурати ҷамъиятианд,
ҳангоми фурӯши маҳсулот соҳиби бартарии рақобат мешаванд. дар ин ҳолат
қобилияти корхона дар мавриди таҳия, истеҳсол ва фурӯши маҳсулот назар ба
рақибон самараноктар мегардад.
Бартарии дигари рақобатии истеҳсолкунанда махсусонида будани он
мебошад, яъне қобилияти таъмини талаботи истеъмолгарон ва фурӯши
маҳсулот бо нархҳои нисбатан баланд ва аз ҳисоби сифат назар ба рақибон
хеле баланд. Дар ин ҳолат чун қоида молистеҳсолкунандагон бояд ба яке аз
бартариҳои рақобатии дар боло зикршуда эътимод намоянд. Ҳангоми
истеҳсоли маҳсулот ва рақобатпазирии ҳозиразамон усулҳои тартиби аввал ва
дувумро ҷудо кардаанд [108. с.17-18]. Бартарии тартиби аввал (паст) бо имконпазирии истифодаи қувваи корӣ, ашё ва маводи арзон вобаста аст. Бартарии тартиби дувум (баланд) аз маҳсулот ва технологияҳои камёфт, мутахассисони баландихтисос ва эътибори баланди корхона иборат мебошад.
Сатҳи рақобатпазирии маҳсулоти чорводорӣ, ба андешаи мо, аз хусусиятҳои истеъмолии онҳо, арзиш ва хароҷоти истеҳсолот вобаста аст. Аз ин рӯ,
онро бо муодилаҳои зер метавон муайян кард:
К = Р / С,
ки дар ин ҷо: Р – нархи фурӯши маҳсулот, сомонӣ/воҳид;
С – хароҷоти пурра барои маҳсулот, сомонӣ/воҳид.
P = P0 + k + d,
ки дар ин ҷо: Ро – нархи базавии фурӯши маҳсулот, сомонӣ/воҳид;
k – иловапулӣ барои сифати маҳсулот, сомонӣ/ воҳид;
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d - андозаи дотатсия ва ҷуброни маҳсулот, сомонӣ/воҳид.
С = С1 ∙ С2 ∙ С3 – С4 + C5
дар ин ҷо: C1 - хароҷоти истеҳсоли маҳсулот, сомонӣ/воҳид;
С2 – хароҷоти нақлиёт, сомонӣ/воҳид;
С3 – хароҷоти нигоҳдории маҳсулот, сомонӣ/воҳид;
С4 – хароҷоти расондани маҳсулот ба бозор, сомонӣ/воҳид;
С5 – хароҷоти дигари корхона барои маҳсулот, сомонӣ/воҳид.
Ба сатҳи рақобатпазирии истеҳсолоти чорводорӣ ба андешаи мо, омилҳои
дохилӣ ва берунӣ таъсир мерасонанд.
Ба омилҳои дохилӣ мансуб мебошанд: истеъмолӣ (таркиби химиявӣ, технологияти маҳсулот), технологӣ (маҳсулнокии миёнаи чорво, хароҷоти хӯроки чорво
барои воҳиди маҳсулот, коэффитсиенти истифодаи иқтидорҳои генетики чорво,
нигоҳдории маҳсулот ва ғайра), иқтисодӣ (арзиши аслӣ, нархи фурӯши воҳиди
маҳсулот, сатҳи истеҳсоли маҳсулот, теъдоди захираи маҳсулот, ҳавасмандкунонии моддии харидорон ба ҳисоби воҳиди маҳсулот ва ғайра). Ба омилҳои берунӣ
сиёсати давлат дар соҳаи воридот ва содирот, гумрук, сиёсати андозии танзими
нарх дар бозор, қобилияти пардохтпазирии ахолӣ ва ғайра дохил мешаванд.
Нишондиҳандаҳои рақобатпазирии маҳсулоти чорводорӣ иборатанд аз:
вазни қиёсии фурӯши маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза дар ҳаҷми умумӣ; дараҷаи
мутобиқати сифати маҳсулот ба меъёрҳои муайяншуда; таносуби коэффитсиенти
мунтазамии расондани маҳсулот ба бозор ва ғайра. Барои арзёбии рақобатпазирии
намудҳои алоҳидаи маҳсулот мо чунин меҳисобем, ки истифодаи равиши ҷудокунанда (дифферентсиалию) маҷмуӣ мувофиқи мақсад мебошад. Мазмуни ин усул
аз арзёбии мушаххасии нишондиҳандаҳои гуногуни воҳидҳои молӣ дар таносуб
бо моли базавӣ, яъне ҳамон воҳиди молӣ, ки истеъмолгарон ба онҳо аз ҳама
бештар одат кардаанд, иборат аст.
Бояд қайд кард, ки алгоритми арзёбӣ дар асоси равиши ҷудокунанда (дифференсикунонда) ба мушкилоти мазкур аз ҷиҳатҳои зер иборат аст:
1. Интихоби нишондиҳандаҳо дар асоси хусусиятҳои ҷамъбасткардаи воҳиди
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молие, ки аз ҷаззобияти истеъмолӣ ва тиҷоратӣ (рақобатпазирӣ) иборат аст;
2. Арзёбии рақобатпазирӣ (алоҳида аз рӯйи маҳсулоти худӣ ва маҳсулоти
рақиб):
Еп = kk + k + К + к«жцт + k»n,
ки дар ин ҷо: kk - коэффициент (рақобатпазирӣ)-и сифати маҳсулот);
k - коэффициенти эътибори маҳсулот;
kс - коэффициенти сервиси маҳсулот;
kжцт - коэффициенти синну солӣ аз рӯйи давраи ҳаётии маҳсулот;
kn - коэффициенти хароҷоти маҷмӯии истеъмолгар мебошанд.
®𝑚 𝑃𝑀 ∙ 𝑄𝑚
𝐸=
𝑚 𝑇𝑀
𝐸
дар ин ҷо: ®𝑚 - гардиши молии дар назар дошташуда (нақшавӣ), сомонӣ;
Ej™ - ҷамъи хароҷот аз рӯйи нақша, сомонӣ;
Р™ - нархи фурӯш, сомонӣ;
Qm - гардиши мол аз рӯйи нақша дар воҳидҳои натуралӣ;
T - арзиши аслӣ (нархи харидӣ), сомонӣ;
M - хароҷоти қиёсии мубаддалгардонда, сомонӣ.
Ҳамин тавр, ҳар қадар нишондиҳандаҳои натиҷаҳои арзёбӣ баланд бошад,
рақобатпазирии маҳсулот ҳамон қадар боло меравад.
𝑛

√∏ 𝐾𝑖𝑗 ∙ 𝑛
𝑖=1

ки дар ин ҷо: Kj – нишондиҳандаи интегралии рақобатпазирии j - воҳидҳои
молӣ аз рӯйи i - нишондиҳандаҳо мебошад;
П - аломати ҳосил, i = 1,2 ...n, j = 1,2 ...m;
Kij - сатҳ (коэффитсиент)-и боварӣ ба i-и нишондиҳанда ба j-и маҳсулот;
п - миқдори i-и нишондиҳандаҳо ба j-и маҳсулот;
m - теъдоди маҳсулоти барои арзёбӣ гузошта (аз рӯйи маълумоти номенклатура).
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Коэффитсиенти боварӣ бо роҳи ташхисӣ (беҳтараш аз тарафи мушахиссони мустақил) аз 0,7 то 0,99 муайян карда мешавад. Барои маҳсулоти нав бо
сифати баланд- аз 0,7 то 1,5. Арзёбӣ, чун дар ҳолати якум, алоҳида аз рӯйи
маҳсулоти худӣ ва нишони молии рақиб гузаронда мешавад.
Дар он ҳолатҳое, ки назар ба корхонаи таҳлилшаванда рақобатпазирии
интегралии рақиб бештар аст, оид ба баланд бардоштани рақобатпазирӣ чорабинӣ таҳия мегардад, ё воҳидҳои молӣ бо коэффитсиенти пасти эътимоднокӣ
аз истеҳсолот бардошта мешавад. Пеш аз ҳама ин андозаи истеҳсолотест, ки
ҳаҷми истеҳсолот ва фурӯши молро мефаҳмонад; ҳисса (вазни қиёсӣ)-сет, ки
корхона дар бозор ишғол мекунад. Ба андешаи академик Ҷ. Пириев ба иқтисоди Тоҷикистон бартариҳои рақобатие хос аст, ки иҷрои онҳо бо сабаби номутаносибии ҷиддии сохторӣ мушкил аст.
Ба андешаи мо, ба он дохил мешаванд: сатҳи баланди маълумоти аҳолӣ,
захираҳои бойи табиӣ, ҳудуди на он қадар калон ва бозори васеи дохилӣ, қувваи арзони корӣ ва сатҳи баланди тахассусии он; такмили иқтидорҳои илмию
техникӣ; мавҷудияти мактабҳои худи илмӣ; масштабҳои калони иқтидорҳои
истеҳсолӣ, ки имкон медиҳанд истеҳсоли маҳсулот зиёд карда шавад.
Бо назардошти махсусиятҳои он ин бартариҳои рақобатиро аз бисёр ҷиҳат
ба сектори аграрии иқтисод низ нисбат додан мумкин аст.
Дар низоми пешинаи хоҷагидорӣ истеҳсолкунандагони ватанӣ метавонистанд бо шаҳрвандони хориҷӣ аз ҳисоби дастгирии давлат, хамчунин воситаҳои моддӣ ва захираҳои энергетикӣ рақобат карда тавонанд. Дар шароити
иқтисоди бозорӣ ва сатҳи хеле поёнии протексионизм аз тарафи давлат истеҳсолкунандагони ватании маҳсулот маҷбуранд бо сармояи пурқуввати агробизнеси хориҷӣ муборизаи пуррақобат баранд.
Таҳлил нишон медиҳад, ки нархи фурӯши газ, электроэнергия ва сӯзишворӣ дар давраи аз соли 1991 то 2016 чандин ҳазор баробар қиммат шуд, дар
ҳоле, ки нархи маҳсулоти кишоварзӣ танҳо чанд сад маротиба афзудааст. Эквивалентнокии иваз байни хоҷагии қишлоқ ва соҳаҳои дигари иқтисодиёт дар
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натиҷа вайрон шуд. Қариб 60%-и хароҷоти бевосита ва бавосита дар сохтори
арзиши аслии намудҳои асосии маҳсулоти кишоварзӣ ба соҳаи шомилони
энергия оид аст. Хароҷоти хӯроки чорво барои 1 сентнер шир аз сатҳи мамлакатҳои пешрафта 85-90% зиёд мебошад, барои 1 сентнери чорвои калон
бошад, ба андозаи 25-80% зиёд аст. Ба ғайр аз ин, дар муқоиса аз давлатҳои
хориҷа дар таъмини воситаҳои моддию техникӣ хоҷагии қишлоқи Тоҷикистон
хеле нокифоя аст (ҷадвали 28).
Ҷадвали 28 – Таъминоти хоҷагии қишлоқ бо
воситаҳои моддию техникӣ дар соли 2017
Мамлакат

Шумораи тракторҳо барои 1000
гектар киштзор,
адад
0,1
8,9
82

Шумораи комбайнҳои Истифодаи нӯриҳои минеғалладарав барои 1000 ралӣ ба 1 га киштзор (ба
гектар майдони ғалла, ҳисоби 100%-и моддаҳои
адад
хӯрока), кг
0,7
126,3
4,7
140
14
375

Тоҷикистон
Россия
Британияи Кабир
Олмон
106
21
235
Канада
16
8
55
ИМА
26
18
110
Фаронса
67
20
260
Сарчашма: рақамҳои ҳисоботи солона ва маълумоти фаврии Вазорати кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон, соли 2017

Дар солҳои ислоҳот дар сектори аграрии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба таври
назаррас рақобатпазирии истеҳсоли намудҳои асосии маҳсулоти чорводорӣ
дар корхонаҳои кишоварзӣ хеле коҳиш ёфт. Дар давраи аз соли 1990 то соли
2017 арзиши аслии истеҳсол ва фурӯши чорвои калон то 5,3 маротиба, нархи
фурӯш бошад, то 4,3 маротиба зиёд шуд.
Зиёни дар натиҷаи истеҳсоли гӯшти гов расида дар соли 2016 ба 11,5%
расид. Қимматшавии якбораи истеҳсоли гӯшти гов аз бисёр ҷиҳат ба афзоиши
хароҷоти барқ вобаста аст. Чӣ тавре, ки ҳисобҳои мо нишон доданд, хароҷоти
бевосита ва бавоситаи захираҳои барқ ба ҳисоби фоиз ба маблағи фурӯши
маҳсулот дар давраи таҳқиқшаванда дар корхонаҳои гуногун аз 2-3% то 35-
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50%-ро ташкил дод.
Аз рӯйи маълумоти Вазорати кишоварзӣ истеҳсоли маҳсулот дар як
соати кории як нафар коргар дар ҷумҳурӣ назар ба нишондиҳандаи
мамлакатҳои Аврупо ва ИМА 35-55 баробар кам аст.
Дар ҷумҳурӣ дар давраи то ислоҳот хоҷагиҳои калони гӯсфандпарварӣ
таъсис дода, бомуваффақият фаъолият мекарданд, ки то 200-300 ҳазор сар
гӯсфанд доштанд. Дар соли 2016 гӯшти гӯсфанд 16 баробар кам шуда, сатҳи
зиёноварии хоҷагиҳои гӯсфандпарварӣ 45%-ро ташкил дод.
Афзоиши хароҷот зиёдшавии нархи маҳсулотро ба 3,4 баробар расонд.
Дар сохтори арзиши хароҷот нигоҳдории воситаҳои асосӣ ва хароҷоти дигар
низ зиёд шуд. Ҳоло захираҳои асосии баланд бардоштани самаранокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро аз ҳисоби омилҳои дохилӣ бояд ҷустуҷӯ кард.
Зарурати ҷиддӣ барои дарёфти технологияҳои сарфакунандаи захираҳо ба
миён омад.
Ин ба пастшавии ҳамаи намудҳои захираҳо ба ҳисоби воҳиди маҳсулоти
истеҳсолшуда оварда расонад. Бояд гуфт, ки технологияҳои сарфакунандаи захираҳо аз шароити табиӣ ва иқлимӣ, сатҳи рушди пешрафтҳои илмию техникӣ, ҳамчунин вазъи иқтисодии мамлакат вобаста аст.
Ҳисобкуниҳои анҷомдодаи мо зарурати баланд бардоштани ҳосилнокии
чорво ва паррандаро тасдиқ мекунанд. Дар шароити имрӯза иқтидори биологии чорво ба ҳисоби миёна 35-40% истифода мешавад. Чорвои ҳосилнокиаш
баланд ба сифати хӯроки чорво ва шароити нигоҳубин талаботи зиёд дорад.
Аммо хароҷоти иловагӣ барои нигоҳдории онҳо аз ҳисоби баланд намудани
ҳосилнокӣ ба даст меояд.
Бо назардошти он ки ҳосилнокии гови қисир ба андозаи 40% аз гови зоям
кам аст, такрористеҳсолкунии рамаи чорвои калонро бояд беҳтар кард, қисир
мондани говҳоро ба дараҷаи камтарин бояд расонд, саривақт модаговҳои ба
истеҳсол номувофиқ ва ғуноҷинҳоро аз пода ҷудо кард; барои моли зоям
меъёрҳои хушкӣ ва давраи хизматрасониро муҳайё намуд; то ҳадди имкон
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кӯшиш бояд кард, ки нигоҳдории навзод, шароити хуби нигоҳубини гӯсола
муҳайё карда шавад; беҳтар кардани сатҳи хӯрокдиҳӣ ва нигоҳдории говҳо дар
давраи хушкӣ таъмин гардад, ки ин метавонад то 300-350 кг шири иловагӣ диҳад;
дар ҳамаи рамаи ширдеҳ бордоркунии сунъиро бояд ба роҳ монд.
Бояд қайд кард, ки беҳтаркунии сифати хӯроки чорво ва арзонкунии истеҳсоли он, такмили сохтори истеҳсоли хӯроки чорво захираи муҳимтарини
рақобатпазирии соҳаи чорводорӣ ба ҳисоб меравад. Дар шароити муносибатҳои бозорӣ зарурати объективӣ дар ҳар корхона ташкил кардани низоми
ягонаи амалкунандаи идораи сифати хӯрока барои чорво ба миён омадааст.
Низоми идораи сифат ин маҷмӯи чорабиниҳои ташкилию техникӣ, илмӣ,
иҷтимоӣ ва ҳуқуқӣ, усулҳо ва воситаҳое мебошанд, ки ба барқароркунӣ ва
таъмини сатҳи зарурии сифати маҳсулоти кишоварзӣ равона шудааст.
Низоми идораи сифати хӯроки чорво дар бар мегирад: шароити истеҳсоли
онҳо; омилҳои муайянкунандаи сифати онҳо ва шароити истифодаи пурраи ҳар
яки онҳо; низомҳои мошин ва технологияҳо; омодакунии кадрҳо; таҳлил,
банақшагирӣ ва ташкили истеҳсолот ва меҳнат; чораҳои ҳавасмандиҳои моддӣ
ва идораи тамоми низом. Баробари чорабиниҳои ҷиддии директивӣ оид ба
таъмини чорводорӣ бо хӯрокаи босифат, зарур меҳисобем, ки таҳқиқот ва
таҳияҳои донишмандони соҳа дар бобати тайёркунии хӯроки чорво бояд
мавриди истифода қарор дода шаванд.
Чунончи, ба андешаи бисёр олимони соҳа истифодаи партовҳои ашёи растанӣ - хасу хошоки зироатҳои хӯшадор, пӯчоқ ва ғайра, ки хӯрокии серғизоанд,
муҳим аст. Такмили технологияи вайрон кардани пайвастагиҳои моддаи лигнин дар хӯрока имконият медиҳад, хӯрокаи серғизо, аз сафеда, азот, намакҳои
маъданӣ бой ва витаминдор ба даст ояд.
Дар ин ҳолат серғизоии хӯрока то 0,8% воҳиди шартии хӯрока, ҳалшавӣ
бошад, то 80% баланд мешавад. Хӯрокдиҳии парранда бо истифодаи хӯрокаҳои ҳалкунандаи карбогидрат боиси он гардид, ки паррандаҳо ба таври
илова боз 140-250 грамм вазн пайдо кунанд, нобудшавиашон 30% кам шуд.
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Ҷиҳозонидани хатҳои технологӣ оид ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ
имконият дод, ки аз ҳар тонна хӯроки чорво (комбикорм) то 250 рубли русӣ ё
27 сомонӣ сарфа карда шавад [145, с.23-24].
Ҷорӣ намудани хатҳои технологӣ, ки дар ҷаҳон назир надоранд, имконият
медиҳанд, ки бисёр манфиатҳо ба даст оянд, аз ҷумла: соҳиб шудани хӯроки чорвои арзону серсафедаи серғизо; сарфаи маблағ; холӣ шудани киштзорҳои
хоҷагии қишлоқ барои кишти зироатҳои дигар; аз истифода баровардани партовҳо дар корхонаҳои коркард бо ҳалли як қатор мушкилоти экологӣ.
Истифодаи ин технология аз бисёр ҷиҳат барои баланд бардоштани
рақобатпазирии истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ имконият фароҳам меорад.
Захираи муҳими баланд бардоштани рақобатпазирии чорводории ватанӣ ташкили чарогоҳҳои зироатӣ мебошад. Таҷрибаи хоҷагиҳои пешқадами ҷумҳурӣ
нишон медиҳад, ки истифодаи онҳо барои ба даст овардани гӯсола аз говҳо ба
андозаи то 8%, баландбардории ҳосилнокии говҳо то 45%, хароҷоти хӯроки
чорво ба ҳисоби 1 сентнер шир то 60%, арзиши аслии шир бошад, то 35% паст
шудан, имконяит медиҳан имконяит медиҳанд.
Мутахассисони Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешомади
самаранокии моделҳои гуногуни рушди гӯсфандпарвариро дар минтақаҳои гуногуни мамлакат омӯхтаанд. Ба хулоса омаданд, ки роҳи ягонаи таъминкунандаи самаранокии гӯсфандпарварӣ моделест, ки шумораи гӯсфандҳои мода
дар сохтори рама то 70% бошад ва аз 100 сар 95 барра ба даст оварда шавад,
меъёри баланди хӯрокдиҳӣ ба андозаи 530 кг воҳиди хӯрока ва 53 кг протеини
ҳазмшаванда барои 1 сар муқаррар гардад.
Яке аз самтҳои муҳим дар технологияи сарфакунандаи захираҳо бояд
сохтмони биноҳои арзон ва сарфакунандаи нерӯ барои ҷойгиронии чорво гардад. Дар шароити имрӯза маҷмӯаҳои калони чорводорӣ ва фабрикаҳои паррандапарварӣ бартарии асосии худро аз даст додаанд. Дар шароити собиқ таваҷҷуҳ ба масштабнокии истеҳсолот, истифодаи технологияҳои навтарин аз
сабаби умедворӣ ба дастгирии фаъоли давлат, таъмини марказонидаи хӯроки
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чорвою парранда (комбикормҳо) ба вуҷуд омада буд. Ҳоло ин амал кор намедиҳад, боиси номутобиқатӣ ба шароити бозор мегардад. Ин аст, ки истеҳсолкунандагони калони маҳсулоти чорво дар шароити имрӯз дар рӯ ба рӯйи
хоҷагиҳои аҳолӣ дар рақобат мағлуб мегарданд.
Захираи муҳимтарини баланд бардоштани рақобатпазирии истеҳсолот ва
коркарди маҳсулоти чорводорӣ, ҳамчунин истифодаи иқтидорҳои истеҳсолии
маҷмуаҳои агросаноатии мамлакат - дар умум, дар шароити имрӯза рушди истеҳсолоти ёридиҳандаи коркард ба ҳисоб меравад. Ҳосилнокии иқтисодии истеҳсолоти ёридиҳандаи деҳот дар бисёр самтҳо аён мегардад ва он аз як қатор
шароитҳо вобаста аст. Пеш аз ҳама ба самаранокии кори истеҳсолоти ёридиҳанда ҳаҷм, сохтор, сифат ва арзиши ашё таъсир мерасонанд. Арзиши
маҳсулоти умумии истеҳсолоти ёридиҳандаи ҷумҳурӣ дар соли 2016 – 63,4%
аз ҳамаи маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаҳои кишоварзиро ташкил дод.
Рушди онҳо бо роҳи муттаҳидкунӣ (консентратсия), муҷаҳҳазии техникӣ, такмили технология ба даст омад, ки ҳосилнокӣ ва музди корро баланд бардошт.
Фоидаоварии коркарди хоҷагии ёридиҳандаи чорводорӣ дар хоҷагиҳои
ҷумҳурӣ дар соли 2016 – 3%-ро ташкил дод, ки 19% кам аз сатҳи соли 1991 аст.
Сатҳи пасти фоидаоварии коркарди гӯшт ба арзиши аслии баланди ашё ва
нарзгузории номукаммал вобаста аст. Хоҷагиҳое, ки истеҳсолоти ёридиҳандаи
тараққикарда доранд, сатҳи фоидаоварии баландтарро назар ба нишондиҳандаи
миёнаи хоҷагиҳои ҷумҳурӣ соҳиб мешаванд.
Ин аз самаранокии баланди хароҷоти ҷорӣ, зуд баровардани ҷуброни он,
имкониятҳои калони истеҳсолоти ёридиҳанда оид ба афзун кардани фондҳои
васеъкунии такрористеҳсолкунӣ, ташаккули маблағҳо ва ҳалли саривақтии вазифаҳои иҷтимоӣ шаҳодат медиҳад. Ҳамин тавр, рушди истеҳсолоти ёридиҳандаи коркарди маҳсулоти чорводорӣ яке аз самтҳои баланд бардоштани
даромади пулӣ ва фоидаи фурӯши маҳсулот, ҳамчунин рушди корхонаи сектори аграрӣ дар шароити муносибатҳои бозорӣ ба ҳисоб меравад.
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3.2. Ҷалби сармояҳои хориҷӣ ва дохилӣ – роҳ ба танзими давлатии бозор
Дар давраи аз соли 1991 то соли 2017 маблағгузориҳои умумӣ ба рушди
маҷмӯаи агросаноатӣ зиёда аз 4 маротиба кам шуд. Ин ҳам аз камшавии сол аз
соли сармоягузории давлат ва ҳам набудани воситаҳои пулии озод дар корхонаҳои кишоварзӣ вобаста буд, аммо ҷалби қарзи бонкҳои тиҷоратӣ ба ин
мақсад имконпазир набуд. Аз ин рӯ зарурати ҷалби сармоягузории умумии
масштабӣ аз ҳисоби маблағҳои худии корхонаҳои кишоварзӣ, сармоягузории
давлатӣ, қарзҳои бонкҳои тиҷоратӣ, маблағҳои сармоягузорони хориҷӣ ба
миён омад. Санади аз ҳама муҳимтарини меъёрию ҳуқуқие, ки асосҳои
фаъолияти сармоягузории дар шакли маблағгузории умумӣ иҷрошавандаро
муайн мекунад, қонуни қабулшудаи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 майи соли
2007 «Дар бораи фаъолияти сармоягузорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» мебошад. Дар қонуни мазкур омадааст, ки танзими давлатии фаъолияти сармоягузорӣ ташкили шароити мусоид барои фаъолияти сармоягузорӣ бо роҳи такмили низоми андозбандӣ; ҳимояи манфиатҳои сармоягузорон; андешидани
чораҳои зидди монополӣ; рушди лизинги молиявиро дар назар дорад. Дар ин
ҳол иштироки бевоситаи давлат дар фаъолияти сармоягузорӣ бо роҳи таҳия,
тасдиқ ва маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ; пешниҳоди кафолати
давлатӣ дар мавриди лоиҳаҳои сармоягузорӣ низ имконпазир аст.
Маблағи буҷети давлатӣ барои маблағгузорӣ дар асосҳои бозгардондан ва
таъҷилӣ бо пардохти фоизҳо ҷудо карда мешавад. Ҳамчунин бо шарти вобаста
кардани қисми саҳмияҳои ҷамъияти саҳҳомии ташкилшаванда ба моликияти
давлатӣ, ки дар бозорҳои коғазҳои қиматнок баъди муҳлати муайян фурӯхта
мешаванд, имконпазир аст. Ҳамчунин давлат дар гузарондани экспертизаҳои
лоиҳаҳои сармоягузорӣ, пешниҳоди контсессияҳо ба сармоягузорони тоҷик ва
хориҷӣ оид ба ҷамъбасти савдо ширкат меварзад. Ташхиси лоиҳаҳои сармоягузориро ба уҳда мегирад. Сиёсати сармоягузорӣ бо азнавсозии сохторӣ,
рушди инфрасохтори бозорӣ, ҳамчунин бо сиёсати молиявию қарздиҳии
давлат бояд алоқаманд бошад.
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Дар шароити имрӯза ба андешаи мо зарур аст: ҳавасмандсозии иштирокчиёни раванди сармоягузорӣ бо дастгирии молиявии сармоя (гузоштани сармояи худӣ ба корхонаи худ), озоднамоии корхонаҳо аз андозбандии даромади
молиявие, ки барои сармоягузории такрорӣ равона карда мешавад, ҳамчунин
барои истифодаи суръатноки амортизатсия (ба хароҷот соқит кардани то 50%и таҷҳизоти харидашуда дар соли аввали харид ва ду соли баъдинаи он) ба кор
меравад.
Барои рушди сармоягузорӣ дар соҳаи КАС маҳаки асосӣ хароҷотбарории
сармоягузорист. Дар шароити имрӯза маблағгузорӣ ба соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ афзалият додан мувофиқи мақсад дониста мешавад, ки ин имкон медиҳад талафи он ҳангоми нигоҳдорӣ кам гардад, намуди молӣ ва хосияти истеъмолии он беҳтар шавад, муҳлати нигоҳдорӣ дароз ва рақобатпазирии
маҳсулоти ватанӣ баланд бардошта шавад.
Ҷадвали 29 – Самаранокии иқтисодии сохтмони
истеҳсолоти саноатӣ дар агрофирмаҳо
Нишондиҳандаҳо

Коргоҳи
забҳ

Тармими истеҳсолоти консерва

Маблағгузории умумӣ - ҳамагӣ, млн. со0,92
1,25
монӣ
Ҳаҷми истеҳсолот дар сол, тонна
200
102
Даромад аз фурӯш, ҳазор сомонӣ
149,1
223,4
Арзиши аслии маҳсулоти фурӯхташуда,
102,2
86
ҳазор сомонӣ
Даромад аз фурӯш, ҳазор сомонӣ
46,8
137,4
Муҳлати талофият, сол
3,0
3,7
Фоидаоварӣ, фоиз
45,9
159,8
Сарчашма: ҳисобҳои муаллиф аз рӯйи маводи заводи гӯшту консерваи шаҳри Душанбе

Замонавикунонии корхонаҳои куҳна, бунёди корхонаҳои нави саноати
коркард, ҳамчунин коргоҳҳои коркарди ашёи хоҷагии қишлоқ бевосита дар
корхонаҳои кишоварзӣ, ки зуд пӯшондани хароҷот ва гирифтани даромадро
таъмин мекунанд - маҳз чунин намудҳои сармоягузорӣ барои сармоягузорони
ватанӣ ва хориҷӣ ҷаззоб ба назар мерасад. Дар ин бора таҷрибаи дар корхо-
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наҳои кишоварзӣ таъсис додани коргоҳҳои ёридиҳанда оид ба коркарди маҳсулот шаҳолат дода метавонад. Фаъолияти сусти сохторҳои бонкии тиҷоратӣ дар
сармоягузории соҳаи маҳсулоти кишоварзӣ бо он шарҳ дода мешавад, ки
соҳаи 2-юми КАС наметавонанд дар муҳлати кӯтоҳтарин хароҷоти худро
пӯшонанд, ҳамчунин дар маҳдудияти навъҳои маҳсулот, қобили қабул набудани сифати нигоҳдорию кашондани он аст.
Дар таҳияи барномаҳои сармоягузории мақсаднок барои давраи то соли
2050 масъалаҳое бояд ба назар гирифта шаванд, ки самтҳои афзалиятноки истеҳсолоти агросаноатӣ дар сатҳи ҷумҳурӣ ва таъминоти молиявии онҳо дар
ҷойи аввал гузошта шаванд. Оид ба баъзе ин барномаҳо аз сабаби норасоии
маблағҳои иштирокчиёни алоҳидаи раванди сармоягузорӣ барои пурра анҷом
додани маблағгузории лоиҳа имкон дорад, ки роҳи маблағгузории ҳиссавӣ истифода шавад.
Дар ин ҳолат, ба андешаи мо, давлат бояд то 20-25%-и хароҷотро ба
лоиҳаи алоҳида ҷудо намояд, то ин ба лоиҳа «такони аввал» диҳад. 30-40%-и
лоиҳа мумкин аст ба сохтори соҳибкории инфиродӣ, 20-25%-и ба буҷети
маҳаллӣ ва 10-20%-и маблағи худии корхона бошад.
Сохтори ташкилии иҷрои лоиҳаи сармоягузорӣ, ки аз тарафи профессор
Я. Маул бо мавқеи муқаддимотӣ пешниҳод шудааст, арзандаи таваҷҷуҳ аст.
Он иборат аст аз: ташаккули холдинги ягонаи молиявию аграрӣ; таҳияи стратегияи иҷрои лоиҳа аз маркази ягона; ташкили барои тамоми лоиҳа ягонаи ҷараёнҳои молӣ, захиравӣ ва молиявӣ. Барои иҷрои ин вазифаҳо ширкати идоравӣ ташкил дода шуда буд, ки идора ва истифодаи моликият ва техникаро
анҷом медиҳад, баҳисобгирӣ ва банақшагирии истифодаи захираҳоро ташкил
менамояд; иҷрои бароҳмонии марказонидаи ҳамаи амалиётҳои бонкӣ ва пардохтҳои андозӣ дар бонки вобастакардашуда. Барои идораи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо иштироки маблағҳои буҷетӣ мувофиқи мақсад аст, ки дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон низ чунин ширкат ташкил карда шавад.
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Баробари ин, ташкил ва ҳавасмандии фаъолияти сармоягузориро бо
ширкати давлат бояд ба роҳ монд. Дар ин бобат аз таҷрибаи кори палатаи савдою саноати Тоҷикистон бояд истифода бурд. Палатаи савдою саноати
Тоҷикистон яке аз самтҳои асосии фаъолияти худро аз ташкили намояндагиҳо
дар мамлакатҳои тараққикардаи хориҷӣ иборат медонад. Ҳоло палатаи савдою
саноати Тоҷикистон ба таҳияи лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо ҷалби сармояи хориҷӣ оид ба азнавсозии корхонаҳои коркард машғул аст. Ҳамин тавр фаъолияти палатаи савдою саноати Тоҷикистон дар бобати сармоягузорӣ бо самтҳои
зерин ҷараён дорад: барқарорсозии алоқаҳо бо доираҳои хориҷӣ; фаъолияти
баргузоркунии намоишгоҳу ярмаркаҳо, ки барои пешниҳод ба молистеҳсолкунандагони ватанӣ ва хориҷӣ равона шудааст; васеъ кардани пойгоҳи иттиллоотӣ дар соҳаи лоиҳаҳои сармоягузорӣ; ҷустуҷӯи сармоягузорони маблағгузории лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва пешниҳодҳо, таҳияи схемаҳо ва шартҳои сармоягузорӣ, интихоби лоиҳаҳои аз ҷиҳати сармоягузорӣ нисбатан ҷолиб; кор бо
мақомоти ҳокимияти давлатӣ оид ба ҷалби сармоягузорӣ дар шаҳру ноҳияҳои
ҷумҳурӣ дар таҳти ҷавобгарӣ ва кафолати шаклҳои гуногуни онҳо; рушди
алоқаҳои сармоягузорӣ оид ба ҷалби маблағҳои соҳибкорон ва сохторҳои молиявии рушди сармоягузорӣ [38, с. 12].
Дар ҳолати имрӯза ба фаъолияти сармоягузорӣ ҷиҳатҳои зерин халал мерасонанд: набудани кафолати баргардондани сармоя ва лоиҳаҳои сармоягузорӣ, баъзан пурра кам кардани воситаҳои таъминот; сатҳи пасти коркардашавии лоиҳаҳои сармоягузорӣ; асосноккунии сусти ба роҳмонии натиҷаҳои
ниҳоии лоиҳаҳо. Бо назардошти маҳдудияти захираҳои молиявӣ ва гуногунрангии лоиҳаҳои сармоягузорӣ зарурати интихоби лоиҳаи нисбатан самараноки он ба миён омадааст. Шакли аз ҳама қобили қабули интихоби лоиҳаҳо
озмун мебошад. Озмун имкониятҳои баробарро барои саҳомон ва интихоби
лоиҳаи нисбатан самаранок таъмин месозад. Ҳангоми интихоби лоиҳаҳо дар
асоси озмун ва қарздиҳии сармоягузорӣ муҳлати пӯшондани он барои корхонаҳои саноати хӯрокворӣ ва коркард набояд аз 3 сол, барои объектҳои истеҳсо-
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лоти маҳсулоти кишоварзӣ набояд аз 5 сол зиёд бошад. Дар ин ҳолат онҳо барои арзёбии самаранокии лоиҳа ҷиҳатҳои зеринро истифода мебаранд:
– усули истифодашаванда дар давраи то ислоҳот (баҳисобгирии сатҳи фоидаоварии лоиҳа, меъёри даромаднокӣ, самаранокии умумии лоиҳа, самаранокии муқоисавии лоиҳа, муҳлати пӯшонда шудани хароҷоти лоиҳа), яъне ҳамон
қадар самаранокии умумии лоиҳа, рушди даромад баланд бошад ва муҳлати
пӯшондани хароҷоти лоиҳа кӯтоҳ бошад, он ҳамон қадар барои саҳҳомон ҷолиб мебошад;
– маҳаки арзёбии самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва аҳамиятнокии
онҳо: коэффитсиенти эҳтимолияти фурӯши маҳсулот, коэффитсиенти ба истифода додани объект ба фаъолият, коэффитсиенти эҳтимолияти истифодаи
иқтидори лоиҳавӣ, коэффитсиенти ҷойҳои нави кор.
Ин коэффитсиентҳо аз рӯйи муносибати нишондиҳандаҳо оид ба
лоиҳаҳои интихобшуда ба лоиҳаҳои базавӣ муайян карда мешавад. Дар ин ҳолат ҳамчун лоиҳаи базавӣ ҳамоне интихоб карда мешавад, ки самараи аз ҳама
баландро аз рӯйи ин нишондиҳанда таъмин месозад [106, с. 50-51]. Ин ҷо муайянкунии арзиши софи дисконтишудаи лоиҳаи соҳибкорӣ низ мавриди назар
қарор дода мешавад. Арзиши дисконтишуда ин мафҳуми арзиши ҷории даромадҳои ояндаи пулии ширкат аст, ки дар натиҷаи иҷрои лоиҳа бояд ба даст
оварда шавад. Ҳамон қадар арзиши дисконтӣ баланд бошад, ҳамон қадар лоиҳа
босамар хоҳад буд. арзиши тозаи дисконтӣ ин арзиши дисконтишуда бо баровардани сармоягузориҳои аввалия мебошад. Меъёри самаранокии лоиҳа андозаи мусбати арзиши дисконтӣ ба ҳисоб меравад.
Афзалияти сармоягузорӣ ба саноати коркард ва бунёди коргоҳҳои коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқ маънои рад шудани сармоягузорӣ бевосита
ба хоҷагии қишлоқ намебошад. Ҳиссаи муайяни даромад аз иҷрои лоиҳаҳои
сармоягузорӣ ба мустаҳкам кардани пойгоҳи моддию техникии молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ бояд равона карда шавад.
Бо камшавии дефитсити буҷет ба давраи дастгирии бештари давлатии
маблағгузории умумӣ ба соҳаи базавии маҷмуи агросаноатӣ гузаштан имкон
пафдо мешавад.
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Таҳлили фаъолияти хоҷагиҳои пешқадами ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки
дар оянда лизинг (иҷора)-и техника ва таҷҳизоти хоҷагии қишлоқ, бо пардохти
арзиши он ба таври муҳлатнок барои 3-4 сол бояд рушд ёбад. Дар ҳолати
мавҷуд набудани маблағ дар аксари молистеҳсолкунандагон лизинг шакли қарздиҳии миёнамуҳлат ба ҳисоб меравад. Дар ҷумҳурии мо Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 29 январи соли 2003 «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизине)»
мавриди амал қарор дорад. Ба сифати чораҳои дастгирии давлатӣ дар ин қонун
ҷиҳатҳои зерин муайян карда шудааст: таҳия ва иҷрои барномаҳои рушди
фаъолияти лизингӣ барои дастгирии молистеҳсолкунандагон; иштироки ҳиссавии маблағҳои буҷет дар харидории техника ва чорвои зотӣ аз тарафи ширкатҳои лизингӣ; пешниҳоди қарзҳои сармоягузорӣ ба корхонаҳои саноатие, ки
техникаи хоҷагии қишлоқ мебароранд, ҳамчунин ба ташкилотҳое, ки ба чорводории зотӣ машғуланд; ҷойгиронии супориши давлатӣ ба ташкилотҳои лизингдиҳанда; пешниҳоди имтиёзҳо оид ба андоз, пулҷамъкуниҳо ва дигар пардохтҳое, ки бояд ба буҷет аз тарафи субъектҳои дастгирии давлатии фаъолияти
лизингӣ гузаронда шаванд; ба лизингқабулкунандагоне, ки ба тайёр кардан ё
коркарди маҳсулоти хоҷагии қишлоқ машғуланд, додани ҳуқуқи баанҷомрасонии пардохтҳои лизингӣ бо пешниҳоди маҳсулот; ба ширкатҳои лизингӣ
муҳайё кардани дастгирӣ ва кафолатҳои давлатӣ (замонатдиҳӣ); барои
таъмини сармоягузориҳои бонкӣ ба лизинг ташкили фондҳои кафолатӣ бо истифодаи моликияти давлатӣ.
Дар шароити имрӯза равона кардани дотатсия ва ҷуброн барои маҳсулоти чорводорӣ ба корхонаҳои кишоварзие, ки дорои даромад аз фурӯши шир
ба ҳисоби 1,0 сомонии хароҷот аз 0,95 сомонӣ ва аз он баланд, барои гӯшти
парранда ва чорвои калон аз 0,90 сомонӣ ва аз он баланд мебошанд, ба шарти
нигоҳдории саршумор мувофиқи мақсад мебошад. Ҳамин тавр корхонаҳое, ки
истеҳсолоти маҳсулоти чорворо ба таври самаранок ба роҳ мондаанд, бояд
дастгирӣ ёбанд. Тақсими дотатасия барои истеҳсоли маҳсулоти чорводориро
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бо назардошти истифодаи иқтидорҳои истеҳсолӣ ва индекси рушди истеҳсолот аз тарафи корхонаҳо мувофиқи мақсад дониста мешавад. Меъёри дотатсия
аз рӯйи ҳисоби ба як сар чорво бо назардошти мувофиқкардашуда ба коэффитсиенти истифодаи иқтидорҳои истеҳсолӣ ва индекси рушди истеҳсолот дар
корхонаҳои ба меъёрҳои зикршуда ҷавобгӯ муайян карда мешавад.
Рушди истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ бе кори хуби зотпарварӣ, истифодаи дастовардҳои илми генетика ва дар корхонаҳои кишоварзию хоҷагиҳои
зотпарварӣ ҷамъ овардани чорвои аз ҳама беҳтар (намунаи бонитир), дастгирии буҷетии корхонаҳои зотпарварӣ ғайримикон аст.
Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи маълумоти Вазорати кишоварзии
ҷумҳурӣ ҳоло ба чорвои калон асосан хоҷагиҳои зотпарварӣ машғуланд.
Хоҷагиҳои зотпарварӣ бояд ба раванди такрористеҳсолкунӣ хуб ширкат варзанд, хароҷотро кам намоянд, кори махсусониданро идома диҳанд, дар ҳар ҳолат захираҳои генетикиро ҳифз намоянд, бо муассисаҳои илмӣ алоқаро мустаҳкам намуда, дастовардҳои илмро дар кори амалии худ истифода баранд.
Дар шароити имрӯза дататсия танҳо ба он хоҷагиҳои зотпарварӣ бояд
ҷудо карда шавад, ки кори аниқ мебаранд. Зеро вақтҳои охир мушоҳида мешавад, ки баъзе хоҷагиҳо статуси фермаҳои зотпарварӣ ё хоҷагии зотпарвариро
ба номаш нигоҳ доштаанд, аммо дар амал дар ин маврид кореро ба ҷо
намеоранд.
3.3. Дастгирии давлатии молиявӣ – асоси танзими бозор
Танзими давлатии бозори истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ ба боздошти
коҳиши истеҳсолот, нигоҳдории саршумори модаговҳо ва иқтидорҳои генетики
чорво, ҳамчунин иҷрои иқтидорҳои истеҳсолӣ бояд мусоидат кунад. Дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон истеҳсолкунандагони маҳсулоти чорводорӣ ба норасоии
ҷиддии сармояи умумӣ рӯ ба рӯ шудаанд. То ислоҳот ин норасоӣ аз ҳисоби пешниҳодҳои захираҳои қарзии пешниҳодкардаи бонкҳо ҷуброн карда мешуданд.
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Аммо солҳои охир қарздиҳӣ асосан аз ҳисоби пешпардохти харидориҳо ва роҳи
додани захираҳои қарзӣ аз ҳисоби буҷет мегузарондагӣ шуданд.
Дар Барномаи давлатии мақсадноки муътадилгардонӣ ва рушди истеҳсолоти агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 аҳамияти
махсус ба ташкили механизми қарздиҳии хоҷагии қишлоқ ҷудо гашт, ташкили
фонди махсуси қарздиҳии ташкилотҳои маҷмӯи агросаноатӣ бо шартҳо имтиёзнок ва бо ин роҳ ба онҳо пешниҳод намудани қарзи якдафъаинаи дарозмуҳлат
дар назар дошта шуд. Барои инкишофи қарздиҳии хоҷагии қишлоқ иттифоқҳои
қарздиҳӣ, бародархондаҳои қарздиҳӣ ва қарзу амонатдиҳӣ, ҳамчунин қарзи ипотекӣ мусоидат карда метавонанд. Бо ин мақсад солҳои охир дар деҳот кооперативҳои қарздиҳӣ ташкил шуда истодаанд.
Муассисаони ташкилотҳои қарздиҳӣ истеҳсолкунандагони махсулоти кишоварзӣ, корхонаҳои коркард буда метавонанд, ҳамчунин воситаҳои озоди
шахсони дигари ҳуқуқӣ ва аҳолиро низ метавон ҷалб кард.
Бартарии кооперативҳои қарздиҳӣ дар муқоиса бо ташкилотҳои тиҷоратӣ
аз он иборат аст, ки фаъолияти онҳо ба гирифтани даромади аз ҳама бештар
равона нашудааст, ҳамчунин бартариашон аз боварии аъзоён ба ҳамдигар, шаффофияти кори кооперативҳо, ба иштирокчиён маслиҳат додан ва омӯзиши
онҳо, хизматрасонии баҳисобгирию хазинавӣ, иҷрои харид ва фурӯши молҳо
иборат аст.
Рушди низоми қарздиҳӣ дар соҳаи хоҷагии қишлоқ, пеш аз ҳама ҷалби
маблағҳои бонкҳои тиҷоратӣ бе арзёбии қобилияти қарзпардохтии молистеҳсолкунандагон имконнопазир мемонад. Меъёрҳои аз тарафи умум
қабулшудаи бозоргирӣ (ликвидност)-и баланс муайян шудааст: коэффитсиенти
пӯшондани баланс ва коэффитсиенти бозоргирӣ (ликвидност). Коэффитсиенти
пӯшондани баланс ҳамчун таносуби ҷамъи ҳамаи активҳои бозоргирӣ ба ҳаҷми
умумии қарздории хусусияти кӯтоҳмуддат дошта муайян карда мешавад.
Коэффициенти бозоргирӣ (ликвидност) ҳамчун таносуби ҷамъи воситаҳои
бозоргирӣ (бо тарҳи таркибҳои осон фурӯхташавандаи воситаҳои гардон) ба
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ҷамъи умумии қарздории хусусияти кӯтоҳмуддат дошта ҳисоб карда мешавад.
Он нишон медиҳад, ки кадом қисмати қарздорӣ метавонад аз тарафи қарздор бе
вайрон кардани рафти муътадили раванди истеҳсолот пӯшонда шавад.
Барои он, ки дар бораи қобилияти қарзпардохтии корхонаи хоҷагии
қишлоқ хулосаҳои аниқ баровард, зарур аст, ки нишондиҳандаҳои зерин ба
ҳисоб гирифта шаванд: коэффитсиенти ҷалби воситаҳои қарзӣ, сатҳи таъмин
будани қарзгир, меъёри даромад ба ҳаҷми фурӯш. Қарзгирандагони дараҷаи 1
корхонаҳои дорои коэффитсиенти бозоргирии зиёда аз 1,0, коэффитсиенти
пӯшондани баланси зиёда аз 2,5, коэффитсиенти ҷалби воситаҳои қарзии то
0,5, таъмин будан бо воситаҳои худии зиёда аз 30%, меъёри даромаднокии зиёда аз 30% ҳисоб меёбанд. Маълум аст, ки чунин корхонаҳо дорои ставкаҳои
имтиёзноки қарздиҳӣ мебошанд. Қарзгирандагони дигар танҳо бо кафолати
корхонаҳои дигари дорои қобилияти қарзпардозии баланд қарз гирифта метавонанд. Ин барои он чунин аст, ки бештари истеҳсолкунандагони маҳсулоти
чорводорӣ ба гурӯҳи чунин қарзгирандагони қобилияташон паст дохил мешаванд ва кафили онҳо барои гирифтани маблағ ҳокимиятҳои минтақавӣ шуда
метавонанд.
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агроинвестбонк шарикии
ғайритиҷоратӣ созмон доданд. Шарикии мазкур ба ташкили занҷираҳои истеҳсолӣ
дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолоти кишоварзӣ машғул мешавад, ки истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, савдои яклухт ва корхонаҳои коркардро муттаҳид мекунад. Пешбинӣ мешавад, ки ташкили чунин занҷираҳо дар КАС имконият медиҳад бозгашти садфоизаи қарзҳо таъмин карда шавад.
Танзими молиявии бозор дар дастгирии буҷетии барномаҳои мақсадноки
маҷмӯӣ, дотатсияи маҳсулоти чорводорӣ (дар ҳолати набудани маблағ барои
таъини нархҳои танзимшаванда) ва маҳсулоти саноатӣ ва хизматрасонӣ, ҷуброни давлат оид ба қарзҳо ифода меёбад.
Сарчашма ва механизми танзими молиявию қарздиҳии давлатии бозори
гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар поён оварда шудааст.
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Самтҳои асосии захираҳои буҷетию қарздиҳӣ барои танзими давлатии бозори
гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ тибқи гурӯҳҳо дар расми 8 ҷой дода шудааст.

Сарчашма ва механизми танзими молиявию ќарздињии давлатии
бозори гўшт ва мањсулоти гўштї дар Љумњурии Тољикистон

Воситаи буљети
давлатї

Захирањои ќарзии бонки
миллї

Воситањои
буљети мањаллї

Фонди ѓайрибуљетии минтаќањо

Самтњои асосии захирањои буљетию ќарздињии барои танзими бозори гўшт ва мањсулоти гўштї

Маблаѓгузории маќсадноки самтњо
(барномањо)
дар хољагии
қишлоқ

Дастгирии
нархњои кафолатнок

Маблаѓгузории амалиётњои кафолатнок

Дотатсияи суроѓадор

Ќарздињии
ипотекї

Механизмњои андозї ва
гумрукї

Расми 8. Сарчашмаҳо ва механизмҳои танзими молиявию қарздиҳии давлатии бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
Паси сар кардани буҳрони пардохт нашуданҳо, ки КАС-ро фаро гирифтааст, бо роҳи иҷрои дақиқи уҳдадориҳои худ аз тарафи давлат мувофиқи мақсад
аст. Барқароркунии идорашавандагии захираҳои молӣ, захиравӣ ва молиявӣ
дар раванди дохил ва байни соҳаҳо зарур аст. Ташкили шартномаҳои пардохтӣ
дар байни корхонаҳои кишоварзӣ, ҳамчунин дар байни корхонаҳои коркард ва
хизматрасонӣ имконпазир мебошад. Дар шароити имрӯза дастгирии бевоситаи
молиявии корхонаҳои кишоварзӣ, бозистии пардохтҳо дар буҷети ҷумҳуриявӣ, қарздиҳии чорабиниҳои муътадилгардонӣ зарур ба ҳисоб мераванд.
Зарур аст, ки ҳуҷҷатнигориҳои меъёрию ҳуқуқии зерин таҳия карда шаванд: дар бораи тартиби фурӯши моликияти корхонаи барҳамдодашаванда,
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ҳамчунин тартиби барҳамдиҳии корхонаҳои мунтазам қобилияти пардохтшавандагӣ надошта. Дар оянда ба низоми пардохти дотатсияи ягонаи корхонаҳои
кишоварзӣ бо баҳисобгирии воҳиди маҳсулоти фурӯхташуда бояд гузашт, дар
ин маврид аз тартиби қисман ҷуброн намудани хароҷоти хариди маҳсулоти
саноатӣ даст бояд кашид.
Молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ҳоло то 13 намуд андозҳо ва пардохтҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ ва маҳаллиро пардохт менамоянд, дар натиҷа
то 60% -и даромад ситонда мешавад. Назария ва таҷрибаи андозбандӣ нишон
медиҳад, ки андозбандӣ ба даромад, ки аз ҳаҷми он 50% баланд аст,
ҳавасмандӣ ба фаъолияти истеҳсолиро коҳиш медиҳад. Андози нисбатан муносиб аз 1/3-и даромад баланднабуда дониста шудааст.
Таҳлили даромаднокӣ ва низоми андозбандии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и ҷумҳурӣ нишон медиҳад, ки ҳоло бо дастгирии давлат 57-60%-и
миқдори онҳо фоидаовар мебошанд.
Дар оянда бо мақсади мустаҳкам кардани пойгоҳи моддию техникии корхонаҳои кишоварзӣ, махсусан хоҷагиҳои деҳқонӣ буҷети маҳаллӣ бояд он
қисмати даромадеро, ки истеҳсолкунандагони маҳсулот барои таъмири рама,
хариди чорвои зотӣ, нутфаи чорвои хушзот, ҳамчунин кори селексионии аз тарафи хоҷагиҳои зотпарварӣ гузарондашаванда сарф мекунанд, бо шарти норасоии воситаҳо барои дотатсиякунонии ин корхонаҳо аз андоз озод кунанд.
3.4. Ҷорӣ намудани низоми маркетингӣ –
усули муҳими танзими бозор
Дар мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдёфта ба сифати низоми идораи
фаъолияти истеҳсолию фурӯшии корхона маркетинг истифода мешавад. Дар шароити имрӯза дар таҷрибаи ҷаҳонӣ бисёр истилоҳҳои маркетингӣ мавҷуданд.
Иқтисодшиноси амрикоӣ Ф. Котлер маркетингро ҳамчун «намуди
фаъолияти инсонӣ, ки ба таъмини эҳтиёҷ ва талабот тавассути иваз равона
шудааст» [66, с. 55-58] таъриф кардааст.
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Бисёр донишмандон маркетингро ҳамчун «пешбинӣ, идора ва таъмини
талабот ба маҳсулот, хизматрасонӣ, ташкил, одамон, минтақа ё ғоя тавассути
иваз» маънидод кардаанд.
Ҳоло таснифоти зерини давраҳои фаъолияти маркетингӣ қабул карда
шудааст [66, с. 65]:
–солҳои 1860-1930 - «муносибшавии молӣ», ин кӯшиш ба беҳтаркунии
сифати маҳсулот бе баҳисобгирии ҷиддии талаботи истеъмолгарон мебошад;
–солҳои 1930-1950 - «муносибшавии фурӯшӣ», яъне таъмини ба дараҷаи
баландтарин расондани фурӯш бо ёрии реклама ва усулҳои дигари таъсиррасон ба харидор бо мақсади ӯро ба анҷом додани харид водор кардан;
–солҳои 1950-1960- «муносибшавии бозорӣ», яъне ҷудо кардани маҳсулоти дорои қобилияти баланди харидорӣ ва сифати баланд, инчунин таъмини
фурӯши аз ҳама зиёди маҳз ин маҳсулот. Дар ин давра бори нахуст шуъбаҳои
маркетинг пайдо шуданд.
Аз соли 1960 то ба имрӯз - «идораи маркетингӣ», яъне банақшагирӣ ва
пешгӯии ояндадор, ки ба таҳқиқи бозор, маҳсулот ва фурӯш, истифодаи
усулҳои маҷмӯӣ барои ташкили талабот ва ҳавасмандии фурӯш бо истифодаи
маҳсулоти «навгониҳои бозор», ки талаботи харидорони эҳтимолиро қонеъ
мекунад, такя мекунад.
Фарқият ва консепсияи идораи фаъолияти маркетингӣ дар асоси баъзе муназзамгардониҳо [129, с. 217] дар ҷадвали 30 оварда шудааст. Солҳои охир
консепсияи иҷтимоию этикӣ ба вуҷуд омад. Он чунин тасдиқ мекунад, ки «вазифаи ташкилот аз муайян кардани эҳтиёҷ, талабот ва манфиатҳои бозорҳои
мақсаднок ва таъмини қоноатмандии дилхоҳ бо усулҳои нисбатан самаранок
ва маҳсулдеҳ (назар ба рақибон) бо нигоҳдории яквақта ё устуворгардонии
некуаҳволии истеъмолгарон ё дар умум ҷомеа иборат мебошад» [55, с. 55-58].
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Ҷадвали 30 – Қоидаҳои асосии татбиқи консепсияи
идораи фаъолияти маркетингӣ
Аломатҳои
фарқкунанда
1. Афзалиятҳо
2. Истеҳсоли маҳсулот
3. Ассортимент
4. Банақшагирӣ
5. Уфуқҳои банақшагирӣ
6. Самтҳои таҳқиқоти илмӣ
7.Ташаккули сиёсати
нархгузорӣ
8. Коркарди маҳсулоти нав
9. Философияи роҳбарӣ

Консепсияи истеҳсолию
фурӯшӣ
Талаботи истеҳсолот

Консепсияи
маркетинг
Талаботи воқеӣ ва эҳтимолӣ
Анъанавӣ
Харидорон
Истеҳсоли танг (маҳдуд)
Маҳсулоте, ки талаботи
васеъ дорад
Баҳисобгирии омилҳои дохили- Баҳисобгирии ҳамаи
истеҳсолӣ
омилҳои берунӣ
Кӯтоҳмуддат
Дарозмуддат
Барои такмили истеҳсолот
Барои таҳлили бозор
Дар асоси арзиши аслии маҳсу- Дар асоси конъюктураи
лот
бозор
Дар асоси таҳлили имкониДар асоси таҳлил оид ба
ятҳои истеҳсолот
истеъмоли маҳсулот
Фурӯхтани он чизе, ки истеҳсол Истеҳсоли он чиз, ки
мешавад
фурӯхта мешавад

Консепсияи маркетинги иҷтимоию эстетикӣ муносибгардонии даромади
ширкат, талаботи харидорӣ ва манфиатҳои ҷомеаро талаб мекунад. Дар низоми мавҷудаи пешин канали асосии фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ фурӯш ба
давлат бо нархҳои муайян ба ҳисоб мерафт. Барои ин дар корхонаҳои кишоварзӣ воситаҳои зарурии истеҳсолӣ ва хадамоти таъминкунандаи савдои самараноки маҳсулоти кишоварзӣ мавҷуд набуд.
Тибқи қонун ва имкониятҳои худии рушди фаъолияти тиҷоратии корхонаҳо имкониятҳои маҷмуияти амалҳои алоқаманд бо хариди захираҳои зарурии моддию техникӣ ва хизмат, ҳамчунин, фурӯши озоди маҳсулот ба истеъмолгарон барои ба даст овардани даромад ба вуҷуд омаданд. Истифодаи
таҳлил ва пешгӯии вазъияти бозор имконият медиҳад, ки номутаносибӣ дар
КАС пешгирӣ карда шавад. Ба андешаи мо, дар асоси таҳқиқи ҳаматарафаи
бозорҳои истесолӣ муайян кардани низоми самараноки танзими истеҳсолот ва
фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ҳамчун таъминотгари талабот ва пурсишҳои
харидорон имконпазир аст.
Барои фаъолияти самараноки низоми маркетинг дар КАС иҷрои якчанд
шарт зарур аст: шаклҳои гуногуни моликият ва рақобат дар байни онҳо,
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мавҷудияти иқтидорҳои озоди корхонаҳо, имконияти фиристонандагони захираҳои моддию техникӣ ва каналҳои фурӯши маҳсулоти худ аз тарафи корхонаҳо, ҳамчунин қобилияти гузарондани сиёсати нархҳои устувор. Дар шароити имрӯза дар мамлакат дар бозори маҳсулоти чорводорӣ корхонаҳои шаклҳои гуногун машғули фаъолиятанд.
Маҳсулоти кишоварзӣ ба талаботи аҳолӣ ба озуқаворӣ мувофиқат мекунад. Вобаста ба ин, ба он ҳамеша талаботи устувор ҷой дорад. Аммо аз сабаби
хусусияти мавсимӣ доштан пешниҳод на ҳама вақт якхела аст. Дар бозор
миқдори зиёди маҳсулоти якхелаю гуногун мавҷуданд, вобаста ба ин, байни
онҳо рақоботи сахт вуҷуд дорад. Маҳсулоти тайёррро дар истеҳсолот кор фармудан имкон дорад. Баъзе намудҳои алоҳидаи маҳсулот арзиши гуногуни истеъмолӣ доранд, метавонанд ҳамдигарро ивазкунанда ва ҳамдигарро иловакунанда дар сохтори озуқаворӣ бошанд. Корхонаҳои аграрӣ ва истеъмолгарон
тавассути низоми нархҳо ҳамкорӣ мекунанд, дар бораи мавҷудият ё набудан,
миқдор ва сифат, хароҷоти истеҳсолӣ, манфиатнокӣ барои истеъмолгарон ба
ҳамдигар хабар медиҳад. Ба ғайр аз ин, имрӯз миқдори зиёди маҳсулоти
озуқаворӣ аз хориҷа оварда мешавад.
Маҳсулоти чорводорӣ бо кам кашондашавии худ ва кӯтоҳмуддатии нигоҳдорӣ фарқ мекунад, аммо баробари ин, ҳамчун предмети зарурати аввалияи
истеъмолӣ талаботи устувор дорад ва ин фурӯши онро дар бозор кафолат
медиҳад.
Нархҳои бозорӣ дар бозор бо таъсири омилҳои гуногун шакл мегиранд.
Ғайр аз ин сиёсати давлатӣ дар бобати нархгузорӣ, ки ба соҳаҳои I ва III-и КАС
дахл доранд, нақши асосиро омилҳои иқтисодӣ мебозанд, чун: талабот, пешниҳод, рақобат, сифат ва маҷмӯи калони чорабиниҳои низоми маркетингӣ
(нархи илова ва тахфиф, реклама, хизматҳои сервисӣ). Танҳо рушди рақобат
ба васеъшавии ассортимент ва баланд бардоштани сифати маҳсулот мусоидат
мекунанд. Низоми ягонаи универсалии маркетинг дар маҷмӯи агросаноатӣ
мавҷуд нест.
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Ҳар як муассиса, иттиҳодия, кооператив қоидаҳои асосии худро ба кор
мегирад. Ба андешаи онҳо ба ин қоидаҳо дохил мешаванд: маркетинг: таваҷҷуҳи молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ, муттаҳидшавии онҳо барои
расидан ба натиҷаҳои баланд дар бизнесе, таъмини талаботи истесолгарон;
эҳсоси чандир ва ҳамешагӣ ба тамоюлҳо, конъектураи бозор, вазъи талабот;
таъсиррасонӣ ба манфитаҳои истеъмолгарон ва ташаккули талабот ба самти барои истеҳсолкунанда зарурӣ; таъмини таносуби муносиби талабот барои нигоҳдории нархҳои фурӯшие, ки ба харидор дастрасанд ва ба истеҳсолкунанда
манфиатбахшанд; мутобиқати мақсадҳои молистеҳсолкунандагони қишлоқ, ки
дорои захираҳои моддию техникӣ, молиявӣ ва меҳнатӣ мебошанд, дарҷаҳои истифодаи иқтидорҳои истеҳсолӣ; ягонагии стратегия, тактика фаъолияти фаврии
маркетингӣ барои натиҷаи дарозмуҳлат; ҷавобгарии иҷтимоии молистеҳсолкунандагон, ассотсиатсияи онҳо, ташкилотҳои агросаноатӣ дар назди аҳолии минтақа барои фаъолияти муътадили бозори истеъмолӣ.
Истифодаи сарфакоронаи маркетинг дар КАС бо мушкилоти маълуми хусусияти ташкилӣ, техникӣ ва равонӣ дошта ҳамроҳ аст. Ба андешаи мо, тағйир
додани фикрронӣ ва психолияи рафтори на танҳо роҳбарон, балки кормандони
қаторӣ ва коллективҳо зарур аст.
Вазифаҳои маркетинг махсусияти бозори маҳсулоти чорводориро инъикос
менамояд ва махсусиятҳои он иборат аст аз:
– муайянкунии мақсадҳои фаъолияти маркетингӣ. Дар байни онҳо
мақсадҳои фаъолияти тиҷоратӣ (гирифтани даромади муайян дар давраи муайян), мақсадҳои шахсии маркетинг (ҷалби ҳавасмандии хоҷагӣ ба ҳамон
намуди маҳсулот), мақсади фурӯши маҳсулот (паст кардани хароҷоти такрористеҳсолкунӣ аз ҳисоби истифодаи самараноки нақлиёт, нигоҳдории маҳсулот)-ро зикр кардан мумкин аст;
– таҳлили муҳити беруна (бозорҳои ватанӣ ва хориҷии муомилат, бозорҳои воситаҳои истеҳсолот ва хизматрасонӣ, коғазҳои қиматнок, қувваи
корӣ); омӯзиши рақобатпазирии онҳо дар бозор, таҳияи ояндадори ҳисобкуниҳои пешгӯишаванда, ташкили бонки иттиллоот;
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– омӯзиши маҷмуӣ ва пешгӯишавандаи бозори истеъмолӣ. Барои ин ҷудокунӣ (сегментикунонӣ), интихоби буғуми (сегменти) мақсадноки бозор,
нигоҳдории маҳсулот дар бозор, таъмини маҳсулоти рақобатнок дар бозор
зарур аст.
Сегментикунонӣ гуфта таснифи бозор ба гурӯҳҳои истеъмолгарон аз
рӯйи муайянкунии талабот ё аломатҳо фаҳмида мешавад.
Дар ин раванд таҳлили истеъмолгарон (харидорони яклухт ва инфиродӣ), имкониятҳои истеҳсолӣ ва харидории онҳо, омӯзиши навъҳои мол гузаронда мешавад:
– маҳсулоти бозорӣ, талаботи истеъмолӣ ба шакл ва усулҳои фурӯш,
бастабандӣ. Сипас ҳамон сегментҳои (буғумҳои) мақсадноки бозор ҷудо карда
мешаванд, ки барои истеҳсолгари маҳсулот бештар боиси таваҷҷуҳ аст ва
вазъи маҳсулот назар ба маҳсулоти дигар, ҳамчунин рақобатпазирии он
муайян карда мешавад;
– дар асоси динамикаи вазъи бозори истеъмолӣ ва арзёбии мушаххисон,
усулҳои иқтисодию математикӣ ва дурнамои рушди он тартиб дода мешавад;
– омӯзиш ва муайянкунии талаботи истеҳсолӣ ва талаботӣ (ҷорӣ ва
дурнам) барои маҳсулоти чорводорӣ дар бозори алоҳидаи истеъмолӣ.
Муайянкунии талаботи эҳтимолӣ ба маҳсулот ҳам аз рӯйи усулҳои миқдорӣ ва
ҳам усулҳои арзёбии мушаххисӣ асос карда мешавад. Ба сифати мушаххисон
метавон истеъмолгарони маҳсулот, коргарони хадамоти гуногуни хизматрасони
маҳсулоти чорводорӣ ва мақомоти идора истифода шаванд;
– таъсиррасонӣ ба бозор ва талаботи истеъмолӣ бо ёрии реклама, ярмарка,
виставкаҳо, ҳамчунин ҳавасмандсозии фурӯш тавассути хизмат-расонии
сервисӣ, эътибор (имиҷ)-и корхона;
– таъмини талаботи муносибгардонидаи талабот, маҳсулот ва захираҳои
барои истеҳсоли захираҳои моддию техникии ба он зарурӣ;
– банақшагирии истеҳсоли маҳсулот бо назардошти талаботи харидорон,
камкунии хароҷоти истеҳсолӣ. Низоми маркетингро ба андозаи талаботи истеъмолӣ ва иқтидорҳои истеҳсолӣ барои истеҳсоли миқдори зарурии маҳсулот
мувофиқ мегардонад;
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– таҳқиқи нақшаи мавҷудаи ҷараёни маҳсулот дар минтақа ва таҳияи ҳамкориҳои истеҳсолию иқтисодӣ дар байни истеҳсолгарон ва истеъмолгарони
маҳсулоти чорводорӣ;
– омӯзиши инфрасохтори бозорӣ ва ташкили шароити муносиб барои
пешбурди маҳсулоти ниҳоӣ ба дасти истеъмолгар (шабакаи роҳ, воситаҳои
нақлиёт, пойгоҳи иттиллоотӣ ва бонкҳои тиҷоратӣ, бозорҳои яклухтфурӯшӣ,
воситаи алоқа);
– муайянкунӣ ва арзёбии имкониятҳои рақибон аз рӯйи масъалаҳои зерин;
– иқтидорҳои истеҳсолӣ, сатҳи хароҷоти истеҳсолот, сифати маҳсулот, қобилияти таъсиррасонӣ ба ҳамкорӣ бо истеъмолгарони маҳсулот;
– идораи фаъолияти маркетинг (банақшагирӣ, назорат аз болои иҷрои барнома, арзёбии бизнес-хатарҳо, даромадҳо, ҳалли самаранокӣ);
– ҳамкорӣ бо мақомоти идора.
Дар расми 9 ба сифати намуна объектҳо ва давраҳои фаъолияти маркетинги корхонаҳои кишоварзӣ дар бозори маҳсулоти чорводорӣ оварда шудаанд. Иҷрои давраҳои зикршудаи фаъолияти маркетингӣ имконият медиҳад, ки
талабот ба маҳсулоти алоҳида муайян карда шавад, алоқаҳои дарозмуҳлат бо
молистеҳсолкунандагон ба роҳ монда шавад, пешбурди молу маҳсулот бо
нархҳои нисбатан арзон ташкил карда шавад.
Субъектҳои дигари бозори маҳсулоти чорводорӣ бошанд, дар ин маврид
метавонанд аз давраҳои муайяни фаъолияти маркетингӣ, ки намунаашон дар
расми 9 оварда шудааст, бо баҳисобгирии махсусиятҳои худ истифода шаванд.

СОХТОРИ МАРКЕТИНГ

кадрҳо

маҳсулот

нарх

ҷой

Расми 9. Сохтори маркетинг

фирма ва ширкатҳои сохтмонӣ
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Барои корхонаҳои калони хоҷагии қишлоқ ташкили сохторҳои идоракунанда – хадамоти маркетинро пешниҳод менамоем. Корхонаҳои хурд метавонанд захираҳои молиявии худро муттаҳид кунанд ва фаъолияти маркетингиро
тавассути маркази махсусонидаи соҳавии маркетингӣ ба роҳ монанд.
Барои иҷрои фаъолиятҳои истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ дар ҳар корхона тибқи
вазъият дар бозори соҳаи чорводорӣ стратегияи маркетинг таҳия карда мешавад, ки аз ташаккул ва иҷрои мақсадҳои ҳар як намуди маҳсулот бо муайянкунии истеъмолгарон ва буғумҳо (сегментҳо)-ҳои бозор иборат аст.
Барои расидан ба мақсадҳои стратегияи маркетинг муайян кардани
сохтори он муҳим аст. Дар адабиёти соҳавӣ, ба фаҳмиши классикӣ, он аз таркибҳои зерин иборат аст, ки дар расми 9 нишон дода шудааст [55, с. 217].
Яке аз омилҳои муайянкунандаи ҷозибияти маҳсулот барои истеъмолгарон сатҳи нархи он аст. Корхона хароҷоти захираҳоро бояд кам кунад, ки имкон медиҳад онро ҳангоми фурӯши маҳсулот бо нархи барои харидорон дастрас барои самаранокии фаъолият истифода барад. Ҳангоми таҳияи нархи
маҳсулот ба назар гирифта мешаванд: хароҷоти истеҳсолот; хароҷоти
алоқаманд бо фурӯши маҳсулот тавассути каналҳои гуногуни фурӯш; пардохтҳо ва андозҳо; нархи талабот; беқурбшавӣ, нархи рақибон.
Муносибгардонии фурӯш дар асоси сиёсати муайяни фурӯш амалӣ кунонда мешавад. Ташкили шабакаи муносиби фурӯш барои фурӯши маҳсулоти
истеҳсолшуда, бо назардошти кушодани мағозаҳо, анборҳои нигоҳдорӣ, муайянкунии самтҳои нисбатан самараноки ҳаракати маҳсулот, истифодаи реклама, кашондан, низоми таъминотӣ ва арзонкунии нарх ва ғайра.
Ҳаракати маҳсулот метавонад бо каналҳои бевосита ва бавосита амалӣ
кунонда шавад. Ҳангоми истифодаи каналҳои бевосита маҳсулот бевосита аз
истеҳсолкунанда ба истеъмолгар бе миёнрав интиқол меёбад. Каналҳои бавосита кори худро бо истифодаи миёнравҳо ба роҳ мемонанд. Каналҳои ҳаракати
маҳсулот бо миқдори зиёди сатҳои ҳаракати маҳсулот фарқ мекунанд.
Сатҳи сифрии канал ин фурӯши маҳсулот дар бозор ё дар дохили худи
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бозорҳои корхонаи кишоварзӣ мебошад. Канали яксатҳа як миёнрав- савдогари чаканафурӯшро дар бар мегирад. Канали дусатҳа аз ду миёнрав иборат
аст (савдогари яклухтфурӯш ва чаканафурӯш). Каналҳои сесатҳа (бисёрсатҳа)
аз се ё зиёда миёнравон иборатанд, ки махсуси амалиёти содирот ва воридотии
хориҷа мебошанд [55, с. 76].
Савдои яклухт ба истеҳсолкунандагон имконият медиҳад маҳсулотро ба
таври самаранок дар ҷояш фурӯшанд, ба ихтисори хароҷоти ҳаракати маҳсулот мусоидат мекунад, барои нигоҳдорӣ ва расондани маҳсулот пойгоҳи моддию техникӣ фароҳам меорад, номгӯй (ассортимент)-и васеи маҳсулотро барои истеъмолгарон муҳайё месозад. Савдои чакана фаъолияти соҳибкориест,
ки бо фурӯши маҳсулот ба истеъмолгарони ниҳоӣ алоқаманд аст. Савдогарони
чаканафурӯш маҳсулотро барои фурӯш омода мекунанд, тавассути реклама ба
истеъмолгарон таъсир мерасонанд, дар расондани мол ширкат меварзанд.
Дар ИМА қоидаи асосии маркетинг афзоиши арзиши маҳсулот дар ҳар
давраи ҳаракати маҳсулот мебошад, ки ин имконият медиҳад ҳар як иштирокчии муомилоти мол манфиати пулӣ бинад. Дар ин маврид савдогарони миёнрав қариб ба 7%-и андозаи умумии муомилоти мол соҳиб мешаванд.
Низоми маркетинги маҳсулоти фермерии ИМА қариб аз 16 ҳазор ширкатҳои яклухтхар, зиёда аз 30 ҳазор ширкатҳои маҳсулотро коркардкунанда ва
машғул ба савдои яклухт, 34 ҳазор фирмаҳои яклухтфурӯш ва савдогарони миёнарав, ки маҳсулоти хӯроквориро ба звенои чаканафурӯш мефурӯшанд, иборат
аст; ин звенои чаканафурӯш 280 ҳазор ресторан ва қаҳвахона, 190 ҳазор мағозаҳои
хӯрокворӣ ва даҳҳо ҳазор мағозаву дӯконҳои гуногуни махсусро дар бар мегирад.
Маҳсулоти фермерии ИМА аз каналҳои як ва дусатҳа бевосита ба истеъмолгар расонда мешавад. Бояд гуфт, ки чун қоида кормандони савдо дорои маълумоти
олианд, ба ин кор шахсони дорои тахассуси баланд, роҳи кордон, сифатҳои баланди инсонӣ қабул карда мешаванд.
Шакли асосии пардохти маош сатҳи муайяншудаи маош ва пардохтҳои комиссионӣ ба ҳисоби фоиз мебошанд, ки минимуми зиндагиро кафолат
медиҳанд ва ҳамчун ҳавасмандӣ барои афзун намудани суръатнокию самаранокии меҳнат хизмат мекунанд. Дар баланд бардоштани низоми мазкур нақли
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муҳимро рекламаи маҳсулот бозӣ мекунад. Фаъолияти рекламавӣ истеъмолгарони маҳсулотро дар бораи сифати маҳсулот, усулҳои ҳаракати он дар бозор
иттиллоъ медиҳад, ҳамчунин талабот ба самти барои истеҳсолкунандаи маҳсулот зарурро ташаккул медиҳад ва хароҷоти муроҷиати онро барои ҷустуҷӯи
харидор кам менамояд. Фаъолияти рекламавӣ дар шакли чопи мавод дар воситаҳои ахбори умум дар бораи фаъолияти корхона, дар бораи сифат ва хосиятҳои
истеъмолии маҳсулоти истеҳсолшуда ва ба фурӯш бароварда, паҳн кардани
маводи чопии истеҳсоли худӣ метавонад анҷом дода шавад.
Ташкили маркетинг метавонад ҳамчун ташкили идораи вазифаҳои маркетингӣ муайян карда шавад. Аз ин рӯ, дар ҳар корхонаи калон низомномаи
хадамоти маркетинг, ки муайянкунандаи вазифаҳои хадамот, ҳуқуқ ва вазифаҳои он мебошад, бояд таҳия карда шавад. Ҳамчунин нақш ва сохтори ташкилии гузарондани кори хоҷагидориро дуруст муайян кардан муҳим ба ҳисоб
меравад.
Дар адабиёти илмии иқтисодӣ консепсияи маркетинге, ки ба истеъмолгар ва талаботи ӯ нигаронда шудааст, аз ҳама бештар самаранок шуморида мешавад. Дар он хадамоти маркетингӣ дар соҳаи КАС барои ҳамаи корхонаҳо
ҷой дода нашудааст. Он метавонад яке аз шаш муайянкунандаи асосии зеринро дошта бошад: аз рӯйи вазифаҳо, аз рӯйи маҳсулот, аз рӯйи бозор ва
харидорон, аз рӯйи минтақаҳо, вазифаҳо ва маҳсулот, аз рӯйи вазифаҳо ва бозор. Аз ҳама бештар намуди муттаҳидкардаи фаъолият аз рӯйи маҳсулот ё аз
рӯйи вазифаҳо мавриди истифода қарор мегирад. Ҳар яки ин намудҳо норасоиҳои худро доранд. Ҳамин тавр, махсусонидани вазифаҳо ба печидагии
мутобиқаткунӣ дар байни кормандон оварда мерасонад, вазифаи истеъмолотӣ
бошад, гузориши вазифаҳои функсионалиро коҳиш медиҳад.
Ҳангоми таваҷҷуҳи шуъбаи маркетинг ба асосҳои вазифаҳо (расми 9)
кормандон вобаста ба махсусиятҳои вазифавии худ гурӯҳбандӣ мешаванд,
фаъолияти онҳоро бошад, ҷонишини директор оид ба маркетинг роҳбарӣ мекунад. Ин усул барои корхонаҳои соҳаи коркард (комбинатҳои гӯшт, заводи
шир) хос аст, яъне барои корхонаҳое, ки ба баровардани маҳсулоти якхела
махсус гардонда шудаанд, манфиатовар аст. Бештари корхонаҳои кишоварзӣ
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кишвар баробари маҳсулоти чорводорӣ ҳамчунин номгӯйи (ассортименти) васеи маҳсулоти растанипарварӣ истеҳсол мекунанд. Аз ин рӯ, барои онҳо босамартар аст пешниҳод намудани ташкили фаъолияти маркетингӣ бо усули таваҷҷуҳи соҳавӣ (расми 10).

ЉОН. ДИРЕКТОР (НОИБИ
ПРЕЗИДЕНТ) ОИД БА МАРКЕТИНГ

Хадамоти
маркетинг
Шуъбањо (гурўњњо)

Омўзиши
бозорњо

Банаќшагирї ва
маќомоти боварї

Фурўш

Реклама

Вазифањои асосї

Омўзиши
талабот
ва конъютураи
бозор

Рекламаи
мањсулот

Банаќшагирии
объектњои истењсолот ва
фурўши мањсулот

Њавасмандкунонии талабот

Сиёсати ассортиментї ва
таљрибаи
њаракати мол
тањия карда
шудааст

Тањияи шартномањо ва арзёбии
самаранокии
иќтисодии муомилоти тиљоратї

Нархгузорї ва
сатњи
нархњо

Тањияи барномаи дарозмуњлати фаъолияти корхона

Расми 10. Сохтори ташкилӣ ва вазифаи хадамоти маркетингӣ дар корхона
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Хадамоти маркетингии хоҷагӣ ба фаъолияте машғул аст, ки ба таъмини
фурӯши саривақтии маҳсулот ва гирифтани самараи баландтарини иқтисодӣ
равона шудааст.
Самаранокии фурӯши маҳсулот тавассути каналҳои гуногун аз тарафи
мутахассисони хадамоти маркетингӣ ва хадамоти иқтисодии хоҷагӣ мавриди
назар ва арзёбӣ қарор мегирад. Ба ҳайати хадамоти маркетингӣ мутахассисони
зерин дохил мешаванд: муҳандис оид ба литсензиядиҳӣ, нархгузорӣ ва фурӯш,
муҳосиб-танзимгар, муҳисиб оид ба баҳисобгирии фурӯши маҳсулот. Хадамоти мазкур бо компютерҳо, алоқаи маҳаллӣ ва байнишаҳрӣ, ҳамчунин Интернет таъмин аст.
Нахуст нархҳои бозории маҳсулот таҳқиқ мешавад. Таҳлили ҳаракати
нарх ба намудҳои гуногуни маҳсулот ба агрофирма имкон медиҳад ҳаҷми истеҳсол ва пешниҳод ба бозорро ба танзим дарорад, ҳаҷми захираҳои маҳсулотро бо мақсади гирифтани даромади баландтарин тағйир диҳад. Ҳамин тавр,
дар соли 2017 мутахассисони хадамоти маркетингии хоҷагии мавриди назар
дар бораи мувофиқи мақсад будани ихтисори ҳаҷми истеҳсоли равған ва афзун
намудани ҳаҷми фурӯши шири холис ба хулосаи муайян омаданд. Дар натиҷа
ҳаҷми равғани истеҳсолшуда ва ба фурӯш баровардаи корхона дар соли 2015
то соли 2017 аз 77 тонна то ба 37 тонна, ё ба андозаи 52% кам шуд. Дар соли
2017 ҳисобҳои анҷомдодаи мутахассисони хадамоти маркетингии хоҷагӣ
мувофиқи мақсад будани коркарди шир ба панирро ошкор намуданд. Ҳангоми
фурӯши панир андозаи даромади ҳаҷми ашёи мазкури баровардашуда нисбат
ба фурӯши шир ба андозаи 21,7% зиёд гардид.
Сифати маҳсулоти баровардашуда аз тарафи кормандони тахассусманди лабораторияи истеҳсолию технологӣ назорат карда мешавад, ҳамчунин ашёи воридшуда, раванди технологӣ ва маҳсулоти тайёр низ таҳти назорат қарор дорад.
Маҳсулот ба фурӯш танҳо ҳангоми мавҷуд будани сертификати мутобиқат ва литсензия барои истифодаи аломати мутобиқат бароварда мешавад. Намудҳои нави
маҳсулот бо иштироки ҳатмии кормандони лаборатория мавриди коркард қарор
дода мешаванд [56, с. 66].
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Таҷриба зарурати истифодаи маркетингро ҳамчун низоме, ки истеҳсолот ва
фурӯши маҳсулотро ба таври самаранок танзим мекунад, исбот намудааст. Хадамоти маркетингиро зарур аст, ки бо роҳбарони ташаббускор ва эҷодкор, инчунин
мутахассисони дорои тахассуси зарурӣ пурра намояд; ба ин хадамот ба таври доимӣ бо мақсади истифодаи сарфакорона воситаҳои истеҳсолоти тибқи талаботро
бояд супорид, соҳибкорӣ ва ташаббуси кормандони ин хадамотро бояд ҳавасманд
кард. Самаранокии хадамоти маркетингӣ аз бисёр ҷиҳат аз ҳавасмандии ҳамаи
кормандони он, махсусан мутахассисони хоҷагӣ вобаста аст.
Фаъолнокӣ, ташаббускорӣ, кордонӣ, чорабиниҳои дурандешонаю дарёфти баақлонаи роҳи ҳалли хатарҳои пешбинишаванда ба беҳбудии фаъолияти корхона мусоидат мекунад, талафи маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамаи
давраҳои ҳаракати он ба тарафи харидор кам мегардад.
Ҷузъи муҳимтарини маркетинг банақшагирии стратегист. Нақша фаъолиятеро муайян мекунад, ки ташкилот қабул кардааст ва ҷавобгарии иҷроишашро ба ӯҳда дорад, ҳамчунин асоси тақсими захираҳоро ба вуҷуд меорад.
Нақшаҳо ба кутоҳмуддат (барои 1 сол), миёнамуҳлат (барои 2-5 сол), дарозмуҳлат (барои 5-10 сол ва зиёда аз он) ҷудо мешаванд. Дар шароити имрӯза барои
корхона нисбатан беҳтар нақшаҳои кутоҳмуддат аз рӯйи намудҳои маҳсулоти
истеҳсолшаванда мебошанд. Нақшаҳои маркетинг аз боло ба поён дар асоси
иттиллооти кормандони шуъбаи маркетинг, ё аз поён ба боло бо иштироки бевоситаи кормандон дар банақшагирӣ таҳия карда мешаванд. Дар ҳолати дувум
ин ба вазъи хуби равонии кормандон мусоидат хоҳад кард.
Бо мақсади истифодаи баландтарини захираҳо ва рушди маҷмӯи аграрӣ
дар кишварҳои пешрафта хадамоти иттиллоотию машваратӣ созмон дода
шудааст. Он ба молистеҳсолкунандагон дар бизнес-банақшагирӣ, ҷустуҷӯи саромягузорон, машваратдиҳӣ оид ба масъалаҳои гуногуни фаъолияти истеҳсолию молиявӣ, муттаҳидшавӣ ва кооператсия, омодакунии шартномаҳо ва
омӯзиши роҳбарон, инчунин мутахассисони хоҷагӣ ёрӣ мерасонад.
Аз ин рӯ, зарур мешуморем, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи
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пойгоҳи моддию техникӣ ва иқтисодии Вазорати кишоварзӣ хадамоти маркетингӣ ташкил карда шавад, дар ҳар ноҳия намояндагии онро низ бояд ифтитоҳ
карда шавад.
Ба вазифаҳои хадамоти маркетингӣ дохил мешаванд: ташкил ва рушд
додани инфрасохтори бозорӣ, пешгӯии ҳаҷми истеҳсолот, тартиб додани баланси
истеҳсолот ва тақсим кардани маҳсулот аз рӯйи намуд, муносибгардонии
сохтори истеҳсолоти аграрӣ; ташкили барномаҳои маркетингии озуқаворӣ оид
ба намудҳои маҳсулоти кишоварзӣ бо баҳисобгирии бозорҳои мақсаднок,
ҳаҷмҳои истеҳсоли маҳсулот, хароҷоти молиявӣ ва арзёбии самаранокии он;
ҷамъоварии иттиллоот дар бораи бозор, сохтори он, таҳияи пешгӯиҳои ҳамасола ва мавсимии конъюктураи бозор, нарх ва паҳн намудани ин пешгӯиҳо,
ташкили бонки рақамҳо оид ба захираҳои моддию техникӣ; гузарондани сиёсати рекламавӣ, чорабиниҳо оид ҳавасмандкунонии фурӯш, ташкили кори бозорҳои яклухти озуқаворӣ, таҳияи шартномаҳо ва бизнес-нақшаҳо, омодакунии кадрҳо. Схемаи низоми маркетинги аграрии вилоятҳо (минтақаҳо) дар
расми 11 оварда шудааст.
ИДОРАИ МАРКЕТИНГИ АГРАРӢ

Шуъбаи банақшагирӣ ва пешгӯии
истеҳсо-лоти аграрӣ ва озуқаворӣ

Шуъбаи
таҳияи барномаҳои
озуқаворӣ

Шуъбаи
таҳқиқи конъюнктураи бозор

Шуъбаҳои ноҳиявӣ (шаҳрӣ)-и маркетинги аграрӣ

Шуъбаи маркетинги корхона

Расми 11. Низоми маркетинги аграрии ҷумҳурӣ

Шуъбаи реклама ва сервис
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Хадамоти ноҳиявии маркетингӣ дар ташаккул ва рушди бозорҳои дохилиноҳиявӣ ҳамкорӣ менамояд, дар асоси ҳамкорӣ бо хадамоти ҷумҳуриявӣ имконияти фурӯшро дар берун аз ноҳия меомӯзад, молистеҳсолкунандагони ноҳияро
бо иттиллоот таъмин месозад, ба таъини муносибатҳои ҳамкории байни корхонаҳои тамоми соҳаҳои КАС мусоидат менамояд. Идораи ноҳиявӣ мустақилона
«Низомномаи хадамоти маркетинг»-ро таҳия менамояд, ки дар он мақсад, вазифаҳо, сохтор ва нақшаи кор, ҳамчунин сметаи хароҷот муайян карда шудааст.
Вазифаҳои хадамоти маркетингии назди идораҳои ноҳиявии кишоварзӣ
ва озуқаворӣ ба андешаи мо, иборатанд аз: пешгӯии ҳаҷми истеҳсол ва фурӯши
маҳсулот; такмили таҳқиқоти маркетингии бозори аграрӣ, ташкили фаъолияти
илмию таҳқиқотӣ оид ба азхудкунӣ ва фурӯши намудҳои нави маҳсулот;
таҳқиқи самаранокии истифодаи захираҳо, бо мутахассисон-маркетологҳои
тахассусманд таъмин намудани корхонаҳои ноҳия; расондани ёрии амалӣ ба
корхонаҳои КАС; такмили стандартҳо ба маҳсулоти кишоварзӣ, ашё ва
озуқаворӣ.
Бояд гуфт, ки хадамоти маркетинги ноҳияро ҷонишини сардори идораи
кишоварзии ноҳия сарварӣ мекунад. Ба ҳайати хадамоти ноҳиявии маркетинг
мутахассисон оид ба таҳқиқоти бозорӣ ва таъмини иттиллоотӣ, мутахассисон
оид ба банақшагирии навъҳо (ассортимент)-и маҳсулот, мутахассисон оид ба
фурӯш, мутобиқаткунонии алоқаҳо ва реклама дохил мешаванд.
Дар байни чорабиниҳо оид ба ташкили маркетинг дар КАС инҳоро номбар кардан мумкин аст:
– тайёркунии кадрҳое, ки аз назария ва амалияи маркетинг бохабананд;
– ташкил ва рушди инфрасохтори бозорӣ;
– ташкили хадамоти маркетингӣ дар корхонаҳои кишоварзӣ, ҳамчунин
дар сатҳҳои вилоятӣ ва ноҳиявӣ.
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ХУЛОСА
1. Татбиқи ислоҳоти аграрӣ, рушди сектори иқтисодии корхонаҳои ҳамаи
шакли моликият дар соҳаи кишоварзӣ бояд дар асоси рушди баробарҳуқуқ ва
ташкили фазои ягонаи иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ дар сатҳи вилоят, шаҳру ноҳияҳо ва
дар умум, дар ҷумҳурӣ ба роҳ монда шавад. Таваҷҷуҳи махсус ба иҷрои маҷмӯи
чорабиниҳои самтҳои зерин бояд равона гардад: гузариши илман асоснок ба
муносибатҳои бозорӣ; ба роҳ мондани муносибатҳои нави иқтисодӣ дар хоҷагии
қишлоқ ва устуворгардонии алоқамандии онҳо бо соҳаҳои дигар; такмили
механизми хоҷагидорӣ дар сектори аграрӣ бо назардошти баробарӣ ва рушди
сектори бисёршаклаи аграрӣ; аз байн бурдани монополизм дар истеҳсоли
воситаҳои истеҳсолот ва ҳалли мушкилоти рушди пойгоҳи моддию техникӣ;
масъалаҳои татбиқи ислоҳоти замин, истифодаи оқилона ва сарфакоронаи замин;
амиқсозии махсусгардонӣ ва кооператсияи истеҳсолот; азхудкунӣ ва ҷорӣ
намудани шаклҳои нави хоҷагидорӣ дар муносибатҳои иқтисодӣ, инчунин
идораи хоҷагидорӣ; ҳавасмандкунии рушди пешрафти илмию техникӣ ва
фаъолияти кормандон вобаста ба натиҷаи ниҳоии фаъолияти хоҷагӣ; рушди
иҷтимоию иқтисодии деҳот; беҳтар кардани муносибаҳои берунии хориҷӣ бе
зиён расонидан ба истеҳсоли маҳсулоти ватании соҳаҳои растанипарварӣ ва
чорводорӣ.
2. Ташаккул ва раванди рушди бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар
ҷумҳурӣ мониторинги доимиро аз болои равандҳои иттилоотӣ талаб мекунад.
Низоми мавҷудаи назорат аз болои вазъи маҳсулоти озуқаворӣ дар бозор бо
миқдори ками нишондиҳандаҳои пайгиришаванда ва такроршавандагии ҷамъоварии на он қадар зиёд фарқ мекунад. Маҳз ҳамин масъала зарурати ташкили
сохторҳои махсусро ба миён овардааст, ки ба ҷамъоварӣ ва паҳн намудани
иттиллооти бозорӣ барои тарафҳои дахлдор машғул бошанд.
3. Таҳқиқоти гузарондаи мо нишон дод, ки вазъи имрӯзаи бозори гӯшти
говро дар ҷумҳурӣ муътадил арзёбӣ кардан дуруст нест. Илова ба ин, ҳаҷми
истеҳсол талаботи аҳолиро пурра қонеъ карда наметавонад, зеро истеъмоли
маҳсулоти гӯштӣ ба ҳар сари аҳолӣ дар солҳои ислоҳот то 27,0 кг афзуда бошад,
меъёри муайяншуда 40,5 кг аст. Баробари ин, бояд қайд кард, ки ҳаҷми воридот
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дар таркиби баланси маҳсулоти гӯштӣ дар ҷумҳурӣ кам гардидааст.
4. Таҳлилҳо дар диссертатсия нишон медиҳанд, ки дар сохтори истеҳсоли
гӯшт дар ҷумҳурӣ тамоюли рушддошта ба андозаи 65% ва вазни қиёсии он
бештар ба гӯшти гӯсфанд ва буз рост меояд, истеҳсоли он ба андозаи 24 ҳазор
тонна ё 57,1% афзудааст, вазни қиёсии он бошад, дар ҳаҷми умумии истеҳсоли
гӯшт дар ҷумҳурӣ 52,9%-ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон, сол ба сол ҳаҷми
истеҳсоли гӯшт ба ҳисоби вазни тоза дар корхонаҳои кишоварзӣ аз ҳисоби зиёд
шудани ҳиссаи дигар шаклҳои хоҷагидорӣ коҳиш меёбад. Дар давраи
таҳлилшаванда истеҳсоли гӯшт бо вазни тоза дар хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)
баробари 66,7% афзуд, вазни қиёсии он бошад, дар ҳаҷми умумии истеҳсолот дар
ин давра бетағйир монд (3,6%). Дар шароити имрӯза дар ҷумҳурӣ истеҳсолкунандаи асосии гӯшт чун пешина хоҷагиҳои аҳолӣ боқӣ мондаанд. Ба андешаи
мо, бо мақсади таъмини устувори рушди истеҳсоли гӯшт ва ҳалли бехатарии
озуқаворӣ сохторҳои дахлдори ҳукумати ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатиро дар маҳалҳо лозим аст, ки қарорҳои дахлдор оид ба
махсусгардонӣ ва ҷойгиркунии саҳми чорвои гӯштӣ, дар ҷои истеҳсоли он оид
ба ташкили шаклҳои нави хоҷагидорӣ, ҳал ва рушди чорводории гӯштӣ дар
низоми корхонаҳои кишоварзиро таҳия ва қабул намоянд. Барои ба роҳ мондани
коргоҳи саноати гӯшт, рушди инфрасохтори нигоҳдорӣ ва дастрасии
истеъмолкунандагони маҳсулотҳои гӯштӣ, зиёд кардани навъҳои якум ва дуюми
маҳсулот, бунёди иттиҳодияҳои байни хоҷагӣ оид ба истеҳсол ва коркарди гӯшт
тадбирҳои иловагӣ андешанд.
5. Истеҳсоли гӯшт, якҷоя бо маҳсулоти иловагии гӯшти навъи якум,
маҳсулоти ҳасибӣ дар давраи таҳқиқшаванда (солҳои 2012-2017) тамоюл ба
рушд дорад. Дар соли 2017 ҳаҷми гӯшт бо маҳсулоти иловагии категорияи аввал
дар муқоиса бо соли 2012 ба андозаи 79,7%, маҳсулоти ҳасибӣ бошад, 2,7 баробар
афзудааст, истеҳсоли равғани чорво низ ба тарзи босуръат зиёд шудааст (13,7
баробар). Аммо истеҳсоли консерваҳо дар ҷумҳурӣ дар давраи таҳқиқшаванда
вобаста ба солҳо пасту баланд мешавад. Сабаби асосии ин омил воридшавии ноустувори ашё ба корхонаҳои тайёркунандаи консерва мебошад. Ба андешаи мо,
комбинатҳои консерв, ё ин ки комбинатҳои минтақавии гӯштро лозим аст, ки ба
парвариши чорвои гӯштӣ машғул шаванд, бо истеҳсолкунандагони гӯшт –
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хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) шартномаҳои дарозмуҳлат банданд. Иқтидори
комбинатҳои саноатиро бо ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ васеъ
карда, ба истеҳсоли консерваҳои дар бозори ватанӣ ва ҷаҳонӣ рақобатпазир ва
ҷавобгӯйи ҳамаи талаботи стандартҳои муайяншуда шуруъ бояд намуд.
Истеҳсоли гӯшт якҷоя бо маҳсулоти иловагии гӯшти навъи якум, маҳсулоти
ҳасибӣ дар давраи таҳқиқшаванда дар вилояти Хатлон 2,3 баробар ва дар вилояти
Суғд 2,8 баробар афзоиш ёфтааст.
Дар ин давра танҳо истеҳсоли маҳсулоти ҳасибӣ дар вилояти Хатлон 6,3 баробар, дар вилояти Суғд 3,5 баробар афзуд. Дар соли 2017 – 31,4%-и ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти ҳасибӣ ба корхонаҳои вилояти Суғд, 60,4% бошад, ба
шаҳри Душанбе рост меояд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 89 тонна маҳсулоти
ҳасибӣ истеҳсол шуд, ки нисбат ба соли 2013 – 5,9 баробар бештар аст. Аммо
новобаста ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти ҳасибӣ ҳаҷми истеҳсоли он аз талаботи аҳолӣ кам аст, ба андешаи мо, истеҳсоли он аз фарогирии то 70-75%-и талаботи аҳолӣ бояд бештар карда шавад.
Ҳамин тавр, ҳукуматро зарур аст, ки самтҳои зерини вазифаҳои давлатӣ дар
соҳаи рушди чорводории гӯштӣ, ташаккул ва рушди бозори гӯшт ва маҳсулоти
гӯштиро муайян созад:
–гузарондани сиёсати ягонаи давлатӣ дар бобати таъмини бехатарии
маҳсулоти озуқаворӣ, ки дар он ҷойи махсус ба истеҳсоли гӯшт ва маҳсулоти
гӯштӣ ҷудо карда шудааст;
–таҳия ва иҷрои барномаҳои мақсаднок оид ба рушди чорводории гӯштӣ ва
коркарди саноатии маҳсулоти он;
–муайянкунии мақсад ва вазифаҳои ҳокимияти иҷроия дар соҳаи таъмини
аҳолӣ бо маҳсулоти озуқавории барои зиндагӣ муҳим, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ
дар шароити буҳрони озуқаворӣ;
–ташкили ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумот дар бораи истеҳсол ва коркарди
гӯшт ва истеъмоли он аз тарафи аҳолӣ, ҳамчунин, пешгӯии рушди вазъ дар
бобати чорводории гӯштӣ;
–мутобиқгардонии фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроия оид ба
ҷамъоварии саршумори чорвои гӯштӣ, истеҳсол, коркард ва таъмини аҳолӣ бо
маҳсулоти босифати гӯштӣ ва ғайра.
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6. Новобаста ба пурра аз байн нарафтани баъзе бемориҳои чорво чун оқсили
гов, мутахассисон дар оянда боз ҳам зиёд шудани истеҳсоли гӯшти гов ва баланд
гардидани нақши он дар баланси озуқаи мардумро пешгӯӣ кардаанд. Намудҳои
нави маҳсулоти озуқаворӣ, ки ҳангоми коркарди гӯшти гов ҳосил мешаванд,
таҳия гардида, мавриди истифода қарор мегиранд.
7. Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар солҳои ислоҳоти иқтисод дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи чорводорӣ ба буҳрони сахт гирифтор шуд. Танҳо аз
оғози соли 2016 саршумори чорвои калони шохдор ва истеҳсоли гӯшти он рӯ ба
афзоиш овард. Истеҳсолкунандагони асосии гӯшт чун пешина корхонаҳои
калони истеҳсокунандаи маҳсулоти кишоварзӣ ва хоҷагиҳои аҳолӣ мебошанд,
хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ба истеҳсоли ин намуди маҳсулот чандон рағбат
надоранд, танҳо 0,06%-и саршумори чорвои калон дар соли 2017 ба ин намуди
хоҷагиҳо рост меомад. Истеҳсоли гӯшт дар ҷумҳурӣ дар давраи солҳои 20002016 – 80% афзуд. Сохтори баланси гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ дар солҳои охир
беҳтар гардид, ҳиссаи воридот то 8,5% дар соли 2016 кам шуд.
Дар давраи таҳлилӣ дар ҷумҳурӣ вазъи саршумори чорвои калон баъди
солҳои 2000-ум торафт рӯ ба афзоиш овард. Бояд ёдовар шуд, ки на дар ҳамаи
хоҷагиҳо корҳои зотпарварӣ ва чорабиниҳои ветеринарӣ гузаронда мешуданд, ки
ин боиси паҳн шудани баъзе аз касалиҳои чорво чун трихинеллез ва сил гардид.
Нишондиҳандаҳои наслгирӣ паст мефаромад, талафи чорво меафзуд. Ҳиссаи
чорвои зотҳои гӯштӣ дар саршумори умумии чорво 5-6 баробар аз нишондиҳандаи тавсияшуда барои таъмини аҳолӣ ба маҳсулоти пурарзиши гӯштӣ кам аст.
Ҳоло ҳам вазъи таъмини чорво бо хӯрок хуб нест. Таъмини чорво бо хӯрока дар
соли 2017 назар ба соли 2000-ум 7% кам шуд, ин ҳолат ҷорӣ намудани истифодаи
васеи қитъаҳои чарогоҳ, такмили механизми технологияи тайёр кардани хӯроки
чорворо, ки нигоҳдории моддаҳои таркиби хӯрокиро дар муҳлати бештари вақт
таъмин менамояд, талаб мекунад.
8. Усулҳои интегратсия ва кооператсияи хоҷагиҳо дар раванди ташкили
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бояд васеъ истифода карда шаванд. Таҷрибаи
хоҷагиҳои пешқадам самаранокии баланди чунин алоқаҳоро нишон медиҳад.
Дар баробари беҳтаркунии нишондиҳандаҳои сифатии вазъи истеҳсолот
таъмини талаботи аҳолӣ ба маҳсулоти босифати истеҳсоли худӣ беҳтар гардид.
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Таҷрибаи фаъолияти хоҷагидории корхонаҳое, ки ба раванди кооператсия ва
интегратсия ворид шудаанд, зарурати ҷорӣ намудани иттиҳодияҳо, корхонаҳои
КАС дар асоси кооператсия дар сатҳи минтақавиро исбот менамояд. Дар
баробари ин, тибқи мақсадҳои гузошташуда, вазифаҳои зерин бояд иҷро карда
шаванд: нигоҳдории статуси шахсии ҳуқуқии иштирокчиёни корхонаҳо; тақсим
кардани даромади ба даст омада тибқи ҳиссаи воқеии ҳар як корхона; ба ҳар як
хоҷагӣ додани кафолат бо мақсади фурӯши ҳиссаи маҳсулот бо нархи
муайяншуда; ташкили шабакаи пешқадами маркетинг. Дар асоси интегратсияи
хоҷагиҳои ноҳияҳо ва инкишофи муносибатҳои нави истеҳсолӣ дар байни онҳо
ба камшавии хароҷоти меҳнатӣ, моддӣ ва пулӣ барои ҳар як воҳиди маҳсулот,
баландшавии самаранокии истеҳсолот бо мақсади баланд бардоштани сатҳи
рақобатноқӣ метавон ноил гардид.
9. Таҳқиқоти гузаронда ба таври мавсимӣ будани истеҳсоли маҳсулоти
гӯштиро дар ҷумҳурӣ нишон дод. Баробари аломатҳои манфӣ доштан
мавсимиятро ҳамчун роҳи ба даст овардани даромади молистеҳсолкунан-дагон
метавон истифода бурд. Аммо ин такмили технологияи коркарди ашёи гӯштӣ ва
маҳсулотро бо нигоҳдории дарозмуҳлат, бунёди анборҳоро, ки имконият
медиҳанд захираҳои муътадилгардонӣ барои аз байн бурдани таъсири мавсимият
ҷамъ оварда шаванд, талаб мекунад.
10. Дар натиҷаи таҳлилҳо ва дар асоси хулосаҳо оид ба ташкили бозори гӯшт
ва маҳсулоти гӯштӣ, коркарди он дар ҷумҳурӣ чунин пешниҳодҳои худро иброз
медорем:
а) Такмил додани сохтор ва инфрасохтори бозор. Дар ин маврид таваҷҷуҳи
махсус ба рушди бозори молиявӣ, бозори хизматрасонии агросервис ба молистеҳсолкунандагони хоҷагии қишлоқ бояд равона карда шавад. Дар рушди бозори гӯшти гов ва маҳсулоти гӯштӣ ташаккули низоми бозорҳои яклухти
озуқаворӣ бояд ҷойи муҳимро ишғол кунанд.
б) Ба ташкили низоми мониторинг дар бозори аграрӣ-озуқаворӣ бояд
диққати махсус равона кард. Дар ин ҷо, самти асосӣ ташкили мақомоти махсуси
давлатӣ барои қисмати асосии ҷамъоварӣ ва паҳн намудани иттиллоот оид ба
вазъи бозори аграрӣ, васеъ намудани ҳаҷми нишондиҳандаҳои пайгиришаванда
ва мунтазамии ҷамъоварии онҳо бояд бошад.
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в) Дар ҷумҳурӣ рушди бозори гӯшти гов, гӯшти бузу гусфанд ва маҳсулоти
гӯштӣ дар самти ташаккулёбӣ дар асоси кооператсия ва муттаҳидгардии иттиҳодияҳои калони хоҷагии қишлоқ бояд амалӣ гардад. Ин иттиҳодияҳо бояд тамоми марҳалаи истеҳсолотро дар бар гиранд: аз қабули ашё то фурӯши маҳсулоти
тайёр ба истеъмолкунанда. Таҷрибаи чунин иттиҳодияҳои мавҷуда самаранокии
онҳоро дар шароити рақобати бозор нишон дод.
г) Тамоюли ҷаҳонии бозори маҳсулоти гӯштӣ ба рушд ва дурнамои минбаъдаи бозори минтақавии гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ таъсир мерасонад. Дар ин
ҷо пеш аз ҳама, зарурати ҷорӣ намудани технолияҳои навтарини генетикиро бояд
зикр кард, ки онҳо ба беҳтаршавии маҳсулнокии гӯшти чорво, паҳншавии васеи
зотҳои махсусонидаи гӯштӣ, имконияти аз байн бурдани бемориҳои гуногуни чорво мусоидат мекунанд. Ин аст, ки чораҳои такмили таъмини корҳои ветеринарӣ
дар мадди аввал меистад, то саршумори чорво аз воридшавии бемориҳо эмин дошта, аломатҳои он тамоман аз байн бурда шаванд.
д) Ташаккул ва рушди бозори гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ такмили техно-логияи коркарди ашёи гӯштро талаб мекунад. Дар ҳолате ки дар коргоҳҳои хурд
қисми бештари маҳсулоти иловагии гӯшт ба партов меравад ва истифода намешавад, иқтидорҳои заводҳои коркард танҳо баробари чоряк истифода мешаванд.
Ҷорӣ намудани технологияҳои имрӯзаи кампартов ба ҳалли вазифаҳои камшавии
талаф мусоидат мекунад, афзоиши миқдор ва сифати маҳсулоти гӯштӣ дар натиҷа
ба баландшавии самаранокии иқтисодии истеҳсолоти соҳа оварда мерасонад.
Такмили технологияи коркарди гӯшт, бешубҳа, ба пуршавии бозори маҳсулоти
хушсифати ҳар навъ (номи гӯшт) васеъ кумак мерасонад ва дар ҳалли таъмини
бехатарии маҳсулот, аз он ҷумла дар сатҳи минтақавӣ саҳм мегузорад.
е) Корхонаҳо – воҳидҳои бозори гӯштро зарур аст, ки низоми рушдёфтаи
маркетингро таъсис диҳанд. Он имконият медиҳад мушкилот пурра ва сари вақт
ҳалли худро ёбанд, ҳамчунин талаботи истеъмолгарон ба озуқаворӣ таъмин
мегардад. Ҷорӣ намудани низоми маркетинг имконият медиҳад намудҳои нави
маҳсулот бароварда шаванд, номгӯй ва намудҳои маҳсулоти коркарди гӯшт васеъ
гардад, тару тозагии маҳсулот таъмин ва бастабандии он ҳам такмил ёбад. Дар
ниҳоят, иҷрои чорабиниҳои маркетингӣ рақобатпазирии истеҳсолкунанда-гонро
баланд мебардорад, вазъи молиявии онҳоро аз ҳисоби ба даст овардани даромади
иловагӣ беҳтар менамояд.
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ж) Зарур аст, ки низоми мавзӯҳои танзими давлатии бозори аграрӣ такмил
дода шавад. Дар ин маврид идоракунӣ ба усулҳои маъмурӣ ва иқтисодӣ бояд асос
ёбад. Дар ин ҷо бартарӣ бояд ба усулҳои иқтисодӣ дода шавад. Дар доираи он
рушди низоми қарздиҳии имтиёзнок ба истеҳсолкунандагони маҳсулот, васеъ
ҷорӣ намудани лизинги воситаҳои асосии истеҳсолӣ, амалисозии супориши
давлатиро қайд кардан мумкин аст. Инкишоф додани низоми банақшагирии
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар минтақаҳо ва тамоми мамлакат бояд тараққӣ
ёбанд, аммо ин нақшаҳо на хусусияти директивӣ, балки индикативӣ бояд дошта
бошанд. Ҳамчунин, лозим аст, ки аз сиёсати протексионизм истифода бурда шавад. Ҳадафи он роҳ надодан ба берун рафтани истеҳсолгарони ватанӣ аз бозор бо
кӯшиши хориҷиён мебошад, ки онҳо дар ин роҳ аз тамоми усулҳо истифода
хоҳанд бурд.
з) Вобаста ба хусусияти мавсимӣ доштани истеҳсолоти кишоварзӣ мақомоти давлатии идораи сектори аграрии иқтисодро зарур аст, ки ҳангоми тартиб
додани нақшаҳои супориши давлатӣ дар назар дошта бошанд, ки объектҳои
афзалиятноки сармоягузорӣ ҳангоми ташаккули инфрасохтор муайян карда
мешаванд.
к) Онҳое, ки ба коркарди маҳсулоти гӯштӣ машғуланд, бо назардошти хусусияти мавсимии воридшавии ашё бояд захираи ашёро ба вуҷуд оранд, то онро
дар давоми сол бо иқтидорҳои коркарди худ истифода баранд. Истеҳсолкунан-дагони гӯшт бояд кӯшиш кунанд, ки таъсири мавсимияти истеҳсолотро аз ҳисоби
такмили технологияи истеҳсолот, пеш аз ҳама, беҳтаркунии пойгоҳи хӯрокӣ, ҷорӣ
намудани монохӯрокиҳо, рушди чарогоҳҳои зироатдор, истифодаи иловаҳои
хӯроки чорво камтар намоянд.
л) Ҷорӣ намудани чораҳои зикршуда оқибатҳои нохуши имконпазирро аз
хусусияти мавсимӣ доштани истеҳсоли гӯшт бояд аз байн баранд.
Ҳамин тавр, омилҳои асосиии рушди бозори гӯшт ва соҳаи коркарди
маҳсулоти онро мавриди назар қарор дода, ба хулоса омадан мумкин аст, ки
ислоҳоти аграрӣ дар кишвари мо натиҷаи мусбат дода метавонад. Танҳо дар ин
бобат аз равишҳои санҷидашуда оид ба ташаккули иқтисоди омехта, ба вуҷуд
овардани шароити баробари ҳуқуқӣ ва иқтисодии инкишофи шаклҳои гуногуни
хоҷагидорӣ ва дар истеҳсолот ҷорӣ намудани технологияҳои ҳозиразамони
ҷаҳонӣ истифода бояд кард.
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