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МУҚАДДИМА 

Мубрамии мавзӯи таҳқиқот. Сатҳи рушди хоҷагиҳои ғаллакор ба таври 

анъанавӣ эътимоднокии таъминоти озуқаи ҳар як минтақаи Тоҷикистонро нишон 

медиҳад, ки яке аз нишондиҳандаи некуаҳволии иқтисодии он мебошад. Аммо, 

самаранокии фаъолияти хоҷагиҳои ғаллакор на танҳо аз ҳаҷми истеҳсоли мутлақи 

он ба ҳар сари аҳолӣ, ҳаҷми захираҳо, мавҷудияти фондҳои захиравӣ ва вазъи 

бозори ғалладонагӣ, балки аз муносибатҳои мавҷудаи иқтисодӣ дар хоҷагиҳои 

ғаллакор, қобилияти онҳо барои суръат бахшидан (ё монеъ шудани) ба рушди он 

вобаста аст. 

Таносуби тақозо ва арза дар бозори ғалла, ки таъмини он вазифаи хеле 

муҳим мебошад, аз дуруст ба роҳ мондани сиёсати маркетинг, хусусан аз ҷиҳати 

фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда вобаста аст. 

Аҳамияти иҷрои вазифаҳои ба роҳ мондани муносибатҳои иқтисодӣ дар 

хоҷагии ғалла дар нигоҳ доштани мувофиқати тақозо ва арза дар бозори ғалла ва 

пайвастан танҳо бо системаи самарабахши маркетинг мебошад. Манфиатҳои 

молиявии хоҷагиҳои ғалла бевосита ба маркетинги ғалла вобаста буда, 

эътимоднокии таъминоти ғалларо пайдо мекунад ва ба кори бозор таъсири калон 

мерасонад. 

Ҳамин тавр, дар баробари ин таҳқиқ, такмил ва таҳияи тавсияҳо оид ба 

беҳтар намудани фаъолияти субъектҳои бозори ғалла дар шароити беҳтар 

намудани муносибатҳои молиявии байни онҳо дар ташаккули хоҷагиҳои 

ғаллакорӣ нақши назаррас дорад. 

Масъалаҳои такмили муносибатҳои иқтисодии хоҷагиҳои ғаллакорӣ, 

ташкилотҳои ғаллакорӣ, савдо ва дигар қисмҳо, инчунин субъектҳои иқтисоди 

бозорӣ аз тарафи иқтисодчиёни хоҷагии қишлоқ таҳқиқ карда шуданд. Дар аксари 

онҳо проблемаи ташаккули муносибатҳои молиявӣ, бештар дар сатҳи 

макроиқтисодӣ баррасӣ мешавад, вале дар сатҳи минтақавӣ кам омӯхта мешавад. 

Ин, пеш аз ҳама, ба ҳамкории хоҷагиҳои ғаллакорӣ бо истеҳсолоти дуруст 

мутобиқшуда дар системаи ба истеъмолкунанда кашондани ғалла дар зери 
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таъсири омилҳои берунӣ ва дохилӣ, бо назардошти хавфҳои зиёд, танзими 

давлатии бозори ғалла дахл дорад. 

Усули афзалиятноки ҳалли мушкилоти ташаккули муносибатҳои иқтисодӣ 

дар соҳаи ғаллаи минтақаҳо, надонистани ҷанбаҳои назариявӣ ва амалӣ интихоби 

мавзуи рисолаи диссертатсия ва доираи масъалаҳои фаро гирифташударо муайян 

намуд. 

Дараҷаи таҳқиқи мавзӯи илмӣ. Асосҳои назариявӣ ва методологии 

муайянсозӣ ва баҳодиҳии муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ дар 

асарҳои муаллифони зиёди ватанӣ ва хориҷӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст, 

масалан: А.И. Алтухов, Беспахотний, В.Р. Боев, В.А. Бутковский, Д.Ф. Вермел, 

В.П. Василенко, А.В. Гордеев, В.А. Добринин, В.А. Клкжач, В.В. Милосердов, 

И.О. Санду ва дигарон. 

Дар асарҳои онҳо асоснокии илмии самтҳои асосии муносибатҳои 

иқтисодии хоҷагиҳои ғаллакор, рушди самарабахши истеҳсоли ғалладона нишон 

дода шуда, ҷанбаҳои зиёди фаъолияти ташкилотҳои кишоварзӣ ва корхонаҳо, ки 

дар шароити иқтисоди бозорӣ истифода гардиданд, таҳқиқ карда шудаанд. 

Таҳқиқоти пурарзише, ки ба ин мушкилот бахшида шудаанд, дар асарҳои 

олимони тоҷик, ба монанди: И.С. Ашуров, Х.Г. Ғафуров, Ҷ.С. Пиризода, Т.Б. 

Ғаниев, А.А. Мадаминов, А.Б. Мирсаидов, Ф.Б. Маҳмадиев, М. Муминов, З.К. 

Каримова, Ҳ.А. Муминҷонов, Р.Р. Қудратов, Ш.Т. Одинаев, А.Х. Олимов, С. 

Садриддинов, З.Р. Шарифов, И.Ш. Шукуров, М.Д. Шоазизова, К.Н. Файзуллоева 

ва дигарон ба назар мерасанд. 

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо), мавзуъҳои илмӣ. Мавзӯи 

таҳқиқотӣ фарогири масъалаҳои марбут ба ташкили муносибатҳои корхонаҳо, 

низомҳо ва комплексҳо буда, дар “Барномаи ислоҳоти кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои солҳои 2012-2022”, “Барномаи рушди тухмипарварӣ  барои 

солҳои 2021-2025”, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

давраи то соли 2030 инъикос ёфтааст. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсади таҳқиқот аз коркарди асосҳои назариявии ташаккули бозори 

ғалла дар ҷумҳурӣ, таҳия ва пешниҳоди тавсияҳои илман асоснокшуда ҷиҳати 

рушди муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ дар шароити гузариш ба 

муносибатҳои бозорӣ иборат мебошад. 

Вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади зикршуда таҳия ва ҳалли вазифаҳои асосии 

зеринро пешакӣ муайян кард: 

- таҳқиқ ва мураттабсозии асосҳои назариявӣ, тавзеҳи моҳияти пайдоиши 

муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ; 

- омӯхтан ва муайян кардани дараҷаи мутобиқ кардани таҷрибаи пешқадами 

хориҷӣ дар танзими муносибатҳои иктисодии соҳаи истеҳсол, фурӯш ва 

истеъмоли ғалла; 

- тахлил намудани вазъияти ҳозираи муносибатҳои иктисодӣ дар соҳаи 

ғаллакорӣ, муайян намудани дарачаи таъсири омилҳои берунӣ ва дохилӣ ба он; 

- пайгирӣ намудани инкишофи равандҳо дар соҳаи  ғалла, муайян намудани 

усулҳои самарабахши истеҳсол ва фурӯши ғалла ва маҳсулоти ғалладонагӣ; 

- такмил додани муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳа оид ба истеҳсол ва 

коркарди он;  

- муайян намудани самтҳои асосии такмили механизми ташкилию 

иқтисодии танзими давлатии соҳаи ғаллакорӣ.  

- муайян намудани самтҳои асосии такмили механизми ташкилию 

иқтисодии танзими давлатии соҳаи ғаллакорӣ. 

Объекти таҳқиқоти диссертатсионӣ корхонаҳои кишоварзии комплекси 

агросаноатӣ, субъектҳои соҳаи истеҳсол, кокард ва фурӯши ғалла дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон мебошад. 

Мавзуи таҳқиқот системаи муносибатҳои ташкилию иқтисодӣ буда, 

хусусият, самт ва самараи рушди иқтисодии соҳаи ғаллакориро дар шароити 

иқтисоди бозорӣ муайян мекунад. 

Фарзияи таҳқиқот бар пояи муқаррароти ибтидоие асос ёфтааст, ки  

гузариши хоҷагиҳои ғаллакор ба муносибатҳои бозорӣ зарурати дастгирӣ ва 
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танзими давлатиро истисно намекунад ва баръакс, рушди бозори ғалла мақоми 

давлатро ҷиҳати ташкили фонди захиравии ғалла ва пешгирии хатари воқеии 

камбудии он боз ҳам баланд мебардорад. Аз ин рӯ, консепсияи муаллиф ба 

зарурати асоснок кардани ҷанбаҳои назариявию амалии муносибатҳои иқтисодии 

соҳаи ғаллакорӣ, рушди самарабахши истеҳсоли ғалладона, ташкили низоми 

робитаҳои шабакавии хоҷагиҳои соҳаи кишоварзӣ, ки ба самаранокии истеҳсоли 

маҳсулоти кишоварзии корхонаҳо боис мегарданд, асос ёфтааст.  

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Муқаррароти бунёдии олимони ватанӣ ва 

хориҷӣ, инчунин муҳаққиқони мамолики дигар дар самти рушди муносибатҳои 

иқтисодӣ дар зерсистемаи маҳсулоти ғалладонагӣ, таҳқиқи баланд бардоштани 

маҳсулоти рақобатпазир дар шароити ҷумҳурӣ, омӯхтани хусусиятҳои 

ташаккулёбӣ ва фаъолияти бозори ғаллаи кишварро ташкил медиҳанд.  

Дар диссертатсия санадҳои меъёрии ҳуқуқии ва санадҳои зерқонунии ҶТ, 

амру фармонҳои Президенти ҶТ, маводҳои ВК ҶТ, маълумотҳои Агентии омори 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи солонаи корхонаҳои 

кишоварзӣ новобаста аз шакли моликияташон, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), 

хоҷагиҳои аҳолӣ, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, кооператсияҳои истеҳсолию тиҷоратӣ, 

ҳисоботҳои вазорату идораҳои дахлдор, маводҳои конференсияҳои илмӣ-амалӣ, 

монографияҳо ва дигар маводи дар матбуоти даврӣ нашршуда, захираҳои 

иттилоотии Интернет, инчунин коркардҳо ва ҳисобҳои муаллиф истифода 

шудаанд.  

Барои ноил шудан ба мақсадҳо ва вазифаҳое, ки дар диссертатсия пешбинӣ 

гузошта шуда буданд, усулҳои зерин: абстрактӣ-мантиқӣ, динамикӣ, танқидӣ, 

таҳлили муқоисавӣ, индуксия, дедуксия, ҳамзамон усулҳои оморӣ ва иқтисодӣ-

риёзии таҳлил ва шарҳи графикӣ  мавриди истифода қарор дода шудаанд.  

Сарчашмаи таҳқиқот. Ҳангоми иҷрои рисолаи илмӣ – таҳқиқотӣ 

маълумотҳои расмии Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Сарраёсати Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар 

вилоятҳо, Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботи солонаи соҳаи 

ғаллакорӣ новобаста аз шакли моликияташон, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), 
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хоҷагиҳои аҳолӣ, ҷамъиятҳои саҳҳомӣ, кооператсияҳои истеҳсолию тиҷоратӣ, 

мушоҳидаҳои муаллиф, адабиётҳои махсуси илмӣ, меъёрӣ ва таҳлилӣ бахшида ба 

ҳалли масъалаҳои коркардшуда истифода карда шудаанд. Инчунин маводи 

нашрияҳои даврӣ ва захираҳои иттилоотии шабакаи Интернет истифода шудаанд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Диссертатсия солҳои 2016-2022 дар шуъбаи омӯзиши 

равандҳои инноватсионӣ дар комплекси агросаноатии Институти иқтисодиёт ва 

таҳқиқи системавии рушди кишоварзии Академияи илмҳои кишоварзии ИКТ ба 

анҷом расонида шудааст.  

Навгонии илмии таҳқиқот. Навоварии илмии кори диссертатсионӣ аз 

такмилдиҳии асосҳои назариявӣ – амалии соҳаи ғаллакории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар шароити бозорӣ, таҳияи тавсияҳо ҷиҳати мукаммал гардонидани 

рушди муносибатҳои иқтисодӣ, самтҳои асосии такмили механизми ташкилию 

иқтисодии танзими давлатии бозори ғалладона иборат аст.  

Натиҷаҳои зерин, ки пешниҳодҳои илмиро дар рушди муносибатҳои 

иқтисодии соҳаи ғаллакорӣ муайян мекунад, ба даст оварда шудаанд:  

- дар асоси омӯзиши асосҳои назариявии рушди соҳаи ғаллакорӣ самтҳои 

асосӣ ва моҳияти ташаккули муносибатҳо дар соҳа (истифодаи иқтидори 

заминҳои наздикӯҳӣ, кӯҳӣ ва баландкӯҳ) ҳамчун омили таъмини амнияти 

озуқавории мамлакат пешниҳод шудаанд 

- истифодаи таҷрибаи давлатҳои хориҷӣ оиди рушди муносибатҳои 

иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ (амалигардонии барномаҳои давлатии соҳавӣ, 

дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и ғаллакор, истифодаи субсидияҳо, 

танзими нархҳои бозорӣ дар ҳолати беҳ шудани буҷети мамлакат ва 

дигаргунсозии институтсионалии соҳа) пешниҳод шудаанд; 

- самтҳои асосии равандҳои ҳамгироии амудӣ дар соҳа бо назардошти 

шаклҳои гуногунии моликият ва хоҷагидорӣ вобаста ба шароити табиӣ, иҷтимоӣ-

иқтисодӣ, ташкилӣ (вазъи демографии минтақа, таъминнокии замин, вазъи 

робитаҳои роҳ ва энергетикӣ наздики бозорҳои фурӯш) пешниҳод гардидаанд; 

- самтҳои асосии такмилдиҳии муносибатҳои иқтисодии истеҳсол ва 

фурӯши ғалла тавассути баланд бардоштани самаранокии истеҳсол ва коҳиш 
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додани хавфҳои истеҳсол, нигоҳдорӣ ва фурӯши ғалла, рушди низоми қарздиҳӣ, 

андозбандӣ, суғуртаи кишоварзӣ, такмилдиҳии дастгирии давлатии соҳа 

пешниҳод гардидаанд; 

- танзими давлатии зиёд намудани истеҳсол ва истеъмоли ғалла (ташаккули 

фонди захиравии ҷумҳуриявии ғалла, ҷорӣ намудани нархҳои кафолатнок, рушди 

самараноки ташкили кластерҳо, таҳияи стратегияи рушд ва баланд бардоштани 

рақобатпазирии соҳа) тавсия шудаанд. 

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда: 

- асосҳои назариявии ташаккулёбии муносибатҳои иқтисодӣ дар шароити 

нави хоҷагидории соҳа баррасӣ шудаанд; 

- истифодаи таҷрибаи хориҷии танзими муносибатҳои иқтисодӣ ва таҳияи 

самтҳои истифодаи он дар соҳаи ғаллакорӣ пешниҳод гардидаанд; 

- баҳодиҳии ҳолати кунунии муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳа бо 

назардошти омилҳо (беруна ва даруна) коркард шудаанд; 

- самтҳои асосии равандҳои ҳамгироии амудӣ пешниҳод шудаанд; 

- самт ва усулҳои танзими давлатии зиёд намудани истеҳсол ва истеъмоли 

маҳсулоти ғалладонагӣ таҳия шудаанд. 

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Аҳамияти назариявии 

таҳқиқот аз таҳияи асосҳои назариявии рушди муносибатҳои бозорӣ дар соҳаи 

ғаллакорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити нави хоҷагидорӣ иборат аст: 

муаллиф дар асоси таҳқиқи таҷрибаи давлатҳои пешрафта ва арзёбии ҳолати 

муосири муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ, омилҳои дохилӣ ва 

берунии таъсиррасонро ба вазъи соҳа муайян намудааст.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот аз он иборат аст, ки дар кори диссертатсионӣ 

самтҳои асосии равандҳои ҳамгироии амудӣ, ҷанбаҳои таҳкими дастгирии 

давлатӣ, ташкили фондҳои махсус пешниҳод шудаанд, ки барои зиёд намудани 

ҳаҷми истеҳсол ва истеъмоли маҳсулоти ғалладонагӣ, тақвияти инфрасохтори 

бозори ғалла дар ҷумҳурӣ мусоидат мекунанд ва дар ростои татбиқи сиёсати 

воридотивазкунӣ ва коҳиши вобастагии бозори дохилӣ аз таконҳои беруна кумак 

мекунанд.  
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Дараҷаи эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот бо интихоби методҳо дар 

раванди таҳлилу таҳқиқи мавзӯъ, миқдори зарурии маводе, ки дар ҷараёни 

таҳқиқот истифода мешаванд, эътимоднокии манбаъҳои иттилоотии 

ҷамъовардашуда ва коркардашуда оид ба мавзуи таҳқиқот, бо тасдиқи 

муқаррароти илмии пешниҳодкардаи муаллиф, ки дар рисола мавҷуданд, инчунин 

нашрияҳо тасдиқ карда мешаванд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 

натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва эмпирикӣ пешниҳод карда шудаанд. 

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Таҳқиқоти 

диссертатсионӣ ба бандҳои 1.2.1; Муқаддимаи назария ва амалияи иқтисод ва 

идоракунии муассисаҳои маҷмааи агросаноатӣ; 1.2.3; Ниҳодсозии муҳити 

иқтисодии фаъолияти соҳибкорӣ дар маҷмааи агросаноатӣ; 1.2.13; Методологияи 

арзёбии самаранокии иқтисодии маҷмааи агросаноатӣ шиносномаи ихтисоси 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ (илмҳои иқтисодӣ) 

ихтисоси 08.00.04.02 - Иқтисодиёти комплекси агросаноатӣ мувофиқ аст. 

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. 

Муаллиф дар тавсеаи назарияи муносибатҳои рушди соҳаҳои алоҳидаи 

кишоварзӣ, аз ҷумла, ғаллакорӣ, дасгирии давлатии соҳа ва механизми танзими он 

саҳми назаррас гузоштааст. Дар асоси омӯзиши масъалаҳои мушаххаси назариявӣ 

омилҳои таъсиррасон ба рушди ғаллакорӣ муайян намуда, тавсияҳои илман 

асоснок пешниҳод шудааст. Ғайр аз ин, иштироки бевоситаи довталаб дар 

ҷамъоварӣ ва коркарди маълумот ва хулосабарорӣ аён аст.  

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосӣ ва 

муқаррароти кори илмии пешниҳодгардида дар конфронсҳои байналмилалӣ, 

ҷумҳуриявӣ ва семинарҳои илмию амалӣ миёни олимони ҷавон ва унвонҷӯёни ҶТ 

(солҳои 2016 - 2021), Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (солҳои 2016 - 2020), АИКТ 

(солҳои 2016 - 2022), Институти иқтисодиёти кишоварзии АИКТ (солҳои 2016 - 

2022) маърӯза гардида, аз тарафи ширкаткунандагони онҳо мақбул дониста 

шудаанд. 

Муқаррароти асосии назариявӣ, хулосаҳо ва тавсияҳоеро, ки дар таҳқиқот 

асоснок карда шудаанд, метавон ҳангоми тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои 
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иқтисодии Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шотемур мавриди 

истифода қарор дод. 

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Муқаррарот ва натиҷаи асосии 

таҳқиқоти мазкур дар 17 мақолаи илмии муаллиф, аз ҷумла 6-тои онҳо дар 

маҷаллаҳои илмӣ ва нашрияҳое, ки дар рӯйхати маҷаллаҳо ва нашрияҳои 

тақризшавандаи аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти ҶТ 

тавсияшаванда чоп шудааст. Ҳаҷми умумии мақолаҳои нашршуда оид ба мавзуи 

таҳқиқоти илмӣ 4,3 ҷузъи чопиро ташкил медиҳад. 

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

хулосаву пешниҳодот ва рӯйхати адабиёти истифодашуда, ки фарогири 246 

номгӯй аст, иборат мебошад. Матни асосии диссертатсия дар 178 саҳифаи 

компютерӣ баён гардидааст, ки фарогири 19 ҷадвал, 7 расм ва 2 диаграмма 

мебошад. 

Дар муқаддима мубрамияти мавзуи тадқиқот, баҳодиҳии дараҷаи илман 

коркардшудаи мавзуъ, муайян намудани объект ва предмети тадқиқот, мақсад ва 

вазифаҳои он, асосҳои назариявию методологӣ, навгониҳои тадқиқотҳои илмӣ, 

аҳамияти назариявӣ ва амалии мавзуъ дарҷ гардидааст.  

Боби якуми диссертатсия - “Асосҳои назариявии ташаккулёбии 

муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ” тавсифу баррасии моҳияти 

муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ, хусусиятҳои ташаккули 

муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ ва таҷрибаи хориҷии танзими 

муносибатҳои иқтисодии соҳаи ғаллакорӣ зери омӯзиш ва хулосабарорӣ қарор 

дода шудааст. 

Дар боби дуюм – “Ҳолати муосири муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи 

ғаллакории Ҷумҳурии Тоҷикистон” шароити ҳозира ва хусусиятҳои фаъолияти 

соҳаи ғаллакорӣ, механизми ташкилию иқтисодӣ дар истеҳсол, фурӯш ва 

истифодаи ғалла, танзими муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ таҳлил ва 

арзёбӣ гаштааст. 

Дар боби сеюм – “Самтҳои асосии такмилдиҳии муносибатҳои 

иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакории Ҷумҳурии Тоҷикистон” такмили механизми 
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ташкилию иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ, самтҳои асосӣ ва усулҳои танзими 

давлатии истеҳсол ва фурӯши ғалла ва кластерикунонии ғаллакорӣ ҳамчун омили 

рушди соҳа ғаллакорӣ пешниҳод гардидаанд. 

Дар хулоса натиҷаҳо ҷамъбаст гардида, тавсия ва пешниҳодҳои мушаххас 

барои ҳалли масъалаҳои дар диссертатсия баррасигашта дарҷ шудаанд. 
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БОБИ 1.  

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛЁБИИ МУНОСИБАТҲОИ 

ИҚТИСОДӢ ДАР СОҲАИ ҒАЛЛАКОРӢ 

1.1. Асоси муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ 

Соҳаи ғаллакорӣ тақрибан ягона донор ва бахши “пул” дар соҳаи 

кишоварзии кишвар буд ва мемонад. Азбаски, истеҳсоли ғалладона асосан аз 

ҷониби хоҷагиҳои калони кишоварзӣ ба роҳ монда шудааст, дар асл ҳеҷ як соҳаи 

кишоварзӣ ба манфиатҳои иқтисодии соҳаҳои дигар, ба мисли соҳаи ғаллакорӣ, 

ки рушди онҳо бо гузашта, ҳозира ва ояндаи онҳо зич ва ҷудонашаванда аст, 

таъсир намерасонад. Дар муносибатҳои бозаргонӣ, иқтисоди ғалладонагиҳо, 

ҳамчун як системаи бисёрфунксионалии мураккаб ва босуръат рушдёбанда, 

одатан метавонад танҳо бо системаи маркетинги самарабахши ғалладона амал 

кунад.  

Бевосита ба манфиатҳои иқтисодии соҳаи ғаллакорӣ, минтақаҳо ва умуман 

давлат таъсир расонида, он ба таври кофӣ эътимоднокии ғалла ва таъмини ғизои 

кишвар, амнияти озуқавории онро муайян мекунад ва ба самаранокии фаъолияти 

бозори ғалла таъсири назаррас мерасонад. 

Гузариш ба муносибатҳои бозорӣ дар бахши аграрии иқтисодиёти 

Тоҷикистон ва дар маҷмӯъ дар соҳаи ғаллакорӣ, оқибатҳои манфиро ба бор овард, 

ки дар коҳиши васеи ҳаҷми истеҳсоли ғалла, кам шудани майдони кишти 

зироатҳои ғалладонагӣ ва паст шудани ҳосилнокии онҳо ба назар мерасид [159, с. 

48-57]. Ин вазъ фаҳмиши сабабҳои кунунӣ ва таҳияи равишҳои методологии 

рушди минбаъдаро талаб мекунад, ки аз зарурати дарки назариявии хусусиятҳои 

ташаккулёбии муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳа, шартҳо ва рушди онҳо бармеояд. 

Бори аввал дар адабиёти иқтисодӣ мафҳуми «муносибатҳои иқтисодӣ» дар 

навиштаҳои К. Маркс ва Ф. Энгелс пайдо шудааст, ки онҳоро пеш аз ҳама ҳамчун 

«манфиатҳои иқтисодӣ» муайян кардааст [177, с.55-58], ки ба он мо маънои 

ангезаҳои объективӣ, ҳавасмандгардонии ба меҳнат марбутбудаи муносибатҳои 

моликият, ки барои қонеъ кардани ниёзҳои мавҷуда ва рушдёбандаи моддии 

ҷомеа, синф, гурӯҳи иҷтимоӣ, коллективӣ ва шахсият нигаронида шудааст. 
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Омӯзиши муфассали андешаҳои бисёр иқтисоддонҳо оид ба мафҳуми 

"муносибатҳои иқтисодӣ" ба мо имконият дод, ки тафсирҳои мухтасари моҳияти 

онҳо дарк намоем. 

Моҳияти муносибатҳои иқтисодӣ дар фаҳмиши илмӣ «бозор» инъикос 

ёфтааст, ки аз як тараф ҳамчун системаи муносибатҳои иқтисодӣ барои табодули 

мол ва хизматрасонӣ дар асоси талабот, пешниҳод, нарх ва муайян кардани ин 

категория иборат аст ва аз тарафи дигар, ҳамчун категорияҳои табиӣ, яъне 

мустақиман хариду фурӯши молҳо ва хизматрасониҳое, ки иштирокчиёни бозор 

анҷом медиҳанд. 

Дар асоси ин фаҳмишҳо бозор дар маҷмӯъ, дар адабиёти иқтисодии ватанӣ 

нуқтаҳои муайян оид ба моҳияти бозори ғалладонагӣ таҳия гардиданд. Як қисми 

муҳаққиқон бозори ғалладонаро танҳо ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои биржавӣ 

дарк мекунанд, ки тавассути он муносибатҳои иқтисодӣ танзим карда шуда, 

хариду фурӯши ғалла ва маҳсулоти коркарди он дар бозор амалӣ мегардад. Онҳо 

бар он ақидаанд, ки бозори ғалла системаи муносибатҳои иқтисодии байни 

истеҳсолкунандагони ғалла ва харидорони он (бозори аввалия) ва 

истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони он (бозори такрорӣ) мебошад [51, с. 

115], дарҷ гардидааст. 

Қисми дигари муҳаққиқон бозори ғалладонаро як консепсияи бисёрҷабҳа 

мешуморанд, ки ҳолати иқтисодӣ, молиявӣ, иҷтимоӣ ва ҳатто маънавӣ дорад. 

Ба муаллифоне, ки ин мубодила доранд нуқтаи назарро ба А. Д.Кудел 

мансуб донистан мумкин аст, ки вай навиштааст: «... бозори ғалладона системаи 

танзими молиявию иқтисодӣ, тиҷоратӣ, қарзӣ, андозӣ, ҳавасмандгардонӣ, 

иҷтимоӣ, маънавӣ, ахлоқӣ, ҳуқуқӣ, ҳолатҳо, амалҳо ва зуҳурот мебошад, ки ба 

қонеъгардонии аҳолӣ бо маҳсулоти нонӣ, нон, нонпазӣ, қаннодӣ ва макарон 

маҳсулоти баландсифат васеъ мусоидат мекунанд [83, с. 24-26]. 

Гурӯҳи сеюми олимон чунин мешуморанд, ки бозори ғалладона бояд як 

намуди фаъолияти хоҷагии ғалладонагӣ дониста шавад, ки ба ғайр аз 

муносибатҳои мубодилаи озод, тамоми муносибатҳои молӣ ва пулиро дар бар 

мегирад, ки тавассути он истеҳсол, фурӯш, истеъмоли ғалладона ва маҳсулоти 
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коркарди он танзим карда мешавад, инчунин муносибатҳои иқтисодӣ байни 

тамоми субъектҳои иштироккунанда ташаккул меёбанд [29, с. 4-13].  

Бо назардошти фикрҳои дар боло зикршуда, метавон гуфт, ки бозори нави 

ғалладона ин системаи муносибатҳои иқтисодӣ оид ба истеҳсол ва фурӯши ғалла 

мебошад, ки ба қонеъ гардонидани талаботи истеъмолкунандагон нигаронида 

шудааст. 

Бозор, ҳамчун тавлидгарӣ муносибатҳои байни истеҳсолкунанда ва 

истеъмолкунанда мебошад, ки як воситаи танзимгари манфиатҳои иқтисодии 

онҳо баромад мекунад. Дар ин ҳолат, муносибатҳои бозаргонӣ системаи сифатан 

нави муносибатҳои иқтисодии байни истеҳсолкунандагони ғалла ва 

истеъмолкунандаи онро муаррифӣ мекунанд, ки ҳар яки онҳо пеш аз ҳама 

манфиатҳои иқтисодии худро пеш мебаранд [87, с. 93-99]. 

Дар шароити иқтисоди маъмурӣ-фармондеҳӣ, ҳангоми банақшагирии 

мутамаркази корхонаҳо аз ҳисоби тақсимоти баробар ба даромадҳо, мушкилоти 

фурӯши маҳсулот ба назар гирифта намешуд, зеро давлат харидори асосии он буд. 

Ба ҷои омӯзиши рафтори истеъмолкунандагон ҳангоми хариди маҳсулот, одатан, 

меъёри истеъмоли намудҳои гуногуни хӯрок бо сатҳи истеҳсоли он муқоиса карда 

мешуд [181, с. 82-103]. 

Воридшавӣ ба бозор барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзии 

Тоҷикистон дар солҳои 90-уми асри гузашта пас аз таҷдиди сохтори соҳаи 

кишоварзӣ ва аз байн бурдани банақшагирии фурӯши маҳсулот ба давлат хотима 

ёфт. Тағйирёбии якбора дар шароити идоракунӣ дар назди онҳо як қатор 

вазифаҳоеро гузошт, ки қаблан дучор нашуда буданд:  

- истеҳсол кардани он намуди маҳсулот, ки ба он талабот ҳаст; 

- ҷойи худро дар бозор ёбед, бидонед, ки маҳсулотро дар куҷо, кай ва ба кӣ 

фурӯхтан мумкин аст; 

- дар бораи рақибон маълумоти объективӣ ва саривақтӣ дошта бошанд; 

- дорои чунин хароҷотҳо, аз ҷумла хароҷоти амалиётӣ бошанд, то даромад 

аз фурӯш онҳоро пӯшонад. 
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Аслан, молистеҳсолкунандагони тоҷик бояд ин муқаррароти ибтидоии 

иқтисоди бозаргониро аз худ кунанд, зеро дар амал онҳо пеш аз ин ҳеҷ гоҳ дучор 

нашуда буданд [186, с. 133-137]. 

Мустақилияти иқтисодии ҳамаи иштирокчиёни бозор, сарфи назар аз 

шакли моликияташон (давлатӣ, коллективӣ ё хусусӣ) ва намудҳои фаъолият, 

масъулияти онҳоро барои натиҷаҳои корашон зиёд мекунад.  

Нишондиҳандаи асосии фаъолияти ҳар як субъекти соҳибкорӣ фоида 

мебошад. Ҳамаи ширкаткунандагон дар бозор нисбат ба ҳамдигар ҳамчун рақиб 

барои зиёд кардани фоида баромад мекунанд, ки онро бо ду роҳ ба даст овардан 

мумкин аст:  

- тавассути афзоиши ҳаҷми воқеии истеҳсолот (фурӯш) ҳангоми нигоҳ 

доштан ё ҳатто паст кардан ва ё баланд бардоштани нарх; 

- ҳангоми нигоҳдорӣ ҳамон ҳаҷми физикии истеҳсол (фурӯш) –и маҳсулот 

ё ҳатто кам кардани онҳо. 

Мавҷудияти рақибон имкон намедиҳад, ки истеҳсолкунанда ба роҳи дуюм 

гузарад, зеро истеҳсолкунандагони дигари дар як бозор фаъолиятнамуда ҳамон як 

маҳсулотро бо ҳамон сифат, вале бо нархи пасттар пешниҳод мекунанд. Ӯ роҳи 

аввал - роҳи афзоишро интихоб мекунад; истеҳсол ва таъминот ва фурӯш, ки дар 

бисёр ҳолатҳо тавассути ворид намудани дастовардҳои пешрафти илмию техникӣ 

ва кам кардани арзиши аслӣ ба даст оварда мешавад. 

Рақобат муносибатҳои байни истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони 

ғалларо, ки ҳар яки онҳо дар бозор манфиатҳои иқтисодӣ ва ҳадафҳои худро 

амалӣ мекунанд, тағйир медиҳад. Ин муносибатҳо шакли рақобатпазирии 

иқтисодиро, ки аз он як механизми ангезанда ба вуҷуд меояд, ки дар натиҷа 

истеҳсолкунанда бинобар вобастагии вай аз истеъмолкунанда маҷбур мешавад, 

ҳаҷм ва сохтори истеҳсоли ғалларо ба талабот ва барои қонеъ кардани эҳтиёҷоти 

худ, яъне барои таъминоти пурраи эҳтиёҷоти иҷтимоӣ равона созад. 

Рушди рақобат дар соҳаи истеҳсоли ғалладона афзоиш ва нигаҳдории он аз 

ҷониби истеҳсолкунандагон дар анборҳои ғалладона низ мусоидат мекунад, ки 

барои татбиқи ҳуқуқи моликияти истеҳсолкунанда ба ғаллаи худ бо интихоби 
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мустақилонаи харидор, вақт, ҷой ва шартҳои фурӯш заминаи моддӣ фароҳам 

меоварад. Ин инчунин имкон медиҳад, ки мавсимияти фаврии фурӯши ғалладона 

пешгирӣ карда шуда, монополияи ғалладона ва болоравии нархҳои он аз ҷониби 

миёнаравон дар бозорҳои маҳаллӣ ва ҷумҳуриявии гандум пешгирӣ карда шавад. 

Аммо, танҳо дар сурати мавҷудияти субъектҳои хоҷагидории мустақил ва аз 

ҷиҳати иқтисодӣ алоҳида бозор имконпазир аст, ки он ҳамчун шакли робитаи 

иқтисодӣ байни онҳо вуҷуд дорад. Шумораи зиёди истеҳсолкунандагони 

ғалладонагӣ ва истеъмолкунандагони он эҳтимолияти монополияи бозори ғалларо 

истисно мекунанд ва татбиқи сиёсати ягонаи иқтисодӣ нисбат ба корхонаҳои ҳама 

шаклҳои моликият ва идоракунӣ барои рақобати солим байни онҳо шароити 

зарурӣ фароҳам меорад ва аз ҳама самараноктаринро муайян мекунад, оварда 

шудааст. 

Ф. Б. Маҳмадиев чунин мешуморад, ки «... ба самаранокии ғалладона дар 

минтақа чунин омилҳо, ба монанди табиӣ, технологӣ, экологӣ, илмӣ-техникӣ, 

ташкилӣ, иқтисодӣ таъсир мерасонанд. Аммо, дар марҳалаи кунунии рушди 

муносибатҳои бозорӣ, таъсири охирин хеле зиёд мешавад. Бо дарназардошти ин 

омилҳо имкон медиҳад, ки системаи нишондиҳандаҳо ва таҳияи тадбирҳо оид ба 

афзоиши истеҳсоли ғалла дида баромада шавад. 

Ташаккули муносибатҳои иқтисодӣ дар бозори ғалла бо назардошти 

таъсири омилҳои гуногун. Ба ин омилҳо дохил мешаванд: табиати 

истеъмолкунанда, табиати истеҳсолкунанда, шакли маркетинги ғалладона ва 

баланд бардоштани рақобатпазирии он барои баҳодиҳии иқтисодии самаранокии 

кишоварзӣ истифода бурда шаванд. 

Унсурҳои муносибатҳои иқтисодӣ нархи маҳсулот, тарифҳо барои 

хизматрасонӣ, шартҳои ҳисоббаробаркунии мутақобила, чораҳои манфиати 

моддӣ ва масъулияти тарафҳо барои уҳдадориҳои қабулшуда мебошанд ва ғайра. 

Ҳамааш дар созишномаҳои байни тарафҳо басташуда, ки нақши онҳо дар 

шароити бозор ба маротиб боло рафтааст, инъикос ёфтааст. Шартномаҳо 

(қарордодҳо) санади асосии ҳуқуқие мебошанд, ки мувофиқати тарафҳоро оид ба 

ҳамаи ин масъалаҳо тасдиқ мекунад [79, c. 344]. 
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Калимаи "шартнома" аҳдномаи бисёрҷонибаи ҳуқуқи шаҳрвандиро ифода 

мекунад, ки далели ҳуқуқӣ буда, муносибатҳои ҳуқуқӣ ва иқтисодиро байни 

тарафҳои шартнома ба вуҷуд меорад ва розигии тарафҳоро барои бархӯрди 

муайян мустаҳкам менамояд [48, c. 159], мебошад. 

Шакли шартномавии муносибатҳои байни иштирокчиёни сершумори 

бозори ғалладона вобаста ба гузариши иқтисодиёт ба муносибатҳои бозаргонӣ, 

тавсеаи каналҳои тақсимоти ғалладона ва имкони фурӯши озоди он аҳамияти 

муҳим пайдо мекунад. 

Аммо, хусусияти фаъолияти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзии ватанӣ 

заифии муносибатҳои шартномавӣ байни иштирокчиёни он ба ҳисоб меравад, ки 

он асосан бо сабабҳои зерин алоқаманд аст: 

дар навбати аввал, муносибатҳои иқтисодӣ метавонанд танҳо дар байни 

сохторҳои аз ҷиҳати молиявӣ устувор, ки заминаи моддию техникии худро 

мустаҳкам кунанд ва маҳсулоти устувор ё рушдёбанда дошта бошанд, метавонанд 

дорои хусусияти устувор ва дарозмуддат бошанд. Азбаски шумораи чунин 

корхонаҳо дар байни корхонаҳои хоҷагии қишлоқ ва коркард кам аст, на 

таъминкунандагон (на истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ) ва на 

истеъмолкунандагони он (нонпазҳо ва дигар) иҷрои шартҳои шартномаро ҳатто 

дар муддати кӯтоҳ кафолат дода наметавонанд.  

Ин имкон намедиҳад, ки: якум дорои роҳнамои боэътимоди истеҳсолӣ 

бошад ва ба фурӯши устувори ғалладона боварӣ дошта бошад ва дуввум ба 

таъминоти кафолатноки ашёи хом ва маркетинги маҳсулоти тайёр эътимод 

надорад; 

дуввум, то ба наздикӣ фарҳанги муносибатҳои шартномавӣ заиф боқӣ 

мондааст: ҳеҷ гуна созишномаҳои меъёрии шартномавӣ мавҷуд нестанд, ки дар 

ҷараёни иҷрои шартнома метавонанд мавзуи баҳс шаванд; амнияти ҳуқуқии 

тарафҳо, ки аз ҷониби иҷро нашудани шартҳои шартнома аз ҷиҳати иқтисодӣ 

зарар дидаанд; системаи суғуртаи транзаксия вуҷуд надорад ва ғайра; 

сеюм, инфрасохтори молиявӣ вуҷуд надорад, ки дастрасии маблағҳоро 

барои қарздиҳӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ таъмин кунад, ки 
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ин шарти зарурии фаъолияти самарабахши он вобаста ба хусусияти мавсимии 

рафтор аст, инчунин барои ҳисоббаробаркуниҳои ҷорӣ роҳандозӣ шавад. 

Бо қабули Кодекси граждании ҶТ дар солҳои 1994-1995 ва ворид намудани 

тағйиру иловаҳои минбаъда аз соли 2003, заминаи ҳуқуқии танзими 

муносибатҳои шартномавӣ дар иқтисодиёти миллӣ, аз ҷумла дар соҳаи 

кишоварзӣ, амалан нав карда шуд. 

Амалия нишон медиҳад, ки имкониятҳои шакли шартномавии танзими 

муносибатҳои иқтисодӣ байни шарикони агробизнес дар робита бо фарқияти 

нархҳои маҳсулоти саноатӣ ва кишоварзӣ, пардохт накардан ва инфрасохтори 

бозаргонӣ пурра истифода намешаванд. Аммо, нақши афзояндаи шартномаҳо 

шарти ҳатмии фаъолияти босамари соҳибкорӣ мебошад [69, c.416], оварда 

шудааст. 

Шаклҳои ташкилии муносибатҳои тақсимотӣ, ки ба чаҳор намуд тақсим 

шудаанд, ба муносибатҳои иқтисодии шарикони бозор таъсири бузург доранд: 

канали мунтазами тақсимот, ки аз як ё якчанд истеҳсолкунандагони мустақил, 

фурӯшандагони яклухт ва чакана иборатанд; системаи уфуқии маркетинг, ки ду ё 

зиёда иштирокчиёни фурӯшро дар асоси муваққатӣ ё доимӣ ё дар шакли ташкили 

як ширкати муштарак барои муттаҳид кардани қувваҳо дар рушди муштараки 

бозор муттаҳид менамояд; системаи амудии маркетинг, ки дар он 

истеҳсолкунандагон, яклухтфурӯшон ва чаканафурӯшон ҳамчун як системаи 

ягона ва системаи бисёрканалии маркетинг амал мекунанд, ки як намуди омехтаи 

маркетинг мебошад. Ин системаҳои маркетингӣ инчунин бо шартҳои шартномавӣ 

ташаккул ёфта, дар шакли ассотсиатсияҳо, кооперативҳо, корпоратсияҳо, 

ширкатҳо ва ғайра пайдо мешаванд. Иштирок накардан дар ин системаҳо кори 

ихтиёрии ҳар як иштирокчии алоҳидаи бозори ғалладона аст [9, c.97]. Ташаккули 

системаҳои гуногуни маркетинг ба баланд бардоштани самаранокии каналҳои 

тақсимоти маҳсулоти кишоварзӣ, аз ҷумла ғалладонагиҳо ва маҳсулоти коркарди 

он тавассути бартараф кардани алоқаҳои нолозими миёнаравӣ, кам кардани 

талафот, беҳтар кардани сифати маҳсулот, истифодаи пурраи таҷҳизоти савдо, 

анбор, таҷҳизот, дастгоҳҳои коркард ва ғайра оварда мерасонад.  
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Дар Тоҷикистон, дар баробари ҷиҳатҳои мусбати ташаккули системаҳои 

маркетинг, инчунин манфии марбут ба системаҳои амудии маркетинг ҳастанд, ки 

аз ҳисоби сармоягузории ширкатҳое, ки ба комплекси агросаноатӣ шомил 

нестанд, ташаккул меёбанд. Ин ҷанбаҳои манфӣ аксар вақт бо тақсимоти 

одилонаи моликият, замин ва ҳуқуқҳои қонунии истеҳсолкунандагони кишоварзӣ 

алоқаманданд. Ҳамаи ин таҳкими назорати давлатии зиддимонополиро муайян 

мекунад, инчунин зарурати истифодаи чораҳоеро, ки барои ҳифзи 

истеҳсолкунандагони кишоварзӣ нигаронида шудаанд, муайян мекунад, навишта 

шудааст. 

Тағйироти ташкилӣ зарурати барқарор кардани савдои биржаро дар ғалла 

дар бар мегирад, ки имкон медиҳад сатҳи объективии нархи бозории ғалла ва 

маҳсулоти ғалладона муайян карда шавад; 

сатҳи фаъолонаи нархи бозории маҳсулоти ғалладона ва таъмини 

шаффофияти он, стандартикунонии шартномаҳо ва аз ин рӯ беҳтар кардани 

сифати маҳсулот ва боз ҳам наздиктар кардани нархи фурӯш, кам кардани хавфи 

иштирокчиён дар муомилот тавассути суғуртаи нархҳо, қарордодҳои фючерсӣ ва 

ғайра. 

Нархҳо дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва бахусус бозори ғалла нақши муҳим 

доранд. Самаранокии иқтисодии истеҳсолот, тавлиди васеъ, такмил ва 

ҳавасмандгардонии моддии меҳнат, таносуби оқилонаи таносубҳо дар рушди 

соҳаҳои иқтисодиёт аз сатҳи нархҳо вобастаанд. 

Нобаробарии бузург дар нархҳои амудӣ ва тафриқаи беасоси уфуқии 

иқтисодиёт тасвири васеъ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад. Нархҳо ҳамчун ифодаи 

пулии арзиш вазифаҳои зеринро иҷро мекунанд: баҳисобгирӣ ва андозагирии 

хароҷот, нигоҳ доштани таносуб ва тавозун дар иқтисодиёт, ҳавасмандкунии 

истеҳсол ва фурӯши маҳсулот, таҳияи фишангҳои иқтисодии тақсимоти 

маҳсулоти холис ба манфиати муътадил сохтани истеҳсолот ва тезонидани 

гузариш ба бозор ва фишанги дастрасии молистеҳсолкунандагон ба бозори 

ҷаҳонӣ мебошад [214, c. 5-10]. 
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Шарти зарурии фаъолияти устувори бозори ғалла ин мавҷудияти 

инфрасохтори хуб рушдёфтаи истеҳсолӣ ва бозор мебошад. Ба он ташкилотҳои 

савдо ва миёнаравӣ бо заминаи моддию техникии нигоҳдорӣ, интиқол ва фурӯши 

маҳсулот, инчунин сохторҳои хизматрасонӣ (ширкатҳои суғурта ва молиявӣ, 

бонкҳо, хадамоти иттилоотӣ ва машваратӣ) дохил мешаванд.  

Ташаккули инфрасохтор вақти муайян ва хароҷоти калони моддӣ ва 

пулиро талаб мекунад, ки қисми зиёди онҳо дар кишварҳои Ғарб масъулияти 

давлат мебошанд, навишта шудааст [61, c. 31]. 

Дар дастгирии инфрасохтории бозори ғалладона бандҳои 

институтсионалии масъалаҳо, ки таҳия ва қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

танзими қоидаҳои рафторро барои ҳамаи иштирокчиёни амалиёти савдо дар бар 

мегиранд, нақши муҳим доранд. Онҳо бояд ба ҳимояи манфиатҳои иштирокчиён, 

таҳкими интизоми шартномавӣ, аз байн бурдани монополизм, рафъи ҳама гуна 

маҳдудиятҳо дар ҷараёни фурӯши ғалла дар кишвар ва ғайра равона карда шаванд 

[69, c. 416]. 

Мавҷудияти миқдори зарурии нуқтаҳои қабулкунандаи ғалла имкон 

медиҳад, ки захираҳои гандум ва маҳсулоти ғалладона, захиравӣ ва дигар намуди 

захираҳоро фароҳам оваред; борбардорӣ ва борфарорӣ ва воситаҳои нақлиёт, 

воситаҳои вазн - интиқолдиҳии байниминтақавӣ; ширкатҳои суғурта ва 

хизматрасониҳои бонкӣ - ҳамаи иштирокчиёни бозорро аз намудҳои гуногуни 

хавфҳо суғурта карда, ба намудҳои корҳои мавсимӣ қарз медиҳанд; марказҳои 

иттилоотӣ - таҳлилӣ, маркетингӣ ва таблиғотӣ (агентиҳо) - ба иштирокчиёни 

бозор дар вазъияти ба вуҷуд омада ва пешгӯишаванда дар ин самт нигаронида 

шаванд ва ба онҳо дар пешбурди маҳсулот дар бозор мусоидат кунанд. Ҳамаи 

инҳо ба андозаи муайян устувории таносуби байнисоҳавӣ ва байниминтақавӣ, 

вақти савдо, андозаи талафоти маҳсулоти истеҳсолшударо муайян мекунад [80, 

c.208]. 

Тақрибан дар тамоми ҷаҳон, маҳсулоти кишоварзӣ дар зери хатар як 

раванди табиӣ мебошад. Таснифоти гуногуни хатарҳо маълуманд, аммо дар амал, 
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ҳамаи намудҳо бо ҳам зич алоқаманданд ва фарқ кардан аз байни онҳо хеле 

мушкил аст [106, c. 35]. 

Хатарҳоро мувофиқи меъёрҳои гуногун, ки ба объектҳое, ки фаъолияти 

саноатии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ равона карда шудааст, тасниф 

кардан мумкин аст (расми 1.1.1).  

 

 

 

Расми 1.1.1. -  Намудҳои асосии хавфҳо дар хоҷагии ғаллакор 

Манбаъ: Аз ҷониби муаллиф дар асоси омӯзиши адабиёти илмӣ ва методӣ таҳия карда 

шудааст. 

 

Намудҳои асосии хавфҳое, ки дар хоҷагии ғалладонагӣ дучор меоянд, дар 

расми 1.1.1. нишон дода шудааст. Мувофиқи ин таснифот хавфҳои зарар ба ҳаёт 

ва саломатии шаҳрвандон ва хавфҳои амволиро муайян кардан мумкин аст, ки дар 

байни онҳо хавфҳои масъулияти шаҳрвандӣ ҷойгоҳи махсус доранд. Дар байни 

муҳимтарин намудҳои хатарҳои саноатӣ ва тиҷоратӣ мебошанд. Хатари истеҳсолӣ 
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бо истеҳсол ва фурӯши маҳсулот алоқаманд аст. Қариб ҳамаи хатарҳои истеҳсоли 

ғалладона ба истеҳсолот алоқаманданд. Ин намуди хавф тавассути омилҳои зерин 

ба вуҷуд меояд: кам шудани ҳаҷми банақшагирифтаи истеҳсоли ғалла аз ҳисоби 

кам шудани ҳосилнокии меҳнат, аз кор мондани таҷҳизот ё истифодаи самараноки 

иқтидорҳои мавҷуда, талафи вақти корӣ ва набудани миқдори зарурии ашё; 

пастравии нарх, ки дар натиҷаи он номусоид дар вазъи бозор, коҳиш ёфтани 

талабот ё маҳсулоти пастсифат, фурӯши он ба нақша гирифта шуда буд; афзоиши 

хароҷоти моддӣ аз ҳисоби истифодаи аз ҳад зиёди ашё, мавод, сӯзишворӣ, 

энергия; Талафот дар шакли ҷарима, талафоти табиӣ, инчунин офатҳои табиӣ ва 

ғайра низ имконпазиранд.Дар ҷараёни фурӯши ғалла хавфи тиҷоратӣ ба миён 

меояд. Омилҳои муҳимтарин, ки бояд ҳангоми арзёбӣ ба инобат гирифта шаванд, 

инҳоянд: пастравии нарх ва ҳаҷми фурӯш; гум шудан ё паст шудани сифати ғалла; 

барзиёдии хароҷоти тақсимот аз хароҷоти банақшагирифта. Дар байни сабабҳои 

эҳтимолӣ метавонад пардохтҳои ғайричашмдошт, ҷаримаҳо ва дигар хароҷоти 

шабеҳ бошанд. Аз ин рӯ, ба манфиати иқтисодии истеҳсолкунандаи маҳсулоти 

кишоварзӣ кам кардани ҳар як хатарро бо истифодаи оптималӣ бояд ба ҳадди ақал 

расонад. 

Намудҳои хавфҳо дар хоҷагии ғаллакор аз рӯи дараҷаи хатар. 

Намудҳои хатарҳо 

- Хатарҳои табиӣ. 

Мундариҷаи хатар 

- Дар хушкӣ, обхезӣ, жола, боришоти зиёд, тундбодҳо ва ғайра. 

- хатарҳои биологӣ; 

- маркетинг, хавфҳои нарх; 

- хатарҳои молиявӣ; 

- хатарҳои технологӣ; 

- хатарҳои экологӣ; 

- хатарҳои марбут ба омили инсонӣ; 

- марг аз зараррасонҳо ва касалиҳо; 

- баҳои нокифояи хатар дар бозори ғалла, тамоюли нархи хариди ғалла; 
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- напардохтани қарз ва вайрон кардани уҳдадориҳои тарафҳо; 

- фарсудашавии воситаҳои асосӣ, ғайриимкон будани ба даст овардани 

технологияҳои муосир, вайрон кардани стандартҳои технологӣ; 

- садамаҳо, ифлос кардани захираҳои табиӣ бо моддаҳои зараровар 

тавассути нуриҳо, таҷҳизоти муҳофизатӣ; 

- тахассуси нокифоя, саломатии кормандон, кумакпулиҳои иҷтимоӣ. 

Кор дар ин самт бояд дар ду марҳала анҷом дода шавад - арзёбии хатар ва 

идоракунии хавфҳо мебошад [106, c. 35-39]. 

Илова ба рақобат, нархҳо, инфрасохтор ва хатарҳо, танзими давлатӣ ҷузъи 

таркибии фаъолияти самараноки бозори ғалла мебошад. Вазифаи асосии он аз 

фароҳам овардани чунин муҳити иқтисодӣ иборат аст, ки сатҳи эҳтиёҷоти 

миллиро ҳам аз ҷиҳати истеҳсоли ғалладона ва ҳам самарабахшии он таъмин 

кунад. 

Ҳамзамон, дар шароити нави иқтисодӣ танзими давлатӣ бояд аз усулҳои 

қаблии маъмурӣ-фармондеҳии идоракунии комплекси агросаноатӣ ва бахшҳои он 

фарқ кунад ва ба принсипҳои сифатан наве, ки ба муносибатҳои бозорӣ 

мувофиқанд, асос ёбад. Азбаски бозор системаи худтанзимкуниро дар моҳияти 

иқтисодии худ қарор медиҳад, вазифаи асосии давлат фароҳам овардани муҳити 

иқтисодӣ дар бозор мебошад, ки ба вай барои баланд бардоштани иқтидори 

худтанзимкунӣ имкон фароҳам меорад. 

Ҳадафи асосии танзими давлатии бозори ғалла ҳимояи манфиатҳои 

иқтисодии истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон бо афзалияти манфиатҳои 

охирин, яъне аҳолӣ ва чорводорӣ, ки истеъмолкунандагони гандум ва маҳсулоти 

коркарди он, инчунин хоҷагии ғаллакор, ҳамчун истеъмолкунандаи маҳсулоти 

саноатӣ ва ғайра хизматрасонӣ мебошанд. Ба ибораи дигар, ҳалли мушкилоти 

пурра қонеъ кардани талаботи кишвар ба ғалла вазифаи давлат аст. Фароҳам 

овардани шароити мусоид барои истеҳсолкунандагони он мутобиқи қобилияти 

пардохтпазирии онҳо имкон медиҳад, ки миқдор ва навъҳои мувофиқ ба талабот 

ва барои истеъмолкунандагон ғалла истеҳсол кунанд [182].  
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Дар шароити муносибатҳои бозаргонӣ фишангҳои асосии давлат дар роҳи 

ноил шудан ба ҳадафҳои он иқтисодиёт мебошанд: нархҳо, меъёрҳои кредитӣ, 

фоизи бонкҳо, кумакҳо ва ҷубронҳо, субсидияҳо, татбиқи андозҳо ва имтиёзҳои 

андозӣ, ҷаримаҳо ва ғайра. Ҳамзамон, амалиёти содиротӣ-воридотӣ ва хариду 

фурӯш дар бозори дохилӣ, инчунин тавассути фаъолияти назоратӣ ва назоратӣ 

онҳо бояд ҳатмӣ ва қатъӣ бошанд ба чорабиниҳои маъмурӣ ва ташкилӣ мубаддал 

мегардад, ки тавассути системаи стандартизатсия ва сертификатсия, базаи 

меъёрию ҳуқуқӣ, ташкили хадамоти давлатии оморӣ ва иттилоотӣ, квотаҳо ва 

иҷозатномадиҳӣ амалӣ карда мешаванд.  

Ба гуфтаи Ф.Б. Маҳмадиев, “... дастгирии давлатии мақомоти минтақавӣ 

оид ба рушди инфрасохтори минтақавии ғалладона чунин аст: 

- рушди инфрасохтори минтақа; 

- таъсири фазои сармоягузорӣ; 

- ҳавасмандгардонии рушди инноватсионӣ; 

- нигоҳ доштани ҳамкорӣ дар минтақа; 

- такмили заминаи қонунгузорӣ. 

Инчунин сиёсати давлат дар соҳаи истеҳсол, фурӯш ва истифодаи 

ғалладона бояд ба як заминаи қонунгузорӣ ва дигар меъёрҳои ҳуқуқии таҳияшуда 

асос ёбанд, ки ҳам рафтори давлатро дар бозор ва иштирокчиёни бозори 

ғалладона танзим намояд [80, c. 85]. 

 

1.2. Хусусиятҳои ташаккули муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи 

ғаллакорӣ 

 

Бозори озуқаворӣ, ки дар кишвар ба вуҷуд омадааст, як системаи қисмҳои 

ба ҳам алоқаманди - бозорҳои ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ (маҳаллӣ) мебошад. 

Дар шароити афзоиш ёфтани истиқлолияти иқтисодӣ ва масъулияти 

мақомоти намояндагӣ ва иҷроияи маҳаллӣ барои таъмини аҳолии қаламрав, 

аҳамияти бозорҳои минтақавии озуқаворӣ хеле меафзояд [215, c. 249-253]. 

Бозори минтақавии ғалла аз системаи мураккаби иқтисодии рушдёбандаи 

иқтисодӣ иборат аст, ки дар ҳудуди қаламрави муайян амал мекунад ва дар он 
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системаи муносибатҳои иқтисодӣ ва вобастагӣ байни субъектҳои хоҷагидории 

бозор бо назардошти хусусиятҳои минтақавии рушди иқтисодӣ амалӣ карда 

мешавад. 

Ҳамзамон, бозори минтақавӣ як қисми бозори миллии ғалладона мебошад, 

ки мутобиқи талаботи умумии рушди иқтисодиёти Тоҷикистон фаъолият 

мекунад. 

Фаъолияти бозори минтақавии ғалладона мисли дигар системаҳои 

мураккаби иқтисодӣ, аз тағйирот дар бисёр омилҳо вобаста аст, ки ба рушди он 

мустақим ё ғайримустақим таъсир мерасонанд.  

Танҳо дар бозори софи рақобат механизмҳои танзими бозорӣ вуҷуд 

доранд: нархи бозор, таносуби талабот ва пешниҳод, рақобат байни 

иштирокчиёни бозор мебошад [71, c. 8-10; 114, c.238]. 

Бозори минтақавии ғалла, бар хилофи бозори миллӣ, дорои хусусиятҳои 

зерин мебошад: 

- ҳамчун зерсистемаи бозори миллии ғалла, бозори минтақавӣ ҳамчун 

қисми ҷудонашавандаи он ҳисобида мешавад; 

- фаъолияти бозори минтақавӣ бештар ба омилҳои хок-иқлимӣ ва 

иқтисодии минтақа ва хусусиятҳои рушди иқтисоди ғаллаи он вобаста аст; 

- сохтори талабот барои муқаррар кардани анъанаҳои озуқавории аҳолии 

минтақа, сатҳи рушди чорводорӣ ва мавҷудияти корхонаҳои коркарди ғалладона; 

 - мавқеи ҷуғрофии минтақа дар робита ба минтақаҳои асосии ғалладона 

мавҷудияти роҳҳои нақлиёти коммуникатсия сатҳи рушди робитаҳои 

байниминтақавии ғалларо муайян мекунад. 

Аз омилҳое, ки ба шароити бозор таъсир мерасонанд, пешниҳод ва талабот 

мавҷуданд. Талабот ба маҳсулоти озуқаворӣ на танҳо аз ниёзҳои онҳо вобаста аст, 

балки аз мавҷудияти маблағҳои муштариён, ки метавонанд барои хариди онҳо 

сарф шаванд, муайян карда мешавад. 

Дар китоби дарсии «Маркетинг» параграфи маркетинг дар комплекси 

агросаноатии Тоҷикистон, ки муаллифаш Базаров Ш.Ш. мебошад, чунин тавсиф 
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мешавад: "... ба бозор ҷорӣ кардани ниёзҳои муайяни пардохт, ки метавонанд дар 

ҳузури пешниҳоди маҳсулот қонеъ гарданд" [38, c. 342-350] навишта шудааст. 

В.П. Хлусов чунин тафсири талаботро ба шакли иҷтимоии зуҳури талабот 

ба молҳои гуногун дар бозор ва талаботи пардохтпазирро ба "... миқдори молҳое, 

ки талабот бо нархҳои афзалиятноки бозор пешниҳод карда мешавад" мансуб 

медонад [155, c. 160]. 

БОЗОРИ МИНТАҚАВИИ ҒАЛЛА 
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алоқамандро дар назар дорад, ки барои гузаштан ба ҳолати баландтар ва нави 

сифат шароит фароҳам меоранд ва ба ноил шудан ба тавозуни нисбии талабот ва 

пешниҳоди ғалладона дар бозор дар ҳар вақти сол мусоидат мекунанд, баробарии 

иқтисодӣ барои ҳамаи иштирокчиёни бозор, таъмини истиқлолияти ғаллаи 

кишвар. Истифодаи принсипҳо ва усулҳои маркетинг раванди бозорро ба фасеҳ 

табдил медиҳанд, ки ба талаботи истеъмолкунандагон ва тағйиротҳои он 

нигаронида шуда, сатҳи даромади истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ 

нигоҳ дошта мешавад, фондҳои давлатии озуқаворӣ ва захиравӣ дар ҳаҷми зарурӣ 

ташкил карда мешаванд ва таъминоти ғалладона ва озуқавории кишвар боэътимод 

таъмин карда мешавад». 

Бо муқоисаи андешаҳои муаллифони мухталиф оид ба моҳияти консепсияи 

талабот ба гандум, ба хулоса омада метавонем, ки талаботро ба гандум танҳо аз 

нуқтаи назари пардохтпазирии истеъмолкунандагон наметавон баррасӣ кард. 

Он бояд эҳтиёҷоти дохилии танзимшавандаи онро, ки дар асоси 

стандартҳои аз ҷиҳати илмӣ асосноки истеъмоли озуқаворӣ ва меъёри хароҷоти 

ашёи ғалладона барои истеҳсоли воҳиди маҳсулоти ниҳоӣ дар ин давра қабул 

карда шудааст, тавсиф кунад. 

Қонуни талабот дар он аст, ки чӣ қадаре ки маҳсулоти фурӯхташаванда 

зиёд бошад, ҳамон қадар нархи таъиншуда бояд барои ёфтани фурӯш камтар 

бошад. Ба ибораи дигар, миқдори маҳсулоте, ки ба онҳо талабот пешниҳод 

мешавад бо коҳиши нарх меафзояд ва бо афзоиши он кам мешавад. Ғайр аз он, 

ҳангоми баланд шудани нархҳо пешниҳод тамоюли афзоиш дорад ва 

истеҳсолкунандагони молҳо барои тавлид ва фурӯши миқдори бештари маҳсулот 

ҳавасмандӣ доранд. Дар вазъияте, ки талабот ба пешниҳод баробар аст, дар бозор 

нархҳои мувозинат муқаррар карда мешавад, ки дараҷаи он бо хароҷоти иҷтимоии 

меҳнат дар шароити миёнаи истеҳсол муайян карда мешавад. Бо вуҷуди ин, чунин 

ҳолат ҳатто дар кишварҳои дорои бозори устувори гандум ба назар мерасад. 

Одатан, талаботи бозор нисбат ба пешниҳод камтар ё болотар аст. 

Пешниҳод дар бозори минтақавии ғалладона маҷмӯи маҳсулоти ғалладона, 

ки онро бо нархи муайян ба фурӯш баровардан мумкин аст, аз ҷумла ғаллаи 
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ватанӣ, дигар минтақаҳо ва кишварҳои хориҷӣ воридшаванда мебошад [77, c. 

179]. 

Агар талабот нисбат ба пешниҳод камтар бошад, пас нархи бозор аз рӯи 

шароити истеҳсолот танзим карда мешавад, ки ба беҳтаринҳо наздик мешаванд, 

яъне коҳиш меёбанд. Истеҳсолкунандагони мол дар фуруши маҳсулоти худ 

душвориҳоро ҳис мекунанд, ки онҳоро водор месозад то рақобатпазирии худро 

тавассути кам кардани хароҷот ва мутамарказ намудани истеҳсолот дар 

минтақаҳо бо сатҳи ҳадди худ баланд бардоранд.  

Дар ин ҳолат муносибатҳои молӣ ва пулӣ мувофиқи моделҳои бозори 

муассир фаъолият мекунанд. 

Агар талабот нисбат ба пешниҳод баландтар бошад, пас шартҳои бозор бо 

шартҳое танзим карда мешаванд, ки ба бадтар наздиканд ва он боло меравад. 

Таҳвилгари маҳсулот имкон дорад нархи монополистии баланд муқаррар кунад, 

фоидаи калон ба даст орад, вай барои зиёд кардани ҳаҷми истеҳсолот ҳавасмандӣ 

дорад. Аммо, дар маҷмӯъ, самаранокии муносибатҳои бозорӣ коҳиш хоҳад ёфт 

[225, c. 249-253]. 

Талабот ва пешниҳодот ба маҳсулоти ғалладона дар зери таъсири омилҳои 

гуногун, ки метавонанд зиёд ё кам шаванд, фарқ мекунанд. Ғайр аз он, ташаккули 

талабот ба ғалладонагиҳо як қатор хусусиятҳои хоси худро дорад, ки шомили 

онҳо мебошанд: 

- дар соҳаи муомилоти мол ҳаҷми пурраи ғаллаи истеҳсолшударо ба даст 

намеорад, як қисми он барои истеъмолкунандагони хоҷагиҳои деҳқонӣ боқӣ 

мемонад: тухмӣ, хӯроки чорво, ғаллаи озуқа; 

-таъминоти солонаи ғалла дар як қатор минтақаҳои истеҳсоли он таҳти 

таъсири бевоситаи омили идорашаванда ба монанди обу ҳаво, ки ба тағйири 

якбораи ҳосили умумии ғалладона оварда мерасонад; 

- ноустуворӣ ва мавсимӣ дар таъмини ҳаҷми ғалла бо назардошти 

муътадил ва нисбатан дар давоми сол талабот ба маҳсулоти нон ташкили 

захираҳои ғалладонаро талаб мекунанд; 



30 

- номутобиқатӣ байни сатҳи истеҳсол ва истеъмоли ғалладона ва 

маҳсулоти ғалладона ба ҳар сари аҳолӣ дар минтақаҳои кишвар, инчунин 

хусусияти маҳалли парвариши намудҳои алоҳидаи зироатҳои ғалладона, 

интиқоли ғалла ва маҳсулоти коркарди онро талаб мекунад; 

- талабот ба ғаллаи озуқа аз талабот ба маҳсулоти хӯроквории ҳайвонот 

(гӯшт, шир, тухм) гирифта мешавад ва бавосита тавассути талабот ба хӯроки 

чорво зоҳир мешавад; 

- ҳангоми тағйир ёфтани нарх ё сатҳи даромади истеъмолкунандагон, 

тағйирпазирии талабот ба маҳсулоти нонӣ нисбат ба талабот ба маҳсулоти гӯштӣ, 

шир, тухм хеле паст аст. 

Бо мақсади роҳ надодан ба тағйироти назаррас ба устувории фазои бозор 

дар таносуби талабот ва пешниҳод дар бозори ғалла, ки истеҳсол ва фурӯши 

ғалладонаро зери хатар мегузорад, бояд аз ҷониби давлат танзим карда шавад. 

Самти танзим аз вазъи кунунии таъминоти ғаллаи кишвар ва минтақаҳо вобаста 

аст, аз ҷумла, ҳадафи рушди истеҳсоли ғалладона ва дигар омилҳои табиати 

дохилию хориҷӣ. Бо барзиёдии ғалла танзими афзоиши талабот ва афзоиши 

пешниҳодро таъмин менамояд. 

Захираи назарраси афзоиши талабот танзими занҷири нархҳо дар тамоми 

давраи истеҳсолӣ ва технологӣ аз истеҳсол то фурӯши маҳсулоти ниҳоӣ мебошад. 

Ин самт чораҳои ташкилию иқтисодӣ, маъмурӣ ва нигоҳ доштани робитаи байни 

харид, нархи яклухт ва чаканаро дар бар мегирад [48, c.159]. Аз ин рӯ, ташаккули 

нархҳои бозаргонии гандум мавҷудияти системаи маркетингии хуб ба роҳ монда 

ва рушдёфтаро тақозо мекунад. 

Дар адабиёти иқтисодии дохилӣ мафҳумҳои гуногуни "маркетинг" дода 

шудаанд. Ба маънои васеъ, фурӯш бояд мафҳуми тартиби пешбурди маҳсулоти 

тайёр ба бозор (тавлид кардани талабот, қабул ва коркард, ҷамъоварӣ ва 

омодасозии маҳсулот барои интиқол ба муштариён, интиқоли маҳсулот ба 

нақлиёт ва интиқол ба нуқтаи фурӯш ё таъинот) ва ташкили нуқтаҳои 

аҳолинишин барои он. 
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Ҳадафи асосии фурӯш ин дарк кардани манфиати иқтисодии 

истеҳсолкунанда (ба даст овардани фоидаи соҳибкорӣ) дар заминаи қонеъ 

кардани талаботи пардохтпазирии истеъмолкунандагон мебошад [166, c. 5]. 

Рушди маркетинг аҳамияти калон дорад. Маркетинги бозори минтақавӣ 

метавонад ҳамчун ҳалқаи ҳалкунанда байни истеҳсолкунандагони гандум ва 

истеъмолкунандагони он баррасӣ шавад. Маркетинги бозори минтақавӣ системаи 

ташкили истеҳсол ва фурӯши ғалладона мебошад, ки ба кам кардани 

номутобиқатӣ байни талабот ва пешниҳод ва ба даст овардани фоидаи максималӣ 

аз ҷониби субъектҳои хоҷагидорӣ нигаронида шудааст. Принсипҳои асосии 

маркетинг аз инҳо иборатанд: 

- системае, ки татбиқро дар бозори ғалладона тамоми маҷмӯи фаъолияти 

маркетингӣ дар бар мегирад, на алоҳида; 

- фарқият, яъне бо назардошти хусусиятҳои табиӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ-

демографӣ ва дигар минтақа, инчунин истеҳсолкунандагони маҳсулоти ғалладона, 

фурӯшандагон ва харидорони гандум; 

- ба ҳадаф тобеъ кардани фаъолияти маркетингӣ - қонеъ сохтани ниёзҳои 

минтақавӣ ба маҳсулоти ғалладона [80, c. 208]. 

Аммо, дар Тоҷикистон чунин система танҳо ташаккул ёфта истодааст ва 

молистеҳсолкунандагони деҳот то ҳол ба шароити иқтисодии бозор мутобиқ шуда 

истодаанд. Оқибати ин коҳишёбии устувори истеҳсоли ғалла мебошад, ки ба паст 

шудани сатҳи даромаднокии он ҳамроҳ мешавад. Бо сабабҳои объективӣ ба 

мувозинати талабот ва пешниҳод ноил гардидан душвор аст, 

истеҳсолкунандагони гандуми тиҷоратӣ дар фурӯши маҳсулоти худ ҳамеша 

душворӣ мекашанд. Мутобиқсозии онҳо ба шароити иқтисодии бозорӣ тавассути 

паст шудани мутлақ ва нисбии даромаднокии ҷорикунии соҳаи ғалладона ба амал 

меояд. 

Мутобиқи сохтори истеҳсоли ғалладона ба талаботи мушаххас ва 

мухталиф ба гандум тавассути ба роҳ мондани робитаҳои мустақим байни 

истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагони он ба даст оварда мешавад.  
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Ин муносибатҳо метавонанд шакли шартномаҳои дарозмуддат оид ба 

таҳвили ғалла барои эҳтиёҷоти давлатӣ, бастани созишномаҳои дарозмуддати 

байнидавлатӣ ва минтақавӣ, таъсиси иттиҳодияҳои муттаҳидшудаи намудҳои 

амудӣ ва уфуқӣ бо марҳалаҳои гуногуни сикли технологӣ, инчунин бастани 

созишномаҳои мустақим байни истеҳсолкунандагон ва корхонаҳои коркарди 

ғалла ва дигар субъектҳои хоҷагидории бозори ғалладона бошанд. 

Рушди робитаҳои мустақим маркетинги ғалла тавассути миёнаравонро 

истисно намекунад. Ин хусусан ба савдои яклухт, ки дар сатҳҳои минтақавӣ ва 

байнидавлатӣ амалӣ мешавад, дуруст мебошад. Фаъолияти миёнаравон шумораи 

тамоси мустақимро бо истеъмолкунандагон барои истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ кам мекунад, ёфтани фурӯшанда ва харидор интиқоли 

ғалларо ба истеъмолкунанда суръат мебахшад. Аммо, ин шакли маркетинг бояд 

ба тариқи мутамарказ сурат гирад, ки азнавсозии ҳатмии савдои дохилии 

ғалладонаро талаб мекунад. Ғайр аз он, дар минтақаҳои асосии истеҳсол ва 

истеъмоли ғалла биржаҳои махсуси ғалладона бояд фаъолият кунанд ва 

фаъолияти онҳо пеш аз ҳама ба рушди савдои форвардӣ ва фючерсӣ равона карда 

шавад [192, с. 475]. 

Давлат бояд ба ин раванд тавассути фароҳам овардани шароити мусоиди 

фурӯши ғалладона ҳангоми фурӯши он ба фонди ҷумҳуриявӣ мусоидат намояд, 

ташкили иттиҳодияҳои ҳамгирошударо тавассути таъмини низоми имтиёзноки 

андоз ё дастрасӣ ба захираҳои кредитӣ ва ғайра ҳавасманд кунад.  

Густариши назарраси функсияҳои минтақаҳо дар таъмини ғалладонагиҳо 

зарурати ташкили сохторҳои марбутаро тақозо менамояд, ки қодиранд ҳалли 

мушкилоти бунёдро ба уҳда гиранд: 

- озод кардан аз андози замин аз зироатҳои хушсифат ва навъҳои қавӣ, 

ҷуворимакка, лӯбиёгиҳо ё зиёд кардани майдони кишти онҳо; 

- пардохти субсидия барои ҳар як гектар аз кишти зироатҳои ғалладонаи 

зикршуда то сатҳи соли гузашта ё андозаи миёнаи онҳо дар 3-5 соли охир; 

- ҷубронпулии дуҷонибаи хароҷот барои хариди тухмӣ, ҷорӣ намудани 

нуриҳои минералӣ ва ғайра. 
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Ҳамин тариқ, вазифаи аввалиндараҷаи мақомоти минтақа таҳия намудани 

қоидаҳои умумӣ оид ба фаъолияти бозори минтақавии ғалладона мебошад, ки дар 

заминаи он системаи муассири тақсими ғалла ва маҳсулоти ғалладона ба вуҷуд 

оварда мешавад ва ба ин васила талаботи аҳолиро ба маҳсулоти озуқаворӣ аз 

ҳисоби молҳои озуқаворӣ пурра таъмин менамояд.  

  

 1.3. Таҷрибаи хориҷии танзими муносибатҳои иқтисодии соҳаи 

ғаллакорӣ 

Дар робита ба гузариши иқтисоди ватании ғалладона ба омӯзиши таҷрибаи 

танзими муносибатҳои иқтисодии ин соҳа дар ИМА, Канада, кишварҳои ИА, 

Россия ва Қазоқистон, ки бузургтарин содиркунандагони ғалла дар бозори ҷаҳонӣ 

мебошанд, қобили таваҷҷуҳ аст. Ҳадафи асосии чунин танзим, пеш аз ҳама, 

мунтазам нигоҳ доштани ҳолати муътадили механизми бозорӣ дар ин соҳа ва кам 

кардани оқибатҳои манфии иҷтимоию иқтисодии фаъолияти он барои хоҷагиҳои 

фермерӣ дар шароити номусоидии бозор мебошад. 

Дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдёфта, хоҷагиҳои ғаллакор ҳамчун 

як соҳаи стратегӣ дониста мешавад, ки нисбат ба он сиёсати протексионистӣ 

бурда мешавад, ки асосан аз дастгирии даромадҳои фермерҳо иборат аст, ки 

асосан тавассути кафолати фурӯши ғалла бо нархе, ки имконияти 

такрористеҳсоли дарозро таъмин мекунад, инчунин дар мусоидат ба рушди 

инфраструктураи саноатӣ ва бозор. 

Масалан, ИМА кишварест, ки дар он солҳои дароз чораҳои гуногуни 

дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони кишоварзӣ таҳия шудаанд ва дар онҷо 

дастгирии давлатии хоҷагиҳои деҳқонӣ тавассути барномаҳои федералӣ, ки барои 

татбиқи он маблағҳои калони буҷет ҷудо карда мешаванд, амалӣ карда мешавад. 

Агар онҳо дар ин барномаҳо ширкат варзанд ва шартҳои онҳоро иҷро кунанд 

(асосан маҳдудияти истифодаи замин, истеҳсоли ғалладона, пардохтҳои иловагӣ), 

фермерон ба субсидияҳо ва қарзҳое, ки маҳсулоти онҳо таъмин кардааст, дастрасӣ 

пайдо мекунанд. Барномаҳои федералӣ 88% майдони кишти гандумро, 91 - 

ғалладони хӯроки чорво ва 95% - кишти шолиро фаро мегиранд. Барномаҳои 

асосӣ дар соҳаи ғаллакорӣ инҳоянд:  
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- "Гандум", "Ҷуворимакка", "Райс" (шолӣ);  

- Барномаи эҳтиётии хоҷагиҳо;  

- Барномаҳои пешбурди содироти ғалладона. 

Деҳқон дар ин барномаҳо иштирок намуда, шартҳои барнома оид ба кам 

кардани майдони кишт ва ҳифзи заминро риоя кунанд [45, c.49-52]. 

Таҷриба дар татбиқи барномаҳои дастгирии нархҳои маҳсулоти кишоварзӣ 

нишон дод, ки дахолати ҳукумат бесамар аст. Сармоягузориҳои аз ҳад зиёд ба 

хароҷоти назарраси пули миллӣ оварда расониданд ва нерӯи истеҳсолии соҳаҳоро 

паст намуда, рушди техникии онҳоро паст карданд. Оқибати ин коҳиш ёфтани 

рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори ҷаҳонӣ буд [94, c. 156]. 

Танзими нархҳои бозорӣ ва даромади деҳқонон кафолат додани нархҳо ва 

амалиёти гарав мебошад. Таърихан, аз бозор баровардани ғаллаи зиёдатӣ 

тавассути системаи гарави ККТ дар амал татбиқ шуда буд. Гарав вазифаи нархҳои 

ҳадди ақали кафолатдодашударо иҷро мекунанд.  

Ба гуфтаи онҳо, ККТ дар сурати паст шудани нархҳои бозор аз деҳқонон 

ғалла мегиранд ва ба ин васила ба онҳо ҳадди ақали даромади худро аз фурӯш 

мерасонад. Дастгирии нархҳои бозорӣ тавассути амалиёти гарав ва харидории ХК 

асоси сиёсати давлатии таъмини даромади хоҷагиҳо мебошад [40, c. 49-57]. 

Нархи ипотека дар асоси нархҳои мақсаднок ҳисоб карда мешавад, ки дар 

бозор фаъолият намекунанд, вале сатҳи пасттари даромади хоҷагиҳо, ки барои 

такрористеҳсолкунии васеъ дар хоҷагиҳои дорои арзиши миёна ва паст муайян 

карда мешаванд. Тафовут байни нархи мақсаднок ва нархи афзалиятноки бозории 

ғалладона ё гарав барои татбиқи ТСИ ин мукофоти нархҳо мебошад. Агар 

нархҳои бозор аз нархҳои мақсаднок баландтар бошанд, пас деҳқонон 

даромадҳоро танҳо аз ҳисоби истеъмолкунандагон ба даст меоранд, дар акси ҳол, 

ба онҳо аз ҳисоби буҷет подошҳои ҷубронӣ дода мешавад [163, c. 45-52]. 

Механизми сатҳи дуҷонибаи нарх имкон медиҳад, ки на танҳо даромади 

хоҷагиҳо, балки манбаъҳои маблағгузории онҳо танзим карда шавад. Дар шароити 

тамоюли содиротии рушди иқтисоди ғаллаи амрикоӣ гарави паст ва аз ин рӯ 

нархҳои бозор дар якҷоягӣ бо истифодаи шаклҳои мухталифи кумаки молии 
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содироти ғалларо ҳавасманд намуда, онро дар бозори ҷаҳонии ғалла рақобатпазир 

мекунад. 

Захираи фермерон, ки воситаи иловагӣ барои муътадилгардонии даромади 

хоҷагиҳо мебошад, васеъ паҳн шуда истодааст. Бо бастани созишнома дар бораи 

интиқоли ғалла ба захира барои 3-5 сол, фермерон дар ин давра одатан бо нархи 

баландтар аз гарави ипотека қарзи ипотека мегиранд, бо дарназардошти 

пардохтҳои нигоҳдорӣ ва инчунин қарзи имтиёзнок барои то 10 сол сохтани 

элеваторҳои ғалладонагӣ.  

Ҳамин тариқ, дар захираи анбор нигоҳ доштани ғалладонагӣ барои 

фермерҳо муфид аст, зеро арзиши гарав одатан аз нархи бозор баландтар аст. 

Ғайр аз он, онҳо барои нигоҳдории ғалла, ки барои рушди пойгоҳи захиравии он 

мефиристанд, маблағ пардохт мекунанд. Баргардонидани ғалла барои 

сертификати маҳсулот, инчунин ба деҳқон аз сабаби фарқияти байни гарав ва 

нарх ҳангоми ситонидани ғалла тибқи сертификат, муфид аст. Нархи харид дар 

асоси нархи яклухти ғалладона дар терминали наздиктарин ва шароити фурӯши 

маҳаллӣ муайян карда мешавад [75, c. 54]. 

Илова ба татбиқи барномаҳои федералӣ, тақрибан нисфи фермерҳои 

амрикоӣ, ки ғаллаи молӣ истеҳсол мекунанд, дар кори як ё якчанд кооперативҳо, 

аз ҷумла 35% онҳо дар кооперативҳо, ки асосан ба фурӯши ғалладона машғуланд, 

иштирок мекунанд. Дар гурӯҳи хоҷагиҳои фермерӣ, ки фурӯши солонаи ғалла аз 

100 ҳазор доллар зиёд аст, ҳиссаи деҳқонон дар кооперативҳо боз ҳам зиёдтар аст 

- мутаносибан 70 ва 50% [40, c. 49-57]. 

Ҳангоми таъсиси кооперативҳо мақсади асосии фаъолияти онҳо мусоидат 

ба истеҳсоли ғалла дар бозори дохилӣ ва ҳимояи манфиатҳои иқтисодии 

истеҳсолкунандагони ғалладона мебошад. Бо васеъ гардидани он, бисёр 

кооперативҳо ба федератсияҳои минтақавӣ табдил ёфтанд, ки ба ташкили 

интиқол, нигоҳдорӣ, коркард ва фурӯши ғалладонагӣ оғоз карданд. Фаъолияти 

баъзе кооперативҳои ғалладона аз таъминоти моддию техникӣ, пешниҳоди 

хизматрасониҳои гуногун ба фермерҳо, таҳвили яклухти маҳсулоти тайёр ба 

ширкатҳои савдо иборат аст. 
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Дар Канада [164], бар хилофи ИМА, маркетинги ғалладона бештар 

мутамарказ аст. Функсияи марказонидашудаи маркетинги ғалла аз ҷониби 

Кумитаи гандуми Канада иҷро карда мешавад, ки ба ҳайси тақсимкунандаи байни 

фермерон ва ширкатҳои лифтӣ баромад мекунад.  

Мунтазам дар фурӯши ғалла дар бозори берунии ғалладона ва бо сатҳи 

нисбатан баланди қаноатбахши бозори дохилӣ, кумита тамоми маҷмӯи чораҳоро 

оид ба харид, нигоҳдорӣ, ҳамлу нақли он ба танзим медарорад, самтҳо ва 

шиддатнокии ҷараёни фурӯши ғалларо ба корхонаҳои коркард ва содирот танзим 

менамояд. 

Ба Кумита намояндагони ВК ҶТ, ассотсиатсияҳои истеҳсолкунандагон ва 

ташкилотҳои харидор шомиланд. Ҳама кор тавассути кооперативҳои хоҷагидорӣ 

анҷом дода мешавад. Кумита ба ҳукумат бо нархҳои ибтидоӣ таклифҳо пешниҳод 

мекунад, қисми асосии ғалладонаро (тақрибан 80%) иҷро мекунад ва 0,5% арзиши 

муомила ситонида мешавад [72, c.31]. 

Воситае, ки тавассути он ҳаҷми фурӯши ғалла муайян карда мешавад ва аз 

ин рӯ фурӯши кафолатноки он системаи квота мебошад. Квота миқдори 

максималии ғалла (аз рӯи намуди), ки ба як қисми майдони кишт ба 

истеҳсолкунандагон фурӯхта мешавад. Ҳамасола аз ҷониби Кумитаи гандум 

вобаста аз захираҳои ғалладона, талабот, андозаи зироатҳо, масоҳати буғҳо ва 

захираҳои ғаллӣ барои солҳои гузашта муқаррар карда мешавад ва ба маъракаи 

кишт ба деҳқонон оварда мешавад [12, c. 238].  

Системаи пардохти ғалла барои деҳқонон ду марҳала мебошад. Пардохти 

аввалия ба нархи ибтидоӣ, ки ҳамасола ҳукумат ба андозаи 75% -и сатҳи нарх, ки 

ҳангоми фурӯши ғалладона муқаррар шудааст, асос меёбад. Нархи ибтидоӣ дар 

моҳҳои март-апрел эълон карда мешавад. Он ба деҳқон ҳангоми интиқоли 

ғалладона ба лифт пардохта мешавад. Марҳалаи дуввуми пардохт ин 

ҳисоббаробаркунии ниҳоӣ мебошад, ки пас аз фурӯши ғалла дар бозори дохилӣ ё 

хориҷӣ сурат мегирад. Агар даромади умумӣ барои пӯшонидани хароҷот бо 

нархҳои аввалия кофӣ набошад (ҷамъи хароҷоти интиқоли ғалла ва ғайра), пас 
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пардохтҳои иловагӣ сурат намегиранд ва касри Кумита аз буҷети федералӣ 

пӯшонида мешавад [129, c.63]. 

Саноати ғаллаи Канада аз таҳвили ғалла ба бозори хориҷӣ вобастагии зиёд 

дорад, ки он сиёсати тағйирёбандаи содиротро (тавассути бастани шартномаҳои 

дарозмуддати фурӯши ғалла ва додани кишварҳои воридкунандаи ғалла барои 

хариди фоизи нисбатан паст ва манфиатҳои дигар ба қарзи дарозмуддат таъмин 

мекунад), ки ба Канада имкон медиҳад, ки бо дигар кишварҳои доимӣ - 

содиркунандагони гандум муваффақият рақобат кунад. 

Дар шароити монополия қариб пурра бозори ғалла, дастгирии нархҳо 

барои зироатҳои дар минтақаҳои шарқии кишвар парваришшаванда, ки аз ҷониби 

Кумитаи Гандум назорат карда намешавад, тибқи қонун дар бораи муътадилии 

хоҷагии қишлоқ амалӣ карда мешавад. Вай на танҳо ба даст овардани суботи 

нархҳои ғалладона, балки даромади софи фермерҳоро пешбинӣ мекунад. Ин аз 

ҳисоби нигоҳ доштани нархи ғалла дар сатҳи 90 % аз нархи миёнаи бозории 

панҷсолаи гузашта бо назардошти ислоҳи хароҷоти миёнаи истеҳсолии соли ҷорӣ 

ба даст меояд.  

Агар нархҳои дастгирӣ аз нархҳои бозор баландтар бошанд, пас фермерҳо 

фарқиятро дар шакли пардохтҳои ҷубронпулӣ аз ҷониби Идораи Устувории 

Кишоварзӣ ба даст меоранд. Истифодаи дастгирӣ ҳангоми ҳисоби нархҳо барои 

дастгирии хароҷоти миёнаи истеҳсолот ба коҳишёбии онҳо мусоидат менамояд, 

ки ин барои хоҷагиҳои калони ғалла муфид аст. 

Дар вилоятҳои ғарбии кишвар, дастгирии даромади ҳадди ақали деҳқонон 

тибқи барномаи стабилизатсия барои истеҳсоли ғалла амалӣ карда мешавад, ки 

фонди пулии он аз ҳисоби саҳмияҳои ихтиёрии деҳқонон дар ҳаҷми 2% даромади 

солонаи онҳо аз фурӯши ғалладона ва аз буҷети федералӣ ба андозаи 2$ ташкил 

карда мешавад, барои ҳар як долларе, ки деҳқонон пардохт мекунанд. Агар 

маблағи даромади софи як воҳиди истеҳсолот аз сатҳи миёнаи солона нисбати 

панҷ соли гузашта камтар бошад, ба фермерҳо илова маблағ дода мешавад. 

Тадбирҳои иловагӣ оид ба расонидани кумаки молиявӣ ба 

истеҳсолкунандагони ғалладона иборатанд аз: кумаки як қисми хароҷот барои 
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нигоҳдорӣ ва коркарди ғалла, қисман пардохт кардани андозҳо ба буҷети 

федералӣ ва маҳаллӣ барои сӯзишворӣ, суғуртаи зироатҳо аз офатҳои табиӣ. 

Ҳамин тариқ, дастгирии ҳукумат ба хоҷагиҳои ғаллакор дар Канада миқёси 

фарогир буда, тавлид ва фурӯши ғалларо ҳам дар бозори дохилӣ ва ҳам берун аз 

он назорат мекунад [72, c.31]. 

Дар кишварҳои ИА дар шароити аз ҳад зиёд истихроҷи ғалладона дар 

асоси дигаргуниҳои фаврии технологӣ дар соҳаи ғалладорӣ, танзими давлатии 

хоҷагии ғалладона тавассути нархҳо ва маблағгузории буҷетӣ ба амал бароварда 

мешавад. Сиёсати нархгузорӣ мисоли танзими доимии байнидавлатии системаи 

ягонаи нархҳо дар бозори ғаллаи ҷамеа мебошад, ки хусусиятҳои он афзалияти 

мақомоти миллӣ дар танзими нарх мебошанд [48, c. 159]. 

Мақоми олии маъмурии ИА, Комиссияи ҷомеаи Аврупо ҳамасола 

системаи танзими нархҳои ғалладонаро таҳия мекунад. Шӯрои Вазирон онҳоро 

пеш аз оғози соли нави кишоварзӣ тасдиқ мекунад. Ин система нархҳои 

мақсаднок, остона, дахолатро дарбар мегирад. Ҳамин тавр, нархҳои остона воқеан 

нархи гандуми воридшаванда мебошанд. Онҳо вазифаи муҳофизати гумрукии 

истеҳсолкунандагони ғаллаи ИА-ро аз кишварҳои содиркунанда иҷро мекунанд. 

Ҳадди ниҳоии нархҳо ҳар сол дар асоси нархҳои мақсаднок бо назардошти 

хароҷоти ҳамлу нақли ғалладона аз бандари Роттердам ба минтақа бо камбуди 

зиёд, биржаи савдо ва арзиши маркетинг муқаррар карда мешавад. 

Ҳамзамон, бо нархи ҳадди ақал боҷи гумрукии ҷубронпулӣ муқаррар карда 

мешавад, ки он фарқи байни нархи ҳадди ниҳоӣ бо нархи ҷории бозори ҷаҳонӣ 

муайян карда мешавад. Андозаи боҷи гумрукӣ вобаста ба динамикаи тағйирёбии 

нархҳо дар бозори ҷаҳонии гандум ҳамеша аз давраи аз 1 то 7 рӯз ҳисоб карда 

мешавад. Боҷҳои ҷубронии гумрукӣ вазифаи баробарсозии нархҳои ҷаҳонӣ ва 

дохилии кишварҳои ИА-ро иҷро мекунанд. Ин ба мамолики содиркунандаи ғалла 

имкон намедиҳад, ки ба бозори ИА ворид шуда, ғалларо бо нархҳои пасттар 

фурӯшад. 

Аз суханҳои дар боло зикршуда, принсипҳои зерини танзими бозори 

ягонаи ғаллаи кишварҳои ИА-ро фарқ кардан мумкин аст: 
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- ҳаракати озоди ғалладона дар ИА; 

- муқаррар намудани нархҳои ягонаи мақсадноки ҳамасола, остона ва 

дахолат ба ҳама намудҳои ғалла, ки субсидия барои истеҳсолкунандагони он ва 

бозори дохилии ғаллаи худро аз омадани ғаллаи арзон ҳимоя мекунад [110, c.83]. 

Фаронса бузургтарин тавлидкунандаи ғалла дар ИА аст. Фаронса, дар 

якҷоягӣ бо ИМА, Канада, Австралия ва Аргентина, яке аз панҷ кишвари бузурги 

содиркунандаи ғалла ба ҳисоб меравад. Дар Фаронса, танзими бозори ғалладона 

аз ҷониби маъмурияти давлатӣ оид ба истеҳсол ва фурӯши ғалла (ОНИК) ба амал 

бароварда мешавад, ки ба вазоратҳои кишоварзӣ, молия ва иқтисод ва инчунин ба 

мақомоти ИА ҳисобот медиҳанд. 

ОНИК дар бозори ғалла тавассути сохтори миёнарави ғайридавлатӣ, ки 

харид, нигоҳдорӣ ва фурӯши ғалладонаро анҷом медиҳад, амал мекунад. Ин 

сохторҳоро коллекторҳо меноманд. Аксарияти онҳо кооперативҳо мебошанд, ки 

ба ғайр аз иштирок дар фурӯши ғалла, аз хоҷагиҳои деҳқонӣ қарз мегиранд, 

онҳоро бо истеҳсолот (тухмӣ, таҷҳизот, нуриҳо) таъмин мекунанд, маҳсулотро 

коркард, нигоҳ медоранд ва мефурӯшанд ва ба деҳқонон намудҳои гуногуни 

хизматрасониро мерасонанд. Кооперативҳо тақрибан 70% истеҳсол ва фурӯши 

ғалла дар кишвар, тақрибан 50% содироти онро назорат мекунанд. Қисми 

боқимондаи ғалладонаро коллекторҳои соҳибкорони хусусӣ харидорӣ мекунанд. 

Тавассути коллекторҳо, тамоми ҳаҷми фурӯши истеҳсолкунандагон ғалла, 

фурӯши мустақими он ба истеъмолкунандагон ва содиркунандагон иҷозат дода 

намешавад. 

Коллективҳое, ки бо ОНИК ҳамкорӣ мекунанд, тақрибан аз се ду ҳиссаи 

умумии захираи ғалла доранд, ки аз андозаи ҳосили миёнаи солонаи зироатҳои 

ғалладона зиёд аст. Барои ҷамъоварии ғалла аз деҳқонон коллекторҳо шабакаи 

нуқтаҳоро дар масофаи на бештар аз 4 км аз якдигар ҷойгир кардаанд, ки имкон 

медиҳад ҳосили ғалладона ҳангоми ҳосилғундорӣ пасттар гардад. Мавҷудияти 

шумораи зарурии контейнерҳо ва таҷҳизот ба коллекторҳо имкон медиҳад, ки 

ғалладонаро ба якхела гурӯҳбандӣ кунанд, ки аз ҷиҳати сифат, ба талаботи 

истеъмолкунандагони ватанӣ ва хориҷӣ ҷавобгӯ бошад. 
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Ҷамъоварандагони ОНИК фаъолиятро ҳангоми додани иҷозатнома барои 

хариди ғалладона назорат мекунанд. Онҳо танҳо дар ҳолате дода мешаванд, ки 

корхонаҳо дорои имкониятҳои молиявӣ, иқтидор ва таҷҳизот барои таъмини 

амнияти ғаллаи харидшуда бошанд. Азбаски ҳама ғалла тавассути системаи 

коллекторӣ фурӯхта мешавад, ОНИК тавонад маълумоти дақиқро дар бораи 

мавҷудият ва ҳаракати захираҳои ғалладонаи мол дастрас кунад, сиёсати 

содиротии худро муайян ва сари вақт ислоҳ кунад. 

Воситаи танзими бозор ОНИК ин хариди кафолати ғаллаи фурӯшнашуда 

аз кооперативҳо бо нархҳои солонаи кишварҳои ИА мебошад. Гандум дар 

анборҳои ба иҷора гирифташуда ҷойгир аст ва барои танзими нархҳои бозор 

барои мудохилаҳои мол истифода мешавад. Ҳама амалиёт оид ба фурӯши ғалла 

дар бозори дохилӣ тибқи созишномаҳои (шартномаҳои) стандартӣ ба танзим 

дароварда мешаванд ва пардохт барои харид бо қарзи имтиёзноки бонкӣ таъмин 

карда мешавад. Дар шартномаҳо, вобаста аз намуд, таъинот ва хусусиятҳои 

сифатии ғалла, муҳлати таҳвили интиқол, воситаҳои нақлиёт, шаклҳо ва муҳлати 

пардохт муайян карда мешавад [94, c.24-26].  

Ба монанди дигар кишварҳо, ки аъзои ИА мебошанд, дар Фаронса низ 

ҳамасола нархи ҳадди ақали ва ҳадди ниҳоии (ҳадди) давлатии кафолатдодашуда 

танзим мегардад. Хоҷагидорону деҳқонон ба коллектори хусусӣ маҳсулоти худро 

бо нархи ҷории бозорӣ пардохт мекунанд. Ҷамъоварандагон ва кооперативҳо 

ғаллаи қабулшударо бо нархе, ки аз ҷониби давлат кафолат дода мешавад, пешакӣ 

пардохт мекунанд. Дар сурати фурӯши минбаъдаи ғалла бо нархи нисбатан 

баланд деҳқонон маблағи иловагиро мегиранд.  

Ҳамаи ин шароитҳо ба истеҳсоли самараноки ғалла дар Фаронса ва 

фаъолияти устувори бозори миллии ғалла мусоидат мекунанд. 

Ҳамин тариқ, қисми ҷудонопазири фаъолияти муътадили бозори муосири 

ғалла танзими давлатии он мебошад, ки вазифаи асосии он фароҳам овардани 

муҳити иқтисодӣ мебошад, ки ба корхонаҳои ватании гандум ҷиҳати ноил шудан 

ба дараҷаи эҳтиёҷоти миллӣ ҳам аз ҷиҳати истеҳсоли ғалла ва ҳам самаранок 

кумак мекунад. Ҳамзамон, танзими давлатии бозори ғалла, асосан аз ҳисоби 
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маблағҳои буҷетӣ ва ба муносибати мақсадноки барномавӣ асос ёфтааст. Воситаи 

асосии танзими иқтисодӣ нархгузорӣ мебошад, ки дар кишварҳои гуногун 

хусусиятҳои хоси худро доранд. Бо ҳавасмандгардонии фаъолияти сохторҳои 

ғайридавлатии кооперативҳои фермерӣ (ИМА, Канада), федератсияҳои минтақавӣ 

(ИМА), коллекторҳо (Фаронса) ҳукуматҳои кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ 

тараққикарда кӯшиш мекунанд, ки мустақиман худи истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзиро барои иштирок дар барномаҳои гуногуни мол ҷалб 

кунанд. 

Хулосаи боби 1 

1. Раванди муосири ҷалби ғалла аз истеҳсолкунандаи он ба 

истеъмолкунандаи ниҳоӣ бо таъсири ташкилию иқтисодии якчанд воҳидҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ ҷудо - кишоварзӣ, фурӯш, нигоҳдорӣ ва коркард, савдои яклухт 

ва чакана таъмин карда мешавад. Ягонагии ин пайвандҳо ва тамомияти раванди 

иқтисодӣ тавассути муносибатҳои иқтисодӣ, ки ба субъектҳои хоҷагидории 

бозори ғалладона ворид мешаванд ва дар марҳалаи истеҳсол ва интиқоли 

ғалладона ба истеъмолкунанда бинобар тақсимоти меҳнат дар хоҷагии 

ғаллапарвар вазифаҳои муайянро иҷро мекунанд, амалӣ карда мешаванд. Ғайр аз 

он, аҳамияти ҳалли мушкилоти рушди муносибатҳои иқтисодӣ дар хоҷагиҳои 

ғаллакор таъмини таносуб байни пешниҳоди ғалла ва талабот дар бозори 

ғалладона мебошад, ки танҳо бо системаи самарабахши маркетинги ғалла амал 

карда метавонад. 

2. Ҳар як минтақаи кишвар хусусиятҳои хоҷагии кишти ғалладонаи худро 

дорад, ки ба мавқеи ҷуғрофии он, вобастагии нисбатан баланди истеҳсоли 

ғалладона аз шароити обу ҳаво, сатҳи рушди хатсайрҳои нақлиётӣ, рақобати 

баланд байни истеҳсолкунандагони ғалла, қобилияти нисбатан пасти бозор ва 

имконияти ташкили гузариш ва захираи ғалла, талаботи босамар ба маҳсулоти 

нонӣ, сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ва ғайра. 

Хусусиятҳои хос барои ҶТ инҳоянд: дар истеҳсол ва фурӯши ғалла, 

мавҷудияти корхонаҳои калони кишоварзӣ ва бахшҳои маҷмӯӣ, ки дар он 

ихтилофҳои гуногун дар фаъолияти муносибатҳои иқтисодӣ, заифии мақомоти 
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танзимкунандаи муносибатҳои нарх, қарз ва суғурта мавҷуданд. Аммо, ба 

монанди дигар истеҳсолкунандагони ғалладона, ҳалли мушкилоти беҳбуди 

муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодии соҳаи ғалладона аз хуруҷи давлат дар 

бозори ғалла маҳдуд аст:  

- беназоратии тарифҳо барои хизматрасонӣ оид ба коркарди аввалияи 

ғалла аз ҷониби лифтҳо ва корхонаҳои гандум; 

- номукаммалии нархгузорӣ дар бозори ғалла. 
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БОБИ 2. ҲОЛАТИ МУОСИРИ ФАЪОЛИЯТИ МУНОСИБАТҲОИ 

ИҚТИСОДӢ ДАР СОҲАИ ҒАЛЛАКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

2.1. Шароити ҳозира ва хусусиятҳои фаъолияти соҳаи ғаллакорӣ 

Фароҳам овардани шароит барои фаъолияти пурсамари хоҷагиҳои 

ғаллакор муҳимтарин вазифаи истеҳсолоти кишоварзӣ мебошад. Маҳз аз рӯи 

сатҳи истеҳсоли мутлақ ва ба ҳар сари аҳолӣ, андозаи захираҳои интиқолшаванда, 

мавҷудияти фондҳои захиравӣ, вазъи бозори ғалладона на танҳо дар бораи 

самаранокии фаъолияти иқтисодиёти маҷмӯи агросаноатии ҷумҳурӣ, балки дар 

бораи сатҳи зиндагии аҳолӣ низ фикру мулоҳиза кардан мумкин аст. То чӣ андоза 

самаранок фаъолият кардани он аз бисёр ҷиҳат ба таъминоти озуқавории кишвар 

вобаста аст. 

Ҳар як минтақаи кишвар хусусиятҳои хоси пешбурди соҳаи ғаллакорро 

дорад. Ба ин хусусиятҳо дохил мешаванд: мавқеи ҷуғрофии минтақа, вобастагии 

баланди истеҳсоли ғалладона аз шароити обу ҳаво, сатҳи рушди роҳҳои нақлиёт, 

рақобати баланд дар байни истеҳсолкунандагон, сатҳи нисбатан пасти бозорёбӣ, 

имконияти ба вуҷуд овардани захираҳои интиқолдиҳанда ва захираи ғалла, 

талаботи маҳсулӣ ба ему хошок, талаботи ноустувор ба маҳсулоти нонӣ, сатҳи 

рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа. 

Як қатор хусусиятҳои идоракунии маҳсулоти ғалладона аз мавсимияти 

равшани истеҳсолот ва хусусиятҳои истеҳсолӣ-ҳудудии кишоварзӣ дар 

минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон сарчашма мегиранд. Хусусиятҳои минтақавии 

истеҳсоли ғалладона тафриқаи вазифаҳоро оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти 

ғалладона, инчунин нархҳои харидро талаб мекунанд. Муқаррар намудани 

параметрҳои гуногуни бозор барои корхонаҳои як соҳа имкон медиҳад, ки 

шароити хоҷагидории онҳо баробар карда шавад. Нақши бозор дар бартарафсозии 

мавсимии истеҳсолоти ғалладона низ бузург аст. Моҳирона нигоҳ доштан, 

зудҳаракатии захираҳо, коркарди озуқаворӣ ба мо имкон медиҳад, ки намудҳои 

савдо дар тӯли солҳо ба эътидол оварда шавад, яъне рӯ сифати истеъмоли аҳолӣ, 

ки барои аҳолии ҷумҳурии мо хос аст, беҳтар карда шавад.  

Аз зироатҳои ғалладона дар Тоҷикистон васеъ парвариш карда мешаванд: 

гандум, ҷав, ҷавдор, ҷуворимакка, шолӣ. Зироатҳои лӯбиёгӣ низ парвариш карда 
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мешаванд: нахӯд, наск, лӯбиёи хӯроки чорво, лӯбиё (муқаррарӣ ва осиёӣ) ва 

ғайра. Зироати ғалладона ва зироатҳои лӯбиёгӣ асосан дар заминҳои лалмии 

сербориш ва камбориш, дар баландиҳои аз 500 то 2500 м дар сатҳи баҳр 

ҷойгиранд. Вазни қиёсии асосии заминро зироатҳои ғалладонаи хӯшадор ишғол 

мекунанд. Дар байни онҳо гандум ҷои аввалро ишғол мекунад. Дар соли 1978, он 

дар майдони 154,5 ҳазор гектар кошта шуд, ки дар он ҷав, зироати асосии 

ғалладонаву хӯроки чорво 64,8 ҳазор гектар ишғол карда шудааст. Дар ноҳияҳои 

водигӣ зироатҳои ғалладонаи хӯшадор - гандум ва ҷав асосан дар тирамоҳ кошта 

мешаванд. Миқдори асосии ғалладонаро вилоятҳои Суғд, Хатлон ва ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ истеҳсол мекунанд. Ноҳияҳои пешқадами ғаллакор Данғара, 

Истаравшан, Деваштич, Панҷакент ва ғ. мебошанд.   

Барои пурра таъмин намудани аҳолии кишвар ҳар сол зиёда 1,8 млн. тонна 

ғалла лозим аст. Гандум зироати асосии озуқаворист ва 70% аҳолии ҷаҳон нони 

гандум истеъмол мекунанд. Аз орди гандум нон, ва дигар шириниҳои тоҷикӣ ва 

угро, макарон ва ҳоказо мепазанд. Аз нони гандум спирт, оҳар, ширеш истеҳсол 

мекунанд. Сабус, пахол ва коҳрезаашро ҳамчун хӯроки чорво истифода мебаранд. 

Ҳосилнокии дон дар заминҳои обӣ ба ҳисоби миёна 35-38 сентнер ва 

заминҳои лалмӣ 15-18 с/га мебошад. Шароити ҷумҳурӣ мусоидат мекунад, ки бо 

навъҳои нав ва агротехникаи хуби парвариш дар заминҳои обӣ то 60-65 сентнер 

ҳосил рӯёнидан мумкин мебошад. Дар шароити лалмӣ бо мусоид омадани обу 

ҳаво на камтар 25-35c/га ғалла истеҳсол мешавад. 

Дар ҷумҳурӣ дар муддати 3 соли сербориш (2010-2013-2016), эпидемияи 

занги зарди ғалла пайдо шуд, ки бисёри навъҳои ватанӣ ва хориҷӣ ба ин касалӣ 

дучор шуданд ва ҳар 2-5 сол, солҳои камборишӣ бақайд гирифта мешавад, ки ба 

хушксолӣ оварда мерасонад (2006-2008-2011-2014-2018) ва навъҳои дерпаз 

ҳосили хуб намедиҳанд (дар танаашон қоқ мешаванд). 

Дар шароити вилояти Суғд бошад ҳарорати ҳаво паст фуромада аз кам 

боридани барф ё шамоли сахт майсаҳои ғалладонагиро барф намепӯшонад ва 

майсаҳоро хунук таъсир мекунанд ва майсаҳо тоқа-тоқа монда ҳосили ғалла хело 

паст мешавад. Аз ин сабаб ҳама нозукиҳои табиатро омӯхта навъҳои навро 
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ихтироъ кардан лозим аст, ки дар шароити лалмӣ навъҳои тезпаз ё миёнапаз 

бошанд, ки то ҳарорати баланди ҳаво омадан пӯхта расанд. Дар истеҳсолот бошад 

аз дароз истифода бурдани навъҳо аз набудани техникаҳои ғалладарав, амборҳо ва 

агрономҳои таҷрибадор, навъҳо омехта мешаванд, ки сифати худро паст мекунанд 

ва аз истеҳсолот тез мебароянд. Дар шароити обӣ навъҳои устувор ба касалиҳои 

занги зард, гелментиспориоз ва устувори поя дошта бошанд. 

Дар солҳои охир озмоишгоҳи селексияи гандум ва ҷави Институти 

зироаткории АИКТ навъҳо ихтироъ кардааст, ки дар шароити обӣ на камтар аз 55-

60 сентнер ҳосил медиҳанд: навъҳои Ормон И.Э., Алекс, Сомонӣ, ИЗ-80, 

Файзбахш, Шокирӣ, Садоқат, Шумон, Истиқбол. Дар шароити лалмӣ навъҳои: 

Лалмикор-1, Лалмикор-2, Фалғар, Бобо-80, Қаҳрабо ва ғайра. 

Дар давоми 5 соли охир дар санҷиши давлатии навъсанҷӣ 8 навъ супорида 

шудаанд, ки аз он 5 навъ минтақабоб дониста шуда дар истеҳсолот ҷорӣ шудаанд. 

Навъҳои Фалғар, Истиқбол, Бобо – 80 (2019), ҷави Меҳан (2018) ва навъи гандуми 

сахтдонаи Қаҳрабо (2017). Навъҳои ихтироъкардаи олимон дар таъмин намудани 

аҳолии кишвар ва амнияти озуқаворӣ ҳиссаи худро расонида истодаанд. 

Ҳамаи нозукиҳои табиатро ба назар гирифта корҳои селексиониро дар 

шароити обӣ ва ҳам лалмӣ гузаронидан лозим меояд.  

Дар шароити обӣ навъҳо: серҳосил, миёнапаз, устувор ба касалиҳои 

занбурӯғӣ (занги зард, қавҳа, гелментоспориоз, мағораки сафед ва устувори поя 

дошта бошанд ва сифати нону ордаш ба стандарт ҷавобгӯ бошанд).  

Дар шароити лалмӣ навъҳо: баландпоя, тезпаз, миёнапаз ба хушкӣ тобовар 

ба касалиҳои занбурӯғи хело устувор ва устувори поя дошта бошанд, ба стандарт 

ҷавобгӯ бошанд.  

Дар заминҳои обёришаванда ҳосили баланди шолӣ, ҷуворимакка, гандум 

ба даст оварда шуд. Соли 1981 ҳосилнокии миёнаи ҷуворимакка дар ҷумҳурӣ 62,1 

сентнер, шолӣ аз ҳар гектар 40,8 сентнерро ташкил дод. Дар минтақаҳои водигӣ 

имконияти пурраи ба даст овардани ду ҳосил дар як сол дар заминҳои 

обёришаванда мавҷуд аст.  
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Чунин натиҷаҳо дар ҷумҳурӣ ба туфайли татбиқи дастовардҳои илмӣ ва 

технологияҳои пешрафти парвариши ғалладона, инчунин истифодаи навъҳои 

серҳосили ғалладона ба даст оварда шуданд.  

Дар Тоҷикистон навъҳои зерини зироатҳои ғалладонагӣ ноҳиябандӣ карда 

шуданд: гандум - Сете Серрос 66, ҷав - Ченад 345, Унумли Арпа, шолӣ - УЗРОС 

7-13, ҷуворимакка - дурагаҳои ВИР - 42 МВ, ВИР - 156 ТВ, Имеретинӣ. Навъҳои 

ғалладонае, ки селексионерони тоҷик ноҳиябандӣ карданд, инҳо мебошанд: 

гандум - Наврӯз, Ватан: чойҷуворӣ - Ҳисорӣ 45, Вахш 10, наск - Тоҷик 95, мош - 

Тоҷик - 1, нахӯд - Зимистонӣ ва ғайра. Навъҳои маҳаллии селексияи миллӣ кайҳо 

парвариш карда мешаванд: ҷав - Ҷау Бапуст, Ҷугарҳо - Ҷиликӯл ва Конибодом, 

гандум - Сафедак, Бабило ва ғайра.  

Бояд қайд кард, ки ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ дар шароити иқлими 

гуногуни минтақаҳои Тоҷикистон гуногунанд. Барои баланд бардоштани 

ҳосилнокии зироатҳо пеш аз ҳама тухмии хушсифати кондитсионӣ истифода 

бурдан лозим аст.  

Афзун гардондани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ барои аҳолӣ ва баланд 

бардоштани ҳосилнокии онҳо аз истифодаи тухмиҳои хушсифат вобастагии зич 

дорад. 

Дар баробари ин, Президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

Паёмҳои ҳарсолаи худ нисбати вазъи имрӯзаи соҳаи тухмипарварӣ дар ҷумҳурӣ 

таъкид намуданд, ки оид ба беҳтар намудани вазъи соҳа чораҳои амалӣ андешида 

шавад. Аз ин рӯ оиди баланд бардоштани вазъи тухмипарварӣ корҳои таҳқиқотӣ 

зиёд кардан лозим аст. 

Бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 28 октябри соли 2016, № 438 «Барномаи рушди 

соҳаи тухмипарварӣ дар ҶТ барои солҳои 2016-2020» тасдиқ шуд. Дар ҳолати 

иҷроиши он рушди соҳаи тухмипарварӣ метавонад ташаккул ёбад. 

Дар ҳолати ҳозира базаи моддӣ- техникии муассисаҳои илмӣ ва хоҷагиҳои 

тухмипарварии ҷумҳурӣ ба талаботи имрӯза ҷавобгӯ набуда барои рушди соҳа 

бояд чораҳои амалӣ андешида шавад. 

Дар Институти зироаткории АИКТ тухмипарварии ибтидои зироатҳои 
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ғаллагӣ, лӯбиёгӣ ва хӯроки чорво ба роҳ монда шуда, ҳар сол аз парваришгоҳҳои 

оилавӣ ва зиёдкунӣ тухмӣ зиёда аз 8-тонн тухмиҳои аслӣ истеҳсол карда мешавад. 

Тухмипарварии ибтидоӣ навъҳои зироатҳои ғалладонагӣ, лӯбиёгӣ ва 

хӯроки чорво дар асоси методикаи истеҳсоли тухмиҳои (суперэлита ва элита) ба 

роҳ монда шудааст, ки таҳқиқотҳои зеринро дар бар мегирад: 

- омӯзиши навъҳои минтақабобшудаи зироатҳои ғаллагӣ, лӯбиёгӣ ва 

хӯроки чорво дар парваришгоҳҳои оилавии солҳои якум ва дуюм, зиёдкунии 

тухмии навъҳо ва истеҳсоли тухмиҳои суперэлита ва элита; 

- зиёд намудани тухмии зироатҳо дар асоси хусусиятҳои хоси мутаносибии 

генетикӣ ва физиологии ҳар як навъ; 

- нигоҳ доштани тозагии навъ аз зинаи аввали тухмипарварӣ то гирифтани 

тухмиҳои аълосифат (суперэлита); 

- нигоҳ доштани тухмиҳо аз касалиҳои вирусӣ; 

- гирифтани тухмиҳои аз ҷиҳати физиологӣ донҳояш пурра ва бо қувваи 

сабзиши баланд; 

- ташкил намудани базаи захиравии тухмӣ; 

- зиёд намудани тухмии навъҳои нав барои иваз намудани навъҳои пешин. 

Дар натиҷаи ба роҳ мондани тухмипарварии ибтидоии зироатҳои 

ғаллагиҳо, лӯбиёгиҳо ва хӯроки чорво сол то сол майдонҳои тухмиафзункунии 

навъҳои ватании зироатҳои ғаллагӣ, лӯбиёгӣ ва хӯроки чорво афзун гардонида 

шуда, навъивазкунӣ ва навъбарқароркунӣ дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ зина ба зина ба 

роҳ монда шуда истодааст. 

Натиҷаи корҳои илмию-таҳқиқотии олимон оид ба тухмипарварии 

зироатҳои ғалладонагӣ, лӯбиёгӣ ва хӯроки чорво дар хоҷагиҳои тухмипарварӣ, 

фермерӣ ва деҳқонии ҷумҳурӣ ба таври васеъ ба роҳ монда шудааст. 

Соли 2019 дар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ кишти қитъаҳои намоиши ва 

тухмиафзункунии зироатҳои ғалладонагӣ дар майдони 174,3 га 505,5 тонн, 

тухмиҳои хушсифати репродуксионӣ истеҳсол карда шудааст. Аз он ҷумла, дар 

хоҷагии таҷрибавии “Зироаткор”- и ш. Ҳисор-12,0 га, хоҷагии таҷрибавии 

“Зарнисор”- 38,9 тонн, хоҷагии деҳқонии “Салом”-и н. Рӯдакӣ 1,0 га – 3,7 тонн, 
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Кооперативи истеҳсолии тухмипарварии “Чоркӯҳ”-и ш. Исфара-7,0 га,- 38,2 тонн, 

хоҷагии деҳқонии “Муборакшо”-и н. Файзобод 5,0 га гандум - 2 га - 6,2 тонн 

нахуд-3 га-3,6 тонн, хоҷагии деҳқонии “Шермаҳмат”-и н. Бохтар-3,0 га, - 11,6 

тонн, Кооперативи истеҳсолии тиҷоратии “Муҳсинҷон”-и н. Данғара- 65,0 га,- 

175,8 тонн, Кооперативи истеҳсолии тиҷоратии “Раҳмонҷон”-и н. Данғара- 81,0 

га, - 227,5 тонн, истеҳсол карда шудааст. 

То имрӯз заминаи моддию техникии соҳаи кишоварзӣ, ки солҳои пеш ба 

вуҷуд омада буд, хароб карда шуд. Қафомонии технологӣ, таҷҳизоти пасти 

техникӣ ва таъминоти барқии меҳнат, қатъ гардидани раванди ба асоси саноатӣ 

гузаштани саноат, афзоиши номутаносибии нархҳо дар ивази маҳсулоти 

кишоварзӣ ба маҳсулоти саноатӣ ва дигар соҳаҳо, хатогиҳои ҷиддӣ, ки дар рафти 

ислоҳоти иқтисодӣ роҳ дода шуд, шиддати мушкилоти амнияти озуқавориро дар 

Тоҷикистон афзоиш дод. 

Илова бар ин, камҳосилии солҳои охир ва ба ҳамин монанд болоравии 

нархҳо дар мубодилаи молҳои кишоварзӣ ба маҳсулоти саноатӣ ва дигар соҳаҳо, 

ҳисоббаробарии ҷиддӣ дар ҷараёни тағйиротҳои иқтисодӣ дар соҳаи агро-

саноатии ҷумҳурӣ, вобастагии бозори дохилии озуқавориро аз воридоти 

маҳсулоти хӯрокворӣ, аз ҷумла, ғалла боз ҳам афзоиш медиҳанд.   

Ба фикри мо, ба ғайр аз шартҳои дар боло номбар кардашуда барои рушди 

самарабахши хоҷагиҳои ғаллакори минтақа зарур аст, ки иқтидори рушди 

зермаҷмӯи ғалладонаи ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ таҳия ва ҳисоб карда шавад. Соҳаи 

ғалладонагии комплекси агросаноатӣ метавонад ба он «локомотивҳои 

пешбаранда» табдил ёбад, ки ба рушди соҳаҳои ҳамҳудуди комплекси 

агросаноатӣ, ки барои паст кардани шиддати амнияти озуқавории кишвар хеле 

зарур аст, таъсир расонад.  

Ба ақидаи мо, зарурати баланд бардоштани сатҳи шиддатнокии парвариши 

зироатҳои ғалладона бо афзоиши муттасили нархҳои захираҳои моддию техникӣ, 

ҳатто бо назардошти захираҳои истифодаи технологияҳои сарфакунандаи 

захираҳо, инчунин афзоиши фонди истеъмоли молистеҳсолкунандагон бо мақсади 

ҳавасмандгардонии меҳнати кишоварзӣ, имкон намедиҳад, ки пастшавии арзиши 
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аслии истеҳсоли ғалла дар солҳои наздик вобаста ба афзоиши пешбинишудаи 

хароҷот барои ҳар як гектар кишти зироатҳои ғалладона аз афзоиши ҳосилнокии 

онҳо дар ҶТ пеш гузаштааст, пешбинӣ карда шавад.   

Ду роҳи пешгирӣ аз ин падидаи номатлуб дар баробари афзоиши 

қобилияти харидории аҳолӣ аз ҳисоби афзоиши даромади он дар соҳаи 

истеҳсолоти агросаноатӣ мавҷуд аст. Аввал онҳо бо баланд бардоштани 

самаранокии иқтисодии истифодаи захираҳои мавҷудаи истеҳсолӣ дар саноати 

ғалладона, мутобиқ кардани сохт ва ташкили истеҳсоли ғалладона ба онҳо 

алоқаманданд. Роҳи дуюм - ин ҷуброни молистеҳсолкунандагони деҳот як қисми 

хароҷоти истеҳсолӣ ё пардохти субсидияҳо, асосан барои хариди сӯзишворӣ ва 

равғанҳои молиданӣ, нуриҳои минералӣ ва маводи химиявии ҳифзи растаниҳо 

мебошад. Бар зами ин, роҳи аввалро худи истеҳсолкунандагон, роҳи дуюмро 

давлат амалӣ карда метавонад. Самараи бузургтарин ҳангоми муттаҳид сохтани 

кӯшишҳои ҳарду ҷониб тавассути барномаҳои давлатии мақсадноки мол, ки дар 

зер баррасӣ мешаванд, ба даст хоҳад омад.  

Ғайр аз хароҷот барои истеҳсоли ғалладона, ба сатҳи нархи бозории он 

хароҷоти корҳои иловагӣ, нигоҳдорӣ ва ҳамлу нақли ғалла аз истеҳсолкунанда то 

истеъмолкунанда низ таъсири бевосита мерасонанд. Дар шароити муосир, 

аксарияти корхонаҳои кишоварзӣ норасоии шадиди техникаи ғаллатозакунӣ ва 

ғаллахушккуниро аз сар мегузаронанд ва таҷҳизоти мавҷуда дар онҳо - 

камбесамар, аз ҷиҳати ҷисмонӣ фарсуда ва аз ҷиҳати маънавӣ кӯҳна мебошанд, ки 

ин имкон намедиҳад, ки ғалла бо хароҷоти камтарин ба шароити асосии бозор 

омада расад. Вазъи душвори молиявии аксарияти истеҳсолкунандагони мол ба 

онҳо имкон намедиҳад, ки дар шароити кунунии иқтисодӣ вазъро ба куллӣ беҳтар 

кунанд [198, c. 150-156]. 

Ба андешаи мо, вазифаҳои мушаххас оид ба рушди хоҷагиҳои ғаллакор дар 

барномаи миёнамуҳлати аз буҳрон баровардани комплекси агросаноатӣ то соли 

2015 нишон дода шудаанд. Барномаи зиёд кардани истеҳсоли ғалла таҳия ва қабул 

карда шуд. Тибқи ин барнома, истеҳсоли ғалла дар Тоҷикистон то соли 2005 бояд 

ба 1 миллион тонна расад. Худи ҳамин рақамро ҳисобҳои Ташкилоти озуқаворӣ 
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ва кишоварзии Созмони Милали Муттаҳид ва маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ муайян 

карданд, ки аз ҳисоби ба ҳар сари аҳолӣ 170 кг ғалладона асос ёфтанд.  

Ғалла ҳанӯз ҳам камчин аст ва камбудиҳо аз ҳисоби афзоиши истеҳсолот 

ва рушди воридоти тиҷоратӣ бартараф карда мешаванд.  

Дар асл, дар соли 2019, дар ҳаҷми 836 884 тонна ғалла истеҳсол карда шуд, 

ки ин аз нақша камтар аст. Тибқи омор, соли 1988 дар Тоҷикистон 200,4 ҳазор 

тонна истеҳсол карда шуд. 

Масоҳати заминҳои корам, хусусан заминҳои обёришаванда, дар ҶТ хеле 

маҳдуданд. Кӯҳҳо тақрибан 93% ҳудуди онро ишғол мекунанд ва танҳо 3,2% -ро 

заминҳои кишоварзӣ ташкил медиҳанд, ки беш аз 80,9% онҳо чарогоҳҳои 

мавсимӣ мебошанд. Афзоиши калони демографӣ дар ҷумҳурӣ, сарфи назар аз 

азхудкунии интенсивии заминҳои нави обёришаванда дар 30 соли охир, боиси 

коҳиш ёфтани таъминоти заминҳои обёришаванда ба ҳар сари аҳолӣ гардид 

(ҷадвали 2.1.1). 

Дар мавриди нигоҳ доштани чунин суръати афзоиши аҳолӣ соли 2021 

миқдори умумии заминҳои корам ба ҳар сари аҳолӣ 0,10 гектар ва обёришаванда 

то 0,07 гектар кам шудааст. 

Ҳама ҳисобҳои ояндадори истеҳсолоти кишоварзӣ, ба эҳтимол, бояд дар 

асоси ин параметрҳо гузаронида шаванд. Аз сабаби камзаминӣ, ҷумҳурӣ маҷбур 

шуд чунин заминҳоеро аз худ кунад, ки дар дигар кишварҳо ин заминҳо 

корношоям ба ҳисоб мераванд: регзору санглох, шӯр, хокҳои ҳамвории ҷангал ва 

майдонҳои калони ҳудудҳои кӯҳӣ, ки нишебии онҳо барои истифодаи обёрии 

рӯизаминӣ баландтар аст, ки ба эрозияи хок оварда расонид (ҷадвали 2.1.1). 

Омилҳои асосии маҳдудкунии ҳосилхезии хоки Тоҷикистон инҳоянд: 

мавҷудияти то 22% хокҳои регдор ва санглох, 16% хокҳои шӯр, 8-10% эрозияи об 

ва шамол ва 10-12% -и дигар заминҳои обёришаванда, ки дар заминҳои гуногун 

ҷойгиранд.  
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Ҷадвали 2.1.1. - Таъминот бо заминҳои корами обёришаванда ба ҳар 

сари аҳолӣ * 

Нишондиҳандаҳо  

Солҳо  с. 2020 

бо % нисбати 

1991 2005 2010 2015 2018 2019 2020 1991 2005 2015 

Аҳолии ҶТ, ҳаз. 

Нафар 
5515 6780 7565 8551 9126 9300 9506 172,3 140,2 111,1 

Ҳамаи 

заминҳо(га/нафар) 
0,17 0,128 0,134 0,17 0,155 0,152 0,151  88,8 117,9 88,8 

Аз ҷумла 

обёришаванда 
0,12 0,088 0,086 0,09 0,08 0,08 0,077 64,1 87,5 85,5 

Манбаъ:*Вазъи иҷтимоӣ - иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Душанбе, 2021.- с.9, Кумитаи давлатии идораи замин ва геодезии ҶТ, маълумот дар бораи миқдори 

заминҳо ва тақсимоти он ба намудҳо дар вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳои ҶТ, Душанбе 2000-2021. С. 1. 

 

Чуноне ки аз ҷадвали боло мушоҳида мешавад, 55-60% заминҳои 

обёришавандаи кишоварзӣ хусусиятҳои номусоид доранд, ки ҳосилхезии онҳоро 

маҳдуд мекунанд ва дар натиҷа истеҳсолоти кишоварзиро низ маҳдуд мекунанд. 

Кам шудани майдони кишти зироатҳои кишоварзӣ дар солҳои охир, хусусан 

обёришаванда, нишона ва тасдиқи он аст, ки ин омилҳои маҳдуд ба кор шурӯъ 

мекунанд. 

Нигоҳ доштани чунин заминҳо дар ҳолате, ки бозгашти баланди онҳоро 

таъмин мекунад, ҳам дар давраи азхудкунӣ ва ҳам дар раванди истифода хароҷоти 

зиёди энержӣ ва захиравӣ талаб карда мешуд ва чунин хароҷот ба амал омаданд, 

ки дар натиҷаи он дар солҳои 80-ум Тоҷикистон аз заминҳои обёришаванда дар 

тамоми Осиёи Миёна баландтарин даромад ба даст овард.  

Дар фонди умумии заминҳои ҶТ масоҳати заминҳои корхонаҳои 

кишоварзӣ, бо назардошти истифодаи дарозмуддат, 7483,3 ҳазор гектар ё ки 

52,5% аз майдони умумии заминро ташкил медиҳад. Қисми зиёди фонди заминро 

заминҳои захиравии давлатӣ - 20,3%, фонди ҷангал - 6,3% ва ғайра ишғол 

мекунанд.  

Истеҳсолоти кишоварзӣ дар 4668,5 ҳазор гектар замин, ки 761,5 ҳазор 

гектари онҳо обёришавандаро фаро гирифтааст. 

Раванди истифодаи захираҳои замин дар ҷумҳурӣ боиси тағйиротҳо 

мегардад, ки дар натиҷаи он, аз як тараф, азхудкунии заминҳои нав барои 

зироаткории обёришаванда аз ҳисоби захираҳои заминҳои давлатӣ ва кам кардани 
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заминҳои каммаҳсули кишоварзӣ (чарогоҳҳо, заминҳои корами лалмӣ, заминҳои 

корамнашуда) ба роҳ монда мешавад, аз тарафи дигар як қисми замин барои васеъ 

кардани шаҳрҳо, нуқтаҳои аҳолинишин, сохтмони иншооти саноатӣ, барои 

эҳтиёҷоти дохилихоҷагии корхонаҳои кишоварзӣ, инчунин барои дигар мақсадҳо 

гирифта мешавад. Дар натиҷа, тағйири сохтори заминҳои кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ 

ба назар мерасад (ҷадвали 2.1.2). 

Ҷадвали 2.1.2. - Динамикаи сохтори заминҳои кишт дар Тоҷикистон барои 

солҳои 2005 – 2020 
 2005 2010 2015 2019 2005 2010 2015 2020 

Ҳамаи заминҳо Заминҳои обёришаванда 

Заминҳои 

кишоварзӣ 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

аз ҷумла заминҳои 

корам 

17,7 18,5 18,0 18,1 83,8 84,1 73,8 76,2 

Ниҳолҳои бисёрсола 0,7 2,3 3,8 4,2 12,9 13,1 14,8 15,9 

Партов 0,2 0,2 0,8 0,6 3,4 1,3 4,1 2,9 

Алафзорҳо 0,1 0,5 0,5 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 

Чарогоҳҳо 81,3 78,5 77,7 76,6 1,6 1,4 7,1 4,9 

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллифӣ дар асоси маълумоти Фонди замини ҶТ. - Душанбе, 2021.  

Динамикаи сохтори заминҳои кишт афзоиши вазни қиёсии истифодаи 

интенсивӣ (заминҳои корам, ниҳолҳои бисёрсола) ва кам шудани истифодаи васеи 

заминҳо (чарогоҳҳо ва алафзорҳо) -ро инъикос мекунад.  

Тағийротҳо дар сохтори заминҳои кишт, ки дар солҳои 2005-2019 ба амал 

омадаанд, дар маҷмӯъ дар ҷумҳурӣ ба афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

рост меомад, зеро онҳо ба самти беҳтар намудани истифодаи заминҳои 

обёришаванда рӯ меоваранд (ҷадвали 2.1.3). 

Тавре аз маълумоти ҷадвали манзуршуда бармеояд, то 1 январи соли 2021 

ҳиссаи заминҳои обёришаванда дар фонди мелиоративии ҷумҳурӣ 61,2% -ро 

ташкил медиҳад. Он аз 29,7% дар минтақаи Кӯлоб то 76,8% дар Вилояти Мухтори 

Кӯҳистони Бадахшон тағйир меёбад. Консентратсияи аз ҳама зиёди онҳо дар 

минтақаҳои Суғд (262,1 ҳазор га) ва Бохтар (241,4 ҳазор га) ташаккул ёфтааст, ки 

мутаносибан 17,7 ва 3,3% ниҳолҳои бисёрсола мебошанд. Ҳиссаи заминҳои ба 

таври интенсивӣ истифодашаванда дар маҷмӯъ дар ҷумҳурӣ 14,1% -ро ташкил 

медиҳад, ки ин нисбат ба сатҳи Осиёи Миёна тақрибан ду маротиба камтар аст. 
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Ҷадвали 2.1.3. - Фонди замини корхонаҳои кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

Намудҳои 

замин 

2015 2020 

масоҳат, 

ҳаз. га 

Ба ҳар 

сари 

аҳолӣ, 

га 

Ҳиссаи 

заминҳое, ки 

дар корхонаҳои 

кишоварзӣ 

истифода 

мешаванд 

Масоҳат 

ҳаз. га 

Ба ҳар 

сари 

аҳолӣ, 

га 

Ҳиссаи 

заминҳое, ки дар 

корхонаҳои 

кишоварзӣ 

истифода 

мешаванд 

Заминҳои 

кишоварзӣ - 

ҳамагӣ аз 

ҷумла 

обёришаванда 

3611,9 

752,5 

0,64 

0,09 

48,8 

7,1 

3674,1 

761,5 

0,53 

0,07 

3,4 

2,2 

Заминҳои 

корам - ҳамагӣ 

аз ҷумла 

обёришаванда 

666,6 

464,5 

0,11 

0,07 

8,7 

5,9 

669,7 

466,7 

0,1 

0,07 

5,0 

1,6 

Дарахтҳои 

бисерсола 

143,7 0,01 1,2 157,0 0,01 0,7 

Чарогоҳҳо ва 

алафзорҳо 

3823,1 0,50 38,6 3833,4 0,41 34,4 

Қитъаҳои 

наздиҳавлигӣ 

209,9 0,028 1,4 213,9 0,03 - 

Манбаъ: Ҳисобҳои муаллиф дар асоси маълумоти Фонди замини Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 1 январи соли 2021. Нашри расмӣ. Душанбе, с 2021. 

Ҳиссаи баландтарини онҳо дар минтақаҳои Суғд (21,0%) ва Бохтар (9,0%) 

рост меояд. 

Дар тамоми заминҳо дар таркиби заминҳои кишт, майдони аз ҳама калонро 

заминҳои хӯроки табиӣ (78%) ишғол мекунанд ва заминҳои корам 19,3%, 

дарахтҳои бисёрсола ҳамагӣ 2,2% -ро ташкил медиҳанд. 

Заминҳои обёришаванда асосан барои кишоварзии интенсивӣ истифода 

бурда мешаванд (заминҳои корам ва дарахтзорҳои бисёрсола). Вазни қиёсии 

заминҳои хӯроки чорво дар заминҳои обёришаванда танҳо 0,8% -ро ташкил 

медиҳад.  

Масоҳати умумии заминҳои кишоварзии ҷумҳурӣ, ки дар истеҳсолоти 

кишоварзӣ истифода мешаванд, нисбат ба соли 1990 442,2 ҳазор гектар кам шуда, 

дар соли 2019 846,9 ҳазор гектарро ташкил дод. Дар сохтори майдонҳои кишт 

ҳиссаи бештарро зироати ғалладона ва зироатҳои хӯроки чорво ишғол мекунанд. 

Дар тӯли 29 сол ҳиссаи онҳо мутаносибан аз 40,6 то 45,3 % ва аз 30,3 то 12,6 % -
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ро ташкил медод. Ҳиссаи зироатҳои техникӣ дар сохтори майдонҳои кишт ба 

ҳисоби миёна 25,4 % -ро ташкил медиҳад ва 16,6 % ба майдони кишти картошка 

ва сабзавот ва зироатҳои полезӣ рост меояд (Диаграммаи 2.1.1).  

Диаграммаи 2.1.1. - Динамикаи истеҳсоли гандум дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 

Манбаъ: Маҷмӯаи омори Кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе, 2020 

Талаботи умумии Тоҷикистон ба ғалладона 1,8-2,3 миллион тоннаро 

ташкил медиҳад. Вазифаҳои мушаххас оид ба рушди соҳа дар барномаи 

миёнамуҳлати аз буҳрон баровардани комплекси агросаноатӣ то соли 2020 нишон 

дода шудаанд. Барнома оид ба афзоиши истеҳсоли ғалла таҳия ва қабул карда 

шуд. Тибқи ин барнома истеҳсоли ғалла дар Тоҷикистон то соли 2020 бояд ба 1,5 

миллион тонна расад.  

Пас аз пошхӯрии Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ, истеҳсоли 

ғалладона якбора коҳиш ёфт ва то соли 1995 дар ҳамон ҳолат боқӣ монд, то он 

даме, ки истеҳсол 174,3 ҳазор тоннаро ташкил медод ва танҳо аз аввали соли 1996 

тамоюли афзоиши назарраси истеҳсоли ғалладона, картошка, сабзавот, зироатҳои 

полезӣ ва асал ба мушоҳида расид. Нишондиҳандаҳои сатҳи миёнаи солонаи 

истеҳсоли онҳо барои солҳои 2015-2019 нисбат ба нишондиҳандаҳои сатҳи 

панҷсолаи охирини пеш аз ислоҳот 1986-1990 мутаносибан 2,3, 1,1 ва 1,2 

маротиба зиёдтар аст. Дар истеҳсоли асал муваффақиятҳои махсус ба даст оварда 

шуданд. Барои ҳама мавқеъҳои дигар коҳиши истеҳсолоти кишоварзӣ, махсусан 
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маҳсулоти чорводорӣ хеле назаррас аст. Ҳаҷми кунунии пахтаи хоми чидашуда 

дар ҷумҳурӣ ба сатҳи ибтидоии солҳои 60-уми асри гузашта рост меояд. 

Тоҷикистон на танҳо барои пахта, балки барои баъзе намудҳои дигари маҳсулоти 

кишоварзӣ низ дар сатҳи солҳои 60-70-уми асри гузашта қарор дорад. Масалан, 

ҳаҷми истеҳсоли сабзавот ба сатҳи соли 1981, полезии хӯрокворӣ - 1976, мева ва 

буттамева ба соли 1965, ангур ба солҳои 70-ум мувофиқат мекунад. Маълум аст, 

ки сохтори соҳавии саноати хӯрокворӣ асосан дар зери таъсири меъёрҳои ғизоии 

илмӣ дар шароити муайяни табиӣ ва иқлимӣ ташаккул меёбад. Ғизои оқилона ба 

доираи васеи маҳсулоти хӯрокворӣ асос ёфтааст, чунки муқоисаи 

нишондиҳандаҳои танҳо миқдори калорияи хӯрок ба ҳисоби миёна ба як нафар 

чизе намедиҳад. Масалан, барои қонеъ кардани талаботи организм ба 3300 ккал, 

дар як шабонарӯз хӯрдани 1,5 кг нони гандуми сафед кифоя аст. Аммо барои 

фаъолияти муътадили организм сабзавот, мева, гӯшт, моҳӣ, маҳсулоти ширӣ, 

шакар, тухм ва дигар маҳсулот лозиманд, яъне таносуби таркиби калорияи 

хӯрокҳо, сафедаҳо, чарбҳо, карбогидратҳо ва таркиби витаминҳоро дар онҳо 

муайян кардан лозим аст.  Барои калонсолоне, ки қади миёна доранд ва бо 

фаъолияти ҷисмонӣ сабук машғул мебошад, ба ҳисоби ҳаррӯза бояд сафедаҳо 100 

грамм, чарбҳо 80г, карбогидратҳо 350-400г дохил карда шаванд. Воқеан, тибқи 

таҳқиқи як узви хонавода дар як рӯз дар семоҳаи якуми 2020, он аз рӯи сафедаҳо 

46,8%, чарбҳо 58,2% ва танҳо карбогидратҳо дар меъёри муқаррарӣ буд.  

Пажӯҳишгоҳи таҳқиқотии ғизои Корхонаи воҳиди давлатии «Хурокворӣ»-

и Вазорати саноат ва технологияи нав эҳтиёҷоти миёнаи шабонарӯзиро ба 

маҳсулоти хӯрокворӣ ба ҳар сари аҳолии Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод 

кардааст. Тибқи меъёрҳои пешниҳодшудаи истеъмол аз ҷониби мо барои 

маҳсулоти алоҳидаи хӯрокворӣ талаботи солона барои 9,3 млн. аҳолии ҷумҳурӣ 

барои соли 2019 ҳисоб карда шуд. Натиҷаҳои бадастомада бо истеҳсоли воқеии 

ин маҳсулоти хӯрокворӣ дар соли муайяншуда муқоиса ва муайян карда шуд, ки 

он то чӣ андоза талаботи аҳолиро қонеъ мекунад, талабот ва пешниҳоди 

маҳсулоти асосии озуқавории дар соҳаи кишоварзии ҶТ истеҳсолшаванда, 

мувофиқи ин методология, дар соли 2019 талаботи аҳолӣ ба ғалладонагиҳо 60,4 
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%, картошка 117,0 %, меваҷот ва ангур 118,6 %, сабзавот ва зироатҳои полезӣ 

204,9 %, гӯшт ва маҳсулоти гӯштӣ – 39,2 %, шир ва маҳсулоти ширӣ 93,1 %, тухм 

57,4 % , моҳӣ ва маҳсулоти моҳигӣ – 3,7 % ва равғани растанӣ 15,6 % қонеъ карда 

шудааст.  

Бояд қайд кард, ки то имрӯз ягон меъёри аз ҷиҳати илмӣ асосёфтаи ғизо 

вуҷуд надорад. Аз ин рӯ, муҳаққиқон сатҳи ғизоии аҳолии Тоҷикистонро ба 

тарзҳои гуногун арзёбӣ мекунанд. Ба маврид қайд кардан зарур аст, ки меъёрҳои 

тавсиявии физиологии истеъмолии маҳсулоти асосии озуқаворӣ ба ҳар сари 

аҳолии ҶТ бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 31 августи соли 2018, №451 тасдиқ гардид.  

Ҳосилнокии гандум бештар аз хусусиятҳои иқлимии сол вобастагӣ дорад 

ва ба ҳисоби миёна дар кишвар дар байни 3,0-3,1 т / га тағйир меёбад.  

Аз сабаби маҳдуд будани заминҳои обёришаванда, як қисми зироатҳои 

ғалладона дар заминҳои лалмӣ ҷойгир карда шудаанд, ки тақдири ҳосили онҳо 

асосан аз миқдори боришот вобаста аст. Ҳосилнокии зироатҳои ғалладона дар 

заминҳои лалмӣ дар давраи солҳои 2015-2020 на бештар аз 10c / га аст, ки ин хеле 

паст ҳисобида мешавад (Ҷадвали 2.1.4).  

Дар асоси гуфтаҳои боло, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар 

солҳои охир ҳосилнокии гандум дар ҳамаи категорияҳои хоҷагиҳо тамоюли 

афзоиш дорад, аммо ин нишондиҳанда дар муқоиса бо дигар кишварҳо ҳанӯз ҳам 

паст ҳисобида мешавад. 

Ҷадвали 2.1.4 - Ҳосилнокии зироати ғалладона дар заминҳои лалмӣ ва 

обёрӣ, с/га 

Зироат  

2015 2017 2020 
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Гандум 

 

30,4 

23,9 9,3 10,0 31,5 24,8 16,1 14,0 30,9 28,3 22,0 

2

+ 

16,2 

Ҷав 
18,0 

16,1 8,7 8,3 18,9 14,9 14,0 10,8 21,8 19,4 19,3 14,8 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, кишоварзӣ 2020 с 
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Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли ғалла дар 

бахши хусусӣ (аҳолӣ ва хоҷагии деҳқонӣ (фермерӣ)) тамоюли афзоиш дошт. 

Маълумотҳои ҷадвали 2.1.5 нишон медиҳанд, ки дар соли 1991 тақрибан 96% 

зироатҳои асосии ғалладона, аз қабили гандум, ҷав ва ҷуворимакка барои ғалла 

дар корхонаҳои кишоварзӣ истеҳсол карда шуда буданд ва дар соли 2020 дар 

натиҷаи таҷдиди сохтори корхонаҳои бузурги кишоварзӣ ва дар заминаи онҳо 

ташкили хоҷагиҳои нави истеҳсолӣ ҳаҷми истеҳсоли ғалла дар онҳо якбора коҳиш 

ёфт. Масалан, дар соли 2020 истеҳсоли ғалла дар корхонаҳои кишоварзӣ 83,8 

ҳазор тоннаро ташкил дод, ки нисбат ба соли 1991, 56,1 % камтар аст. Вазни 

қиёсии бахши хоҷагиҳои деҳқонӣ дар истеҳсоли гандум дар соли 2020 беш аз 62,3 

% ҳаҷми умумии истеҳсоли онҳоро ташкил дод ва вазни қиёсии истеҳсоли ҷав ва 

ҷуворимакка хоҷагиҳои деҳқонӣ бошад 67,8 ва 46,1% -ро ташкил намуд. 

Мувофиқи ақидаҳои олимони Руссия, самти асосии ҳалли мушкилоти 

ғалладонагӣ ба роҳи пуршиддат гузаронидани рушди соҳаи ғалладонагӣ, татбиқи 

васеъи дастовардҳои илм, техника, таҷрибаи пешқадам ва системаи тадбирҳо дар 

минтақаҳои асосии истеҳсоли ғалладонагии кишвар мебошад. Ба инҳо, пеш аз 

ҳама дохил мешаванд: истифодаи намудҳои нави технологияҳои интенсивӣ, 

воситаҳои техникӣ барои механикунонии ҳамаҷониба, такмил додани сохтори 

истеҳсоли ғалладона, механизми иқтисодӣ, ҷорӣ намудани шаклҳои прогрессивии 

ташкил ва ҳавасмандгардонии меҳнат, кам кардани талафот, аз ҷумла, ҳангоми 

коркард, ҳамлу нақл, нигоҳдории ғалладона, истифодаи бештари оқилонаи 

захираҳои ғалладона ва ғайра. Ба фикри мо, дар ин ҷо омили татбиқ ва интихоби 

навъҳои серҳосил ва баландсифати ба бемориҳо тобовар дохил карда нашудааст. 

Агар ҳамаи омилҳо риоя карда шаванд, имконпазир аст, ки бахши ғалладонаи 

ҷумҳурӣ мунтазам рушд карда, истиқлолияти озуқавории кишвар ба даст оварда 

мешавад.  
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Ҷадвали 2.1.5. - Вазни қиёсии бахши хусусӣ (корхонаҳои кишоварзӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ) дар истеҳсоли 

маҳсулоти растанипарварӣ 
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Ғалла аз ҷумла 292 12,4 4,1 999,7 447,9 44,8 862,0 434,2 50,3 979,4 435,2 44,4 1068,9 492,5 46,0 

Гандум 149,3 3,8 2,5 899,6 247,0 27,4 549,4 229,6 41,7 606,0 230,9 38,1 636,4 227,7 35,7 

Ҷав  49,3 1,0 2,0 117,2 28,4 24,2 82,5 26,2 31,7 124,3 29,9 24,0 125,7 28,2 22,4 

Ҷуворимакка 

барои дон 

57,7 2,7 4,5 112,7 105,7 93,7 123,3 114,3 92,7 121,2 111,7 92,2 154,6 159,4 103,1 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Душанбе,-2021. С. 36-39.  
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Мувофиқи маълумоти агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳосили умумии ғалладона сол ба сол тағйир меёбад. Масалан, ҳосили 

умумии ғалладона дар соли 2015 ба 1392,5 ҳазор тонна баробар шуд ва ин рақам дар 

соли 2020, 1561,4 ҳазор тоннаро ташкил намуд. Бо афзоиши ҳосили умумии 

ғалладонагиҳо, майдони ғалладона сол аз сол зиёд мешуд. Ҳосилнокии ғалладона 

дар ин солҳо каме афзоиш меёбад. Дар соли 2020 нисбат ба соли 1991 ҳосили 

умумии ғалладона 4,8 маротиба ва майдони ғалладона 3,1 % ва ҳосилнокӣ 2,3 

маротиба зиёд шуд. Сарфи назар аз афзоиши истеҳсоли ғалла дар солҳои охир, қонеъ 

кардани эҳтиёҷоти кишвар ба ғалла ҳанӯз ҳам ғайриимкон аст. (Ҷадвали 2.1.6)  

Ҷадвали 2.1.6. - Сатҳи таъминоти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ғалла 
 

 

Нишондиҳандаҳо 

 

 Солҳо  

Ба ҳисоби миёна 

дар солҳои 2016-

2020 бо % 

нисбати соли 1991 
1991 2016 2017 2018 2019 2020 

Майдони кишт, 

ҳазор га 

231,7 837,2 837,1 826,7 846,9 856,7 3,6 маротиба 

Ҳосили умумӣ, 

ҳазор тонна 

304,4 1435,8 1447,6 1296,1 1414,6 1561,4 4,7 маротиба 

Ҳар сари аҳолӣ, кг 54,3 166,1 163,8 141,5 152,2 165,0 290 

Ҳосилнокӣ с/га 13,1 29,2 29,9 28,7 30,9 31,1 228 

Сатҳи таъминот, % 32,5 58,9 61,3 53,1 60,4 62,0 182 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кишоварзии ҶТ. Маҷмӯаи 

оморӣ, Душанбе, -2021. С. 15,27, 43,139. 

Сарфи назар аз гуногунии шаклҳои моликият ва хоҷагидорӣ мавҷудияти 

шумораи зиёди хоҷагиҳо зироатҳои ғалладона, ки бо парвариши зироати 

ғалладонагӣ машғуланд, истеҳсолкунандагони асосии ғалладона дар ҷумҳурӣ ҳоло 

ҳам чун ҳарвақта дар дурнамои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) мебошанд ва боқӣ 

хоҳанд монд, ки ба ҳисоби миёна ба ҳиссаи онҳо 59,7 %-и ҳаҷми умумии истеҳсоли 

ғалла рост меояд. Гарчанде ки ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) дар истеҳсоли 

ғалладона дар соли 2020 нисбат ба соли 2016 ба миқдори 4750 тонна зиёд гардид, 

аммо он дар байни категорияҳои хоҷагиҳои истеҳсолкунандаи ғалладона аз ҳама 

калонтарин боқӣ мондааст. Хоҷагиҳои аҳолӣ 30,7 % ғалладона истеҳсол кардааст, ки 

нисбат ба соли 2016-ум 10,5 % зиёд гардидааст. Дар мавриди корхонаҳои кишоварзӣ 
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бошад, пас ҳиссаи онҳо дар ҳосили умумии зироатҳои ғалладона тамоюли коҳишро 

дорад (ҷадвали 2.1.7).  

Ҷадвали 2.1.7. - Ҳиссаи баъзе категорияҳои хоҷагиҳо дар истеҳсоли ғалла дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, % 
 

Категорияи хоҷагиҳо 

Солҳо 

1991 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Корхонаҳои кишоварзӣ 100 11,0 10,1 8,7 8,4 9,8 10,1 

Хоҷагиҳои шахсии 

ёрирасони аҳолӣ 

- 29,1 29,5 30,9 33,4 30,7 31,5 

Хоҷагиҳои деҳқонӣ 

(фермерӣ) 

- 69,9 60,4 60,4 58,2 59,7 58,4 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кишоварзии ҶТ. 

Маҷмӯаи оморӣ. Душанбе, -2021. С. 139-141. 

Аммо сарфи назар аз афзоиши ҳиссаи истеҳсоли ғалла аз ҷониби хоҷагиҳои 

деҳқонӣ (фермерӣ) дар шароити муосир нигоҳ доштани истеҳсолоти калони 

ғалладона, бо дарназардошти талаботи муносибатҳои бозорӣ ба пешбурди он ворид 

кардани тасҳеҳоти мувофиқ муҳим аст.  

Истеҳсоли ғалладонаро дар ҷумҳурӣ таҳлил карда, (ҷадвали 2.1.8) қайд 

кардан мумкин аст, ки соли 2020 ғалладона 864,1 ҳазор тонна ба даст оварда 

шудааст, ки ин нисбат ба соли 2015-ум 32,2 ҳазор тонна кам аст. Дар соли 2016 

ҳосили умумии ғалла дар 6 соли охир баландтарин буд (917,1 ҳазор тонна). Ин 

асосан аз ҳисоби гирифтани ҳосили баланди зироатҳои ғалладона вобаста буда, ба 

31,5 сентнер/га расид. Шароити номусоиди обу ҳаво натиҷаи коҳиш ёфтани 

ҳосилнокӣ аз ҳар гектар нисбат ба соли 2020 ба 1,9 сентнер / га баробар аст.  

Дар сохтори ҷамъоварии умумии зироатҳои ғалладона ҳиссаи истеҳсоли 

чунин намудҳои ғалладона, ба монанди гандуми тирамоҳӣ, ҷавдори тирамоҳӣ хеле 

кам шудааст, аммо ҷуворимакка, ҷав, арзан ва марҷумак афзоиш ёфтааст. 

Дар дурнамо шароити обу ҳаво омили идоранашаванда боқӣ хоҳад монд, ки 

ба рушди ғаллакорӣ унсурҳои стихиявиро ворид мекунад. Аз ин рӯ, барои 

боэътимодии қонеъ кардани талаботи ҷумҳурӣ ба ғалла тавассути сафарбар 

намудани имкониятҳои истеҳсолоти худӣ истифодаи комплекси тадбирҳои техникӣ 
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ва технологӣ, биологии табиӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ташкилӣ талаб карда мешаванд. 

Дар байни онҳо, тадбирҳои пешгирикунанда аҳамияти аввалиндараҷа дорад, ки 

бевосита ба интенсификатсияи соҳа дар истеҳсоли ғалладона ҷорӣ намудани 

дастовардҳои пешрафти илмӣ-техникӣ алоқаманданд.  

Ҷадвали 2.1.8. - Динамикаи ҳосили умумӣ ва ҳосилнокии зироатҳои ғалладона 

дар ҷумҳурӣ (солҳои 2016-2020) 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ, Душанбе. -2021. С. 39-43. 

Ҷумҳурӣ барои ба таври назаррас баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои 

ғалладона захираҳои зарурии табиӣ дорад. Аммо, аз сабаби истифодаи нокифояи 

потенсиали пешбурди зироати ғалладона, ҳосилнокии зироатҳои ғалладона ба 

тағйирот дучор меояд.  

Таҳлили истеҳсоли ғалла дар ҷумҳурӣ барои солҳои 2015-2020 нишон дод, ки 

дар соли 2018 ҳосили умумии зироатҳои ғалладона бо сабаби номусоидии обу ҳаво 

аз сатҳи соли 2020, дар ҳаҷми 265,1 ҳаз. тонн камтар аст. Истеҳсоли ноустувори 

ғалладона дар ҷумҳурӣ дар бораи пешбурди аксаран экстенсивии васеъи ғалладона 

шаҳодат медиҳад, ки ин асосан бо коҳиши иқтидори истеҳсолии соҳа шарҳ дода 

мешавад. Ҳамин тариқ, маълумоти ҷадвали 2.1.9 - ро таҳлил карда, дида мешавад, ки 

дар давраи аз соли 2016 то соли 2020 тамоюли коҳиш ёфтани техникаи ғаллағундорӣ 

ба назар мерасад. Вобаста ба ин, афзоиши сарбории як комбайни ғаллағундор аз 143 

ба 227 гектар ба амал меояд, ки ин сарфи назар аз он, ки масоҳати майдони 

 

Намуди ғалладонагиҳо 

Солҳо Соли 2020 

нисбати +,- 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2015 2019 

                                                Ҷамъоварии умумӣ, ҳаз. тонн  

Ғалладона ва зироатҳои 

лӯбиёгӣ 

1392,6 1435,8 1447,6 1296,2 1414,6 1561,3 +168,7 + 146,7 

Аз ҷумла:         

гандум  896,3 917,1 899,6 779,0 863,9 864,1 - 32,2 + 0,2 

Ҷуворимакка барои дон 200,5 208,1 218,4 237,4 232,9 314,0 +113,5 + 81,1 

Шолӣ  85,8 96,5 97,7 90,4 106,4 133,4 + 47,6 +27,0 

Ҷав 138,2 141,9 145,6 108,8 154,2 153,9 +15,7 - 0,3 

Ҳосилнокӣ с/га 

Ғалладона ва зироатҳои 

лӯбиёгӣ 

28,6 29,2 29,9 28,7 30,9 31,1 + 2,5 +0,2 
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ғалладона дар ҷумҳурӣ кам шудааст. Дар натиҷа, асосан аз сабаби номутаносибии 

нархҳои маҳсулоти кишоварзӣ ва саноатӣ хоҷагиҳои истеҳсолкунандаи ғалладонагӣ 

воситаҳои истеҳсолотро харида натавонистанд. 

Ҷадвали 2.1.9. - Таъмини корхонаҳои кишоварзӣ бо тракторҳо ва комбайнҳо 
Нишондиҳандаҳо Солҳо Инҳироф +, - 2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2019 

Ба 100 га кишти зироати мувофиқ 

комбайн рост меояд, адад: 

       

Ғалладарав  22 9 8 8 8 -14 0 

Ҷувориғундор  8 5 6 6 6 - 2 0 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ, Душанбе, -2021. С. 22,27,60. 

Бе истифодаи воситаҳои агрохимиявӣ, аксар вақт ба даст овардани ғаллаи 

баландсифат ғайривоқеӣ аст. Дар ин робита, дар минтақа як барномаи мақсаднок 

қабул карда шуд, ки татбиқи он имкон дод, ки потенсиали истеҳсолӣ ва кадрӣ то 

андозае ҳифз карда шавад ва шароити зарурӣ барои фаъолият ва рушди корхонаҳои 

кишоварзӣ фароҳам оварда шавад. Ҳамин тариқ, аз соли 2019 инҷониб истифодаи 

нуриҳои минералӣ барои кишти зироатҳои ғалладона нисбат ба соли 2015 тақрибан 

1,0 маротиба афзудааст. Дар айни замон, коҳишёбии истифодаи нуриҳои органикӣ ба 

назар мерасад (ҷадвали 2.1.10). 

Ҷадвали 2.1.10. - Истифодаи нуриҳои минералӣ ва органикӣ барои кишти 

зироатҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
Нишондиҳандаҳо Солҳо Инҳироф +,- 2020 c. 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2019 

Нуриҳои минералӣ пошида шуд (ба 

ҳисоби 100% моддаҳои ғизоӣ): 

 

117,4 

 

133,8 

 

124,2 

 

141,8 

 

136,9 

 

+19,5 

 

-4,9 

аз ҷумла: барои зироатҳои ғалладона 90,2 98,7 86,0 98,0 89,9 -0,3 -8,1 

нуриҳои органикӣ пошида шуданд: 

ҳамагӣ, 

 

205,1 

 

185,3 

 

172,3 

 

265,4 

 

247,7 

 

+42,6 

 

-17,7 

аз ҷумла: барои зироатҳои ғалладона 77,4 73,0 65,0 37,4 43,6 -33,8 +6,2 

Манбаъ: Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Кишоварзии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон. Маҷмӯаи оморӣ. Душанбе. -2021. С. 34-35. 

Дар шароити муносибатҳои бозорӣ ҳадафи соҳибкор ба даст овардани фоидаи 

ҳадди имкон аз истеҳсол ва фурӯши маҳсулот мебошад. Чи тавре ғайриоддист, ба 

назар чунин менамояд, ки то соли 1999 барои молистеҳсолкунандаи кишоварзӣ аз 
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ҳисоби афзоиши хароҷот нисбат ба даромад аз ҳисоби пайваста коҳиш ёфтани 

дастгирии буҷетӣ, таъхирнопазирии механизми иқтисодии хоҷагидорӣ, вайрон 

кардани таносуби мубодилаи байнисоҳавӣ дар натиҷаи интиқоли беназорати 

манбаъҳои молиявӣ аз соҳаи ғалладона ба саноати коркарди он ва савдо. 

Фаъолияти бомуваффақияти ҳар як хоҷагии ғаллаистеҳсолкунанда истеҳсоли 

чунин намуди ғалладонаро талаб мекунад, ки истеъмолкунанда ба он талабот дошта, 

фоидаи муайян ба даст оварда, пешбурди самараноки такрористеҳсолкунии оддӣ ё 

васеъро дар соҳаи ғалладонагӣ таъмин намояд. Даромаднокии истеҳсоли ғалла бо 

мавҷудияти самарае тавсиф карда мешавад, ки дар афзоиши натиҷа аз хароҷоти 

истеҳсолӣ ифода карда мешавад. Аммо, дар солҳои охир аз ҳисоби афзоиши 

афзояндаи арзиши парвариши зироатҳои ғалладона нисбат ба нархҳои фурӯши 

маҳсулоти онҳо даромаднокии истеҳсоли аксар намудҳои ғалладона хеле коҳиш ёфт. 

Солҳои 2005-2020 сатҳи баландтарини даромаднокӣ 55 % дар соли 2020 ба 

даст оварда шудааст. Сарфи назар аз он, ки дар соли 2020 ҳосили аз ҳама 

баландтарини ғалладона ба даст оварда шуд ва фурӯши он фоиданок гардид. Сатҳи 

даромаднокӣ ҳамагӣ 7% -ро ташкил дод, ки ин пеш аз ҳама, сабаби пешрафти 

ғалладона дар бозори минтақавӣ нисбат ба талабот, мавҷуд набудани механизми 

самараноки танзими бозори ғалла буд, ки дар робита ба ин хоҷагиҳои 

истеҳсолкунандаи ғалла маҷбур буданд нархҳои ғалларо паст кунанд. 

Вазъияти иқтисодӣ аллакай дар соли 2015 ба куллӣ тағйир ёфт, вақте ки бо 

паст шудани ҳосили умумӣ нархи ғалла аз ҳисоби коҳиши пешниҳоди он боло рафт. 

Дар амал, қарорҳои Ҳукумати ҶТ оид ба дастгирии молистеҳсолкунандагони 

кишоварзӣ барои таъмини имкониятҳои пешбурди раванди такрористеҳсол дар 

соҳаи растанипарварӣ (ғалладона) қабул карда мешаванд. Аз ҷумла, ҷумҳурӣ 

ҷубронпулӣ барои 30% хароҷоти хариди нуриҳои минералӣ ва воситаҳои химиявии 

ҳифзи растаниҳо, инчунин ҷуброни қисми хароҷоти хариди тухмии элитаи 

зироатҳои ғалладонаро дар бар мегирад.  
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Самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти ғалладонагӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ ба нишондиҳандаҳои арзиши аслии маҳсулот ва нархи фурӯши он 

вобастагии зиёд дошта, дар маҷмӯъ аз ҳосилнокӣ, махсусгардонии соҳа, 

ҳамгиро намудани истеҳсолот бо коркард, механизатсия, истифоди технологияи 

муосири парвариш ва шаклҳои коркарди маҳсулот вобаста мебошад.  

Вобаста ба таҳлили самаранокии иқтисодии истеҳсоли маҳсулоти 

ғалладонагиро бари зироати гандум дар мисоли корхонаҳои кишоварзии 

вилояти Суғд, Хатлон ва Ноҳияҳои Тобеъи Ҷумҳурӣ мавриди омӯзиш қарор 

додем, ки хусусияти афзояндаро доро будааст.  

Яке аз талаботҳои баҳодиҳии иқтисодӣ ин муносибати алоҳида ба 

корхонаҳои инфиродии истеҳсолӣ мебошад. Бо мақсади иҷрои ин талабот, мо 

таҳлили самаранокии иқтисодии истеҳсоли гандумро дар мисоли хоҷагии 

деҳқонии ба номи И. Бобоеви шаҳри Исфараи вилояти Суғд, Кооперативи 

истеҳсолии «Муҳсинҷон»-и ноҳияи Данғара ва ҶДММ «Латиф Муродов»-и 

ноҳияи Ҳисор, асосан ба ғаллапарварӣ машғул аст дар ҷадвали 2.1.11 овардем.  

Аз нишондоди ҷадвали 2.1.11 дида мешавад, ки дар ҶДММ «Латиф 

Муродов»-и ноҳияи Ҳисор ҳосилнокии гандум нисбат ба хоҷагии деҳқонии «И. 

Бобоев»-и шаҳри Исфара ва Кооперативи истеҳсолии «Муҳсинҷон»-и ноҳияи 

Данғара кам мебошад. 

Ҷадвали 2.1.11. - Самаранокии иқтисодии истеҳсоли гандум дар солҳои 2010-2020 

Нишондиҳандаҳо  
Солҳо Соли 2020 

нисбат ба соли 
2010,% 

2010 2015 2020 

ХОҶАГИИ ДЕҲҚОНИИ «И. БОБОЕВ»-И ШАҲРИ ИСФАРА 

Ҳамаги майдони кишт, га 10,0 10,0 10,0 100,0 

Ҳосилнокӣ, с/га  45,0 46,0 49,0 108,8 

Ҷамъоварии умумӣ, сентнер  4500,0 4600,0 4900,0 108,8 

Маҷмӯи хароҷот дар 1 га, сомонӣ 4410,0 5290,0 6000,0 136,0 

Хароҷоти умумӣ, ҳаз. сомонӣ 441,0 529,0 600,0 136,0 

Арзиши аслии 1 сентнер маҳсулот, сомонӣ 98,0 115,0 125,0 127,5 

Нархи миёнаи фурӯши 1 сентнер маҳсулот, 

сомонӣ 
190,0 210,0 220,0 115,7 

Даромад аз фурӯш, ҳаз. сомонӣ 855,0 966,0 1056,0 123,5 

Хароҷоти меҳнат ба 1 сентнер маҳсулот, одам- 2,34 2,55 2,73 116,6 
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соат 

Фоидаи соф, ҳаз. сомонӣ 414,0 437,0 456,0 110,1 

Дараҷаи даромаднокӣ,  % 93,9 82,6 76,0 80,9 

Идомаи ҷадвали 2.1.11 

КООПЕРАТИВИ ИСТЕҲСОЛИИ «МУҲСИНҶОН»- И НОҲИЯИ ДАНҒАРА 

Ҳамаги майдони кишт, га 70,0 75,0 80,0 121,4 

Ҳосилнокӣ, с/га  47 49 52 110,6 

Ҷамъоварии умумӣ, сентнер  32900 36750 41600 126,4 

Маҷмӯи хароҷот дар 1 га, сомонӣ 3720,0 4510,0 5150,0 138,4 

Хароҷоти умумӣ, ҳаз. сомонӣ 372,0 451,0 515,0 138,4 

Арзиши аслии 1 сентнер маҳсулот, сомонӣ 102,0 118,0 129,0 126,4 

Нархи миёнаи фурӯши 1 сентнер маҳсулот, 

сомонӣ 
192,0 215,0 230,0 119,7 

Даромад аз фурӯш, ҳаз. сомонӣ 6316,8 7901,2 9568,0 151,4 

Хароҷоти меҳнат ба 1 сентнер маҳсулот, одам-
соат 2,42 2,60 2,81 

116,1 

Фоидаи соф, ҳаз. сомонӣ 2596,8 3391,2 4418,0 170,1 

Дараҷаи даромаднокӣ,  % 41,1 42,9 46,1 112,1 

ҶДММ «ЛАТИФ МУРОДОВ»-И НОҲИЯИ ҲИСОР 

Ҳамаги майдони кишт, га 373,32 439,0 402,84 107,9 

Ҳосилнокӣ, с/га  33,3 27,3 24,8 74,4 

Ҷамъоварии умумӣ, сентнер  12432 11984 9990,4 80,3 

Маҷмӯи хароҷот дар 1 га, сомонӣ 3681,8 4548,3 3723,4 101,1 

Хароҷоти умумӣ, ҳаз. сомонӣ 368,1 454,8 372,3 101,1 

Арзиши аслии 1 сентнер маҳсулот, сомонӣ 126,18 137,36 147,55 116,9 

Нархи миёнаи фурӯши 1 сентнер маҳсулот, 

сомонӣ 194,3 200,0 218,0 

 
112,1 

Даромад аз фурӯш, ҳаз. сомонӣ 24155,3 23968,0 21779,1 90,1 

Хароҷоти меҳнат ба 1 сентнер маҳсулот, одам-
соат 2,33 2,56 2,74 

 
117,5 

Фоидаи соф, ҳаз. сомонӣ 20473,5 19419,7 18055,7 88,1 

Дараҷаи даромаднокӣ,  % 84,7 81,0 82,9 97,8 

Сарчашма: Ҳисобкуниҳои муаллиф дар асоси нишондиҳандаҳои омории хоҷагиҳо. 

Аммо аз рӯйи дигар нишондиҳандаҳои самаранокӣ байни ҳам 

муқоисашаванда буда, ташаккули комилан монандро касб кардаанд. Масалан, 

фарқияти ҳосилнокии соли 2020 дар хоҷагии деҳқонии ба номи И. Бобоеви 

шаҳри Исфара нисбат ба соли 2010 ба 108,8 % баробар гардида, нисбат ба 

ҳамин нишондоди Кооперативи истеҳсолии «Муҳсинҷон»-и ноҳияи Данғара 1,8 

% камтар буда, нисбат ба ҶДММ «Латиф Муродов»-и ноҳияи Ҳисор 34,4% 

зиёдтар мебошад.  Дар муқобил ба ин нишондод афзоиши маҷмӯи хароҷотҳои 
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истеҳсолии 1 га дар хоҷагӣ нисбат ба Кооперативи истеҳсолии «Муҳсинҷон» 2,4 

% камтар буда, мутаносибан ба 136,0 ва 138,4 % баробар гардидаст.  

Мутаносиб ба нишондоди ҳосилнокӣ ва хароҷоти истеҳсолӣ, дигар 

нишондодҳои самаранокӣ дар хоҷагӣ мавриди назар, мувофиқ ба нишондоди 

миёна тағйир ёфта, фақат бо назардошти дар ҳадди меъёрӣ афзун гардидани 

маҷмӯи хароҷот дар 1 га, хароҷоти умумӣ ва арзиши аслии 1 сентнер маҳсулот, 

дар хоҷагии мавриди назар афзоиши фоидаи соф дар соли 2020 нисбат ба соли 

2010 дар хоҷагӣ ба 110,1 % баробар гардид, ки  нисбат ба нишондоди 

Кооперативи истеҳсолии «Муҳсинҷон» 60 % камтар буда ба миқдори 22,0 % аз 

ҶДММ «Латиф Муродов»- зиёд мебошад, ки аз нигоҳи иқтисодӣ самараноктар 

арзёбӣ мегардад.  

Ҳамин тавр, дар хоҷагиҳои ғаллапарварӣ зиёд шудани ҳосилнокӣ дар 1 га 

боиси зиёд шудани даромади умумӣ аз фурӯши маҳсулот ва фоидаи соф гардид, 

аммо дараҷаи даромаднокӣ бо назардошти афзун гардидани арзиши аслӣ 

баланд нагардид. Аз ин хулоса карда мешавад, ки самаранокии иқтисодӣ дар 

парвариши зироатҳои ғалладонагӣ бояд бо маҷмӯи нишондиҳандаҳои иқтисодӣ 

мавриди омӯзиш қарор дода шуда, омилҳои таъсиррасон ба нишондиҳандаҳо 

дар алоҳидагӣ баррасӣ гардида, барои бартараф кардани он чораҳои алоҳида 

андешида шавад. Дар мисоли омӯзиши мо омилҳои берунаи ба арзиши аслӣ 

таъсиррасон то ҳадди имкон аз нигоҳи иқтисодӣ танзим карда шавад.  

Бекор кардани банақшагирии мутамаркази ҳаҷми истеҳсолот ва тақсимоти он ба 

хоҷагиҳо додани ҳуқуқи мустақилона интихоб кардани сохтори истеҳсолот ва 

роҳҳои фурӯши ғалла мушкилот ба бор овард. Набудани иттилооти дастрас ва 

боэътимод дар бораи ҳаҷми талабот ва пешниҳод, нархҳои бозории ғалладона, 

фурӯши онро ба таври иловагӣ мушкил мекунад, ки дар натиҷа ғалла ба миёнаравҳои 

сершумори фурӯши он фурӯхта мешавад. Ин боиси маҳдуд шудани манфиатҳои 

иқтисодии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ мегардад ва ба пешбурди 
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соҳаи ғалладона таъсири манфӣ мерасонад. Арзиши аслии соҳаи ғалладона 

меафзояд, сатҳи даромаднокии он паст мешавад. 

Барои он ки соҳаи ғаллакорӣ дар ҷумҳурӣ муътадил фаъолият кунад, 

системаи самарабахши фурӯши ғалла зарур аст. Системаи фурӯши ғалла, ки ба 

манфиатҳои иқтисодии хоҷагиҳои ғаллаистеҳсолкунандагон, минтақаҳо ва умуман 

давлат таъсир мерасонад, эътимоднокии таъминоти ему хошокро дар кишвар муайян 

мекунад. Яке аз шартҳои зарурӣ ва асосии рушди бозори ғалла ҳуқуқи 

истеҳсолкунандагони ғаллаи молӣ мебошад, ки мустақилона роҳҳои фурӯши онро 

интихоб намуда, сатҳи нархҳоеро муқаррар мекунанд, ки такрористеҳсоли оддӣ ё 

васеъро ба роҳ мемонанд. Таҳлили шароит ва хусусиятҳои мавҷудаи фаъолияти 

хоҷагии ғалладонаро ҷамъбаст намуда, бояд қайд кард, ки дар ҷумҳурӣ истеҳсоли 

навъҳои камёби ғалладонаро зиёд кардан, ба назорати бехатарии ҳосили 

парваришёфта диққат додан, оқилона истифода бурдан, инчунин дар соҳаи 

интенсификатсия ва азнавсозии соҳаи ғаллакории ҷумҳурӣ сиёсати бештари 

мақсаднок гузаронидан зарур аст.  

Дар шароити истиқлолияти давлатӣ, иқтисоди бозоргонӣ, шаклҳои гуногуни 

моликият ба истифодаи замин тарҳрезии системаи зироаткорӣ ва унсури асосии он 

киштгардон аз лиҳози такрористеҳсолкунии ҳосилхезии хок ва таъмини талаботи 

яквақтаи пахтакорӣ ҳамчун соҳаи стратегӣ аҳамияти калонро дорост. Ба ғайр аз ин, 

бояд тазаккур дод, ки дар ҳар гуна системаи зироаткорӣ истифодабарандаи замин 

дар назди ҷомеа вазифадор аст, ки майдонҳои киштро тарзе истифода барад, ки 

ҳосилхезии хок аз ҳисоби гардиши илман асосноки зироатҳои кишоварзӣ, 

воридшавии моддаҳои органикӣ, ҳатто дар шароити масрафи минималии нуриҳои 

маъданӣ унсурҳои ҳосилхезии хок баргардонида шаванд. 

Истифодаи самараноки заминҳои обёришаванда барои рушди соҳаи 

кишоварзии ҷумҳурӣ басо муҳим буда, яке аз роҳҳои асосӣ барои зиёд намудани 

истеҳсоли маҳсулот, хӯроки чорво, озуқаворӣ ва расидан ба ҳадафи амнияти 

бехатарии озуқаворӣ заминаи устувор мегузорад, ки ба маҳорату маданияти 
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заминдории кишоварзон вобастагӣ дорад. Стратегияи истеҳсоли озуқаворӣ ва 

оқилонаю самарабахшона истифода бурдани замини кишоварзӣ бояд ба истеҳсоли 

зироатҳое равона карда шаванд, ки ба шароитҳои нисбатан табиии мамлакат 

мувофиқ бошанд. 

Дар системаи зироаткорӣ зарурияти ҷорӣ намудани киштгардони кӯтоҳдавр 

гардиши зироатҳои кишоварзӣ ва вобаста ба минтақаҳо нақшаи пайи ҳам ҷойгир 

намудани онҳо ба миён омадааст. 

Ба ғайр аз ин, нақшаҳои мазкури тавсияшаванда шароит фароҳам меоваранд, 

ки заминҳои корами обӣ дар давоми сол тавассути киштҳои асосӣ, такрорӣ, 

баъдидавравӣ, фосилавӣ, зеркишт ва омехта пурра истифода бурда шаванд. Ин тарзи 

истифодаи заминҳои корами обӣ ба талаботи “Барномаи ислоҳоти кишоварзии ҶТ 

барои солҳои 2012-2020” (Қарори Ҳукумати ҶТ №383 аз 01 августи соли 2012) ва 

дар ин замина диверсификатсияи истеҳсолоти кишоварзӣ, иҷрои дастуру 

супоришҳои Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати самаранок 

истифодабарии заминҳои корами обӣ тавассути дар як сол рӯёнидани ду ҳосили дон, 

се ҳосили хӯроки чорво ва чор ҳосили зироатҳои сабзавотӣ пурра ҷавобгӯ мебошад 

(Ҷадвали 2.1.12). 

Ҷадвали 2.1.12. - Самараи иқтисодии истифодабарии заминҳои обёришаванда бо 

мақсади рӯёнидани 2-3 ҳосил дар як сол.  
№ Зироат Навъ Ҳосилнокӣ  

(анбуҳи сабз, 

дон), с/га 

Хароҷот 

и умумӣ, 

сомон 

Даромади  

умумӣ, 

сомонӣ 

Даромад

и соф, 

сомонӣ 

Манфиат 

нокӣ, 

% 

1. Ноҳияҳои Тобеъи Ҷумҳурӣ - ҳосили якум, дуюм 

1. Гандум “Ормон” 52,0 5150 10540 5390 105 

2. Ҷуворимакка “Ҳосилот” 54,0 4642 10800 5558 120 

 Ҷамъи ду ҳосил - 106,0 9792 20740 10948 112 

Ҳосили якум, дуюм, сеюм 

1. Гандум “Ормон” 52,0 5150 10540 5390 105 

2. Ҷуворӣ  “Ҳисор -45” 415,0 2950 4150 1200 41 

3. Ҷувории дубора  “Ҳисор -45” 290,0 1340 2900 1560 116 

 Ҷамъи се ҳосил   9440 17590 8150 86 

Ҳосили якум, дуюм, сеюм 

1. Ҷавдор +мунҷ “Вахш-116”+ “Тоҷикӣ-60” 410 2600 4100 1500 58 

2. Ҷуворӣ “Ҳисор -45” 475,0 2730       4750     2020 2020 74 

3. Ҷувории дубора  “Ҳисор -45” 384,0 1520 3840 2320 152 

 Ҷамъи се ҳосил   6850 12690 5840 85 

                                                                   2. Вилояти Суғд- ҳосили якум, дуюм 

1. Гандум               “Ормон” 48,4 5245 9728 4483 85 

2. Ҷуворимакка “Дилшод” 46,0 4360 8515 4155 95 
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 Ҷамъи ду ҳосил -  9605 18243 8638 90 

Ҳосили якум, дуюм 

1. Гандум “Алекс” 50,0 5245 10340 5095 97 

2. Мош “Тоҷикӣ-1” 12,0 3650 7200 3550 97 

 Ҷамъи ду ҳосил   8895 17540 8645 97 

Идомаи ҷадвали 2.1.12 

Ҳосили якум, дуюм, сеюм 

1. Ҷав “Баракат” 36,0 3860 7200 3340 86 

2. Марҷумак “Богатир” 18,0 4052 9000 4948 122 

3. Мушунг “Серҳосил ” 180,0 950 1800 850 89 

 Ҷамъи се ҳосил   8862 18000 9138 103 

                                                                             Ҳосили якум, дуюм, сеюм  

1. Сулӣ +сурепитса “Тоҷикӣ-70”, “В-26” 380 2560 3800 1240 48 

2. Ҷуворӣ “Ҳисор-45” 420,0 2800 4200 1400 50 

3. Ҷувории дубора  “Ҳисор-45” 366,0 1495 3660 2165 144 

 Ҷамъи се ҳосил   6855 11660 4805 70 

                                                               3. Вилояти Хатлон- ҳосили якум, дуюм 

1. Гандум “Ориён” 50,2 5235 10144 4909 94 

2. Ҷуворимакка “Дилшод” 56,0 4630 10200 5670 120 

 Ҷамъи ду ҳосил -  9865 20344 10479 106 

   Ҳосили якум, дуюм, сеюм 

1. Гандум “Стекловидная-24” 54,0 5160 10980 5820 112 

2. Ҷуворимакка + 

ҷуворӣ 

“Дилшод”, “Вахш-10” 454,0 2860 4540 1680 59 

3. Ҷувории дубора “Вахш-10” 384 1520 3840 2320 152 

 Ҷамъи се ҳосил   9540 19360 9820 103 

Ҳосили якум, дуюм 

1. Ҷав “Баракат” 38,0 4821 7600 2779 58 

2. Пахта “Ирам ” 25,0 9340 11500 2160 23 

 Ҷамъ ду ҳосил   14161 19100 4939 35 

Ҳосили якум, дуюм, сеюм 

1. Сулӣ +Мушунг “Тоҷикӣ-70”, “Серҳосил” 380,0 2540 3800 1260 50 

2. Ҷуворимакка, дон “Дилшод” 82,0 4560 12300 7740 169 

3. Мушунг “Серҳосил” 215,0 980 2150 1170 119 

 Ҷамъи се ҳосил   7780 18250 10470 126 

Сарчашма: Аз тарафи муаллиф дар асоси ҳисоботҳои хоҷагиҳои ҷумҳурӣ тартиб дода шудааст. 

Таҳқиқотҳои илмӣ ва таҷрибаҳои истеҳсолӣ нишон медиҳанд, ки истифодаи 

самараноки заминҳои корам аз ҷиҳати агротехникӣ ва самаранокӣ мақсаднок 

мебошад. Ҷорӣ намудани усулҳои нави истифодаи самараноки заминҳои корам 

имконият фароҳам меорад, ки аз 1 гектар замин 2-3  ҳосил рӯёнида шавад. 

Лекин, истифодабарии таҷрибаҳои илмӣ ва истеҳсолӣ оид ба парвариши 

муассири зироатҳои кишоварзии заминҳои корами ҷумҳурӣ нокифоя мебошад. Бояд 

корҳои зиёде ба сомон расонида шаванд, то ки таҳқиқотҳои илмӣ дар истеҳсолот 

ҷорӣ карда шаванд. Аз он ҷумла, ҷорӣ намудани навъҳои нави серҳосили зироатҳо 

дар кишти асосӣ, ангорӣ ва фосилавии ба касалию хобравӣ устувор, усулҳои 

муосири парвариш, системаи коркарди хок ва нуриҳо. Инчунин, дуруст ҷойгир 

намудани зироатҳои кишоварзӣ дар ҳудуд ва гардиши онҳо шароит фароҳам 

меоварад, ки фарқияти байни растаниҳо ба омилҳои ҳаётан муҳим аз байн бурда 
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шаванд ва дар ин замина масрафҳо барои амалӣ гардонидани чорабиниҳои иловагию 

истеҳсолии маҳсулот дар кул кам карда шавад. Дар дигар ҳолат банақшагирии илман 

асосноки чорабиниҳои агротехникӣ он вақт имконпазир мегардад, ки агар низоми 

гардиши зироатҳои кишоварзӣ дар ҳар майдон маълум бошад. 

Аз ин лиҳоз, гузариш ба муносибатҳои иқтисоди бозоргонӣ дар шароити 

истиқлолияти давлатии ҶТ тақозо менамояд, ки унсурҳои илман асосноки системаи 

зироаткорӣ аз нав тарҳрезӣ ва дар амалияи истеҳсолот татбиқ карда шаванд. 

 

2.2. Механизми ташкилию иқтисодӣ дар истеҳсол, фурӯш ва истифодаи 

ғалла 

 

Дар рушди соҳаи ғаллакорӣ ба механизми ташкилию иқтисодӣ, ки маҷмӯи 

омилҳои худтанзимкунии бозори ғалладона, ташаккул ва фаъолияти системаҳои 

иқтисодӣ мебошад, нақши махсус дорад, ки истеҳсол ва фурӯши ғалла, тадбирҳои 

ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ ва маъмурии танзими ин равандҳоро дар соҳаи ғалла 

таъмин мекунад. Он талаботи пардохтпазирро ба намудҳои дахлдори маҳсулоти 

зеркомплекси маҳсулоти ғалладонагӣ ва таъминоти онҳоро дар бар мегирад: 

шароити ба даст овардани воситаҳои истеҳсолот, ташаккули кадрҳо, коргарон ва 

мутахассисон; маблағгузорӣ ва қарздиҳӣ; роҳҳо ва шартҳои фурӯши ғалла ва 

маҳсулоти коркарди он. 

Муносибатҳои ташкилию иқтисодии фаъолияти соҳаи ғаллакор маҷмӯи 

шаклҳои ташкил ва идоракунии фаъолияти истеҳсолӣ ва фурӯши иштирокчиёни он 

ва фишангҳои иқтисодӣ мебошанд, ки ба он таъсири танзимкунанда мерасонанд. 

Сохтори ташкилии иштирокчиёни онро ба 4 гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст:  

- истеҳсолкунандагони ғалла (корхонаҳои кишоварзии тамоми шаклҳои 

моликият ва хоҷагидорӣ); 

- харидорони аввалини ғалладона (элеваторҳои захиракунанда, ширкатҳои 

брокерӣ ва дилерӣ, иштирокчиёни муомилоти бартерӣ); 
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- харидорони ниҳоии ғалла (осиёбҳои орд, ему хошоки омехта, спирт, заводи 

крахмалу шира, пивопазӣ ва ғалладона); 

- харидорони маҳсулоти ғалладона (корхонаҳои нонпазӣ, фабрикаҳои 

макарон ва қаннодӣ, корхонаҳои консентратсияи хӯрокворӣ ва корхонаҳои ғизои 

умумӣ, қисмҳои ҳарбӣ ва истеъмолкунандагони махсус, фермаҳои чорводорӣ, 

фабрикаҳои паррандапарварӣ, хоҷагиҳои моҳидорӣ).  

Муносибатҳои ташкилӣ шаклҳои ташкил, хизматрасонӣ, таъмин ва 

идоракунии фаъолияти истеҳсолӣ ва фурӯши ҳамаи иштирокчиёни бозори 

ғалладонаро дар бар мегиранд. Ба инҳо дохил мешаванд: шаклҳои ташкилию 

ҳуқуқии хоҷагидории онҳо, шаклҳои ташкили фурӯши маҳсулот, шаклҳо ва усулҳои 

таъмин намудани раванди истеҳсол ва фурӯш бо захираҳои моддию техникӣ ва 

хизматрасониҳо, ташкил ва шаклҳои идоракунӣ ва танзим.  

Ҷузъҳои иқтисодии ин муносибатҳои бозори ғалладона аз нархҳо, тарифҳо, 

буҷет, андоз, сиёсати суғуртаи давлат иборатанд, ки ба фароҳам овардани шароити 

нисбатан мусоиди хоҷагидорӣ барои ҳамаи иштирокчиёни он равона карда шудаанд.  

Ҳар як шакли ташкилию ҳуқуқии корхона - истеҳсолкунандаи ғалла - намуди 

муайяни муносибатҳои моликиятро инъикос мекунад, ки дар ниҳояти кор ин ё он 

сохти хоҷагиро ташкил медиҳад. 

Тибқи Кодекси граждании ҶТ таснифи зерини шаклҳои ташкилию ҳуқуқии 

корхонаҳо қабул карда шудааст: шарикии хоҷагӣ ва ҷамъият (шарикии комил, 

шарикии боварӣ, ҷамъиятҳои саҳомӣ, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуд ё 

иловагӣ), кооперативҳои истеҳсолӣ, корхонаҳои давлатӣ, мунисипалӣ ва воҳиди 

давлатӣ.   

Дар соҳаи кишоварзӣ чор гурӯҳи корхонаҳо вуҷуд доранд, ки аз рӯи 

муносибатҳои моликият аз ҳам фарқ мекунанд. 

Гурӯҳи аввал - корхонаҳо дар асоси моликияти давлатӣ. Субъекти моликият 

дар инҷо мақомоти дахлдори идоракунии давлатӣ мебошанд. Мақомотҳои 

идоракунӣ ба ин корхонаҳо фармоиши давлатии маҳсулотро пешниҳод мекунанд, аз 
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болои истифодаи воситаҳои истеҳсолот назорат мебаранд ва баъзе вазифаҳои 

дигарро иҷро мекунанд. Корхонаҳои боқимонда мустақилона фаъолияти 

хоҷагидориро ташкил мекунанд ва ба натиҷаҳои меҳнат роҳбарӣ мекунанд. 

Гурӯҳи дуюм - корхонаҳои коллективӣ мебошанд. Моликияти онҳо фондҳои 

тақсимнашаванда ва амволе мебошад, ки дар натиҷаи тақсимот хариди он аз ҷониби 

коллективи меҳнатӣ гирифта шудааст ё бо дигар роҳҳои қонунӣ ба даст оварда 

шудааст. Моликияти корхонаи коллективӣ, аз ҷумла маҳсулоти истеҳсолшуда ва 

даромади ба даст овардашуда, моликияти умумии коллективи он мебошад. 

Натиҷаҳои фаъолият (маблағҳои фонди тақсимот) мувофиқи меҳнат тақсим карда 

мешаванд. 

Гурӯҳи сеюм - корхонаҳое, ки моликияти тақсимшуда (ҳиссагӣ) 

(коллективию ҳиссагӣ) доранд. Ба инҳо дохил мешаванд: шарикӣ, ҷамъиятҳои 

саҳомии пӯшида, кооперативҳои кишоварзӣ. Муносибатҳои истеҳсолӣ дар ин ҷо ба 

омезиши манфиатҳои иқтисодии саҳмдор ва иштирокчии истеҳсолот асос меёбанд. 

Дар ин ҳолат, тақсимоти даромад аз рӯи андозаи саҳмияҳо ва мувофиқи меҳнат 

амалӣ карда мешавад. 

Гурӯҳи чорум - корхонаҳои хурди молист, ки ба моликияти хусусӣ асос 

ёфтаанд, ки асосан аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва хоҷагиҳои ёрирасони 

шахсӣ пешниҳод шудаанд.  

Интихоби ин ё он шаклҳои моликият ва хоҷагидорӣ бештар ба шароити 

минтақавӣ муайян карда мешавад: табиӣ, иҷтимоӣ-иқтисодӣ, ташкилӣ ва ғайра. 

Инҳо вазъи демографии минтақа, анъанаҳои ба вуҷудомада, таъминнокии замин, 

вазъи робитаи роҳ ва энергетикӣ, наздикии бозорҳои фурӯши маҳсулот мебошанд.  

Дар аввали соли 2020 дар Тоҷикистон ҳиссаи назаррасро дар истеҳсоли 

ғалладона корхонаҳои хурди гурӯҳи чорум ишғол карданд, ки ба моликияти хусусӣ 

асос ёфтаанд, ки онро асосан хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва хоҷагиҳои ёрирасони 

шахсии аҳолӣ пешниҳод мекунанд.  
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Ҳиссаи камтар ба корхонаҳои давлатӣ рост меояд, ки фаъолияташон барои 

парвариши навъҳои серҳосили ғалладона равона карда шудааст. 

Кодекси граждании ҶТ муттаҳидсозии шахсони ҳуқуқиро дар шакли 

ассотсиатсия ва иттиҳод, ки ташкилотҳои ғайритиҷоратӣ мебошанд ва холдинг, 

конӣерн, комбинатҳо, фирмаҳои аграрӣ ва дигар шаклҳои муттаҳидсозии шахсони 

ҳуқуқӣ ҳанӯз заминаи ҳуқуқӣ надоранд. Шаклҳои онҳо аз механизми ташкилию 

иқтисодии ташаккули сохтори ҳамгироӣ, ки дар ҷумҳурӣ қабул шудааст, вобастагӣ 

доранд.  

Холдинги аграрӣ маҷмӯи шахсони ҳуқуқӣ (иштирокчиён) мебошад, ки бо 

муносибатҳои шартномавӣ ё амволӣ барои идоракунии ширкати волидайн 

фаъолияти дигар иштирокчиён дар асоси ҳуқуқи ширкати асосӣ оид ба муайян 

кардани қарорҳои аз ҷониби дигар иштирокчиён қабулшуда алоқаманданд. 

Дар ҷумҳурӣ айни замон 176975 хоҷагиҳои калон, миёна ва хурд, мавҷуд аст, 

ки аз онҳо 148 хоҷагиҳои давлатӣ, 76 ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ, 3937 

хоҷагиҳои деҳқонии коллективӣ, 269 ҷамъияти саҳомӣ ва ҷамъияти дорои 

масъулияташ маҳдуд, 570 хоҷагиҳои ёрирасон дар назди корхонаҳои кишоварзӣ ва 

171975 хоҷагиҳои деҳқонӣ ташкил медиҳанд, ки фаъолияти онҳо бо кишоварзӣ 

алоқаманд аст.  

Душвортарин доираи мушкилот дар соҳа ин риояи меъёрҳои ҳуқуқии 

фаъолияти муштарак, танзими муносибатҳои иқтисодӣ дар ҳамгироӣ бо корхонаҳои 

кишоварзӣ, инчунин соҳибон - ҳаммоликони саҳмияҳои замин мебошанд.  

Муносибатҳои иқтисодии байни аъзоёни ширкатҳои холдингӣ ба 

шартномаҳо, созишномаҳо асос меёбанд, ки мазмунашон якхела нест ва аз шарту 

шартномаҳои муайяни ҷонибҳо вобаста аст. 

Молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ - саҳомони ин ташаккулҳои 

ҳамгироишуда бо сабабҳои гуногун худро дар канори идоракунии фаъолияти 

ҷамъиятҳои саҳомӣ қарор медиҳанд. Дар байни онҳо: 
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- норасоии малакаҳои идоракунии хоҷагӣ, дастгоҳи идоракунии на худи 

ширкатҳои саҳомӣ ва на корхонаҳои кишоварзӣ, дар аксари ҳолатҳо барои кор дар 

шароити нави хоҷагидорӣ омода нестанд;  

- парокандагии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ;  

- тақсим кардани бастаи саҳмияҳои назоратӣ ба бисёре аз саҳмияҳои хурд; 

- набудани саводи ҳуқуқӣ. 

Ҳамаи ин ба он мусоидат мекунад, ки соҳибони воқеии иттиҳодияҳои 

ҳамгироишуда сармоягузор мебошанд ва молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ 

танҳо дар нақши таъминкунандагони ашёи хом барои коркард боқӣ мемонанд. Дар 

баробари ин, онҳо ба зарари калони молиявӣ дучор меоянд, ки дар натиҷа онҳо на 

танҳо такрористеҳсоли оддӣ, балки васеъро таъмин карда наметавонанд. 

Холдингҳоро сармоягузороне ташакил медиҳанд, ки ба истеҳсоли маҳсулоти 

саноатӣ тахассус доранд, бинобар ин нигарониҳо вуҷуд доранд, ки фаъолияти 

корхонаҳои дорои сатҳҳои гуногуни манфиатҳои иқтисодӣ метавонад ба паст 

шудани рушди иқтисодии ин иттиҳодия оварда расонад. 

Ҷолиби диққати махсус он аст, ки ҳангоми истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти 

кишоварзӣ, он аз номи холдинг фурӯхта мешавад ва фоида ба суратҳисоби ширкати 

идоракунанда ворид мешаванд. Аз ин рӯ, равишҳои аз ҷиҳати илмӣ асоснок дар 

муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодии байни воҳидҳои сохтории холдинг талаб карда 

мешаванд. 

Дар соли 2019 корхонаҳои кишоварзӣ 139,1 ҳазор тонна ғалла (нисбат ба соли 

2018-ум 29,6 ҳазор тонна зиёдтар) истеҳсол карданд, ки ин 0,9 % аз истеҳсоли он дар 

маҷмӯъ дар кишвар мебошад.  

Дар ҷумҳурӣ коркарди ғалла бояд технологияҳои наверо азхуд кунад, ки 

истеҳсоли ордро баланд бардоранд, захираи ашёи хомро аз ҳисоби истифодаи донаи 

гандуми қавӣ, пурарзиш ва сахт, инчунин афзоиши вазни қиёсии ҷавдор беҳтар 

гардонанд. Васеъ намудани барориши маҳсулоти нонии тайёр бо витаминҳо ва дигар 

иловаҳо, маҳсулоти нонӣ барои кӯдакон ва пиронсолон ва навъҳои маҳсулоти аз 
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орди ҷавдор тавсеа дода шавад. Барои беҳтар кардани истифодаи ғаллаи хӯроки 

чорво, онро тақрибан ба хӯроки омехтаи пурқимат пурра коркард кардан лозим аст.  

Агар дар давраи пеш аз ислоҳот муносибатҳои иқтисодӣ бо устувории нисбӣ 

тавсиф шуда, бо усулҳои маъмурию фармонфармоии идоракунӣ ба танзим дароварда 

шуда бошанд, пас дар шароити иқтисоди бозорӣ бо барҳам додани монополияи 

давлатӣ ба ғаллаи молӣ, тағйирёбии шаклҳои моликияти корхонаҳои кишоварзӣ ва 

махсусан корхонаҳои системаи маҳсулоти ғалладона, ба ҳамаи онҳо ҳуқуқи 

мустақилона интихоб кардани истеҳсол ва фурӯшро медиҳад, ки муносибатҳои 

иқтисодии байни шарикон шакли молӣ-пулиро пайдо мекунад, чандин маротиба 

гуногун, васеъ ва ба принсипҳои рақобат ва соҳибкории расмӣ асос ёфтанд.  

Муносибатҳои иқтисодии истеҳсолкунандагони ғалладонагиҳо бо 

контрагентҳои худ метавонанд дар якчанд самт баррасӣ карда шаванд: 

 - муносибатҳо бо давлате, ки ҳаҷми муайяни ғаллаи тиҷоратӣ ва масъулиятро 

барои фароҳам овардани шароите, ки ба ҳамаи иштирокчиёни бозори ғалладона 

имкон медиҳад, ки раванди такрористеҳсолро анҷом диҳанд, харидорӣ мекунад;  

- муносибатҳо бо сохторҳои бозор, ки ҳадафи асосии онҳо ба ҳадди аксар 

расонидани фоида мебошад. 

Дар заминаи бекор кардани фармоиши давлатӣ ва таъминоти мутамаркази 

ҷумҳурӣ бо озуқаворӣ, алахусус, таъминоти орд ва маҳсулоти нонӣ, баланд 

бардоштани масъулияти мақомот барои таъминоти ҳудудҳои худ бо озуқаворӣ дар 

назди онҳо вазифа мегузорад, ки фондҳои мақсадноки дохили ҷумҳуриявии 

озуқаворӣ ташкил кунанд. 

Дар Тоҷикистон оғози қонунии ин раванд бо Қарори Ҳукумати ҶТ аз 28 

июли соли 2006, №200 «Дар бораи ташаккули фонди ғаллаи озуқаворӣ» гузошта 

шудааст. 

Бо мавҷудияти расмии шаклҳои бисёрроҳаи фурӯши ғалладона, аксарияти 

онҳо ё барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дастнорасанд ва ё 

манфиатҳои иқтисодии онҳоро маҳдуд мекунанд.  
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Дар қатори корхонаҳо ва ташкилотҳое, ки ғалларо барои эҳтиёҷоти давлатӣ 

мехаранд, чунин як шабакаи фурӯш ба мисли Тоҷикматлубот мавҷуд аст, ки кӯшиш 

мекунад, ки ғалладонаро аз нархҳои миёна баландтар харад. Аз солҳои 2018-2019 

нархи ғалла аз сатҳи миёна баланд шуд ва ин дар бораи номутаносибии нархи 

маҳсулоти саноатӣ ва ғалла, аз ҷумла маводи сӯзишворӣ, молиданӣ, таҷҳизот ва 

ғайра шаҳодат медиҳад.  

Хусусияти хоҷагиҳои ғаллапарварӣ ин тағйирёбии мавсимии нархҳо 

мебошад. Дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, дар шароити назорати нокифояи бозори ғалла, 

муайян ва истифодаи захираҳои иловагии баланд бардоштани самаранокии истеҳсол 

ва фурӯши ғалла аҳамияти калон пайдо мекунад. Дар чунин вазъ, яке аз меъёрҳои 

асосии самаранокӣ ташкили истеҳсоли он навъҳои ғалладона мебошад, ки ба онҳо 

талабот зиёд аст ва метавонанд фоидаовар фурӯхта шуда, фоидаи баланд ба даст 

оварда шаванд. Масалан, дар соли 2019 сатҳи баландтарини даромаднокӣ барои 

ҷуворимакка - (45,3%), шолӣ - (50,8%) ва гандум (25,8%) ба даст оварда шуд 

(ҷадвали 2.2.1).  

Ҷадвали 2.2.1. - Нархҳои фурӯши ғалла дар ҷумҳурӣ дар соли 2020, сом/т 
Намуди ғалла 

январ апрел август декабр Декабр бо % нисбати 

     январ Август 

Ғалла – ба ҳисоби миёна, 800 1106 1235 2106 263 170 

Аз ҷумла: 

Гандум 
1052 1151 1250 2375 226 190 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф дар асоси маводҳои Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. Бехатарии озуқаворӣ ва камбизоатӣ №4. Душанбе, -2021. С. 19. 

Зараровар будани истеҳсол ва фурӯши нахӯд ва дигар растаниҳои лӯбиёгӣ 

мутаносибан 0,7% ва 20,7 % -ро ташкил намуд. Аз ин рӯ, даромаднокии баландтар аз 

он навъҳои ғалладона таъмин карда мешавад, ки талабот ба онҳо қонеъ карда 

нашудааст, ки ин имкон медиҳад, ки сохтори истеҳсоли ғалладона ба манфиати 

парвариши зироатҳои ғалладонагиҳои фоиданок беҳтар карда шавад. 

Ба системаи фурӯши ғалла мустақиман заминаи моддию техникии 

нигаҳдории он, ки дар ҷумҳурӣ иқтидорҳои анборҳои ғалладонагиҳо дар 
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истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, элеваторҳо, корхонаҳои қабули нон 

таъсир мерасонанд. 

Дар давраи пеш аз ислоҳот, истеҳсолкунандагони мол бояд ғалларо барои 

эҳтиёҷоти дохилии истеҳсолӣ (тухмӣ, хӯроки чорво, хӯроки умумӣ) захира 

мекарданд. Иқтидори нигаҳдории ғалладона дар корхонаҳои захиракунанда аз 

эҳтиёҷоти ҳамзамон нигоҳ доштани ҳаҷми пешбинишудаи хариди ғаллаи молӣ ва 

тухмӣ дар асоси ҳисоби 90% -и воридоти он дар моҳи аввали захира ва ҳамлу нақли 

ҳармоҳа ба андозаи 8,5 %) даромади солона (эҳтиёҷоти ҳадди ақали асосӣ) + 

ғунҷоиши иловагӣ муайян карда шудааст барои тағйирёбии эҳтимолии харид бо 

алоқаманд ба тағйирёбии пардохтҳои умумӣ дар коэффисиенти 0,42 (ба ҳаҷми 

харид) + воридот дар давраи харид 50%-и фонди мубодилаи хӯроки омехта, ки бо 

таносуби тақсимот мутобиқи «Меъёрҳои тарроҳии технологии корхонаҳои захираи 

ғалла ва элеваторҳо» зарб карда мешавад. 

Дар корхонаҳои коркарди ғалла - аз ҳисоб кардани эҳтиёҷоти нигоҳ доштани 

ҳаҷме, ки дар меъёрҳои тарроҳии технологии корхонаҳо пешбинӣ шудаанд, аз 

ҷумла: барои ордҳои осиёбӣ - се моҳ ва корхонаҳои хӯроки омехта - як моҳ 

(талаботи асосӣ + ғунҷоиши иловагӣ барои интиқоли пасмондаи ғалла дар ҳаҷми як 

моҳ). 

Чунин системаи нигоҳдории ғалла ва маҳсулоти коркарди он, ки таҳти 

моликияти давлатӣ сохта шудааст, барои корхонаҳои системаи маҳсулоти нонпазӣ, 

монополияи давлатӣ оид ба ғаллаи молӣ ва ба истеҳсолкунандагони мол расонидани 

ҳатмии ғалладона ба давлат пешбинӣ шудааст, ки барои содироти тамоми ҳаҷми он 

дар давраи ҷамъоварӣ ва нигоҳдорӣ дар корхонаҳои системаи давлатии маҳсулоти 

ғалладона пешбинӣ шудааст. Тамоми хароҷотҳо оид ба нигаҳдорӣ аз ҷониби давлат 

ба зимма гирифташуда, истеҳсолкунандагони мол ва як қисми хароҷоти интиқоли 

ғалларо ҷуброн мекунанд. Аммо, ин система номутаносибии калонро дар байни 

мавҷудияти иқтидорҳо ва ҳаҷми захираи ғалла дар соҳаи кишоварзӣ ва системаи 

маҳсулоти нонӣ ба вуҷуд овард. 
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Дар солҳои 90-уми асри гузашта, ҳангоми ғайридавлатӣ кардани корхонаҳои 

коркард, аксари онҳо саҳомӣ карда шуданд. Элеваторҳо, корхонаҳои қабули ғалла ва 

коркарди ғалла монополист боқӣ монданд ва муносибатҳои иқтисодии худро бо 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо шартҳои толлингӣ (давалҳческие) 

барқарор карданд. Онҳо асосан дар се самт амалӣ карда шуданд: 

 - амалиёти мубодила, ки дар он истеҳсолкунандагони молҳо ғалларо ба ивази 

маҳсулоти тайёр (орд, хӯроки омехта, тухмиҳо) месупоранд; 

 - амалиётҳо барои расонидани хизматрасониҳо аз ҷониби заминаи техникии 

корхонаҳои коркарди ғалла, ки истеҳсолкунандагони молҳо ғалладонаро бо мақсади 

коркард ба орд ё хӯроки омехта месупоранд; 

 - амалиёти хизматрасонӣ аз ҷониби заминаи техникии элеваторҳо ва 

корхонаҳои қабули нон, вақте ки истеҳсолкунандагони молҳо ғалларо барои 

нигоҳдорӣ бо кори иловагӣ месупоранд (тоза кардан, хушконидан ва ғ.). 

Дар ин ҷо унсури муносибатҳои иқтисодӣ тарофаҳои хизматрасониҳо 

мебошанд. Инҳо қабул, нигоҳдорӣ, фурӯш, хушккунӣ, тозакунӣ, ҳамлу нақл ва дигар 

намудҳои хизматрасониҳо мебошанд, ки дар минтақа элеваторҳо ва нуқтаҳои қабули 

ғалладона пешниҳод мекунанд. Ин тарифҳо ҳар сол меафзоянд, аз ин рӯ, танҳо 

корхонаҳои аз ҷиҳати молиявӣ устувор метавонанд ин намуди хизматрасониҳоро 

барои ҳаҷми ҳадди ақали ғалладона, ки асосан барои тухмӣ пешбинӣ шудааст, 

пешниҳод кунанд. Бисёре аз молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ кӯшиш мекунанд, 

ки боқимондаи ғалладонаро дар анборҳои ғалладонагии мутобиқгаштаи худ нигоҳ 

доранд ё онҳоро дар дастгоҳҳои ордкашӣ ва осиёбҳои худ кор кунанд. Аз ин рӯ, 

талафот аз нигоҳдории нодурусти ғалладона боиси талафот аз камомади даромад аз 

фурӯш мегардад. 

Ҳамин тариқ, дар шароити муосир барои ҷумҳурӣ масъалаи рушди 

муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ хеле актуалӣ аст, зеро давлат қариб бозори 

ғалладонаро тарк кардааст. Болоравии беназорати тарифҳо барои хизматрасонӣ оид 

ба коркарди аввалияи ғалладона аз ҷониби элеваторҳо ва корхонаҳои қабули 
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ғалладона ба назар мерасад ва сиёсати нархгузорӣ номукаммал аст. Ҳамаи ин рушди 

хоҷагиҳои ғаллапарварро боз медоранд. 
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2.3. Танзими муносибатҳои иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ 

Давлат бозори ғалладонаро тавассути маҷмӯи тадбирҳо танзим мекунад, ки 

онҳоро ба се гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: меъёрию ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва 

маъмурӣ. Дар ин робита, бо тафсири моҳияти танзими давлатии истеҳсолоти 

агросаноатӣ, ки дар Қонуни ҶТ «Дар бораи дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси 

агросаноатии ҶТ», ки 5 марти соли 2007, No241 қабул шудааст, розӣ шудан мумкин 

нест, ки он танҳо ҳамчун таъсири иқтисодии давлат ба истеҳсол, коркард ва фурӯши 

маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи хом ва маҳсулоти хӯрокворӣ, инчунин хизматрасонии 

истеҳсолӣ-техникӣ ва таъминоти моддию техникии истеҳсолоти агросаноатӣ 

фаҳмида мешавад.  

Дар сиёсати аграрии ҶТ ду марҳалаи ислоҳоти аграрӣ муайян карда шуд. 

Марҳалаи аввал аз соли 1991 то соли 1999 идома ёфт, вақте ки ислоҳоти иқтисодӣ бо 

қабули санади дахлдор дар бораи озодсозии иқтисодиёт оғоз гардид. Марҳалаи 

дуввум пас аз буҳрони молиявии моҳи августи соли 1999 оғоз ёфт. 

Самт ва тақсимоти маблағҳои буҷетӣ дар сатҳи давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати 

ҶТ таҳия ва дар доираи Қонуни ҶТ «Дар бораи буҷети давлатӣ» тасдиқ карда шуда, 

аз ҳисоби буҷети давлатӣ маблағгузорӣ карда мешавад. Дар буҷети маҷмӯии ҶТ 

барои дастгирии кишоварзӣ маблағ ҷудо карда шудааст. Ҳиссаи он дар хароҷотҳои 

умумӣ аз солҳои 2012 то 2019 аз 14,7 % дар соли 2015 то 6,6 %49 дар соли 2019 

тағйир ёфт. Чунин коҳиши устувори дастгирии минтақавӣ наметавонист ба рушди 

соҳаи кишоварзӣ, аз ҷумла соҳаи ғалладона таъсири манфӣ расонад. 

Тибқи тақсимоти буҷети давлатӣ дар моддаи хароҷоти кишоварзӣ, хоҷагии 

ҷангал, моҳидорӣ ва шикор, барои танзими бозори ғаллаи минтақавӣ маблағ 

пешбинӣ нашудааст.  

Таъмини ғалла ва ҳаракати он дар ҷумҳурӣ ба Корхонаи воҳиди давлатии 

«Хурокворӣ» -и Вазорати саноат ва технологияи нави ҶТ вогузор шудааст, ки ҳаҷми 

зарурии ғалладонаро барои эҳтиёҷоти нонпазӣ ва таъминоти хӯроки чорво муайян 

мекунад. 
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Дар соли 2019 дар ҶТ аз 69,2 % маблағгузории мақсадноки растанипарварӣ 

(расми 2.3.1) ба хариди нуриҳои минералӣ ва воситаҳои химиявии муҳофизати 

растанӣ нигаронида шудааст, 0,8% - барои нигоҳубини ниҳолҳои бисёрсола, 0,2% - 

барои маблағгузории тадбирҳои мелиоративӣ, 0,9% - барои маҳсулоти 

растанипарварӣ ва танҳо 13,4% ба дастгирии давлатии барномаҳо ва чорабиниҳо оид 

ба рушди растанипарварӣ нигаронида шудааст (расми 2.3.1). 

Расми 2.3.1. Сохтори тақсимоти маблағҳои давлатии маблағгузории мақсадноки 

растанипарварӣ дар ҷумҳурӣ  
Асосан, ин тадбирҳои дастгирӣ дар маҷмӯъ ба истеҳсолоти кишоварзӣ 

марбутанд ва ба таври ғайримустақим ба пешбурди соҳаи ғалладона таъсир 

мерасонанд. Қариб ҳамаи маблағҳое, ки аз буҷет барои дастгирии 

молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ ҷудо карда шудаанд, ба соҳаи чорводорӣ 

нигаронида шудаанд ва дар соҳаи растанипарварӣ танҳо хоҷагиҳои тухмипарварӣ 

субсидия мегиранд.  

Дар ин давра қарорҳои Ҳукумати ҶТ аз 12 сентябри 1995, №557 «Дар бораи 

фароҳам овардани шароит барои рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ», «Дар бораи тадбирҳо 

оид ба устуворкунии саршумори чорво дар ҷумҳурӣ» аз 05.09 аз 17.09.96 ва ғайра 

қабул карда шуданд, ки мутобиқи онҳо қариб тамоми дастгирии буҷетӣ ба рушди 

хоҷагиҳои ёрирасони шахсии ҷумҳурӣ нигаронида шуда буд. 
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Самти дигари муҳими дастгирии давлатии истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ қарздиҳии хароҷотҳои мавсимӣ бо шартҳои имтиёзнок, инчунин 

дастгирии лизинги техникаи кишоварзӣ, мошинҳо ва таҷҳизоти кишоварзӣ буд. 

Дар шароити муосир, қарздиҳӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ 

аз ҷониби бонкҳои тиҷоратӣ бо сабаби нокифоягии даромаднокӣ, фоидаи нисбатан 

пасти сармояи гузошташуда, пардохтпазирии пасти амвол ва масъалаи ҳалношудаи 

замин душвор ё номумкин аст. Мушкилоти фурӯши маҳсулот ва коҳиш ёфтани 

ҳаҷми дастгирии буҷети давлатӣ, зарурати ҷалби сармоягузориро аз берун боз ҳам 

зиёдтар карданд. 

Дар ҷумҳурӣ шабакаи бонкҳои тиҷоратӣ ва филиалҳои минтақавии онҳо рушд 

карданд. Аз соли 2000 Ҷамъияти саҳҳомии кушодаи «Агроинвестбонк» фаъолият 

мекунад, ки мустақиман бо корхонаҳои кишоварзӣ ҳамкорӣ мекунад. Мисли дигар 

минтақаҳои кишвар, бонкҳои тиҷоратӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ дар асоси кӯтоҳмуддат қарз медиҳанд. Қарзи кӯтоҳмуддат дар якҷоягӣ бо 

молу мулк ва захираҳои ғалладона таъмин карда мешавад. Бар замми ин, меъёри 

фоизии захираҳои қарзӣ дар баъзе бонкҳои тиҷоратӣ нисбат ба меъёри фоизи 

Агроинвестбонк 2-2,5% камтар буданд. 

Дар ҷумҳурӣ барои дастгирии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ барои 

хариди таҷҳизот ва нав кардани парки мошину тракторҳо Қонуни ҶТ аз 22 апрели 

соли 2003 № 925.02.98 «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» қабул карда шуд.  

Қонуни мазкур заминаи умумии ҳуқуқӣ ва иқтисодии иҷораи молиявиро 

(лизинг) дар қаламрави ҶТ дар шароити иқтисодиёти бозорӣ муайян намуда, 

муносибатҳои ҳуқуқие, ки дар ҷараёни фаъолияти лизинг ба миён меоянд, танзим 

менамояд. Доираи истифодаи Қонуни мазкур иҷораи молиявии (лизинги) амволи 

марбут ба ашёи истифоданашуда мебошад, ки барои соҳибӣ ва истифодаи муваққатӣ 

ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ бо мақсади соҳибкорӣ дода шудаанд.  

Он ба такмили системаи идоракунии комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ, беҳтар 

намудани хизматрасонӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ҳимояи 
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манфиатҳои иқтисодии онҳо ва ҳуқуқҳои соҳибон нигаронида шудааст. Тибқи ин 

санад, «Тоҷикагролизинг» таъсис дода шуд ва тартиби таъмин намудани 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо таҷҳизоти сермахсули ҷамъоварии 

ҳосил ва дигар техника ва ҳисоб таҳия карда шудааст. Техникаи сермаҳсули 

ҷамъоварии ҳосилро Корхонаи воҳиди давлатии «Тоҷикагролизинг» аз ҳисоби 

захираҳои ҷалбшудаи қарз зери кафолати буҷа ва кафили корхонаҳои алоҳида 

харидорӣ намудааст. 

Яке аз унсурҳои муҳимтарин дар системаи усулҳои иқтисодии танзими 

давлатӣ, сиёсати андоз мебошад. Дар айни замон, муқаррар намудани ҳудуди бори 

андоз бо назардошти хусусиятҳои пешбурди он, барои пешбурди устувори хоҷагии 

ғаллапарварӣ аҳамияти принсипиалӣ дорад. 

Ҳама соҳибкорони инфиродӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ, кишоварзӣ, кооперативҳои 

истеҳсолӣ ва ғайра, ки ба истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (бе коркард) машғул 

мебошанд, супорандаи андози ягона барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ (андози ягона) ба ҳисоб мераванд. 

Объекти андозбандии андози ягона масоҳати қитъаи замини (га, м2) 

истеҳсолкунандаи маҳсулоти кишоварзӣ мебошад. 

Меъёрҳои андози ягона дар минтақаҳои кадастрӣ, бо пешниҳоди мақомоти 

ваколатдори давлатии батанзимдарории муносибатҳои вобаста ба замин дар 

мувофиқа бо мақомоти ваколатдори давлатӣ ҳар 5 сол аз ҷониби Ҳукумати ҶТ 

муқаррар карда мешавад. 

Масалан, агар масоҳати замини кишоварзӣ 4га ва меъёри андози ягона 150 

сомонӣ барои 1 га бошад. 4*150=600 сомонӣ ин андози ягона барои як соли тақвимӣ. 

Муҳлати пардохт на дертар аз 10 марти соли ҳисоботӣ 15%-и маблағи солона, 

на дертар аз 10 июн соли ҳисоботӣ 30%-и маблағи солона, на дертар аз сентябр 

марти соли ҳисоботӣ 50%-и маблағи солона, на дертар аз 10 декабр соли ҳисоботӣ 

100%-и маблағи солона, 
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Ин андозсупорандагон аз андоз аз арзиши иловашуда, андози замин ва андоз аз 

даромад вобаста ба фаъолияти кишварзии аъзоҳои хоҷагии деҳқони(фермерӣ) озод 

мебошанд.  Ғайр аз андози ягона ин хоҷагиҳо андози иҷтимоӣ (10 сомонӣ барои ҳар 

як аъзои хоҷагӣ дар як моҳ дар давраи фаъолияташон (ҳафт моҳ дар як сол) пардохт 

менамоянд. 

Агар хоҷагиҳои кишоварзӣ дар мавсими кор аз меҳнати кирояи дигар шахсон 

ба истиснои аъзоҳои хоҷагӣ истифода баранд, андоз аз даромад ва андози иҷтимоиро 

тибқи тартиби муқарраргардида месупоранд ( аз музди меҳнат 25% андози иҷтимоӣ 

ва андози даромад 13%). 

Агар хоҷагиҳои кишоварзӣ объектҳои ғайриманқул (иморат, хонаҳо, сарай ва 

ғайраҳо) дошта бошанд, супорандаи андоз аз молу мулки ғайриманқул мебошанд. 

Меъёри андоз бо фоиз аз нишондиҳанда барои ҳисоботҳо муқаррар карда шудааст. 

Тибқи Қонуни ҶТ “Дар бораи буҷети давлатии ҶТ барои соли 2022” моддаи 23 

нишондиҳанда барои ҳисоб 64 сомонӣ муқаррар карда шудааст. Барои хоҷагиҳои 

кишоварзӣ то 200м2 9%-и аз 200м2 то 500м2 – зиёда аз 500м2 – 15%. Масалан, агар 

масоҳати амволи хоҷагии кишоварзӣ дар ноҳияи Муминобод 350м2 бошад, андози 

амвол чунин ҳисоб карда мешавад:  

200м2 х (64 х 9%) х 0,3 =345,60 сомонӣ, 

150м2 х (64 х 12%) х 0,3 = 345,60 сомонӣ, 

Ҳамагӣ 691,20 сомонӣ. 

0,3 коэффисенти минтақавӣ барои ноҳияи Муминобод. 

Агар андозсупоранда воситаҳои нақлиёт дошта бошад (ба истиснои 

нақлиётҳои кишоварзӣ) андоз аз воситаҳои нақлиёт месупорад. Меъёри андоз 

вобаста ба иқтидори муҳаррики воситаи нақлиёт ва фоиз аз нишондиҳанда барои 

ҳисоботҳо муқаррар карда шудааст. 

Хоҷагиҳое, ки ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ машғул мешаванд, ҳама 

андозҳои муқарраркардаи Кодекси андози ҶТ-ро агар манбаи андозбандӣ дошта 

бошанд, месупоранд. Агар даромади умумиашон то 1 млн. сомонӣ дар як сол бошад 
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тибқи низоми соддакардашудаи андозбандӣ фаъолият мебаранд. Яъне, аз даромади 

умумӣ 5% андози соддакардашуда месупоранд. Ҳамзамон, андози иҷтимоӣ, андози 

даромад аз музди меҳнати коргарон пардохт мекунанд. Дигар намуди андозҳоро агар 

объекти андозбандӣ дошта бошанд месупоранд ба монанди андози нақлиёт, андоз аз 

амвол ва дигар андозҳо. Агар даромади умумиашон аз 1 млн. сомонӣ зиёд бошад, 

тибқи низоми умумӣ фаъолият менамоянд. Супорандаи андоз аз фоида, андоз аз 

арзиши иловашуда, андози роҳ, андози иҷтимоӣ андози даромад ва дигар андозҳо, 

агар манбаи андозбандӣ дошта бошанд, мебошанд.  

Меъёри андоз аз фоида барои истеҳсолот 13%, дар як сол 

Андоз аз арзиши иловашуда 18%, моҳона  

Андози роҳ 1%, моҳона 

Хонаводаҳо супорандаи андози замин ва андоз аз амволи ғайриманқул 

мебошанд. Меъёри андози амвол барои шахсони воқеӣ то 90м2 3% нишондиҳанда 

барои ҳисоботҳо, аз 90м2 то 200м2 - 4%, зиёда аз 200м2 - 6% муқаррар карда шудааст. 

Меъёри андози замин аз як гектари замин барои вилоятҳо ва шаҳрҳо (ноҳияҳо) 

бо назардошти минтақаҳои кадастрӣ ва намудҳои замин, аз ҷумла заминҳои маҳали 

аҳолинишин, ҷангалҳо ва заминҳои кишоварзӣ ҳар 5 сол аз ҷониби Ҳукумати ҶТ 

муқаррар карда мешавад. 

Бояд қайд кард, ки дар вилоят дар давраи ислоҳоти иқтисодӣ аз 1 июли соли 

1996 ҷорӣ намудани андози ягонаи озуқаворӣ аз рӯи пардохтҳо ба буҷетҳои тамоми 

сатҳҳо ва фондҳои ғайрибуҷавӣ дар асоси қарор «Дар бораи андози озуқавории 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ ва худмаблағгузории ҳудудҳои деҳот» 

аз 30.05.96 нақши муайяни мусбӣ мебозад, ба роҳ монда шуд. Муодили (эквивалент) 

он як тонна гандуми мулоими дараҷаи 4 бо миқдори клейковин (ширешаки ғалла) аз 

18 то 23% буд. Меъёри миёнаи андози озуқаворӣ аз ҳар гектар замини кишт 288 кг 

гандуми хӯроквориро ташкил намуд.  

Тартиби тақсимоти андози озуқаворӣ бо Вазорати молияи ҶТ мувофиқа карда 

шудааст. Сохтори мавҷудаи пардохтҳои андоз солҳои 1992-1993 ташаккул ёфтааст. 
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Қабл аз ин, корхонаҳои кишоварзӣ танҳо пардохтҳоро барои фондҳои истеҳсолӣ, 

пардохтҳо барои захираҳои меҳнатӣ, андози даромад, ба буҷети давлат пардохти 

бевосита мекарданд. Дар соли 1990 вазни қиёсии андозҳои гуногун, пардохтҳо ва 

ҳисобҳои гуногун дар маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ ҳамагӣ 4,9% -ро ташкил намуд, 

яъне миқдори хеле назаррас набуд, зеро дар иқтисодиёти нақшавӣ хароҷоти 

корхонаҳои давлатии кишоварзӣ ва баъзан хоҷагиҳо аз ҳисоби маблағҳои буҷети 

ҷумҳурӣ пӯшонида мешуданд. Сохтори пардохтҳои андоз дар соҳаи кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар давоми солҳои 2015-2019 дар шакли ҷадвал пешниҳод 

шудааст (ҷадвали 2.3.1) 

Ҷадвали 2.3.1. - Сохтори пардохтҳои андоз дар соҳаи кишоварзии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  (солҳои 2015-2019, ҳазор сомонӣ) 

 
Номгӯи андозхо 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Андози даромад аз шахсони воқеӣ 12 535,0 13 044,5 16 596,1 16594,2 14 470,8 

2 Андози фоида аз шахсони ҳуқуқӣ 1 605,7 683,9 1 240,2 1 743,1 1 295,8 

3 Андоз аз арзиши иловашуда 4 607,3 3 072,6 2 499,5 1 308,8 1 899,7 

4 Андози иҷтимоӣ ғайрибуҷетӣ 34 961,2 31 117,3 34 045,6 34 747,0 32 613,0 

5 Аксиз 0,0 3,1 2,3 0,0 0,0 

6 Андози замин аз шахсони ҳуқуқӣ 541,9 656,6 829,5 797,3 619,0 

7 
Андоз барои истифодабарандагони 

қаъри замин 
3,5 136,1 4,6 8,9 16,4 

8 Роялти барои об 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9 
Андоз аз истифодабарандагони 

роҳҳои автомобилгард 
1 046,0 741,8 973,6 709,9 1 379,8 

10 
Андозе, ки тибқи низоми 

соддакардашуда пардохта мешавад 
2 873,7 2 688,0 3 831,2 3 821,6 4 145,9 

11 

Андози ягона барои 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ 

21 514,5 22 529,1 24 655,7 112600,0 117756,0 

12 Андоз аз фуруши нахи пахта 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 
Андози ҳадди ақал аз даромади 

корхонаҳо 
255,4 4,4 4,5 13,4 8,3 

14 
Андоз аз амволи ғайриманқул аз 

шахсони ҳуқуқӣ 
2 031,1 2 001,9 2 682,9 2 606,1 2 433,7 

15 
Андоз аз фурӯши чакана аз шахсони 

ҳуқуқӣ 
365,9 272,7 131,9  1,9 

  Ҳамагӣ  82 341,3 76 951,9 87 497,6 174950,3 176641,4 

Манбаъ: Ҳисоботи солонаи ВК ҶТ барои солҳои 2015-2019 ва нишондиҳандаҳои омории 

Кумитаи андози назди Ҳукумати ҶТ - 2020с. 
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Аз маълумоти дар ҷадвали 2.3.1. овардашуда дида мешавад, ки вазни қиёсии 

бештарро дар ҳаҷми умумии пардохтҳои андоз ба буҷети давлатӣ андоз аз фурӯш ва 

андози замин ишғол мекунад. Соли 1998 андоз аз фурӯш аз ин намуди маҳсулоти 

кишоварзӣ бекор карда шуд ва танҳо нахи пахта боқӣ монд. 

Андоз аз фурӯш аз ҳама бештар ба кишоварзии Тоҷикистон ҳамчун омиле 

таъсир мерасонад, ки ба рушди муътадил мусоидат намекунад ва боиси камбизоатӣ 

ва табақаҳои иҷтимоӣ мегардад. 

Андози замин. Андози замин дар асоси Қонуни ҶТ аз 6 марти соли 1992 

«Дар бораи пардохти замин», Қонуни ҶТ аз 24 июни соли 1993 «Дар бораи ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҶТ» аз 27 декабри соли 1993 «Дар бораи ворид 

намудани тағйиру иловаҳо ба Қонуни ҶТ «Дар бораи пардохти замин», Фармони 

Президенти ҶТ аз 7 апрели соли 1994 ва Қарори Шӯрои Вазирони ҶТ аз 19 апрели 

соли 1994 ҷорӣ карда шуд ва амал мекунад.  

Ҳадафи ҷорӣ намудани ин андоз фароҳам овардани шароит барои истифодаи 

оқилона ва самарабахши замин, ҳифз ва азхудкунии нав, баланд бардоштани 

ҳосилхезии замин, баробар кардани шароити иҷтимоию иқтисодии хоҷагидорӣ дар 

заминҳои сифатан гуногун ва таъмини рушди инфрасохтор, дар деҳот буд. 

Ба андешаи мо, зарур аст, ки амали ин андоз барои корхонаҳои кишоварзӣ 

муваққатан боздошта шавад, то он даме ки сатҳи фондғунҷоиши меъёрии истеҳсолот 

дар ин соҳа ба даст ояд.  

Андоз аз фоидаи корхонаҳо ва хоҷагиҳои кишоварзӣ мунтазам бо сатҳи 

даромаднокии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ алоқаманд аст. Дар айни замон, аз 

сабаби номутаносибии нархи маҳсулоти саноатӣ, ки дар соҳаи кишоварзӣ ва 

маҳсулоти кишоварзӣ истифода мешаванд, тамоми соҳаҳои кишоварзӣ зиёновар 

шуданд. Дар соли 2009 ҳиссаи ин андоз дар ҳаҷми умумии андозҳо 0,4% -ро ташкил 

намуд.  

Бо мақсади такмили минбаъдаи андозбандии истеҳсолкунандагони маҳсулоти 

кишоварзӣ, таъмин ва ҷорӣ намудани қисми дуюми Кодекси андози ҶТ дар бораи 
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андози озуқавории истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ қабул кард, ки 

мутобиқи он пардохти андози озуқаворӣ аз ҷониби истеҳсолкунандагони молҳои 

кишоварзӣ (ба истиснои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)) ба ҷои андозҳо ба буҷетҳои 

тамоми сатҳҳо (ба истиснои андози аксизӣ) ва маблағҷудокунӣ ба фонди ҳосилхезӣ, 

фонди дастгирии илми кишоварзӣ, омодасозии кадрҳо аз рӯи меъёри андози 

озуқавории 162кг аз як нафар гектар замини кишт ба ҳисоби гандуми озуқаворӣ, бо 

назардошти коэффитсиентҳои ивази эквивалентии (баробари) як тонна гандум ба 

маҳсулоти дигари кишоварзӣ, ба амал бароварда шуд.  

Истифодаи андози озуқаворӣ барои ҳисобҳо ба муносибатҳои иқтисодии 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ таъсири мусбат расонд, ба афзоиши 

ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ боварӣ ҳосил шуд. Хоҷагиҳо пас аз иҷрои 

андози озуқаворӣ, маҳсулотро бо салоҳдиди (ихтиёри) худ истифода карданд.  

Бо вуҷуди ин, тадбирҳои дастгирии кишоварзӣ то андозае ба рӯзгузаронии 

иқтисодии он мусоидат карданд. Қабули қарори Ҳукумати ҶТ аз 14 декабри соли 

1999, № 710 «Дар бораи тадбирҳо оид ба беҳдошти иқтисодии корхонаҳои 

пардохтнопазири кишоварзии ҶТ» барои кишоварзӣ аҳамияти муайян дошт. 

Моҳияти он таҷдиди қарзест, ки корхонаҳои кишоварзӣ доранд.  

Дар қарор пешбинӣ шудааст, ки хоҷагии ҳамгироишуда вориси ҳуқуқии 

пардохти қарзҳои дохили хоҷагӣ (пардохти меҳнат, пардохтҳои иҷтимоӣ), қарзҳои 

буҷа мегардад. Ҳамзамон, шартҳои ҳисоббаробаркуниро дар асоси таҷдиди қарз 

барои 5 сол муқаррар мекунад, аз ҷумла 5% дар соли аввал, 20% ҳар яке барои 3 

соли оянда ва 35% дар соли охир. 

Тадбирҳои андешидашуда имкон доданд, ки истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ 

зиёд карда шавад. Тақрибан 270 корхонаҳои кишоварзӣ (зиёда аз 70%), ки дар ҳадди 

муфлисшавӣ қарор доранд, ба ташкилотҳои калони ҳамгирошуда ва тиҷоратии 

шакли холдингӣ табдил ёфтанд, ки зиёда аз 70% заминҳои корамро коркард 

мекунанд.  
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Аз сабаби актуалӣ будани татбиқи ҳисоби хоҷагӣ дар шароити муносибатҳои 

бозорӣ, бисёре аз молистеҳсолкунандагон ба хулосае меоянд, ки коллективи ҳар як 

корхонаи кишоварзӣ бояд аз ҷиҳати иқтисодӣ ба натиҷаи меҳнати худ манфиатдор 

бошад. Аз ин рӯ, қарори болозикр ба такмилдиҳии муносибатҳои иқтисодии 

дохилихоҷагӣ нигаронида шуда буд. Дар марҳалаи аввали татбиқи он, натиҷаҳои 

мусбӣ асосан аз ҳисоби ворид шудани сармоягузорӣ ва назорати қатъии сармоягузор 

аз болои истифодаи ҳар як сомонии гузошташуда, ба даст оварда шуданд. Гарчанде 

ки вазифаи муҳим он аст, ки муносибатҳои иқтисодии байни воҳидҳои сохторӣ тавре 

сохта шаванд, ки истифодаи захираҳоро худи коллективи меҳнатӣ назорат карда 

тавонад. Барои ин пешниҳод карда мешавад, ки буҷетгузорӣ дар воҳидҳои сохтории 

хоҷагиҳо ҷорӣ карда шавад. Дар заминаи бекор кардани фармоиши давлатӣ ва 

таъминоти мутамаркази озуқаворӣ, тақвияти масъулияти мақомоти он, вазифаи 

ташкили фондҳои мақсадноки дохилии озуқаворӣ гузошта шудааст.  

Дар ҶТ оғози қонунии ин раванд бо қарори Ҳукумати ҶТ аз 15 августи соли 

2003, № 46 «Дар бораи ташаккули фонди ғаллаи хӯрокворӣ» гузошта шуд, ки 

мутобиқи он бо мақсади баланд бардоштани кафолати таъмини корхонаҳои 

нонпазии ҷумҳурӣ бо орд барои нонпазӣ бо мақсади ташаккули фонди озуқаворӣ 

вазифаи таъмини гандуми мулоими дараҷаи 3 ва 4, аз ҷониби истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзии тамоми шаклҳои ташкилию ҳуқуқӣ муқаррар карда шавад. 

Ин вазифа ба роҳбарони худидоракунии маҳаллии ноҳияҳо ва шаҳрҳои вилоят ба 

андозаи 80 кг гандуми мулоими дараҷаи 3 ва 4 бо вазни санҷишӣ аз 1 гектар замини 

корам тавсия дода шуд. Супориш бо назардошти андозаи майдони кишт, ҳосили 

умумии зироатҳои ғалладона, инчунин талабот ба ғалла барои эҳтиёҷоти нонпазӣ 

дар ин ё он ноҳияи вилоят таҳия шудааст. Пештар хариди давлатии ғалла тавассути 

корпоратсияи озуқаворӣ бо мақсади пардохти андози озуқаворӣ, ки то моҳи январи 

соли 2000 дар ҷумҳурӣ мавҷуд буд, сурат мегирифт. Дар солҳои минбаъда (2001-

2019) чунин харидҳо бевосита аз ҷониби корхонаҳое сурат мегирифтанд, ки ҳуқуқи 

таъминоти эҳтиёҷоти давлатиро доштанд.  
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Дар кишварҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ рушдёфта, давлат дар баробари тадбирҳои 

иқтисодӣ маҷмӯи пурраи чораҳои маъмуриро, аз ҷумла стандартизатсия ва 

сертификатсияи давлатии маҳсулот, назорат аз болои сифат, бехатарӣ ва истифодаи 

оқилонаи ғалла ва маҳсулоти коркардашудаи он ва ғайраҳоро истифода мебарад. 

Ҳама ин тадбирҳо ба ҳимояи манфиатҳои иқтисодии истеъмолкунандагон 

нигаронида шудааст. Онҳо ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ таъсири 

мусбӣ мерасонанд ва ба ин васила имкон медиҳанд, ки ғаллаи баландсифат истеҳсол 

кунанд ва нисбат ба рақибон бартарӣ дошта бошанд. Заминаи ҳуқуқии ин фаъолият 

бо қабули Қонунҳои ҶТ «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият», 

«Дар бораи назорати давлатии сифат ва истифодаи оқилонаи ғалла ва маҳсулоти 

коркарди он» фароҳам оварда шудааст. 

Мутобиқи моддаи 17 Қонуни ҶТ «Дар бораи назорати давлатии сифат ва 

истифодаи оқилонаи ғалла ва маҳсулоти коркарди он» Ҳукумати ҶТ аз 1 январи соли 

2000 тартиби пешниҳоди эъломияи истифодаи оқилонаи ғалла ва шакли онро тасдиқ 

кард. Он бо мақсади пурзӯр намудани назорати давлатии истифодаи оқилонаи ғалла 

барои ғизо ва хӯроки чорво, инчунин баланд бардоштани сатҳи огоҳии мақомоти 

давлатӣ, худидоракунии маҳаллӣ ва дигар ташкилотҳо дар бораи равандҳои дар 

бозори ғалладона ва танзими онҳо ба миёномада таҳия шудааст. Дар ҷумҳурӣ чунин 

назорат аз болои сифат ва истифодаи оқилонаи ғалла ва маҳсулоти коркарди он 

гузаронида мешавад. Ҳар сол дар бораи гузаронидани санҷиши сифати ғалла 

супоришҳои дахлдор дода мешавад. 

Хулосаи боби 2 

Заминаи моддию техникии соҳаи кишоварзӣ, ки солҳои пеш ба вуҷуд омада 

буд, хароб гардидааст. Қафомонии технологӣ, таҷҳизоти пасти техникӣ ва 

таъминоти барқии меҳнат, қатъ гардидани раванди ба асоси саноатӣ гузаштани 

саноат, афзоиши номутаносибии нархҳо дар ивази маҳсулоти кишоварзӣ ба 

маҳсулоти саноатӣ ва дигар соҳаҳо, хатогиҳои ҷиддӣ, ки дар рафти ислоҳоти 

иқтисодӣ роҳ дода шуд,  шиддати мушкилоти амнияти озуқавориро дар Тоҷикистон 
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афзоиш дод.  

Ба андешаи муаллиф, барои рушди самарабахши хоҷагиҳои ғаллапарварии 

минтақа зарур аст, ки иқтидори рушди зермаҷмӯи ғалладонаи ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ 

таҳия ва ҳисоб карда шавад. Соҳаи ғалладонагии комплекси агросаноатӣ метавонад 

ба он «локомотивҳои пешбаранда» табдил ёбад, ки ба рушди соҳаҳои ҳамҳудуди 

комплекси агросаноатӣ, ки барои таъмини амнияти озуқавории кишвар хеле зарур 

аст, таъсир расонад.  

Ба андешаи дигари муаллиф, зарурати баланд бардоштани сатҳи 

шиддатнокии парвариши зироатҳои ғалладона бо афзоиши муттасили нархҳои 

захираҳои моддию техникӣ, ҳатто бо назардошти захираҳои истифодаи 

технологияҳои сарфакунандаи захираҳо, инчунин афзоиши фонди истеъмоли 

молистеҳсолкунандагон бо мақсади ҳавасмандгардонии меҳнати кишоварзӣ, имкон 

намедиҳад, ки пастшавии арзиши аслии истеҳсоли ғалла дар солҳои наздик вобаста 

ба афзоиши пешбинишудаи хароҷот барои ҳар як гектар кишти зироатҳои ғалладона 

аз афзоиши ҳосилнокии онҳо дар ҶТ пеш гузаштааст, пешбинӣ карда шавад.   

Вазифаҳои мушаххас оид ба рушди хоҷагии ғалладона дар барномаи 

миёнамӯҳлати аз буҳрон баровардани комплекси агросаноатӣ то соли 2015 нишон 

дода шудаанд. Барномаи зиёд кардани истеҳсоли ғалла таҳия ва қабул карда шуд. 

Тибқи ин барнома, истеҳсоли ғалла дар Тоҷикистон то соли 2015 бояд ба 1 миллион 

тонна расад. Худи ҳамин рақамро ҳисобҳои Ташкилоти озуқаворӣ ва кишоварзии 

Созмони Милали Муттаҳид ва маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ муайян карданд, ки аз 

ҳисоби ба ҳар сари аҳолӣ 170 кг ғалладона асос ёфтанд.  

Ҳама ҳисобҳои ояндадори истеҳсолоти кишоварзӣ, ба эҳтимол, бояд дар 

асоси ин параметрҳо гузаронида шаванд. Аз сабаби камзаминӣ, ҷумҳурӣ маҷбур шуд 

чунин заминҳоеро аз худ кунад, ки дар дигар кишварҳо ин заминҳо корношоям ба 

ҳисоб мераванд: регзору санглох, шӯр, хокҳои ҳамвории ҷангал ва майдонҳои 

калони ҳудудҳои кӯҳӣ, ки нишебии онҳо барои истифодаи обёрии рӯизаминӣ 

баландтар аст, ки ба эрозияи хок оварда расонид.  
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Дар асоси гуфтаҳои боло, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки дар солҳои 

охир ҳосилнокии гандум дар ҳама категорияҳои хоҷагиҳо тамоюли афзоиш дорад, 

аммо ин нишондиҳанда дар муқоиса бо дигар кишварҳо ҳанӯз ҳам паст ҳисобида 

мешавад. Ҳамин тариқ, дар шароити муосир барои ҷумҳурӣ масъалаи рушди 

муносибатҳои ташкилӣ ва иқтисодӣ хеле актуалӣ аст, зеро давлат қариб бозори 

ғалладонаро тарк кардааст. Болоравии беназорати тарифҳо барои хизматрасонӣ оид 

ба коркарди аввалияи ғалладона аз ҷониби элеваторҳо ва корхонаҳои қабули 

ғалладона ба назар мерасад ва сиёсати нархгузорӣ номукаммал аст. Ҳамаи ин рушди 

хоҷагиҳои ғаллапарвариро боз медоранд. 
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БОБИ 3. 

САМТҲОИ АСОСИИ ТАКМИЛДИҲИИ МУНОСИБАТҲОИ ИҚТИСОДӢ ДАР 

СОҲАИ ҒАЛЛАКОРИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

 

3.1. Такмили механизми ташкилию иқтисодӣ дар соҳаи ғаллакорӣ 

Дар шароити муосир, ки бо кам шудани шиддатнокии истеҳсоли ғалла, коҳиш 

ёфтани сатҳи даромаднокӣ ва баъзан зарарнок будани пешбурди соҳаи ғалладонагӣ 

тавсиф меёбад, рушди минбаъдаи он метавонад дар асоси таҳия ва азхудкунии 

амалии тадбирҳо оид ба рафъи (бартараф намудани) коҳиши ҳосилнокии зироатҳои 

ғалладона, баланд бардоштани самаранокӣ ва устувории истеҳсоли ғалладона, пеш 

аз ҳама аз ҳисоби такмили механизми ташкилию иқтисодӣ сурат гирад.  

Дар Тоҷикистон беҳтаршавии механизми ташкилию иқтисодии истеҳсол ва 

фурӯши ғалла тавассути баланд бардоштани самаранокии истеҳсол ва фурӯши ғалла, 

коҳиш додани хавфҳои иқтисодии марбут ба истеҳсол, нигоҳдорӣ ва фурӯши ғалла, 

рушди низоми қарздиҳӣ, андозбандӣ, суғуртаи кишоварзӣ, такмилдиҳии дастгирии 

давлатии соҳа ва танзими бозори ғалладона, имконпазир аст .  

Бояд таъкид кард, ки таърифи «механизми ташкилию иқтисодӣ дар соҳаи 

ғаллакорӣ» дар адабиёт инъикоси равшан надорад. Ҳозир муносибатҳои истеҳсолию 

иқтисодии байни субъектҳои хоҷагии системаи маҳсулоти ғаллагӣ ба воситаи 

биржаҳои молию пулӣ ба амал бароварда мешаванд, ки ин нисбат ба фаъолияти 

механизми ташкилию иктисодии он талаботи баландтар мегузорад. Ташкили 

хизматрасонӣ, таъмин ва идоракунии фаъолияти истеҳсолӣ ва маркетингии ҳама 

иштирокчиёни системаи маҳсулоти ғалладона механизми таъсисиро ташкил 

медиҳад. Механизми иқтисодӣ аз қонунҳои иқтисодӣ, сиёсати кредитӣ, андоз, 

суғурта, тариф, буҷет, ҳавасмандгардонӣ, бамеъёрдарории меҳнат, арзёбӣ ва 

ояндабинӣ ва  нархи давлатӣ иборат аст, ки бояд барои идоракунии тамоми 

унсурҳои сохтории системаи маҳсулоти ғалла шароити мусоиди иқтисодиро 

таъмин намояд (расми 3.1.1.). 
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Расми 3.1.1. - Сатҳи механизми иқтисодии ғаллакор 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф. 

Хусусияти  маҳсулоти ғаллагӣ аз он иборат аст, ки қисми зиёди маҳсулоти он 

барои эҳтиёҷоти истеҳсолӣ дар худи ҳамин соҳа сарф мешавад. Азбаски комплекси 

маҳсулоти ғаллагӣ ҳамчун системаи ташкилии иқтисодиёт алоҳида вуҷуд надорад, 

органҳои дахлдори танзимкунандаи фаъолияти он низ вуҷуд надоранд. Вазифаҳои 

онҳоро ба андозаи муайян органҳои идоракунии ҷумҳуриявӣ ва минтақавии 

комплекси агросаноатӣ иҷро мекунанд, вале танҳо 
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МОЛИЯКУНОНЇ 

ЉАЛБИ САРМОЯ 

АНДОЗБАНДЇ 

АРЗЁБЇ ВА ОЯНДАБИНЇ 

СУҒУРТАКУНОНЇ 
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нисбат ба зерсохторҳои алоҳидаи структурии соҳа иҷро карда мешаванд 

(расми 3.1.2.), зеро вай ҳануз ҳамчун системаи интегралӣ пурра зоҳир нагардидааст, 

асосан аз сабаби он ки механизми ташкилию иқтисодии хар як хоҷагии ғаллакор  

алоҳида буда, ба натиҷаи умумии фаъолияти якҷояи соҳаҳои аз ҷиҳати технологӣ 

алоқаманд нигаронида нашудааст. 

Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон  мақоми иҷроияи ҷумҳуриявӣ 

мебошад, ки дар доираи салоҳияти худ сиёсати давлатии аграрӣ ва идоракуниро дар 

соҳаи кишоварзӣ амалӣ менамояд.  

Вазорат дар фаъолияти худ Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои 

конститутсионӣ, қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармонҳои Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба роҳбарӣ мегирад.  

Вазорат фаъолияти худро дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимият, 

мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва дигар 

ташкилотҳо, аз рӯи масъалаҳое, ки ба тобеияти он дохил мешаванд, амалӣ 

менамояд.  

Маблағгузории фаъолияти вазорат аз ҳисоби буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

амалӣ карда мешавад. 

Вазорат бо амвол, воситаҳои моддию техникӣ, таҷхизот барои фаъолияти худ 

зарурурӣ аст, баҳисобгирии захираҳои моддию пулиро ташкил мекунад ва аз болои 

истифодаи онҳо назорат мебарад. 

Вазорат ба ташкилотҳо тибқи рӯйхате, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

тасдиқ кардааст, роҳбарӣ мекунад .  Вазифаҳои асосии Вазорат аз инҳо иборатанд: 

- мутобиқи қонун якҷоя бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии 

ҷумҳуриявӣ дар доираи салоҳияти худ тадбирҳои танзими давлатии истеҳсолоти 

кишоварзӣ, хизматрасонӣ ҷиҳати таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озуқаи ватанӣ ва 

корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми кишоварзӣ тадбирҳо амалӣ менамояд, ки ба 

рушди устувори деҳот ва корхонаҳои коркард мусоидат мекунанд; 
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           Расми 3.1.2. -   Сохтор ва нақшаи идоракунии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
 Манбаъ:Дар асоси маълумотҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода шудааст.
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тадбиќи дастовардњои 

илмї 

Раёсати кадрї ва 
таъминоти њуќиќї 
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њаёт» ва маљаллаи «Кишоварзї ва 
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- ёрӣ расондан ба ташаккули муносибатхои бозорӣ дар соҳаи му-қарраршудаи 

фаъолият, рушди кишоварзӣ, хоҷагиҳои шахсӣ ва соҳибкорӣ, кооператсия, 

интегратсияи агросаноатӣ, ташкили бозори маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи хом ва 

озуқаворӣ; 

- мусоидат ба ислоҳоти корхонаҳои кишоварзӣ, анҷом додани корҳо оид ба 

солимгардонии молиявии истеҳсолкунандагони кишоварзӣ, пешгирии муфлисшавӣ 

тибқи қонун; 

- амалӣ намудани тадбирҳо оид ба таъмини ташкилотҳои соҳаи 

муқарраршудаи фаъолият бо маблағҳои молиявие, ки дар буҷети Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд; 

- ташкили кор якҷоя бо мақомоти иҷроияи ҷумҳурӣ оид ба маблағгузории 

барномаҳо ва чорабиниҳои мақсаднок, омода намудани таклифҳо барои истифодаи 

самараноки онҳо; 

- амалӣ намудани сиёсати давлатии аграрӣ ва идоракунии давлатӣ дар соҳаи 

таъмини ҳосилхезии хок, кимиёкунонӣ ва мелиоративии замин, тухмипарварии 

зироатҳо, рушди чорводорӣ ва зотпарварӣ, инчунин дар доираи салоҳияти худ 

пешгирии ҳолатҳои фавқулодда дар соҳаи муқарраршудаи фаъолият ва рафъи 

оқибатҳои зараррасон; 

-ташаккул ва амалӣ намудани сиёсати ягонаи илмию техникӣ ва 

инноватсионии муассисаҳо ва муассисаҳои таълимӣ, мусоидат ба рушди илм ва 

ташаккули механизмҳои дастгирии давлатии фаъолияти илмию техникӣ ва 

инноватсионӣ дар соҳаи муқарраргардида;  

- ёрӣ расондан ба инкишоф додани алоқаҳои ба ҳамдигар фоидабахши 

иқтисодӣ ва илмию техникӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ аз рӯи масъалаҳое, ки ба 

салоҳияти вазорат дохил мешаванд. 

Ҳамчун самтҳои асосии идоракунии давлатӣ дар шароити муосир бояд 

солимгардонии молиявию иқтисодии истеҳсолкунандагони мол, таҳкими хусусияти 

инноватсионии рушди комплекси агросаноатӣ, пурзӯр намудани фаъолияти 
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сармоягузорӣ, рушди бозори маҳсулоти агросаноатӣ ва баланд бардоштани 

рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватанӣ, таъмини амнияти экологии 

истеҳсолоти агросаноатӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ мебошад. 

Ҳамин тариқ, идоракунии давлатии комплекси агросаноатӣ ин таъсири 

мақсадноки давлат ба фаъолияти иқтисодии истеҳсолкунандагони мол тибқи қабули 

санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, тавассути таъсири иқтисодии давлат ба истеҳсол, коркард 

ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ ва озуқаворӣ, инчунин таъминоти истеҳсолию 

техникии маҳсулоти агросаноатӣ мебошад. Гуфтаҳои зикргардида бояд ба беҳтар 

намудани истифодаи захираҳои табии, меҳнатӣ, моддӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои 

қонунии шаҳрвандон нигаронида шаванд. 

Дар раванди идоракунии Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон  

вазифаҳои ташкилӣ, нақшакашӣ, координатсия, таъминот, назорат ва ғайра иҷро 

карда мешаванд. Барои ин мақсадҳо усулҳои ҳуқуқӣ, иқтисодӣ ва дигар усулҳои 

таъсиррасонӣ, аз ҷумла фишангҳои маъмурӣ ва бозорӣ истифода мешаванд. 

Самаранокии кори механизми ташкилию иқтисодии соҳаи  ғаллакорӣ бо 

системаи нишондиҳандаҳои самарабахш ифода меёбад, ки фаъолияти механизми 

иқтисодии системаро тавсиф мекунанд. 

Дар баробари ин, бояд ба муқаррар намудани такмили муносибатҳои 

иқтисодии байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ диққати махсус дода 

шавад, ки дар доираи он самтҳои асосии зерин бояд амалӣ карда шаванд: 

- банақшагирӣ, ташаккул ва барқарорсозии муносибатҳои иқтисодӣ бо 

назардошти мустақилияти пурраи хоҷагӣ ва ҳуқуқии корхонаҳо – шарикон оид ба 

истеҳсолоти муштарак;  

- таҳияи системаи баҳисобгирӣ, ки шароити нисбатан мусоиди иқтисодиро 

барои гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодӣ фароҳам меорад;  

- таҳияи механизми нархгузорӣ, ки ба афзоиши манфиати иқтисодии 

тарафайн ба фаъолияти муштарак мувофиқ аст;  
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- таҳияи системаи муносибатҳои тақсимотии байнихоҷагӣ, ки ба рушди 

минбаъдаи раванди кооператсияи байнихоҷагӣ ва интегратсияи (ҳамгироии) 

агросаноатӣ, нигаронида шудаанд; 

- таҳияи шартҳои муносибатҳои шартномавӣ ва муайян кардани мазмуни 

шартномаҳо, муҳлати иҷрои онҳо ва масъулияти иқтисодии шарикони муносибатҳои 

байнисоҳавӣ, барои натиҷаҳои фаъолияти онҳо. 

Ташкили иттиҳодияи ҳамгироишуда бояд дар асоси арзёбии ҳамаҷонибаи 

иштирокчиёни ташаккул ва дурнамои рушди он бо чунин роҳ бояд амалӣ карда 

шавад:  

- арзёбии иҷтимоию иқтисодии тамоюлҳои рушди истеҳсолоти агросаноатӣ 

дар маҷмӯъ, хусусан хоҷагии ғаллапарвар;  

- муайян кардани ҳадафи ҳамгироӣ дар рушди иштирокчиёни он; 

- интихоби модели самарабахши ташаккули интегратсионӣ бо назардошти 

шароити ба миёномадаи пешбурди КАС ва соҳаҳои он; 

- таҳияи механизми ташкилию иқтисодии рушди иттиҳодия;  

- асоснокии иҷтимоӣ ва иқтисодии самаранокии ташаккули иттиҳодияи 

интегратсионӣ.  

Таъсис ва рушди минбаъдаи қисматҳои интегратсионӣ дар кишоварзии 

вилоят консентратсияи захираҳои моддӣ, молиявӣ ва меҳнатиро таъмин менамояд, 

ҳисоббаробаркуниҳои мутақобиларо осон мекунад, номутаносибии нархҳоро байни 

соҳаҳои алоҳида коҳиш медиҳад ва ба ҳамоҳангии манфиатҳои иқтисодии шарикон 

оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ, ашёи хом ва хӯрокворӣ мусоидат 

мекунад.  

Самти асосии такмили механизми ташкилию иқтисодии хоҷагии минтақаи 

ғалладона тағйирёбии вазъи нархҳо дар бозори ғалладона дар самти болоравии 

нархҳо мебошад, ки ба ҷуброн кардани хароҷоти истеҳсоли ғалла ва ба даст 

овардани фоида барои раванди такрористеҳсолии кофӣ имкон медиҳад.  
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Маҳз номукаммалии механизми ташкилию иқтисодӣ дар ин соҳа махсусан 

дар соли 2019 дар ҷумҳурӣ, вақте ки сатҳи пасти даромаднокии пешбурди соҳаи 

ғалладонагӣ (ба истиснои дотатсияҳо ва ҷубронҳо) равшан зоҳир шуд. Сарфи назар 

аз шароити нисбатан мусоиди обу ҳаво, арзиши аслии як тонна ғалла 1382 сомонӣ ва 

нархи фурӯши он - 2482 сомониро ташкил намуд.  

Тавре ки аллакай қайд карда шуд, вазъи нархҳо дар бозори ғалла ба таври 

назаррас аз роҳҳои фурӯш вобаста аст. Набудани заминаи шахсии нигаҳдории ғалла 

ва муносибатҳои номуътадили иқтисодӣ бо корхонаҳои элеваторӣ ва қабули ғалла 

дар молистеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, инчунин набудани савдои 

биржавӣ боиси он мегардад, ки истеҳсолкунандагони ғалла дар ҷустуҷӯи роҳҳои 

фурӯши маҳсулоти худ ба мушкилиҳо мавоҷеҳ мешаванд ва бо нархи арзон бо 

шартҳои мусоид маҷбур мешаванд ғалларо ба сохторҳои сершумори тиҷоратӣ ва 

миёнаравҳо бо нархҳои паст фурӯшанд, қарзҳои молӣ ё хизматрасониҳои 

гирифташударо пардохт кунанд.  

Бо мақсади беҳтар кардани вазъи нархҳо дар бозори ғалладонаи мамлакат, 

истифодаи тадбирҳои зерин мақсаднок ба назар менамояд: 

- расонидани ҳиссаи хариди ғалла ба фонди ҷумҳуриявӣ то 15-20% -и ҳаҷми 

ғаллаи молӣ. Чунин роҳ дар шароити бозори хоҷагидорӣ бояд намунаи (модели) 

муносибатҳои муттамадини мутақобилан судманди байни иштирокчиёни бозор 

гардад ва дар асоси рақобат амалӣ карда шавад. Он кафили таъмини даромаднокии 

пешбурди хоҷагиҳои ғаллапарвар мебошад;  

- мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ вазифадоранд, то нархи кафолатноки 

хариди ғалларо дар сатҳе муқаррар кунанд, ки даромаднокии солонаи ҳисобии 

истеҳсоли ғалларо на камтар аз 20-25% таъмин намояд; 

- ба ташкили бозорҳои яклухти ғалладона дар ҷумҳурӣ мусоидат намояд.  

Давлат бояд дар шахсияти мақомотҳои минтақавӣ қисми асосии хароҷоти 

ташаккули ин сохторҳоро бар дӯш гирад, зеро барои ташкили онҳо маблағгузории 

калон лозим аст.  
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Таъсиси ин сохторҳо дар ҷумҳурӣ вазъи нархҳоро дар бозори ғалладона ба 

таври назаррас беҳтар мекунад, илова бар ин, бозорҳои яклухт вазифаи маркази 

иттилоотиро дар омӯзиши талабот ба ғалла ва пешниҳоди он иҷро хоҳад кард. Барои 

баланд бардоштани сифати ғалла тадбирҳо андешидан лозим аст.  

Истеҳсолкунандагони ғалладона аз сабаби тағйирёбии мавсимии нархи ғалла 

зарари калон мебинанд. Бозори ғалладона бо тағйирёбии нархҳои нисбатан пасти 

тирамоҳӣ ва баланд будани нархи ғаллаи баҳорӣ хос аст. Бо сабаби вазъи душвори 

молиявӣ ва гаронии нигаҳдорӣ дар элеваторҳо, корхонаҳои кишоварзӣ маҷбуранд 

ғалладонаро асосан фавран пас аз ҷамъоварии ҳосил (дар давраи тирамоҳ) ба 

миёнаравҳо бо нархи арзон фурӯшанд. Ғайр аз ин, қисми зиёди ғалла дар бозори 

соягӣ фурӯхта мешавад. Дар фасли баҳор ва аввали тобистон миёнаравҳо ғалларо ба 

истеъмолкунандагони мустақим (ба корхонаҳои ордбарорӣ, ба заводҳои хӯроки 

омехтаи чорво ва ғ.) бо нархи хеле баландтар мефурӯшанд. Ин ба даромаднокии 

онҳо мусоидат мекунад, вазъи молиявии онҳоро беҳтар мекунад ва дар ниҳоят 

талабот ба ғалладонаро афзоиш медиҳад. Ҳамин тариқ, пастравии мавсимии нархҳо 

дар фасли тирамоҳ бошад ба бад шудани вазъи молиявии хоҷагиҳои 

ғаллаистеҳсолкунанда ва афзоиши пардохтнопазирии онҳо оварда мерасонад.  

Дар давраи тирамоҳ, ҳангоми паст шудани нархҳо ба 90% аз нархи 

муқарраршудаи интервенсионӣ, хариди ғалладона бояд тибқи нақшаи тасдиқшудаи 

интервенсия амалӣ карда шавад. Мукаммал кардани ин барномаҳо бо нархҳои 

ҳамоҳангшудаи хариди фонди ҷумҳуриявӣ ва хариди ғалладона барои 

истеъмолкунандагони махсус мебошад, ки самараи интервенсияҳоро тақвият 

медиҳанд. Дар фасли баҳор, ҳангоми баланд шудани нархҳо ба 110% аз нархи 

муқарраршудаи интервенсионӣ, бояд мудохилаи молӣ гузаронида шавад, то 

болоравии номатлуби нархи ғалладона пешгирӣ карда шавад. Барои танзими 

давлатии бозори ғалладона захираи амалиётӣ ташкил ва нигоҳ доштан лозим аст, ки 

барои мудохилаи мол истифода мешавад ва аз ҷониби Хадамоти давлатии 

зиддиинҳинсорӣ идора карда мешавад. Ин метавонад вазъи нархҳоро дар бозори 
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ғалладона беҳтар кунад ва аз ин рӯ самаранокии рушди хоҷагиҳои ғаллапарвариро 

дар ҷумҳурӣ баланд бардорад.  

Истифодаи захираҳои озоди молиявӣ дар кооперативҳои қарзии кишоварзӣ, 

инчунин маблағҳои ширкатҳои лизингӣ, ки метавонанд ҳам дар шакли 

сармоягузории мустақими дарозмуддат амал кунанд, барои ташаккул ва рушди 

системаи қарздиҳии кишоварзии ғалладона аҳамияти калон доранд.  

Дар баробари фонди махсуси амалкунандаи қарздиҳии кӯтоҳмуддати 

имтиёзнок, ташкили фонд барои пешниҳод намудани қарзҳои дарозмуддат ба соҳаи 

ғалладона зарур аст. Маблағҳои он бояд дар асоси озмун барои татбиқи барномаҳои 

мақсаднок ва лоиҳаҳои бештар самараноки рушди истеҳсол ва коркарди ғалладона 

тақсим карда шаванд. 

Дар шароити муосири хоҷагидорӣ, вақте ки заминаи истеҳсолӣ ва техникии 

хоҷагиҳои ғаллапарвар асосан хароб шуда, системаи ташкилии харид ва тақсимоти 

ғалладона барҳам дода шудааст ва ба ҷои он системаи самарабахши бозор барои 

татбиқи он ташаккул наёфтааст, хоҷагиҳои истеҳсолкунандаи ғалладонагиҳо дар 

раванди фаъолияти истеҳсолӣ ва тиҷоратӣ доимо дучори хавф мешаванд. 

Дар марҳалаи истеҳсол, хавфи нобудшавии зироатҳои ғалладона, ҳосилнокии 

пасти онҳо, пеш аз ҳама бо сабаби номусоидии обу ҳаво вуҷуд дорад. Дар марҳалаи 

нигоҳдорӣ - хавфи нобуд шудан ё талафи ғалла мавҷуд аст. Дар марҳалаи фурӯш 

молистеҳсолкунандагони кишоварзии ғалла бо як қатор хавфҳо, ки аз ҳисоби 

фурӯши ғалладона, риоя накардани шартҳои шартнома аз ҷониби шарикони 

тиҷоратӣ, коҳиш ёфтани талабот ба намудҳои алоҳидаи ғалладона, тағйирёбии 

нархҳо дар бозорҳои минтақавӣ ва хориҷии ғалладона ва хатари напардохтани 

ғаллаи додашуда ба миён меоянд. 

Дар раванди арзёбии хавфҳое, ки молистеҳсолкунандаи кишоварзӣ ба он 

дучор меояд, ӯ бояд донад, ки чӣ гуна оқибатҳои манфии хавфи мушаххасро ҳатто 

дар ҳолатҳои номусоид коҳиш додан мумкин аст. Бар замми ин усулҳои асосии 

идоракунии хавфҳо пешгирӣ, нигоҳдорӣ, коҳиш ва интиқолро дар бар мегиранд. 
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Бо истифода аз тадбирҳои гуногун, хавфро коҳиш додан мумкин аст. Азбаски 

пешгирии зарар аз ҷуброни он одатан арзонтар аст, ҳар як истеҳсолкунанда пеш аз 

ҳама ба ин, аз ҷиҳати иқтисодӣ манфиатдор аст. Аммо ин, на ҳамеша бо сабабҳои 

техникӣ ва иқтисодӣ имконпазир аст. Масалан, пешгирии хушксолӣ ва дигар 

офатҳои табиӣ ғайриимкон ё душвор аст. Дар баъзе ҳолатҳо усулҳои пешгирӣ 

маълуманд, аммо имкони иқтисодии истифодаи онҳо вуҷуд надорад (масалан, 

мубориза бо обхезӣ ё хушксолӣ). 

Яке аз усулҳои маъмул ва боэътимоди коҳиш додани хавф худсуғуртакунӣ 

аст, ки тавассути ташкили фондҳои махсуси захиравӣ (захираи суғуртавӣ) дар 

корхонаҳо, масалан, захираҳои суғуртаи тухмӣ (барои кишти такрорӣ дар ҳолати 

талафи зироатҳо) амалӣ карда мешавад. Хеле муҳим аст, ки худсуғурта ба 

истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар лаҳзаи ҳалкунанда имкон диҳад, ки 

на пул, балки арзишҳои моддӣ (захираи тухмии навъи муайян ва ғ.) дошта бошанд. 

Аммо, он ҳудуди муайяни иқтисодӣ дорад, зеро маблағҳое, ки метавонанд барои 

захира ҷалб карда шаванд, номаҳдуд нестанд.  

Аз сабаби он, ки ҳосили умумии ғалладона сол аз сол ба тағйирёбии назаррас 

дучор мешавад, пеш аз ҳама дар натиҷаи таъсири шароити номусоиди обу ҳаво, 

суғуртаи кишоварзӣ барои баланд бардоштани даромаднокӣ ва самаранокии 

истеҳсол ва фурӯши ғалла дар солҳои камҳосилӣ зарурияти объективӣ мебошад. 

Аз ҷониби ширкатҳои алоҳида ва хурд фарогирии ҳамаҷонибаи суғуртаи 

истеҳсолкунандагони кишоварзӣ ғайриимкон аст. Таъсири давлат бояд тавассути 

ташаккули заминаи қонунгузорӣ, меъёрӣ ва ҳуқуқӣ, татбиқи назорати давлатӣ аз 

болои фаъолияти иштирокчиёни суғурта амалӣ карда шавад. 

Дар сатҳи давлатӣ Қонуни ҶТ аз 5 марти соли 2007, № 241 «Дар бораи 

дастгирии давлатии соҳаҳои комплекси агросаноатии ҶТ», инчунин қарори 

Ҳукумати ҶТ аз 1 ноябри соли 2001, №758 «Дар бораи дастгирии давлатии суғурта 

дар соҳаи истеҳсолоти агросаноатӣ» қабул карда шуд. Аммо, ин қонунҳо бо якчанд 

сабаб дар ҷумҳурӣ амал намекунанд: на танҳо набудани маблағи пардохти ҳаққи 
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суғурта ҳатто ба 50%, балки инчунин набудани маблағҳои буҷетӣ дар 

молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ барои дастгирии суғуртаи кишоварзӣ, 

ширкатҳои суғурта хоҳиши ба суғуртаи хавфҳои кишоварзӣ машғул шуданро 

надоранд. Инчунин бояд қайд кард, ки худи қонунгузорӣ оид ба суғуртаи 

истеҳсолоти агросаноатӣ ба такмили минбаъда ниёз дорад. Аз ҷумла, ба тартиби 

амалкунанда муқаррар кардани меъёрҳои ҳисобкунии субсидияҳо тағйирот ворид 

кардан зарур аст: 

- меъёрҳои ҳисобкунии субсидия барои зироатҳои кишоварзиро, ки барои 9 

гурӯҳ муқаррар карда шудаанд, фарқ кунанд. Дар айни замон, ба гурӯҳҳои дорои 

ставкаҳои якхела зироатҳое дохил мешаванд, ки аз ҳамдигар бо ҳосилнокӣ ва 

андозаи тағйирёбии он, инчунин дар сатҳи нархҳо маҳсулоти онҳо фарқ мекунанд; 

- фарқ кардани меъёрҳо баҳри ҳисоби субсидияҳо барои зироатҳои 

кишоварзӣ, ки барои 9 гурӯҳ муқаррар карда шудааст. Илова бар ин, ба гурӯҳҳои 

дорои меъёрҳои якхела зироатҳое дохил мешаванд, ки аз ҳамдигар бо ҳосилнокӣ ва 

андозаи тағйирёбии он, инчунин аз рӯи сатҳи нархҳои бозор ба маҳсулоти онҳо фарқ 

мекунанд. Ҳамин тариқ, барои зироатҳои ғалладона ва лӯбиёгӣ меъёри ягона 

муқаррар карда шудааст, ки ин ғайриқонунист;  

- фарқ кардани тарифҳои суғурта аз рӯи ноҳияҳои маъмурӣ ё гурӯҳҳои 

хоҷагиҳои ҷумҳурӣ, ки шароити табиии онҳо ба куллӣ фарқ мекунад. Ин тафриқа 

бояд ба таносуби коэффитсиентҳои тағйирёбии ҳосилнокии зироатҳои ғалладона дар 

10-15 соли охир асос ёбад. Маблағҳои буҷети маҳаллӣ, ки барои дастгирии суғуртаи 

зироатҳои ғалладона ҷудо карда шудаанд, бояд пеш аз ҳама ба хоҷагиҳои 

ғаллаистеҳсолкунанда, ки дар минтақаҳои хавфноки зироаткорӣ ҷойгир буда, 

тарифашон аз сатҳи миёна баландтар бошад, пешниҳод карда шавад.  

Суғурта барои нигоҳдорӣ ва фурӯши ғалла тавассути ташкили нигаҳдории 

махсуси ғалладона дар элеваторҳо имконпазир аст. Ин на танҳо хавфҳои зиёдеро, ки 

бо нобудшавӣ ва талафи ғалла алоқаманданд, бартараф мекунад, балки имкон 
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медиҳад, ки системаи идоракунии хавфҳои моликият ва молиявӣ, ба таври назаррас 

самарабахш бунёд карда шавад.  

Система ба шаҳодатномаи оддии анбор асос ёфтааст, ки онро элеватор барои 

тасдиқи қабули ғалла бо миқдор ва сифати муайян барои нигоҳдорӣ медиҳад. 

Ҳангоми супоридани ғалла ба элеватор тибқи шаҳодатномаи анбор, 

истеҳсолкунандаи он фавран як қатор хатарҳоро аз худ хориҷ мекунад: аз ҷумла, 

инҳо хатари талафот, норасоӣ, хисороти (зарар дидани) ғалладона дар тӯли тамоми 

вақт аз лаҳзаи дар анбор гузоштан барои ногоҳдорӣ то мусодираи ҷисмонӣ 

мебошанд. Ҳамаи ин хавфҳо ба элеватор интиқол дода мешаванд. Аммо, барои ин 

қабули лоиҳаи Қонуни ҶТ «Дар бораи шаҳодатномаи оддӣ ва дугонаи анбор», 

инчунин лоиҳаи Қонуни ҶТ «Дар бораи рушди кишоварзӣ ва бозори агроозуқавории 

ҶТ» зарур аст.  

Агар арзиши ғалла дар охири муҳлати нигаҳдории он (ва мувофиқан, суғурта) 

тағйир ёбад, пас бартарии дигари нигаҳдорӣ нисбат ба шаҳодатномаи анбор оддии 

анбор ба назар мерасад. Дар амал, хавфи нархҳо суғурта ё хеҷир карда мешаванд. 

Шаҳодатномаи оддии анбор метавонад ҳамчун асбоби хеҷикунонӣ истифода шавад. 

Масалан, як истеҳсолкунандаи маҳсулоти ғалладона 1 июн (вақте ки нархи бозории 

1 тонна ғалла 3500 сомонӣ аст.) 1000 тонна ғалларо барои нигоҳ доштан дар 

элеватор ба муҳлати 90 рӯз (дархост - на пештар аз 1 сентябр) бо додани 

шаҳодатномаи оддии анбор ҷойгир мекунад. Ҳамзамон, шаҳодатномаи анбор барои 

нигоҳдорӣ ва баҳисобгирӣ дар амонат ҷойгир карда мешавад, ки дар он ҷо ба соҳиби 

ғалладона ҳисоб кушода мешавад. Сонитар, шартномаи хариду фурӯши 

шаҳодатномаи анбори оддӣ (ҳамчун қоғази арзишнок) дар сатҳи нархи 3750 сомонӣ 

баста мешавад. Аммо, пардохт барои коғазҳои қиматнок бо мувофиқаи тарафҳо дар 

давра пардохта мешавад, ки то 1 июл он ба – 1050, 1 август ба - 1150 ва 1 сентябр ба 

- 1550 сомонӣ баробар аст.   

Сипас харидор суратҳисоби худро дар ҳамон амонат мекушояд, ки 

шаҳодатномаи анбор (аниқтараш, ҳуқуқ ба он) пас аз пардохти аввал ба он ворид 
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карда мешавад. Пас аз анҷоми ҳама пардохтҳо, харидор варақаи (бланки) 

шаҳодатномаи анборро дар амонат гирифта, ба элеватор рӯ оварда, пешниҳод 

мекунад ва ғалла мегирад. Бо тамоми соддагии ин тартиб фурӯшанда ва харидор як 

қатор мушкилотро барои худ ҳал мекунанд.  

Истеҳсолкунандаи (фурӯшандаи) ғаллаи молӣ (бепул) фурӯши таваккалии 

маҳсулоти худро, хавфҳои талафот (камомад, вайроншавӣ) -и ғалладонаро дар 

тамоми давраи пеш аз мусодираи ҷисмонӣ, хавфи паст шудани нарх аз сатҳи 3500 

сомонӣ, хавфи напардохтани (пардохти нопурра) ғалларо суғурта кардааст. Ғайр аз 

ин, фурӯшанда миёнаравҳои нолозимро бурида ҷудо карда, хароҷоти фурӯши 

ғалладонаро паст кардааст. Аз ҷониби худ, харидор хатари ғайритаҳвил (ройгон) 

ғалла, хавфи гум шудани он (камомад, вайроншавӣ) то лаҳзаи фиристодан, хавфи аз 

сатҳи 3750 сомонӣ боло рафтани нархи ғалладонаро суғурта кардааст.  

Ғайр аз ин, харидор бидуни ҳеҷ гуна гарав ва расмият қарзи ройгони 

тиҷоратиро дар тӯли 90 рӯз гирифта (муҳлати пардохт), инчунин маблағҳои 

муомилоти худ ва пардохтҳои андозро оптимизатсия (муносиб) кард, зеро барои 

шаҳодатномаи оддии анбор ҳеҷ гуна ААИ пардохт карда намешавад.  

Ҳамин тариқ, суғуртаи кишоварзӣ дар ҶТ ҳатмист, зеро он ба баланд 

бардоштани самаранокии соҳаи ғалладона ва кам кардани оқибатҳои манфии 

ноустувории ҳосили умумии ғалладона мусоидат мекунад. Бо ин мақсад, мақомотҳо 

бояд тадбирҳо андешанд, то ин ки қонун оид ба суғуртаи хатарҳои кишоварзӣ воқеан 

тавассути ҷудо кардани маблағҳои дахлдори буҷетӣ барои ҷалби ширкатҳои суғурта 

амал кунад. Ғайр аз ин, ҳангоми супоридани ғалла барои нигоҳдорӣ ба элеватор, 

шаҳодатномаи оддӣ ва дугонаи анбор бояд барои кам кардани хавф ҳангоми 

нигоҳдорӣ ва фурӯши он, истифода шаванд. 

Ҳар яке аз усулҳои номбаршуда барои ҳалли ин ё он хавф афзалиятҳо ва 

норасоиҳои худро доранд, бинобар ин тавсия дода мешавад, ки онҳоро дар якҷоягӣ ё 

дар мувофиқати муайян мақсаднок истифода бояд бурд. Аз нуқтаи назари кам 

кардани хароҷот, бояд ҳама гуна усули бартарафкунии хавфҳо истифода шавад, агар 
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он хароҷоти камтарро талаб кунад. Ғайр аз он, ҳар як усул танҳо то он лаҳзае 

истифода мешавад, вақте ки хароҷот барои истифодаи он аз фоида зиёд набошад. 

Идоракунии ин ё он хавф метавонад ҳамчун воситаи технологияи қабули 

қарорҳо истифода шавад. Барои идоракунии хавфҳо дар хоҷагиҳои ғаллапарвар, 

андозаи онҳоро арзёбӣ кардан лозим аст. 

Аз сабаби он, ки баҳисобгирӣ истифодаи аксари усулҳои маълумро дар 

кишти ғалладона имкон намедиҳад, пешниҳод карда мешавад, ки арзёбии хавфи 

иқтисодӣ дар асоси вазъи молиявии хоҷагии ғаллаистеҳсолкунанда гузаронида 

шавад. Ҳамзамон, бо мақсади таҳияи тадбирҳое, ки ба коҳиш додани хавф ва баланд 

бардоштани устувории истеҳсол ва фурӯши ғалла нигаронида шудаанд, арзёбии 

таваккалии иқтисодӣ бо пайдарпаии зерин ба мақсад мувофиқ аст:  

- муайян кардани мавқеи намуди таҳлилкардашудаи хавф; 

- арзёбӣ кардани хавфҳои беруна бо ёрии усули санҷишӣ; 

- муайян кардани хавфҳои дохилӣ бо истифода аз усулҳои таносуби фоидаи 

оптималӣ ва зарари пешбинишаванда, ҳисоб кардани коэффитсиенти хавф;  

- муайян кардани натиҷаи таъсири имконпазири хавфҳо ба фаъолияти 

истеҳсолӣ ва иқтисодии хоҷагӣ.  

Идоракунии хавфҳо имкон медиҳад, ки устуворӣ ва самаранокии истеҳсолоти 

ғалладона афзоиш ёбад, ки тадбирҳои зеринро дар бар мегирад:  

- таҳияи усулҳои пешгирии хавфҳо ё кам кардани оқибатҳои онҳо дар ҳолати 

зоҳиршавӣ;  

- муқаррар кардани минтақаи хавф барои тадбирҳои асосӣ; 

- гузаронидани мониторинги фаъолияти истеҳсолӣ ва молиявии соҳаи 

ғаллакор аз рӯи меъёрҳои арзёбии ҳолатҳои хавф;  

- шомил шудан ба лоиҳаи сармоягузории бахшҳои марбут ба арзёбии хавф; 

- асосноккунии қарорҳои идоракунӣ барои паст кардани сатҳи хавф. 

Ҳамин тариқ, ин тадбирҳо на танҳо ба коҳиш ёфтани ин ё он хатар, балки ба 

баланд шудани устувории истеҳсол ва фурӯши ғалла мусоидат мекунанд. Аз ин рӯ, 
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самтҳои асосии такмилдиҳии механизми ташкилию иқтисодии истеҳсол ва фурӯши 

ғалла дар ҶТ инҳоянд:  

- ташкили иттиҳодияҳои ҳамгироишуда бо дастгирии давлат бо мақсади кам 

кардани хароҷот ва оптимизатсияи (муносибгардонии) сохтори онҳо ҳангоми 

истеҳсол ва фурӯши ғалла, баланд бардоштани самаранокии пешбурди соҳаи 

ғаллапарварӣ; 

- беҳтар кардани вазъи нархҳо дар бозори ғалладона тавассути оптимизатсияи 

хариди ғалла ба фонди ҷумҳуриявӣ, муқаррар намудани нархҳои кафолатноки харид 

дар сатҳе, ки даромаднокии ҳадди ақал 20% -ро таъмин мекунад, гузаронидани 

мудохилаи хариду фурӯши молҳо, тағйир додани сифати ғалла;  

-кам кардани хавфҳои гуногун дар ҳама марҳалаҳои фаъолияти истеҳсолӣ ва 

тиҷоратии соҳаи ғаллакорпарварӣ; 

- баланд бардоштани сатҳи дастгирии давлатии соҳаи ғаллакорӣ. 

 

3.2. Самтҳои асосӣ ва усулҳои танзими давлатии зиёд намудани истеҳсол 

ва истеъмоли ғалла 

Паст шудани сатҳи шиддатнокӣ ва самаранокии пешбурди соҳаи 

ғаллапарварӣ дар ҶТ вобастагии онро аз шароити обу ҳаво ва иқлим афзоиш дода, ба 

устувории истеҳсол ва фурӯши ғалла таъсир расонд, ки танзими давлатии бозори 

ғалладонаро талаб мекунад. 

Дар солҳои 2003-2004, лоиҳаи Қонуни ҶТ «Дар бораи рушди кишоварзӣ ва 

бозори агроозуқавории ҶТ» таҳия гардид, ки дар он самтҳои асосии дастгирии 

давлатии молиявӣ барои рушди соҳаи кишоварзӣ, танзими давлатии бозори 

агроозуқаворӣ васеъ карда шуд. Қабул ва иҷрои ин қонун ба рушди мусбати 

кишоварзӣ ва соҳаи ғаллапарварӣ низ мусоидат хоҳад кард.  

Дар асоси умумигардонии сарчашмаҳои адабӣ ва таҳқиқотҳои худ муқаррар 

карда шуд, ки самтҳои афзалиятноки такмилдиҳии дастгирии давлатии соҳаи 

ғаллакорӣ дар ҷумҳурӣ маблағгузории буҷетӣ инҳо буда метавонанд:  
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- ҷуброни аз се ду ҳиссаи меъёри фоизи қарзҳое, ки барои пур кардани 

маблағҳои гардишӣ дода мешаванд, инчунин то 50% арзиши қарз барои баланд 

бардоштани сатҳи техникӣ ва технологии сатҳи истеҳсоли ғалла пешниҳод карда 

шуд. Барои татбиқи ин тадбирҳо ташкили фонди махсуси кафолатӣ барои дастгирӣ 

ва кафолатҳои қарзҳои кишоварзӣ мувофиқи мақсад аст; 

- ҷуброни 30-50% пардохтҳои иҷораи истеҳсолкунандагони ғалладона аз 

ҷониби ширкатҳои лизингии давлатӣ ва тиҷоратӣ. Дар ин ҳолат, маблағҳои фонди 

лизинг набояд ба заводҳои мошинсозии кишоварзӣ интиқол дода шаванд, балки 

ҳамчун фонди кафолат барои татбиқи тадбирҳои зикршуда хизмат кунанд;  

- дастгирии даромади истеҳсолкунандагони ғалла тавассути пардохти 

мукофотпулӣ барои ҳар як гектар зироати ғалладона. Дар чунин маврид андозаи 

мукофот бояд фарқи байни нархи фурӯши ғалла ва арзиши аслии истеҳсоли онро 

баробар кунад;  

- маблағгузории барномаҳои суғуртаи кишоварзӣ ва барномаҳое, ки ба ҳифзи 

заминҳои кишоварзӣ нигаронида шудаанд. 

Дар ҷумҳурӣ дар оғози ислоҳоти бозор, маблағҳои буҷетӣ дар байни объектҳо 

мутаносибан бо иқтидори истеҳсолии худ тақсим карда мешуданд, то ки ба коҳиши 

назарраси истеҳсолоти кишоварзӣ дар гурӯҳҳои алоҳидаи хоҷагиҳо дар маҷмӯъ ва аз 

ҷумла, истеҳсоли ғалладона роҳ дода нашавад. Бо чунин тақсимот, аксари хоҷагиҳои 

зиёновар наметавонистанд қарзҳои давлатии гирифтаашонро баргардонанд.  

Бо мақсади бартараф намудани ҷонибҳои манфии «тақсимоти мутаносиб» дар 

солҳои охир, принсипи «ҷудо кардани маблағҳои буҷетӣ ба корхонаҳои 

самарабахши фаъолияткунандаи кишоварзӣ» амалӣ карда шуд. Ҳамин тариқ, 

маблағҳои фонди қарздиҳии имтиёзнок ва фонди лизинг пеш аз ҳама ба хоҷагиҳои аз 

ҷиҳати иқтисодӣ устувор нигаронида шудаанд, ки баргардонидани онҳоро таъмин 

карда метавонанд. Аз нуқтаи назари иқтисодӣ ин дуруст аст, зеро тақсимоти 

механикии дастгирӣ ба манфиати хоҷагиҳои зараровар, инчунин дароз кардани 

муҳлати фондҳои онҳо наметавонад, натиҷаи мусбат диҳад. Дар ин хоҷагиҳо 
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менеҷерон ва мутахассисони соҳибихтисос, ки қобилияти ташкили истеҳсолоти 

инноватсионӣ ва маркетинги муосирро доранд, намерасанд. 

Дар шароити норасоии захираҳои молиявӣ нигоҳ доштани истеҳсолоти 

камҳосил ва нисбатан серхароҷот маънои иқтисодӣ надорад. Аз ин рӯ, тағйир додани 

афзалиятҳои маблағгузории буҷавии истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар 

ҷумҳурӣ, ба мақсад комилан мувофиқ аст. 

Дар шароити маҳдуд будани маблағҳои буҷетӣ истеҳсолкунандагони ғалларо 

дар кам кардани арзиши аслии он ва баланд бардоштани даромаднокии пешбурди 

соҳаи ғалладона ҳавасманд кардан лозим аст. Дар баробари ин, дастгирии давлат 

барои хоҷагиҳои зиёновар бояд аз иштироки фаъолона дар таҳияи лоиҳаҳои 

комплексии солимгардонии молиявӣ, модернизатсияи истеҳсолот, татбиқ ва 

дастгирии онҳо бо маблағҳои буҷетӣ иборат бошад. Чунин системаи ташкилиро 

метавон шартномавӣ номид, зеро маблағҳои буҷет вобаста аз иштирок дар татбиқи 

лоиҳаҳои таҳияшуда пешниҳод карда мешаванд.  

Бо мақсади рушди муносибатҳои иҷораи молиявӣ (лизингӣ) ва таъмин 

намудани истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ бо захираҳои зарурии 

техникӣ, ҳамасола аз ҳисоби буҷаи давлатии ҷумҳуриявӣ маблағ ҷудо карда 

мешавад (ҷадвали 3.2.1.). 

Ҷадвали 3.2.1. - Аз ҳисоби маблағҳои буҷети Ҷумҳурии Тоҷикистон, кумаки 

Ҳукуматӣ ва лоиҳаи гранти (2 KR) Ҷопон  
Солҳо Техника Таҷҳизот Ҳамагӣ 

(сомонӣ) Миқдор 
(адад) 

Маблағ 

(сомонӣ) 

Миқдор 
(адад) 

Маблағ 

(сомонӣ) 

2008 67 4961056 182 2116852 7077908 
2009 23 2875290 86 624710 3500000 
2010 39 3167490 27 332510 3500000 
2011 61 6265300 23 238725 6504025 
2012 32 3496800   3496800 
2013 31 3470970   3470970 

2014      
2015      

2016 52 15000000   15000000 

2017 209 46486772 121 3513228 50000000 

2018 138 30000000   30000000 



111 

Идомаи ҷадвали 3.2.1 

2019 53 10840318 115 4159682 15000000 

2020 46 9694490 208 5305510 15000000 

2021 67 16758200 198 7523742 24281942 

2022 30 11501250   11501250 

Ҷамъ 848 164517936 960 23814959 188332895 

Солҳо 
 

Техника Таҷҳизот Ҳамагӣ 

              (сомонӣ) Миқдор (адад) Маблағ (сомонӣ) Миқдор (адад) Маблағ 

(сомонӣ) 

2010 113 9145637 113 478635 9624272 

2012 17 1316608   1316608 

Солҳо Техника Таҷҳизот Ҳамагӣ              

(сомонӣ) 

 Миқдор (адад) Маблағ (сомонӣ) Миқдор (адад) Маблағ 

(сомонӣ) 

 

2010 63 8118180 51 241128 8359308 
2012 66 8391857 55 300300 8692157 

Ҷамъ 129 16510037 106 541428 17051465 

Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои КВДҶ «Тоҷикагролизинг» аз тарафи муаллиф тартиб 
дода шудааст. 

Маълумот оиди харидории техника ва таҷҳизот дар КВДҶ 

«Тоҷикагролизинг» солҳои 2008-2022 ба моҳи июли соли 2022. КВДҶ 

«Тоҷикагролизинг» 2 маротиба солҳои 2010 ва 2012 ба Агентии Байналмилалии 

Ҳамкориҳои давлати Ҷопон «JICA» ҷиҳати кумак ба хоҷагиҳои деҳқонии (фермерӣ) 

камбизоат бо техника ва таҷҳизотҳои кишоварзӣ ба маблағи 4 млн. доллари ИМА 

лоиҳа пешниҳод намуд. Лоиҳа аз тарафи Ҳукумати Ҷопон дастгирӣ ёфт ва дар ин 

асос 161 адад тракторҳои универсалӣ, 23 адад комбайнҳои ғалладарав ва 161 адад 

таҷҳизотҳо ба маблағи 4 млн. доллари ИМА  ҷудо гардид, ки онҳо бо имтиёзҳои 50% 

арзон аз нархи асосӣ ба 184 хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и ҷумҳурӣ ба тариқи 

иҷораи молиявӣ (лизингӣ) дода шуд. КВДҶ “Тоҷикагролизинг” таи солҳои 2018-

2022 (июн) аз ҳисоби маблағҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ба тариқи зайл техникаю 

мошинолот харидорӣ намудааст: Соли 2018: 79 адад техника ва 689 адад таҷҳизот. 

Соли 2019: 78 адад техника ва 415 адад таҷҳизот. Соли 2020: 90 адад техника ва 353 

адад таҷҳизот. Соли 2021: 85 адад техника ва 429 адад таҷҳизот. Соли 2022 (июн): 63 

адад техника ва 309 адад таҷҳизот. Дар маҷмуъ дар ин солҳои аз ҳамин ҳисоб 393 

адад техника ва 2190 адад таҷҳизоти кишоварзӣ харидорӣ намуда, 80%-и он ба 

вилояти Хатлон ихтисос дода шудааст (ҷадвали 3.2.2). 
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Ҷадвали 3.2.2. - Аз ҳисоби маблағҳои фаъолияти хоҷагидорӣ ва Фонди 

шарикӣ 
Солҳо Техника Таҷҳизот Ҳамагӣ 

(сомонӣ) Миқдор 
(адад) 

Маблағ (сомонӣ) Миқдор 
(адад) 

Маблағ 

(сомонӣ) 
2008 28 2045588 37 130200 2175788 
2009 32 2494625 45 365382 2860007 
2010 49 4265723 91 839886 5105609 
2011 62 5809270 206 2709481 8518751 
2012 66 7225610 156 2898379 10123989 
2013 80 9454505 145 2112280 11566785 
2014 109 12210468 90 2116518 14326986 
2015 111 15672063 279 5201492 20873555 

2016 125 13348820 581 8442938 21791758 

2017 48 15489476 1325 8660717 21147065 

2018 79 12486348 689 10771754 26261230 

2019 78 14778702 415 9481973 24260675 

2020 90 16941430 353 8597233 25538663 

2021 85 13979440 429 10509118 24488558 

2022 (июл) 63 7758790 309 17745938 25504728 

Ҷамъ: 1105 153960858 5150 90583289 244544147 

Солҳо 
Техника Таҷҳизот Ҳамагӣ 

(сомонӣ) Миқдор (адад) Маблағ (сомонӣ) Миқдор (адад) Маблағ (сомонӣ) 

2011 12 1055340 12 70356 1125696 
2012 10 1020000 10 63000 1083000 
2013 21 2152500 21 134400 2286900 
2014 12 1282320 12 79380 1361700 
2015 12 1664400   1664400 

Ҷамъ: 67 7174560 55 347136 7521696 

Ҳамагӣ 2279 352625636 6384 115765447 468391083 

Сарчашма: Дар асоси маълумотҳои КВДҶ «Тоҷикагролизинг» аз тарафи муаллиф тартиб 
дода шудааст. 

КВДҶ “Тоҷикагролизинг” дар давоми солҳои 2011-2015 аз ҳисоби 

маблағҳои Фонди шарикӣ ба тариқи зайл техникаю мошинолот харидорӣ 

намудааст: Соли 2011: 12 адад техника ва 12 адад таҷҳизот. Соли 2012: 10 адад 

техника ва 10 адад таҷҳизот. Соли 2013: 21 адад техника ва 21 адад таҷҳизот. Соли 

2014: 12 адад техника ва 12 адад таҷҳизот. Соли 2015: 12 адад техника. 

Аз ин лиҳоз дар таъсис додани Марказҳои хизматрасонии техникӣ Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми арзанда дорад ва ба ин хотир бо Фармоиши 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳангоми таъсисёбӣ ба Марказҳои 

хизматрасонии техникӣ 130 адад трактор, 130 адад таҷҳизот ба маблағи 10,9 млн 

сомонӣ (3.1 млн доллари ИМА) ба таври бебозгашт дода шуд, ки аз шудгори замин 

то ҳосилғундорӣ тамоми хизматрасониҳоро анҷом медиҳанд. 
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Оид ба гузаронидани амалиётҳои иҷораи молиявӣ (лизингӣ) бо мақсади 

таъмин намудани секторҳои хусусӣ новобаста аз шакли моликияташон ва 

истеҳсолкунандагони маҳсулотҳои кишоварзӣ бо захираҳои зарурии техникӣ, 

корҳои фаъол анҷом дода шуда, ба 2678 хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 2034 адад 

тракторҳои гуногунтамға, 3087 адад таҷҳизотҳои гуногун ба маблағи умумии 327,3 

млн сомонӣ ба муҳлати аз 3 то 4 сол ва комбайнҳои ғалладарав ба муҳлати 5 сол ва 

таҷҳизотҳои кишоварзӣ ба муҳлати аз 1,5 то 2 сол, ба иҷораи молиявӣ дода шудааст.  

Корхона дар давраи фаъолияти худ бо таҳвилкунандагон барои ворид 

намудани техника ва таҷҳизоти кишоварзӣ зиёда аз 280 шартнома ба имзо 

расонидааст. То ин дам 2108 адад тракторҳои универсалӣ ва комбайнҳои ғалладарав, 

5983 адад таҷҳизоти гуногуни кишоварзӣ ба маблағи умумии 412,7 млн. сомонӣ ба 

ҷумҳурӣ ворид карда шудааст.   

То ҳолати 01.07.2022с. ба КВДҶ «Тоҷикагролизинг» зиёда аз 1870 ариза аз 

тарафи хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ва шахсони воқеӣ, барои дастрас намудани 

техника ва таҷҳизотҳои кишоварзӣ ба маблағи 32 млн сомонӣ  (6.5 млн. доллари 

ИМА) ворид гардидааст. 

Дар айни ҳол дар ҷумҳурӣ зиёда аз 300 ҳазор хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) 

мавҷуд аст, ки онҳо ба техника ва таҷҳизотҳои кишоварзӣ эҳтиёҷ доранд. Талабот ба 

техника ва таҷҳизотҳои кишоварзӣ дар Ҷумҳурӣ 4,6 млрд сомонӣ -ро ташкил 

медиҳад. Тибқи меъёрҳои муайянгардида дар Ҷумҳурӣ 18331 адад тракторҳои 

универсалӣ ва шудгоркунанда, 1773 адад комбайнҳои ғалладарав ва ғайраҳо 

намерасад.  

КВДҶ «Тоҷикагролизинг» ҷиҳати таъмини хоҷагиҳои мазкур дар тамоми 

самтҳо, аз ҷумла гирифтани қарзҳои фоиданок ва кумакҳо корҳои самаранокеро 

анҷом медиҳад. 

Корхона 2 маротиба солҳои 2010 ва 2012 ба Агентии Байналмилалии 

Ҳамкориҳои давлати Ҷопон «JICA» ҷиҳати кумак ба хоҷагиҳои деҳқонии (фермерӣ) 

камбизоат бо техника ва таҷҳизотҳои кишоварзӣ ба маблағи 4 млн. доллари ИМА 
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лоиҳа пешниҳод намуд. Лоиҳа аз тарафи Ҳукумати Ҷопон дастгирӣ ёфт ва дар ин 

асос 161 адад тракторҳои универсалӣ, 23 адад комбайнҳои ғалладарав ва 161 адад 

таҷҳизотҳо ба маблағи 4 млн. доллари ИМА ҷудо гардид, ки онҳо бо имтиёзҳои 50% 

арзон аз нархи асосӣ ба 184 хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и ҷумҳурӣ ба тариқи 

иҷораи молиявӣ (лизингӣ) дода шуд. 

Пешбурди баҳисобгирии муҳосибавӣ дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосибавӣ» аз соли 1999 бо тағйироту 

иловаҳо тибқи Қонуни №212 аз 26 ноябри соли 2006 анҷом дода мешавад. Ба нақша 

гирифта шудааст, ки минбаъд ҷиҳати шафофият ва баланд бардоштани сифати сабти 

муҳосибавӣ аз системаи автоматии сабти муҳосибавӣ истифода карда шавад. 

КВДҶ “Тоҷикагролизинг” дар самтҳои зайл кору фаъолият менамояд: 

1. Харидории техникаю мошинолоти кишоварзӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ; 

2. Харидории техникаю таҷҳизот аз ҳисоби маблағҳои фаъолияти 

хоҷагидорӣ; 

3. Ба тариқи шартномаи иҷораи молиявӣ (лизингӣ) додани техника ва 

таҷҳизот ба хоҷагиҳои деҳқонии саросари малакат. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи протокол Корхонаи воҳиди давлатии 

ҷумҳуриявии «Тоҷикагролизинг»-ро вазифадор намудааст, ки ворид намудани 

техникаҳои кишоварзии мувофиқ ба иқлими Тоҷикистон ва истифодаи таҷрибаи 

кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ, бахусус кишварҳои аврупоиро истифода намуда, бо 

мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва шудгори босифати 

заминҳо, техникаҳои кишоварзии мувофиқ ба иқлими Тоҷикистонро ворид намуда, 

аз таҷрибаи  кишварҳои пешрафтаи хориҷӣ, бахусус кишварҳои аврупоӣ дар самти 

мазкур истифода менамояд. 

Тавре маълум аст Ҳукумати мамлакат ҳифзи амнияти озуқавории кишварро 

дар қатори ҳадафҳои афзалиятноку стратегии худ қарор дода, барои татбиқи 

самарабахши он мунтазам талош дорад ва ҳама захираву имкониятҳоро ба ин самт 

сафарбар намудааст. 
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Солҳои охир дар натиҷаи тағйирёбии иқлими сайёра таҳдиду таъсири 

хушксолӣ ва дигар офатҳои вобаста ба гармшавии иқлим ба минтақаву кишварҳои 

мухталифи ҷаҳон сол ба сол афзоиш ёфта, камбориш омадани тирамоҳу зимистони 

соли гузашта ба кишвари мо низ таъсири манфӣ расонида, хусусан, зироаткорону 

чорводоронро ба таври ҷиддӣ ба ташвиш овардааст.  

Роҳбарияти КВДҶ “Тоҷикагролизинг” дар робита ба пешгирии таҳдиду 

буҳронҳои ба амаломада чораҳои қатъӣ андешида, дар асоси дастуру супоришҳои 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо истифода аз 

маблағҳои хоҷагидорӣ ва буҷавӣ воридоти техникаю мошинолоти кишоварзиро 

суръат бахшида, барои саривақт шудгору кишт ва ҷамъоварию кишти такрорӣ 

ҷиҳати таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва фароҳам овардани зиндагии 

шоистаи шаҳрвандони кишвар, техникаю мошинолоти соҳавиро, ки ба иқлими 

Тоҷикистон мусоид мебошанд, ба ҷумҳурӣ ворид намуда, дар ихтиёри кишоварзон 

қарор додааст.  

Роҳбарияти Корхона дар партави дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам 

Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои 2021-2022 (июн) 16 адад тракторҳои пурқудрати 

тасмачархро ба ҷумҳурӣ ворид намуда, дар ихтиёри хоҷагиҳои кшоварзии мамлакат 

қарор дод, ки алҳол самаранок фаъолият намуда истодаанд. Махсусан таъкидҳои 

Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар семинари ноҳияи Данғара оид ба 

ворид намудани тракторҳои тасмачархи пурқудрат аз Федератсияи Россия ва 

Ҷумҳурии Белорус мавриди таҳлил қарор гирифта, роҳбарияти Корхона бо заводҳои 

истеҳсолкунандаи ин навъ тракторҳо дар тамос шуда, намояндагони худро ба ин 

кишварҳо ҷиҳати бастани шартнома равон намуд. Роҳбарияти Корхона ният дорад, 

ки дар давоми соли ҷорӣ бо мақсади баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои 

кишоварзӣ ва шудгори босифати заминҳо, техникаҳои кишоварзии мувофиқ ба 

иқлими Тоҷикистонро ворид намуда, мавриди истифодабарии кишоварзон, махсусан 

хоҷагиҳои пахтакори ҷумҳурӣ қарор диҳад.   
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КВДҶ “Тоҷикагролизинг” бо дастгириҳои бевоситаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон пайваста кӯшиш намудааст, ки бо ворид намудани техникаю 

мошинолоти кишоварзӣ дар азхудкунии заминҳои нав, ба гардиши кишоварзӣ ворид 

намудани заминҳои партову боир, ба роҳ мондани истифодаи самарабахши замин, 

ба амалияи доимӣ табдил додани кишти такрорӣ ва аз заминҳои обӣ гирифтани ду-

се ҳосил, рушди соҳаи тухмипарварӣ ва дигар тадбирҳои агротехникӣ, афзоиши 

ҳаҷми маҳсулоти кишоварзиро таъмин намояд.  

Яке аз унсурҳои муҳим дар системаи такмили дастгирии соҳаи ғаллакорӣ 

сиёсати андоз дар самти кам кардани сарбории андоз ва содда кардани системаи 

андоз боқӣ мемонад. Шумораи андозҳо дар соҳаи кишоварзӣ чунинанд: андози 

даромад аз шахсони воқеӣ, андози фоида аз шахсони ҳуқуқӣ, андоз аз арзиши 

иловашуда, андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ, аксиз, андози замин аз шахсони ҳуқуқӣ, 

андоз барои истифодабарандагони қаъри замин, роялти барои об, андоз аз 

истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард, андозе, ки тибқи низоми 

соддакардашуда пардохта мешавад, андози ягона барои истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ, андоз аз фуруши нахи пахта, андози ҳадди ақал аз даромади 

корхонаҳо, андоз аз амволи ғайриманқул аз шахсони ҳуқуқӣ ва андоз аз фуруши 

чакана аз шахсони ҳуқуқӣ. На ҳама андозсупорандагон дар уҳдадориҳои андозии 

худ баробаранд.  

Зарур аст, ки ба имтиёзҳои мавҷудаи андозбандӣ барои истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ қонунан мунтазамӣ илова карда шаванд. Ин тадбирҳо имкон 

медиҳанд, ки як қисми маблағҳои хоҷагиҳо барои татбиқи раванди такрористеҳсол 

аз ҷониби онҳо озод карда шаванд, ки барои баланд бардоштани самаранокии 

истеҳсоли ғалла мусоидат мекунад.  

Барои пешгирии равандҳои манфӣ дар соҳаи ғаллакорӣ аз оқибатҳои 

бебозгашт системаи тадбирҳо ба амал овардан зарур аст. Барномаҳои мақсадноки 

ғалладонаи молӣ - яке аз воситаҳои асосии танзими давлатии истеҳсол ва фурӯши 

ғалла дар сатҳи зарурӣ мегардад.  
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Аз тадқиқотҳо маълум мегардад, ки дар марҳалаи муосири рушди соҳаи 

аграрии иқтисоди ҶТ, ҳадафи асосии барномаҳои молии ғалладона рафъи (бартараф 

намудани) коҳиши истеҳсоли ғалладона ва барқарор кардани он ба ҳаҷме мебошад, 

ки талаботи ҷумҳуриро ба ғалла ва муҳимтарин маҳсулоти хӯроквории ҳайвонот 

қонеъ гардонад, ки дар истеҳсоли он ғалладона истифода мешавад. Инчунин, 

ташкили захираҳои ғалладонаро барои ба бозори дохилии ғаллаи кишвар пурра 

таъмин намояд. Барои истеҳсоли самараноки ғалла ва рушди бозори ғалладона 

шароити мусоид фароҳам овардан ва дар ин замина талаботи дохилии кишварро ба 

ғизо ва ғаллаи хӯроки чорво пурра қонеъ кардан лозим аст. Аз ин лиҳоз, ба 

истеҳсолкунандагони ғаллаи молӣ дар бозори ғалладона мавқеи муфидро пешниҳод 

кардан мувофиқи мақсад аст. Давлат бояд ба бозори ғалладона ҳамчун як харидори 

калони яклухт ва ҳамчун кафили дастгирии даромади истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзӣ тавассути ҳавасмандгардонии иқтисодии давлат баромад 

кунад, то иттиҳодияҳои уфуқӣ ва амудии интегратсионии истеҳсолкунандагони 

маҳсулоти кишоварзиро бо элеваторҳо, заводҳои ему хошоки омехта, комплексҳои 

чорводорӣ ва фермаҳои паррандапарвариро бо роҳи пешниҳоди реҷаи имтиёзноки 

қарз ва андозбандӣ ташкил диҳанд. 

Гузариши соҳаи ғаллакорӣ ба муносибатҳои бозорӣ, рушди бозори ғалладона 

зарурати ташкили фонди захиравии давлатиро зиёд мекунад. Ин асосан ба ҳолатҳои 

зерин вобаста аст:  

 - ғайримарказикунонии ташаккул ва идоракунии захираҳои ғалладона, 

тавсеаи назарраси мустақилияти иқтисодии мақомоти иҷроияи ҳокимияти минтақавӣ 

дар таъмини ҳудудҳои худ бо ғалла ва маҳсулоти коркарди он; 

 - имкони танзими самараноки нархҳои ғалладона, вобаста аз вазъи 

баамаломада дар бозори ғалла бо мақсади ба эътидол овардани он;  

 - таъмини сатҳи ҳадди ақали кафолатноки даромаднокии 

истеҳсолкунандагони ғалладона дар солҳои камҳосилӣ. 
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Ташаккули фонди захиравии ҷумҳуриявӣ имкон медиҳад, ки вазъи бозори 

ғалладона беҳтар гардида, таҳдиди воқеии камбуди он пешгирӣ карда шавад, ба 

ҳалли мушкилоти худтаъминкунии ҷумҳурӣ бо ғалла, истифодаи самараноки 

захираҳои ғалладона, таъмини раванди такрористеҳсолкунӣ дар соҳаи ғаллакорӣ, 

соҳаи чорводории ба он алоқаманд ва саноати коркарди ғалла, мусоидат намояд.  

Тавре ки маълум аст, захираҳои молии ғалла барои қонеъ кардани ниёзҳои 

маҳаллӣ ба он дар тамоми самтҳои истифодаи ғалладона (озуқаворӣ, хӯроки чорво, 

тухмӣ, барои коркарди техникӣ) пешбинӣ шудаанд, ташаккули захираҳои 

ғалладонагиро барои рушди робитаҳои байниминтақавӣ таъмин мекунанд. 

Барои бартараф кардани номутаносибии байни истеҳсол ва истеъмоли 

ғалладона дар солҳои камҳосилӣ, пеш аз ҳама, ба эътидол овардани истеъмоли он 

ҳам аз ҳисоби беҳтар намудани истифодаи ғалладона, аз ҳисоби ташаккул ва 

истифодаи оқилонаи захираҳои ғалладона, аз ҷумла ташкили фонди захиравӣ диққат 

додан лозим аст. Барои нигоҳ доштан ва ҳатто зиёдтар кардани сатҳи ба даст 

овардашудаи истеъмоли ғалла дар солҳои камҳосилӣ тавсия дода мешавад, ки 

хариди ғалладона дар солҳои серҳосилӣ истифода бурда шавад. Маҳз тавассути 

хариди ғалла дар солҳои серҳосилӣ бояд фонди захиравии он ташкил карда шавад. 

Барои нигоҳ доштани ҳолати нисбатан муътадили бозори ғалладона мақомоти 

иҷроия бояд фонди захиравиро дар ду самт истифода баранд:  

 - дар солҳои серҳосилӣ онҳо захираро бо роҳи хариди ғалла дар бозор пур 

кунанд ва ба ин васила ба пастравии шадиди нархҳои он ҷилавгирӣ кунанд; 

 - дар солҳое, ки бозори ғалладона ба қадри кофӣ ғанӣ нашудааст ва нархи 

ғалла меафзояд, он бояд аз захира ба бозори ҷумҳуриявӣ таъмин карда шавад. 

Барои шароити ҶТ андозаи фонди захиравии ғалла бояд бо назардошти 

имкониятҳои рушди соҳаи ғаллакорӣ, фароҳам овардани шароит барои пешбурди 

муътадили он ва таъмини қаноатмандии муътадил дар доираи ниёзҳои ғалла ва 

маҳсулоти коркардашудаи он, дар шароити ғайриоддии номусоиди обу ҳаво 
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муқаррар карда шавад. Аслан, он бояд ба ҳаҷми тағйирёбии максималии солонаи 

ҳосили умумии зироатҳои ғалладона мувофиқат кунад. 

Инчунин, имкониятҳои рушди соҳаи ғаллакорӣ намунаҳои эҳтимолии 

тағйирёбии ҳосилнокии зироатҳои ғалладонаро, ки ҳаҷми фонди захиравии 

ғалладонаро асосан муайян мекунанд, ба назар гирифтан лозим аст. Аз ин рӯ, барои 

дақиқтар муайян кардани андозаи он бо эҳтимолияти априории муайяншуда, 

истифодаи функсияи Лаплас мувофиқи мақсад аст.  

Дар асоси маълумоти ҳисобшуда, барои шароити ҶТ андозаи он эҳтимолан 

500-600 ҳазор тонна аст, ки нисбат ба ҳаҷми миёнаи истеҳсоли ғалладона 80-90% -ро 

ташкил медиҳад. 

Дар шароити муосири иқтисодӣ, вақте ки дар бозори ғалладона номутаносибӣ 

ба вуҷуд омадааст, ташкили фонди захиравӣ аз ҳисоби тадриҷан ҷамъ шудани 

ғалладона дар солҳои серҳосилӣ метавонад на танҳо устувории иқтисодиёти 

ғалладонаро дар ҷумҳурӣ афзоиш диҳад, талаботро ба ғалладонагиҳо дар сатҳи 

зарурӣ ба эътидол орад, инчунин, ба андозаи муайян системаи нархҳоро барои 

ғаллае, ки аз соҳаи ғаллакории ҷумҳурӣ харида шудааст, ба тартиб дарорад. Барои 

он, ки фонди захираи ғалла ин вазифаҳоро иҷро карда тавонад, он бояд дар муқоиса 

бо фонди хӯрокворӣ, метавонад фаъолияти тиҷоратиро ба роҳ монад, яъне илова ба 

тақсимоти қарзи молӣ, бояд хариду фурӯши ғалларо дар бозор ба роҳ монад. Зимнан, 

хариди ғалла ва ҷудо кардани қарзи молӣ бояд дар асоси озмун сурат гирад, то ки 

дар байни истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ шароити рақобат фароҳам 

оварда шуда, онҳо барои истифодаи самараноки қарзи молӣ ҳавасманд карда 

шаванд. Пур кардани фонди захиравӣ тавассути амалӣ намудани амалиёти гарав бо 

ғалладона ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ асос мегардид, ки барои 

корҳои мавсимӣ захираҳои зарурии молиявӣ гиранд, муҳлати фурӯши ғалларо ба 

танзим дароранд. Ҳаҷми ғаллае, ки ҳамчун гарав қабул карда мешавад, асосан аз 

мавҷуд будани ғунҷоиш барои нигоҳдории ғалладона дар ҷумҳурӣ ва имкониятҳои 

молиявии дорандаи гарав муайян карда мешавад. 
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Амалиётҳои гарав бояд бо созишномае тартиб дода шавад, ки дар он қайд 

карда мешавад: муҳлати гарав, масъулияти гаравгир барои тағйир додани сифати 

ғалладона, арзиши нигаҳдории он, меъёри талафоти табиӣ, шартҳои қатъ кардани 

гарав, нархи гарав, ки бояд 90-95% аз сатҳи нархи дастгирӣ бошад. Чунин 

дурандешӣ ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити коҳиш 

ёфтани нархҳои бозор кумак мекунад, ки хароҷотро қисман ҷуброн кунанд ва 

фоидаи зарурӣ барои такрористеҳсоли оддӣ ё васеъ, дар кишоварзии ғалладона ба 

даст оранд. Ҳамзамон, механизми молиявии амалиёти гарав бо ғалла бояд инҳоро 

пешбинӣ кунад: 

- пардохти фоизҳо ба гаравгир дар тамоми давраи истифодаи маблағҳои 

гарави гирифташуда; агар гаравдеҳ ғаллаи гаравро мустақилона фурӯшад, он гоҳ 

фоизи меъёри он метавонад кам карда шавад; 

- пардохтҳои иловагӣ ба гаравгир аз буҷети ҷумҳурӣ дар ҳолате, ки даромади 

фурӯши ғаллаи гарав хароҷоти харид, нигоҳдорӣ ва пардохти фоизи қарзро 

пӯшонида наметавонад; 

- пардохтҳои иловагӣ ба гаравдеҳ, ки ғалларо дар фондҳои давлатӣ мегузорад.  

Маблағи пардохтҳои иловагӣ дар асоси фарқияти байни арзиши ғалла бо 

нархҳои кафолатнок дар лаҳзаи қатъи амалиёти гарав ва маблағи гарави барои он 

гирифташуда, муайян карда мешавад. 

Ҳамин тариқ, бо назардошти муҳимият ва ногузирии рушди самараноки 

иқтисоди ғалладонагӣ ва фаъолияти бозори ғалла ҳокимияти иҷроия, бояд як қатор 

тадбирҳои танзими истеҳсол ва фурӯши ғалладонаро тавассути ташкили фонди 

захираи ғалладона, амалӣ намудани амалиётҳои гаравӣ, суғуртаи ҳосили зироатҳои 

ғалладона, истифодаи намудҳои гуногуни  барномаҳои мақсаднок, 

ҳавасмандгардонии афзоиши таъминоти ғалла ва талабот ба он, ки кафолати 

боэътимоди эҳтиёҷоти ғалладона дар дохили кишвар ва баланд шудани сатҳи 

зиндагии аҳолӣ хоҳад буд, таҳия ва амалӣ намояд.  
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Барои арзёбӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои иқтисодии хоҷагиҳои 

ғаллакори Ҷумҳурии Тоҷикистон, нишондиҳандаҳои таъсиррасони самти мазкурро 

муайян намуда, дар асоси онҳо таҳлили эконометрикиро иҷро намудан зарур 

мебошад. Раванди гузаронидани таҳияи эконометрикӣ ду қадами асосиро дар бар 

мегирад: таҳлили коррелятсионӣ - дар қадами мазкур алоқамандии байни  

ҷамъоварии умумии ҳосили зироати ғалладона аз омилҳои таъсиррасон ба монанди 

майдони кишт ва ҳосилнокӣ муайян карда мешавад. таҳлили регрессионӣ - дар ин 

қисми таҳлил моделҳои регрессионии объекти таҳқиқот таҳия карда мешавад.  

Дар таҳқиқоти мазкур ба сифати нишондиҳандаи вобаста - ҷамъоварии умумии 

ҳосили зироати ғалладона ва ба сифати омилҳои новобаста майдони кишт ва 

ҳосилнокии зироати ғалладона интихоб карда шудаанд, ки маълумоти омории 

нишондиҳандаҳои мазкур дар ҷадвали 3.2.3. оварда шудаанд. 

Ҷадвали 3.2.3. - Динамикаи ҷамъоварии ҳосили зироати ғалладона, майдони кишт 

ва ҳосилнокии зироати ғалладона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-

2021  

Нишондиҳандаҳо 2011 

201

2 

201

3 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ҒАЛЛАДОНА 

Ҷамъоварии ҳосил, ҳаз. 

тонна 

1098.

2 1233 1393 

1317.

8 

1392.

7 

1435.

8 

1447.

6 

1296.

2 

1414.

6 

1561.

4 

1586.

6 

Майдони кишт, га 427.2 

424.

3 

437.

4 412.6 422.9 423.5 411.6 374.9 383.8 389.6 394,4 

Ҳосилнокӣ, с/га 25.7 29.1 31.8 31.9 32.9 33.9 35.2 34.6 36.9 40.1 40,2 

ГАНДУМ 

Ҷамъоварии ҳосил, ҳаз. 

тонна 726.9 

812.

6 

947.

4 868.4 896.4 917.1 899.7 779.0 836.9 864.2 876,1 

Майдони кишт, га 311.2 

303.

7 

318.

6 292.6 295.6 297.5 285.9 255.5 263.9 268.4 274,7 

Ҳосилнокӣ, с/га 22.8 25.0 26.7 26.5 30.4 30.8 31.5 30.5 31.7 32.0 31,9 

ҶАВ 

Ҷамъоварии ҳосил, ҳаз. 

тонна 74.3 

102.

4 

124.

0 113.4 138.2 142.0 145.6 108.8 156.2 154.0  

Майдони кишт, га 71.3 72.9 73.2 73.5 77.1 77.6 76.8 72.2 71.8 70.5 70,0 

Ҳосилнокӣ, с/га 16.2 17.0 18.8 18.5 18.0 18.3 18.9 22.2 21.8 21.7  

ШОЛӢ 

Ҷамъоварии ҳосил, тонна 76.9 82.4 78.0 79.8 85.8 96.5 97.8 90.4 106.4 133.4  

Майдони кишт, га 13.2 13.2 11.7 11.1 11.8 13.6 12.5 11.8 12.4 13.0 12,7 

Ҳосилнокӣ, с/га 35.4 38.1 40.0 44.2 44.9 45.6 46.7 50.7 50.5 54.0  



122 

Идомаи ҷадвали 3.2.3 

ЗИРОАТҲОИ ЛӮБИЁГӢ 

Ҷамъоварии ҳосил, ҳаз. 

тонна 62.5 
56.7 63.5 67.8 68.5 68.7 82.2 77.3 78.3 

90.3  

Майдони кишт, га 16.4 17.7 16.8 17.0 16.9 15.2 17.0 17.0 16.3 17.3 17,3 

Ҳосилнокӣ, с/га 13.1 13.4 13.9 16.3 16.1 17.8 18.1 16.1 17.3 24.7  

ҶУВОРИМАККА 

Ҷамъоварии ҳосил, ҳаз. 

тонна 
154.9 

174.

9 

175.

4 
186.3 200.5 208.1 218.4 237.4 232.9 314.1  

Майдони кишт, га 22.3 23.1 18.3 21.5 18.7 16.9 16.7 15.9 16.9 17.2 17,3 

Ҳосилнокӣ, с/га 
42.0 44.3 46.6 48.8 47.1 49.7 53 56.5 56.9 55.1  

Манбаъ: Дар асоси маълумотҳои Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиб дода 
шудааст. 

Дар асоси маълумоти чадвали 3.2.3. таҳлили коррелятсионии ҷамъоварии 

умумии ҳосили зироати ғалладона ва омилҳои ба он таъсиррасон гузаронида шуд 

(ҷадвали 3.2.4): 

Ҷадвали 3.2.4. - Таҳлили коррелятсионии ҷамъоварии умумии ҳосили зироати 

ғалладона ва омилҳои ба он таъсиррасон 

  

Ҷамъоварии 

ҳосил, ҳаз. тонна 

Майдони кишт, 

га Ҳосилнокӣ, с/га 

Ҷамъоварии ҳосил, ҳаз. тонна 1 

  Майдони кишт, га - 0.429 1 

 Ҳосилнокӣ, с/га 0.905 - 0.725 1 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф. 

Аз натиҷаи таҳлил маълум мегардад, ки байни омилҳои майдони кишт ва 

ҳосилнокӣ (𝑟МК,Х = −0,725)  вобастагии коллинеарӣ вуҷуд дошта, дар навбати худ 

байни нишондиҳандаи ҷамъоварии ҳосили ғалладона ва ҳосилнокии он (𝑟ҶҲҒ,Ҳ = 0,905) 

вобастагии баланд мавҷуд мебошад. Бинобар ин, барои таҳияи модели регрессионии 

арзёбии рушди муносибатҳои иқтисодии хоҷагиҳои ғаллакори Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, ба сифати нишондиҳандаи вобаста ҷамъоварии ҳосили зироати 

ғалладона ва ба сифати омили таъсиррасон ҳосилнокии зироати ғалладонаро интихоб 

намудан аз рӯйи қоида мебошад. Намуди модели регрессияи ҳисобии арзёбии рушди 

муносибатҳои иқтисодии хоҷагиҳои ғаллакори Ҷумҳурии Тоҷикистон,  намуди 

зеринро дорад: 

ҶҲҒ(𝑡) = 48,5186 ∗ Ҳ(𝑡)    (1) 
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Дар инҷо, ҶҲҒ(𝑡) - ҷамъоварии ҳосили зироати ғалладона, Ҳ(𝑡) -ҳосилнокии 

зироати ғалладона, 𝑡 – тренд, омили вақт мебошад. 

Тавсифи омории модели регрессияи ҳисобии таҳиягардида аз рӯйи сифат, 

хатогии стандартӣ ва эътимоднокии модел санҷида шудааст, ки натиҷа он чунин 

мебошад: 

Ҷадвали 3.2.5. -  Тавсифи омории модели регрессияи ҳисобии (1) 

Сифати модел Эътимоднокӣ Хатогии стандартӣ 

𝑹𝟐 = 𝟎, 𝟗𝟗𝟖 𝑫𝑾 = 𝟏, 𝟖 �̅� = 𝟑, 𝟒% 

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф. 

Аз натиҷаи ҷадвали 3.2.4. муайян мегардад, ки модели регрессияи ҳисобии 

таҳияшуда боэтимод буда, истифодаи он мувофиқи мақсад мебошад. 

Ҳамин тариқ, аз рӯйи модели регрессияи ҳисобии арзёбии рушди муносибатҳои 

иқтисодии хоҷагиҳои ғаллакори Ҷумҳурии Тоҷикистон чунин натиҷагирӣ намудан 

мумкин аст: ҳангоми ба 1 фоиз зиёд гардидани ҳосилнокии зироати ғалладона, дар 

маҷмӯъ ҷамъоварии ҳосили зироати ғалладона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 48,5186 

ҳазор тонна зиёд мегардад.  

Инчунин модели ҳисобии регрессионии (1) барои дурнамои ҷамъоварии 

ҳосили зироати ғалладона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад. 

Барои ин, бояд модели дурнамои ҳосилнокии зироати ғалладонаро таҳия намудан 

зарӯр мебошад. Дар асоси маълумоти омории ҷадвали 3.2.3. бо истифода аз усулҳои 

эконометрикӣ, модели авторегрессионии ҳосилнокии зироати ғалладона таҳия карда 

шуд: 

 

ҲЗҒ(𝑡) = 1,0228 ∗ ҲЗҒ(𝑡 − 1)    (2) 

 

Модели таҳияшудаи (2) аз рӯйи тавсифи оморӣ чунин мебошад: 𝑅2 = 0,996, 

𝐷𝑊 = 2,4, �̅� = 2,8%. Критерияҳои муайянгардида, эътимоднокии модели 

таҳияшударо нишон медиҳанд.  
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Моделҳои регрессионии ҳисобии (1) ва (2) – ро истифода намуда, дурнамои 

ҷамъоварии ҳосили зироати ғалладона ва  ҳосилнокии зироати ғалладона дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022 – 2030 ҳисоб карда шуд (диаграммаи. 

3.3.1). 

Диаграммаи 3.3.1.  - Дурнамои ҷамъоварии ҳосили зироати ғалладона ва  

ҳосилнокии зироати ғалладона дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2022 – 

2030 

 
Манбаъ: Ҳисоб ва пешниҳоди муаллиф. 

           Хамин тариқ, аз рӯи ҳисобкуниҳо, ҳосилнокии зироатҳои ғалладонагӣ дар 

ҷумҳурӣ дар соли 2030 ба 38,6 сент/га мерасад, ки дар муқоиса бо соли 2022 1,2  

маротиба афзоиш меёбад.  

Барои расидан ба ин мақсад, диққати махсусро бояд ба тадбиқи ҳар як 

давра додан лозим аст, ки то самаранокии ин раванд таъмин гардад. Муҳим он 

аст, ки тадбиқи дастгирии давлатии истеҳсолоти кишоварзӣ дар сатҳи 

қонунгузорӣ ва дараҷаи лоиҳаи сармоягузории инноватсионӣ ба роҳ монда 

шавад.  

Барои мутобиқсозии соҳаи растанипарварӣ ва дар маҷмуъ соҳаҳои 

кишоварзӣ ба баландбардории раванди инноватсионӣ муҳим аст, ки нақши 
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маблағгузориро дар ҷумҳурӣ боло барем. Чунин намуди фаъолият дар: таъмини 

устувории молиявии корхонаҳои кишоварзӣ; ташаккул додани ҳавасмнадӣ 

ҷиҳати раванди навсозии технологии истеҳсолот; рушд бахшидани системаи 

суғуртаи киштзор аз шароити номусоиди иқлим ва хушксолӣ; ташакули 

прогрессивии қонунгузорӣ ҷиҳати маблағгузории минтақавӣ, системаи 

ташкилотҳои қаздиҳии хурд; аз худ кардани механизми кредиторӣ - 

инвеститсионии замонавӣ (лизинг, франчезинг, маблағгузории венчурӣ): 

ҳавасмандкунии рушди илмӣ кишоварзӣ ҷамъбаст мешавад. 

Барои расидан ба мақсади муайяншуда мақомоти идоракунии давлатиро 

лозим аст, ки вазифаҳои муҳими зеринро иҷро кунад: 

- баланд бардоштани дараҷаи рақобатпазирии корхонаҳои кишоварзии 

ватанӣ, дар бозори беруна аз ҷиҳати зиёд намудани маҳсулоти рақобатпазир ва 

органикӣ; 

-ҳавасмандгардонии кооператсияҳои маркетингӣ ва сиёсати давлатӣ 

барои дастгирии содироти маҳсулоти кишоварзӣ тавассути бастани 

созишномаҳои нави дарозмуҳлат;  

- ҳавасмандии молистеҳсолкунандагони ватанӣ (миллӣ) бо мақсади 

фаъолияти трансмилӣ ҷиҳати таъмин намудани иштироки дарозмуҳлати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозорҳои кишоварзии ҷаҳон; 

- ташкил намудани шароит барои баланд бардоштани сармоягузорӣ дар 

сохторҳои кишоварзӣ; 

- васеъ намудани имкониятҳои инфрасохтори нақлиётӣ; 

- тақвияти марказҳои геоинформатсионӣ бо мақсади таъмини маълумоти 

зарурӣ ба молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ; 

- тақвияти рушди истеҳсолоти кишоварзӣ ва маҳсулоти ғизоии аълосифат. 

Омили асосии рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, ин тағйир додани 

технологияи парвариш ва мадернизатсияи он мебошад. Бисёре аз олимони 
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ватанӣ ва хориҷӣ дар он ақидаанд, ки тадбиқи технологияи ҳадди ақалли 

коркарди хок ба рушди кишоварзӣ таъсири мусбат мерасонад. Дар асоси 

тадқиқотҳои гузаронидашуда, таҳлили дастовардҳо ва норасогиҳои раванди 

истеҳсолот дар хоҷагиҳои ғаллапарвари ҷумҳурӣ, хулоса карда мешавад, ки 

самаранокии истеҳсоли маҳсулоти ғалладонагӣ дар навбати аввал, аз тадбиқи 

технологияи инноватсионӣ, омилҳои ташкилӣ-иқтисодӣ, дастгирии давлатӣ ва 

низоми қонунгузорӣ, вобаста аст. 

 

3.3. Кластерикунонии ғаллакорӣ - омили рушди соҳа 

Шароити табиӣ-иқлимӣ ва иқтидори захиравии нодири ноҳияҳои ҷумҳурӣ 

ташаккули кластерҳои инноватсионӣ- технологии комплекси агросаноатиро бо 

мақсад мувофиқ менамояд, аз қабили: маҳсулоти ғалладона, ширу чорводорӣ, бузу 

гӯсфандпарварӣ, боғу токпарварӣ ва ғайраҳо. Дар диссертатсия муаллиф зарурати 

дар зерминтақаҳои махсусгардонидашудаи агросаноатӣ аз рӯйи аломати технологӣ 

ва ташкили ҳамгироии амудӣ ташаккул додани кластерҳои комплекси агросаноатии 

марказикунонидашуда мегакластери инноватсионии минтақаро дар замони муосир 

баён намудааст. Кластерҳои технологӣ ба истифодаи самарабахши иқтидори 

захиравӣ, барои диверсификатсияи соҳаҳо равона гардидаанд. 

Яке аз нуктаҳои асосии рушди ғаллакорӣ, ин коркарди лоиҳаҳо оиди 

ташаккули кластери ғалладонагиҳо ба шумор меравад. Имконияти истеҳсоли анвои 

гуногуни маҳсулоти ғаллагиҳо аз ашёи хоми маҳаллӣ аҳамияти минтақавии ворид 

шудани минтақаро ба кластерҳо осон мегардонад.  

Бозори ғалладонагиҳо имкон дорад яке аз бахшҳои рушдкунандаи 

иқтисодиёти минтақавӣ гардад, ки ба он якчанд омилҳои зерин мусоидат мекунанд: 

- мушоҳида гаштани афзоиши босуръати аҳолӣ; 

- болоравии сатҳи даромадҳои пулии аҳолӣ, ки ба хариди маҳсулоти 

қиматтари воридшавандаи меваю ангур боис мегардад. 
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Ин омилҳо сабабгори афзоиши талаботи пардохтпазирии аҳолӣ дар дурнамои 

дарозмуддат гардида, имкониятҳои фаровони бозори фурӯшро таъмин хоҳанд кард. 

Иқтидори захираҳои ҶТ имкон медиҳад, ки истеҳсоли меваю ангур дар сатҳи 

комилан нав рушд дода шавад. Шумораи рӯзҳои офтобии зиёдтарини барои 

минтақаи марказӣ дар давоми сол, намнокии муътадили иқлим ба ғуншавии ҳадди 

аксари витаминҳо ва минералҳо дар таркиби меваю ангур мусоидат мекунад. 

Вазифаҳои бо ашёи хом дар миқдору сифати кафолатнок таъмин намудани 

корхонаҳои соҳаи хӯрокворӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиии растанигӣ 

зимни дар минтақа мавҷуд будани майдонҳои кофии кишоварзӣ ва захираҳои хокию 

иқлимии мусоид, боиси мубрам гаштани парвариши меваву ангур дар миқёси 

саноатӣ мегарданд. 

Як қатор корхонаҳои водии Кулоб, ки ба истеҳсоли ғалладонагиҳо тамоюл 

дошта, дорои таҷрибаи назарраси илмӣ-амалӣ ва робитаҳои устувор бо 

таъминкунандагони ашёи хом мебошанд, марказҳои кластерӣ ҳисобида мешаванд. 

Дар заминаи рушди босуръати илм ва доираи дастгирии молиявӣ барои 

таъсиси инфрасохтори инноватсионӣ, иҷтимоӣ ва муҳандисӣ, ки аз буҷети 

ҷумҳуриявӣ ва минтақавӣ амалӣ мегардад, шартҳои пешакӣ барои рушди кластер 

риоя мешаванд. 

Сохторсозии мақсадноки корхонаҳо дар системаи ягонаи кластер давоми 

мантиқии модели инноватсионии рушди илм мебошад. Сохтани низоми ба ҳам 

алоқаманди занҷираҳои технологӣ, ки тарҳрезии технологияҳо, сертификатсия, 

маркетинг, истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти меваву ангур, ғизои иловагии биоактивии 

ба организми инсон таъсири солимкунанда расонандаро дар бар мегирад, пешбинӣ 

мешавад. 

Барои корхонаҳои коркарди ғалла бо роҳи ташкили шабакаи марказҳои 

таълимии сатҳи олӣ дар заминаи Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ва Институти 

зироаткории назди АИКТ, кадрҳои баландихтисосро омода сохтан зарур аст. 
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Аз рӯи шумораи муассисаҳои илмӣ-таҳқиқотӣ миқдори таҳқиқотҳои илмӣ дар 

минтақаи мавриди омӯзиш қарор додашуда, дар байни минтақаҳои ҶТ мақоми 

намоёнро ишғол мекунанд. Дар минтақа дар соҳаҳои таҳқиқотӣ, ташхисӣ ва 

омодасозии кадрҳои кишоварзӣ, мутахассисони технологияи кимиёвӣ, соҳибкорон-

менеджерон, иқтисодчиён, ҳуқуқшиносон ва мутахассисони ихтисосҳои дигар, ки 

барои рушди соҳаи ғаллакорӣ заруранд, таҷрибаи ғанӣ андухта шудааст. Имконияти 

ташкили омӯзиш ва бозомӯзии кадрҳои тахассуси зарурӣ дар асоси талаботи бозори 

меҳнат, дар заминаи мавҷудаи муассисаҳои таълимӣ омили басо муҳим мебошад. 

Таҷҳизот ва технологияҳо дар минтақа хеле куҳна шудаанд. Бахусус, ҳиссаи 

фарсудашавии фондҳои асосии кишоварзӣ хеле калон аст. Фарсудашавии камтарини 

фондҳои асосӣ дар истеҳсолоти коркард (45%), кишоварзӣ (40%), сохтмон (36%) ва 

дар соҳаи савдо (29%) қайд гардидааст. Дар соҳаи савдо фарсудашавии фондҳои 

асосӣ яке аз нишондиҳандаи пасттарин дар Тоҷикистон аст.  

Вазифаҳои асосии сиёсати кластерӣ аз инҳо иборатанд: 

1. фароҳам сохтани шароит барои рушди самараноки ташкили кластерҳо, аз 

ҷумла мушаххас намудани иштирокчиён, таҳияи стратегияи рушд, баланд 

бардоштани бартарияти рақобатии иштирокчиёни кластер; 

2. фтъмини намудани дастгирии самарабахши лоиҳаҳои ба баланд 

бардоштани рақобатпазирии иштирокчиёни кластер равонашуда, аз ҳисоби 

якҷоякунию ҳамоҳангсозӣ бо назардошти афзалиятҳои рушди кластер ва тадбирҳои 

сиёсати иқтисодӣ дар самтҳои зерин: дастгирии рушди соҳибкории хурду миёна; 

инноватсионӣ, таҳсилотӣ ва технологӣ; пешбурди сиёсати ҷалби сармоягузориҳо; 

рушди содирот, инфрасохтори нақлиётию энергетикӣ ва соҳаҳои иқтисодиёт ифода 

мегардад; 

3. таъмини дастгирии самараноки методӣ, иттилоотӣ-машваратӣ ва 

таҳсилотии татбиқи сиёсати кластерӣ дар сатҳи минтақавӣ ва соҳавӣ. 
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Тибқи таҳлилҳо чунин хулосабарорӣ намудан мумкин аст, ки самтҳои 

асосии мусоидат ба рушди кластерҳо, ки аз ҷониби мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва 

худидоракунии маҳаллӣ роҳандозӣ мегарданд, инҳоянд: 

1. Мусоидат ба рушди институтсионалии рушди кластерҳо, аз ҷумла, 

дастгирии таъсиси ташкилоти махсусгардонидашудаи рушди кластер, инчунин 

банақшагирии стратегии рушди кластер, роҳандозии фазои ягонаи самараноки 

иттилоотӣ байни иштирокчиёни кластер ва ҳавасмандсозии таҳкими ҳамкории 

байни онҳо. 

2. Ташаккули механизмҳои дастгирии лоиҳаҳои баланд бардоштани 

рақобатпразирии корхонаҳо нигаронидашуда ва мусоидат ба самаранокии 

ҳамгироии онҳо. Пешниҳоди дастгирӣ ба лоиҳаҳои дахлдор новобаста ба 

мансубияти корхонаҳо дар амалисозии фаъолияти иштироккунанда дар ин ё он 

кластер. 

3. Таъмини фароҳамсозии шароитҳои мусоиди рушди кластерҳо, ки аз инҳо 

иборатанд: баланд бардоштани самаранокии низоми таҳсилоти касбӣ, мусоидат ба 

рушди ҳамкорӣ миёни корхона ва муассисаҳои таълимӣ, татбиқи маблағгузории 

мақсадноки рушди инфрасохтори муҳандисӣ ва нақлиётӣ, сохтмони манзил, ки бо 

назардошти мақсадҳои рушди кластерҳо амалӣ карда мешавад, пешниҳоди 

имтиёзҳои андоз мувофиқ бо қонунгузории амалкунанда, кам кардани монеаҳои 

маъмурӣ. 

Ҳар кадоме аз самтҳои мусоидати рушди кластерҳо бо дарназардошти 

хусусиятҳои ҷудокунии ваколатҳо ҳам дар сатҳи ҷумҳуриявӣ, ҳам минтақавию 

маҳаллӣ, амалӣ карда мешавад. 

Ба рушди минбаъдаи зеркомплекси ғаллакорӣ, баланд бардоштани 

самаранокии он аз ҳисоби рушди инноватсионӣ ноил гаштан мумкин аст. Сатҳи 

муносиби ҷойгиркунонии истеҳсолот ва коркарди гандум эҳтиёҷоти аҳолиро ба 

маҳсулоти ордӣ ва соҳаи коркардро бо ашёи хоми хушсифат, аз нуқтаи назари илм 
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таъмин мекунад. Аз ин рӯ, самтҳои асосии пешрафти илмӣ-техникӣ дар соҳаи 

ғаллакорӣ инҳо мебошанд: 

- ҷойгиркунонии оқилона, махсусгардонӣ ва тамаркузи амиқи истеҳсолот; 

- такмили таркиби хушнавъии ниҳолҳо, ивази навъҳои камарзиш ва омехта бо 

навъҳои баландсифати мавриди ноҳиябандӣ қароргирифта, татбиқи селексияи 

фитосанитарӣ ва сарчинӣ беҳсозандаи клонҳо; 

- рушди заминаи парваришгоҳӣ, ки ба даст овардани маводи баландсифати 

хушнавъии кӯчатиро таъмин менамояд; 

- ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадами истеҳсоли ғалла, истифодаи 

густардаи агротехникаи навъи аъло; 

- истифодабарии нуриҳои органикӣ ва минералӣ, такмили низоми тадбирҳо 

оид ба ҳифзи майдони кишт аз зараррасонандагон ва бемориҳо; 

- рушди низоми механиконидашуда барои таъмини комилтари соҳаи 

ғаллакорӣ бо мошину таҷҳизотҳо бо мақсади механиконии комплексии равандҳои 

меҳнатталаб; 

- якҷоякунии равандҳои истеҳсоли ғалла бо коркарди минбаъдаи онҳо дар 

асоси истифодаи техника ва технологияи муосир. 

Ҷорӣ намудани маҷмӯи тадбирҳо дар самтҳои асосии пешрафти илмӣ-

техникӣ имкон медиҳад, ки соҳаи ғаллакорӣ аз буҳрон бароварда шуда, устувории 

истеҳсолот таъмин карда шавад. 

Тавсифи мухтасари хоҷагӣ-биологии навъҳои ноҳиябандишударо, ки барои 

истеҳсолот арзиши бебаҳо доранд, дида мебароем. Парвариши ин навъҳо дар 

хоҷагиҳои минтақа имконият медиҳад, ки ҳосили устувори ангур ба даст ояд, харҷи 

пулӣ барои мубориза бар зидди зараррасонҳо ва бемориҳо сарфа шуда, ҳамин тариқ 

самаранокии иқтисодии соҳа хеле баланд гардад. 

Илова бар ин, технологияи кишоварзии татбиқшаванда ҳосилдиҳии бисёрсола 

ва пурраи имконпазири бутаҳои ангурро таъмин наменамояд. Дар соҳаи 

агротехникаи растаниҳо ҷорӣ намудани агротехникаи навъҳои аълоро аз самтҳои 
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асосии пешрафти илмӣ-техникӣ ҳисобидан лозим аст, ки бо комплекси тарзҳои 

асосии агротехникӣ, ба монанди ниҳолшинонии зичи мувофиқи хусусиятҳои 

биологии навъҳо, самти истифодабарии ҳосили онҳо ҷиддан фарқ мекунанд. 

Ҳамин тариқ, дар минтақа ҳал намудани проблемаи афзоиши истеҳсоли 

ғалладонагиҳо, инчунин баландбардории самаранокии онҳо дар заминаи ҷорӣ 

намудани мунтазами дастовардҳои пешрафти илмӣ-техникӣ ба мақсад мувофиқ 

мебошад.  

Дастгирии давлатии ғаллакорӣ ба сурати зайл бояд амалӣ гардад. Барои 

рушди ғаллакорӣ дар сатҳи минтақа, ноҳия ва корхона таъмин намудани истеҳсоли 

маҳсулоти даромаднокиашон зиёд, то андозаи фаровонии бозори истеъмолӣ бо 

маҳсулоти мазкур тақозо мегардад. Ҳамзамон, ба мақомоти минтақавии ҳокимияти 

давлатӣ назорат намудани вазъи бозор бо мақсади пешгирӣ намудани пайдоиши 

монополизм ва механизмҳои дигари ғайрибозорӣ, андешидани тадбирҳои лозима 

барои гирифтани пеши роҳи чунин зуҳурот бо роҳи амалӣ намудани методҳои 

иқтисодӣ ва ё директивӣ зарур аст. 

Мувофиқи муқаррароти дар боло зикргардида дастгирии давлатии ғаллакорӣ 

чунин шароитҳоро фароҳам меоранд:  

 таҳияи самтҳои асосӣ ва шаклҳои танзими давлатии ғаллакории минтақавӣ;  

 фароҳамсозии шароити зарурии иқтисодӣ, ташкилӣ-ҳуқуқӣ барои рушди 

самарабахши соҳаи ғаллакорӣ шаклҳои гуногуни ташкилӣ-ҳуқуқии шаклҳои 

моликият, корхонаҳои инфрасохторӣ ва саноати коркарди ғалла;  

 ҷорӣ намудани муносибатҳои бозорӣ дар соҳа, рушди соҳибкории хусусӣ, 

ҳамгироӣ ва кластеронии истеҳсолот, ташкили бозори яклухтфурӯшии озуқаворӣ дар 

ҷумҳурӣ;  

 таъмини ҳифзи ҳуқуқии манфиатҳои кормандони ҳама соҳаҳои комплекси 

агросаноатӣ, аз ҷумла дар амалигардонии фаъолияти иқтисодии хориҷӣ;  

 тибқи тартиби муқарраршуда таҳия ва амалӣ намудани чораҳо оид ба танзими 

давлатии зеркомплекси ғаллакорӣ;  
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 таҳия ва иҷрои барномаҳои минтақавӣ, ки татбиқи қонунгузории ҶТ оид ба 

масъалаҳои зеркомплексҳои меваю ангурро ҳадафи худ қарор додаанд;  

 сиёсати ягонаи минтақавии илмӣ ва омодакунии кадрҳо дар зеркомплекси 

минтақавии ғаллакорӣ;  

 таъмин намудан бо таҷҳизоти техникӣ ва технологии соҳаи ғаллакории 

минтақа; 

 таҳияи самтҳои асосии ҳифзи муҳити зист ва бехатарии экологии кишоварзӣ 

дар минтақа. 

Афзалияти рушди кластерҳо дар омезиши оқилонаи манфиатҳои иқтисодии 

минтақа ва аъзоёни кластер баромад мекунад. Кластер вазифаҳои иқтисодиёт ва 

самтҳои афзалиятноки онро мутамарказ мегардонад. Корхонаи шомили кластере, ки 

иштирокчиёни он метавонанд намояндагони сохторҳои ҳокимиятӣ бошанд, ба 

маълумоти зарурӣ дар бораи фаъолияти иқтисодии корхонаҳо, рушди соҳаҳои 

иқтисодиёт ва бозори захираҳои меҳнатӣ дастрасӣ доранд. Ин зарурати гузарондани 

таҳқиқотҳои таҳлилии зиёдро, ки ба уҳдадориҳои мақомоти ҳокимият шомиланд, 

хеле коҳиш дода, ба гирифтани маълумотҳои эътимодноктар мусоидат мекунад. 

Шарикии баробарҳуқуқии намояндагони мақомоти минтақавӣ дар фаъолияти 

шӯроҳои ҳамоҳангсозии кластер ба қабули қарорҳои зарури ташкилӣ ва иқтисодӣ 

барои рушди умуман иқтисодиёти минтақавӣ ва хусусан кластер мусоидат мекунад. 

Кластер ба ҳукумат дар пешгӯйи намудани динамикаи бозор бо истифода аз 

арзёбиҳои дохилии кластер (аз нуқтаи назари иштирокчӣ) ва таҳлили 

нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ, самти сиёсӣ ва воқеият кумак мекунад. 

Муносибати кластерӣ ба мақомоти ҳокимият имконият медиҳад, то бо соҳибкорӣ ба 

таври самаранок ҳамкорӣ кунанд, омилҳо ва самтҳои хоси рушди он, имконияти 

банақшагирии мақсадноки стратегии иқтидори минтақа ва рушди ҳудудҳои онро 

беҳтар арзёбӣ намоянд. 

Кластерҳо барои соҳибкорӣ муфид мебошанд. Зимни саъю кӯшиши паст 

кардани хароҷот соҳибкорон метавонанд ба болоравии сатҳи даромад дар минтақа 
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самтгирӣ намоянд. Соҳибкории ташаккулёбанда ба кадрҳои баландихтисос ниёз 

дорад ва афзоиши сатҳи даромадҳо ба ҷалби мутахассисони баландихтисос дар 

минтақа мусоидат мекунад. Дар доираи кластер мақомоти ҳокимият барои 

фаъолнокии кории бахши хусусӣ имконият фароҳам меоранд. Ба иштирокчиёни 

кластер, ки ба соҳибкории хурд ва миёна мансубанд, баромадан ба бозорҳои 

истеъмолӣ ва ашёи хом ва бозорҳои қувваи корӣ, хеле осон мегардад. 

Ҳамгироии истеҳсолкунандагон ва истеъмолкунандагон ба сарфаи хароҷот 

дар заминаи самараи ҳадди ниҳоӣ оварда мерасонад. Ин самара берун аз ташкилиҳои 

кластерӣ ба назар мерасад, аммо дараҷаи ҳамкории байни иштирокчиёни сохтори 

кластер имкон медиҳад, ки самараи иқтисодӣ дар муддати кӯтоҳтар ба даст оварда 

шавад. Дар доираи кластер иштирокчиён метавонанд ҳадафҳо ва вазифаҳои 

фаъолияти истеҳсолии худро ба низом дароранд ва роҳҳои рушдро интихоб кунанд. 

Ҳамгироӣ бо намояндагони мақомоти минтақавӣ ва ноҳиявӣ ба ҳалли масъалаҳое, ки 

ба доираи салоҳияти сохторҳои мазкур шомиланд, мусоидат мекунад. 

Кор дар кластер ба туфайли заминаи умумии муштариён ва дастрасии 

баробар ба захираҳо хавфҳоро коҳиш медиҳад. Барои кластерҳо хамгунсозии 

талаботҳо нисбат ба молрасонҳо, сарфакорӣ дар хароҷоти транзаксионӣ ва гардиши 

тезонидашудаи иттилоот хос аст. Дар кластерҳо ҷиҳати муҳити бозорӣ 

махсусгардонии зудбадалтар амал намуда, инфрасохтори илмӣ-таҳқиқотӣ инкишоф 

меёбад. 

Сарфи назар аз афзалиятҳои бараълои кластерҳо, дар ин шакли ташкили 

истеҳсолот баъзе камбудиҳо низ ҷой доранд. Онҳо бо марҳалаҳои баъдинаи рушди 

шабака ва истифодаи минбаъдаи технологияҳои иттилоотӣ алоқаманд буда, якчанд 

сарчашмаҳои афзалиятҳои рақобатии кластерҳоро, ки ба мафҳуми тамаркузи ҳудудӣ 

тааллуқ доранд, бартараф карда метавонанд. Ба ақидаи мо, имконияти нобаробар 

нисбат ба равандҳои дар як вақт рӯйдиҳандаи ҳамгироӣ дар банду бастҳои гуногуни 

соҳаи соҳибкорӣ ҳамчун камбудии дигари кластер шинохта мешавад. Бинобар ин, 
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барои кластеркунонӣ бештар соҳаҳои инноватсия ва барои истифодабарандаи ниҳоӣ 

фаъолияткунанда муносиб аст. 

Ҳамин тариқ, чор ҷанбаеро, ки фаҳмиши кластерҳоро дар сиёсати иқтисодии 

минтақавӣ ҷолиб менамояд, ҷудо мекунем. 

1. Кластерҳо барои идоракунии барномавию мақсадноки иқтисодиёт, татбиқи 

сиёсатгузории минтақавӣ дар муҳити ташаккулёфтаи бозорӣ имконияти мусоид 

фароҳам меоранд. Яке аз сабабҳои нашъунамои назарияи кластерӣ дар сатҳи 

минтақавӣ ва на дар сатҳи умуман давлат, нояксонии муносибатҳо ба ташаккули 

сиёсати иқтисодӣ дар ин сатҳҳо мебошад. Ақидаи ғайрирасмӣ дар сатҳи миллӣ 

боиси муносибати возеҳи зидди интервенсионистӣ гардид, ки сиёсати иқтисодии 

соҳавиро маҳдуд ё бекор менамояд. Консепсияи кластер ҳамчун кӯшиши аз ҷониби 

сохторҳои минтақавии ҳокимият бартараф кардани камбудиҳои сиёсати 

дахолатнакунии мақомоти ҷумҳуриявии ҳокимият баррасӣ карда мешавад. 

Фаҳмиши васеи сиёсати кластерии минтақавӣ аз мавҷудияти мушкилоти 

«рақобат ё ҳамкорӣ» шаҳодат медиҳад. Бо вуҷуди ин консепсияи кластерҳо ба 

баланд бардоштани рақобатпазирии ширкат-иштирокчиён нигаронида шуда, нақши 

асосии сохторҳои давлатӣ дар ин масъалаҳо маънии ҳавасманд намудани рушди 

сохтори шабакавӣ ва ҳамкории дохилиро дорад. Дар инҷо рақобат дар бозорҳои 

хориҷӣ, на дар байни корхонаҳои иқтисодиёти минтақавӣ ба назар мерасад. 

2. Кластерҳо бо самтҳои ғайримустақими дастгирии хоси муносибатҳои 

байни ташкилотҳои шарикона ҳамсоз буда, ба ташаккули талабот мусоидат 

мекунанд. 

Аз ҷониби сохтору ташкилотҳои давлатии марказӣ тағйир ёфтани 

сиёсатгузорӣ ҷиҳати тартиби маблағгузории минтақавии иқтисодӣ ба рушди кластер 

боис гардид. Замоне ки ташкилотҳои минтақавӣ ҷиҳати маблағгузории давлатӣ 

лоиҳаҳои худро оғоз карданд, системаи собитгардидаи тақсимоти қаблан 

вуҷуддошта ҷои «фарҳанги даъват» -ро гирифт. Ин вазъият мақомоти ҳокимияти 

минтақавиро барои мусоидат намудан ба таъсиси ассотсиатсияҳои самти соҳибкорӣ, 
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суръат бахшидан ба ҳамгироии бахшҳои давлатӣ ва хусусии иқтисодиёти минтақа 

ҳавасманд мегардонад. Дар натиҷа гузариш ба шакли соҳавӣ ва кластерии рушди 

иқтисодӣ ба амал омад. Қабули тадбирҳои ташвиқкунандаи талабот, 

ҳавасмандгардонии рақобат, технологияҳои инноватсионӣ, ташаккули корхонаҳои 

инфрасохторӣ, омӯзиши ҳайати кадрӣ барои корхонаҳои хурду миёна ва ғайра 

пайомадҳои дуршавӣ аз сиёсати мустақими додани ёрии моддӣ (субсидия) ба 

корхонаҳо гардиданд. Кластерҳо ба тамоюли мазкур мувофиқат мекунанд, зеро он ба 

кумакрасонӣ ба ҷомеаи корхонаҳое, ки рушди робитаҳо ва истифодаи базаи умумии 

захираҳоро мақсади худ қарор додаанд, нигаронида шудааст. 

3. Кластерҳо бинобар муносибати эндогению экзогенӣ ва ҷолибияти 

сармоягузорӣ ба рушди иқтисодиёт дар сатҳи минтақавӣ мусоидат мекунанд. 

Стратегияҳои кластерӣ дар натиҷаи роҳандозии сиёсати сармоягузорӣ ва ҳамкорӣ 

дар соҳаи сиёсатгузорие, ки дастгирии давлатии соҳибкории миёна ва хурдро 

пешбинӣ менамояд, пайдо шудаанд. Аз ин лиҳоз, стратегияҳои кластерӣ метавонанд 

дар шакли мубодилаи инноватсионии байни ширкатҳо ҳамчун шаклҳои нави 

сиёсатгузорӣ дар соҳаи омодакунии кадрҳо, кумак ба пажуҳишгоҳи илмию 

таҳқиқотӣ, таҳсилот ва ғайра амал кунанд.  

4. Кластерҳо ба ҳадафҳои иқтисодиёти минтақавӣ ҳангоми таҳияи он ҳам «аз 

боло», ҳам «аз поён» мувофиқат мекунанд. Дар доираи муносибати якум дар сатҳи 

сохторҳои ҳокимияти ҷумҳуриявӣ соҳаҳои афзалиятноки иқтисодӣ муайян карда 

мешаванд. Дар ҳолати дуюм мақомоти минтақавӣ ҳамаи кӯшишҳои худро ба рушди 

иқтисодиёти минтақавӣ ё пешниҳоди намудҳои гуногуни дастгирии давлатӣ моия 

месозанд. 

Барои татбиқи бомуваффақияти модели кластерии рушди минтақа, ҳамкории 

доимии ҳама ташкилотҳои таркибии шаклҳои мухталифи ташкилӣ, мақомоти 

давлатӣ, ташкилотҳои инфрасохторӣ, илм, системаи таҳсилоти ибтидоии касбӣ, 

воситаҳои ахбори омма ва ғайра зарур аст. 
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Ба тариқи мисол принсипҳои сиёсати кластерии кишварҳои хориҷиро, ки 

метавонанд дар минтақа мавриди омӯзиш истифода шаванд, баррасӣ намудан 

мумкин аст: 

1. ҷорӣ намудани шакли нави ташаккул ва пешниҳоди хизматрасониҳои 

давлатӣ. Асоси бунёди механизми хизматрасониҳои давлатиро аломати функсионалӣ 

ташкил медиҳад. Дар чорчӯбаи рушди кластер ин ба хизматрасониҳои давлатӣ 

хусусияти махсусгардонӣ бахшида, боиси ифодагардии талаботи соҳаҳои мушаххас 

ва самтгирии иқтисодӣ дар ҳалли проблемаҳои минтақа мегардад. Вазифаҳои мазкур 

дар Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҶТ аз ҷониби мутахассисони соҳавӣ 

иҷро гардида, инҳоро дар бар мегирад: 

- ташаккул, тамаркуз ва баррасии маълумот дар бораи кластер; 

- таъсиси гурӯҳҳои байнифаннии зудамал (аз мутахассисони тахассуси 

маҳдуд, кормандони муассисаҳои илмӣ, хадамоти минтақавии рушди иқтисодӣ ва 

хадамоти кумаки техникӣ, иборатанд); 

- рушди ҳамкории байниширкатӣ (ташкили ассотсиатсияҳои кластерии 

соҳибкорӣ); 

- рушди кооператсияи байниширкатӣ бо роҳи ҷудо намудани кумаки молиявӣ 

(азнавтақсимкунии селаҳои молӣ ба манфиати лоиҳаҳои байниширкатӣ барои 

консортсиумҳои корхонаҳо - дар намуди грантҳои инноватсионӣ, дастгирии 

ташкилотҳои қарзӣ ва кооперативҳо оид ба кафолати қарзҳо). 

2. Ҳавасмандсозии сармоягузорӣ ба кластер. Ба инҷо самтҳои зерин 

мансубанд: 

- амалинамоии сармоягузорӣ ба таҳқиқотҳои инноватсионӣ; 

- ташкили марказу паркҳои кластерӣ; 

- кумак ба афзоиши фаъолнокии соҳибкории кластерӣ; 

- сиёсатгузорӣ оид ба фурӯши мол ва рушди бозор дар кластерҳо. 

Рушди динамикии кластер метавонад ба вуруди сармоягузориҳои хусусӣ 

мусоидат намояд. Қисми зиёди кластерҳои ташаккулёфта аснои рушди худ як қатор 
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марҳалаҳоро аз сар гузарониданд ва аз дастгирии давлатӣ баҳра дида бошанд ҳам, 

таъсири он ба таври мунтазам набуда, хусусияти тасодуфӣ дошт. Рушди кластери 

муваффақ ҳамеша дар асоси талаботи самарабахши бозор ва стратегияҳои соҳибкорӣ 

асос меёфт. 

Як қатор сохторҳои кластерӣ дар натиҷаи раванди пошхӯрии ширкатҳои 

бузург пайдо шуданд, ки дар натиҷа ташкилотҳои хурд арзи ҳастӣ намуданд. Дар 

минтақа сохторҳои кластерӣ ба туфайли истифодаи шаклҳои гуногуни дастгирии 

рушди саноат дар доираи сиёсати кластер ба вуҷуд омадааст. 

3. Ҳавасманд намудани ташкили кластерҳои соҳавӣ. Сохторҳои давлатии 

рушди минтақавӣ метавонанд ба ташаккули кластерҳо тариқи дастгирии субъектҳои 

эҳтимолии кластер ва кумак ҷиҳати ҳамкорӣ дар заминаи принсипҳои кооператсия 

ва ташаккули сохторҳои соҳавӣ мусоидат намоянд. 

Инҷо самтҳои зерини фаолиятро баррасӣ намудан мумкин аст: 

- ташкили кластерҳои шарикӣ ва ташаккулёфта; 

- рушди муносибатҳои беруна; 

- татбиқи байникластерии робитаҳои мутақобила (бюллетенҳои иттилоотӣ, 

маҷаллаҳо, вебсомонаҳо дар Интернет, ки дар бораи иштирокчиёни сохтори кластер, 

фаъолият, маҳсулот ва сертификатсияи онҳо маълумотро дар бар гирифта, ба 

муоширати соҳибкорӣ мусоидат мекунад). 

4. Такмили қувваи кории кластер. Ҳамчун самти асосии кор барои мақомоти 

ҳокимияти минтақавӣ - мувофиқакунонии барномаҳои омӯзишӣ дар муассисаҳои 

таҳсилоти миёна ва олӣ ба талаботи рақобатии кластерҳои иқтисоди минтақавӣ 

мебошад. Инҷо самтҳои зеринро ҷудо кардан мумкин аст:  

- омодакунии ҳайати ихтисосманди махсус; 

- ташаккули марказҳои кластерии ҳайати баландихтисос (таҳқиқи талаботи 

соҳаҳо ва ширкатҳои кластер ба қувваи корӣ, таҳияи барномаи таълимӣ барои 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ, такмил додани стандартҳои таълимӣ, ҷамъоварии 
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иттилоот дар бораи барномаҳои омодакунии кадрҳо ва ба талаботи кластер ҷавобгӯ 

будани онҳо); 

- омодакунии ҳайати кадрӣ ба фаъолияти мушаххаси меҳнатӣ (ҳамкории 

ҳокимиятҳои минтақавӣ бо муассисаҳои таълимии маҳаллӣ ва 

кортаъминкунандагони эҳтимолӣ барои таҳияи барномаҳои омодакунии кадрҳо аз 

рӯйи ихтисосҳои дар бозори меҳнат зарур, ташкили марказҳои махсуси кластерии 

омодакунии кадрҳо); 

- ташкили хизматрасониҳои маҳаллӣ ва минтақавии миёнаравҳо (омодакунии 

аҳолии машғули кори каммузд ва бекор ба кори муздаш зиёдтар ва вазифаҳои 

дархостӣ, таълифи барномаҳои стандартии омодакунии кадрҳо барои соҳаҳои 

мушаххас, ҳамоҳангсозии талаботи иштирокчиёни кластер ба ҳайати кадрӣ). Чунин 

ташкилотҳо аз ҳисоби буҷети минтақавӣ ва ташкилотҳои хайриявии хусусӣ, 

маблағгузорӣ мешаванд. 

5. Сиёсати батанзимдарории сатҳи иҷтимоӣ-иқтисодӣ (равона намудани 

сармоягузориҳо ба ҷомеаҳои минтақавӣ, дастгирии давлатии сохторҳои шабакавӣ, 

диверсификатсияи (афзоиши анво)-и истеҳсолот ва ҳайати хизматрасони кластерҳои 

ташаккулёфтаи минтақавӣ ба тавлиди маҳсулот ва хизматрасониҳои 

рақобатпазиртар). 

Рушди саноат дар иқтисодиёт ва ташаккули корпоратсияҳои азим бо 

иштироки ширкатҳое, ки ба соҳаи КАС шомил нестанд, бояд ҳамчун заминаи рушди 

кластерҳо дар комплекси агросаноатии минтақа хизмат кунад. 

Рушди самараноки кластери ғаллакорӣ дар шароити бозорӣ ва ҳадафҳои аз он 

маншаъгирандаи рушди кластери минтақавии озуқаворӣ ба ташаккули сохтори 

мутавозини соҳавии кишоварзӣ дар самти эҷоди чунин таносубҳо талаботҳои муайян 

изҳор мекунанд, ки пурра ба қонеъгардонии ниёзи аҳолӣ, пеш аз ҳама ба маҳсулоти 

озуқаворӣ, ки дар заминаи иштироки муносиби ҳар як минтақаи кишоварзӣ дар 

тақсимоти ҷумҳуриявии меҳнат таъмин карда мешаванд, ҷавобгӯ бошад. 
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Муносибати ба захираҳо асосёфтаи дар боло зикр гардида барои бунёду 

таҳлили қиёсии гунаҳои (вариантҳо) -и гуногунмаҳсули самарабахштари истифодаи 

амиқи тафриқа (дифференсиатсия) кардашудаи иқтидори заминӣ-иқлимӣ дар 

доираҳои ҳудудии дорои сатҳи ҳархелаи таъминоти қувваи корӣ, воситаҳои кофии 

объективиро фароҳам меорад. Бо вуҷуди он ки самаранокии иқтисодӣ инҷо ба 

сифати омили зотан муҳим баромад намекунад, аммо чи тавре ки қайд гардид, то 

андозае аҳамияти барои иқтисоди миллидоштаи маҳсулоти истеҳсолшавандаеро, ки 

ба он хусусиятҳои шароитҳои минтақавии доираҳои кишоварзӣ хос аст, бештар 

муайян мекунад. 

Аз лиҳози талаботи мутаносибӣ тақсимоти захираҳои замин байни соҳаҳои 

ишорашуда, ҳам аз ҷиҳати тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, ҳам барои ташаккули 

заминаи озуқаворӣ, ки қодир аст асосан талаботи муосири минтақаро ба маҳсулоти 

озуқаворӣ қонеъ гардонад, комилан асоснок шуморида мешавад. 

Самтҳои асосии дастгирии давлатии дурнамои ташаккули кластерҳои 

минтақа инҳоянд: 

1) ташкилӣ – анҷом додани химатрасониҳои иттилоотӣ ва машваратӣ ба 

корхонаҳои лангарии шомили кластер: 

- мусоидат ба ҷалби сармоягузориҳо ва шарикони нав ба иқдомҳои 

минтақавии кластерӣ; 

- таъмини кластерҳо бо захираҳои меҳнатӣ. 

2) институтсионалӣ-ҳамоҳангсозӣ - таъсиси институтҳо ва ташкили 

самараноки муҳити соҳибкорона барои рушди кластерҳо:  

- дастгирӣ ва рушди инкубаторҳои соҳибкории паркҳои техникӣ; 

- таъмини робитаи самаранок бо озмоишгоҳу марказҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, 

мактабҳои олӣ; 

- таъмини иҷрои амалиётҳои маъмурӣ; 

- пешбурди симои кластер; 
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- баргузор намудани форумҳо, конфронсҳо ва худмуаррифӣ, бо мақсади 

ҷалби сармоягузорон. 

3) молиявӣ-иқтисодӣ – пешниҳоди дастгирии молиявию ҳуқуқӣ ба 

корхонаҳои шомили кластер: 

- дастгирии мустақими молиявии лоиҳаҳое, ки дорои аҳамияти баланди 

иҷтимоӣ мебошанд; 

- коҳиши фоизҳои андоз;  

- кумак дар масъалаҳои сертификатсиякунонии маҳсулот, гирифтани 

патентҳо; 

- ҷудокунии грантҳо ба коркардҳои илмӣ;   

- пӯшондани қисми хавфҳо барои лоиҳаҳои сармоягузорӣ;  

4) инфрасохтори иҷтимоӣ - рушди инфрасохтор. 

Аз гуфтаҳои мазкур натиҷагирӣ намуда, бори дигар таъкид намудан лозим 

аст, ки дар шароити маҳдудияти фавқулодаи захираҳои замин ва фаровонии 

афзуншавандаи қувваи кории бештари минтақаҳои ҷумҳурӣ, проблемаи болобарии 

самаранокии истеҳсолоти кишоварзӣ, бояд аз мавқеи ташаккули кластерҳои 

минтақавӣ ҳал гардад, ки барои таъмин намудани боздеҳи зиёдтарини замин аз рӯйи 

маҷмӯи маҳсулот ва даромади соф, ҳамчун заминаи муҳимтарин барои болобарии 

қиматҳои мутлақи ин нишондиҳандаҳо ба ҳар сари аҳолии деҳот имконият фароҳам 

меорад. 

Бинобар ҳамин, кластерҳо дар соҳаи КАС сохторест, ки ба маҷмӯи ҳамгироии 

амудӣ ва уфуқии корхонаҳо - истеҳсолкунандагони ҳуқуқан мустақил, 

коркардкунандагон, таъмингарони хизматрасониҳо, таъсисгарони технологияҳо, 

иншоотҳои инфрасохторӣ, институтҳои молиявӣ, ташкилотҳои илмӣ, рушд ва 

сармоягузорӣ, инчунин истеъмолкунандагон асос ёфтааст.  

Бояд қайд кард, ки ин корхонаҳо бо ҳамдигар дар доираи як занҷираи ягонаи 

арзиш мутақобила буда, бо умумияти фаъолият тавсиф меёбанд, ки ба  ташкил ва 

коркарди маҳсулоти кишоварзӣ нигаронида шуда, якдигарро пурра мекунанд. 
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Кластер метавонад ҳудудро аз як ноҳия то ба вилоят ё минтақа фаро гирад. Дар ин 

маврид бояд қайд кардан муҳим аст, ки кластерҳо дар комплекси агросаноатӣ 

метавонанд вобаста ба фарогирии зерсистемаҳои ҳудудӣ, инчунин амиқӣ ва 

мураккаби робитаҳои истеҳсолӣ ва техникии дохили сохтор, конфигуратсияи 

(шакли) гуногун дошта бошанд. Механизми ташкилӣ ва иқтисодии идоракунии 

рушди кластер метавонад ба тариқи зайл бошад. Механизми идоракунии рушди 

кластер мураккаб буда, бо назардошти маҷмӯи омилҳои муайяне, ки ба натиҷаҳои 

ниҳоӣ ва нишондиҳандаҳои калидии ҳама субъектҳои хоҷагидории марбут ба он 

таъсир мерасонанд, дар бар мегирад.  

Дар шароити нав, ки бо коҳишёбии шиддатнокии истеҳсоли ғалла, паст шудани 

сатҳи даромаднокӣ ва баъзан зараровар будани ин соҳа, паст шудани ҳосилнокии 

зироатҳои ғалладона ва таъмини устувории истеҳсолоти ғалладона, тавассути такмил 

додани механизми ташкилию иқтисодии кластери ғалладона дар минтақа тавсиф 

карда мешавад.  

Ба андешаи мо, системаи омилҳое вуҷуд доранд, ки ба ташаккули кластери 

ғалладонаи ҷануби ҶТ ҳамчун механизми баланд бардоштани ҷолибияти 

сармоягузории минтақа таъсир мерасонад (Расми 3.3.1). 

Заминаҳои асосии пайдоиши кластерҳо инҳоянд:  

- мавҷудияти хоҷагиҳое, ки дар ҳамкорӣ дар доираи кластер манфиатдоранд;  

- дар муносибатҳои байни хоҷагиҳо механизмҳои ҳамкорӣ таҳия карда шудаанд 

ва эътимоди мутақобилаи байни онҳо мавҷуданд;  

- содироти маҳсулот аз кластер рақобатпазирии онро нишон медиҳад; 

- самти хоҷагидорӣ ба рушди минбаъдаи инноватсионии кластер ҳис карда 

мешавад; 

- роҳбарони хоҷагиҳо барои рушди бомуваффақияти кластер ба фаъолият дар 

шароити рақобати афзоянда омодаанд; 

- мақомоти маҳаллӣ ва минтақавӣ ба густариши варианти кластери рушди 

иқтисодиёт ҳавасманд мебошанд; 
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- мақомоти ҳокимият бо корхонаҳои кластерӣ таҷрибаи ҳамкорӣ доранд; 

- заминаи қонунгузорӣ дар солҳои охир бо кӯшиши сохтори мақомоти минтақа 

такмил дода шуд; 

- системаи маориф дорои кадрҳо ва таҷриба дар омода кардани мутахассисон 

барои бахшҳои дахлдори иқтисодиёт мебошад.  

Дар Тоҷикистон ва минтақаҳои он, беҳбудии механизми ташкилию иқтисодии 

кластери ғалладона роҳҳои имконпазири баланд бардоштани самаранокии истеҳсол, 

нигоҳдорӣ ва фурӯши ғалла, рушди минбаъдаи низоми қарздиҳӣ, андозбандӣ, 

суғуртаи кишоварзӣ, такмили дастгирии давлатии соҳа ва танзими он мебошад.  

Дар ин ҷо бояд ба ташкил ва такмили муносибатҳои иқтисодӣ байни 

иштирокчиёни кластери ғалладона ва сохторҳои ҳамгирошуда диққати махсус дода 

шавад, ки дар он самтҳои асосии зерин амалӣ карда шаванд: 

- банақшагирии ояндадор, ташаккул ва ба роҳ мондани муносибатҳои оқилонаи 

иқтисодӣ байни шарикон дар истеҳсолоти муштарак бо назардошти мустақилияти 

пурраи хоҷагӣ ва ҳуқуқии корхонаҳо; 

- рушди комёбиҳои системаи баҳисобгирии тарафайн, ки шароити нисбатан 

мусоиди иқтисодӣ барои гузариш ба муносибатҳои нави иқтисодиро фароҳам 

меорад; 

- таҳияи механизми илман асосноки нархгузорӣ, ки ба баланд бардоштани 

ҳавасмандии иқтисодии тарафайн дар фаъолияти муштарак мувофиқ мебошад; 

- таҳияи системаи муносибатҳои байнихоҷагии тақсимотӣ, ки ба рушди 

минбаъдаи кластери ғалладона равона карда шудааст; 

- таҳияи шарти муносибатҳои шартномавӣ ва муайян кардани мазмуни 

шартномаҳо, муҳлати иҷрои онҳо ва масъулияти иқтисодии иштирокчиёни 

муносибатҳои байнихоҷагӣ барои натиҷаи фаъолияти онҳо. 
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Расми 3.3.1. Заминаҳои асосии ташаккули кластери маҳсулоти ғалладона дар Ҷануби Тоҷикистон  

Манбаъ: Дар асоси омӯзиши адабиётҳои илмӣ аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст. 

ТАШАККУЛИ КЛАСТЕРИ МАЊСУЛОТИ ҒАЛЛАДОНАИ 

МИНТАЌАИ ЉАНУБИ ТОҶИКИСТОН 

Табиї-иќлимї Иќтидори истењсолї кадрию идоракунанда       Инноватсионї  -сармоягузорї 
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Ташкили ташаккули ҳамгироишуда бояд дар заминаи арзёбии ҳамаҷонибаи 

шарикони ташаккул ва дурнамои рушди он, бо роҳи зерин ба амал бароварда 

шавад:  

- арзёбии иҷтимоию иқтисодии тамоюлҳои рушди истеҳсолоти агросаноатӣ 

дар маҷмӯъ ва аз ҷумла хоҷагиҳои ғаллапарварӣ; 

- муайян кардани ҳадафи асосии ҳамгироӣ дар рушди шарикони он; 

- интихоби модели самараноки сохторҳои маҷмӯӣ бо назардошти шароити 

мавҷуда барои пешбурди КАС ва соҳаҳои он;  

- таҳияи механизми илман асосноки ташкилию иқтисодии рушди иттиҳоди 

агроозуқаворӣ; 

- асосноккунии иҷтимоию иқтисодӣ ва экологии самаранокии ташкили 

иттиҳодияи ҳамгирошуда. 

Рушди минбаъдаи сохторҳои ҳамгироӣ дар бахши аграрии минтақа 

консентратсияи назарраси захираҳои моддӣ, молиявӣ ва қувваи кориро таъмин 

менамояд, каме ҳисоббаробаркуниро осон менамояд, нобаробарии нархҳоро дар 

байни бахшҳои алоҳида осон мекунад ва ба ҳамоҳангсозии манфиатҳои 

иқтисодии шарикон дар истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ, 

ашё ва хӯрокворӣ, мусоидат хоҳад кард.  

Бояд қайд кард, ки яке аз самтҳои такмил додани механизми ташкилию 

иқтисодии кластери ғалладона дар минтақаҳо, баъзе тағйиротҳо дар вазъи 

нархгузорӣ дар бозори ғалладона мебошад. Баландшавии нархҳо имкон медиҳад, 

ки хароҷот барои истеҳсоли ғалла ҷуброн карда шавад ва барои раванди 

такрористеҳсол фоидаи кофӣ ба даст оварда шавад. Аз ин ҷо номукаммалии 

механизми ташкилӣ ва иқтисодии рушди кластери ғалладона бахусус соли 2005 

дар заминаи минтақа, вақте сатҳи пасттарини даромаднокии ин соҳа ба мушоҳида 

расид, равшан зоҳир шуд. Дар чунин маврид, тавре ки маълум аст, вазъи арзишии 

нархҳои бозори ғалладона аз роҳҳои фурӯш вобастагии калон дорад.  

Барои ин истифодаи тадбирҳои зерин зарур аст: 

- расонидани ҳиссаи хариди ғалла ба фонди ҷумҳуриявӣ ба андозаи 15-20% 

аз ҳаҷми ғаллаи молӣ. Ин восита дар шароити бозори хоҷагидорӣ ба намунаи 
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муносибатҳои мутақобилан судманди иштирокчиёни бозор метавонад табдил 

ёбад. Воситаи зерин метавонад ба сифати кафили таъмини хизматрасонии аз 

ҷиҳати иқтисодӣ самарабахши кластери ғалладона хизмат кунад;  

- мақомоти ҳокимият бояд нархи хариди кафолатии ғалларо муқаррар кунад, 

ки даромаднокии ҳисобии солонаи истеҳсоли ғалла на камтар аз 20-25% таъмин 

карда шавад;  

- ба муттаҳидсозии бозорҳои яклухти ғалладона мусоидат намояд.  

Давлат бояд ҳиссаи хароҷотҳоро оид ба ташаккули ин сохторҳо дар шахсияти 

мақомоти маҳаллӣ ба зиммаи худ гирад, зеро ташкили онҳо сармоягузории 

назаррасро талаб мекунад. Ташаккули чунин сохторҳо дар минтақа вазъи нархҳои 

кластери ғалладонаро ба таври назаррас беҳтар хоҳад кард, ҳол он ки бозорҳои 

яклухт вазифаи маркази иттилоотро дар омӯзиши талабот ва пешниҳоди ғалла 

иҷро мекунад;  

Таҷриба нишон медиҳад, ки истеҳсолкунандагони алоҳидаи ғалладона аз 

даромади мавсимии тағйирёбии нархи ғалла ва фурӯши он зарари калон 

мебинанд. Барои чунин кластер тағйиротҳо бо нархҳои нисбатан пасти тирамоҳӣ 

ва нархи баланди баҳорӣ хос мебошанд. Вазъияти душвори молиявӣ ва арзиши 

гарони нигоҳдорӣ дар элеваторҳо, ташкилотҳои кишоварзӣ маҷбуранд ғалларо 

фавран пас аз ҷамъоварии ҳосил (дар тирамоҳ) ба миёнаравон бо нархи паст 

фурӯшанд. Ҳамзамон, қисми назарраси ғалла дар бозори соягӣ фурӯхта мешавад. 

Дар фасли баҳор ва аввали тобистон миёнаравҳо ғалладонао мустақиман ба 

истеъмолкунандагони мустақим (корхонаҳои орд, заводҳои ему хошок ва ғайра) 

бо нархи гарон мефурӯшанд. 

Ин ба кам шудани даромаднокӣ, бад шудани вазъи молиявӣ ва дар ниҳоят 

кам шудани талабот ба ғалла оварда мерасонад. Ҳамзамон, пастравии назарраси 

мавсимӣ дар давраи тирамоҳ ба бад шудани вазъи молиявии хоҷагиҳои 

ғаллаистеҳсолкунанда ва афзоиши пардохтнопазирии онҳо оварда мерасонад. Дар 

шароити кунунӣ масъалаи тағйири мавсимии нархи ғалла метавонад тавассути 

ҳалли мудохилаҳои харид аз ҷониби кластерҳои ғалла самараноктар ҳал карда 

шавад. 
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 Дар давраи тирамоҳ, вақте ки нархҳо то 90% -и мудохилаи муқарраршуда 

паст карда мешаванд, хариди мудохилавии ғалларо тибқи нақшаи тасдиқшудаи 

мудохила гузаронидан лозим аст. Ин тағйиротро бо ҳамоҳангсозии нархҳои харид 

ба фонди минтақавӣ ва хариди гандум барои истеъмолкунандагони махсус илова 

кардан мумкин аст, ки самараи мудохиларо зиёд мекунад. Бо болоравии назарраси 

нархҳо то 110% аз нархи муқарраршудаи мудохила, мудохилаи мол лозим аст, ки 

болоравии номатлуби нархи ғалларо бозмедорад. Бо мақсади танзими давлатии 

кластери ғалладона бояд захираи амалиётӣ ташкил карда шуда, барои 

мудохилаҳои молӣ истифода бурда шавад ва аз ҷониби мақомоти давлатӣ идора 

карда шавад.  

Ба шарофати он, вазъи нархҳо дар бозори ғалладона метавонад беҳтар 

гардида, баланд шудани самаранокии рушди кластери ғалладона ба даст оварда 

шавад. Дар баробари рушди системаи қарздиҳии кластерии ғалладона, истифодаи 

захираҳои озоди молиявӣ дар кооперативҳои кишоварзӣ ва инчунин маблағҳои 

ширкатҳои лизинг дар шакли қарзҳои миёнамуҳлат ва дарозмуддат аҳамияти 

муҳим дорад.  

Аз ин лиҳоз зарур аст, ки барои фондҳои кластерҳои ғалладона қарзҳои 

дарозмуддат таъсис дода шаванд, ки маблағҳои онҳо барои татбиқи лоиҳаҳои 

самарабахши рушди истеҳсол ва коркарди ғалладона дар асоси озмун тақсим 

карда шаванд.  

Таҳлил нишон дод, ки дар марҳалаи истеҳсолӣ, пеш аз ҳама бо сабаби 

номусоидии обу ҳаво, хатари нобудшавии зироатҳои ғалладонагӣ, ҳосилнокии 

пасти онҳо, дар марҳалаи нигаҳдорӣ, хатари нобудшавӣ ё талафи ғалладона 

мавҷуд аст. Аммо ҳангоми фурӯши ғалла, кластерҳо бо баъзе хавфу хатар дучор 

меоянд, ки сабаби шубҳаовари фурӯши ғалла, фурӯши бесамар, риоя нагардидани 

шартҳои шартнома бо шарикони тиҷоратӣ, баъзе тағйирёбии нархҳо дар 

кластерҳои минтақавии хориҷӣ, хавфи таъхир ва пардохт накардани қобилияти 

ғаллаи таҳвилшаванда мегарданд. 

Роҳбарияти сохтори ҳамгирошуда дар ҷараёни арзёбии хатар бояд чӣ гуна 

коҳиш додани оқибатҳои манфии ин ё он хавфро, ҳатто дар ҳолатҳои ногувор, 
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мавриди назар қарор диҳанд. Хавфу хатарҳоро бо истифодаи чораҳои мухталиф 

бартараф кардан мумкин аст, зеро пешгирӣ намудани зарар нисбат ба ҷуброни 

зиён ҳамеша арзонтар аст, аз ин рӯ, ҳар як истеҳсолкунанда барои қабули 

сабабҳои иқтисодӣ иқтисодан манфиатдор аст.  

Бояд қайд кард, ки яке аз усулҳои маъмултарин ва боэътимоди паст кардани 

хавфҳо, ин худсуғуртакунӣ мебошад, ки тавассути ташкили фондҳои махсуси 

захиравӣ (захираҳои суғуртавӣ) дар корхонаҳо, масалан, захираҳои суғуртаи 

тухмӣ амалӣ карда мешавад. Худсуғуртакунӣ ба кластерҳои ғалладона имкон 

медиҳад, ки дар лаҳзаи вазнин на пул, балки арзишҳои молию моддӣ (захираи 

тухмии навъҳои муайян ва ғайра) дошта бошанд. Аммо, он ҳудудҳои аниқ дорад, 

зеро фондҳое, ки метавонанд ба захира нигаронида шаванд, бемаҳдуд нестанд.  

Азбаски дар натиҷаи таъсири шароити номусоиди обу ҳаво ҳосили умумии 

ғалладона дар минтақа солҳои охир тамоюли тағйирёбанда дорад, пас суғуртаи 

кластерҳои ғалладона барои таъмини самаранокии истеҳсолот ва фурӯши ғалла 

дар солҳои камҳосилӣ зарурати обективӣ ба ҳисоб меравад. 

Таҷриба нишон дод, ки таъмин намудани ҳимояи пурраи суғуртаи 

кластерҳои ғалладона аз ҷониби ширкатҳои пароканда ва хурд имконнопазир аст.  

Ҳамзамон, таъсири давлат ва мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бояд 

тавассути ташкили заминаи қонунгузорӣ ва назорати давлатии шуғли ҳама 

иштирокчиёни суғурта амалӣ карда шавад.  

Ҳангоми нигоҳдорӣ ва фурӯши ғалла дар анборҳои махсус бо истифодаи 

технологияи муосир низ суғурта талаб карда мешавад. Ин на танҳо хавфҳои 

зиёдро вобаста бо гумшавӣ, вайроншавӣ, талафи ғалла бартараф мекунад, 

инчунин имкон медиҳад, ки системаи бештар самараноки идоракунии хавфҳои 

давлатӣ, амволӣ ва молиявӣ бунёд карда шаванд. 

Асоси ин система шаҳодатномаи анъанавии анборест, ки аз ҷониби 

элеваторҳо барои тасдиқи далели қабул ба нигоҳдории миқдор ба сифати муайяни 

ғалла дода мешавад.  

Роҳбарияти кластери ғалладона, ки ғалларо барои нигаҳдошт ба элеватор дар 

шаҳодатномаи анбор месупорад, фавран аз маҷмӯи хатарҳо озод карда мешавад: 
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аз хавфи гум кардан, камомад, осеб дидани ғалладона дар тамоми давраи аз 

лаҳзаи нигоҳдорӣ то мусодираи ҷисмонӣ. Элеватор ҳамаи ин хавфҳоро ба дӯши 

худ мегирад. Барои ин дар ҶТ қонунҳоеро қабул кардан лозим аст, ки на танҳо 

корхонаҳои алоҳидаи кишоварзӣ, балки умуман кластерҳои ғалладона таваккал 

кунанд.  

Таҷриба нишон медиҳад, ки дар амалияи кластерҳои ғалладона, ё хавфҳои 

нархгузорӣ, ё ин ки натиҷаи ниҳоӣ суғурта карда мешаванд. Роҳбарияти кластери 

ғалладона (фурӯшанда) хавфи фурӯши маҳсулоти худро суғурта намудааст 

(ройгон), хавфи аз даст рафтани (камомад, вайроншавӣ) ғалладонаро то 

гирифтани бозпаси ҷисмонӣ ҳама вақт, хавфи паст кардани нархро аз сатҳи 1500 

сомонӣ пасттар, хавфи пардохт накардан (пардохти нопурра) ғалларо суғурта 

кардааст. Ғайр аз он, фурӯшанда миёнаравҳои нолозимро аз байн бурда, хароҷоти 

фурӯши ғалларо коҳиш додааст.  

Суғуртаи минтақавии кластерҳои ғалладона ҳатмист, зеро он имкон медиҳад, 

ки самаранокии соҳаи ғалладона баланд карда шавад ва оқибатҳои манфии 

ноустувории ҳосили умумии зироатҳои ғалладона кам карда шавад. Аз ин рӯ, аз 

ҷониби мақомоти ҳокимият бояд ҷиҳати таҳкими мақоми ҳуқуқии ширкатҳои 

суғурта ва таъмини кафолати воқеӣ ба кластерҳои ғалладона ва ҳифзи ҳуқуқҳои 

онҳо дар сатҳи минтақавӣ, ҷумҳуриявӣ ва хориҷӣ тадбирҳо андешида шавад. Ғайр 

аз он, ҳангоми супурдани ғалладона ба элеваторҳо, шаҳодатномаҳои оддӣ ва 

дучанди шаҳодатномаи анборро истифода бояд бурд, то ки коҳиши хавфу хатар 

ҳангоми нигаҳдорӣ ва фурӯш таъмин карда шавад. Ҳама усулҳои зикргардидаи 

ҳалкунии ин ё он хавф бартарият ва нуқсонҳои худро доранд, бинобар ин тавсия 

дода мешавад, ки истифодаи онҳо дар якҷоягӣ ё дар мувофиқати муносиб 

мувофиқи мақсад мебошад. Ба назари мо, кам кардани хароҷоти ҳама гуна усули 

ҳалли хатар бояд ҷалб карда шавад, агар он камтарин хароҷотро талаб кунад. Ғайр 

аз он, ҳар як усул танҳо то он лаҳзае истифода мешавад, ки хароҷоти истифодаи 

он аз боздеҳии он зиёд нашавад. Идоракунии ин ё он хавфи муайянро ҳамчун 

восита ва технологияи қабули қарорҳо истифода бурдан мумкин аст. Барои 
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идоракунии хавфҳо дар кластери ғалладона, арзиши онҳоро арзёбӣ кардан лозим 

аст.  

Азбаски баҳисобгирии мавҷуда истифодаи бисёр усулҳоро дар кластери 

ғалла имкон намедиҳад, дар асоси таъмини молиявии ҳолати ҳама иштирокчиёни 

кластер мувофиқи мақсад гузаронидани арзёбии хатарҳои иқтисодӣ пешниҳод 

карда мешавад (расми 3.3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расми 3.3.2. - Идоракунии хавф дар кластери маҳсулоти ғалладона 

Аз ин рӯ, ҳангоми андешидани тадбирҳое, ки ба паст кардани хатар ва баланд 

бардоштани устувории истеҳсол ва фурӯши ғалла равона карда мешаванд, зарур 

аст, ки арзёбии хавфи иқтисодӣ бо пайдарпайии зерин пешбинӣ карда шавад: 

- муайян кардани мавқеи намуди таҳлилшудаи хавф дар кластери ғалладона; 

- арзёбӣ кардани хатарҳои берунӣ бо ёрии усули санҷишӣ дар 

кластерикунонии он;  

- муайян кардани андозаи хавфҳои дохилӣ бо роҳи таносуби фоидаи 

оптималӣ ва зарари чашмдошт, коэффитсиенти (зариби) хавф;  

- муайян кардани натиҷаҳои таъсири эҳтимолии хатарҳо ба шуғли истеҳсолӣ 

ва хоҷагӣ дар системаи кластер.  

Идоракунии хавфҳо устуворӣ ва самарабахшии истеҳсолоти маҳсулоти 

ғалладонаро такмил дода, тадбирҳои зеринро дар бар мегирад: 
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- таҳияи усулҳои пешгирии хавфҳо ё кам кардани таъсири онҳо ҳангоми рух 

додани онҳо;  

- муқаррарсозии минтақаҳои хатар барои иштирокчиёни асосии эҳтимолии 

кластер; 

- гузаронидани мониторинги фаъолияти истеҳсолӣ ва молиявии 

ширкаткунандагон тибқи меъёрҳои арзёбии ҳолатҳои хавф; 

- ворид намудани фаслҳои арзёбии хатар ба лоиҳаи сармоягузорӣ; 

- асоснокии қарорҳои идоракунӣ барои кам кардани сатҳи хавф ва ғайра. 

Бояд қайд кард, ки ин тадбирҳо на танҳо ба паст кардани хатари мушаххас, 

балки ба баланд бардоштани устувории истеҳсоли маҳсулоти кластерҳои 

ғалладона мусоидат мекунанд.  

Аз ин рӯ, самтҳои асосии такмили механизми ташкилию иқтисодии рушди 

кластери ғалладона дар минтақа инҳо буда метавонанд:  

- ташаккули сохторҳои ҳамгироишуда, ки хароҷотро коҳиш медиҳанд ва 

муносибгардонии сохтори онҳоро ҳангоми истеҳсол ва фурӯши ғалла таъмин 

мекунанд ва самаранокии пешбурди кластери ғалладонаро баланд мебардоранд;  

- мунтазам такмил додани вазъи нархгузорӣ дар бозори ғалладона тавассути 

муносибгардонии хариди ғалла дар фонди ҷумҳуриявӣ, муқаррар кардани 

нархҳои кафолатноки харид дар сатҳи ҳадди ақали 20%, даромаднокии 

гузаронидани мудохилаҳои молию харид ва беҳтар кардани сифати ғалла; 

- мунтазам ба ҳадди ақал кам кардани хавф дар марҳалаҳои фаъолияти 

истеҳсолӣ ва тиҷоратии хоҷагии ғаллаистеҳсолкунанда;  

- минбаъд баланд бардоштани сатҳи дастгирии давлатии рушди кластери 

ғалладона ва ғайра. 

Бояд илова кард, ки таъсиси кластери ғалладона дар минтақаҳои ҷануби 

Тоҷикистон аз бисёр ҷиҳат аз дастгирии молиявии давлат ва мақомоти минтақавӣ 

вобаста аст. Ҳисобҳои пешакӣ нишон медиҳанд, ки барои таъсиси кластери 

ягонаи маҳсулоти ғалладона дар ин минтақа 10 миллион сомонӣ ё 1 миллион 

доллари ИМА лозим аст.  
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Ҳамин тариқ, ташаккул ва рушди кластери маҳсулоти ғалладона бо таҳияи 

механизми эътимодноки ташкилӣ ва иқтисодии дастгирии он бо тадбирҳои 

ҳуқуқӣ, иқтисодӣ, ташкилӣ ва маъмурӣ оид ба танзими ин раванд дар соҳаи 

ғалладона зич алоқаманд аст. Он талаботи пардохтпазирро ба намудҳои дахлдори 

маҳсулоти зермаҷмӯи маҳсулоти ғалладона ва пешниҳоди онҳо, шартҳои ба даст 

овардани воситаҳои асосӣ ва гардишии истеҳсолот, коргарон ва мутахассисон; 

маблағгузорӣ ва қарздиҳӣ, каналҳо ва шартҳо барои тайёр кардани ғалла ва 

маҳсулоти коркарди онро фаро мегирад.  
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ХУЛОСА 

Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 

1. Раванди муосири расонидани ғалла ва маҳсулоти аз он истеҳсолшуда аз 

истеҳсолкунанда то ба истеъмолкунандагони онҳо тавассути алоқамандии низоми 

ташкилӣ ва риштаи иқтисодии бо ҳам пайваст ва аз ҷиҳати алоҳида хоҷагии 

ҷудошуда - кишоварзӣ, соҳа, фурӯш, нигоҳдорӣ ва коркард, савдои яклухт ва 

чакана таъмин карда мешавад. Ягонагии ин пайвандҳо ва комилии раванди 

иқтисодӣ тавассути муносибатҳои иқтисодӣ амалӣ карда мешавад. Ба он 

субъектҳои хоҷагидории бозори ғалладона ворид шуда, дар марҳилаи истеҳсол ва 

ҳаракати ғалладона то ба истеъмолкунанда мутобиқи тақсимоти меҳнат дар 

хоҷагии ғаллакор вазифаҳои муайянро иҷро мекунанд 1-М; 6-М.  

2. Аҳамияти ҳалли мушкилоти рушди муносибатҳои иқтисодӣ дар 

хоҷагиҳои ғаллакорӣ аз он иборат аст, ки таносуби байни пешниҳоди ғалла ва 

талабот ба он дар бозори ғалладонагиҳо танҳо бо низоми самараноки фурӯши 

ғалла татбиқ карда мешавад 5-М.  

3. Ҳар як минтақаи кишвар вобаста ба хусусиятҳои пешбурди хоҷагидорӣ 

марбут ба мавқеи ҷуғрофӣ, вобастагии нисбатан баланди истеҳсолоти ғалладона 

аз шароити обу ҳаво, сатҳи рушди роҳҳои нақлиёт, рақобати баланд дар байни 

истеҳсолкунандагони ғалла, сатҳи нисбатан пасти бозорёбӣ, имкони фароҳам 

овардани захираҳои интиқолдиҳанда ва захираи ғалла, талаботи устувор ба 

маҳсулоти нонӣ, сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодии минтақа ва хоҷагии 

ғаллакориро дорад 14-М.  

4. Барои минтақаҳои мамлакат хусусиятҳои истеҳсол, фурӯши ғалла, 

мавҷудияти корхонаҳои бузурги нисбатан калони кишоварзӣ, ки дар он 

зиддиятҳои гуногун дар фаъолияти муносибатҳои дохили иқтисодӣ ба амал 

меоянд, танзими сусти низоми нархгузорӣ, қарзӣ, суғуртавӣ аз ҷониби мақомотҳо, 

хос мавҷуд аст ва дар раванди банақшагирии истеҳсол ва ҳаҷми  ғалла бояд 

инчунин ба назар гирифта шавад 4-М. 

5. Самтҳои асосии рушди системаи маркетинг дар бозори ғалладона аз 

ташаккул ва рушди низоми идоракунии амудии маркетинг, ки аз ҷониби 
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мақомоти иҷроияи давлатӣ пешниҳод карда; андешидани тадбирҳои маъмурӣ оид 

ба ҳимояи истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ; таъмини рушди низомҳои 

амудии маркетингии шартномавӣ, ки бо ёрии онҳо бозорҳои фурӯши ғалла васеъ 

карда мешаванд ва хавфи дар рақобат аз истеҳсолот баромадан 

истеҳсолкунандагони нисбатан хурди мол кам карда мешавад; рушди 

кооперативҳои таъминот, ки ба истеҳсолкунандагони ғалладона барои сарфаи 

бештари хароҷот ва натиҷаҳои назарраси тиҷоратӣ кумак расонидан иборат аст 5-

М; 10-М. 

6. Коҳиш ёфтани самаранокии хоҷагиҳои ғаллакорӣ ва вобастагии онҳо аз 

шароити обу ҳаво зиёд намуд, устувории истеҳсоли ғалладонаро коҳиш бояд дод. 

Дар шароити муосир воситаи асосии такмилдиҳии низоми идоракунии хоҷагиҳои 

ғаллакор ин дастгирии давлатии соҳаи ғалладонагӣ оид ба маблағгузории буҷетӣ 

бо роҳи ҷуброни ду сеяки меъёри фоизии қарзҳое, ки барои пур кардани 

маблағҳои гардиш ва то 50% арзиши қарзе, ки барои баланд бардоштани ҳолати 

таъмини техникӣ ва технологии истеҳсоли ғалладонагӣ пешниҳод шуда; ҷуброни 

30-50%) пардохтҳои лизингии истеҳсолкунандагони ғалла ба ширкатҳои давлатӣ 

ва тиҷоратии лизингӣ; дастгирии даромади истеҳсолкунандагони ғалла тавассути 

пардохти мукофотпулӣ ба ҳисоби ҳар як гектар кишти зироати ғалладона; 

маблағгузории барномаҳои суғуртаи кишоварзӣ ва лоиҳаҳое, ки ба ҳифзи 

заминҳои кишоварзӣ равона шудаанд; маблағгузории ҳиссагии рушди соҳаи 

иҷтимоии деҳот иборат аст 2-М; 3-М.  

7. Нархгузорӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ дорои баъзе хусусиятҳои хос 

мебошад. Дар соҳаи кишоварзӣ, бинобар гуногун будани таркиби хок ва шароити 

иқлиму вазъи истеҳсолот, дар сатҳи арзиши як маҳсулот дар минтақаҳои 

мухталиф ва ноҳияҳои маъмурии ҷумҳурӣ фарқияти калон мушоҳида карда 

мешавад. Дар он ҷое, ки шароити хок ва иқлим беҳтар аст, арзиши маҳсулот 

пасттар аст; дар он ҷое, ки шароити истеҳсол номусоид аст, арзиши маҳсулот 

баландтар аст. Аз ин рӯ, ҳангоми ташаккули нархҳо дар соҳаи кишоварзӣ, арзиши 

он бояд ба вақти кории аз ҷиҳати илмӣ асосноки иҷтимоӣ зарурӣ дар шароити 

муқаррарии истеҳсолот дар заминҳои бадтарин асос меёбад. Чунин хоҷагиҳо аз 
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ҷиҳати иқтисодӣ ба коркарди заминҳои дорои сифати паст манфиатдор нестанд 

9-М. 

               Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Бо мақсади нигоҳдошти ҳолати устувори нархҳо дар бозори 

ғалладонагиҳо, истифодаи чунин тадбирҳоро ба мақсад мувофиқ мешуморем: 

расонидани ҳиссаи хариди ғалладона дар фонди ҷумҳуриявӣ аз 15 то 20 %; 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бояд нархҳои кафолатноки хариди 

ғалладонаро дар дараҷае муқаррар намояд, ки фоидаи солонаи истеҳсоли 

ғалладонагиро на камтар аз 20-25% таъмин намояд; мусоидат ба дастгирии 

иттилоотӣ барои иштирокчиёни бозори ғалла; андешидани тадбирҳо барои баланд 

бардоштани сифати ғалла 8-М. 

2. Барои пешгирии равандҳои манфӣ дорои оқибатҳои бебозгашт, дар соҳаи 

парвариши истеҳсоли ғалладонагиҳо аз татбиқи системаи тадбирҳо оид ба 

танзими давлатии бозори ғалладонагиҳо дар асоси истифодаи барномаҳои 

мақсадноки молиявӣ зарур аст. Ҳадафи асосии онҳо бартараф намудани коҳиши 

истеҳсол ва барқарор кардани он дар ҳаҷме мебошад, ки эҳтиёҷоти муҳимтарини 

минтақаро ба ғалладонагиҳо ва маҳсулоти хӯроки чорво, ки дар истеҳсоли он 

ғалладона истифода мешавад, инчунин фароҳам овардани захираҳо барои 

таъмини бозори дохилӣ бо ғалла ва содироти он иборат аст 13-М. 

3. Гузариши хоҷагиҳои ғаллакор ба муносибатҳои бозорӣ, рушди бозори 

ғалла мақоми ташкили фонди захиравии давлатии ғалларо баланд мебардорад. 

Ташаккули фонди захиравии ҷумҳуриявӣ бояд вазъи бозори ғалладонаро беҳтар 

созад, аз таҳдиди воқеии камбудии он ҷилавгирӣ кунад, ба ҳалли мушкилоти 

худтаъминкунии ҷумҳурӣ бо ғалла, истифодаи самараноки захираҳои ғалладона, 

таъмини раванди такрористеҳсол дар хоҷагии ғалладокор, соҳаҳои чорводорӣ ва 

коркарди ғалладонаи ба он алоқаманд бояд мусоидат кард. Барои шароити 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳудуди  дар ҳаҷми он ба 500-600 ҳазор тонна имконпазир 

аст, ки ин нисбат ба ҳаҷми миёнаи истеҳсоли ғалла 80-90% -ро ташкил медиҳад 

10-М. 
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