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Муқаддима
Муҳимияти мавзӯи таҳқиқот. Њолати бозори озуќаворї ва
масъалаи таъмини ањолї бо мањсулоти ѓизоии хушсифат барои
ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатї мушкилоти хеле актуалї буд ва
мемонад. Бозори озуќаворї бояд дастрасии кафолатноки ањолиро ба
озуќаворї
озуќаворї,

дар миќдор ва навъи
ба

монанди

истењсолкунандаи мањсулот

дигар

зарурї таъмин намояд. Бозори
бозори

молї,

робитаи

ва истеъмолкунандаи онро

байни

дар асоси

талабот, пешнињод ва механизмњои раќобати бозор ташаккул медињад.
Мушкилоти бозорњои яклухти озуќаворї, њолат ва рушди онњо
соњаи кам тадќиќшудаи муносибатњои илмї, ва аз ин рў масъалаи хеле
мураккаби амалї мебошад. Ин њолат асосњои худро дорад, зеро ки дар
иќтисодиѐти маъмурию фармонравої соњаи муомилоти молї ва
мубодила ба андозаи калон бо механизмњои фармонравию таќсимотї
иваз карда шуд ва бинобар ин дар раванди такрористењсол наќши
дуюмдараљаро бозид.
Наќши бахши аграрї ва, махсусан саноати коркарди он бояд
мунтазам рушд ѐбад. Азбаски ба њиссаи бахши аграрї 30-35 % буд, пас
дар айни замон бошад, ќариб 18 – 23 % аз њамаи маљмўи мањсулоти
дохилаи дар кишвар ба даст овардашуда рост меомад. Маълум аст, ки
бахши

аграрии

љумњурї

на

танњо

истењсолкунандагони

асосии

мањсулоти озуќаворї, балки мањсулоти ѓайриозуќаворї, инчунин
зироати содиротию нигаронидашуда, ба монанди пахта, пашм, ќароќўл,
тибит (пар); полезї ва мевагии нодир, зироати боѓї, токпарварї,
ситрусї мебошад.
Таи якчанд солњои охир тамоми системаи љањонии озуќаворї ба
андозаи назаррас барои устуворї санљида шуд, ва дар њаќиќат ин барои
башарият бонги хатарнок

гардид.

Норасоии афзояндаи озуќаворї

сабаби якбора таѓйирѐбии нархњо гардид, ки ин боиси бадтар шудани
вазъияти

умумї дар бозори љањонии озуќаворї, азнавтаќсимкунии
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љараѐни молї, афзоиши шиддатнокии иљтимої дар як ќатор минтаќањои
калонтарини љањон гардид.
Таъминнокии ањолї бо мањсулоти ѓизої њама ваќт барои аксарияти
кишварњои љањон, аз љумла барои Тољикистон низ масъалаи муњим низ ба
њисоб мерафт. Њам аввалњо, ва њам имрўз бахши аграрї дар стратегияи
умумии рушди босуботи љумњурї наќши асосиро ишѓол мекунад. Мањз
њолати

он мавќеи љумњурї ва минтаќањои онро дар таќсимоти

байналмилалии мењнат

ва махсусгардонии ояндадори он, ки ба

хусусиятњои муносибатњои бозорї ва манфиати кишвар љавобгў аст,
муайян мекунад.
Агар дар айни замон бо шумораи ањолии беш аз 6млрд. нафар 1
млрд. нафар доимо гуруснагї мекашанд, пас дар соли 2050 бо шумораи
ањолии беш аз 9млрд. нафар шумораи гуруснагон аз 1,5 млрд. нафар зиѐд
хоњад шуд.
Аз гуфтањои боло

чунин хулоса бароварда мешавад, ки аз

башарият њалли ояндаи худи онњо вобаста хоњад буд.
Бинобар ин хеле равшан мегардад, ки

њалли мушкилоти дар

кишоварзї љамъшуда бо усулњои озодшавии бозорњои агроозуќаворї бе
дигаргунињои

асосии

сохторї

дар

самти

ба

даст

овардани

худтаъминкунии озуќаворї ба баланд бардоштани сатњи амнияти
озуќавории кишвар имконият фароњам наовард.
Дар ин робита

аз љињати назариявї ва амалї муайян кардани

самтњои афзалиятноки рушди комплекси агросаноатї ва дар ин асос
таъмин намудани амнияти озуќавории кишвар муњим аст.
Бинобар

ин,

мушкилоти

фаъолияти

самараноки

бозорњои

озуќаворї дар Тољикистон дар шароити камзаминї ва мењнатталабии он
кам тадќиќшуда ва то интињо такмилнаѐфта боќї мемонад, ки интихоби
мавзўи кори диссертатсионии моро муайян намуд.
Дараҷаи

омӯзиши

мавзӯи

таҳқиқот.

Мушкилоти

умумии

назариявї ва методологии фаъолияти самараноки бозорњои озуќаворї
дар адабиѐти иќтисодї инъикоси худро ѐфтанд. Аммо бо вуљуди ин мањз
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масъалањои ташаккул ва фаъолияти бозорњои озуќаворї дар шароити
камзаминї, афзоиши ањолї ва истиќлолияти љумњурї мушкилоти кам
тадќиќшудаи агроозуќаворї мемонад. Роњи воќеии њалли мушкилот дар
шароити Тољикистон аз

амалї намудани

гузариш ба бозор аз

кишоварзї њамчун заминаи асосии њамаи иќтисодиѐти миллї иборат
мебошад.
Дар

рушди назария ва амалияи бозорњои озуќаворї олимони

Федератсияи Русия

А.В. Гордеев, А. Алтухов, И.Г. Ушачев, В.В.

Алексеев, М.М. Макеенко, А.Н. Коваленко, А.В. Баутин, Н.В. Зайченко,
В.В. Тарасова, А.В. Петров, Н.Д. Колесов ва дигарон сањми махсус
гузоштанд.
Хусусиятњои хоси рушди кишоварзї дар шароити давраи гузариш
дар корњои

В.Башмачников, О.Белокрылова, А.Емельянов, Т.Б.Ѓаниев,

В. Гаркавой, Х. Ѓафуров, Р. Гумеров, В.Добрынин, Х.Р.Исайнов,
Д.Б.Кадиров, Р. Р. Ќудратов, Н. Кетова, В.Кузнетсов, Г.Кулик, А.А.
Мадаминов, Ш. Т. Одинаев, В. Овчинников, А. Рауфи, Г. Романенко, И.
Солдатова, А.Тарасов, И. Г. Ушачев, Х. Умаров,

Л. Усенко, З. Р.

Шарифов, Г.Шмелев, А. Шутков равшан гардиданд.
Дар байни олимон-иќтисоддонњо, ки бо омўзиши њолати муосири
бозори агроозуќаворї дар њамаи љанбањои он машѓуланд, Н. Карлова, Т.
Т. Набиев, С.С. Икромов, Дж. С. Пиризода, Н. Писменная, Л.П.Силаева,
Е. Серова, И. Храмова, З. Элмуродов ва дигаронро бояд ќайд намуд.
Дар шароити муосир масъалањои таъмини амнияти озуќавории
љумњурї ва интихоби афзалиятњои рушди он бо роњи баланд бардоштани
самаранокии истењсолоти агросаноатї ањамияти умумимиллї пайдо
мекунад. Љанбањои гуногуни таъмини ањолї бо озуќаворї,
солњои охир

ки дар

якбора бадтар гардиданд, ба мушкилоти озуќаворї

ањамияти муњими иќтисодї-иљтимої мебахшад. Ин аз масъалаи
стратегии бунѐди «КАС-и шакли нав» ва таъсири он ба баланд
бардоштани сатњи њаѐти ањолии љумњурї сарчашма мегирад.
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Мањз ин ва як ќатор дигар масъалањои дохила ва берунаи марбут
бо

мушкилоти

тадќиќшаванда

дар

шароити

мењнатталабї

ва

камзаминї, ки ба Тољикистон хос аст, аз љониби тадќиќотчиѐн
таваљљуњи зарурї пайдо накард, ки ин интихоби мавзўи тадќиќоти
диссертатсиониро ќаблан муайян намуд.
Маќсад ва вазифаи таҳќиќот. Маќсади таҳќиќот аз омўзиши асосњои
назариявии ташкил ва фаъолияти бозорњои яклухти озуќаворї ва дар ин
асос омода намудани пешнињодњо оид ба ташкили онњо дар шароити
Љумњурии Тољикистон иборат аст.
Мувофиќи

маќсади

гузошташуда

дар

кори

мазкур

њалли

масъалањои асосии зерин муайян гардиданд:
♦

ба гурўњњо људо кардани асосњои назариявї ва методологии

рушди бозорњои озуќаворї;
♦ љамъбаст намудани таљрибаи хориљии ташаккул ва фаъолияти
бозорњои озуќаворї

дар кишварњои

дорои иќтисодиѐти пешрафта ва

кишварњои тараќќикарда;
♦ ошкор намудани омилњое, ки рушди кишоварзиро барои
таъмини амнияти озуќавории ањолии кишвар дар шароити камзаминї
ва мењнатталабї бозмедоранд;
♦

асоснок

бардоштани

намудани

самаранокии

роњњои
истењсоли

асосї

ва

захирањои

мањсулот

дар

баланд

минтаќањои

наздикўњї ва водигии љумњурї ва минтаќањои он;
♦ муайян намудани омилњое, ки ба рушди бозорњои озуќаворї
таъсир мерасонанд.
Асоси назариявї ва методологии таҳќиќот мењнати олимони ватанї ва
хориљї гардиданд, ки ба масъалањои ташаккули танзими бозори озуќаворї
бахшида шудаанд. ба сифати заминаи иттилоотї ва

эмпирикї

маълумотњои Агентї оид ба омори назди Президенти

Љумњурии

Тољикистон,
њуљљатњои

маќомотњои
маќомотњои

идоракунии
ќонунгузорї,
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кишоварзии
адабиѐти

њамаи

махсус,

сатњњо,
инчунин

маълумотњои омори хориљї, таљрибаи рушд ва танзими давлатии бахши
аграрии иќтисодиѐт, маводњои бањисобгирии муњосибї ва њисоботи даврии
корхонањои КАС-и Тољикистон истифода шудаанд.
Обект ва предмети таҳќиќот. Обекти тадќиќоти мазкур комплекси
агросаноатї мебошад, ки дар шароити нави иќтисодї фаъолият намуда,
амнияти озуќавориро дар асоси худтаъминкунии минтаќањои аграрї ва
индустриалию аграрии Тољикистон таъмин мекунад.
Предмети тадќиќот муносибатњои субекти иќтисодї љињати ба даст
овардани худтаъминкунї ва амнияти

озуќавории

минтаќа бо бахши

аграрии инкишофѐфта дар шароити баланд бардоштани дараљаи ошкоро
будани иќтисодиѐт гардид.
Усулњои таҳќиќот. Дар љараѐни

тадќиќоти иќтисодї усулњои:

абстрактию мантиќї – њангоми баррасии љанбањои ташаккул, рушди
бозори озуќаворї

ва консепсияи муосири ислоњоти бахши аграрї;

монографї, тањлили оморї - барои тањлили њолати муосири бозори
љумњуриявии мањсулоти озуќаворї, арзѐбии экспертї (санљишї), оморї ва
ояндабинї – њангоми тањияи пешгўињои конюктураи бозори љумњуриявии
мањсулоти озуќаворї истифода шуданд.
Заминаи иттилоотї

ва эмпирикии таҳќиќот.

Ба сифати заминаи

иттилоотї маводњои маќомотњои сатњњои гуногун: Агентї оид ба омори
назди

Президенти

Љумњурии

Тољикистон;

маълумотњои

омории

њисоботњои солона, бањисобгирии ибтидої ва њисоботи субектњои
хољагидор истифода шуданд.
Заминаи меъѐрию њуќуќии

таҳќиќотро

санадњои ќонунгузории

љумњурї оид ба масъалањои таъминот ва амнияти иќтисодї ва озуќаворї,
рушди кишоварзї ташкил намуданд.
Навоварии илмии кори диссертатсионӣ аз асоснокунии вобастагии
дутарафаи амнияти озуќаворї ва худтаъминкунї, инчунин худкифоии
озуќавории

минтаќањои

(таѓйироти)

муносибатњои

аграрї

дар

шароити

ташкилї-иќтисодї
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дар

трансформатсияи
кишоварзї

ва

таъминнокї бо озуќаворї дар асоси озодии бозори бозори озуќаворї
иборат аст. Ба элементњои навини илмї метавон инњоро дохил намуд:
♦ исбот карда шуд, ки худтаъминкунии озуќаворї дар сатњи макро
сифатан, аз як тараф,

њамчун

шарте, ки дар он дар њолати ќатъ

гардидани тањвили мањсулоти озуќа аз хориљи кишвар

бўњрони

озуќаворї ба миѐн намеояд, тавсиф меѐбад, аз тарафи дигар бошад, њамчун гарави озуќаи гуногуни хушсифати ањолї дар сатњи меъѐрњои
физиологї , имконият медињад, ки ба сифати масъалаи миѐнамўњлати
кишоварзии љумњурї

- ба даст овардани худтаъминкунии пурра бо

мањсулоти асосии ѓизої ва воридоти танњо намудањои алоњидаи онњо
гузошта шавад;
♦ тавсифи пурмазмуни худтаъминкунї ва амнияти

озуќаворї

њамчун категорияи сатњи макро људо карда шудаанд, таъминнокии
озуќаворї њамчун категорияи сатњи мезо пешнињод шудааст, ки ба муайян
кардани

њамбастагии сабабияту тафтишии системавии онњо имконият

медињад;
♦ муќаррарот асоснок карда шудааст, ки асоси таъмини амнияти
миллии озуќавории он бояд системаи самараноки нигоњ доштани амнияти
озуќаворї ва таъминот дар сатњи минтаќањо гардад, ки масъалаи ба даст
овардани худтаъминкунии озуќавориро дар асоси муносибгардонии
љараѐнњои байниминтаќавии озуќаворї ба миѐн мегузорад;
♦ омилњои асосї ва элементњои таъмини амнияти минтаќавии
озуќаворї њамчун системаи амнияти сохтори захиравии озуќаворї
муайян карда шуданд, ки аз зерсистемањои бо њам алоќаманди соњавї ва
такрористењсол ташкил карда шуда, маќсади асосии он ќонеъгардонии
эътимоднок, кофї, босифат ва муттасили талаботњои физиологии ањолї
дар мањсулоти асосии озуќаворї мебошад;
♦ наќши

системаи бозорњои яклухти

озуќаворї њамчун звенои

зарурї дар занљираи «истењсолкунанда – миѐнарав - истеъмолкунанда»
дар раванди ба даст овардани таъминнокии минтаќавии озуќаворї
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муайян карда шуд, ки ин ба сифати механизми бозори расидан ба амният
ва худтаъминкунии миллии озуќаворї људо кардани онњо имконият дод.
Ањамияти амалии таҳќиќот дар он аст, ки татбиќи пешнињодњои дар
он тањияшуда

оид ба ташаккул ва танзими

бозори озуќаворї

бо

назардошти шароити муосири иќтисодї ба истифодаи оќилонаи захирањо
ва афзоиши истењсоли мањсулот, баланд бардоштани раќобатпазирии он
мусоидат хоњад кард. Тавсияњое, ки дар диссертатсия баѐн карда шудааст,
аз љониби маќомотњои идоракунии сатњњои гуногун њангоми тањияи як
ќатор барномањои рушди КАС ва амнияти озуќавории љумњурї истифода
шудаанд.
Баррасии (апробатсия) натиљањои таҳќиќот. Дастурҳои асосӣ, корҳои
амалӣ ва хулосаҳои диссертатсия

дар конфронсҳои илмию амалии

олимони ҷавони Тоҷикистон (солҳои 2013-2019), Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон (2013-2018), Донишкадаҳои Ҷумҳурии Қырғызистон (20162018) семинарҳои минтақавии Институти иқтисодиѐти кишоварзӣ (20132019) баѐн ва муҳокима шудаанд. Дастурҳои асосии диссертатсия дар 16
корҳои илмӣ ҳаҷми 5,7 ҷузъи чопӣ, бе ҳаммуаллифон, аз ин миқдор
корҳо 5-тояш аз ҷониби КОА-и Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия ва чоп
шудаст.
Муќаррароти илмї ва
гуногуни КАС-и Тољикистон

методии диссертатсия дар корхонањои
апробатсия гузаштанд ва аз љониби

маќомотњои танзими бозори озуќаворї истифода бурда мешаванд.
Тавсияњо оид ба рушди муносибатњои дохилихољагї, баланд
бардоштани самаранокии фаъолияти соњибкорї, ташаккули хадамоти
маркетингї

дар корхонањо, баланд бардоштани раќобатпазирии

истењсоли мањсулоти кишоварзї, такмилдињии робитањои интегратсионї
аз љониби як ќатор корхонањои кишоварзии љумњурї истифода бурда
мешаванд.
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Натиљањои тадќиќот аз љониби Раѐсати кишоварзї
омодасозии пешнињодњо оид ба рушди системаи бозорњои

њангоми
яклухти

озуќаворї дар љумњурї истифода шудаанд.
Муќаррароти илмии диссертатсия ва тавсияњои методї њангоми
таълими курсњои «Агроиќтисодиѐт», «Нарх ва нархгузорї» , «Назария ва
амалияи муносибатњои бозорї», «Ташкили истењсолоти кишоварзї»
истифода бурда мешаванд.
Интишори

натиљањои таҳќиќот. Аз рўи мавзўи тадќиќоти

диссертатсионї 12 кори илмї бо андозаи умумии 8,0 в.ч., аз љумла 8 кори
илмї дар нашриѐти таќризшуда аз љониби КОА-и ЉТ тавсияшуда ба
нашр расиданд.
Њаљм ва сохтори кори диссертатсионӣ . Диссертатсия аз муќаддима,
се боб, хулоса ва пешнињодњо, рўйхати адабиѐти истифодашуда иборат
аст. Њаљми умумии кор 150 сањифаи матни компютериро ташкил
медињад, дорои 19 љадвал ва 5 расм

мебошад. Рўйхати адабиѐти

истифодашуда 136 номгўйро дар бар мегирад.
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БОБИ 1. АСПЕКТЊОИ НАЗАРИЯВЇ ВА МЕТОДОЛОГИИ
ТАШАККУЛ ВА РУШДИ БОЗОРЊОИ ЯКЛУХТИ ОЗУЌАВОРЇ

1.1. Асосњои илмии ташкил ѐфтани бозорњои озуќаворї
Бозори озуќаворї дорои системаи

муносибатњои

иќтисоди

мебошад, ки дар доираи истењсолот кашонидан, нигоњдорї ва фуруши
озуќаворї бармеояд.
Қайд

кардан зарур аст, ки системаи худтанзимкунанда, ки дар

њолати рушди бефосила ќарор дорад.
Бозори озуќавориро њамчун як намуди фаъолияти хољагидорї
муайян кардан мумкин аст, ки бо истењсолот ва фурўши мањсулоти
(озӯќа) хурока алоќаманд мебошад. Мафњуми «бозори озуќаворї» на
танњо шароити фурўшро тавсиф

медињад, вале

инчунин

раванди

фурўш, ки дорои мазмуни муайяни иќтисодї ва маљмўи муносибатњои
иќтисодиро дар бар мегирад.
Мароми муносибатњои иќтисодї дар бозори озуќаворї, аз як тараф
аз зарурияти пурра кардани харољот иборат аст, аммо аз тарафи дигар
бошад ќонеъгардонидани талабот дар асоси мубодилаи эквивалентї, ки
боиси ќонуни арзиш ѐ ин, ки ќонуни асосии амал кардани бозори
озуќаворї мегардад. Ваќте, ки мањсулотњои хурокаро барои мубодила ѐ
ин, ки фурўш истењсол намуданро оѓоз карданд, бозор ба вуљуд омад ва
ин тавонист, ки муносибатњои пулию молиро байни истењсолкунандагон
ва истеъмолкунандагон ба вуљуд орад. Дар алоќамандӣ бо ин муайян
намудани бозори озуќаворї њамчун маљмўи муносибатњои иќтисодї
байни одамон оид ба хариду фурўши мањсулот, муносибати байни
талабот ба мањсулоти хӯрока ва пешнињоди онњо.
Муносибатњои иќтисодї байни талабот ва пешнињоди мањсулоти
хурока

намуди

њаќиќии

ифодаи

муносибатњои

иќтисодї

байни

харидорон ва фурушандањо мављуд аст. Аз ин љо маълум мегардад, ки
бозори мањсулоти озуќаворї доираи пешнињоди муносибатњои байни
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арзиши истеъмолкунандагони мањсулот ба њисоб меравад, ки онро
истеъмолкунанда ва арзиши онро истењсолкунанда ба њисоб мегирад.
Ин пешомадњо одатан мухолифи якдигаранд, чунки аз ду
иштирокчии муќобили бозори озуќаворї иборатанд, хоњиши гирифтани
фоидаро дар намуди шумораи иловагии мол ѐ ин ки даромад аз њисоби
љонибњои мухолиф ба даст меояд. Бинобар ин, дар бозори озуќаворї
ризоият ва компромисси манфиатњо ба вуљуд меоянд.
Моњияти бозори озуќаворї дар он аст, ки бо воситаи вай тамоми
амалњое,

ки

барои

истењсоли

мањсулоти

хурока

ба

амал

меояд,гузаронида мешавад ва ин алоќаи баръакс хеле муњим мебошад
зеро намуди мањсулоти истењсолшударо ташкил менамояд, аммо њаљми
он () шумораи зарурии

захирањои истењсолшуда ва коркардшудаи

соњаро муайян месозад.
Њангоми дида баромадани моњияти бозори озуќаворї

маълум

гардид, ки вай доираи истењсоли мањсулоти молии хурокаро ба даст
меорад, инчунин доираи истеъмолии онро ва доираи инфрасохторро, ки
муносибатњои бозорро оид ба истењсол ва фурўши мањсулоти озуќаворї
њам дастгирї ва њамидора мекунад.
Дарназар дошта мешавад, ки ќариб тамоми мањсулотњои хӯрока
(озуќа) асосан дар соњаи кишоварзї бевосита ѐ ин, ки дар дигар соњањо
истењсол карда мешавад, лекин дар асоси мањсулоти он, ки ба сифати
ашѐи хом истифода мегардад баъзе иќтисодчиѐн бозори озуќавориро
њамчун ќисми људоинопазирӣ бозори кишоварзї мешуморанд.
Дар якљоягї бо ин бозори озуќаворї

њамчун миѐнарав

байни

соњаи кишоварзї ва соњањои коркарди мањсулот ба њисоб меравад ва
инчунин
чунин

байни онњо ва истеъмолкунандагони озуќаворї. Бозоре, ки
моли асосии кишоварзиро

истењсол менамояд, ба монанди

мањсулотњои хурока, ба онњо имкон медињад, ки воситањои заруриро
барои давом додани давраи истењсолот яъне ,ки дар бозор мањсулотњои
мењнати кишоварзї ба мањсулотњои мењнати дигар соњањо мубодила
карда мешавад.
12

Бозори озуќаворї, ки аз истењсолоти табии вобастагӣ дорад, зеро
дар он сурат дорои ањамияти мустаќилият мебошад ва фаъолона ба
тамоми равандњои такрористењсол таъсир мерасонад, инчунин

ба

тамоми натиљањои љамбастї ва самаранокии онњо. Вай натанњо раванди
истењсолро њангоми мубодила, балки давраи нави истењсолро дар намуди
ќарорњои истењсолкунандагои оиди хариди воситањои истењсолот оѓоз
мегардад. Аз ин рў, бозорро њамчун раванди мубодила тасниф кардан
лозим аст, ки бо ѐрии он муносибатњои хољагидорї дар доираи
истењсолот ва истеъмолот ба тартиб дароварда мешавад.
Дар адабиѐти ватанї тавзењ додани моњияти бозор њамчун маънои
назариявї мањакњои зиѐди классификатсияи бозор вобаста аз шароити ба
вуљуд омадани он дучор меояд, ки ба он равандњое, ки дар он субъектњо
иштирок менамоянд, ворид мешаванд. Масалан аз нуќтаи назари
тавсифи муносибатњои бозор, бозори муосир ба бозори мањсулоти тайѐр
ва бозори фармоиши давлатї таќсим мешавад.
Бозори мањсулоти тайѐр дар он тавсиф меѐбад, ки дар раванди
истењсолот харидори аниќ муайян нест, аммо элементи бозор муайян ва
маълум мебошад. Истеъмолкунандагон чӣ тавре ки нарх баробар аст,
онњо низ баробаранд, ки дар раванди хариду фурўш зоњир мегардад.
Њамаи ин пурра ба бозори озуќаворї низ таалуќ дорад.
Бозори махсуси фармоиши давлатї низ мављуд мебошад, саъю
кушиши

истењсолкунандагонро

тавсиф

медињад,

ки

портфели

фамоишњои даромаднокро бо маќсади гирифтани даромад дар асоси
бањисоб гирифтани ќонунњои бозор ва манфиатњои моддии худро
ташкил менамоянд. Чунин намуди бозор барои тавсифи бозори
озуќаворї ќобили ќабул аст, ғайр аз оне, ки вазифањои стратегиро оиди
таъмин намудани ањолии мамлакат бо мањсулотњои хурокаи сифатнок ва
комилан пурра ба ўњда мегиранд.
Фармоиш метавонад миѐни раќобат ва муборизаи раќибии
корхонањо барои фармоиши ќабул мегардад. Дар ин љо саъю кушиши ду
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тараф барои роњу усулњои боз њам босамари на танњо ташкилотњо ва пур
кардани бозор бо мањсулотњои хӯрока ва истењсоли онњо.
Барои корхонањои фармоиши давлатї ин кафолати фурўш ва
гирифтани даромад, сармоягузорињои иловагї, њалли масъалањои
захирањои мењнатї ва имкониятњои ба даст овардани сатњи сифати нави
истењсолот, ки асосан барои озуќаворї хеле муњим мебошад.
Рафтору кирдори субъектњои бозор ва ташкил кардани нарх барои
мањсулоти тайѐр дар бозор ва њам дар бозори фармоишњо аз рўи ќонуни
талабот ва пешнињод ба танзим дароварда мешавад. Аз ин рў, ду
номгузоришудаи намуди сохтори бозор, ки асосан аз якдигар фарќ
мекунанд, аммо асоси умумї доранд.
Дар бозори мањсулоти тайѐр муносибатњои иќтисодї байни
истењсолкунандагон ва истеъмолкунандагон баъди истењсолот барќарор
карда мешавад, лекин бозори фармоишњо бошад њамчун системаи
муносибатњои иќтисодї пеш аз истењсолот гузошта мешавад.
Ѓайр аз ин, наќши бозори фармоишњоро донистан он ќадар муњим
нест, зеро барои иљрои фармоиш муњлати муайян талаб карда мешавад,
ки дар он метавонад, ягон воќеае рўй дињад, ки ин метавонад
фоиданокии лоињаро кам намоед (таѓйирѐбии - бозор, нархњо,
пайдошавии раќибони хавфнок ва дигар).
Бинобар њамин њагоми бастани шартномањо чунин эњтимолиятњо
бояд ба назар гирифта шаванд. Бозори фармоишњо ва мањсулоти тайѐр
бо њамдигар зич амал мекунанд. Дар амал як ва ѐ њамон истењсолкунанда
мањсулоти худро ќисман дар бозори фармоишњо ва њам дар бозори
мањсулоти тайѐр ба фурўш мебароранд. Аз ин рў, њаракати ќисми асосии
озуќаворї аз истеъмолкунандагон бо муносибатњои бозории њар ду
намуди бозор вобастагї дорад.
Истењсолкунандагони кишоварзї аз рўи фармоиши соњаи савдо кор
менамоянд, лекин кори савдо бошад, мањсулотро ба ањолї пешакї бе
фармоиш ба фурўш намебарорад. Бо ѐрии фармоиши давлатї давлат
натанњо корхонаро бо кор таъмин менамояд, балки фаъолияти онњоро
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низ ба танзим дароварда, њаљм ва сохтори пешнињоди молро муайян
месозад.
Бозори

фармоишњои мустаќими истеъмолкунандагон њамчун

бозори мањсулоти тайѐр баробар бошад ва аз рўи муносибатњои байни
субъектњои уфуќї тавсиф карда мешавад. Дар ташкил намудани ин
муносибатњо иштироки мустаќими давлатро ќабул намекунанд.
Наќши он ѓайримустаќим буда, бо ѐрии андозњо, ќарзњо,
дотатсияњо ва дигар фишангњои таъсиркунанда ифода мегардад.
Доираи

мубодилаи

мањсулот

аз

рўи

директивї,

суроѓавї,

фармоиши давлатї истењсолшуда, муносибатњои бозориро танњо аз
ќонуни будани он хотиррасон менамояд ва бинобар њамин барои ташкил
кардани бозори ботил (дуруѓ) мусоидат менамояд.
Ќонунњои бозор равандњои љо ба љо кунии фармоишњоро ба тартиб
дароварда наметавонад, новобаста аз он, ки онњо танњо аз манфиатњои
давлат бе бањисобгирии манфиатњои моддии истењсолкунандагон бар
меояд. Дар он њолат фармоишњои давлатї метавонад, дорои шароитњои
аввалини имтиѐзнок бошад ва дар асоси мусобиќа љой карда шудаанд,
инчунин ташкил кардани бозорњои њаќиќии фармоишњои давлатї аз рўи
талаботњои ќонунии арзиш мувофиќ карда шудаанд.
Моњият ва ањамияти бозори озуќаворї бо воситаи вазифањои он
ошкор мегардад. Ба вазифањои асосии бозори озуќаворї инњо дохил
мешаванд:
1)

Пурра таъмин кардани талаботи ќобили пардохт намудани

ањолї бо мањсулотњои баландсифати хӯрока ва намудњои гуногуни он;
2)

Ќисмати умумии мањсулоти љамъиятї барои истеъмоли

шахсият, ки пардохти харољотњои мењнати љамъиятиро барои истењсоли
он ва гардиши он имконият медињад. Дар рафти иљрои ин вазифа
бевосита фурўши мањсулоти озуќаворї ба амал меояд, захирањои пулї
барои даврањои нави истењсолот ворид мегарданд ва барои васеъ
кардани такрористењсол захирањо ба вуљуд оварда мешаванд;
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3)

Ташкил кардани намудњо ва сифати мањсулот, ки ќобилияти

пардохти талаботи истеъмолкунандагонро барои мањсулоти хӯрока бо
таври њадди аќал пурра таъмин менамояд.
Тањлили талаботи аниќ ва даќиќи ањолї ва пешнињоди мањсулот ба
корхонањо имкон медињад, ки дар оянда ба роњ мондани муносибатњои
байни њамдигарии ташкил намудани параметрњои сифатї ва миќдории
истењсоли озуќаворї, ки баробарии байни ин ду элементи муњими
бозорро дастгирї менамояд, ташкил дињад;
4)

Њавасмандкунии

рушди

истењсолот,

ваќте,

ки

савдо

манфиатњои истеъмолкунандагонро тасвир менамояд ва муносибати
баръаксро истифода мебарад ва истењсолотро маљбур месозад, ки таъйир
ѐбад ва ба талаботи таъйирѐфта мувофиќ карда шавад;
5)

Бинобар њамин, вазифањои асосии бозор

муносибатњои

байни тамоми даврањои такрористењсолро, ки дар он савдо

ќисми

таркибии раванди такрористењсол њамчун давраи таќсимот ва мубодила
ба њисоб меравад. Ѓайр аз асосињо, бозор боз як ќатор вазифањои
ѐридињандаро низ иљро мекунад ба монанди анборкунї, нигоњдорї,
боркашонї, коркард ва аз нав коркарди ашѐ, вазифањои иттилоотїмотиватсионї, ки ахбороти иќтисодиро ба вуљуд меоранд ва дар асоси
тадќиќотњои маркетинги асоснок шудаанд ва аз љињати иќтисодї
баробариро байни талабот ва пешнињод ба даст меоранд.
Барои баланд бардоштани самаранокии равандњо, ки њангоми иљрои
вазифањои бозор ба амал меоянд, инфрасохтор мављуд мебошад. Вай
барои бозор хизматрасонињои бонкњои тиљоратї

ва ташкилотњои

молиявї, биржањо, системањои андоз, муассисањои суѓуртавї, таблиѓотї
ва

агентњои

иттилоотї,

палатањои

савдо,

ташкилотњои

сањњомї,корхонањое, ки бо савдои яклухт ва чакана машѓуланд,
ярмаркањо, намоишгоњњо, ширкатњои аудиторї ва ѓайрањоро истифода
менамоянд. Ѓайр аз ин инфрасохтори бозор вазифаи назорати сифати
мањсулотро њамчун аз мањакњои асосии раќобатпазирии он иљро
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менамояд. Дар мувофиќат бо иљрои вазифањои бозори озуќаворї аз рўи
хусусиятњои гуногун ташкил карда мешавад. Аз рўи хусусиятњои њудуди
бозорњо бозори љањонї, бозорњои байни давлатњо таъсис ѐфта (ЕС, СНГ)
бозорњои дохилии давлатї људо карда мешаванд. Дар доираи бозорњои
дохилї бозорњои мањаллї, ноњиявї ва умумимиллї фарќ карда
мешаванд. Аз рўи сатњи таъминоти бозорњои мамлакатро ба бозорњои
воридотии озуќаворї ва бозорњои содиротии озуќаворї људо мекунанд.
Аз рўи шаклњо

ва даврањои њаракати мол дар доираи муомилот ва

макони ба амал омадани шартномаи хариду фурўш бозорњоро ба бозори
яклухти озуќаворї ва бозори чаканаи озуќаворї таќсим мекунанд.
Хусусиятњои иќтисодии бозор, ки љои асосиро ишѓол менамояд ин
њаљм ва сохтори даромадњо ба њар як нафар одам ва оила мебошад.
Интихоби молњо бояд ба ќобилияти харидории категорияњои гуногуни
истеъмолкунандагон бояд ба њисоб гирифта шавад, аз љумла истењсоли
молњо на танњо барои сарватмандон балки барои одамоне, ки даромади
дараљаи миѐна ва паст дорад.
Дар чунин њолат истењсолкунанда аз як тараф даромадро аз њисоби
васеъкунии сегменти бозор зиѐд намуда, аз тарафи дигар бо њаљми
фурўш ва бо ин нуфузи иљтимоии худро дар бозори молњои озуќаворї
мустањкам менамояд.
Классифатсияи минбаъдаро метавон аз рўи мўњлати истифодабарї ва
нигоњдории молњо (бозори молњои нигоњдориашон давомдор ва молњои
зуд вайроншаванда); аз рўи хусусияти мањсулотї (ѓалладонагї, гуштї,
ширї, картошка ва дигар бозорњои мањсулотї) гузаронид. Муњимияти
таќсимоти бозор аз рўи мањакњои (критерия) дар боло гуфташуда дар
имкониятњои пешнињоди хусусиятњои ташкилотњо, ки муносибатњои
бозорї доранд, асос ѐфтааст.
Классифатсияи бозорњои озуќаворї аз рўи хусусиятњои гуногун дар
љадвали 1 оварда шудааст.
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Љадвали 1
Классифатсияи бозори озуќаворї аз рўи хусусиятњои асосї
№
1

2

3
4

5
6

Хусусиятњои асосї

Классификатсияи бозор

Ињотаи њудудї

Бозори љањонї
Бозори таъсис ѐфтаи байналхалќї (ИА,
ИДМ)
Бозори умумимиллї (давлатї)
Бозорњои ноњиявї
Бозорњои мањаллї
Дараљаи таъминоти озуќаворї
Бозори мамлакатњо-содироткунандагони ашѐ
ва озуќаворї.
Бозори
мамлакатњо-воридоткунандагони
ашѐ ва озуќаворї.
Шакл ва даврањои њаракати Бозори яклухт
молњо
Бозори чакана
Сатњ ва сохтори даромадњо Бозори мамлакатњои бо дараљаи пасти
барои 1 нафар
даромад. Бозори мамлакатњои бо дараљаи
миѐна даромад. Бозори мамлакатњои бо
дараљаи баланди даромад.
Мўњлати нигоњдорї ва фурўши Бозори молњои нигоњдориашон давомдор.
молњо
Бозорї молњои зудвайроншаванда.
Хусусияти мањсулот
Бозори ѓалладона.
Бозори картошка.
Бозори меваю сабзавот.
Бозори шакар.
Бозори гўшт ва мањсулоти гўштї.
Бозори равѓани растанї.
Бозори моњї ва мањсулоти моњигї ва
ѓайрањо.

1.2. Критерияи ташаккул ѐфтани бозорњои озуќаворї, асосњои иќтисодї
ва њуќуќии амалкунии онњо
Њолати бехатарии озуќавории давлат асосан дар захираи ѓалла
бањогузорї карда мешавад, ки барои нигоњдорї то њосили соли оянда
гузошта шудааст ва инчунин аз руи њаљми истењсоли он ба њар як нафар
ањолї ба њисоб гирифта шудааст. Дараљаи таъминот њамон ваќт бехатар
ба њисоб меравад, дар њолате, ки захирањо барои нигоњдорї барои
истеъмоли ѓалла на кам аз 17% бояд бошад. Динамикаи захирањо аз
таносуби истењсол ва истеъмол дарак медињад. Пастшавии сатњи
љањонии захирањо то дигаргуншавии ќатъї
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маънои онро

дорад, ки

бехатарии љањонї устувор нест, вай дар мадди баландшавии нархи ѓалла
ќарор дорад.
Дар асоси принсипњо ва методњое, ки барои таъминоти озуќаворӣ
гузошта шудааст, инчунин мављудияти захирањои ѓалла ва истењсоли
он ба њисоби миѐна ба њар як нафар ќайд кардан лозим аст, ки онњо
танњо барои таъмини бехатарї дар сатњи баланди глобалї ва байни
давлати басанда мебошад. Пас сатњњои дигари бозор, яъне бозорњои
миллї, ноњиявї, мањаллї ва гуруњњои

иљтимоии ањолї ва гуруњњои

оилавї, яъне ин нишондодњо ба ќадри кифоя нестанд.
Барои бањодињии њолат ва њудудњои бехатарии озуќаворї дар
сатњи давлатї ва дохили давлатї методњои хеле муҳим ќобили ќабул
гардидааст, ки асоси онњоро принсипњои ба ќадри кифоя ва баробар
расидани хӯрока, меъѐрњои физиологии ба њисоб гирифташудаи хурокаи
ањолӣ, сину соли онњо, касбу њунар, љои истиќомат ва хусусиятњои миллї
ба назар гирифта мешаванд. Арзиши умумии энергетикии мањсулоти
хӯрокаро дар намуди муодила ифода кардан мумкин аст.
G=m *x*g
Ки дар ин љо : G- арзиши энергетикии мањсулот ;
m - миќдори бисьѐри мањсулот;
g - арзиши энергетикии мањсулот.
Барои арзиши бехатарии озуќавории мамлакат, ѐ ин ки ноњияњои
алоњида инњо зарур мебошанд:
1.Муайян кардани номгўи мањсулотњо ва тасвири сохтори
ратсионии хӯрока барои гуруњњои асосии ањолї. Миќдори мањсулотњо
бояд њадди аќал бошанд, ки то 80 % талаботи ањолиро бо хурокањои
серѓизо ва асосї таъмин карда тавонад.
Барои Тољикистон ба сифати чунин маљмўи намудњои озуќаворї
ба монанди мањсулотњои нонї ва нон, картошка, сабзавот, мевагињо,
равѓани растанї, гўшт, мањсулотњои гўштї, шир, мањсулотњои ширї ва
тухмро дида баромадан мумкин аст. Ин мањсулотњо тахминан то 90%
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метавонад, ањолиро бо хӯрокањои ѓизодор ва то 85 % бо хӯрокањои асосї
таъмин намоянд.
2. Муайян кардани параметрњои база ѐ ин ки њаљми истеъмоли њар
як нафар ањолї аз рўи њар як намуди мањсулоти хӯрока.
3. Муайян кардани нишондињандањои сифатї ва мањсулотњои
озуќаворї мувофиќи талаботњои бехатарї аз руи њар як намуди
мањсулотњои радиактивї, ѐ ин ки дигар намудњои барои саломатї
зараровар.
Аз ин рў, мањак (критерия) - и таъмин намудани бехатарии
озуќавории мамлакат сатњи ќонеъгардонии талаботи физиологии ањолї
бо мањсулотњои босифат ва мањсулотњои бехатари хӯрока ва инчунин аз
љињати иќтисодї ва љисмонї дастрас будани онњо барои табаќањои
гуногуни ањолї мебошад.
Таъминоти озуќавории мамлакат аз рўи захирањои худї, њаљми
таъминоти воридотњо, сатњ ва суръати рушди соњањои КАС њаљми
захирањои стратегї ва фаврии озуќаворї ва умуман мустањкамии
комплекси озуќаворї муайян карда мешавад.
Баланси захирањои озуќаворї, ки барои таъминоти бехатарии
озуќавории мамлакат ва содироти оптималї басандааст. Бинобар њамин
аз руи воњиди энергетикї аз руи самтњои ташкил ѐфтани онњо, бояд дар
як мавзеъи муайян ќарор дошта бошад:
-истењсоли худї барои маќсадњои озуќаворї -80-85 %;
-воридот-15-20 %;
-содирот-15-20 %.
Захирањои ашѐи хом ва озуќаворї, барои худтаъминкунии
мамлакат аз рўи бањисобгирии истеъмоли мањсулотњои бо меъѐри тиббї
муайянгардида ва нигоњ доштани мањсулотњои содиротӣ дар доираи
аграрї басанда мебошад. Аз ин рў, талаб карда мешавад, ки њаљми
истењсолот зиѐд карда шавад ва барои баланд бардоштани сатњи
зиндагии ањолї таѓйиротњо гузаронида шавад.
20

Бинобар њамин њангоми иљро гардидани ин масъалањо дар солњои
наздик шубњаовар ба назар мерасад ва барои њамин баробарии умумии
бозори дохилаи озуќаворї, ки ба талаботи меъѐрї мувофиќ аст, яъне
њангоми баланд будани сатњї бехатарї бояд ба сифати стратегї ќабул
карда шавад.
Њангоми ба назар гирифтани њолати бўњрони иќтисодї ва инчунин
дараљаи паст будани даромади ањолї, маниторинги бехатарии озуќаворї
лозим меояд, ки аз руи сатњи миѐна ва њадди аќал гузаронида шавад.
Дар хусусиятњои сатњи минималии хурокаи ањолї аз руи миќдор ва
намуди озуќаворї, ки таркибаш аз кадом моддањои фоидаовар таркиб
ѐфтааст ва арзѐбї аз руи басандагии энергетикї метавонад, дар маљмўъ
истифода шавад, ки њангоми бањисобгирии сабади истеъмолї ќабул
гардидааст.
Њалли масъалањои озуќаворї даврањои ба вуљуд омадани онро
тасмим мегирад. Даврањои њалли масъалањои озуќавориро ба се ќисм
људо менамоянд.
Давраи якум ба амал омадани меъѐрњои фавќуллода оиди бартараф
кардани камшавии истењсолот, пардохти ќарзњо, таъмин кардани
молистењсолкунандагони кишоварзї бо техника, бо нурињои минералї
ва воситањои муњофизати растанињо, бо сузишворї ва равѓанњои
молиданї ва дигар маводњо. Дар ин давра њолати стратегии сиѐсати
аграриро инкишоф додан зарур мебошад, инчунин ташкил кардани
актњои меъѐрї- њуќуќї, ки амал кардани корхонањои тамоми шаклњои
моликият доштаро ба танзим медарорад.
Давраи дуюм њолати устуворшавиро дар соњаи кишоварзї дар
назар дорад, инчунин ташкил кардани инфрасохтори бозор, иваз
кардани

маъмурияти

идоракунии

иќтисодї,

ба

амал

овардани

муносибатњои байни њамдигарии сектори аграрї бо дигар соњањои халќ
ва ба вуљуд овардани шароитњои иќтисодї барои рушди иљтимоии дењот.
Давраи сеюм рушди истењсолоти мањсулоти кишоварзиро дар асоси
истифодаи воситањои технологияи навтарин, њал намудани масъалањои
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озуќаворї ва ба даст овардани сатњи оптималї дар фаъолияти
иќтисодиѐти беруна.
Њар кадоме аз ин даврањо, ки самтњои ташкил кардани захирањои
озуќавориро ба вуљуд меоранд, аз инњо вобаста мебошад:
- молистењсолкунандагон мањсулоти худро аз даромади иќтисодї
гузашт карда, ба фуруш мебароранд;
- њукумат ва органњои мањаллї, иљрокунандагони ин вазифа њаљми
харидро барои эњтиѐљоти давлатї муайян мекунанд, хариди мањсулотро
аз руи шартнома ва аз руи нархњо кафолат медињанд, ки ин гирифтани
фоизи даромадро таъмин менамояд.
Таъминоти озуќаворї дар даврањои гуногун њалли масъалањоро аз
бањисобгирии гуруњбандии онњо аз руи дараљаи истеъмол барои
мањсулотњои муњими хӯрока барои гуруњњои иљтимоии ањолї таслим
гирифтааст.
Сатњи таъминоти озуќавориро ба инњо људо кардан мумкин аст:
- якум сатњи таъминот, истеъмоли хурока бояд ба њисоби миѐнаи
шабонарузї ба њар сари ањолї 1800-2300 ккал рост меояд, ки барои
бартараф кардани гуруснагї ин басанда аст ва ба вуљуд овардани
шароитњои такрористењсоли оддии ањолї;
- сатњи дуюм њангоми шабонарўзї истеъмол намудани хӯрока ба
њар сари ањолї дар њаљми 2300-2800 ккал тавсиф шудааст, ки њангоми ба
даст овардани чунин њаљми захирањои озуќаворї метавонад, ки
гуруснагї аз байн рафта, афзоиши устувории ањолї таъмин мегардад;
- сатњи сеюм истеъмоли шабонарўзии миѐнаи њар як одам ба 28003000 ккал рост меояд. Ин маънои онро дорад, ки захирањои озуќаворї
барои ќонеъ гардонидани талаботи бардавом басанда аст, новобаста аз
оне, ки истеъмоли хӯрока аз руи элементњои он ва ратсиони хӯрока
баробар нест;
- сатњи чорум, ки истеъмол таќрибан 3300-3500 ккал дар як
шабонарӯз ба њар сари ањолї рост меояд, яъне бояд мањсулотњои хӯрока
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аз руи сафедањо, витаминњо ва дигар компонентњои лозима њатман
баробар бояд бошад;
- ба талаботњои сатњи панљум меъѐри миѐнаи мањсулот ба њар як
нафар на танњо баробар бошад, балки мањсулотњо аз љињати экологї
бояд тару тоза бошанд;
-

сатњи шашум онро дар назар дорад, ки истеъмоли хӯрока

баробар бошад, на танњо ба њисоби миѐна аз љињати экологї тару тоза ба
њар як нафар, балки тамоми гурўњњои иљтимої бояд пурра

таъмин

бошанд;
- сатњи њафтуми таъмини озуќаворї дар он тавсиф мегардад, ки он
сохтори мањсулотњои хӯрокаро барои такмил додани табиати инсон
имкон медињад, фаъолияти њаѐти фаъоли инсонро дароз намояд, асос
ѐфтааст.
Њангоми арзѐби кардани бехатарии озуќаворї дар мамлакат
солњои охир хулоса баровардан мумкин аст, ки он дар доираи «норасої
ќарор дорад, на ин ки дар «дигаргуншавии ќатъї. Масъалаи озуќаворї
чун пештара яке аз масъалањои хеле мураккаб боќї мемонад, барои
њалли ин масъала таслим гирифтани баъзе чорањо дар назар аст, ба
монанди ба тартиб даровардани таъминоти самараноки давлатї барои
рушди КАС њамчун сарчашмаи асосии ташкил кардани фонди озуќаворї
мебошад.
Аз назар гузаронидани бозор њамчун объекти танзимкунанда
лозим аст, ки таркиби он объект дониста шавад. Шарти њатмии
идоракунии бозор, ки таркиби онро муайян мекунад, ин мубодилаи мол
ва хизматрасонињо мебошад. Барои он ки мубодила ба амал ояд, бояд
баъзе шартњоро риоя намуд:
- тарафњое, ки дар мубодила иштирок доранд , чи тавре ки маълум
аст бояд аќалан ду харидор ва ду фурушанда бошад;
- њар кадоме аз ин тарафњо бояд тавре љобаљо карда шаванд, ки яке
дигареро ба худ љалб намояд;
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- њар кадоме аз ин тарафњо бояд ќобилияти ба амал овардани
робитаи моли худро дошта бошанд;
- њар кадоме аз тарафњо бояд расонидани моли худро амалї
намояд;
- њар кадоме аз тарафњо бояд њангоми ќабул, ѐ ин ки ќатъ
гардидани пешнињоди тарафи дигар бояд озодона бошад;
- њар кадоме аз тарафњо бояд њангоми кор гирифтан бо тарафи
дигар мувофиќи маќсад ќатъї бошад;
- њар кадоме аз тарафњо бояд хоњиши бо дигар тараф кор карданро
дошта бошад.
Мубодила дар барќароршавии худ се давраро аз сар гузаронидааст:
- худтаъминкунї (бе мубодила)
- ѓайримарказї (мубодила)
- мубодилаи марказонидашуда (мубодила бо воситаи бозор).
Дар ташкили самараноки бозори амалкунанда бояд шароитњои
муайян ташкил карда шавад, ки дар доираи муомилот дида мешавад ва
инчунин дар доираи истењсолот ва идоракунї низ бояд чунин бошад.
Дар доираи муомилот – ин пеш аз њама ташкил кардани
имкониятњои баробар барои ташкил кардан ва истифодаи инфрасохтори
бозор мебошад.
Дар доираи истењсолот - ин ташкил кардани шароитњо барои
соњибкории озод.
Дар доираи идоракунї- ин мављудияти актњои меъѐрї –њуќуќї, ки
муносибатњоро чӣ тавре дар доираи истењсолот ба танзим медароранд,
дар доираи муомилот низ чунин ба назар мерасад.
Асоси фаъолияти бозори яклухт аз руи интихоби шаклњои ташкилї
– њуќуќї муќқарар мегардад, ки аз он принсипњои ташкил ѐфтани сармоя
ва натиљањои фаъолияти хољагидории он вобастагї дорад. Таљрибаи
амал кардани бозорњои яклухт дар мамлакатњои хориљӣ аз он шањодат
медињад, ки шаклњои ташкилию њуќуќии амал кардани онњо метавонад,
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гуногун бошад: яъне давлатї, кооперативї, сањмдорї, хусусї ва
мунисипалї.
Интихоби шаклњои ташкилї-њуќуќї амал кардани бозорњо аз
шаклњои моликият, њайати муассисон вобастагї дорад ва бояд њолати
муайяни иљтимої – иќтисодии бозорро ба њисоб гирифтан лозим,
инчунин њолати молиявии мањалро бояд ба назар гирифт.
Чӣ тавре, ки таљрибаи хориљї нишон медињад, бозорњои калони
миллї ва байналхалќї одатан ѐ давлатї мешаванд, ѐ ин ки сањомї, яъне
ваќте ки њиссаи асосии сањмия ба давлат таалуќ дорад. Бозорњои
мањаллї, ноњиявї метавонанд њамчун мунисипиалї бошанд, ба монанди
њам кооперативї, сањомї ва хусусї.
Бартарият

дар

шакли

моликияти

ташкилї-њуќуќии

нишон

додашуда аз муносибатњои молумулки вобастагї дорад. Дар фарќият аз
муносибатњои гуногунии шарикї ва кооперативї љамъияти сањомї аз
рўи ўњдадорињои молумулкии сањмдорон љавобгар нест. Њангоми
баромадан аз љамъият сањмдор метавонад, танњо пакети сањмияњои
худро ба фуруш барорад, ки он дар фаъолияти молиявии бозорњои
озуќавории яклухт инъикос нашудааст. Барои мустањкам кардани
њолатимолиявии худ љамъияти сањомї метавонад, сањмияи иловагии
худро ба вуљуд орад, яъне барориши ќоѓазњои ќимматнокро ба роњ
монад.
Дар вобастагї аз дараљаи консентратсия ва махсусгардонии
истењсолот, њаљми гардиши мол , шаклњои ташкилию њуќуќии моликияти
корхонањо, муассисони бозорњои яклухти озуќаворї метавонад чунин
бошад: комбинатњои агросаноатї, комбинатњои мањсулоти гуштї,
корхонањои холдингї, корхонањои махсусгардонидашудаи наќлиѐтї,
корхонањои кишоварзї, шўъбањои бонкї, кооператсияи истењсолї,
хољагињои

дењќонї,

иттињодияњои

хољагињои

ѐрирасони

шахсї,

корхонањои савдои чакана, корхонањои хӯрокабарорї, дигар шахсони
њуќуќї ва физикї.
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Аз руи таљрибаи хориљї амал кардани бозорњои яклухти озуќаворї
дар Фаронса, Испания, Ҷопон ва дигар мамлакатњо нишон дод, ки бояд
на кам аз 51%-и сањмияњо ба давлат таалуќ дошта бошад. Пасандозњои
гузоштаи онњо ба сармояи оинномавї метавонад њамчун њуќуќ барои
истифодаи замин, бино, воситањои алоќа ва дигарњо пешнињод гардад.
Дар ин њолат органњои идоракунандаи давлатї, нигоњ доштани
њуќуќи молумулки ба заминро имкон дињад, инчунин имконияти
истифода намудани воситањои дар ихтиѐр доштаи он,

ки барои

манфиати ноњияи худ ва истеъмолкунандагони мањсулот , ки дар бозори
яклухти озуќаворї ба фуруш бароварда мешавад, дар ихтиѐр дорад
молистењсолкунандагони кишоварзї.
Фаъолияти бозорњои яклухт дар тамоми мамлакатњо њамчун ќоида,
бо ќонуни махсус, ки дар он ќоидањои ташкил, тартиботи бастани
шартномањо, рељаи корї, статуси њуќуќи муќарар гардидааст, ба танзим
дароварда шудааст. Ќонунњо дар бораи бозорњои яклухт

ваќт-ваќт

вобаста аз таѓйирѐбии шароитњо дар доираи истењсолот ва фурӯши
мањсулот таљдид мегардад.
Њангоми ташкили системањои бозорњои яклухт

дар Ҷумњурии

Тољикистон њамчун таљрибаи мамлакатњои хориљї, чӣ тавре, ки дар
шароитњои дохилї гузошта шудаанд, ба њисоб гирифтан хеле муњим
мебошад.
Дастгирии давлатї метавонад дар шакли ќарзњои имтиѐзнок ифода
ѐбад, ки ба бозорњои яклухт зери маблаѓгузорињои сармоявии маќсаднок
пешнињод мегардад:
- дар намуди имтиѐз дар андозбандї (масалан озодшавии бозор ва
мизољони он аз андоз ба арзиши иловашуда);
- шартњои имтиѐз аз руи пардохти ќитъаи замин, ки зери бозори
яклухт истифода мешаванд ва ѓайрањо.
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Дар мамлакатњои

Ғарб амал кардани истењсолоти кишоварзї ва

бозорњои миллии озуќаворї зери системаи танзими давлатї , субсидияњо
ва мањдудияти савдои беруна асос ѐфтааст.
Хусусияти субсидия аз сатњи рушди иќтисодии мамлакатњо
вобастагї дорад. Мамлакатњое, ки дар он љо сатњи пасти мањсулнокї
дида мешавад, субсидияњои асосиро арзонтар кардани воситањои
истењсолот

равона

месозанд,

аммо

он

мамлакатњои

рушдѐфта

субсидияњоро барои дастгирии даромадњо ва барои гузаронидани
чорањои

хусусияти

экологї

дошта,

нигаронида

шудааст.

Дар

мамлакатњои тарақќиѐфта бошад субсидияњо барои истифодаи нурињо
равона гардидааст, аммо дар мамлакатњои тарақќикарда, масалан дар
Голандия андозе мављуд аст, барои истифодаи нурї , яъне барои мањдуд
кардани меъѐри истифодаи онњо аз руи ба њисоб гирифтани талаботњои
экологї мебошад.
Бинобар њамин зери танзими давлатї системањои чорањо фањмида
мешавад, ки онњо ба нуфузи давлатї равона гардидааст, аммо органњои
марказї ва мањаллии он дар асоси параметрњои бозор амал мекунанд,
яъне: талабот ва пешнињод, шароитњои фуруш, нарх ва сифати мањсулот,
инфрасохтор. Вазифаи муњими танзими давлатї – ин дастгирии
баробари њаљми истењсолот ва истифодаи мањсулот, њавасмандгардонии
истењсолот бо норасої ва мањсулоти нав ва боз доштани намудњои он, ки
љои худро дар аз нав истењсол карданро доранд.
Дар бисѐр мамлакатњои аз љињати иќтисодї тараќқиѐфта, ки
иќтисодиѐт

дар

асоси

механизми

бозор,

арзиши

мањсулоти

истењсолшуда, ки бо маблаѓгузорињои шаклњои гуногуни бюджет ва
дигар намудњои пардохтњои молиявии давлатї дар сохтори аграрии
иќтисодї гузаронида мешавад, рушд меѐбад. Дар ин марњила ҳолати
давлат ба ин доираи иќтисодиѐт гуногун аст. Дар баъзе аз инњо давлат
мањсулоти кишоварзиро њам мефурушад ва њам мехарад, сатњи нархро
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муайян месозад, нархњо ва њаљми воридоти молњои озуќавориро назорат
мекунад.
Масалан, дар Ҷопон бољу хирољи воридот на онќадар бисѐр аст
(барои ѓалла- 5,3 %, гушт-16,9 %, мањсулоти гуштї-16,1 %, мањсулоти
ширї-26,5 %), лекин аз њисоби дигар элементњои савдои беруна барои
кашонидани воридоти озуќаворї њам мушкилї доранд ва њам мањдуд
мебошад. Инчунин барои биринљ низ гумрук дар њаљми 15% муайян
шудааст, лекин савдои яклухти биринљ зери тањти монополияи давлат
мебошад, лекин воридоти биринљ дар мамлакат ќатъиян манъ аст.
Њукумати Љопон сиѐсати ќатъї барои даровардани мањсулоти озуќаворї
мегузаронад. Мувофиќи ќонун оиди назорати озуќаворї, Њукумати
Љопон нархњо ва савдои биринљ, гандум ва љавро ба танзим медарорад.
Давлат њам мехарад ва њам биринљро мефурӯшад (аз руи нархњои
байналхалќї ќариб 6-8 маротиба зиѐд). Нархи биринљро њукумат аз руи
тавсияи

советњо оиди нарх муќарар менамояд. Шўъбаи Љопон оиди

озуќаворї, ки ќисми вазорати кишоварзї, љангалпарварї ва хољагии
моњипарварї мебошад, дорои њуќуќи монополї буда, њуќуќи муайян
кардани њаљми воридоти ѓалладонаро муайян месозад. Дар он ваќт дар
Австралия ва Зеландияи Нав низ наќши давлат њангоми танзими нархи
мањсулот наќши муњимро мебозад. Инчунин дар Австралия њукумат ба
хољагињои фермерї субсидияњо пардохт менамояд, барои истеъмоли
сузишворї, инчунин ѐрии молиявї дар рушди сектори хизматрасонињо
ва корњои таҳќиќотї расонида мешавад, тахфифњои андозї кафолат дода
мешавад. Бо воситаи тарифњо давлат «рељаи мусоид - ро барои
истењсолоти мањаллии биринљ, шакар, мањсулотњои ширї ва як ќатор
мањсулотњои дигар ба вуљуд меорад.
Таљрибаи

мамлакатњои

хориљї

нишон

дод,

ки

меъѐрњои

танзимкунандаи давлатї тамоми роњњои таќсимкунии мањсулотњои
зудвайроншавандаро љалб менамояд, лекин бозори яклухт, њамчун
системаи таъминкунанда ба давлат имкон медињад , ки сиѐсати паињамро
оиди дастгирии муносибатњои тамоми субъектњо њамчун занљираи
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таќсимкунанда гузаронад. Дар ин хусус, роњњо барои ба вуљуд овардани
молњои зарурӣ бояд њавасмандкунї ва љорї кардани технологияи
пешќадам дар савдо, ки барои кам кардани гардиши харољотњо равона
гардидааст, ба роњ монда шавад, инчунин зиѐд кардани даромаднокии
фаъолияти хољагидории њар як звенои озуќаворї ба назар мерасад.
Барои самаранок амал кардани звеноњои

занљираи озуќаворї

лозим меояд, ки тамоми захирањои баландшавии самаранокиро зоњир
намоем, ва пеш аз њама бояд сабабњоро муайян кард, яъне кадом
мањсулот таъминоти озуќавории ањолии мамлакатро љалбкунанда аст,
пеш аз њама дар фаъолияти КАС .
Наќши муњимро дар сарнагуншавии умумии сектори аграрии
иќтисодї, дар шиддатгирии анархия дар бозори озуќаворї аз даст
рафтани идоракунї иљро кард, њам дар истењсолот ва њам дар муомилот.
Мувофиќ ба КАС ва каму беш таъминоти озуќавориро дар мамлакат
ќайд кардан мумкин аст: яъне сустшавии уњдадорињои идоракунии
Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки чун пештара барои идоракунии
њуќуќњо ва имкониятњо вай њам таљњизотњои иќтисодї ва њам фишангњои
маъмурии мувофиќат надорад. Бинобар њамин имруз вазифаи асосї дар
он аст, ки ба буњрони шадиди молиявї нигоњ накарда, бояд наќшаи
иќтисодї ва идоракунии њуќуќ ва танзими истењсолоти озуќаворї ва
бозорро кор карда баромадан лозим аст.
Асоси иќтисоди ѓайри оддиро, ки њолати буњронии истењсолоти
аграрї инъикос менамояд, инњо ба шумор мераванд:
- ташкили бозори танзимнашаванда;
- тезу тунд ќатъшавии муносибатњои гузошташуда;
- бесамар будани корхонањои ѓайрирасмии аграрї ;
- диспаритети нархњо ба ашѐи хоми кишоварзї ва мањсулоти
саноатї, ашѐ ва озуќаворї (аз сабаби дарњол камшавии даромадњои
шумораи асосии ањолї ва молњои воридотї, ки аз тарафи давлат суст
назорат

карда

мешаванд,

зиддиинњисории
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фондњои

истењсолї,

корхонањои хизматрасонї, тайѐркунанда, коркунанда ва корхонањои ба
савдо машѓулбуда);
-набудани

дастгирии

муносиби

давлатї

ба

молистењсолкунандагони кишоварзї;
- аз нав нарх гузоштан ба имкониятњои зуд мувофиќкунии шумораи
зиѐди ањолии дењот ба шароити бозор;
- ќатъшавии њиссаи КАС дар ќисми харољотии буљет;
- дастнорасии захирањои ќарзї барои молистењсолкунандагони
зиѐди кишоварзї;
- истифодаи сусти фишангњои ќарзї-молиявї ва омилњо;
- набудани механизмњои барќароркунандаи талафѐбињо аз офатњои
табииї ва номусоидии шароитњои табииї-иќлимї .
Дар натиља њољагии аграрӣ, ки бехатарии озуќавориро бояд
таъмин намояд, дар пайроњаи таќдир гузошта шуд, аммо таъминоти
ањолї бо озуќаворї як мушкилие шуд.
Чӣ тавре, ки таљрибаи љањонї шањодат медињад, хољагии бозори
имруза бе танзими фаъоли наќши давлатбуда наметавонад. Дар
Љумњурии Тољикистон аз давраи ба вуљуд омадани ислоњот, дастгирии
иќтисодї аз тарафи давлат дар соњаи кишоварзї меафзоянд. Лекин ин
имконият намедињад, ки талаботи истењсолоти кишоварзиро ќонеъ
гардонад. Вай талаботњои охиринро таъмин намекунад, чӣ тавре ки оиди
ин

маълумотњо

шањодат

медињанд:

барои

маблаѓгузории

соњаи

кишоварзї аз буљет дар соли 2014-ум 8,9 млн. доллари ИМА људо
гардида буд, ѐ ин ки 0,14 % ММД, соли 2015 бошад 139,8 млн. доллари
ИМА ѐ ин ки 0,2% ММД, дар соли 2017-63,8 млн. доллари ИМА, ѐ ин ки
0,17% ММД. (Маљмўи оморї).
Барои муќоиса гуфтан мумкин аст, ки истењсолоти даромаднокии
кишоварзї дар ИМА њамасола дар њаљми 50 млрд. доллар субсидия
карда мешавад.
Дар асоси омўхтани њолати кишоварзии Љумњурии Тољикистон,
таљрибаи амалкунї ва дастгирии давлатии сектори аграрии љумњурӣ бо
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иќтисоди бозорї (сиѐсати нархгузорї, андозбандї, ќарзї, буљетї,
суѓуртавї) шояд бо роњи барќарор кардани бехатарии озуќаворї, рушди
истењсолоти кишоварзии Тољикистон ва амал кардани бозорњои яклухти
озуќаворї муайян кардан мумкин аст.
Барои боз њам бењтар кардани шароити иќтисодї дар соњаи аграрї
сарфакорона истифода бурдани захирањои дохилї лозим мебошад,
асоснок кардани интегратсия ва кооператсия, њангоми истењсолоти
амудї ва уфуќ, коркард ва хариди мањсулот бо иштироки сохтори
молиявї.
Яке аз самтњои муњими такмилдињии муносибатњои иќтисодї –
истењсолии байни соњањои КАС, ки ба њолати бозори озуќаворї таъсир
мерасонанд, ин ислоњоти нархгузорї ба шумор меравад. Њангоми ба
вуљуд овардани њолати мусоиди нарх, нархњои хариди кафолатнок бо
истифода аз маблаѓи муайяни нархњои мањсулот, дотатсияи нарх ва
маблаѓњои иловагї барои ашѐ ва озуќаворї алоќаманд мебошанд.
Барои ба даст овардани баробарии нарх барои мањсулотњои
кишоварзї мувофиќи маќсад ин амалњоро иљро кардан лозим аст:
- то аз миѐн бардоштани монополизм бояд воситањои моддїтехникї ва хизматрасонињои молтаъминкунандагонро аз руи нархњои
мустањкам бояд ба даст овард, ки дар он харољотњои меъѐрї ва андухт ба
њисоб гирифта шудааст, ки бо беќурбшавї(инфлятсия) ва таѓирѐбии
арзиши захирањои истифодашуда алоќаманд мебошад;
-

њангоми

маблаѓгузорї

норасоии

кардан

дастгирии

лозим

нест,

тайѐркунандагони
ташкилотњои

буљет

таъминотї,

молистењсолкунандагони аграрї барои кам кардани нархњои хариди
воситањои истењсолї тамоми пулљудокунињоро якљоя карда барои
таъмини нархњои кафолатноки харид бояд истифода намуд;
- таќсимкунии пули фуруши мањсулот, яъне аз тарафи корхонањои
савдо, коркардкунанда, тайѐркунандаи мањсулот дар раванди истењсолот
ба даст омада, инчунин тайѐркунї, коркард ва фуруши мањсулоти
кишоварзї ва ашѐ, ки аз онњо мањсулотњои озуќаворї истењсол мекунанд
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ва таќсимоти молњо миѐни тамоми иштирокчиѐн, ки њамчун занљира
оиди харољотњои меъѐрї ва музди мењнат бо њам пайваст мебошанд;
- ба њисоб гирифтани дигар сабабњои муњими нарх (мавсимнокии
истењсолот, ки истењсолоти аз шароитњои табиї-иќлимї вобастагї
дорад), ки кам даромад будани оќибатњои арзиши аслии зиѐди
мањсулотро муайян мекунад;
- истифода намудани субсидияњои арзишї оиди мањдудияти
таѓйирѐбии нарх бо роњи пардохтњои давлатї.
Самти дуюм ин таъмин кардан бо воситањои заѐмї (ќарзї) ва амал
кардани системањои ќарзии кишоварзї.
Оиди истифодаи воситањои заѐмї инњоро пешнињод кардан мумкин
аст:
-

ба

корхонањои

аграрї

гирифтани

ќарзњои

кӯтоњмуддати

имтиѐзнок, фоиданок мебошад, яъне барои рупӯш кардани захирањои
мавсимии истењсолї, новобаста аз оне, ки ба ин маќсад љалб кардани
воситањои гардиши худї;
- барќарор кардани фоизи максималї барои ќарз оиди фаъолияти
асосї барои ќарзњои кӯтоњмуддат дар њаљми 5%;
-истифода намудани сохти муосири иќтисодї- математикї ва дигар
роњњои шиддатѐбанда барои муайян кардани ќобилияти ќарздињии
бонкњо ва корхонањои кишоварзї ва хољагињо;
-инкишоф додани ќарзњои мавсимї дар асоси гарави мањсулоти
кишоварзї, ќарз аз он љумла замин.
Дигар механизми муњими иќтисодї, ин андоз ба њисоб меравад.
Дар алоќамандї барои такмилдињии системаи андозбандї аз руи ин
самтњо ба вуљуд овардан мумкин аст:
- нигоњ доштани системаи амалкунандаи имтиѐзнокї андозбандї ва
дар системаи људо кардани маблаѓ ба фондњои иљтимоии ѓайрибуљетї
ислоњот даровардан, ѓайр аз фоидае, ки молистењсолкунандагони
аграрии

махсусгардонидашудаи

намуди
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саноатї

аз

фаъолияти

кишоварзии худ ба даст меоранд, даромад аз фуруши мањсулот дар
њаљми 20 %, инчунин иљрои корњо ва хизматрасонињо;
-дар комплекси аграрї истифода намудани системаи бисѐрканалаи
маблаѓдињї ба буљет, ки ќобилияти самаранок амал кардани тамоми
омилњои истењсолотро дорад, пардохт барои замин аз руи рента, ки
сифат ва мавќеи љойгиршавї аз руи муносибатњои бозори фурӯш нишон
дода шудааст;
- њисоб кардани андоз аз фоида ва арзиши иловашуда ѓайр аз нархи
њаќиќии мањсулот, (кор, хизматрасонї);
- љалб накардани воситањои гардиш бо пардохтњои дар буљет
таљассумѐфтае, ки бемаврид аз даромад ворид шудаанд;
- нархгузор намудан дар ифодаи арзиши заминњои кишоварзї,
ташкил кардани бањисобгирии бухгалтерї мустањкам кардани заминњо
бо воситаи шахсони њуќуќї;
- дида баромадани љавобгарии молиявии шахсони масъул барои
истифода накардани тадбирњо барои људо кардани маблаѓњо ба буљет,
оиди ѓайри маќсаднок истифода бурдани замин ва кам кардани
њосилнокии замин.
Зарурияти гузаронидани ислоњоти муносибатњои заминї, људо
кардани соњибмулки њаќиќї, ки аз руи натиљањои фаъолияти худ љавобгў
мебошад, ташкил кардани шароити муосири механизми молиявии
дастгирии хољагии ќишлоќ.
Дастгирии њуќуќии ташкили гардиши њаќиќии замин лозим аст,
лекин мањдудияти дар наќша пешнињод шудаи сармояи хориљии он дар
назар дошта мешавад. Дар ин њолат замин метавонад, њамчун захираи
сармоягузорї бошад. Бинобар њамин аз сабаби набудани ќонунгузории
муайян оиди замин, имконияти ба даст овардани замин ва истифода
бурдани он ба сифати чунин механизм ба монанди ќарз ѐ гаравпулї дода
намешавад.
Таъсири ќарзї - молиявии давлат ба агробизнес дар тамоми
мамлакатњо

ба

њавасмандии

рушди
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инфрасохтори

истењсолї

ва

ѓайриистењсолї равона гардидааст. Дар хусуси чунин объектњо ба
монанди

системаи

наќлиѐтї,

электронї

ва

таъминоти

алоќавии

истењсолоти кишоварзї ва ноњияњои кишоварзї, системањои анборї,
нигоњдорї, элеваторњо, бозорњои яклухти озуќаворї ва дигарњо бояд ба
назар гирифта шавад ва њавасманд карда шавад.
Дар ИМА, масалан њангоми сохтмонњои бузурги инфрасохторї
объектњои ноњиявї сармоягузорони хусусї љалб карда мешаванд, ки
имконияти ќисман харидорӣ кардан ва харољотњои зиѐди сармоявиро ба
ӯњда гирад.
Яке аз фишангњои давлатии танзимкунандаи фаъолияти бозорњои
яклухти озуќаворї ин литсензиякунонї ба шумор меравад, ки як ќатор
талаботњоро аз маъмурияти бозорњои яклухт ва хизматрасонињои он
оиди бењтаркунии сифат ва бехатарии молњои ба бозор воридшуда
пешнињод менамояд.
Ањамияти махсусро дар системаи давлати раванди ташкили
бозорњои яклухти озуќаворї ин ба даст овардани муносибатњои
барномавї – маќсаднокӣ мебошад. Ин истифодаи махсуси захирањои
ѓайри- назоратї ва ѓайри ратсионалии људошуда, ки дорои манфиатњои
давлатї ва дигар иштирокчиѐни барномаро дар худ доро мебошанд.
Њангоми чунин муносибат маќсадњои гузошташуда бо воситаи суроѓа
људо намудани воситањо ба он бозорњои яклухти озуќаворї, ки
метавонад дар муњлатњои наздик онњоро бо натиљаи хуб таъмин карда
тавонад.
Иќтисодиѐти ватанї бо ѐрии системаи бозорњои яклухти озуќаворї
бояд ба як шакли ягонаи маќсаднок табдил ѐбад, ки дорои механизмҳои
худтанзимкунандаи дохилї дошта бошад. Дар дигар давлатњои гуногун
роњњои танзими давлатї ба даврањои алоњида иваз мешуданд, яъне
вобаста аз њолати сифати иќтисодї, маќсад ва вазифањои сиѐсати
иќтисодиѐти давлат таѓйир меѐбанд.
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Афсус, ки аз сабаби набудани ќонунгузорињо дар ќисми зиѐди
ноњияњо ин объектњои муњим ѓайрисистемавї ташкил карда мешаванд.
Ѓайр аз ин, дар сатњи ноњиявї ќонунњо ќабул мегарданд, ки ин амалиѐт
њангоми ќабули пакети назоратии сањмияњо ба сохтори тиљоратӣ ба
вуљуд меояд ва хоњиши љалб кардани сармоягузорони иловагиро, ки
тавонад ба як натиљаи аниќ ноил гардад.
Пеш аз њама кафолат нест, ки сармоя ба даст меояд. Агар онњоро
људокарда шавад, њам дар як шароити муайян барои ба даст овардани
таљњизотњои хориљї ѐ ин, ки баљо овардани хизматрасонињои машваратї
сарф карда мешаванд.
Дуюм он, ки ин имкониятро барои ѓайриназоратї воридшавии
воридоти озуќаворї ба воситаи њамон сохтори тиљоратӣ, ки ќобилияти
аз

байн

бурдани

молистењсолкунандагони

ватаниро

аз

бозори

озуќавории худ баровардан мебошад.
Дар натиљаи амал кардани бозорњои яклухти озуќаворї системаи
боз њам самараноки таќсимоти ашѐи хоми кишоварзї ва озуќаворї дар
асоси бозори ташкилшударо ба вуљуд овардан лозим аст.
Иќтисодиѐти самаранок ин аз ташкил кардани бозорњои яклухти
озуќаворї аз њисоби нархгузории озод дар инњо ифода меѐбад:
- кам кардани талафѐбии мањсулот ва харољотњо дар системаи
таќсимот;
-

ќатъшавии

фарќияти

байни

нархњои

барориши

истењсолкунандагон ва нархњои чакана;
- баланд бардоштани самаранокии системаи умумии таъминкунї ва
таќсимоти озуќаворї дар шањрњои калон ва марказњои саноатї;
-зиѐд кардани намудњои мањсулоти хӯрока ва баланд бардоштани
сифати онњо;
-интихоби

озоди

истеъмолкунандагон

ва

имкониятњои

зиѐд

кардани даромадњои истењсолкунандагони молњо.
Ба амал овардани системаи рушди бозорњои яклухти озуќаворї
имкон

медињад,

ки

дар

асоси
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њавасманкунии

иќтисодии

молистењсолкунандагони кишоварзї, зиѐд кардани њаљми истењсол ва
сифати мањсулот, амалӣ кардани пуршавии бозорњои яклухти озуќаворї
бо молњо аз њисоби истењсолоти ватанї ва бењтар кардани њолати
иљтимої-иќтисодии КАС.
Системањои тадбирњои дастгирии давлатї оиди рушди бозорњои
озуќаворї метавонад дар худ лоињањои молиявиро дохил намояд, яъне
људо кардани маблаѓ барои тайѐр кардани кадрњо, ба даст овардани
техника ва таљњизот, људо намудани ѐрии молиявї барои рушди
барномањои асосноккардашуда, љалб кардани ќарзњои маќсаднок барои
ташкили инфрасохтори бозорњои яклухт, ќарзњои имтиѐзнок ва барќарор
кардани кафолати Њукумати Љумњурии Тољикистон

дар асоси

ќарздории тиљоратӣ ба назар мерасад.
Сиѐсати мањаллї дар рушди бозорњои яклухти озуќаворї бояд
барои таќвият ѐфтани мустаќилияти иќтисодии ноњияњои Љумњурии
Тољикистон

ва

гузаронидани

мушкилињои

марказї

дар

њалли

масъалањои озуќаворї дар сатњи давлатї бояд асоснок карда шавад.
Дар мавридњое, ки чорањо оиди дастгирии КАС истифода
мешаванд, дар њамон ќисмати мањсулот пањн мегардад, ки он ќисмат
барои ташкил кардани фондњои мањаллї меравад.
Њангоми номувофиќ будани ин механизмњо, ки њангоми оќибатњои
сохтори бозор љамъ оварда мешаванд ва ќобилияти маблаѓдињии
ќисмати

асосии

ањолиро

кам

мекунад,

бинобар

њамин

рушди

инфрасохтори бозор ба зарар дидани хољагии халќ, мањдуд кардани
истењсолоти агросаноатї дар ќатори мавќеъњои молии мамлакат ва
ноњияњои алоњида таъсир мерасонад.
Њамаи он маълумотњое, ки дар боло љамъбаст намудем, панљ
методи танзимкунии иќтисодии давлатии бозор мављуд аст:
- молиякунонии буљетї;
- танзими нарх;
- ќарзњои имтиѐзнок;
- системаи андоз;
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- системаи амортизатсионии чандирї.
Бозорњои яклухти озуќаворї бомуваффаќият кор мекунанд, танњо
дар он њолате, ки агар давлат системаи ягонаи амалкунии онњоро ташкил
карда бошад, инчунин танзими меъѐрї-њуќуќї ва таъминоти ахборотї.
Стратегияи озуќавории њар як давлат бояд дар шароитњои
бењтарини сиѐсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї, психологї ва дигар
омилњо гузошта шавад, ки барои пурра таъмин кардани ањолї бо
мањсулотњои хӯрока аз љињати меъѐрњои тиббї аз микроэлементњо бой
буда , серѓизо бошанд равона гардидааст. Ѓайр аз ин наќши њукумкат на
танњо дар иваз намудани объектњои равандњои иќтисодї таљассум
меѐбад, балки дар коркарди маќсадњои дарозмуддат таъмин намудани
ањолии мамлакат бо озуќаворї ва тадбирњои иљтимоию иќтисодии
танзим мебошад.
1.3. Механизми танзимкунандаи бозорњои яклухти озуќаворї ва ба даст
овардани худтаъминкунии озуќаворї
Мањак (критерия)-и асосї, чӣ тавре, ки тањлил миѐни алоќањо
нишон дод, ин ба даст овардани бехатарии озуќаворї, яъне сатњи
худтаъминкунии шањру ноњияњо ва давлат бо мањсулотњои хурока ба
њисоб меравад. Маќсаду мароми он дар он дарљ мегардад, ки давлат то
чи андоза ќобилияти ќонеъ гардонидани талаботи ањолиро бо мањсулоти
хӯрока, обњои нушиданї ва дигар мањсулотњои хӯрока

новобаста аз

тањдидњои дохила ва беруна дорад. Чӣ тавре, ки ќайд кардем њаљми онњо,
сифат ва намудњои истеъмолии озуќаворињо бояд аз љињати љисмонї ва
иљтимоии рушди шахсият њамчун оќибатњои таъминоти саломатї ва
васеъ кардани такрористењсолї ањолї њам бояд зарур ва расанда бошад.
Дар алоќамандӣ бо ин байни вобастагии худтаъминкунии
озуќаворї ва бехатарї

боиси зарурияти њалли вазифањои назариявї

мегардад, муайян кардани стратегияи таъминоти бехатарии озуќаворї
бо воситаи механизми дохилї ѐ ин ки берунї.
Амалкунии сиѐсати худтаъминкунӣ дар асоси барќароркунии
субсидияњои

воридотї

(њавасмандкунии
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воридоти

озуќаворї)

ва

тарифњои содиротї ва квотањо ба вуљуд оварда мешавад. Дар тамоми
мамлакатњои тараќикарда давлат бо ѐрии воситањои гуногуни иќтисодї
ва молиявї дастгирии устувор ва доимиро дар соњаи кишоварзї бо роњи
аз навтаќсимкунии даромадњо ба вуљуд меорад. Ин имкон медињад, ки на
танњо ањолиро бо озуќаворї таъмин менамояд, балки њаљми зиѐди
мањсулоти кишоварзї ва мањсулотњои озуќаворї таъмин менамояд,
балки њаљми зиѐди мањсулоти кишоварзї ва мањсулотњои озуќавориро
ба воситаи тиљорати байналхалќї содирот намояд, ки метавонад
бечунучаро бехатарии озуќавории мамлакати худро таъмин намояд.
Таърихи рушди тамаддун нишон дод, ки таъминоти озуќаворї дар
тамоми давру замон ва тамоми халќиятњо асосгузори омилњои иљтимоїсиѐсии давлатӣ устувор ба њисоб меравад. Номунтазами дар таъмин
аксар ваќт ба револютсия ба дастањо, ивази њукумат ва ѓайрањо оварда
расонд.
Дар миѐнањои асри 20 масъалањо оиди истењсол ва савдои
озуќаворї ќисми таркибии сиѐсати байналхалќї ба шумор меравад.
Таљрибаи мамлакатњои зиѐди љањон ва иттињодияњо дар давоми
дањсолањои охир нишон дод, ки танњо саъю кушишњои мувофиќ карда
шуда метавонад, таѓйиротњои беморињоро дар таъмини озуќаворї њам
кафолат дињад ва њам устувор намояд.
Мањаки

асосии

муњофизат

намудани

бозори

озуќаворї

ва

бехатарии озуќаворї ин сатњи худтаъминкунии ањолии мамлакат бо
мањсулоти хӯрока ба шумор меравад. Маќсаду мароми он дар он дарљ
мегардад, ки давлат ќобилияти ќонеъ гардонидани талаботи ањолиро бо
мањсулоти хӯрока новобаста аз оќибатњои дохила ва беруна дорад. Аз
инрў, њаљми онњо, сифат ва намудњои он бояд барои рушди шахсиятњои
иљтимої ва љисмонї басанда бошад.
Майлу раѓбати асосии органњои идоракунии давлатї барои ба
вуљуд овардани системањои бозорњои яклухти озуќаворї равона
гардидааст.Онњо њамчун сохтори иљтимої-иќтисодї ќабул мегарданд, ки
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барои њалли масъалањои таъмин намудани ањолии шањрњо ва марказњои
саноатї бо озуќаворї пешнињод шудаанд.
Баъди љанги дуюми љањон дар Аврупои Ѓарбї бозорњои озуќаворї дар
таќсимоти мањсулоти хурока љои махсусро ишѓол намуданд.Онњо барои
танзими љараѐнњои озуќаворї ва таъмини бехатарии озуќавории
мамлакатњои худ ба вуљуд оварда мешуданд.
Дар мамлакатњои аз љињати иќтисодӣ бозорї рушдѐфта, бозорњои
яклухти озуќаворї хеле роњи дуру дарози рушдро тай намудаанд. Дар
ибтидо мањсулотњои хӯрока дар њавои озод, дар кӯчањои шањр, дар
майдонњо фурӯхта мешуданд, баъд аз он савдо зери бомњо фурухта шуд,
яъне мањсулотњо аз офтоб муњофизат карда мешуданд, аз њарорати
баланди њаво ва боришот.
Њангоми омўзиши таљрибаи бозорњои яклухти хориљї нишон дод,
ки консентратсияи корхонањо, ки бо савдои яклухти молњои озуќаворї
машѓуланд,

як

ќатор

бартариятњоро

доро

мебошад.

Системаи

самараноки нархгузорї ташкил карда мешавад, ки дар он љо нархњо аз
руи талабот ва пешнињод ба танзим дароварда мешаванд, алоќањои
њарифи байни иштирокчиѐни бозори озуќаворї ташкил карда мешавад.
Дар бисѐр мамлакатњо бозорњои яклухтро асосан барои фурӯши
гушт, меваю сабзавот, моњї ва дигар мањсулотњои зудвайроншаванда
истифода мебаранд.
Ташкил
инфрасохтори

кардани

бозорњои

молгузаронанда

яклухти
барои

озуќаворї
фуруши

њамчун

мањсулотњои

зудвайроншаванда, давлат масъалањои хусусияти иќтисодї иљтимої ва
сиѐсї доштаро њал менамояд. Мањсулотњои зудвайроншаванда чунин
шабакањои молгузаронандаро талаб мекунанд, ки онњо рељаи фаврии
боркашонї ва расонидани молро то ба истеъмолкунанда талаб
менамояд.
Таљрибаи таърихии мамлакатњои зиѐди хориљї нишон медињад, ки
худсистемаи

таќсимкунии

самаранок
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ва

бењтарини

мањсулотњои

зудвайроншаванда дар шароити муосир фурӯши њамин мањсулотњоро ба
воситаи системаи бозорњои яклухти озуќаворї ба роњ монда шавад.
Масалан

дар

Фаронса

дањњо

бозорњои

калони

яклухти

махсусгардонидашуда амал мекунад. Бо воситаи ин бозорњо зиѐда аз
50%-и саршумори ЧКШ, 75%- гӯсфанд, 45%- меваю сабзавот ба фурӯш
бароварда мешавад.
Нархњое, ки дар бозори яклухти озуќаворї барќарор карда
мешаванд, барои нишона хизмат мерасонанд, яъне барои муайян
кардани нархњои хариди кафолатнок ва шартномавї аз тарафи давлат
дастгирӣ карда мешавад.
Бозори яклухти Ранжис яке аз бозорњои калони яклухт дар Аврупо
ба шумор меравад. Ин бозор соли 1969 барои таъминоти кафолатноки
истиќоматкунандагони Париж ва минтаќањои назди шањр бо мањсулоти
кишоварзї бунѐд шудааст. Солњои охир вай ањамияти байналхалќиро ба
даст овардааст.
Бозор 220 га –ро ишѓол менамояд ва дорои рушди инфрасохтор
мебошад, толорњои калони савдо ки масоњаташ 118га, иморатњои
маъмурияти 47 га, стансияњои роњи оњан ва истгоњњои наќлиѐтї 55 га-ро
ташкил медињанд. Бозори озуќаворї бо шоњроњи калони наќлиѐтї
алоќаманд мебошад, ки дар наздикии он ду аэропорт љойгир шудааст.
Бозори яклухт шабонарӯз кор мекунад. Миѐни таъминкунандагон
296 иттињодияи калони савдои яклухт, молистењсолкунандагони зиѐд,
иттињодияњои кооперативї, лекин харидорони ин бозор иттињодияњои
савдои чакана, супермаркетњо ва инчунин дигар корхонањои савдои
чакана ва хӯроки љамъият ба њисоб мераванд.
Масъалаи таъминоти озуќавории ањолї яке аз вазифањои асосии
органњои њукумати њар як давлат ба њисоб меравад. Органњои давлатї
ќонунњои махсус ва барномањоро ќабул менамояд, ки барои таъминоти
бехатарии озуќавории мамлакати худ равона гардидааст, муњофизат ва
дастгирии молистењсолкунандагони худї аз руи муносибатњои давлатї
40

ба истењсолоти кишоварзї њамчун соњаи махсуси иќтисодї, ки ањамияти
стратегї барои мамлакат дорад, муайян карда мешавад.
Дар давраи баъди чанги дуюми љањонї органњои ќонунгузорї
ИМА курсњо ташкил намуданд, барои ба љувуд овардани назорати
бевосита аз тарафи давлат барои истењсол ва фуруши мањсулоти
кишоварзї. Вазифа гузошта шуда буд, ки бояд мамлакатро ба
сайѐраи асосии содироти озуќаворї табдил медињем. Кор то солњои
80-ум маљмўи ќонунгузорї ба дастгирии «фермањои оилавї» мавќеи
худро муайян кардааст пас ќонун «Дар бораи бехатарии озуќавории
ИМА» ки соли 1985 ќабул гардидааст, ба ду самт људо карда шуд.
Самти якум ин рушди хољагињои калон, ба назар гирифта шудааст
яъне истењсолкунандагони асосии мањсулоти моли, аммо самти дуюм
бошад ин рушди хољагињои

хурд ва миѐна равона шудааст, яъне

барои нигоњдорӣ ва устувории онњо дар ноњияњои кишоварз ба
назар гирифта шудааст. Тањлили ќонунњои дар ИМА дар солњои
1985-1996

ќабул гардида, имкон медињад, ки хулоса бароварда

шавад, яъне таќвият кардан оиди наќш ва љавобгарии органњои
давлат

дар

рушди

истењсолоти

кишоварзї

бо

маќсади

таъмин

кардани мустањкамї ва бехатарии озуќавории мамлакат ба назар
мерасад. Ташкили бозорњои яклухти озуќаворї дар сатњи давлатї
дар Ҷапон ин дар соли 1923 оѓоз гардид. Барномаи миллї (ѐ ин, ки
ќонун) оиди бозорњои яклухти озуќаворї коркард ва ќабул карда
шуда буд. Дар мувофиќат бо ин ќонун дар Ҷапон ду намуди бозори
озуќаворї амал мекунанд:
Марказї - дар шањрњо аз рўи шумораи ањолї зиѐда аз

200

њазор нафар.
Мањаллї - дар шањрњо ва љойњои

ањолидор аз рўи шумораи

ањолї аз 200 њазор нафар камтар.
Аз рўи маълумотњо дар 56 шањрњои Љапон 88 бозори марказї
ва 1586 бозори мањаллии яклухти озуќаворї амал мекунанд. Ин
бозорњо дар љамъоварї ва таќсимоти мањсулоти
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тозаи хӯрока ва

дар ташкили сохтори нархњо ба он мањсулотњо наќши муњимро
мебозад. Бар души бозорњои яклухт ќариб аз 70 то 90 фоизи
умумии гардиши мол гузошта шудааст, ба монанди мањсулоти тару
тозаи хӯрока, мисли меваю сабзавот, мањсулотњои моњидорї, гулњо
ва дигар намуди растанињо , аммо мањсулотњои гуштї бошад, дар
гардиши мол 40 фоизро ташкил медињанд.
Сохтмони

бозорњои

яклухт

асосан

аз

њисоби

воситањои

мунисипиалити идоракунанда ба вуљуд оварда мешаванд, инчунин
онњо низ моликони биною иншоотњо, таљњизотњо дар ин бозорњо
мебошанд.
Кори

бозорњои

яклухт

дар

мувофиќат

бо

ќонунњои

амалкунанда ва ќабул гардида ба амал оварда мешаванд. Мањсулоти
кишоварзї аз молистењсолкунандагони кишоварзї, ки бо ташкилотњо
мувофиќат мекунанд ва дар бозорњои яклухт гузошта мешавад,
харидорӣ мегардад. Маълумот оиди мављудият ва кори бозорњои
яклухти озуќаворї дар Љопон.
Барои он, ки мањсулот дар бозори яклухт гузошта шавад, ин
ташкилотњо бояд «лицензия» иљозатнома дошта бошанд. Мувофиќи
ќонун, лицензия барои таъмин кардани (тањвил) озуќаворї дар асоси
конкурс

аз

тарафи

Вазорати

кишоварзї,

љангал

ва

хољагии

моњидории Љопон дода мешаванд. Барои иштирок дар озмун ва
гирифтани лицензия ташкилот бояд дар озмун ба комиссия далелњои
кутоњи техникию иќтисодї ва дархостро пешнињод намояд.
Яке аз вазифањои асосии бозорњои яклухт ин дар ваќташ оиди
молистењсолкунандагони

кишоварзӣ

маълумот

додан

лозим

аст,

инчунин дар бораи таъминкунандагони яклухт ва харидорон ва
ичунин оиди натиљањои корњои онњо, ахборот пешнињод намудан
зарур аст.
Барои њалли чунин масъла дар Испания дар миѐнаи солњои 60
– ум њукумати мамлакат чунин ќарор ќабул кард, ки љорї намудани
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барномаи ташкилдињии таъминоти ањолии шањр бо озуќаворї бо
воситаи ин омилњо асос меѐбад:
- ба маќсад мувофиќ љойгир кардани бозорњо ва ба низомдарории
њаракати наќлиѐт дар роњ ва кўчањои шањр;
- банаќшагирии самаранок мувофиќи афзоишѐбии ањолии шањр ва
истифодаи замин зери назорати корхонањои савдо;
- тањвили таљњизотњои техникии замонавї ва мошинњои махсус барои
бор

кардан

ва

бор

фаровардан

ва

нигоњдории

мањсулотњои

даромади

њамдигарии

зудвайроншавандаи хӯрока;
-

якљоякунии манфиатњои

давлатї

бо

корхонањои хусусии раќобаткунанда, ки дар соњаи таъминот амал
мекунанд, ањолии шањрро бо мањсулоти хӯрока таъмин менамоянд;
-

самаранок

таъмин

кардани

даромаднокии

маблаѓгузорї

ва

худмаблаѓгузории такрористењсолии васеъ барои оянда.
Барои ба вуљуд овардани сиѐсати нави давлатӣ аз тарафи
њукумати Испания корхонаи миллии «Меркас» дар шакли љаъияти
сањњомї ташкил карда шуд.
Вазифаи

асосии он

тафтиши

фаъолият

ва

модернизатсияи

бозорњои яклухти калони марказии шањрњои Испания мебошад, ки
онњо бо роњи љамъиятњои муштарак бо иштироки соњибкорони
хусусї, ки бо хоњиши худ њиссаи иштирокро дар сармояи сањмия
ќабул мекунанд, ширкат меварзанд.
Чунин сиѐсати иќтисодї, ки аз рўи сохти

франсавї, яъне

«Бозорњои ањамияти миллї» дошта ба вуљуд оварда шудааст, ки вай
наќши

бозорњои

самаранок

марказиро

таъмин

кардани

њамчун
ањолии

асоси

звенои

шањр

бо

стратегї

ба

мањсулотњои

зудвайроншаванда, хусусан сокинони шањрњои миѐна ва калонро
таъмин менамояд.
Бинобар њамин ќайд кардан зарур аст, ки давлат тамоми
шароитњоро барои савдо фароњам меорад; дӯкончањои бозор, бинои
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маъмурияти,

яхдонњо,

маркази

наќлиѐтї

барои

боркашонї

ва

борфарорї, мењмонхона, хизматрасонии бонкї, шуъбаи суѓуртавї,
нуќтаи фурӯши сузишворї ва дигар хизматрасонињо.
Нархњо аз сифати мањсулот вобастагї дорад. Мањсулот вобаста
аз навъ ва арзиш бояд ба талаботњои муќараргардида љавобгӯ
бошад: њаљми муайян дошта бошад, дараљаи коркард, мазза ва
намуди

он. Стандартњо

барои

њамаи

бозорњо

ягона

мебошад.

Бинобар њамин дењќон ба кадом љое, ки хуриш, сабзи ѐ ин ки гўшт,
тухм, биринљи худро равона насозад, вай боварии комил дорад, ки
мањсулоташро аз рўи њамон категория ва талаботњои, ки онњо
љавобгў њастанд, мефурӯшад. Назорати ќатъии дубора муќқарар
гардидааст: санитарї ва барои сифат. Вай тамоми шаб аз тарафи
нозирони давлатї бурда мешавад.
Чӣ тавре, ки медонем бовар кардан мушкилие надорад, шакли
марказии

бозорњо

истењсолкунандагони

чунин
мањсулот

аст:
ва

ин

харидорон.

фурушандагон
Дар

–

иттињодияњои

калон онњо метавонанд, худро њамчун ширкат муаррифї созанд, ки
ќобилияти бастани шартномањоро бо давлатњои хориља доранд.
Бале,

на

њар

як

нафар

метавонад

аз

хизматрасонињои

бозор

истифода намояд. Дарњои он танњо барои истењсолкунандагон яклухтфурўшон
маѓозањо,

ва

тољирони

тарабхонањо

ва

чаканафуруши

дигар

корхонањои

касбї -

соњибони

савдо кушода

аст.

Вагарна аз љаллобон (спекулянт) халосї ѐфтан ѓайри имкон аст.
Бозорњои

яклухт

гуногун

мебошанд.

Масалан,

бозори

яклухти

Меркамадрид њаматарафа универсалї мебошад. Аз ин љо мањсулотњо
на танњо ба Испания пањн мешванд, балки ба дигар давлатњо низ
расонида мешаванд, яъне ИМА, Америкои Лотинї, Итолиѐ, Фаронса
ва дигарњо. Дигар бозорњо ба монанди Меркаваленсия мањалњои
наздикро бо молњо таъмин мекунанд, аммо Меркабарселона баринњо
бошад, пурра ба њамаи ноњияњо хизмат мерасонад.
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Чӣ тавре, ки

таљрибаи хориљӣ нишон медињад, бозорњои

калони миллї ва байниноњиявї одатан ѐ давлатї мешаванд ѐ ин, ки
сањњомї, ваќте, ки њиссаи асосии сањмияњо ба давлат тааълуќ дорад.
Бозорњои

ноњиявии

мањаллї

метавонад

њамчун

бозорњои

мунисипиалї ва кооперативї, сањомї ва хусусї низ бошад. Ќисми
зиѐди шаклњои пањнгаштаи ташкили бозорњо дар давлатњои хориља
њамчун љамъияти сањомї ба њисоб меравад.
Ќисми зиѐди бозорњои яклухти озуќавории давлатњои хориља аз
њисоби

хизматрасонињои

воридшуда,

ки

аз

тарафи

маъмурияти

бозори яклухт аз љониби молтаъминкунандагон барои ташкили
савдои яклухт пешнињод шудааст, амал мекунанд.
Бо гузариши

ба

иќтисодї

бозори

дар

дигар

мамлакатњо

таљрибањои манфиати аграрии бозорњо дигаргун гашт. Бо шумораи
онњо давлати Полша дохил мешавад. Аз рўи бањисобгирии сиѐсати
кишоварзии давлатњои зиѐди тараќикарда дар Полша ќарор ќабул
карда шуд, ки дар соњаи аграрї танзими муайяни давлатї истифода
бурда шавад.
Яке

аз

тартиботњои

якуми,

ки

барои

њалли

ин

масъала

пешнињод шуда буд, дар солњои 90 – ум ташкил шуда буд, ин
Агентии бозори аграрї мебошад. Вай механизмњои бозорро иваз
намекунад,

ки

коммуникатсия,

њоло

инфрасохтори

анборњо,

фурӯш,

фаъолнокии

субъектњои

гузаронидани

мушкилотњоро

бозор,
системаи

хољагидор, ки
доранд,

дар

яъне

шабакањои

молиякунонӣ

ќобилияти
раванди

аз

ва
сар

таѓйиротњои

субъектњои хољагидор ба амал меоянд. Ин ташкилоти давлатї, ки
сиѐсати танзими давлатиро бо маќсади устуворкунии бозор
муњофизати

манфиатњои

молистењсолкунангон

ба

амал

ва

оварда

мешавад.
Шуъбаи агентї дар се бозори асосї амал мекунад: ѓалла, шир,
гўшт ва аз љињати камтаре дар бозорњое, ки шакар, асал, картошка,
пашм ва дигар мањсулотњоро мефурўшанд.
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Шуъбаи

Агентї

ба

устуворшавии

њолати

бозор

таъсир

мерасонад, мањсулотњоро дар давраи баландшавии пешнињод назар
ба

талабот

мехарад,

аммо

дар

њолати

баръакс

мефурӯшад

харидкунии давлатї бо ѐрии корхонањо, ки дар натиљаи озмунњо
интихоб шудаанд, фурӯши мањсулотњо аз захирањои тиљоратї бурда
мешаванд.
Ѓайр аз захирањои давлатї шўъбаи агентї инчунин захирањои
амалии ѓалларо ташкил менамояд. Ин захирањо бояд бар зидди
баландшавии нархњои бозор дар давраи баландшавии талабот амал
менамоянд. Дар њолати баландшавии
шакли

дигари

танзимро

истифода

пешнињодот шўъбаи агентї
мебарад,

яъне

ѓалларо

аз

анборњои махсус харидорї мекунад. Дар ин њолат хариди ѓалла ба
воситањои худии субъекти хољагидор соњибони анбор ѐ ин ки бо
воситаи ќарз, ки аз рўи шароитњои имтиѐзноки махсус гирифта
шудааст, ба амал меояд.
Танзими бозори мањсулотњои ширї аз рўи ба њисобгирии
истењсоли мавсимии он ва пешнињоди мањсулотњои ширї ба амал
меояд. Устуворкунии ин амалиѐт бо роњи хариди равѓанњои зиѐдатии
тобистона ва шири хушки бе равѓан ва фурӯши захирањои дар
давраи зимистон ба иљро мерасад.
Танзими

харид

дар

асоси

шартномањое,

ки

бо

истењсолкунандагони равѓан ва шири хушк аз руи нархњои ками дар
њар

як

мавсим

муайян

гаштааст,

бурда

мешавад

субъектњои

хољагидорӣ, ки ин харидњо ба ӯњдаашон гузошта мешавад бо роњи
озмун интихоб мегардад.
Устуворшавии бозори гӯшт дар њолати баландшавии пешнињод
назар ба талабот ва шояд њамаи пастшавии нарх аз рўи намудњои
гўшт (гўшти хук, гов) ба амал меояд, ки ин аз сабаби камшавии
саршумори чорво ва истењсоли гӯшт ба назар мерасад. Асосан ин
ба гўшти хук таалуќ дорад, ки пешнињод ќисман талаботро зиѐд
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мекунад. Бинобар њамин шўъбаи агентї хариди барзиѐди гўштро аз
корхонањои

коркаршуда

аз

рўи

нархњои

муќараршудаи агентї

ташкил менамояд. Захираи гўшт барои фурўш дар давраи камшави
пешнињод

ворид

мешавад,

ва

инчунин

барои

содирот

ворид

мешавад.
Агентии бозори аграрии Польша шуъбањои мањаллии худро
дорад, ки дар њолатњои зарури захираи мањсулотро дар чорчубаи
дохилии бозори аграрї азнавтаќсимкунї ба амал меояд. Бо маќсади
ташкили

нархњо

оиди

танзими

бозори

озуќаворї

дар

дар

Тољикистон мувофиќи Қарори Њукумат

аз 30 декабри соли 2007

тањти

рўи

№ 625

дар

давлатї» дар

бораи

назди

«Агентї

Њукумати

аз

Љумњурии

маводњои

захирањои

Тољикистон

ќабул

«Тољикматлубот» -и

назди

гардидааст.
Инчунин

органи

амалкунандаи

Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки бозори дохилии озуќавориро ба
танзим медарорад ва ба устувории њолати бозор таъсир мерасонад,
ки

мањсулотњоро дар давраи пешнињод талаботро зиѐд менамояд,

харидорӣ мешавад. Яке аз самтњои асоси фаъолияти «Тољикматлубот»
инњо ба њисоб мераванд:
- ба вуљуд

овардани

маниторинги

кишоварзї,

ашѐ

озуќаворї

ва

њолати
ташкили

бозори
системаи

мањсулотњои
ахборотии

хизматрасонии субъектњои он, тањлил ва пешгўињои бозор, (вазъи
бозор).
- омўзиш, коркард ба ихтиори Вазорати кишоварзии Љумњурии
Тољикистон гузаштани пешнињод оиди шаклњои ташкилї њуќуќи
танзими бозори мањсулотњои кишоварзї, ашѐ ва озуќаворї, коркарди
пешгўињои оянда.
- ѐрмандии рушди раќобат дар доираи харид ва савдои мањсулоти
кишоварзї, ашѐ ва озуќаворї.
- ташкил ва гузаронидани харид ва мудохилаи (интервенсия) молњо
бо маќсади устуворшавии вазъи бозори мањсулоти кишоварзї, ашѐ
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ва озуќаворї; иштирок дар ташкил ва таъмини амалкунии бозорњои
яклухти озуќаворї;
- иљрои вазифањои давлатии фармоишгарон оиди ташкил кардани
захирањои

амалии

њукумати

Љумњурии

Тољикистон

ва

таъмин

кардани озуќаворї дар њудуди ифлосшавии экологї (муњити зист).
Айни замон масъалаи ќатъие вуљуд дорад, ки ин љои агентї
мебошад. Аз рўи дида баромадани баъзе шароитњо, маълум гашт, ки
наќш ва љои агентї дар механизми танзими давлатї на он ќадар
аниќ ифода ѐфтааст.
Барои самаранок иљро кардани масъалањое, ки бар души
шуъбаи агентї гузошта шудааст, дар навбати аввал њалли як ќатор
проблемањо истодааст, яъне бояд майдони мувофиќи њуќуќї ва
шакли ташкилию њуќуќї, ки ба масъалањо ва фаъолияти агентї
мувофиќат

менамояд

ташкил

карда

шавад.

Барои ин пакети

њуљљатњои меъѐрҳро коркарда баромадан лозим аст. Мисоли равшан
ин масъалаи захираи оперативии Њукумат ба њисоб меравад ва чун
шуъбаи агентї бояд бо ин манбаъ коркард.
Таъмини озуќавории сохторњо ин умумидавлатї мебошад. Аз як
тараф ин таъмин армия бо ќушунњои сарњадї ва дохилї, аз тарафи
дигар фармош ки метавонад таъсири мусбї ба бозори кишоварзи
расонад. Њангоми гузаронидани озмунњо дар фасли тирамоњ барои
тањвили мањсулот дар давоми тамоми сол имконияти ба вуљуд
овардани банаќшагирии истењсолот, майдонњои кишт, гирифтани
фармонњои давлатї аз рўи ќарзњои давлатї имконият медињад.
Сохтори ташкилии бозорњои мањсулоти кишоварзї бояд аз
координатсияи

субъектњои

бозор

ва

ассотсиатсияњои

молистењсолкунандагон гузаранд. Ин имкон медињад, ки дараљаи
операторњои бозорро баланд бардошта шароити мусоидро барои
раќобат бо воридкунандагони мањсулот фароњам орад.
Лоињаи

ќонуни

давлатї

«Дар

бораи

соњањои

иттињодиро

ассатсиатсияњои КАС» маќсад ва вазифањои соњави иттињодияњоро
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аз рўи муносибатњои соња ва бозор ба тартиб медарорад ва њуќуќи
заруриро барои иљрои ин маќсадњо пешнињод менамояд.
Њангоми коркард ва иљрои меъѐрњои танзим миѐни Вазорати
кишоварзии Т-Н ва иттињодияњои соњави њамкории ташкили ба амал
меояд.
Танзими самараноки бевосита аз амалї будани ин таъсири
мутаќобил, ки бояд дар сатњи департамент бо барномањои њамкори
мувофиќат намояд ба иљро мерасад.
Тањлили бозорњои озуќаворӣ дар солњои охир нишон дод, ки
механизми

худтанзимкунандаи

бозор

ќобилияти

самаранок

кор

карданро дар системаи КАС надорад. Дар навбати аввал ин бо он
омилњое алоќаманд аст, ки ба монанди парокандагии корхонањои
њудуди ва иќтисодии КАС хусусияти мавсими доштани истењсолот
тавакалњои зиѐди истењсоли дар кишоварзї, сарф кардани захирањои
моддї техникї.
Танзими
роњњои калидии

давлатї механизмњоеро барќарор менамояд, ки
бозорро назорат мекунад, њачми он молњои ба

бозор ворид шударо ба як тартиб меорад талаботи мамлакатро
таъмин менамояд ва номегузорад, ки мол барзиѐд ба бозор ворид
шавад ва бозор аз байн рабуда шавад ѓайр аз ин системаи
танзимии давлатї имкониятњои ќабули чорањои фавриро барои
ивазшавии вазъияти бозор назорат менамояд.
Худи методњои танзими бозори озуќавориро ба ду ќисм људо
кардан мумкин аст, яъне методи базавї ва методи ислокунӣ.
Яке аз воситањои муњими гузаронидани интервенсияњои молї
ва харидории давлатии мањсулотњои кишоварзї , ашѐ ва озуќаворїба
њисоб

меравад.

Гузаронидани ин

чорабинињо

аз

тарафи

давлат

тамкил кардани фонди интервенсионии мувофиќ ва харољотњои
иловаги карда мешавад. Дар он ваќт наќши танзими дар бартараф
кардани таѓиротњо байни талабот ва пешнињод метавонад иљро
шавад ва њатоми истифодаи захирањои фаврии Њукумати ЉТ низ ба
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амал ояд. Мўњлатњои оптималї гузаронидани интервенсияњои молӣ ва
харид метавонад дар асоси љамъоварї ва коркарди маълумотњо оиди
њолати бозори молњои асосии озуќаворї њосил ва тартибдињии
балансњои сањењ муаѐян гардад.
Методи дигари муњими танзими озуќавории бозор ин ташкил
кардани

фармоиши

муайянгардидаи

давлатї

фармоиши

ба

њисоб

давлатӣ

меравад. Пешакӣ

барои

ташкили

њаљми

фоидањои

озуќаворӣ ва тањвили озӯќа барои истеъмолкунандагони махсус
имкон

медињад, ки

истеъмоли

озуќавориро

ба

наќша

гирифта

таъсири мусбӣ расонидани он ба бозор чӣ тавре, ки фурӯши ќисми
муайяни мањсулот кифоят медињад вай низ њамин тавр таъсири
худро

мерасонад.

Инчунин

истеъмолкунандагон

имконияро

фармоиши
барои

давлатї

фуруши

ба

кафолатноки

мањсулот пешнињод менамояд.
Ташкил кардани параметрњои асосии фармоиши давлатї бояд
дар аввали њар як соли таќвими амали карда шавад (номгуй
мањсулотњо,
параметрњо

њаљм

фоизи

ба буҷет

ворид

маблаѓгузорињои
карда

шаванд

авансӣ). Бояд

ин

ва

то

саршавии

ба

иштирокчиѐни

маъракањои кишту кор ќабул карда шавад.
Статуси

фармоишгари

давлатї

бояд

иттињодияњои соњавӣ пешнињод карда шавад, ва профецияњои муайян
аз тарафи давлат дар назар дошта мешавад. Инчунин преференсияњо
метавонанд, чунончи дар пешнињоди њуќуќ барои таќсимоти квотаи
истењсоли ин ѐ он номуди мањсулот ва дигар шаклњои њавасмандкунї
ифода меѐбад.
Танзими самараноки бозори озуќаворї бе рушди инфросохтори
бозор ѓайриимкон аст. Ин воситањо инњоро ба худ дохил менамоянд.
- ќарзи имтиѐзнок;
- имтиѐзњои андоз;
- фонди мезингї;
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- амалиѐтњои гаравї;
- дастхатњои анбор;
- таъминоти ахборотї;
Маълум аст, ки иљрои сиѐсати танзим таѓиротњои зиѐде дар
КАС-и ватанї меоварад. Дар навбати аввал ин бо танзими бозор ки
кафолати

муайян

ва

имконияњоро

ба

корхонањои

пешнињод менамояд алоќаманд мебошад.

Яъне

кишоварзї

корхона барои

фурӯши мањсулоти худ аз рўи нархњои мањќули худ метавонад
имконият ба даст орад. Ин маънои онро дорад, ки ба арзиши
активњои корхона фоида илова мешавад ки ин ба воситаи сиѐсати
танзим ба даст меояд. Маќсади асосии танзими бозори мањсулоти
кишоварзї

ин

самаранок

пешнињод,

устувории

самаранок

ба

таъмин

нарх

кардани

дар бозор,

баланси

талабот

пешнињоди

истењсолкунандагони ватанї

ва

ва

дастгирии

ташкил

кардани

имкониятњои муфид барои васеъ кардани такрористењсоли озуќаворї
ва дигар мањсулотњои кишоварзї мебошад.
Ба методњои асосии танзим инњо дохил мешаванд: маъмурият,
иќтисодӣ ва тањлили ахборотӣ. Айни замон ислоњкунии меъѐрњои
танзим

асосан

устуворкунии

баъди
бозор

њолати

буњронї,

њангоми

ба

вуљуд

вакте,

ки

овардани

имкониятњои
амалиѐтњои

содиротию воридотї зиѐд шуд, ба назар мерасад.
Инчунин

бурдани

ислоњот

дар

ќонунгузории

амалкунандаи

савдои беруна талаб карда мешавад, ки он њолатњои алоњидае, ки
пурра манфиатњои бехатарии милли озуќавориро ба њисоб мегиранд,
ба

назар

гирифта

шаванд

хусусан

дар

мувофиќат

бо

ќонуни

Давлатї дар бораи меъѐрњои муњофизати манфиатњои иќтисоди ЉТ
њангоми ба вуљуд овардани савдои берунаи молњо мањдудияти
тањвили озуќавории ватанї ба хориља танњо дар њолати норасоии
ќатъии онњо мумкин аст.
Њолати њозира аз рўи маќсади кор маънои имконияти дар
оянда

расонидани

намудњои

гуногунии
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мањсулоти

кишоварзиро

дорад инчунин ба норасоги он нигоњ накарда дар бозори дохилаи
мањсулоти кишоварзї ба хориља содирот мешавад.
Дар навбати аввал ин ба пахта таалуќ дорад, ѓайр аз он пиѐз
меваю сабзавот, ангур ва меваи хушк ва дигар намудњои зироатњо.
Дар он сурат мањдуд кардани содироти озуќаворї ѐ ин ки дигар
молњо, ки аз рўи ќонунгузори амалкунанда ба назар гирифта
шудааст,

метавонад

танњо

бо

воситаи

љори

кардани

квотањои

содиротї ба амал оварда мешавад. Инчунин беасос имкониятњои
истифодабарии воситањои гуногуни сиѐсати савдои берунаро дар
Тољикистон бо маќсади таъмину устувори бозори озуќавории дохила
метавонад, зич намояд.
Меъѐрњои муайян

дар

доираи

танзими

бозор

бояд

бо

маълумоти сањењ оиди њолати савдо дар бозор ва рушди онњо бе
асос меистад. Вазифаи аввалиндараља дар ин љо таъмин кардани
бозор бо маълумотњои аниќ оиди мањсулотњои кишоварзї ба њисоб
меравад.
Шаклњои асос ва методњои танзими бозори озуќавор дар расми 1
оварда шудааст.
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Шаклњо ва усулњои танзими
бозори озуќаворї
Методњои маъмурї
Ќабули
санадњои
меъѐрию њуќуќї

Усулњои
тањлилї

иттилоотї-

Палатаи
саноатї

савдою

Усулњои иќтисодї
Дастгирии буљет
Мудохилаи молї ва
харид

Танзими моликияти
давлатї

Иттињодияњо
асотсиатсияњо

Ќарздињї,њ
маблаѓгузорї

Иттињодияњои дохили
соњавї

Сармоягузорї

Иттињодияњои байни
соњавї

Андозбандии
имтиѐзнок

Фаъолияти таблиѓотїнамоишї

Суѓуртакунї

Амалиѐтњои
гаравї
Ташаккули
захираи фаврї
Ташкил кардани
фонди давлатї
Назоратї ва
тафтишотї

ва

Бозорњои яклухти
озуќаворї
Биржа ва ауксионњои
(музояда) озуќаворї
Назорати санитарї
Назорати бойторї

Иљозатномадињї

Нозироти
давлатии
савдо
Экология
Расми 1. Шаклњо ва усулњои танзими бозори озуќаворї
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Танзими нархгузорӣ
Ќарздињии
имтиѐзнок

Фаъолияти фурӯш
Фаъолияти иќтисоди
дохила
Илм ва фаъолияти
илмї
Шартномабандї ва
ањдномањо

БОБИ 2. ДИНАМИКАИ ЊОЛАТИ ЊОЗИРАИ БОЗОРИ ОЗУЌАВОРЇ

2.1. Њолати њозираи таъминоти озуќаворї ва арзѐбии бехатарии
озуќавории Љумњурии Тољикистон
Ба маќсади ноил шудан ба

њадафњои рушди њазорсолањо: Ду

маротиба кам кардани њиссаи ањолї аз соли 1999 то соли 2018, ки
даромади онњо на кам аз 2,15 мебошад, яъне паритети ќобилияти
харидории онњо дар як рўз њамин ќадар бошад ва онњое, ки аз гуруснагї
танќисї мекашанд дар паѐми Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон ва Маљлиси Олии Чумњурии Тољикистон, ки
аз 22 декабри соли 2018 вазифа гузошта шудааст, ки барои беҳтар
гардонидани сатҳу сифати зиндагии мардум обу заминро самаранок
истифода бурда, истеҳсоли маводи ғизоиро зиѐд намоем. Барои расидан
ба ин мақсад барномаи бехатарии озуќавории Ҷумњурии Тољикистон
барои солҳои 2019- 2023 аз тарафи ҳукумат қабул гардид.
Барномаи мазкур дар асоси бартариятњои стратегияи милли Рушди
Љумњурии Тољикистон барои давраи солњои 2030-ум ва стратегияи кам
кардани камбизоати дар Љумњурии Тољикистон асос ѐфтааст ва њолати
пешнињодшуда оиди бехатарии озуќаворї сабаб шудааст ва инчунин
бехатарии мањсулотњои хӯрока дар Тољикистон ба назар гирифта
шудааст.
Бехатарии озуќаворї - њамчун ќобилияти кафолатноки давлатї, ки
ќонеъ гардонидани талаботро дар озуќаворї дар як сатњи муайян
фаъолияти њаѐтии ањолиро таъмин менамояд, аз назар

гузаронида

мешавад.
Бехатарии озуќаворї мављудияти доимии тайѐр будани давлатро
барои пешгирї намудан ва барњам додани вайроншавии системањои
таъминоти мамлакатро ва ноњияњои алоњидаи онро бо мањсулоти хӯрока
њангоми офатњои табиї ѐ ин ки дигар њолатњои фавќуллода дар назар
дорад. Барои ин меъѐри муайян ва системањои самаранок истифода
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бурдани захирањои

стратегї ва захирањои озуќавории фаврї лозим

меояд.
Рушди иќтисодиѐти Тољикистон барои мамлакат бо гузариши
иќтисодї хеле муњим мебошад. Људо будани мамлакат аз дигар давлатњо,
яъне набудани роњњо ба бањрњо ва барои роњњои савдои байналхалќи, ки
мушкилї доранд ба рушди иќтисодиѐт таъсири хеле муњим мерасонад.
Бинобар њамин ќайд кардан зарур аст, ки таъминоти бехатарии
љумњурї аз бисѐр љињат аз самаранокї ва устувории рушди соњаи
кишоварзї вобастагї дорад. Сектори аграрї пешбарандаи соњаи
иќтисодии Тољикистон ба шумор меравад, ки он 20-30 %-и ММД-ро
таъмин менамояд.
Дар баробари ин сектори аграрї истењсолкунандаи асосии
озуќаворї ва инчунин сарчашмаи зиѐд кардани даромад ва машѓул
будани ањолии дењоти љумњурї ба њисоб меравад.
Дар соли 2017 мувофиќи маълумотњои Шуъбаи омори назди
Президенти Љумњурии Тољикистон таъминоти ањолї мањсулотњои нонї
аз њисоби ѓалла, ки дар љумњури истењсол мешавад 74,6%-ро ташкил
медињад, ки аз рўи ба њисоб гирифтани воридодњо аз рўи натиљањои
истеъмоли мањсулотњои нонии ањолї, ки аз меъѐри табиї дар њаљми
108,6% зиѐд шудааст, ба назар мерасад.
Дар соли 2017 таъминоти ањолї ба картошка дар љумњурї
истењсолшуда 74,7 % ташкил медињад. Воридоти картошка дар соли 2017
дар муќоиса бо соли 2015 ба 2,3 маротиба кам шудааст, аз

ин рў

истеъмоли картошка дар соли 2017 мувофиќи меъѐрњои физиологї
истеъмоли ањолии љумњурї њамагї 74,7 %-ро ташкил медињад.
Дар баробари ин, ќайд кардан лозим аст, ки соли 2017 дар љумњурї
633,3 њазор тонна меваю ангур ва 1859,1 њазор тонна сабзавот истењсол
шуд, ки ин 57,1% ва 103,5-ро аз меъѐри истеъмолї ташкил медињад.
Содироти меваю сабзавот дар соли 2017 дар муќоиса бо соли 2015
ќариб 2,3 маротиба зиѐд шуд, бинобар њамин истеъмоли меваю сабзавот
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дар љумњурї дар соли 2017 аз рўи меъѐри истеъмолии табиї њамагї 83,2%
ва 68,5%-ро ташкил намуд.
Истењсоли ками мањсулотњои гўштию ширї дар љумњурї ба сатњи
истеъмолии ањолї таъсир мерасонад. Чӣ тавре, ки дар соли 2017
истењсоли гушт ва мањсулотњои гуштї талаботи ањолии љумњуриро танњо
ба 20,9 % таъмин намуд, шир ва мањсулотњои ширї бошад ба 30,3 %-ро
ташкил медињад (новобаста аз оне, ки воридоти ин мањсулотњо дар
муќоиса бо соли 2015 ба 68% зиѐд шудааст).
Ќайд кардан зарур аст, ки њангоми кам истењсол шудани тухм дар
љумњурї ин ба сатњи истеъмоли ањолї бо ин намуди мањсулоти хӯрока
таъсир мерасонад. Чӣ тавре, ки дар соли 2017 истењсоли тухм талаботи
ањолии љумњуриро танњо ба 47% таъмин намуд ва њаљми воридоти тухм
дар соли 2017 бо муќоиса бо соли 2015 бошад ба 14% кам гаштааст.
Чӣ тавре, ки маълум аст мављудияти озуќаворї дар бозори дохилаи
љумњурї њолати иќтисодї ва мустањкамии иљтимоиѐти љомеаро муайян
менамояд. Дар шароити њозира бехатарии озуќавории мамлакат аз бисѐр
љињат аз рўи самаранокї ва устувории рушди кишоварзї муайян карда
мешавад.
Баъзе масъалањои сектори аграрии љумњуриро

омилњои дар

истењсолоти озуќаворї боз медоранд, ба њисоб меравад. Ба онњо дохил
мешаванд: мањдудияти захирањои ќарзї, технология ва бозорњои фурўш,
аз

он

љумла

бозорњои

истеъмолии

дохилї,

инкишофи

сусти

инфрасохтори кишоварзї, арзиши аслии баланди коркарди саноатии
меваю сабзавот ва ѓайрањо. Оиди гузаронидани ислоњоти замин сатњи
пасти ахборотї ва норасоии илм оиди ташкили истењсолоти муосири
кишоварзиро ќайд кардан зарур аст.
Истеъмоли намудњои асосии озуќаворї аз тарафи ањолии мамлакат
асосан аз њисоби воридот ќонеъ гардонида мешавад. Дар соли 2017
воридоти молњои озуќаворї 1967,2 млн.долларро ташкил дод инчунин
содироти озуќаворї бошад ќариб ба 901,4 млн.доллар баробар шуд.
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Вазни ќисми воридоти озуќаворї дар њаљми умумии воридоти, вазни
ќисми содироти озуќавориро дар њаљми умумии содирот ба 2,1 маротиба
зиѐд кард.
Воридоти озуќаворї дар соли 2017 дар муќоиса ба соли 2016 ба 11,5
% кам шудааст, аз он љумла воридоти орд ба 30,2%, равѓани растанӣ
бошад ба 12,9 % кам гаштааст. Дар ин сурат ќайд кардан зарур аст, ки
сатњи воридоти озуќаворї аз таѓйирѐбии нарњои љањонӣ ва молњои
озуќаворї вобастагї дорад.
Молњои асосии воридшаванда инњо ба шумор мераванд: гандум ва
орд, шакар, равѓани растанї, чой, гушт, мањсулотњои нонї, тухм ва
дигарњо.
Сатњи воридот дар асоси талаботи ањолї ба намудњои алоњидаи
мањсулоти хӯрока, истењсоли норасоии мањсулотњо дар љумњурї ва ѓайри
раќобатпазир аз рўи нарх ва аз рўи сифат кам будани мањсулот муайян
карда мещавад.
Дастрасии иќтисодии ањолї ба мањсулотњои озуќаворї, таъмин
набудани сатњи зарурии даромадњо нобаробарии гурўњњои иљтимої ва
њудудњо ба назар мерасад.
Мувофиќи тањќиќот сатњи зиндагии ањолии Тољикистон дар соли
2017 пастшавии сатњи камбизоатї дар сатњи байниноњиявї ва минтаќавї
хусусиятњои гуногун дорад.
Хусусиятњои тенденсияи минтаќавӣ асосан бо сатњи даромадњо
алоќаманд мебошад ва сатњи умумии рушди иљтимої – иќтисодии ин ѐ
он ноњияро дар назар дорад. Инчунин, фарќиятњои мављудии дохили
ноњияњои

алоњидаи

мамлакатро

пайбурдан

мумкин

аст,

ки

бо

љойгиршавии љуѓрофии ноњияњо алоќаманд мебошад ( дар љойњои
кўњсор\ мањал, наздик ба шањрњои калон ѐ ин ки марказњои саноатӣ
тенденсияњо дар соњаи кишоварзӣ ва ѓайрањо). Њамин тавр ба
пастшавии сатњи камбизоатї дар вилояти Суѓд ба кор даровардан ва
барќарор кардани

корхонањои алоњидаи саноатї мусоидат намуд дар
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вилояти Бадахшони куњї, ки минтаќаи кӯњӣ ва камањолї ба њисоб
меравад аз њисоби сектори хусусї, маблаѓгузории хусусӣ, љалб
кардани ањолӣ ва рушди соњаи кишоварзии ѓайри пахтапаррварї
инкишоф

ѐфтааст,

мувофиќи

нишондодњо

ќисми

зиѐди

ањолии

камбизоат, ки њамаги 31%-ро ташкил медињад, дар вилояти Суѓд ва
Хатлон зиндагї мекунанд. Дар ин ноњияњо 32%-и ањолии камбизоат ва
33%-и ва ќисми зиѐди ањолии камбизоат, ки бењтаркунии шароитро дар
ин вилоятњо талаб менамояд, њаѐт ба сар мебаранд.
Тадќиќотњои

нишондодашуда

нишон

дод

ки,

ќисми

зиѐди

харољотњои хољагињои хонавода барои ба даст овардани озуќаворї сарф
мешавад.
Либерализм
механизми

ѓайри

њамчун

савдои

самараноки

беруна

бозор

ба

ва

дохила

баландшавии

дар
нарх

шароити
оварда

мерасонад дар натиља нархи љамбасти ба молњої озуќавори назар ба
даромадњои истеъмолкунандагон зиѐд гаштааст. Сатњи беќурбшавї дар
сектори истеъмолї дар соли 2017 ба 18.7% расид, ки ин да муќоиса ба
соли 2016 ба 13.5% баробар аст.
Барои Тољикистон масъалаи бехатарии озуќаворӣ сатњи пасти
таъмини хӯрока норасои ќобилияти маблаѓдињии ањоли ва њиссаи зиѐди
воридот дар баланси умумии озуќаворї ба таъмини бехатарии озуќаворї
камтар хавфро ифода менамояд. Ѓайр аз ин дар љумњурӣ системаи
назоратї ва бањодињии њолатњо, ки бо озӯќаи ањолӣ алоќаманд аст,
амал мекунад, ки метавонад муайян кардани сабабњоро мушкил созад.
Ин дар навбати худ монеъаи таъсирбахши кор карда барои љорӣ
кардан рушди самараноки стратегияи оиди паст кардани нимгуруснагии
ањолї ва бењтар кардани њолати озуќаворї ањолї ба назар мерасад.
Ѓайр аз ин манбаи сусти техникї ва кадрї барои назорати самаранок
ва таъмини бехатарии озуќаворї дар мамлакат ќайд карда мешавад.
Њамаи ин масъалањо дар ягљоягї боиси ќадшавии дарозумрии
њаѐти ањолї, зиѐдшавии касалињои гуногун мегардад, аммо пеш аз
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њамма таѓйирѐбии генафонди миллат дар шакли таназзулкунанда
(пастраванда) дида мешавад.
Бинобар њамин масъалаи бехатарии озуќаворї, ки бо аз даст
додани захирањои инсонї алоќаманд аст, ва ќобилияти бурдани
фаъолияти пурраи мењнатї ва хусусан фаъолияти бунѐдкоронаро
надоранд, боиси хавфи бехатарии миллї мегардад.
Барои арзѐбии њолати дар пешистода оиди бехатарї озуќаворї
одатан нишондињандањои таносуби дар амал истеъмоли мањсулотњои
хӯрока аз рўи меъѐрњои табиї ба њар як сари ањолӣ истифода бурда
мешавад.
Натиљањои

тадќиќодњои

дода

шуда

баландшавии

доимии

пањншавии намудњои камгуруснагиро дар соли 2016 дар њаммаи
ноњияњои Тољикистон дар муќоиса ба соли 2017 муайян намуд.
Шумораи зиѐди шахсони нимгуруснаро кӯдакон ва занњо ташкил
медињанд, ки соли 2017 дар муќоиса ба соли 2016 бисѐртар дар
ВМКБ ва вилояти Хатлон шањри Бохтар дида мешавад, ки ин ба
2,3 % ва 3,9 % баробар аст. Натиљањои таҳќиќот дар кӯдакони бо
вазни кам, ки дар шањри Бохтар ба назар мерасад ба 28,9 % ва дар
ВМКБ 25,6 % ва дар шањри Душанбе бошад ба 19,4% баробар аст,
аммо шумораи камтарин дар вилояти Суѓд дида мешавад, яъне 10,3
% -ро ташкил медињад.
Аз рўи бањодињии тадќиќодњои ЮНИСЕФ 52% кудакон дар
синни

6 моњагї

то

5

солагї

аз

норасоии

витаминњо

танќиси

мекашанд.
Мувофиќи маълумотњои

охирини ЮНИСЕФ

дар

Тољикистон дар сатњи баланд аз љињати фавт миѐни

соли

2017

ќарор дорад.

Аз њазор тифлони навзод танњо 55 њолати фавт дида мешавад, ки
ин бо маводи истеъмолии хӯрокаи модар ва беморињои давраи
њомиладорї, ки ин сабаби фавт њангоми таваллуд мегардад.
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Мављудияти озуќаворї дар асоси истењсолоти худї ва воридоти
мањсулотњои озуќаворї, инчунин ѐрии мањсулотњои хӯрока таъмин
мегардад. Тољикистон ба яке аз минтаќањои таъминоти њалокатовари
мањсулотњои хӯрокаи истењсолоти худї таалуќ дорад (на камтар аз
2000 ккал дар як шабонарӯз ба як нафар бояд бошад).
Дар соли 2017 ратсиони

миѐнаи хӯрока

2100 ккал (дар як

шабонарӯз барои як нафар аз рўи тавсияи вазорати тандурусти
ташкил менамояд. Дар давоми соли 2017 бошад ратсиони озуќа
2611,85 ккал) дар якшабонарўз барои як нафар муайян гардид, аз он
љумла дар мањалњои шањрї ба 1784,64 ккал ( дар як шабонарўз
барои як нафар ва дар мањалњои дењот бошад 2090,89 ккал) дар як
шабонарўз ба як нафар одам ташкил медињад. Дар соли 2017 гўшт
ва мањсулотњои гўштї ба њар як нафар 5,1 маротиба кам аз меъѐри
истеъмоли ин мањсулотњо истењсолшуда буд, мањсулотњои шири
бошад 2,5 маротиба камтар ва тухм бошад 3,7 маротиба камтар
истењсол карда шудаанд. Гўшт ва мањсулоти гуштї - 28,2 кг
њамгоми меъѐри истеъмоли бояд 40,8 кг бошад ба ҳар як нафар.
Мањсулотњои ширӣ – 107,5 кг њангоми меъѐр истеъмолї 115,3 кг.
Тухм – 38,6 дона, њангоми меъѐр 180 дона. Чӣ тавре, ки маълум
аст мављудияти озуќаворї дар бозори дохилии љумњуриї њолати
иќтисодї
озуќаворї

ва

устувори

муайян

истеъмоли

месозад.

Дар

љамъиятро
шароити

ва

мустаќимияти

муосир

бехатарии

озуќаворї мамлакат аз бисѐр љињат аз рўи самаранокї ва устувории
рўшди кишоварзӣ муайян карда мешавад.
Проблемањои асосии сектори аграрии љумњурї ин омилњое, ки
ба истењсоли озуќаворї таъсир мерасонад ба њисоб меравад ба онњо
дохил мешаванд: мањдудияти дастрасии захирањои ќарзї, технология
ва

бозори

фурўш,

аз он

љумла

бозорњои дохилии

истеъмолї,

инфрасохтори кишоварзии суст инкишофѐфта, арзиши аслии баланди
коркарди саноатии меваю сабзавот. Ќайд кардан зарур аст, ки сатњи
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пасти маълумотнокї оиди гузаронидани ислоњоти замин, норасоии
илм оиди ташкили истењсолоти муосири кишоварзї.
Дастрасии иќтисодии ањолї ба озуќаворї, таъмин набудан бо
даромадњои лозима, нобаробарї гўруњои иљтимої ва њудудї.
Тањќиќотњо чунин нишон додан, ки 67 %-и тамоми харољотњои
хољагињои

хонавода

барои

ба

даст

овардани

озуќаворӣ

сарф

мешаванд. Шумораи зиѐди хољагињои хонавода барои хариди хӯрока
маблаѓњои пули ќарз гирифтаанд, ба ѐрии озуќавории хешовандон
гузошта мешуданд ва меъѐри истеъмоли хӯрокаро камтар мекарданд.
Дар соли 2017

хољагињои хонаводагӣ ќайд карда шуд, ки

онњо миќдори истеъмоли баъзе хӯракоњоро ќатъ ва меъѐри онњоро
камнамудан, њиссаи панљуми тамоми хољагињо моликияти худро ба
фурӯш баровардан, то ин, ки мањсулоти озӯќа ба даст оранд, ќисми
чоруми хољагињо бошад аз хешовандон, дўстон ѐ ин, ки њамсояњои
худ маблаѓњои пули ќарз мегирифтанд.
Сатњи беќурбшавї дар сектори истеъмолї дар соли 2017 зиѐд
гашт ва сатњи он ба 12,5 % дар муќоиса ба соли 2016 ба 7,8 %
баробар шуд. Дар

давоми соли 2017 афзоиши нархњо ба молњои

озуќаворӣ ва таѓирѐбии молњои ѓайриозуќаворї

бартарї пайдо

кард.
Арзиши маљмуї мањсулотњои хӯрока, ки сабаби истеъмолиро
ташкил медињад аз рўи истеъмолї њаќиќї бо нархњо дар аввали
соли 2018 ба њар як нафари оила 225 сомони рост ва њангоми
меъѐри ратсионалии хӯрока бошад ба 158,55 сомони баробар аст
таъминоти озуќаворї хољагињо инчунин аз њолати иститутсионалї,
наќлиѐтї ва инфрасохтори воќеї, њолати идоракунї ва истифодаи
захирањои об, соњаи кишоварзї ва роњхат ба бозорњо вобастагї
дорад,

Сатњи

пасти

рушди

инфрасохтори

энергетикї,

наќлиѐт,

телекамуникатсия ва таъминоти об дар дењот бевосита ба ањолии
камбизоати дењот таъсир расонда, дастрасии воќеии онњоро ба
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мањсулотњои озуќаворї (кам) менамояд. Танњо 65%-и ањолии љумњурї
дастрасї оби тозаи ошомиданї мебошад. Системаи таъминоти об
ѓайрибехатар,

ѓайрибоэътимод

ва

ѓайрисамаранок

буда

боиси

норасоии сатњи техникии хизматрасонї мегардад.
Пастравии талабот ба сифат ва бехатарии озуќаворї ќайд
карда

мешавад.

микробиологиї

Масъалаи

химикатњо

ва

асосан

мањсулотњои

озуќаворї,

ки

яке

аз

ифлосињои
назорати

амалкунандаи муњим аз болои ифлосшавии озуќаворї ва пањншавии
ифлосињо ба назар мерасад.
Дар давраи тобистон афзоиши шумораи касалињои инфексионї
ќайд карда мешавад, ки истеъмоли меваю сабзавот бе истифодаи
ќоидањои дурусти коркарди

меваю сабзавот пеш аз истифодабарї

ба назар мерасад, ки аз тарафи Вазорати тандурустї ва ҳизфи
иљтимоии ЉТ тасдиќ шудааст. Агар дар семоњаи якуми соли 2019 аз
рўи муќоиса бо семоњаи якуми соли 2018 зиѐдшавии касалињои
инфексионї
инфексионии

дар

ањолї

меъдаю

ба
руда

19.9 %
аз

баробар

шумораи

аст.

Беморињои

умумии

беморињои

инфексионї 26.0 %-ро ташкил медињад. Аз рўи муќоиса бо даврањои
тањлилии соли гузашта чунин беморињо ба 9.4 % кам гашт, аз он
љумла бемории домана ба 66.7 % ва дизентирияи бактериялї 45.6 %
камтар дида мешуд.
Барои Тољикистон масълаи бехатарии озуќаворї сатњи пасти
хӯрока, норасоии ќобилияти маблаѓдории ањолї ва њиссаи баланди
воридот ва баланси умумии озуќаворї хавфи озуќавориро ифода
менамояд.
Яке аз вазифањое, ки дар назди одамият истодааст, ин пурра
таъмин кардани талаботи одамон аз нуќтаи назари физиологї бо
миќдори лозимаи маводи озӯќа ба њисоб меравад. Дар миќѐси
давлатї масъалаи озуќаворї ифода меѐбад ва сабаби истеъмол
накардани озуќаворї иштироки инсон дар истењсолоти љамъиятї
ѓайри имкон аст.
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Бешубња, дар солњои охир дар соњаи аграрии кишвар ба бењтар
намудани

вазъият

ва таъмин намудани рушди намоѐни истењсоли

мањсулот муяссар гардид.

Маълумотњои муњимтарини истењсоли

мањсулоти кишоварзї ва истифодаи маводњои назарраси ѓизої дар
љадвали 3 ва 4 оварда шудааст.
Истењсоли мањсулоти кишоварзї ба њар як нафар ањоли дар
ЉТ дар солњои 1991-2017 (бо Ккал)
Љадвали 3
Истењсоли мањсулоти кишоварзї ба њар сари ањолї дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 1991–2017 (бо кг.)
1991
54,3
32,3

2013
172,5
138,2

2014
159,6
103,4

2015
164,8
105,0

2016
166,1
103,9

2017
163,8
88,6

с 2017 бо %
нисбати соли
1991
2016
3,0 раз 98,6
2,7 раз 85,2

Сабзавот

112,1

184,6

187,6

197,2

202,2

210,4

1,8 раз

104,0

Полезї
Мева ва буттамева

31,2
31,6

61,3
40,7

66,1
41,3

70,1
35,4

68,7
42,1

71,4
45,8

2,2 раз
144,6

103,9
108,7

Ангур

21,6

21,7

22,9

24,1

24,8

25,8

119,4

104,0

13,4

10,7

12,0

13,2

27,0

28,2

2,1 раз

104,4

104,9
81,1

102,6
42,6

103,5
42,4

105,2
42,3

106,2
39,0

107,5
38,6

102,4
47,5

101,2
98,9

Номгўи мањсулот

Ѓалла
Картошка

Гўшт
(дар вазни кушта )
Шир
Тухм (адад)

Солњо

Сарчашма: Њисоби муаллиф тибќи маълумотњои Агентї оид ба омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон

Ҷадвали 4
Сатњи таъминнокии ањолї бо мањсулоти асосии кишоварзї дар вилоятњои
ЉТ барои соли 2017 бо % нисбати меъѐри тавсияшудаи истеъмол
Номгўи мањсулот

Ѓалла
Картошка

Њамагї
дар
љумњурї
80,9
121,8

Сабзавот ва зироати полезї
Мева ва ангур

42,3

Гўшт
Шир
Тухм

7,5
22,9
3,1

Аз љумла дар минтаќањо
вилояти Вилояти
НТЉ
Хатлон
Суѓд
49,1
66,2
123,6
71,8
3,2мароти
1,4
60,6
2,1
ба
маротиба
маротиба
33,0
67,7
66,2
72,1
48,0
55,4
42,7
40,8
ВМКБ

18,4
18,2
9,8

7,0
33,7
3,0

9,1
21,6
2,6

7,2
20,7
4,5

Сарчашма: Њисоби муаллиф тибќи маълумотњои Агентї оид ба омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон
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Вазъияти ба вуљудомадаи иќтисодї

дар соњаи кишоварзї ба

љустуљўи чунин моделњои иќтисодї водор месозад, ки на танњо онро аз
норасої берун меорад, инчунин метавонад барои онњо фазои мусоид дар
ќатори боќимонда соњањои иќтисодиѐти миллї ба вуљуд оварад.
Барои

дучор

нашудан

ба

бӯњрони

иќтисодї

дар

доираи

истењсолот ва истеъмоли озуќаворї, яке аз самтњои муњими сиѐсати
давлатии

озуќаворї

танзимдарорандаи
мањсулотњои

ин

ташкил

бозорњои

намудани

озуќаворї

озуќавориро

аз

системањои

мебошад,

ки

ба

тавонад

молистењсолкунандагон

ба

истеъмолкунандагон зудтар бурда расонад.
Бинобар

њамин,

зарурияти

ташкили

чунин

шабакањои

молистењсолкунанда, ки аз як тараф тавонад, манфиатњо ва њолати
молявии молистењсолкунандагони кишоварзиро ба њисоб гирад ва аз
тарафи

дигар

бошад

тавонад

талаботи

ќобилияти

маблаѓдињии

ањолиро барои мањсулотњои ватанӣ дар ноњияњои алоњида ба њисоб
гирад.

Чунин

система

бояд

ба

намудњои

махсуси

мањсулотњои

кишоварзї ва озуќаворї љавобгў бошад.
Дар рафти ислоњоти аграри сохтори истењсолот ва фуруши
мањсулот

таѓйир ѐфтааст.

Аз

рўи

мављудияти

чунин

раванди

мураккабӣ гузариш аз афзалиятњои давлатї ба танзими системаи
љобаљогузории

озуќаворї

рафта

истодааст.

Ба

шакли

муайян

даровардани инфрасохтори ташкилии бозорї дар бозори озуќаворї
бо элементњои танзимкунандаи давлатї, ки дар навбати аввал
дастгирии

баробарии

байни

талабот

ва

пешнињодотро

пешкаш

менамояд.
Холати бозори озуќаворї аз он шањодат медињад, ки зарурияти
ќабули ин чорањо ки ба суи таќвияти наќши давлат дар рушди
истењсолоти кишоварзї, муњофизат ва танзими бозори озуќавории
мамлакат равона гардидааст. Рушди истењсолоти ѓалладона дар ЉТ
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аз

рўи

анъана

асоси

тамоми

комплекси

озуќаворї

ба

њисоб

меравад.
Тадбирњои асосии давлатї оиди устуворшавӣ ва рушди бозори
ѓалладона тадбирњои иќтисодӣ мебошанд.
Ѓайр аз ин, барои рушди бозори ѓалладона таќвияти наќши
давлат бо воситаи системаи стандартикунонї ва њуљљатикунони
базаи

меъѐрӣ

омори

ва

(нормативї)

ахбороти

ташкили

квотакунони

хизматрасонињои

давлатию

лисензиякунонии

воридоту

ва

содирот ва амалиѐтњои хариду фурӯш дар бозори дохила хеле зарур
мебошад.
Модели ояндадорӣ ташкил ва фаъолияти ѓалладона њамчун
системаи мураккаби иќтисодї, бояд маљмўи манфиатњои мувофиќи
субектњои

хољагидори

коркардкунандагони

истењсолкунандагони

ѓалларо

бо

ѐрии

он,

тайѐркунандагон,

амалигардонии

сиѐсати

маќсадноки давлатӣ дар назар дошта бошад.
Барномањои маќсадноки давлатї яке шаклњои бехатари ба
њисоб мераванд, ки дар чорчўбаи мањдудияти захирањо имконият
медињад, ки давраи муваќатии њалнамудани масъаларо дар кадом
сатње набошад, манфиатњои давлатро ва иштироккунандагони онро
бо

њам

мепайвандад,

инчунин

барои

њамоњангсози

фаъолияти

хољагињои ѓалладонагӣ, ки наздик аст ба назар гирифта мешавад.
Соњаи чорводорї яке аз соњањои мураккаб ва хеле зараровар
боќӣ мемонад.
Њар сол аз соли 1991 инљониб саршумори тамоми намуди
чорво кам гашта, мањсулнокии он пас мегардад.
Ба

камтар

истењсоли

гўшт

ва

мањсулотњои

гуштї

нигоњ

накарда њолати таъминоти ин мањсулот дар бозори истеъмолї хеле
устувор мебошад, ки ин бо воридшавии њаљми зиѐди мањсулотњо
алоќаманд мебошад.
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Ин аз он шањодат медињад, ки бояд сиѐсати босамар оиди
танзими воридот вобаста аз шароитњои махсус

ба вуљудомада

гузаронида шавад. Дар мамлакатњои тариқќикарда, коркарди саноатї
зиѐда аз 90 %-и гушти чорво, гушти мурѓ ошкор карда мешавад, ки
ин истифодаи оќилона ва мураккаби ашѐи хомро таъмин менамояд.
Баландшавии сифат ва раќобатпазирии мањсулоти парваришкарда,
зиѐд кардани намудњои он, баланд бардоштани мањсулнокии мењнат
ва камкардани арзиши аслии мањсулоти нињої вобаста дорад. Бо
маќсади

устуворкунии

яке

аз

самтњои

асосии

рушди

бозори

озуќаворї, яъне гушт ва мањсулотњои гуштї зарур мебошад:
- ташкил намудани системањои бозорњои яклухти чорво, гушт
ва мањсулотњои гуштӣ бо маќсади муњофизати бозори озуќаворї ва
баланд бардоштани манфиатњои иќтисодии молистењсолкунандагони
ватанӣ;
- ташкил додани шароитњои интиќоли чорвои зинда ба љумњурї
барои бордоркунӣ дар корхонањои ватании саноати гуштӣ;
- барќарор кардани квотањо барои ворид кардани мањсулоти
чорводорї, ки аз тарафи корхонањои ватанї истењсол мешаванд ва
баланд бардоштани

бољњои гумрукї барои

мањсулотњои тайѐри

гуштӣ;
- ташкил намудани нархномањо дар системаи нархгузорӣ барои
мањсулотњои чорводорӣ;
- ташкил

намудани

фондњои

махсуси

дастгирї

барои

маблаѓгузорињои маќсадноки хољагињо, таъмини ашѐи хом барои
коркард.
Ваъзият дар бозори

шир ва мањсулотњои шири, чун пештара

масъалаи мураккаб ва аз бисѐр љињат њолати муосири он дар
дурнамои рушди иќтидори ашѐи хом муайян мегардад. Камшавии
шумораи чорвои калон ба ќаътшавии истењсоли умумии шир оварда
расонид. Саноати шири дар худ проблемаеро дарљ менамояд, ки он
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дар назди тамоми КАС-и мамлакат гузошта шудааст. Дар якчанд
соли охир, ки дигаргунињо дар саноати ширї баъзе тамоюлњо пайдо
шудаанд, ки аз имкониятњои инкишофѐбии он шањодат медињад.
Вазъияти мањсулотњои ширї њоло њам дар бозор њамчун масъалаи
мураккаб боќї мемонад.
Афсус, ки ба мављудияти намудњои молњои ширї дар маѓозањо
нигоњ накарда, омор муќарар намуд, ки дар сохтори ѓизои ањолии
тољик њар сол норасої дар мањсулотњои ширї
Камшавии истењсоли шир дар Тољикистон дар дањсолаи охир
аз бисѐр љињатњо ба назар мерасид.
Дар ваъзияти гузошташуда талабот ба воридоти ашѐи ширї
боќи мемонад,

проблемаи

бунѐди мањсулоти худии ширї бештар

муносиб мебошад.
Тањлили вазъият дар бозори озуќавории мамлакат аз рўи
намудњои асосии мањсулоти хурока оиди сустшавии наќши давлат
дар рушди истењсолоти кишоварзї ва зарурияти машкил кардани
системаи устувори фурўш

бо маќсади таъминот, муњофизат

ва

танзими бозори озуќавории мамлакат шаҳодат медињад.
Барои

баромадани

сектори

аграрии

иќтисодї

аз

њолати

бўњронї, аз нав барќарор кардани сатњи истењсолоти мањсулоти
кишоварзї

ва

озуќаворї

дар

љумњурї

дастгирии

давлатӣ

ва

шиддатгирии таъсири давлат ба равандњои танзимкунандаи бозори
озуќаворї ва ташкили системаи бозорњои яклухи озуќаворї зарур
мебошад.
Ташкили системањои бозорњои яклухти озуќаворї имконият
медињад,

ки

бозори

барќарор

намудани

истеъмолкунандагон,
боркашонї

озуќавории
алоќањои
ба

нигоњдорӣ,

ватаниро

байни

мустањкам

намояд,

молистењсолкунандагон

андозае

кам

кардани

фуруши

мањсулот

харољотњо

зарур

ва

барои

мебошад. Зиѐд

кардани њаљми истењсолот ва васеъ намудани намудњои мањсулоти
озӯќа, ки

бо воситаи системаи бозорњои яклухти озуќаворї ба
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фўруш

бароварда

мешаванд, имконият

медињад,

ки

бехатарии

озуќавориро дар Тољикистон мустањкам намоем, дохилшавии молњои
воридотиро ба бозор кам намоем ва барои истењсолкунандагони
мањсулоти кишоварзї ба бозори содиротии љањонї баромаданро
имконият фароњам оварем.
2.2. Сатњи таъминоти ањолї бо мањсулоти озуќаворї
Њалли масъалаи озуќаворї бо нигоњи оянда, ки аз рўи баъзе
сабабњо аз тенденсияи рушди кишоварзии љањонї бармеояд, хеле
мураккаб мебошад. Суръати равнаќи озуќаворї назар ба талабот
хеле паст мебошад. Дар љамбасти натиљавї ин метавонад

ба

норасоии ѓизо оварда расонад.
Аз рўи аќидањои мутахассисон норасоии ѓизо ин хӯрокае
мебошад, ки таркиби он аз калорияњои лозима бой нест.
Дараљаи охирини норасоии ѓизо ин гурӯснагие мебошад, ки
норасоии хеле зиѐди калорияњои дар таркиби хӯрока бударо, тавсиф
менамояд.
Норасоии

ѓизо,

асосан

дар

мамлакатњои сатњи

пасти

даромаднокї дошта ба њар сари ањолї пањн гаштааст. Ин њолат,
инчунин дар кишварњои бо сатњи даромаднокии миѐнаи ањолї ба
њар сар нафар ва њатто дар кишварњои аз љињати истењсоли нафт
бой њастанд, ба назар мерасад.
Сабаби на онќадар муњими норасоии ѓизо ва гуруснагї ин
набудани низоми таќсимоти одилонаи озуќаворї ба њисоб меравад.
Инчунин заифии стратегияњои рушди иљтимої - иќтисодї, ки ба
инкишофи сусти иќтисодї нигаронида шудааст, ки он аз рўи баъзе
нишондодњо чен карда мешавад, ва аз даромади њар як нафари
ањолї ифода меѐбад, на ин ки аз рўи дараљаи ќонеъгардонии
талаботњои асосии инсон.
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Стандартњои миѐнаи хӯрока бо воситаи муассисањои махсуси
миллї

ва

байналхалќї

муайян

карда

мешавад,

аз

он

љумла

Ташкилоти Ҷањонии Тандурустї (ТЉТ) ва Ташкилоти Байналхалќии
Озуќаворї (ТБО).
Дар соли 1953 дар ИМА стандарти миѐнаи хӯрока барои
мардони миѐнасол 3200 Ккал дар як шабонарӯз ташкил медод. Айни
замон ин нишондод ба 2700 Ккал дар як
ки

2150 Ккал

ва

аз

шабонарўз баробар

мебошад.

Шахсоне,

он

камтар

истифода

мебаранд

дар сатњи гуруснагї ва норасоии ѓизо ќарор доранд,

лекин ањолии ки 1500 Ккал ва аз он њам камтар калория истеъмол
менамояд, ба гуруњи гурӯснагон дохил мешавад.
Сатњи умумии харољотњои энергетикии шахсони калонсол, ки
њаѐти

фаъолона

мегузаронанд,

дар

як фосилаи

муайяни

ваќт

мутахассисон ѐ экспертони ТЉТ ва ТБО аз рўи њисобњои зерин
муайян карда мешавад.
Эт = К x M x Вп
Дар ин љо Эт – харољотњои умумии энергетикии организм Ккал;
К – коэффисиенти харољотњои энергия барои 1кг вазни бадан ккал;
М – вазни бадан Ккал;
Вп - давраи мувваќатии шабонарўзї аэрозолњои атмосферї ва об.
Аз ин рў, масъалаи озуќаворї ин зуњуроти мураккаби синтетикї
мебошад, ки бо њудудњои истењсолоти худї пайваст карда намешавад ва
бинобар њамин омўзиши аниќро талаб мекунад.
Дар алоќаманди бо ин як ќатор ташкилотњои байналхалќи доимо
мављудияти захирањои озуќавории дар љањон мављуд бударо пайгирӣ
менамоянд, онњоро

пешгўи мекунанд

ва

њукумат аз

имкониятњои

масъалањо новобаста аз оне, ки миќдори ин захирањо камшуда
истодааст,

маълумот

медињад.

Њангоми

ба

њисоб

гирифтани

таъминоти озуќворї ва вобастагии амиќи он аз њолати соњаи
кишоварзї ташкилотњои байналхалќӣ ба монанди (ФАО) ЕС ОЭС
69

ва ТҲИР (Ташкилоти њамкори иќтисодї ва рушд), њукумати миллї
рушди

истењсолоти

кишоварзиро

(пешомадаи) истеъмоли
Тавозуни

захирањои

озуќавории

молњои

озуќаворӣ,

мамлакат

ва

пешгуии

намуда, имкониятњои

озуќавориро муайян
ки

барои

содироти

таъминоти

оптималї

басанда

мекунад.
бехатарии
аст

бо

воњидњои энергетикї аз рўи самтњои ташкилкунӣ ва истифодабарии
онњо бояд дар чунин маврид ќарор дошта бошанд.
- истењсолоти худї барои маќсадњои озуќаворӣ - 80 – 85 %
- воридот - 15 – 20 %
- содирот – 15- 20 %
Захирањои озуќаворӣ ва ашѐи хом, ки барои худтаъминкунии
мамлакат, бањисобгирии истеъмоли

мањсулоти

хӯрока

аз

рўи

меъѐрњои тиббї ва нигоњдории потенсиали содиротии соњаи аграрї
басанда мебошад, зиѐд кардани њачми истењсолот, гузаронидани
сохтори тайир ѐфтани ин соња барои баланд бардоштани сатњи
некуањволии ањолии мамлакат талаб карда мешавад.
Аз ин рӯ, њангоми ба иљро расидани ин масъалањо дар солњои
пешомад на онќадар ба назар мерасад, бинобар њамин њангоми
истеъмоли мањсулоти озуќаворї бояд да сатњи баланд бошад ва
њамчун стратегияи оянда ќабул карда шавад. Њангоми ба њисоб
гирифтани

њолати

бӯњрони

иќтисодӣ

ва

инчунин

сатњи

пасти

даромади ањолӣ, маниторинги (сарњад) бехатарии озуќавориро лозим
меояд, ки онро аз рӯи сатњи миѐна ва максималии гузошта шуда
гузаронида шавад. Ба сифати сатњи минималии маводи хӯрока ањоли
аз рӯи намуд ва миќдори мањсулот ва таркиби моддањои ѓизонокии
он аз назар гузаронида мешавад, ки он

сабаби истеъмоли ќабул

гардидааст.
Њалли масъалаи озуќаворї аз даврањои ба вуљуд омадани он
дар назар дошта мешавад. Барои њалли масъалањои озуќаворї чунин
даврањоро људо кардан мумкин аст.
70

Давраи
мањсулот,

якум

ин

пардохти

оиди

ќарзњо,

бартараф

кардани

таъминоти

истењсоли

ками

молистењсолкунандагони

кишоварзї, бо техника, нурињои минералӣ, воситањои муњофизати
растанињо,

маводи

сузишворию

равѓанњои

молиданӣ

ва

дигар

маводњо. Дар ин давра коркарди њолати стратеги сиѐсати аграрӣ
зарур мебошад ва ташкил кардани актњои меъѐрї – њуќуќи, танзими
кардани корхонањои тамоми шаклњои моликият ба назар гирифта
мешавад.
Давраи дуюм устуворшавии њолати соњаи кишоварзї, ташкили
инфрасохтори

бозор,

иваз

намудани

маъмурияти

идоракунӣ дар

шароити иќтисодї, ташкил додани муносибатњои байни њамдигарӣ,
сектори аграрӣ бо дигар соњањои хољагии халќ ва ташкил намудани
шароитњо барои рушди соњаи иљтимоии дењот.
Давраи сеюм ин рушди истењсолоти мањсулоти кишоварзї дар
асоси истифодаи самаранокии технологияи навтарин њалнамудани
проблемањои

озуќаворї

ва

ба

даст

овардани

сатњи

бехатарии

(оптималӣ) дар доираи фаъолияти берунии иќтисодї дар назар
дошта мешавад.
Њар яки ин даврањо, ки самтњои худро барои ташкил кардани
захирањои озуќаворӣ равона месозад, инњо мебошад:
- молистењсолкунандагон мањсулоти худро дар натиљаи ба даст
овардани даромади иќтисодӣ ба фурӯш мебароранд;
- њукумат ва органњои иљрокунандаи он њаљми хариди мањсулотро
барои талаботи давлатї муайян мекунад, хариди мањсулотро аз рӯи
шартнома ва нархњо кафолат медињанд, ки њамаи ин гирифтани
даромадро таъмин месозад.
Дар дањсолаи охир барои Тољикистон масъалаи озуќаворї хеле
муњим

буд. Зеро

пас

аз

чанд

муддате

дарњол

дохили

бозори

озуќаворї бо мањсулотњои хурокаи воридотї пуркарда шуд, ки он
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дар истењсолотї кишоварзии ватанӣ инъикос ѐфта буд ва дарњол
њаљми он ќатъ гардид.
Мамлакатњои
мустањкамсозии

содироткунандаи

мавќеи

худро

мањсулот

дар

бозори

тамоми

роњњои

озуќавории

тољик

истифода намуданд. Иљрои ин амалиѐт ба он оварда расонид, ки
вазни ќиѐсии воридоти мањсулот дар ташкил кардани захирањои
озуќавории мамлакат аз руи арзѐбии сарчашмањои мањсулотҳои
гуштї ва гушт ба 50 – 60 %, мањсулотњои ширӣ бошад ба 20 – 22 %,
шакар -100 %, равѓани растанӣ 65% расид.
воридотшаванда

дар

савдои

чаканаи

Молњои

мамлакат

озуќавории

ќариб

60 %- ро

ташкил дод, аммо дар шањрњои калон ва марказњои саноатӣ бошад,
њиссаи онњо ба 80 – 90% баробар шуд.
Дар
мамлакат

он

ваќт

вазни

аз

рӯи

ќиѐсии

критерияи

озуќавории

мустаќилияти

ватанї

дар

озуќавории

њаљми

умумии

истеъмолӣ, бояд дар њаљми на кам аз 80 % қарор дошта бошад.
Чунин меъѐр пурра ба меъѐрњои (ФАО) мувофиќат менамояд, ки он
мустаќилияти

озуќавории

миллиро

аз

руи

нишондињандањои

мављудбудаи озуќавории воридотї дар бозори дохилии мамлакат
дар

њаљми

20 %

мустаќилияти
мањсулоти

бояд

бошад.

озуќавории

озуќаворї

Аз рӯи баъзе меъѐрњои иловагии

миллї

дар

баъзе

солњои

захирањои

гузаронидани

намудњои

ислоњот

дар

Тољикистон басо кам гаштанд.
Дар дањсолањои наздик аз сабаби баъзе имкониятњои мањдуди
љалб кардани ањолї дар гардиши заминњои кишоварзї кам гаштани
њаљми захирањои истењсолї, ки ба њар як нафари ањолии рӯи замин
рост меояд, дар њаљми миѐна 1,5 - 2,0 баробар бояд бошад. Ин
метавонад, баландшавии нархро
озуќаворї

оварда

расонд

ва

ба намудњои зиѐди мањсулоти
дар

алоќамандӣ мумкин

аст, ки

мањдудиятњои шуморавӣ (миќдорї) барои содироти озуќаворї дар як
ќатор мамлакатњо ба назар расад.
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Нињояд, шомил шудани Тољикистон ба Ташкилоти Умумиљањонии
Савдо

(ТУС),

савдои

молистењсолкунандагони

беруна

ва

кишоварзии

муносибатњои
дигар

он

давлатњо

бо
бо

мустаќилияти озуќавории Тољикистон ба таври ќаътї шиддат ѐфт.
Бехатарии

озуќаворї -

ин бехатарие мебошад, ки

њамчун

ќобилиятнок будани давлат кафолат додани ќонеъгардони талаботи
ањолї бо озуќаворї дар як сатњи муайян, ки барои фаъолияти
њаѐтии он басанда аст, фањмида мешавад.
Ањамияти муњим,

ин дар дастраси иќтисодї ба озуќаворї

будани он ќисмати камбизоати ањолї зоњир мегардад. Чӣ ќадаре, ки
потенсиали истењсолии КАС-и мамлакат баланд бошад, њамон ќадар
вай аз воридоти озуќаворї новобаста мебошад.
Таљрибаи љањонї нишон дод, ки ќисми зиѐди мамлакатњо бо
иќтисоди бозори дар рушди кишоварзї бо ду роњи асоси ба
ќуллањои баланди он расиданд, инњоянд:
А) бо роњи оќилона љойгиронї, истифода ва рушди ќуллањои
истењсоли дењот (истифодаи дастовардњои агроиќтисодї, дигар илмњо
њангоми хизматрасонињои кишоварзї ва тарзи истифодаи заминњо ва
ѓайрањо);
Б) бо роњи ратсионалї истифода бурдани потенсиали захиравї
- табиии худ.
Пас Тољикистонро чӣ бояд кард, ки «иќтисоди аграрӣ» ѐ ин ки
«иќтисоди кишоварзї» устуворона инкишоф ѐбад, танњо бо чунин
роњ мо метавонем таркиби њозираи соњаи кишоварзии љумњурї ва
ноњияњои онро аз наздик дида бароем. Асосан дарк кардани ин
тартиботи дохилаи соњаи кишоварзї ва ғани гардонидани бозорњо
дар шароити мустаќилият ва муносибатњои бозорӣ, аз нигоњи мо як
масъалаи муњиме ба њисоб меравад. Дар назди тањќиќотњои илми
агроиќтисодї њамчун масъалаи асосӣ ба назар мерасад, чунки пас аз
он бояд роњњои расидан ба дастовардњои иќтисодии аграрӣ ва
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дурнамои рушди онро барои муњлатњои дароз нишон дињад. Дар ин
љо сухан дар бораи ташкил кардани аќидаи нави миллї ки ба соњаи
кишоварзї таалуќ дорад, њамчун сектори махсуси КАС - и љумњурї
меравад.

Соњаи

кишоварзии

муосири

љумњурї

њамчун

соњаи

мураккаби иќтисодї миллї истењсол ва такрор истењсоли иќтисоди
кишоварзї бояд кор ва фаъолият намояд, яъне ба сохтори махсус,
ки ба манфиатњои Тољикистон ва ањолии он љавобгӯ бошад.
Аз њама муњим он аст, ки соњаи кишоварзии муосир маќоми
муњими иќтисоди миллиро ба даст овард, ки ин њам барои имрӯз ва
барои наслњои оянда, хеле зарур мебошад ва дар бозорњои аграрии
љањонї њамчун раќобатпазир гардад.
Њамаи ин гуфтанињо рушд ва роњхои инкишофи худро дар
шароити

истиќлолият

ва

муносибатњои

бозорї

талаб

мекунад.

Бинобар њамин ќайд кардан муњим аст, ки Тољикистон таърихи
ќадима дошта, як маротиба барќарор нашудааст. Дар Тољикистони
навин руњияи худшиносӣ, урфу одат, санъати хеш, психология,
методњои
истифодаи

истифодабарии

замин

дастовардњои

хољагидорӣ ва

ва

љањон

обѐрї,

дониши

фаъол

њангоми пеш бурдани

ва

соњаи

савдо ташкил карда шуд. Њоло бошад Тољикистонро

њамчун муносибатњои минбаъдаи анљомѐфта њисобидан мумкин аст,
ки дар ин асос ќабул кардани принсипњои асосии пешрафтаи љањонӣ
дар назар дошта мешавад.
Кишвар дар роњи баргаштан ба кипитализм ва сотсиализмро
надошт, балки роњи бунѐди давлати демократии тољикон буд. Аз ин
рӯ ин трансформатсияро «роњи сеюм» номидан мумкин аст, яъне
роњи демократи рушди
интихоби

дурусти

ќуввањои истењсолкунандагони миллї ва

шаклњои

гуногуни

моликият

ва

хољагидорӣ бо як маънои том иќтисодї гуногуннизом
муносибатњои

бозорӣ,

ки

дар

он
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наќши

асоси

бо

намудњои
бо тамоми
масъалаи

таъминоти устувори рушди иќтисоди миллї ва соњаи кишоварзї
таалуќ дорад.
Он кишварњое, ки бо роњи «капитализм»

ва «сотсиализм»

мераванд, танњо метавонанд векторњои рушди тамаддуни љањони
муайян созанд, яъне он кишварњое, ки

наметавонанд интихоб

шаванд ѐ ин ки барои тамоми давру замон, кишварњо, континентњо
ва халќњои рӯи замин дастрас бошад. Роњи сеюми рушд аллакай ба
лоињаи иљтимоию иќтисодии давлати соњибистиќлоли Тољикистон
таалуќ дорад. Љумњурї њангоми шомил шудан ба ин роњ метавонад,
њамчун озмоишгоҳи воќеии муносибатњои нави демократӣ шаванд.
Аз ин љо бар меояд, ки роњи интихобгардидани рушди демократи
барои Тољикистони соњибистиќлол вектори умумии милли рушди
мамлакат барои тамоми дањсолањо мебошад. Аз рӯи роњњои рушди
«капиталистӣ» ва «сотсиалистӣ»

ва инчунин даврањои «таѓирѐбии

ислоњот» яке аз олимони машњури иќтисодӣ В. Иванченко

чунин

аќида дорад, ки ин давра «давраи гузариши» мебошад, ки дар ин
давра - даврањои сиѐсӣ, иљтимои, ва иќтисодї, ки рўй медињад,
вектори ягонаи рушди љамъият оиди аз фазои поѐн ба фазои боло
рушд ѐфтани ин давраро ба вуљуд меорад.
Аз ин ру, бо фикру аќидаи академик Љалил Пиризода њамфикр
мешавем, ки дар бист сол дар кишварамон инќилоби њаќиќии
иќтисодӣ ба амал омад ва он кас ќайд менамояд, ки дар давоми
дањ

сол аз

нуќтаи назари

ислоњоти системаи љамъиятї ягон

таѓироте дар менталитети тољик ба амал наомадааст. Дар солњои
аввали

ислоњот

то

70 %- и

ањолї

аз

рӯи

таҳќиќотњои

гузаронидашуда, дар онњо дурнамои мусбии иљтимої дида намешуд,
ки айни замон ин ќисмат 50 %- ро ташкил медињад. Аз ҳамин хулоса
бармеояд, ки масъалаи камбизоатї да љумњурї ва ноњияњои он дар
«таркиши демографӣ» дар љамъият дарѐфт карда намешавад, балки
дар ислоњоти ѓайри ќобили мулоњиза дарѐфт карда мешавад. Сухан
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дар

бораи

он

меравад,

ки

бехатарии

милли

ва

хусусиятњои

анъанањои аср, тарзи зиндагї ва психологияи ањолӣ, ки аз насл ба
насл дода мешавад, ба њисоб гирифта нашудааст. Ин дар навбати
аввал

меистад.

аќлонии

Дуюм

ањолї

бошад,

њамчун

ин

собиќ

ба

њисоб

шахсияти

гирифтани

советї

бо

љињати

ќобилияти

устувори хислати он барои муњофизати пурраи давлатї (љамъиятї)
хеле зарур мебошад (кор, манзил, њифзи саломатї, илм, истироњат ва
ѓайрањо).
Баробаршавии умумї дар музди мењнати одамон хубтар ва
равшантар назар ба афзудани фаќият дар даромадњо дида мешавад.
Фикри дуруст аз љониби академик Љалил Пиризода, баѐн шуд,
чунин мебошад, яъне «сухан дар бораи хусусиятњои иљтимоии
манфию мусбї намеравад, балки гап дар сари он аст, ки асоси
бӯњрони

иљтимоию

иќтисодии

инсонї,

иљтимои-иќтисодї,

муносибатњои љамъиятӣ ва давлатї хусусан дар таркиби маснавии
шахс гузошта шудааст.
Омори иљтимої нобаробар аст. Коэфисенти гуногунии ањоли аз
руи сатњи даромадњо ( бо маротиба) - ба 8 маротиба дар соли 1992
зиѐд шуд. Дар Тољикистон бошад, то 13,9 дар соли 2017. Дар айни
замон шумораи ањоли бо даромадњои пулї таќрибан аз 33,5% ба
29,9 % кам гашта, афзоиши ањолӣ ба 22,2 ба 1000 нафар одам соли
2017 дар муќоиса бо соли 1991 ба 10,9 нафар зиѐд гардид.
Њамаи ин гуфтањо ба

фикре оварда мерасонад, ки танњо

сохтори устувори кишоварзии рушдѐфта метавонад сектори аграрии
иќтисодиро ба заминаи асосии таъминоти озуќаворї табдил дињад.
Дар ин маврид зарур аст, ки мо бояд ба меъѐрњои тавсияшудаи
мањсулоти

озӯќа,

ки

аз

тарафи

кормандони

илмии

Институти

иќтисодиѐти кишоварзии Академияи илмњои кишоварзии Тољикистон
барои даврањои солњои 2015 – 2020 кор карда баромада шудааст ва
сохтори муосири КАС –и Тољикистон пешнињод намояд (Љадвали 5 ).
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Меъѐри тавсияшудаи мањсулоти хӯрока барои њар сари ањолии ЉТ
барои солњои 2017 - 2020 (кг дар як сол )

Номгуи
мањсулотњо

Мањсулоти нонї
Гӯшт ва
мањсулоти гӯштї
Шир ва
мањсулоти ширї
Тухм

Аз
руи
меъѐрњои бо
модели
хурокаи
ТУТ
мувофиќ
кардашуда
барои
мардњо
16-59 сола
122,9

Равѓани растанї
ва чарбњо
Моњї ва
мањсулоти
моњигї
Шакар
Мева ва
буттамеваҳо
Сабзавот ва
полезињо
Картошка

Истеъмоли
њаќиќї

Аз руи меъѐрњои тавсияшуда

Меъѐри
ратсион
алї

Меъѐри
тавсияшу
да

Меъѐри
њадди
аќал

133,3

130,0

110

75,8

69

40,8

210,2

276

5,5 (116
дона.)

Имкони
яти
љумњурӣ

2017
с.

1991
с.

155

148

155

38

15

4,4

26,9

115,3

98

100

64,9

171

225

180

150

40

36

88

4,4

-

16,6

-

-

-

-

18,6

12

9

6

1,5

6,7

12,6

20,1

33

20

15

12

6,7

12,6

180,1

231

124,1

57,1

156

149,3

148

166

110

100

98,5

45

92

35

91,8

94,2

Сарчашма: Меъѐрҳои тавсиявии физилогии истеъмолии маҳсулоти асосии озӯқавории

ҶТ, ТУТ, Умумирусиягӣ ва блютени озуқаворӣ ҶТ. Душанбе.- 2018. Саҳ.

Љадвали

5

нишон

медињад,

ки

љумњурї

ва

минтаќањои

он

метавонад дар њалли проблемањои худтаъминкунии озуќаворї танњо дар
сохтори доимии инкишофи КАС - ќарор гиранд ва ба муваффаќиятњо
ноил гарданд.
То чї андоза таносуби кишварњои љањон барои њалли мушкилотњои
худфаъолияти озуќаворї ва ба ин васила рушди устувори бахши
кишоварзии иќтисодиѐт, таъминоти мањсулоти кишоварзї ба бозорњои
љањонї таѓир ѐфтааст.
Дар

нимаи

дуюми

асри

хх

Ҷопон, ИМА, Нидерландия,

Кишварњои Скандинавия ва махсусан Шветсия, Чин, Сингапур,
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Зеландияи Нав, Ҳиндустон, Покистон, Канада, Фаронса, Олмон ва
дигар кишварњо аз сатњои аввали љадвал ба сатњои охири љадвали
кишварњои

љањон

оиди

озуќавории

кишварњои

сатњи
худ

рушди

нишон

иќтисодиѐт

дода

ва

бехатарии

шудааст. Маълумотњои

љадвали 6 нишон медињад Тољикистон дар нишондињандањои асосии
макроиќтисодии

соњаи

кишоварзї

то

њануз

ба сатњи

пешравии

ислоњоти соли 1991 нарасидааст.
Љадвали 6
Динамикаи нишондињандањои макроиќтисодии соњаи кишоварзии љумњурӣ
№
р/т
1.

2.
3.
4.

Нишондињандањо

солњо

воњ.
ченак

1991
2010
2016
Мањсулоти умумии кишоварзӣ
аз рӯи нархњои соли 2016 аз он млн.
сом. 12986,1 15670,1 23008,2
љумла
-*8448,0 11100,3 15813,9
растанипарварї
-*4538,1 4569,3 7194,2
чорводорї
Майдони заминњои кишт
њаз.
4232,7 3746,0 3638,5
Га
Шумораи миѐнаи коргарон дар
њаз.
кишоварзӣ машѓулбуда
одам.
881,0
531,1
483,8
Мањсулоти умумиии кишоварзї
барои:
- 100 га заминњои кишт

сом.

306804

369402

632354

2017 бо %
нисбати
1991 2016
52,8
49,7
59,7
13,6

6,4
6,9
5,4
-0,6

59,1

7,2

45,6

5,9

* Њисобњои муаллиф аз руи маълумотњои Агентии омории назди Призиденти Љумњурии
Тољикистон соли.2018.

Аз љадвали 6 бармеояд, ки дар солњои охир афзоиши суръати
нишондињандањои кишоварзї баланд гардидаанд. Афзоиши назаррас
дар соњаи растанипарварї мушоњида карда мешавад, лекин дар
соњаи чорводорї бошад то њол камшавии истењсоли мањсулот ба
назар мерасад.

Чунки соњаи чорводорӣ маљмўи асосии молњои

озуќавориро ташкил медињад.
Аз ин ру, чї тавре, ки

мо заминњои худро бењтар коркард ва

маҳсулотњои лозимаи озуқаворӣ истењсол менамоем, чунки ин ба
саломатии инсон, вазъи иќтисодиѐт ва љамъият вобастагӣ дорад. Аз
ин бармеояд, ки дар шароити мустаќилият ва бозоргони омилњои
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муњим барои бунѐди заминаи устувори кишоварзӣ, нисбат ба одам
ва

замин

таҳќиќотњо

вуљуд

надорад.

доир ба

Ҳамчунин

масъалањои

нави

муносибатњои
истифодабарии

омӯзиши
замин

ва

омодагии кадрњои нави касбї оид ба дастовардњои устувори рушди
истењсоли кишоварзӣ дар шароити муносибатњои бозори ба назар
мерасад. Танњо дар асоси бунѐд кардани иќтисоди устувори аграрии
инкишофѐфта бо сохтори самараноки он метавонем, ки проблемаи
таъминоти

бехатарии

озуќавории

кишварро

њал

намоем.

Роњи

дигари њалли ин масъала вуљуд надорад.
Ќайд кардан зарур аст, ки бояд захирањои заминњои љумњуриро
дуруст ва сарфакорона истифода
истењсолоти

устувори

намуда, минтаќањои онро

кишоварзї

барои

Тољикистон,

асоси
њамчун

масъалаи муайянкунанда ба њисоб гирифт. Бинобар ин њангоми
баровардани ќарори дуруст дар масъалаи замин на танњо њалли
проблемаи озуќаворї, балки

бо кор таъмин

намудани ањолӣ,

инчунин баланд бардоштани устувории иќтисодї аграрї, таъмини
бехатарии озуќаворї ва иќтисодии кишвар мебошад.
Аз ин рӯ, ислоњот даровардан дар истењсолоти љамъиятӣ ва
истифодаи

замин

бояд

ќатъиян

дар

асоси

ќарори

умумии

баровардаи коллективи мењнатї, ки аз љониби худи онњо масъалаи
ташкили

шаклњои

хољагидорї њаллу фасл карда шавад (шакли

кооперативӣ, бо намуди иљоравї ѐ ин ки шахсї).
Оиди ин масъала ќарори њукумат оиди роњ надодан ба таќсимоти
нодурусти ќитъањои мављудбудаи замин, ки хусусан дар љойњои
обѐришаванда барои коркарди трактор мувофиќ мебошад, талаб карда
мешавад. Он ќитъањои замине, ки барои механизатсиякунони мувофиќ
нестанд ва дар он љо равандњои сабзиш ва љамъоварии зироатњои
кишоварзї бо воситаи даст ва бо ѐрии аспњои боркаш, яъне
истифодабарии онњо мувофиќи маќсад бояд бошад, ки ин танњо дар
истифодабарандагони замини хољагињои шахсї таќсим карда мешаванд.
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Вазъияти иқтисоди, ки масъалаи хеле љиддӣ мебошад, онро бозори
фурӯш, минтақаҳои дурдасти кӯҳистон ва ноњияњое, ки пахта кишт
мекунанд ба вуљуд меоранд. Дар минтақаҳои водии Ҳисор ва вилояти
Суғд, ки дар назди роҳҳои оҳан ҷойгиранд, раванди ислоҳоти истифодаи
замин ва барқарорсозии шаклҳои идоракунӣ дар ин љо њаќиќатан њам
зараровар хоњад буд.
Бояд қайд кард, ки хоҷагиҳои ноҳияи Ҳисор ҳамеша даромади
кафолатнокро аз фурўши меваю сабзавот, шир ва гӯшт дар бозорҳои
шаҳри Душанбе ба даст меоранд. Хоҷагиҳои вилояти Суғд низ бозорҳои
фаъоли тиҷоратӣ доранд, ѓайр аз ин барои фурўши меваю сабзавот дар
ҳудуди ҷумҳурӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст.
Бо назардошти он, ки на камтар аз чоряки аҳолии ҷумҳурӣ дар
минтақаҳои кӯҳистон зиндагӣ мекунанд, 15% минтақаҳои обѐришаванда,
66% заминҳои киштшуда, тақрибан 29,7 заминњои обѐрӣ ва 49%
дарахтони бисѐрсола ва 62% чарогоҳҳо, минтақаҳои кӯњистон, ки дар
њалли масъалаҳои иљтимоию иќтисодї

дар ҷумҳурӣ аҳамияти

аввалиндараҷа доранд, ин махсусан дар минтақаҳои кӯҳии минтақаҳои
Кўлоб ва Рашт, ки дар соли 2017 мутаносибан 1117,1 ва 266,9 ҳазор
нафар зиндагӣ мекунанд, рост меояд. Аз ин рӯ масъалаи хеле муҳим ва
ҳалли проблемаи худтаъминкунӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ ањамияти
аввалиндараља дорад.
Бояд қайд кард, ки хоҷагиҳои ноҳияи Ҳисор ҳамеша даромади
кафолатнокро аз фурўши боэътимод ба даст меоранд ва аз ин рӯ, тавсия
додани манфиатҳои "иқтисоди кӯҳӣ" дар муносибатҳои ҳамгироӣ бо
роҳи ташкили марказҳои муштараки туристӣ, марказҳои саломатӣ,
истироҳат, пойгоҳи тиббӣ бо кишварҳои ИДМ доро мебошад. Заминҳои
кӯҳии ҷумҳуриро ба самти махсуси иқтисоди миллӣ табдил додан зарур
аст, ки дар он 309 ҳазор гектар чарогоҳ дар минтақаи Кӯлоб ва 575,0
ҳазор гектар дар гурӯҳи ноҳияҳои Рашт мавҷуд аст.
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Натиҷаҳои тадқиқоти мо нишон доданд, ки ҳар гуна шаклҳои
муносибатҳои ҳамгироӣ байни давлатҳо ва минтақаҳои ҷаҳон, аз ҷумла
Тоҷикистон, дар асоси гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ, як ҳадафро
пайгирои менамояд, яъне қонеъ гардонидани талаботи афзояндаи инсон,
ташкили заминаи мустаҳкам барои ғизо ва амнияти миллӣ дар маҷмӯъ,
мустаќилияти давлат ва соњибихтиѐрии шаҳрвандон њалли худро ѐбад.
Ба ақидаи мо, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ бояд
барномаи дақиқро барои истифодаи самарабахши заминҳои назди кӯҳи
таҳия намоянд. Имрӯз, алалхусус, васеъ намудани майдони кишти
дарахтони бисѐрсола, маҳалҳои нав бунѐд карда, чораҳои зарурии
ташкилӣ барои амалисозии он, баланд бардоштани ҳосилнокии
зироатњо ва чорводорӣ зиѐд карда шаванд.
Бинобар њамин ба мо лозим аст, ки бозорњои худро бо маҳсулоти
хушсифат ва аз љињати экологї тоза, ки аз кишварњои дур дастрас
мешаванд, бояд таъмин созем. Танҳо тавассути ин роҳ, мо метавонем
иқтидори

устувори

аграрии

рушди

устуворро

инкишоф

диҳем,

робитаҳои ҳамгироӣ бо кишварҳои гуногун бо роҳҳои гуногун, аз ҷумла
тавассути савдои хориҷӣ бо мол ва молҳои бахши аграрии иқтисодиѐт
густариш диҳем. Дар ҳар сурат, савдои беруна ҳамчун категорияи
иқтисодӣ омили муҳимтарини рушди иқтисодиѐти кишвар ба њисоб
меравад, ки ниѐзҳои аҳолӣ дар маҳсулот, ба дуруст истифода намудани
захираҳо ва таҳкими ҷойи кишвар дар тақсимоти байналмилалии меҳнат,
ки хусусияти иқтисодиѐти устувор дорад, ҷавобгӯ мебошад.
Натиҷаҳои таҳқиқоти мо нишон доданд, ки ҳар гуна шаклҳои
муносибатҳои ҳамгироӣ байни давлатҳо ва минтақаҳои ҷаҳон, аз ҷумла
Тоҷикистон дар асоси гузариш ба иқтисоди бозоргонӣ, як ҳадаф - барои
қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти афзояндаи инсон, ташкили заминаи
устувори озуқаворӣ ва умуман амнияти миллӣ ва истиқлолияти давлат
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ва шаҳрвандони он амал менамояд. Ҳалли ин мушкилот дар се самт
сурат мегирад:
а) тавассути рушди оқилона, ҷойгиршавӣ ва истифодаи қувваҳои
истеҳсолкунандаи миллӣ, технологияи нав ва дар асоси он, баланд
бардоштани мањсулнокии меҳнати иҷтимоӣ;
б) тавассути ташкил ва рушди иқтисоди аграрӣ бо роҳи эътироф
намудани нақш ва дурнамои рушди шаклҳои мухталифи моликият ва
намудҳои иқтисодиѐт, ташаккули оилаҳои дењотї, гурўҳҳои оилавӣ,
фермерӣ ва дигар шакл ва намудҳои истеҳсолот, корхонаҳои хурд ва
миѐна, корхонаҳо ва агробизнес дар робита бо анъана ва тарзи ҳаѐт аз як
тараф, бо назардошти нақш ва хусусиятҳои иқтидори захираҳои табиии
дигар;
в) дар соҳаи рушд ва густариши робитаҳои байналмилалӣ, тавсеи
муносибатҳои минтақавӣ, ҳалли проблемаҳои давлати иттилоотӣ ва
дурнамои рушди бахши кишоварзӣ, заминаи инфрасохтори он ва ғайра.
Бо вуҷуди ин, мо таъкид мекунем, ки агар мо сатҳи рушди нерӯи
истеҳсолоти миллӣ ва самаранокии шаклҳои мавҷудаи муносибати
саноатиро дар ҳалли мушкилоти иҷтимоию иқтисодӣ ҳамчун қоидаи
асосии рушд ба њисоб гирем, пас Тоҷикистони муосир, пеш аз ҳама, ба
як кишвари саноати-аграрӣ табдил меѐбад. Сарфи назар маълум аст, ки
зиѐда аз 72 фоизи аҳолии ҷумҳурӣ дар деҳот зиндагӣ мекунанд ва асосан
ба истеҳсолоти кишоварзӣ машғуланд. Ин асосан сабаби мушкилии
омилҳои ҳудудӣ мебошад. Зеро, 93 фоизи ҳудуди ҷумҳурӣ аз кӯҳҳо
иборат аст ва дар марҳалаи мазкур мо ҳанӯз «иқтисодиѐти кӯҳҳои
кӯҳна», инфрасохтори кӯҳ ва ғайра дорем. Бо вуҷуди ин, имрӯз дар
шароити истиқлолият ва соҳибихтиѐрӣ ҳар як сабабе вуҷуд дорад, ки дар
ояндаи наздик, ҳангоми ҳалли як қатор мушкилот, Тоҷикистон кишвари
истеҳсолкунандаи саноатӣ бо иқтисоди бозорӣ табдил меѐбад.
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Мафҳуми устувори соҳаи кишоварзӣ мустақиман ба таъмини
саноат бо мутахассисони ботаҷриба, ки аз хусусиятҳои иқтисоди аграрии
бозор фарқ дорад, вобаста аст. Зарур аст, ки аз мавҷудияти иқтидори
кадрии ҳар як ноҳия ҷудо карда шавад. Дар ҳоле, ки ин шакли
қаноатмандии талаботҳои кадрии соҳаи кишоварзӣ ба таври кофӣ аз рӯи
принсипњои илмию методии муайяншудаи он коркард нашудаанд.
Дар айни замон дар низоми таълими кадрҳо як қатор ихтилоф
вуҷуд дорад, ки норасоии он қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти иқтисодиѐти
деҳотро барои коргарони дорои мӯҳтавои зарурӣ халал мерасонад.
Масъалаҳои ҷиддӣ на танҳо дар системаи мактабҳои касбӣ, балки
дар системаи муассисаҳои таҳсилоти олӣ вуҷуд доранд. Интихоби
таҳсилоти касбӣ барои қисми зиѐди хатмкунандагони мактабҳои миѐна
дар деҳот зарур аст. Мактабҳои касбӣ ва донишгоҳҳо асосан аз ҷониби
донишҷӯѐни нисбатан суст ба кор гирифта мешаванд.
Дар соли таҳсили 2016-2017 дар Тоҷикистон, дар 65 мактабҳои
касбӣ, 68,9 ҳаз. нафар дар тренинг таҳсил карда шуданд, ки 11,7 ҳаз.
нафар кормандони соҳаи таълимӣ буданд. Дар айни ҳол, дар қаламрави
ҷумҳурӣ ҷойгоҳҳои таълимии коллеҷ ва литсейҳо вуҷуд надоранд. Ин
нишон медиҳад, ки шумораи хонандагон дар Донишгоҳҳои олии
ҷумҳурӣ тањсил менамоянд.
Ҳамин

тариқ,

таҳлил

нишон

медиҳад,

ки

шумораи

зиѐди

донишҷӯѐне, ки дар донишгоҳҳо таҳсил мекунанд, дар шаҳри Душанбе,
дар марказҳои дигари минтақавӣ, ки асосан кишоварзӣ мебошанд, ки ба
манбаъҳои ашѐи хом наздиктаранд ва эҳтиѐҷоти махсус доранд, зиндагӣ
доранд.
Курсҳои стратегӣ барои бунѐди иқтисоди аграрии навъи устувор
низ метавонад, илова ба соҳаҳои истеҳсолоти миллии истеҳсолкунандаи
воситаҳои истеҳсолот дар КАС, саноати энергетика, истихроҷи кимиѐ,
металлургия ва муҳандисӣ бошад. Ин ба сохтмони донишгоҳҳо ва
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коллеҷҳои нав ва литсейҳои наздиктарини манбаъҳои ашѐи хом, бо
дарназардошти иқтидори захираҳои табиӣ ва талаботи тахассусии
байналмилалӣ дар соҳаҳои мухталифи иқтисодиѐти ҷаҳонӣ ниѐз дорад,
мутахассисон хеле кам дида мешаванд.
Муносибати байнисоҳавии соҳаи кишоварзӣ ва иқтисодиѐт дар
маҷмӯъ ба рушди тақсимоти иҷтимоии меҳнат оварда мерасонад. Онро
набояд фаромӯш кард, ки ин алоқаҳое, ки барои афзоиши маҷмӯи
комплекси агросаноатии ҷумҳурӣ асос ѐфтаанд, истифодаи минбаъдаи
онҳо дар шароити гузариш ба муносибатҳои бозоргонӣ ва иқтисоди
устувори аграрӣ арзиши назарраси назариявӣ ва амалиро ба даст
меоранд. Танҳо дар робита бо захираҳои генетикии растаниҳо ва
хусусиятҳои захираҳои хок ва об, Тоҷикистон дар ҷаҳон баробар нест.
Масалан, мутахассисони ICARDA якҷоя бо олимони Академияи илмҳои
кишоварзии Тоҷикистон (АИКТ) захираҳои генетикии ғалладонагиҳо,
помидор ва зироатҳои хӯроки чорворо ҷамъоварӣ намуданд. Дар айни
замон бо ин барнома нақшаи корӣ барои тасдиқ намудани тавсифи
маълумот, ҷамъоварӣ, омӯзиш ва ҳифзи ҷамъоварии фонди генетикӣ ва
ташкили пойгоҳи миллии ҳамаи зироатҳо дар ҷумҳурӣ коркард шудаанд.
Тоҷикистон дорои фонди генетикии растаниҳои гуногуни коркард,
ки дар он шаклҳо ва навъҳои гуногуни пахта, ғалладонагиҳо, лӯбиѐ,
равған, хӯроки чорво, доруворӣ ва дигар зироатҳо тамаркуз мекунанд.
Якҷоя, онҳо беш аз 35 ҳазор навъҳоро ташкил медиҳанд, ки мазмуни
иқтисоди аграрии намуди устуворро ғанӣ гардонида метавонанд.
Аз ин рӯ, сухан дар бораи мушкилоти идоракунии самараноки
замин ва захираҳои об барои мақсадҳои истеҳсолӣ бо мақсади ташаккул
додани рушди устувори системаҳои кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ меравад.
Инчунин муҳим он аст, ки Тоҷикистон яке аз минтақаҳои куҳии ҷаҳон ба
њисоб меравад. Беш аз 93 фоизи ҳудуди онро кӯҳҳо ва доманакӯҳҳо
ишғол мекунад. Дар рӯи замин, ҷумҳурӣ як кишвари кӯҳистонии дорои
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шароити бо релефи мураккаб ва фарогири агробиологӣ мебошад.
Масоҳати умумии ҷумҳурӣ 14,3 млн. га - ро ташкил медиҳад, ки аз он 715
ҳазор гектаррашро заминњои обї ташкил медиҳанд, ки ба њар сари ањоли
53 садяки замини кишт рост меояд. Дар робита ба ин, масъалаҳои
идоракунии захираҳои хок ва захираҳои об ҳоло яке аз вазифањои
муњимтарин ба њисоб меравад.
2.3. Омилњои ба сохтори бозор таъсиркунанда ва самаранокии
иќтисодии истењсоли мањсулоти озуќаворї
Мавҷудияти молу мулк ва молия ба ашѐи бозори озуқаворӣ бо
маҳсулоти кишоварзӣ ва молҳо ҷалб карда мешавад. Сарчашмаҳои
моддӣ ба таври мунтазам ба истеҳсоли мол ва замин тақсим карда
мешаванд. Барои муайян кардани иқтидори корхонаҳои кишоварзии
Ҷумҳурии Тоҷикистон барои фурӯши бозори озуқаворӣ, дастрасӣ ва
ҳолати захираҳои мавҷуда бояд арзѐбӣ шаванд.
Соҳаҳои асосӣ дар ташаккули захираҳои озуқаворӣ маҳсулоти
кишоварзӣ ва истеҳсоли растаниҳо мебошанд, ки дар он истеҳсолот дар
солҳои охир чунин аст (Ҷадв. 7).
Аз маълумотҳои дар боло овардашуда маълум гардид, ки
истеҳсоли ғалладонагӣ дар ҷумҳурӣ дар соли 2017 нисбат ба соли 1991
3,3 маротиба, картошка 4,3 маротиба зиѐд гардид. Истеҳсоли тухм ба
сатҳи соли 1991 наздик шуда, истеҳсоли ангур 2,6 маротиба, шир 1,61
маротиба ва гӯшт 1,65 маротиба афзоиш ѐфт.
Бо вуҷуди ин, вазъияти истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ ва
пахтакорӣ дар ҷумҳурӣ хеле мушкил аст. Кам шудани истеҳсоли
маҳсулотҳои номбаршуда аз сабаби норасоии нуриҳои минералӣ, вусъат
додани зироатҳои ғалладонагиҳо, бахусус гандум мебошад. Ин бо кам
кардани зироатҳо на танҳо пахта ва сабзавот, балки ҳатто зироатҳои
ғалладонагӣ низ анҷом дода мешавад. Бо дар назардошти мушкилоти
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амнияти озуқаворӣ, ки қисми асосии сиѐсати мустақили таъмини
истиқлолияти иқтисодӣ мебошад, зарур аст, ки аҳамияти Эъломияи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Э. Раҳмон 9 октябри соли 1995 № 342
ва 1 декабри соли 1997 оид ба ҷудо намудани 50 ҳазор га ва баъдан 25
ҳазор га замин барои истифодабарӣ, дар рушди истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзии ҷумҳурӣ таъсири худро гузоштанд.
Ҷадвали 7
Истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама категорияҳои хоҷагиҳои
ҷумҳурӣ (ҳазор тонна).
Номгуй

Ғалла
Пахта
Картошка
Сабзавот
Полезї
Мева ва
буттамева
Ангур
Тухм (њаз.
дона)
Гӯшт
Шир

1991

2013

2014

2015

2016

2017

2017 бо % нисбати
солҳои
1991
2016
3,3
304,3 947,3 868,3
896,3 917,0
899,6
-1,9
маротиба
-2,1
819,6 392,8 372,6
270,0 284,7
389,6
27,0
маротиба
4,3
180,8 1115,6 853,7
887,4 898,1
782,8
-14,7
маротиба
5,7
322,4 1490,6 1549,4 1666,5 1748,2 1859,0
6,0
маротиба
11,4
55,1 495,2 545,6
592,4 594,1
631,3
5,9
маротиба
5,8
69,7 328,4 341,2
299,2 364,0
405,0
11,2
маротиба
2,4
92,6 175,3 188,8
203,8 214,7
228,3
6,0
маротиба
454,3

343,7

350,0

357,2

337,1

341,4

-13,3

1,3

150,7
587,2

172,9
828,1

198,7
854,7

217,7
888,9

233,3
917,9

248,7
949,9

165,0
161,7

6,2
5,4

* Њисобњои муаллиф аз руи маълумотњои Агентии омории назди Призиденти Љумњурии Тољикистон
соли 2018. Саҳ.138-184, 266-277.

Ҳамин тариқ, ҳиссаи бахши хусусии соҳаи кишоварзӣ дар маҷмӯи
маҳсулоти умумӣ дар соли 2017

94,7% -ро ташкил дод: аз он ҷумла

гандум - 88,3%, картошка - 91,9%, сабзавот - 94,0%, зироатҳои полезӣ 94,2 %, мевагиҳо - 96,7%, ангур - 93,6%, афзоиши гӯшти чорво ва
парранда (дар вазни зинда) - 98,0%, шир - 98,2%, тухм - 94,7%, асал 97,5%. Дар робита ба бесарусомониҳои соли 1992 дар истеҳсоли
маҳсулоти

кишоварзӣ

колхозу

совхозҳо
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иштирок

менамуданд.

Фаъолияти минбаъдаи онҳо дар шароити бозор аз 25 июни соли 1996 бо
қарори

Президенти

Ҷумҳурии

Тоҷикистон

«Дар

бораи

азнав

ташкилдиҳии корхонаҳо ва ташкилотҳои кишоварзӣ» ба имзо расид, ки
оғози тағйироти радикалӣ дар соҳаи кишоварзӣ қайд карда шуд. Дар
соли 1999 ҳиссаи хоҷагиҳои деҳқонӣ дар минтақаҳои киштзор дар
ҷумҳурӣ чунин буд: аз он ҷумла 30,3% хоҷагиҳои коллективӣ, 4,6%
кооперативҳо, 16,9% хоҷагиҳои давлатӣ, 16,1% дигар корхонаҳои
кишоварзӣ,

0,5%

хоҷагиҳои

байниидоравӣ,

17%

хонаводаҳо

ва

истифодаи замин - 14,6% ташкил дод.
Ин ба ҷои ташкилотҳои истифодаи давлатӣ дар соли 1992, ки дар
он хоҷагиҳои давлатӣ 47%, хоҷагиҳои коллективӣ 43,7%, байнидоравӣ
1% ва қитъаҳои замини наздиҳавлигӣ 6,6% -ро ташкил медиҳанд. Ҳиссаи
хоҷагиҳои деҳқонӣ дар ноҳияҳои Ёвон, Хуросон, Бешкент, Ховалинг,
Балҷувон ва Шӯроободи вилояти Хатлон, ноҳияи Шаҳристон вилояти
Суғд, дар ноҳияҳои Файзобод, Рашт ва Тољикобод ба танзим дароварда
шудаанд.
Шаклҳои нави истифодаи заминҳои коллективӣ дар вилояти Суғд
инкишофи назаррасро ба даст оварданд, тақрибан 80% дар ноҳияи
Конибодом, 74%

Спитамент, 63% Панҷакент ва бештар аз 42% дар

ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ фаъолият доранд. Хоҷагиҳои деҳқони саҳми
калонтарин дошта дар тамоми категорияҳои хоҷагиҳо, аз он ҷумла
хоҷагиҳои хонавода 60% дар ВМКБ, ноҳияи Рудаки - 51%, Роғун - 46%,
Бешкент - 38%, Мастчоҳи кӯҳи - 50%. Ҳамин тариқ, имрӯз дар ҷумҳурӣ
кишоварзии бисѐрсоҳавӣ вуҷуд дорад.
Аз боло маълум аст, ки дар ҷумҳурӣ шаклҳои гуногуни истифодаи
замин таъсис дода шудааст. Дар минтақаҳои кӯҳии қитъаҳои заминҳои
камобнишин, минтақаҳои наздишаҳрӣ шаклҳои истифодаи оилавии
замин таъсис дода шуданд.
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Дар ноњияњои пахтакор, онҳо дар шакли кооперативҳо, корхонаҳои
иҷоравӣ, ширкатҳои саҳҳомӣ ва ғайраҳо фаъолият менамуданд. Ва ин
тасодуф нест, зеро таҷрибаи таърихӣ бо номи «Истеҳсолоти кишоварзии
Осиѐи», ки дар заминаи обѐрӣ истифодаи замин асос ѐфтааст.
Имрӯзҳо,

ҳатто

бо

ҳиссаи

бисѐр

аз

хоҷагиҳои

деҳқонӣ

ассотсиатсияҳои хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) ташкил карда мешаванд.
Бештар ин дар ноҳияи Рӯдакӣ ба назар мерасад, ки фаъолияти
иқтисодӣ дар шакли фермерӣ афзалият дошта, дар рушди парвариши
сабзавот ва картошка пешқадам мебошанд.
Вилояти Суғд, ки дар он шаклҳои нави идоракунӣ ҷорӣ карда
шуданд.

Дар

натиҷаи

коллективона

истифода

бурдани

замин

нишондиҳандаҳои хуб дар рушди пахтакорӣ ба даст оварда ва нисбат ба
вилояти Хатлон беҳтар мебошанд.
Масъалаи муҳим дар ҷумҳурӣ шуғл мебошад, чуноне ки пештар
зикр намуда будем, шумораи умумии аҳолии кишвар дар аввали соли
2019 дар муқоиса бо соли 1991 3425 ҳазор нафар ѐ ин, ки 38,4 % зиѐд
гардид.
Бояд тазаккур дод, ки аҳолии ҷумҳурӣ то соли 2020 9-9,2 млн.
нафарро ташкил медиҳад. Дар айни замон, афзоиши аҳолии шаҳр дар
сатҳи 200-300 ҳазор нафар ва афзоиши шумораи аҳолии деҳот на камтар
аз 800 ҳазор нафар ѐ 18 % -ро ташкил медиҳад.
Ин маънои онро дорад, ки танҳо худфаъолияти аҳолии деҳот дар
таъмини озуқаворӣ, ҳатто дар муқоиса бо сатҳи истеъмоли муосир,
истеҳсоли маҳсулоти онҳо 20 %-ро ташкил медиҳад. Аѐн аст, ки майдони
васеи ҷумҳурӣ пеш аз ҳама барои истеҳсоли пахта, маҳсулотҳои
кишоварзӣ равона карда шудааст. Заминҳои нави кишоварзӣ дар соҳаи
гардиши кишоварзӣ бо роҳи инкишофи чарогоҳҳо, беҳтар намудани
истифодаи чарогоҳҳо, ки дар ҳудуди вилояти Хатлон 1 млн. 165 ҳаз. га,
НТҶ - 950 ҳаз. га ва вилояти Суғд - 763 ҳаз. га қарор дорад. Инчунин
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аҳамияти истифодаи замин, ки дар канори дарѐҳо, кӯлҳо ва роҳҳои дар
он ҷойгирбуда, ҳамчун як омили эҳтиѐтӣ қарор дорад, муҳим аст.
Дар хотир доред, ки саршумори чорворо аксаран дар хоҷагиҳои
шахсии аҳолӣ мутамарказ мегардонанд, муносибати нав ба рушди ин
соҳа бо дарназардошти вазъияти кунунӣ зарур аст. Рушди истеҳсоли
маҳсулотҳои кишоварзӣ бояд вазифаи афзалиятноки ҳамаи вазорату
идораҳои марбут ба ин соҳа дар фаъолияти худ бояд алоќаманд бошад,
то ин ки дар оянда љумҳурии мо воқеан сарватманду обод шавад.
Ҳамин тариқ, проблемаҳои рушди кишоварзӣ ва истифодаи
захираҳои табиии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он воќеї ва фаврӣ мебошанд.
Мо бояд дар асоси интихоби шаклҳои самарабахши фаъолияти хоҷагиҳо
ҳал намоем, зеро рушди соҳаи кишоварзӣ дар соҳаи истеъмоли
озуқаворӣ дар ҷумҳурӣ устувор гардад. Аз ҷумла низ, ин барои баланд
бардоштани сатҳи зиндагии мардум, ҳифзи захираҳои табиӣ ва рушди
ояндаи

Тоҷикистон

лозим

мебошад.

Сармоягузорӣ

дар

рушди

иқтисодиѐти аграрӣ, инчунин таҳқиқоти илмии масъалаҳои иҷтимоию
иқтисодии рушди кишоварзӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ ва водӣ дар шароити
бозоргонӣ ва омӯзиши мушкилоти идоракунии рушди иқтисодиѐти
аграрӣ низ зарур аст.
Бинобар ин, масъалаи рушди чорвои ширӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон хеле ҷиддӣ аст. Ба андешаи мо, ташаккул додани ин соҳа дар
заминаи саноат зарур меояд. Аз рӯи аќидаи мо лозим меояд, ки
таҷҳизоти мавҷудаи ширӣ бо таҷҳизоти навини инноватсионӣ, ки бо
талаботи љањонї муосир мувофиқанд, ба роњ монда шаванд. Ин, дар
навбати худ, имкон медиҳад, ки истеҳсолотро то ҳадди имконот
автоматӣ кунонад, истеъмоли хўрокаро кам намуда ва барои нигоҳ
доштани чорво шароит фароњам намояд.
Ҳамин тариқ, метавонем хулоса намоем, ки иқтидори захиравии
зарурии корхонаҳои кишоварзӣ мавҷуд аст. Шохаҳои зиѐди динамикии
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инкишофи соњањои растанипарварӣ аз давраи омӯзишӣ дар истеҳсоли
картошка, сабзавот, намудҳои муайяни ғалладонагиҳо ва зироатҳои
лӯбиѐгӣ бањисоб меравад. Набудани нокифоягии хӯроки чорво барои
ноил шудан ба сатҳи назарраси парвариши чорво ва парранда дар њамаи
намудњои хоҷагиҳо имкон намедиҳад. Бо вуҷуди ин, модернизатсияи
иқтидорҳои

истеҳсолии

корхонаҳои

инфиродӣ

ва

истифодаи

технологияҳои пешрафтаи истеҳсол имкон дод, ки дар рушди соњаи
паррандапарварї натиҷаҳои назаррас ба даст оранд.
Ҳангоми таҳлили вазъи бозори минтақавӣ зарур аст, ки якчанд
омилҳоеро,баназар гирифтан лозим аст, ки онњо пешнињоди мол ва
талаботи ањолиро дар бозор, инчунин тамоюли тағйирѐбии онҳоро
ташкил медиҳанд, бояд ба њисоб гирем. Зеро саноати хӯрокворӣ дар ин
раванд нақши асосиро мебозад (Ҷадвали 8).
Ҷадвали 8
Истеҳсоли намудњои асосии мањсулот дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
воњ.
ченак.

1991

2012

2013

2014

2015

1.Нахи пахта

њаз.т.

246

135

112

105

98,4

2. Чигити пахта

њаз.т.

480

217,2 181,8 168,3

158

3. Равѓани
растани

њаз.т.

76,1

19,3

14,1

13,0

10,0

4. Шароб аз ангур

њаз. т.

932

57

63

62

59

5. Гӯшт
6. Мањсулотњои
ҳасиб

њаз.т.

38,1

26,3

27,4

36,9

40,7

тонн.

9,8

1861

2083

3220

4116

7. Равѓани чорво

тонн.

4,7

15,5

25,6

93,6

138,2

8. Мањсулотњои
ширї

њаз.т.

139,2

4,8

5,8

8,2

14,5

9. Панир

тонн.

3113

24

100

120

181

10. Консервањо
(млн. зарфи
шарти)

млн.
зарфи 284,3
шартӣ

39,9

69,9

31,4

16,1
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системаи КАС-и
2016 с бо %
нисбати
2016
1991г 2015г
-2,4
85,0
- 6,3
мар.
-3,0
133,2
- 6,0
мар.
-7,6
10,1
-23,1
мар
15,7
51
-4,9
мар.
45,5
6,4
9,4
420
4947
21,8
мар.
29,4
204,9
22,3
мар.
- 9,6
14,0
43,5
мар.
- 17,1
191
43,6
мар.
22,1

17,6

-195

Сарчашма: Маҷмӯаи оморӣ солонаи Тоҷикистон ва саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2018,
с.297-298,48-58.

Бо мақсади арзѐбӣ намудани имкониятҳо ва муайян намудани
усулҳо ва параметрҳои рушди истеҳсолоти кишоварзӣ, пеш аз ҳама,
минтақаҳои интихобшуда аз нуқтаи назари мавҷудияти

иқтисодӣ ва

омилҳои муҳими табииву иқтисодии фаъолияти самарабахши онњоро
тавсиф намудан зарур аст. Аз ин рӯ, бо дарназардошти мақсадҳо,
системаи таҳлили замин ва захираҳои биокимиявӣ аҳамияти калон
дорад.
Сарфи назар он аст, ки

вазъи демографӣ солҳои охир таҳия

шудааст, Тоҷикистон ба минтақаи меҳнатӣ, хусусан дар соҳаи
истеҳсолоти кишоварзӣ табдил ѐфтааст ва дар алоќамандӣ баъзе
омилњое мављуданд, ки рушди ин соњаро муайян карда наметавонанд.
Меъѐрҳои баланди афзоиши аҳолӣ ва инкишофи минбаъдаи
саноатии ҷумҳурӣ ба таври назаррас васеъ намудани миқѐси истеҳсоли
маҳсулоти озуқаворӣ, аз ҷумла нишондиҳандаҳои зеринро талаб
мекунанд (Ҷадв. 9).
Ҷадвали 9
Истеҳсол ва талаботи намудҳои асосии мањсулоти озуқаворӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Талаботњои
Муносибати
Њаљми
иљтимої барои
талаботи
истењсоли
соли 2020 бо
Намуди
ояндадор ба
муосир (сатњи
назардошти
мањсулот
истехсоли
соли 2017 )
муосир
шумораи ањолӣ
њаз. тонна
(маротиба)
10,0 млн.нафар
Ѓалла
1447,6
1592,3
1,11
Гўшт
248,7
676,4
2,72
Шир
949,9
3305,6
3,48
Тухм (млн.адад)
341,4
2051,8
6,01
Картошка
782,8
5792,7
7,4
Сабзавот
1859,1
2825,8
1,52
Полезї
631,3
1174,2
1,86
Мева
405,0
850,5
2,1
Ангур
228,3
1198,5
5,25
Сарчашма: Њисоби муаллиф
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Чи тавре таҳќиќот нишон медињад, подоши талаботњои умумии
сокинон дар маводи муњимтарини озуќа то соли 2020 метавонад танњо
ба шарофати баланд бардоштани самаранокии муосири истењсолоти
кишоварзї якчанд маротиба таъмин намояд. Тавре дар боло ќайд шуда
буд, мушкилот оид ба афзоиши комплекси агроозуќавории кишвар ба
таври назаррас шиддат хоњад ѐфт.
Аз ин рӯ, қонеъ гардонидани эҳтиѐҷоти иҷтимоии аҳолӣ дар
маҳсулоти хӯрокворӣ дар соли 2020 танҳо тавассути афзоиши истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ то 2-6 маротиба ба даст меояд. Ғайр аз ин,
дурнамои густариши комплекси хоҷагии қишлоқии ҷумҳурӣ пешниҳод
мегардад.
Тањлили захирањои заминњои обѐришаванда дар минтаќањои
пахтакор, ки имконияти људо кардани заминро барои кишти пахта
фароњам меоварад. Барои васеъ кардани такрористењсол аз рӯи методњои
муњими коркардашуда барои љойгир кардани соњањои комплекси
озуќаворӣ, асоснок карда мешаванд.
Аз ин рў, чи тавре, ки Тољикистон дар њолати вазнини демографї
ќарор дорад ва камзамин мебошад, танњо заминњои барои парвариши
пахтаи мањиннах мувофиќро барои ояндаи соњаи пахтакории кишвар, ки
фоидаовар

мебошад,

кишт

карда

мешавад.

Чунин

самтњои

истифодабарии захирањои заминњои

минтаќањои дурдаст пурра ба

хусусиятњои минтаќавии Тољикистон

љавобгў мебошад ва аз рӯ дар

таќсимоти њудудии мењнат соњаи кишоварзии минтаќањои Осиѐи Миѐна
низ мувофиќат менамояд. Илова бар ин имконият медињад, ки боз њам
муфассалтар Тољикистонро њамчун истењсолкунандаи бузурги навъњои
баландсифати пахта, бартариятњои онро бо навъњои якум ва дуюми нахи
пахта муаррифӣ намуда, инчунин наќши љумњуриро дар содироти ангур,
мавиз, зардолуи хушсифат, себ, мевањои ситруси (лимон) ва дигар
намудњои мева ва инчунин сабзавотњои барваќтӣ таъмин карда тавонад.
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Албатта иљрои чунин барномаи мураккаб ва маќсаднок њамчун
гузариши соњаи пахтапарварї ба кишти намудани навъњои мањиннахи
пахта, ташкил намудани комплекси боиќтидори кишоварзии озуќаворї,
ки он ањамияти на танњо љумњуриявї, балки минтаќавӣ низ дорад, ки
муњлати дарозро талаб менамояд. Таќрибан гуфтан мумкин аст ќариб 2530 сол лозим аст ки ба ин њадаф расем. Аз ин рӯ дар чунин мӯњлат анљом
додани ин барнома моро лозим аст, ки асоси ояндаи истењсолоти
кишоварзиро бояд дар панљсолаи љорї ба иљро расонем, чунки дар ин
муддат њам талаботи ањолї ба мањсулотњои хурока зиѐд гашта, шумораи
ањолӣ низ дар ин давра ба 2-2,5 маротиба афзоиш ѐфта, ба 10-12 млн.
нафар баробар мешавад. Зарурияти мустањкам кардани комплекси
озуќаворї инчунин дар талабот ба таҳкими маҷмааи озуқаворӣ низ дар
муқоиса

бо

амалияи

муқарраргардида

истифодаи

заминҳои

обѐришаванда ба таври назаррас ба роҳ монда мешавад. Рушди ин
киштзорњо барои истењсоли гӯшти гов, њамчун соњаи пешбари хољагињои
минтаќањои куњї, захирањои биоиќлими барои истењсоли хӯроки чорво,
инчунин даромаднокии соњаи чорводорї аз љињати иќтисодї муайян
нашудааст.
Гектари заминњои обѐришаванда дар баландии 2000-2700 м аз сатњи
бањр, истењсоли хӯроки чорворо на камтар аз 3-4 тонна воњиди хӯрока
таъмин месозад, ки (3-4 дарави юнучќа), ки ба баромад дар истењсолоти
махсусгардонидашудаи 3-4 сентнери гӯшти гов њангоми харољот то 10 кг
воњиди хӯрока ба 1 кг фарбењшавї эквивалентнок аст.
Аз тарафи дигар аз рўи шароити иќлимии худ ин заминњо дар
минтаќа барои чунин зироат ба монанди картошка хеле мањсулнок аст.
Њамин тавр самти муњими истифодаи оќилонаи захирањои заминњои
кўњии обѐришаванда дар дурнамои миѐнамуњлат ин картошкапарварї
бо истењсоли гӯшт ба он вобаста буда, мебошад.
Аз рўи таҳқиқотњои институти зироаткорї АИКТ тасдиќ шудааст,
ки њангоми

истифодабарии системавии заминњои обѐришаванда дар
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минтаќањои пахтакор, баромади умумии хӯроки чорво то 20 тоннаро
ташкил дод, ки мувофиқи

њисобҳо ба як га заминњои чарогоњ рост

меояд.
Зеро истифодаи ратсионалли заминњои обѐришаванда, бояд на
танњо аз рӯи даромаднокии њар як га, балки аз рӯи манфиатњои хољагии
халќ

барои истењсоли мањсулоти асосӣ ба њисоб гирифта мешаванд.

Чунки, солњои охир њавасмандгардонии иќтисодии соњаи чорводорӣ хеле
вусъат ѐфтааст, аз ин рӯ ин соња заминањои мувофиќро барои соњаи
пахтакорї ба вуљуд овардааст.
Инчунин заминњои обѐришаванда, ки захирањои зиѐдро доро
мебошанд, яъне метавонад дар оянда сатњи истењсолотро афзун намуда,
маљмӯи мањсулоти кишоварзиро дар љумњурӣ афзоиш дињад.
Њалли ин мушкилот

самаранок љойгиркунии истењсолоти

кишоварзиро дар заминњои лалмї лозим меояд, ки гуруњбандии онњоро
аз рӯи дараљаи таъминоти барфу борон, фарќияти иќлим, омилњо,
њарорати њаво, руѐнидани зироатӣ муайян мувофиќ ба иќлим ва
хусусиятњои он бояд, ба њисоб гирифта шавад.
Он заминњое, ки танњо аз љињати иќтисодї ѓайри маќсаднок
мебошанд, бояд дар онњо зироатњое, ки ба хушкӣ устувор њаст, руѐнидан
лозим аст. Истењсоли чунин мањсулотњо, ки ба ин заминњо мувофиќ аст
танњо дар он сурат кишт карда мешаванд, ки аз њисоби њосилнокии
замин ќонеъ карда шавад. Дар баробари мунтазам аз худ кардани кишти
заминњои лалмї њангоми обдињї, асосан аз рӯи самтњои нави баланд
бардоштани самаранокии заминњо ва истифодаи онњо дар минтаќањое,
ки бо боришот таъминанд, бунѐди токзорњо лозим меояд. Ин таѓйироти
маќсаднок аллакай исбот намуд, ки дар љумњурӣ истењсоли мањсулнокии
баланди ангур дар заминњои лалмии ноњияњои Вањдат, Хуросон ва
Муминобод то 80-100-120 центнер ангури сифаташ баланд гирифтан
мумкин аст, ба роњ монда шавад. Аз ин пештар аз чунин заминњо 7-10
сентнер гандум мегирифтанд. Бинобар њамин масъалае ба миѐн меояд, ки
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роњњои баланд бардоштани самаранокии иќтисодии истифодаи ин
заминњоро ѐфтан лозим аст. Яке аз роњњои маќсадноки табдилдињии ин
заминњо ба чарогоњњо, ки имконияти такроран зиѐд кардани њаљми
хӯроки чорворо фароњам меоварад, инчунин мењнатѓунљоиши онњоро
кам намуда, хавфи сатњи пастшавии истењсолотро дар солњои номусоид
таъмин менамояд. Дар ин маврид шароитњои зарурї барои таъмини
кафолатноки хӯроки чорво ташкил карда мешавад.
Бо вуљуди ин дар шароити Тољикистон заминњои лалмї ањамияти
худро дар як давраи муайяни интенсификатсияи истењсолоти кишоварзї,
амалан њамчун категорияи киштзор дар заминњои обѐришаванда таѓйир
дода мешаванд. Ҳамин тариқ, дар шароити Тоҷикистон хушкшавии
заминҳои хушсифат арзиши худро аз даст медиҳад ва дар оянда дар
марҳилаи муайяни тақвият додани истеҳсолоти кишоварзӣ, он ҳамчун
замине, ки ба заминҳои обѐришаванда ѐ ба замини ниҳолҳои бисѐрсола
табдил хоҳад ѐфт. Дар айни замон ањамияти иќтисодии он дар он аст, ки
яке аз захирањои муњими табиї ба њисоб меравад, ки дар асоси он њудуди
интенсивии соњаи растанипарвариро васеъ менамоянд.
Мушкилоти пахтакорӣ дар ҷумҳурӣ, аз як тараф аз иқтидори
обѐрии заминҳо дар қаламрави болоии заминҳои кӯҳистон бо сабаби
мушкилоти техникӣ дар таъмини обиобѐрӣ, норасоии захираҳои об ва аз
тарафи дигар бошад дурнамои рушди боғпарварӣ, асосан токпарварӣ
дар як дараљаи муайян истифодаи аксари заминњои лалмї ба назар
мерасад. Бо вуҷуди ин, дараҷаи кунунии инкишофи ангурпарварӣ,
инчунин боғдорӣ, ба ҳеҷ ваҷҳ ба захираҳои калони ин заминҳо
мувофиқат намекунад, ки танҳо заминҳои корам, ки аз ҳисоби обѐрӣ 100 ҳазор гектарро ташкил медиҳанд ва бо назардошти таркиби
чарогоҳҳо се маротиба бештари заминњо бањисоб гирифта мешавад.
Аз ин рӯ, рушди соњаи ангурпарварї дар заминњои лалмї имкон
медиҳад, ки чунин сатҳи пуршиддатшавии заминҳои лалмӣ, аз ҷумла
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чарогоҳҳо, ки дар сатҳи он ба заминҳои обѐришаванда оварда
нашудаанд, таъмин карда шавад.
Имкониятҳои барои рушди минбаъдаи боғдорӣ ва ангурпарварӣ
низ дар минтақаи обѐрӣ мавҷуданд, ки аксарияти меваҳо ва ангур
истеҳсол мешаванд. Онҳо бо ҳосилхезии васеи замин, ки барои сифати
хок, шароитҳои мусоид барои парвариши пахта ва дигар зироатҳо
мувофиқанд, муайян карда мешавад.
Истифодаи оқилонаи заминҳои обѐришаванда барои ниҳолҳои
бисѐрсола, боғпарварӣ ва хусусан ангурро бо дарназардошти истифодаи
самараноки захираҳои табиии субтропикии хушкӣ талаб менамояд. Аз
ин нуқтаи назар, арзѐбии аслии онҳо барои парвариши зироати пахта, ки
дар он заминҳои дахлдор истифода мешаванд, имконпазир аст, ки аксари
майдонҳои меваҳои субтропикиро аз бактерияҳо озод кардан лозим аст
ва дар он љое, ки бо токпарварӣ машғуланд дар он ҷо танҳо зироатҳо
ба

монанди анор, ки аз он шароб тайѐр мекунанд, анҷир ва ғайра

руѐнидан мумкин аст.
Дар баробари ҳамаи ин зироатњо, захираҳои мавҷудаи заминҳои
назди куњї бояд самаранок истифода бурда шаванд, ки ин барои барпо
намудани боғҳо хеле мувофиќ мебошанд. Аммо барои татбиқи онҳо дар
шароити истеҳсоли шаклҳои обѐрии заминҳои назди кӯҳиро бо роњњои
гуногун ба роњ гузоштан

зарур аст. Шароити иқлимии Тоҷикистон имкон

медиҳад, ки самтҳои асосии афзоиши меваҳои зеризаминӣ муайян карда
шаванд: ин қариб ба водии Вахш, заминҳои дар Кофарнињон дар минтақаи
Кӯлоб, вилояти Суғд, водии Ҳисор ва ҳатто Вилояти Мухтори Кӯҳистони
Бадахшон буда, таалуќ дорад. Мо оид ба рушди мевањои субтропикӣ якчанд
пешнињодҳо дорем. Бо вуҷуди он, ки онҳо ба заминҳои водӣ, ки дар шароити
водии Вахш равона шудаанд, майдони асосии ҷойгиркунии боғҳои
субтропикӣ бо зарурати баланд бардоштани истифодаи замин барои
пахтакорон маҳдуд аст.
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Ҳангоми

истифодаи васеи замин

барои ҷойгиркунии боғҳои

субтропикӣ, бо сабаби омӯзиши шароитњои иқлимӣ ва ташкилию-иқтисодии
ин масъала, имкон медињад, ки барои ҷойгиркунии корхонаҳои мушаххас
шароит фароњам оварда шавад. Ва ин гуна соња ба монанди парвариши
мевањои

субтропикӣ ба монанди

самаранокии баланд ва барои

зайтун, лимӯ афзоиш меѐбад, ки

заминҳо њамчун воситаи

муҳофизатӣ

мебошад, майдони заминҳои бисѐрро ишғол наменамояд ва имконияти дар
ҳамаи минтақаҳои водӣ парвариш карданро доранд.
Таљрибаи соњаи гусфандпарварї дар Тоҷикистон, мутаассифона на ин
ки бо роњи ташкил кардани корхонаҳои махсусгардонидашуда дар минтақаи
чарогоҳҳои зимистона, балки дар асоси тақсимоти онҳо дар байни хоҷагиҳо,
ки садҳо километр аз ареали консентратсияи саршумори гусфандон воќеъ
гардидааст, ба роњ монда шудааст. Дур воќеъ дур будани хоҷагиҳо аз
чарогоҳҳои

гӯсфандон,

гӯсфандпарварї

ва

норасоии

фаъолиятҳои

робитаи
асосӣ

бевоситаи

мушкилоти

соњаи

идоракунии

самарабахши соњаро душвор мегардонад. Аз ин рӯ барои

истифода

кардани воситаҳои зарурии истеҳсолот хеле фоидаовар аст ва ба таври
назаррас фарогирии беҳбуди нигоҳдории чарогоҳ
медиҳад,

ки

ин

барои

чӯпонњо

офаридани

якбора

шароити

имконнопазир мегардонад. Ин яке аз монеањои асосии

коҳиш

мусоидро
бартараф

намудани методҳои экстенсивии соњаи гӯсфандпарварї ва гузаронидани
он саноатӣ мебошад.
Истифодаи чарогоҳҳо аз ҷониби хоҷагињои

гӯсфандпарвар аз

хусусиятҳои технологияҳои тарзи дурдасти идоракунии саноат вобаста аст.
Қисми боқимондаи замини чарогоҳ барои соњаи

гӯсфандпарварї

пешбинӣ шудааст, ки дар он тақрибан чарогоҳҳои зимистона

истифода

бурда мешавад, аз ҳисоби захираҳои бевоситаи чарогоҳҳои тобистона он
танҳо дар ин соҳа истифода бурда мешавад (норасоии чарогоҳҳои зимистона
бояд аз тарафи хољагињои истеҳсолкунандаи
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хӯроки чорво иљро карда

шавад). Бо дарназардошти камбудиҳои ҷиддии системаҳои мавҷудбуда дар
заминҳои хоҷагии гӯсфандпарварии

ҷумҳурӣ, ки чарогоҳҳо ба таназзул

фароҳам оварда шудааст, аз љињати хољагидорӣ ба ноњияњо, вилоятњо, ки дар
њудуди онњо љойгир шудаанд, алоќаманд мебошад.
Бо дарназардошти ин, арзѐбии иқтидори захираҳои замин, ҳам дар
робита бо хусусиятҳои хок, иқлим, имконияти иқтисодии истифодаи
истеҳсоли маҳсулоти муайяни кишоварзӣ, соҳаҳои алоқаманд, бо дар
назардошти афзалиятноки аҳамияти иқтисодии онҳо, принсипи асосӣ, ки
дигар омилҳои асосии рушд ва маҳалли ҷойгиршавии соҳаи кишоварзиро
муайян мекунад, ба назар гирифта мешавад.

БОБИ 3. САМТЊОИ АСОСИИ ТАКМИЛДИЊИИ МЕХАНИЗМЊОИ
БАТАНЗИМДАРОРАНДАИ БОЗОР
3.1.Ташаккули системањои идоракунї ва истењсоли мањсулоти
раќобатпазир-омили батанзимдарорандаи бозор
Тамоми гуногунии муносибатњои

раќобатпазир, ки дар доираи

иќтисодиѐт ба амал меояд ба се сатњ људо кардан мумкин аст:
- сатњи микроиќтисод (намудњои муайяни мањсулот, истењсолот,
корхона);
- сатњи мезоиќтисод (соњањо, иттињодияњои корхонањои корпоративӣ ва
ширкатњо);
- сатњи макроиќтисод (комплексҳои миллӣ).
Омилњои рақобатпазир дар сатҳи микроиќтисод ин сифат ва нархи
маҳсулоти истеҳсолшуда ва хизматрасонӣ мебошад, лекин рақобатпазирии
дар сатњи микроиќтисод ин муносибатњо байни ин нишондиҳандаҳо барои
молњои алоњида ѐ гурӯҳҳои маҳсулот дар сатҳи корхонаҳо ва ширкатҳо
мебошад.
Рақобатпазирӣ дар сатњи мезоиќтисод бошад ба рушди соҳаҳои
инфиродӣ ва рушди динамикии онҳо дар сатҳи кишваре, ки омилҳои
рақобатпазир доранд, беҳбудии нишондиҳандаҳои самараноки захираҳои
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захиравӣ, филиалҳои параметрҳои техникию технологӣ, шаклҳои ташкилӣ
ва идоракунӣ, ҳавасмандкунӣ ва ѓайра мебошанд, тавсиф дода мешавад.
Раќобатпазирї дар сатҳи соњањо (сатҳи meso) метавон бо истифодаи
нишондиҳандаҳои асосии иқтисодии зерин ѐ ин, ки омезиши онҳо арзѐбӣ
карда шавад:
- мањсулнокии мењнат;
- вазни ќиѐсии музди мењнат;
- шиддатнокии сармоя;
- шиддатнокии илм ва сатњи техникии мањсулот;
- сатњи содирот ѐ ин, ки мустаќилияти воридот ;
- динамикаи нарх барои мањсулоти соњањо ва дигар сохторњои хољагињо;
- сатњи истифодабарии мањсулот ва мављудияти захирањои мањсулот.
Омилњои рақобатпазирии макроиқтисодӣ ҳолати умумии низоми
иқтисодӣ, тавозуни онҳо, фазои инвеститсионӣ, низоми андоз ва ғайраро
муайян мекунанд. Раќобатпазирии

миллӣ бо нишондиҳандаҳои зерин

ҳисобкарда мешавад:
- баќияи баланси савдои беруна ;
- харољотњои истењсолї барои воњиди мањсулот ки аз рӯи ќурби асъори
миллї оварда шудааст;
- квотањои бозорї;
- сармояѓунљоиш;
- илмталабӣ;
- истеъмоли моддї;
- иќтидори наќлиѐтї;
- динамикаи ќурби асъори миллї аз рӯи асъори дигар кишварњо.
Маҳсулнокии меҳнат инъикос мекунад, ки чӣ гуна кишвар метавонад
њамчун истењсолкунандаи бо харољоти камтарин ва бо шароити музди
мењнати баланд инъикос ѐбад. Дар ин маврид, мафњумњои «маҳсулнокӣ» ва
«рақобатпазирӣ» ба њамдигар

бо наздикшавӣ ба амал меояд. Ҳукумат

метавонад дар бозор рақобат кунад, агар даромади зиѐд ва сатҳи зиндагии
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аҳолӣ нигоҳ дошта шавад. Инҳо омилҳое ҳастанд, ки муваффақиятро дар
рақобат муайян мекунанд, аммо чӣ гуна истеҳсолотро истифода мебаранд.
Аз ин рӯ чор гурӯҳи бартариятњои рақобатро људо кардан мумкин аст:
I — параметрњои омилњои истењсолї;
II — параметрњои талаботи дохилї;
III

— мављудияти соњањои раќобатпазир дар бозорњои љањонї;

IV

— стратегияи ширкатњо, корхонањо, сохтори онњо ва раќибон.

Ин системаи афзалиятҳои рақобатпазир шароитҳое, ки дар он
корхонаҳои кишвар фаъолият мекунанд, меафзояд. Аз нуќтаи назари
рақобатпазирӣ система метавонад њам бомуваффаќият ва ѓайри чашмдошт
бошад. Барномаҳои асосӣ ѐ рӯйдодҳои муҳими таърихие, ки ба ин система
таъсир мерасонанд, инчунин сиѐсати давлат, ки метавонанд ба бартарии
рақобатпазирии кишвар мусоидат кунанд ѐ онро заиф намоянд. Фаъолияти
муваффақонаи давлатӣ бояд марҳилаи рақобатпазирии кишварро ба даст
оранд. Ин се марҳила чунинанд: омилї, сармоягузорӣ, инноватсионї. Иҷрои
ду марҳалаи аввал ба афзалиятҳои рақобат таъсири бевосита мерасонанд.
Аммо дар маҷмӯъ, навовариҳо дар нигоҳдорӣ ва рушди афзалиятҳои рақобат
нақши муҳимро мебозанд.
Дар иқтисодиѐти бозор, рақобатпазирӣ ба чунин омилҳо ба сифати
истеҳсолоти баланд, сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, дорои технологияҳои
нав ва муҳити иқтисодӣ ба роҳбарии технологӣ ва техникӣ ва таҳияи
стратегияи рақобатпазир мусоидат мекунад.
Дар асоси ҳаҷми истеҳсолот ва рақобатпазирӣ тамоми маҷмааи
агротехникии миллӣ мавҷудияти омилҳои истеҳсолӣ ва захираҳои зарурӣ
таљассум мегардад. Аммо муваффақияти озмоиши корхонаҳои кишоварзӣ аз
рӯи омилҳо, чун сатҳи истифодаи самараноки онҳо муайян карда мешавад.
Агар аз рӯи талабот ва мавқеъи ҷуғрофии мусоид, ки дорои захираҳои
зиѐди табиї ва мавҷудияти нархҳои паст барои захираҳои асосӣ ва омилҳои
истеҳсолот дар пеш гузошта шуда ба назар гирем, пас дар айни замон
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афзалият ба чунин омилҳо, ба монанди маҳсулнокии баланд, истифодаи
технологияҳои нав, системаҳои нав, қаноатмандии меҳнат тавассути
ташаккул, рушди моликият ва сармоя ба роњ монда мешавад. Фаъолияти
муваффақонаи давлатӣ бояд марҳилаи рақобатпазирии кишварро ба даст
оранд. Ин се марҳила чунинанд: омилї, сармоягузорӣ, инноватсионї. Иҷрои
ду марҳалаи аввал ба афзалиятҳои рақобат таъсири бевосита мерасонад.
Аммо дар маҷмӯъ, навовариҳо дар нигоҳдорӣ ва рушди афзалиятҳои рақобат
нақши муҳим мебозанд.
Дар иқтисодиѐти бозор, рақобатпазирӣ ба чунин омилҳо ба сифати
истеҳсолоти баланд, сатҳи зиндагии аҳолии кишвар, дорои технологияҳои
нав ва муҳити иқтисодӣ ба роҳбарии технологӣ ва техникӣ ва таҳияи
стратегияи рақобатпазир мусоидат мекунад. Асосҳои ҳаҷми истеҳсолот ва
рақобатпазирии тамоми маҷмааи агротехникии миллӣ мавҷудияти омилҳои
истеҳсолӣ ва захираҳои зарурӣ мебошад. Аммо муваффақияти озмоиши
корхонаҳои кишоварзӣ аз рӯи омилҳо чун сатҳи истифодаи самараноки онҳо
муайян карда мешавад.
Њангоми арзѐбии сатҳи рақобатпазирӣ ҷанбаҳои зерин ба назар
гирифта мешаванд:
- сатҳи объекти иқтисодӣ (корхона, соња, кишвар, гурӯҳҳбандии кишварњо);
- сатҳҳои бозорӣ (маҳаллї, минтақавӣ, бозори як кишвар, бозори як қатор
давлатҳо, бозори ҷаҳонӣ);
- сатҳи мол (як намуди мол, соња, сохтор ѐ маҷмӯи соҳаҳо, умуман хољагии
халќ);
- сатҳи вақт (давраи кӯтоҳмуддат, миѐнамуддат ва дарозмуддат).
Методологияи арзѐбии рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзӣ як
силсилаи муайяне дорад:
1. Таҳлили бозори ва омӯзиши эҳтиѐҷоти харидорони эҳтимолӣ,
пешгӯии талаботи самарабахши аҳолӣ ва баррасии рақибони имконпазир
барои таҳияи талаботи маҳсулот барои таъмини рақобатпазирии маҳсулот ва
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имконияти фурӯши он дар ин бозор. Муайян кардани рӯйхати параметрҳо
(техникӣ, иқтисодӣ ва меъѐрї) бо ифодаи миқдори онҳо ва таъсиси «вазни»
муқоиса карда мешаванд;
2. Ҳисоб кардани нишондиҳандаҳои ягона ва оддӣ, бо назардошти
миқдори интихобшуда (табиӣ, меҳнатї, арзишї, дар нуқтаҳои аҳолинишин,
фоизҳо, саҳмияҳо, вазнҳо ва ғ.) барои ҳар як параметр;
3. Ҳисоб кардани нишондиҳандаи рақобатнокии маҳсулоти кишоварзӣ,
мол ва хизматрасонӣ;
4. Интихоби омилҳои муҳимтарини баланд бардоштани рақобатпазирии
маҳсулоти кишоварзӣ ва рушди тадбирҳо барои татбиқи онҳо.
Ҳангоми муайян кардани параметрҳои рақобатпазирии маҳсулот зарур
аст, ки баъзе аз онҳо хусусияти истеъмоли маҳсулоти истеҳсолкардаи худро
муайян кунанд ва баъзеи онҳо љињати иқтисодиашро тавсиф медињанд.
Дар арзѐбии рақобатпазирӣ сохти зерини рушди иқтисодӣ метавонад ба
инобат гирифта шавад:
- наќшавї, ки идоракунӣ тавассути тақсимоти мустақими маъмурӣ аз
ҷониби мақомоти давлатӣ бунѐд карда шавад;
- бозорӣ, вақте ки идоракунии захиравӣ дар асоси принсипҳои
худтанзимкунӣ амалӣ карда мешавад;
- муштарак, муттаҳид намудани хусусиятҳои бозор ва иқтисодиѐти
нақшавӣ.
Дар таҷрибаи хориҷӣ арзѐбии рақобатнокии истеҳсолкунандагон
истифода бурда мешавад. Онро ҳамчун хусусияти нисбӣ, ки фарқияти
маҳсулоти истеҳсолкунанда ва рақобатнокро инъикос менамояд ва аз нуќтаи
назари иќтисодї дараҷаи қаноатманд будан бо маҳсулотҳои муайяни
эҳтиѐљоти иҷтимоӣ ва самаранокии фаъолияти истеҳсолии ӯ муайян
мегардад. Ин имконият ва динамикаи мутобиқати истеҳсолкунандагонро ба
шароити тағйирѐбии рақобат дар бозор инъикос менамояд.
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Масъалаҳои рақобатпазирии озуқаворӣ дар комплекси агросаноатӣ дар
маҷмӯъ ба таври ҷиддӣ сурат мегиранд. Аз ин рӯ, қарорҳои созанда дар
сатҳи давлат ва дар сатҳи минтақаҳои мушаххас оид ба рушди самараноки
дохилӣ ва берунӣ коркард карда мешаванд. Омили асосии рақобатнокии
комплекси агросаноатии миллї инҳоянд:
- сатњи сармоягузорї дар соњаи илм ва технологияњои нав;
- сатњи сармоягузорї дар «сармояи инсонї»;
- сатњи шароити мусоиди иќтисодї барои инноватсияњо;
- либерализатсияи муносибатњои иќтисодии беруна;
- ташаккули муносибатҳои иқтисодӣ дар асоси қоидаҳои савдои
байналмилалӣ;
- маҳсулотҳои баландсифат, ки ба сертификатсияи байналмилалӣ
мутобиқанд;
- озодии иқтисодии идоракунӣ;
- кафолати давлат барои ҳимояи сармоя, молу мулк ва захираҳои
корхонаҳои кишоварзӣ.
Дар афзоиши самаранокии истеҳсолот ва ташаккули маҳсулоти
рақобатпазир, ҳоло нақши асосиро технологияҳои нави интенсивї мебозад,
зеро тақрибан 80% сифати маҳсулот ва рақобатпазир дар доираи истеҳсолот,
яъне дар раванди ташаккули технологияи моликияти маҳсулот ба вуҷуд
меояд. Ва каме бештар аз 20% сифати маҳсулот дар давоми коркарди
маҳсулоти кишоварзӣ, борбандӣ, бастабандӣ, нигоҳдорӣ ва ғайра ташкил
карда мешавад.
Аз ин лиҳоз, сиѐсати баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти
кишоварзӣ барои такмил додани сармоягузорӣ дар истеҳсолот ва коркарди
технологияҳо дар робита бо сармоягузории илм ва рушди сармояи инсонӣ
талаб карда мешавад.
Дар шароити муосир пешрафти иқтисодиѐти КАС бо самарабахшии
муносибатҳои иқтисодӣ, сатҳи илму маориф, маҷмӯи шароитҳои ташкилию
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истеҳсолӣ ва техникӣ, ки ба ҷамъоварӣ, таҳлил ва истифодаи иттилоот барои
рушди технологияҳо мусоидат мекунад, муайян карда мешавад. Ин бевосита
ба суръати ҷараѐни равандҳои инноватсионӣ, ки суръати иҷрои ҳалли нави
технологиро ташкил медиҳад, вобаста аст.
Дар ниҳоят, рақобатпазирии КАС-и милли аз ҷониби давлат дар самти
сиѐсати мустақили аграрӣ ва рақобатнокии иқтисодӣ дар бозори дохила ва
беруна муайян карда мешавад.
Рақобатпазирии комплекси агросаноатӣ аз сатҳи ғизои озуқаворӣ
тавозуни бозори дохилии озуқаворӣ бо талабот ва таъминот; тезонидани
технологияи инноватсионї ва сармоягузорӣ; баланд бардоштани сифати
маҳсулоти кишоварзӣ; суботи иҷтимоӣ ва афзоиши сатҳи зиндагии аҳолӣ
вобаста аст.
Аз

нуқтаи

назари

иқтисодӣ,

сатҳи

рақобатпазирии

комплекси

агросаноатӣ аз рӯи:
- тақвияти истеҳсолот муайян карда мешаванд;
- њаљми сармоягузорӣ дар соҳаи илм ва технология;
- истифодаи захираҳо; фурӯши маҳсулот, аз ҷумла содирот;
- мањсулнокии меҳнат;
- дониш ва ѓунљоиши захираҳо;
- сатњи иқтисодиѐт;
- динамикаи асъори миллӣ;
- тавозуни савдо ва тавозуни пардохт.
Дар ин робита, афзалият дар соҳаи фаъолияти иқтисодии хориҷӣ инҳоро
дар бар мегирад: истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва ҳифзи давлатии
давлатҳои дорои иқтисоди самарабахш, фишороварии рақобатпазир ба
истеҳсолкунандагони ватанӣ ва вусъат додани иқтисодиѐти хориҷӣ барои
кам кардани хароҷот ва баланд бардоштани сифати маҳсулот. Нақши
муҳимтарини он дар он аст, ки қонунгузории миллӣ риоя карда шавад, ки
бояд барои рушди бахши сайѐҳӣ ва раќобатпазирии комплексҳои аграрї ва
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комплексњои агроозуќавории минтақаҳо шароитҳои мусоид фароҳам
оварда шавад.
Нишондиҳандаи интегратсияи фаъолияти бомуваффақияти комплекси
агроозуќаворї ва меъѐр барои арзѐбии сиѐсати аграрии кишвар, сатњи
афзоиши иќтисодии комплекси озуқаворӣ ва равобити содиротии кишвар,
пеш аз ҳама ба бозорҳои Русия, Қазоқистон, ИДМ ва бозорҳои ҷаҳонӣ
таалуќ дорад, ба њисоб гирифта мешавад.
Асос

барои

арзѐбии

рақобатнокии

истеҳсолоти

кишоварзӣ

дар

кишварҳои мухталиф муқоисаи чунин нишондиҳандаҳоро ба монанди:
- истеҳсоли умумии мањсулот ва истењсоли мањсулот ба ҳар сари аҳолӣ
- даромаднокии истеҳсолоти кишоварзӣ;
- ҳосилнокии меҳнат;
- ҳаҷми содирот ва воридоти намудҳои алоҳидаи маҳсулот
- ҳаҷми дастгирии давлатии корхонаҳои кишоварзӣ;
- нархи харид барои намудҳои асосии маҳсулоти кишоварзӣ;
- нишондиҳандаҳои тағйирѐбии нархҳои харид барои маҳсулоти
кишоварзӣ ва нархҳо барои воситаҳои истеҳсолот ва захираҳои аз ҷониби
корхонаҳо харидорӣ кардашуда.
Барои татбиқи иқтидори мавҷуда дар бахши аграрии кишвар зарур аст,
ки се самти асосии идоракунии иқтисодиро мутамарказ гардонем: сатҳи
макро (давлат), сатҳи миллӣ (минтақавӣ ва соҳавӣ), сатҳи миѐна (корхонаҳо)
- дар қарори барномаи ягона барои беҳтар намудани рақобатпазирии КАС.
Самтҳои асосии он бояд:
- ҷалби бештарини ҳама намуди сармоя ба бахши аграрӣ
- афзудани сармоягузорї дар соњаи илм ва маориф;
– гузариш ба технологияи интенсивнокиаш баланд;
– таъсиси системањои мошинњои баландсифат;
– ташаккули аќидањои нави бозоргонї ва фикрњои иќтисодии
истењсолкунандагони дењот;
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- таҳкими нақши "сармояи инсонӣ";
- бењтарсозии маќсадноки муњити иќтисодї;
- баланд бардоштани сармоягузорӣ дар соҳаи илм ва маориф;
- гузариш ба технологияҳои баландшиддат;
- бунѐди системаи мошинии баландсифат;
-

ташаккули

навовариҳои

нави

бозаргонӣ

ва

иқтисодии

истеҳсолкунандагони деҳот:
a. - таҳкими нақши "сармояи инсонӣ";
b. - беҳбудии мақсадноки муҳити иқтисодӣ;
c. - суръат бахшидани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба
технологияи иттилоотӣ.
Рақобатпазирии маҳсулот барои наҷотдиҳии истеҳсолкунандагон асос
мебошад. Ин дар доираи

ҳукумат, бизнес ва илм диќќати махсус дода

мешавад. Вазифаи онҳо такмил додани самтҳои мавҷуда ва роҳҳо, инчунин
дарѐфти ҳалли нав барои таъмини рақобатпазирии маҳсулот мебошад.
Барои Ҷумҳурии Тоҷикистон, баланд бардоштани рақобатпазирии
маҳсулоти кишоварзӣ аҳамияти аввалиндараҷа дорад, ки дорои ду вазифаи
асосӣ мебошад: пеш аз ҳама, ҳадафи он баланд бардоштани истеҳсоли
маҳсулот аз ашѐи маҳаллӣ; дуюм, зарурати иваз кардани воридот тавассути
рушди истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазир, ки талабот дар бозори дохилӣ
мебошад, зарур аст. Беҳтар намудани рақобатпазирии маҳсулот аз шароити
зерин иборат аст:
- мутобиқати беҳбуди рақобатпазирӣ бо мақсад ва самтҳои сиѐсати
макроиқтисодии давлат;
-самтҳои

сиѐсати

аграрӣ

оид

ба

ҳалли

проблемаҳои

асосии

рақобатпазирии истеҳсолот дар якҷоягӣ бо ташаккули бозори озуқаворӣ ва
такмил додани ҳадафҳои иқтисодии рушди маҷмааи агросаноатӣ;
Дар баробари ин, захираҳои дохилии истеҳсолкунандагони мол бояд
барои кам кардани хароҷоти истеҳсолӣ фаъол бошанд. Таҳлилҳо нишон
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медиҳанд, ки хароҷоти моддӣ ба сатҳи стандартӣ 25-30% коҳиш хоҳад ѐфт.
Баланд бардоштани рақобатнокӣ ҳолати бозорҳои мавҷуда ва нав барои
маҳсулоти кишоварзӣ таъсир мерасонад. Муҳим аст, ки маҳсулоти худро бо
ҳиссаи баландтарини арзиши иловашуда фурӯхта шавад, ки аз таъминоти
ашѐи хом, хеле фоиданок аст. Барои ин, зарур аст, ки дар соҳаи маркетинг ва
тадқиқоти он фаъолона корро тақвият бахшем.
Ноил шудан ба муваффақияти стратегӣ танҳо њангоми вобастакунии
маҷмӯи ҳамаи вазифаҳои кӯтоҳмӯҳлат ва дарозмуддат дар ҳамаи сатҳҳои
ташкили рақобатпазирии КАС ба назар мерасад.
3.2. Модели бењтаринбарои муайян кардани маљмўи оптималии ѓизо
барои ањолии Љумњурии Тољикистон
Дар айни ҳол, ягон кишвар вуҷуд надорад, ки дар он истеҳсоли
маҳсулот, тақсимот ва таъминоти озуқавории аҳолии дохилӣ барои давлат
проблемаи асосӣ набошад ва њалли онро наѐбад. Ҳамин тариқ, проблемаи
ғизо хусусиятҳои глобалиро дорост, сарфи назар баъзе кишварҳо аз
гуруснагӣ, норасоии ғизо азоб мекашанд, дигарон кӯшиш мекунанд, ки
парҳези мутавозинро беҳтар кунанд. Дар баъзе кишварҳо ѐ дар бахши
истеҳсоли маҳсулоти хӯрокворӣ ѐ воқеияти манфӣ дар саломатии мардум
њангоми истеъмоли зиѐди мањсулот таљассум мегардад, ки бояд аз тарафи
давлат ин масъала бартараф карда шавад.
Дар робита ба ин, таъмин кардани ањолї бо ғизо талаботи ҳаѐт дар
ҷомеа - дастгирии тандурустӣ, рушди ҷисмонӣ ва дарозумрии аҳолӣ асосан
вобаста аст ва аз рӯ таъмини ғизои зарурӣ муайян карда мешавад.
Бояд қайд кард, ки бо мақсади муайян кардани самтҳои асосӣ дар
ҳалли мушкилоти таъминоти озуқаворӣ, консепсияҳо, барномаҳо ва
стратегияҳои гуногун доимо коркард карда мешаванд, ки ин барои паст
кардани шумораи одамоне, ки аз хурока танќисї мекашанд (яъне гурусна)
дар тамоми ҷаҳон мунтазам инкишоф меѐбад. Бо вуҷуди ин, афзоиши аҳолӣ
дар таъмини дастрасии озуқаворӣ ба миқдори кофӣ, таъмини кафолати
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дастрасӣ ба ин маҳсулот ва қобилияти харидорӣ доранд наќши на он ќадар
муњим мебозад, бинобар

ҳамин истеъмоли озуқаворӣ дар ҳаҷми зарурӣ

барои қонеъ кардани талаботи ғизоӣ дар сатҳи меъѐрҳои физиологӣ хеле
муҳим мебошад.
Аз ҷумла, бо сабаби тамоили болоравии афзоиши аҳолӣ, омили асоси
дар афзоиши истеъмоли озуқаворӣ наќш хоҳад ѐфт. Азбаски афзоиши аҳолӣ,
чун қоида, ки сатҳи пастшавии иќтидори њаѐти ањолии кишварро дар назар
дорад, ба афзоиши истеъмолот мутаносиб нест, зеро истеъмолот дар шароити
муттасил афзоиш ѐфта, каме бо сатњи зиндагӣ алоқамандї дорад. Дар ин
раванд ба таҳлили пешгӯии аҳолӣ то соли 2020 ҷой дода шудааст. Дар
натиҷаи ҳисобот аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон 9,570 ҳазор нафарро ташкил
медиҳад (Ҷадв. 10).
Пешгўи аз руи формулаи зерин ба њисоб гирифта шудааст:
S д. а .

 К афз. умуми
 S д.н.  1 
1000


t

,
 ки дар ин љо:


t –миќдори солњо, ки аз рӯи он пешгӯи ҳисоб карда мешавад;
S д.а., S д.н. –шумораи ањолї барои давраи аввали пешгуишаванда ва
пешгўи барои давраи наќшавї. К афз. умумӣ. = Кт – Кф + К муҳ. умумӣ.
К афз. умумӣ. – коэффициенти афзоиши умумї;
Кт – коэффициенти тавлидкунї;
Кф – коэффициенти фавт;
К муҳ. умумӣ – коэффициенти муњољирати умумї.
Љадвали 10
Динамикаи нишондињандањои шумораи ањолии Љумњурии Тољикистон
Солњо
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Шумораи ањолї њаз. Афзоиши њаќиќї
нафар
њаз. нафар
7800,0
7987,4
187,4
8161,1
173,7
8352,0
190,9
8551,2
199,2
8742,8
191,6
8931,2
188,4
9166, 8
235,6
108

Суръати афзоиш, %
2,6
2,1
2,3
2,3
2,2
2,2
2,6

Сарчашма: Ҳисоби муаллиф дар асоси Маљмўаи оморї Тољикистон. Агентии омории назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2018, с.27-35

Њангоми гузоштани маълумотњо њисобњои зеринро ба даст меорем ва
барои бо роњи бењтар аз худ кардани натиљањои пешгўињо дар љадвали 11
тасвир карда мешавад.
Љадвали 11
Љадвали пешгўињои њисобњои шумораи ањолї (њаз.нафар. )
Солњо

Њисобњо

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

8931,2
9166, 8
9166, 8*(1+0,0231)1
9166, 8*(1+0,0231)2
9166, 8*(1+0,0231)3
9166, 8*(1+0,0231)4
9166, 8*(1+0,0231)5
9166, 8*(1+0,0231)6
9166, 8*(1+0,0231)7

Шумораи ањолї аз рӯи
пешгӯињо њаз. нафар
8931,2
9166, 8
9378,5
9690,3
9802,0
10010,1
10225,5
10437,3
10649,0

Сарчашма: Њисобњои муаллиф

Аз ин рӯ шумораи ањолии дар назар дошташудаи Љумњурии Тољикистон
дар соли 2025 ба 10,6 млн. нафар мерасад. Зеро ќайд кардан зарур аст, ки
коэффисиенти муњољират аниќ муайян нест ва дар робита метавонад зиѐд ѐ
ин, ки кам шавад.
Дар асоси гузаронидани тањлил дар пешгӯикунии шумораи ањолї ва
пешнињоди омилњои таъсиркунанда ба таъминоти озуќаворї дар Љумњурии
Тољикистон мо тасмим гирифтем, ки озмоиш дар асоси истифодаи сохти
мустаќилияти истеъмоли мањсулоти озуќа аз таѓйирѐбии шумораи ањолї,
нархњои истеъмолї ва даромадњои ањолї гузаронем.
Барои њалли ин масъала мо њисобњои индексњои нишондињандањои дар
боло овардашударо аз рӯи формулаи зерин истифода менамоем:
Yx =
, ки дар ин љо
Yx – индекси нишондињандаи мувофиќ х;
Yx1, Yx0 – нишондињандањои давраи љорї ва базисї.
Натиљањои динамикаи таѓйирѐбии индексњои ин нишондињандањо дар
љадвали 12 оварда шудааст.
Таблица 12
Динамикаи индексњои нишондињандањои асосии Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2011 -2025 (бо % барои солњои оянда)
Солњо
2011
2012
2013
2014
2015

Пмо
97,5
95,8
97,3
98,6
102,7

Х1
102,6
102,1
102,3
102,3
102,2
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Х2
112,5
105,8
105,1
106,1
105,8

Х3
98,8
90,0
110,4
108,5
104,3

2016
102,2
102,2
105,9
2017
102,6
107,3
103,9
2018
103,1
102,6
103,8
2019
101,6
102,3
104,6
2020
104,3
102,3
105,9
2021
106,5
101,2
106,2
2022
105,4
102,1
107,2
2023
104,6
102,2
105,8
2024
102,7
102,1
106,7
2025
103,4
102,0
106,9
Эзоњ: Х1 –индекси шумораи ањолӣ; Х2 – индекси нархњои истеъмолї; Х3
даромадњои ањолї; Пмо – истеъмоли мањсулоти озуќа.

107,3
107,3
104,1
105,2
106,3
109,4
106,5
107,9
108,2
109,8
– индекси

Сарчашма: Њисобњои муаллиф дар асоси Маљмўаи оморї Тољикистон. Агентии омории назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. - Душанбе, 2018, с.11-20.

Дар асоси маълумотњои љадвали 12, њисобњои эксперименталї ва
натиљањои дар расми 2-3.оварда шуда.

Расми 2. Вобастагии истеъмоли мањсулоти озуќа аз индекси шумораи ањолї.

Расми 2 нишон медињад ки истеъмоли мањсулоти озуќа дар динамикаи
афзоиши нарх пастрави дида мешавад.

Расми 3. Вобастагии истеъмоли мањсулоти озуќа аз таѓйирёбии индекси нархњои
истеъмолї

Расми 3 нишон медињад, ки истеъмоли мањсулоти озуќа дар динамикаи
афзоиши нарх паст шуда истодааст
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Расми.4. Вобастагии истеъмоли мањсулоти озуќа аз таѓйирёбии даромади ањолї.

Расми 4 нишон медињад ки ба зиѐдшавии даромадњои ањолї нигоњ накарда
истеъмол кам шуда истодааст. Дар асоси маълумотњои гирифташуда мо
модели вобасташудаи истеъмоли мањсулоти озуќаро аз таѓйирѐбии индекси
шумораи ањолї (Х1), нарх (Х2) ва даромадњои ањолї (Х3).
Пмо = АХ1 + BX2 + СХ3 + Д
Дар натиљаи њисобњои гузаронидашуда чунин вобастаги ба даст оварда
шуд:
Пмо = 2,2238Х1 – 0,7144Х2 – 0,0865Х3 + (–34,75)
Коэффициенти умумии корреляцияи R = 0,8232
Тањлили майдони коррелятсияи нишондињандањои асоси нишон дод ки,
ќонунгузории мазкур,њамчун баробарї ва шароити таъминот тасвир меѐбад
(у – у) 2 = min. Бо назардошти ин хулосањои мувофиќ баровардан мумкин,
ки модели пешнињодшуда таѓийирѐбии нишондињандањои пушгўишударо
дар давраи аз назар гузаронидашуда хеле муфассал тавсиф менамояд.
Бо назардошти ин барои муайян кардани миќдори мањсулоти озуќаи
истеъмолї аз руи меъѐрњои тавсияшуда то соли 2025 мо тасмим гирифтем ки
модели муносибкардашуда барои муайян кардани интихоби бењтарини
мањсулоти озуќа ба њар як сари ањолїдар килокалорияњо.
Маќсади вазифа ин, интихоби дурусти мањсулоти хӯрокворї ба њар як
сари ањолї дар Љумњурии Тољикистон ва муайян кардани арзиши њадди
аќали сабади истеъмоли ба њисоб меравад. Барои ҳалли ин проблема мо
вазифаи ҳадафро интихоб намудем:

Бо назардошти мањдудиятњо :
дар инљо ,
Cj – Воњиди арзиш j – и мањсулот;
M – Унсурњо дар як сол ки љузъњои зарурї доранд;
N – Миќдори мањсулот;
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Aij – воњиди миќдор j – и унсурњо (Ккал / Рн), дар таркиби воњиди j – и
мањсулот;
Bj – истеъмоли њадди аќал j –дар њамон унсури хӯрока (Ккал);
Xj –миќдори воњид j – и мањсулот (Кг / сол) дар ратсионї инсон
Xj ≥ 0 (j =1, 2……n)
Аз рӯи маълумотњои Љумњурии Тољикистон маќсад гузошта шудааст:
L (x) = 31,5 х1 + 3,57 x2 + 0,72 x3 + 5,11 x4 + 3,16 x5 +2,33 x6 + 1,78 x7 + 3,8 x8 +
8,0 x9 min
Нархњо Cj аз рӯи маълумотњои Агентии Омори назди Президенти
Љумњурии Тољикистон барои соли 2017 гирифта шудааст.
Барои ҳалли ин масъалаи гузошташуда пеш аз њама, ба мо зарур аст, ки
истеъмоли мањсулоти озуқаро бо истифодаи коэффисиентҳои АИ ба њисоб
гирифтан лозим аст. Ҳисобҳо дар ҷадвали 13 оварда шудаанд.

Xj

Љадвали 13
Истеъмоли мањсулоти озуќаи ањолии Љумњурии Тољикистон (кг /сол)

Aij
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Х1
7,4
11,0
10,8
10,8
11,8
13,1
13,5
14,3
14,4
Х2
0,17
74,0
64,8
53,8
58,8
58,3
59,6
70,8
66,0
Х3
0,604
36,0
48,0
48,0
48,0
70,0
73,5
84,0
84,1
Х4
13,36
12,0
12,0
12,2
12,6
13,4
13,9
13,2
13,3
Х5
3,13
158,0 153,6 153,6
153,4
148,9
150,6
151,4
159,6
Х6
0,83
32,0
34,5
33,4
34,2
31,3
36,2
39,6
40,8
Х7
0,68
75,0
141,2
55,1
61,4
60,1
82,8
151,2
177,6
Х8
1,15
24,0
46,8
18,5
20,3
20,4
19,7
39,6
39,7
Х9
74,9
14,0
14,4
14,3
15,1
15,6
16,4
16,8
16,8
Эзоњ: Х1 –гӯшт ва мањсулоти гӯштӣ; Х2 – шир ва мањсулоти ширї; Х3 – тухм; Х4 –шакар;
Х5 –мањсулоти нонї; Х6 – картошка; Х7 –сабзавоту полезӣ; Х8 –мевагињо; Х9 –равѓани
растанї.
Сарчашма: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї // Вараќаи ахборотї оиди бехатарии озуќаворї ва
камбизоатї- Душанбе, ОАНПҶТ, 2018. Саҳ. 21.

Маҳдудиятҳои додашуда

дар килокалорияҳо дар асоси маълумоти

ҳисобшуда љадвали 14:
50 ≤ Х1≤ 300;
10 ≤ Х2 ≤ 15;
15 ≤ Х3 ≤ 40;
120 ≤ Х4 ≤ 180;
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490 ≤ Х5 ≤ 600;
25 ≤ Х6 ≤ 40;
40 ≤ Х7 ≤ 70;
30 ≤ Х8 ≤ 60;
800 ≤ Х9 ≤ 810.
Мањдудиятњо ккалорияњо, бо дарназардошти меъѐрҳои истеъмолӣ:
Aij ×Xj≥Bj
7,4 х1 + 0,17 x2 + 0,6x3 + 13,36x4 + 3,13x5 +0,83 x6 + 0,68 x7 + 1,15x8 +
74,9x9 ≥ 3126
Љадвали 15
Истеъмоли мањсулоти озуќаи ањолии Љумњурии Тољикистон (Ккал)

Годы

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Х6

Х7

Х8

Х9

Ккал дар
1сол ба
1нафар
2010 81,07 12
22
160
495
27
51
28 1049
1925,0
2011 79,9 11,1 29 160,3 481,3 28,6 95,8 53,8 1078,8
2018,6
2012 79,9
9,2
29
163 481,3 27,7 37,4 21,3 1071,3
1920,0
2013 87,3
10
29 168,3 480,7 28,4 41,7 23,3 1131,2
2000,0
2014 87,5 11,8 37 164,6 468,3 28,5 54,6 46,7 1065,8
1965,0
2015 86,7 12,3 42 167,8 467,2 31,4 61,5 56,4 1136,1
2061,4
2016 105,8 12,0 50,4 176,3 462,0 32,8 102,8 45,5 1258,0
2245,6
2017 105,8 11,2 50,5 177,7 499,5 33,8 120,7 45,6 1258,3
2303,1
Эзоњ: Х1 –гӯшт ва мањсулоти гӯштї; Х2–шир ва мањсулоти ширї; Х3– тухм; Х4–шакар;
Х5– мањсулоти нонї; Х6 – картошка; Х7 – сабзавот; Х8–мевагињо; Х9– равѓани растанӣ.

Сарчашма: Бехатарии озуќаворї ва камбизоатї // Вараќаи ахборотї оиди бехатарии озуќаворї ва
камбизоатї-Душанбе, АСПРТ,2010-2018 сс.

Аз ин рӯ барои иљрои вазифаи гузошташуда мо натиљањои аз љадвали 14
ва 15 гирифташударо истифода намуда њисобњоро аз руи методи Ньютон бо
истифодаи нишондињандањои дигар ба монанди : истеъмоли мањсулоти
озуќа, бо мањдудиятњо додашуда дар Ккал, Cj –воњиди арзишиj –и мањсулот ,
Aij – миќдори воњидиj – и унсур (Ккал / Рн),ки дар таркиби воњиди j – и
мањсулот љойгир шудааст, ба њисоб гирифта шудааст.
Мо муайян намудем, ки ҳатто бо назардошти маҳдудиятҳое, ки мо дар
Ккал гузоштем, аз рӯи истеъмоли воқеӣ, ҳисобкунии истеъмоли 2115 Ккалро ташкил дод. Ҳамин тариқ, мо тавонистем, ки аҳолии Ҷумҳурии
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Тоҷикистон 32% аз сатҳи муқарраршуда камтар, ки аз тарафи Ташкилоти
умумиҷаҳонии тандурустӣ, муќарар шудааст, 3126 килокалорияро ташкил
медиҳад, истеъмол мекунад. Бо дарназардошти ҳисобкуниҳо, арзиши сабади
истеъмолӣ ки дар як моҳ 306,13 сомони бањар як нафар ањолї
ташкилмедињад
Дар натиҷаи гузаронидани ҳисобот, маҷмӯи маҳсулоти хӯрокворӣ бањар
як нафар ањолии Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд, ки он 111 г- гўшт
ва маҳсулоти гӯштӣ, 242 г шир ва маҳсулоти ширӣ, 0.18 дона тухм, 37 г шакар, 525 г-маҳсулоти нонї , картошка - 132 г, сабзавот - 282 г, мева - 143 г
ва равғани растанӣ - 296 г–ро ташкил медињад..
Бо назардошти дурнамои аҳолӣ то соли 2025, мо њисобро аз рӯи
истеъмоли воқеии мањсулоти озӯқа ба њар сари аҳолӣ гузаронидем ва аз
меъѐрҳои тавсияшуда муқаррар намудем, ки миқдори зарурии ҳар як намуди
мањсулоти озуқаворӣ, ки имконияти истифодаи захираҳои дохилӣ ва
иқтидори агроиќтисодии кишварро барои истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ барои
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзѐбӣ намудаанд, ба ҳисоб гирифта шуд.
Ҳисобҳо дар ҷадвали 16 оварда шудаанд..
Љадвали16.
Мављудияти мањсулоти хурока барои истеъмоли њар як нафар
ањолии Љумњурии Тољикистон (кг / сол)то соли 2025

Намудњои мањсулот

Истеъмоли
воќеї
184,1
41,04
73,7
24,4
15,12

Истеъмол
мувофиќи МТ*
126
120
168
120
33,6

Истеъмол
мувофиќи ТУТ
140,4
140,4
166,8
175,2
56,4

Мањсулоти нонї
Картошка
Сабзавот
Мева ва меваҷот
Шакар ва мањсулоти
ќаннодї
14,2
90
93,6
Гӯшт ва мањсулоти гӯштї
70,6
408
486
Шир ва мањсулоти ширї
Тухм, дона
57,6
312
349,2
Эзоњ: ТУТ –аз рӯи тавсияњои Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї, МТ–меъѐрњои
истеъмолии тавсияшудаи Вазорати тандурустї ва ҳифзи иљтимої ЉТ.

Сарчашма: њисобњои муаллиф.

Барои гузаронидани тањлил дар таъмини озуқавории ањолии Љумњурии
Тољикистон аз рӯи хусусиятҳои истењсоли мањсулоти кишоварзї бо
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назардошти маълумотњои гирифташуда оиди истеъмоли мањсулот то соли
2025 мо пешгўии истењсолимањсулоти кишоварзиро тартиб намудем(љадв.17)
Љадвали17
Пешгўии истењсолот ва истеъмоли мањсулоти озуќаи ањолии Љумњурии
Тољикистон (њаз.тонн) то соли 2025

ИА
ИД
МТ
ТУТ
ИХ
Намудњои мањсулот
17619106 18345499 12058704 13436841 15080472
Мањсулотњои нонї
Картошка
3927692
4611976 11484480 13436841
9048283
7053385
9851769 16078272 15963427 13892313
Сабзавот ва полезї
2335178
4992878 11484480 16767340
2650507
Мева ва буттамевагињо
1447044
1289133
3215654
5397706
Шакар ва мањсулоти
ќаннодї
3877447
8613360
8957894
63997760
Гӯшт ва мањсулоти гӯштї 1358997
6756702
8443964 39047232 46512144
7860125
Шир ва мањсулоти ширї
Тухм, млн.дона,
5512550
6380586 29859648 33419836
3290285
Эзоњ: ИА –истеъмоли аслї, ИД –интихоби дурусти мањсулоти озуќа ба њар сари ањолї,
МТ – меъѐрњои тавсияшудаи истеъмолї аз тарафи Вазорати тандурустї ва ҳифзи иљтимої
ЉТ, ТУТ –аз рӯи тавсияњои Ташкилоти Умумиљањонии Тандурустї, ИХ –истењсолоти
хусусї.
Сарчашма: њисобњои муаллиф.

Барои аз худ кардани ҳисоботҳое, ки мо ба даст овардем , ва арзишҳои
муқоисавии фарогирро дар ҷадвали 18 инъикос намудем.
Љадвали18
Арзишњои пешгўишудаи муќоисавї оиди истењсол ва истеъмоли
мањсулоти озуќавории ањолии Љумњурии Тољикистонто соли 2025 (њаз.
тонн)
Аз рӯи истеъмоли аслї дар соли 2011 то соли 2025 аз руи њисоби нишондињандањои
пешгўикунандаи шумораи 10,6 млн. нафар
ИА
ИХ
Намудњои
Муќоисаи нишондињандањо
мањсулот
17619106 15080472 Мустаќилият хурокворї аз воридот
Мањсулоти нонї
ноил намешавад.
3927692
9048283 Мустаќилияти
хурокворї
ноил
Картошка
мешавад.
7053385
13892313 Мустаќилияти
хурокворї
ноил
Сабзавот ва полезї
мешавад.
Мева ва
2335178
2650507 Мустаќилияти
хурокворї
ноил
буттамевагињо
мешавад.
Шакар
1447044
Дар ҷумҳурӣ истењсол намешавад.
Гӯшт ва мањсулоти
гӯштї

1358997

63997760

Мустаќилияти
мешавад.

хурокворї

ноил

Шир ва мањсулоти
ширї

6756702

7860125

Мустаќилияти
мешавад.

хурокворї

ноил
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Тухм, млн. дона

5512550

3290285

Мустаќилият хурокворї аз
ноил намешавад.

воридот

Оиди истеъмоли интихоби дурусти мањсулоти озуќа дар соли 2010 то соли 2025 аз
рӯи њисоби нишондињандањои пешгўишудаи шумораи ањолї 10,6 млн. нафар
ИД

ИХ

Муќоисаи нишондињандањо

18345499

15080472

4611976

9048283

9851769
4992878

13892313
2650507

1289133

-

Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад.
Мустаќилияти
хурокворї
ноил
мешавад.
Мустаќилияти
хурокворї
ноил
мешавад.
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад.
Дар ҷумҳурӣ истењсол намешавад.

Гӯшт ва мањсулоти
гӯштї

3877447

63997760

Мустаќилияти
мешавад.

хурокворї

ноил

Шир ва мањсулоти
ширї

8443964

7860125

воридот

6380586

3290285

Мустаќилият хурокворї аз
ноил намешавад.
Мустаќилият хурокворї аз
ноил намешавад.

Намудњои
мањсулот
Мањсулотњои нонї
Картошка
Сабзавот ва полезї
Мева ва
буттамевагињо
Шакар

Тухм, млн. дона

воридот

Оиди истеъмоли меъѐрњо тавсияшудаи истеъмоли мањсулоти хӯрока дар соли
2010 то соли 2025 аз рӯи њисоби нишондињандањои пешгўикунии шумораи ањолї
10,6 млн.нафар
Намудњои
мањсулот
Мањсулотњои нонї
Картошка
Сабзавот ва полезї
Мева ва
буттамевагињо
Шакар
Гӯшт ва мањсулоти
гӯштї
Шир ва мањсулоти
ширї
Тухм, млн. дона

МТ*

ИХ

Муќоисаи нишондињандањо

12058704
11484480

15080472
9048283

16078272

13892313

11484480

2650507

3215654
8613360

63997760

39047232

7860125

29859648

3290285

Мустаќилияти хурокворї ноил мешавад
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад
Дар ҷумҳурӣ истењсол намешавад.
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад

Мувофиќи истеъмоли меъѐрњои тавсияшудаи ТУТ истеъмоли мањсулоти
хурокворї соли 2010 то соли 2025 аз руи њисоби нишондињандањои
пешгуикунандаи шумораи ањолї 10,6 млн. нафар
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Намудњои
мањсулот
Мањсулоти нонї
Картошка
Сабзавот ва
сабзавотњои полезї
Мева ва
буттамевагињо
Шакар
Гушт ва мањсулоти
гуштї
Шир ва мањсулоти
ширї
Тухм, млн. дона

ТУТ

ИХ

Муќоисаи нишондињандањо

13436841

15080472

Мустаќилият хурокворї ноил мешавад.

13436841
15963427

9048283
13892313

16767340

2650507

5397706
8957894

63997760

46512144

7860125

33419836

3290285

Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад.
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад.
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад.
Дар ҷумҳурӣ истењсол намешавад.
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад.
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад.
Мустаќилият хурокворї аз воридот
ноил намешавад.

Ояндабинињои анљомдодашуда
истеъмоли

воќеї

худтаъминкунии

тасдиќ намуданд, ки аз рўи
озуќаворї

аз

рўи

гурўњњои

муњимтарин мањсулоти ѓизої, ба ѓайр аз тухм ва мањсулоти нонї, ба
даст хоњад омад.

Мањсулоти нон бошад,

пас

ба даст овардани

таъминнокї аз сабаби истифодаи зиѐда аз меъѐри пешнињодшуда аз
љониби истиќоматкунандагон пешбинї нашудааст, аз рўи тухм бошад,
сатњи пасти мањсулнокї мушоњида карда мешавад.

Махсусан чунин

мањсулнокии озуќавориро ќайд намудан зарур аст, ки љамъбасти
њисобкунињо на чандон хуб аст, зеро ки њангоми истифодаи воќеї оид ба
ѓизонокии мањсулоти ѓизої, истеъмол 2115 Ккал-ро ташкил медињад, ки
аз меъѐрњои тавсияшудаи СУТ пасттар аст. Аз рўи меъѐри тавсияшуда
ва меъѐрњои тавсияшудаи СУТ истиќлолияти озуќаворї танњо аз рўи
гуруњи мањсулоти нонї ба даст оварда мешавад.
Мувофиқи меъѐрҳои тавсияшуда ва меъѐрҳои тавсияшудаи ТУТ,
мустақилияти озуқаворӣ танҳо дар гурӯҳи маҳсулоти нонӣ ба даст
оварда мешавад. Ҳамин тариқ, дар муддати тӯлонӣ, аз пешгирӣ
намудани воридоти маҳсулоти озуқаворӣ имконнопазир мебошад. Ин
асосан аз афзоиши истеъмоли маҳсулоти истеҳсолоти ватанӣ вобаста аст.
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Вобастагии зиѐди воридоти озуқаворӣ ба амнияти озуқаворӣ ва амнияти
иқтисодии Љумњурии Тољикистон таъсир мерасонад.
Њамин тариќ,

дар дурнамои дарозмуддат аз воридоти мањсулоти

озуќаворї канораљўї намудан муяссар намегардад.

Ин, дар навбати

аввал, вобаста бо афзоиши истеъмоли истењсоли

ватанї мебошад.

Вобастагии

баланди

амнияти иќтисодии

воридот амнияти озуќаворї ва бинобар ин
Љумњурии Тољикистонро вайрон месозад. Дар

вазъияти ба вуљудомада барои танзими бозори озуќаворї, давлат, пеш аз
њама, бояд бахши зиддиинњисории озуќавориро коркард намояд.
Таљрибаи њосилшудаи кишварњои иќтисодан пешрафтаи иќтисодиро
баррасї намуда, мо ба сифати танзимгари бозорњои озуќаворї агентњои
махсусро барои баррасї пешнињод менамоем, ки тавассути онњо харид,
коркард ва фурўши мањсулоти кишоварзї ба иљро расонида мешавад.
Элементи асосии
ташкил

механизми агентњои махсус нархњои пасттаринро

медињанд,

ки

дар

он

давлат

мањсулоти

зиѐдатиро

аз

молистењсолкунандагон харидорї менамояд, ва нархњои максималї, ки
дар он арзиши раќобати мањсулоти воридотї бо дастгирии бољи
воридотї тоб меорад.
Элементи муњимтарини танзими давлатї дар давраи кунунї бояд
инњо бошанд:
- мусоидат ба сатњи умумии даромаднокї дар соња бо роњи пешнињоди
дастгирии

давлатии

истењсолкунандагони

мањсулоти

кишоварзї,

фаъолгардонии талаботи асосноки сокинони кишвар;
- танзими зиддиинњисорї ва танзими муносибатњои дохила – ва
мубодилањои байнисоњавї;
- таҳкими рақобатпазирии маҳсулоти дохилӣ;
- рушди инфрасохтори бозор;
- дастгирии давлатии бахши агросаноатї, аз љумла

кўмакпулињои

давлатї, ки талабот ва пешнињоди мутавозинро дар соњаи таъмини
амнияти озуќаворї ба шарофати маблаѓи камтарини харољоти давлатї
дарбар мегирад.
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3.3. Дастгирии молиявии давлатї- асоси танзими бозор
Аз байн бурдани

системаи мутамаркази банақшагирии истеҳсолот,

харид ва тақсимоти маҳсулоти кишоварзӣ, худдории давлат аз идоракунии
захираҳои озуқаворӣ боиси ба миѐн омадани муносибатҳои иқтисодӣ дар
бозори озӯқа гардид.
Чунин мавқеъ ва чунин муносибатҳои мақомоти давлатӣ ба бозори
озуқаворӣ оқибатҳои ҷиддӣ меоваранд. Сатҳи таъмини озуқаворӣ аз ҷониби
ширкатҳои калони хориҷӣ афзоиш ѐфтааст, ки истеҳсолкунандагони дохилї
аз он нороҳатанд, ки ин сабаби набудани системаи самарабахши бозори
маркетинги ватанӣ мебошад.
Бо сабаби харобшавии системаи давлатӣ барои хариди маҳсулоти
кишоварзӣ ва набудани муносибатҳои иқтисодии байни мақомоти давлатӣ,
минтақавӣ ва маҳаллӣ, истеҳсолкунандагони зиѐди молҳои озуқаворӣ
маҷбур мешаванд, ки бозорҳои фурӯши худро дарѐфт намоянд, вале ин дар
бисѐр ҳолатҳо бесамар ва бе натиҷа мебошад. Бозори озуқаворӣ бояд ба
дастгирии давлатӣ ва ҳифзи истеҳсолкунандагони ватанӣ равона карда
шавад ва имконияти баромадан ба

бозорҳои фуруши хориҷиро дошта

бошад.
Баъзе олимон тасдиќ менамоянд, ки сиѐсати таъмини аҳолии кишвар бо
маҳсулоти кишоварзӣ тамоман беасос нест ва ба истеъмолкунандагон
метавонад, зарар расонад. Дар ин замина, онҳо пешниҳод карданд, ки
дастгирии давлатии бахши кишоварзӣ ва барканор намудани назорати
умумӣ дар бораи воридоти маҳсулоти кишоварзӣ бартараф карда шавад.
Чунин фикру аќидаи мо, ки шояд хато бошад, вобастагии иқтисодӣ ва
озуқавории кишвар ба таъминкунандагони хориҷӣ нигаронида шудааст.
Ҳукумат бояд кӯмаки ҳамаҷониба ва дастгирии худро ба КАС дар
таҳия ва татбиқи барномаҳои самарабахши рушди бозори озуқаворӣ ва
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баланд

бардоштани

дараҷаи

имкониятҳо

ва

захираҳои

комплекси

агроозуқавиро таъмин намояд.
Яке аз самтҳои асосии рушди бозори озуқаворӣ таъсиси механизми
самарабахши танзими давлатии он мебошад. Бинобар ин, на танҳо барои
пешгӯии таъмини озуқавории аҳолии кишвар, ҳифзи бозори дохилӣ аз
дахолати ҳукуматӣ, балки ташкил кардани сохтори оптималии соњањои
истеҳсолоти агросаноатї, таъмин намудани чораҳои дастгирии давлатии
рушди бозори озӯқа, инфрасохтор ва ташкил намудани муносибатњои
самараноки бозорї ба назар мерасад.
Дар баъзе минтақаҳои кишвар, муносибатҳои самаранок дар ваќтњои
охир ба тақвияти корхонаҳои гуногун барои истеҳсол, коркард, интиқол,
нигаҳдорӣ ва фурӯши маҳсулот ба роњ монда шуда истодаанд. Чунин
ташаккулҳо метавонанд

ба тағйиротњо

дар вазъияти бозор, барои кам

кардани хароҷоти истеҳсолӣ, ҷамъоварӣ ва ҷалби маблағҳои иловагӣ барои
рушди соња ба таври фаврї таъсир расонанд.
Ҳамзамон, низоми муносибатҳои иқтисодӣ, ки ба принсипҳои маъмурӣ
асос наѐфтааст, вале ба манфиати иқтисодии ҳамаи иштирокчиѐни натиҷаҳои
ниҳоӣ асос гузоштааст. Ин имкон медиҳад, ки самаранокии истеҳсоли
маҳсулоти

кишоварзии

иқтисодиѐт

афзоиш

ѐбад,

ҳуқуқи

қонунии

иштирокчиѐни муносибатҳои иқтисодӣ, таҳкими ҳифзи ҳуқуқҳо, баланд
бардоштани ваколатҳои мақомоти давлатӣ ва фаъол намудани фаъолияти
мақомоти давлатӣ шароит фароҳам меоварад.
Азбаски дар шароити бозор ќонунњои талабот ва пешнињод амал
мекунанд, аксарияти олимон дахолати давлатро дар механизми бозор
нораво мешуморанд, зеро худи бозор метавонад тамоми мушкилоти
худро бартараф ва њал намояд.
Бо вуљуди ин, таљрибаи солњои охир нишон медињад, ки дахолат ва
танзими давлатї дар ин соња зарур аст. Дар як ќатор њолатњо аз сабаби
заиф гардидани
оварда,

наќши давлат бозор иќтисодиѐти соягиро ба вуљуд

кўшиш мекунад, ки назорат на танњо дар савдо, балки дар
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истењсолот, соњаи хизматрасонї, нархњо муќаррар карда шавад,
сўистифодаи иќтисодї ва молиявї дар ин соња зуд-зуд такрор ѐбад.
Пастшавии интизоми шартномавї ва мењнатї, масъулият барои
риоя накардани шакл ва њисоботњои муќарраргардида мушоњида карда
мешавад. Њамаи ин зуњурот дар бахши аграрї бештар сабаби коњишѐбии
истењсолот ва фоидаовар набудани корхонањои кишоварзї гардиданд.
Набудан ѐ ин ки заиф гардидани танзими давлатї

дар сурати

норасоии маҳсулоти худї метавонад боиси афзудани сармояи бонкї,
савдо ва дар як ќатор њолатњо сармояи љиної дар танзими муносибатњои
иќтисодї

бо

назардошти

фароњам

наовардани

шароит

барои

сармоягузорї дар бахши воќеии иќтисодиѐт гардад.
Иќтисодиѐти бозорї њангоми њудудгузории муайяни ваколатњо
дар сатњи минтаќавї ва мањалї, танзими самараноки давлатї

ва

идоракунии иќтисодиѐт метавонад самаранок бошад. Рафтани давлат аз
танзими муносибатњои иќтисодї метавонад ба бўњрон ва шикасти
иљтимої оварда расонад.
Дар алоќаманди бо ин, бо фикри якчанд муаллиф, пурра њамфикр
шудан мумкин аст, ки онро барои таҳияи бозори истеҳсолӣ дар якҷоягӣ бо
механизми самарабахши танзими давлатӣ муфид арзѐбӣ кардан мумкин аст.
Ҳукуматҳои минтақавӣ ва маҳаллӣ бо људо кардани ваколатҳои онҳо
бояд дар танзими давлатии бозори озуқаворӣ иштирок намоянд. Вазифаҳои
асосии мақомоти давлатӣ дар ҷадвали 19 оварда шудаанд.
Ҷадвали 19
Вазифањои асосии њокимияти давлатї оиди танзими бозори озуќаворї
Сатњи ҷумњуриявї

Сатњи минтаќавї

121

Сатҳи маҳаллӣ

Коркарди стратегияи рушди
сиѐсати агроозуќа ва
механизми тадбиќи он;
- Муайян кардани ѓунљоиши
бозори
озуќаворї
ва
пешгўикунии
талаботи
ањолии кишвар ба мањсулоти
хӯрока;
- Коркарди
чорањо ки ба
таъминоти
бехатарии
озуќавории кишвар равона
гардидааст;
- Ташкил ва рушди робитањои
самараноки озуќаворї байни
минтаќавї ва давлатӣ;
- Ташкили
иќтидори илмӣ,
истењсолї ва захиравї
- Коркард
ва
тадбиќи
барномањои
маљмўи
ва
маќсаднок оиди рушди соњаи
танзими
иќтисодии
муносибатњои
бозорї
бо
воситаи сиѐсати самараноки
нархномавии ќарзї –молиявї
, андоз, гумрук, квотањо барои
овардан
ва
расонидани
мањсулот.
-

Коркард
ва
тадбиќи
механизми
њаракати
воситањои истењсолот аз
коллективи коргароне, ки
самараи кам доранду ба
самараи бештар њаракат
мекунанд;
- Ташкили
фондњои
минтаќавии озуќаворї ва
танзими
истењсоли
мањсулоти кишоварзї;
- Такмилдињии
системаи
њаракати мол ва танзими
фурӯши
мањсулоти
кишоварзї;
- Коркард
ва
тадбиќи
барномањои
минтаќавї
оиди
рушди
бозори
озуќаворї;
- Кумак
ба
тадбиќи
коркардњои
илмї
ва
баланд
бардоштани
ихтисоси мутахассисон;
- Љалб
кардани
инвеститсияњо
барои
рушди бозори озуќаворї
ва дар ин соња ташкил
намудани ѐрии ахборотїмашваратї;
- Коркард
ва
тадбиќи
модели
ташкили
минтаќавии ва фаъолият
намудани
бозори
озуќаворї.
-

Расонидани ѐрии амалї ба
молистењсолкунандагон
дар
ташкили
фурӯши
мањсулоти кишоварзї;
- Кумак
расонидан дар
тадбиќи
барномањои
минтаќавии
рушди
бозорњои озуќаворї;
- Ташкили
истифодаи
самараноки
иќтидорӣ,
истењсолї
ва
илмїтехникї;
- Сохторњои
тиљоратии
давлатї ва ѓайридавлатї
барои рушди бозорњои
озуќаворї;
расонидани
ѐрии
ахборотї
ба
бозорњои
фурӯш ва
гузаронидани
таҳќиќотњои маркетингї.
-

Иштироки давлат дар танзими иқтисодиѐт бояд ба вазифаҳои
функсионалии мақомоти давлатӣ дохил карда шавад.

Ин муқаррарот

инчунин барои тадбирҳои масъулияти мақомоти давлатӣ оид ба таъсиси
механизми самарабахш барои фаъолияти бозори озуқавории ватанӣ ва ҳифзи
он аз таъминкунандагони мањсулоти озуқавории хориҷӣ, инчунин таҳия ва
татбиқи чораҳои таъмини амнияти озуқавории кишвар бояд таъмин
кардашаванд. Тадбирҳои танзими давлатӣ, вобаста ба ҳолатҳои мушаххас,
метавонанд ба таври назаррас бештар тағир дода шаванд. Мақомоти давлатӣ
бояд истеҳсолкунандагони кишоварзии шаклҳои гуногуни ҳуқуқиро барои
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мутобиқати муносибатҳои бозаргонӣ таъмин намоянд. Ин дастгирии давлатї
дар шаклҳои гуногун пешниҳод карда мешавад. Бо вуҷуди ин, дастгирии
молиявӣ бояд ба муносибати систематикӣ асос ѐфта, ҳадафи мушаххас
дошта бошад.
Манбањои асосии молиякунонии барномањои агроозуќаворї инњо
мебошанд:
- воситањо аз буљети давлатї;
- фондњои маќсадноки Вазорати кишоварзии Љумњурии Тољикистон;
-

инвеститсияњои

хориљї

ва

фондњои

махсусгардонидашудаи

ѓайрибуљети минтаќавї ва мањаллї;
- воситањои хусусии

корхонањо ва ташкилотњо, ќарзњои бонкњои

тиљоратї, сањмияњо ва дигар ќоѓазњои ќимматнок.
Он воситањое, ки аз тарафи буљети давлат ба КАС ба њисоб гирифта
шудаанд, мувофиќи ќоидаҳои мањдуд дар асоси ќонунгузории давлатї аз
њисоби воситањои дар намуди андоз љамъ овардашуда ташкил карда
мешаванд. Ташкил намудани фондњои махсуси ѓайрибуљетї барои
сармоягузории лоињањои аграрї, њал кардани он масъалањоеро, ки
мувофиќи оинномаанд, имконият медињад, чунин тартиби ташкил ва
истифодаи ин фондњоро ба инобат мегиранд.

Љалб намудани воситањои

корхонањо, ташкилотњо, сохторњои бонкї, тиљоратї, ки лоињањои озуќаворї
маблаѓгузорӣ карда мешаванд,

танњо дар он сурат ба иљро расонида

мешавад, ки агар фоизи баланди даромадњо кафолат дода шавад. Њоло бошад
аз ин воситањо асосан

коркарди лоињањо ва лоињањои хариду фурӯш

маблаѓгузорӣ карда мешаванд.
Асоси афзоиши истењсолоти агросаноатї дар он таљассум мегардад, ки
дар давраи њозира ин пастшавии арзиши аслї аз њисоби кам кардани
харољотњои доимї ва боиси паст шудани иќтидори борбардорї мегардад.
Пас маълум мегардад, ки бо сабаби баланд будани нарх, мањсулот ѓайри
раќобатпазир мебошад. Бинобар њамин истењсол кам мешавад, аммо њиссаи
харољотњои доимї, арзиши аслї умуман баланд ва раќобатпазирї боз њам
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камтар мешавад. Барои њал намудани ин проблема ба мо лозим аст, ки
харољотњоро барои сузишворї, энергетика, наќлиѐт ва то иќтидори
борбардорї кам намоем. Фишанги муњими

рушди иќтисодї дар давраи

њозира ин афзоиши талаботи давлатї ба мањсулоти хӯрока мебошад. Хариди
давлатии мањсулоти тайѐр њангоми назорати молиявї ва гузаронидани
воситањо аз рӯи пайдарњамии пардохтњо, фишанги самараноки рушди
бозорњои озуќаворї ба њисоб меравад. Сабаби асосии бесамар будани бозори
озуқаворӣ ва нархҳои баланди маводи озӯқа ин пеш аз њама аз њад зиѐд
будани харољотњои амалиѐти - тиљоратї мебошад. Ҳар як иштирокчии бозор
ҳама хатарҳоро асосан бо воситаи нархгузории иловагӣ бартараф менамояд.
Гузаронидани амалиѐт тавассути бонк бо пуррагї дар бораи иштирокчиѐни
бозор, суғуртаи амалиѐтҳо ва хавфҳои хароҷотҳои харидро кам мекунанд,
инчунин нархи маҳсулоти тайѐрро коҳиш медиҳанд. Рушди муносибатҳои
бозаргонӣ дар Тоҷикистон зарурати ташаккули муносибатҳои нави
иқтисодӣ, ки дар он давлат нақши муҳимро мебозад, талаб менамояд.
Элементҳои асосии танзими давлатии муносибатҳои иқтисодӣин танзими
ҳуқуқӣ ва маъмурӣ, танзими ташкилӣ, иқтисодӣ ва нархгузорӣ, пешгӯии
пешниҳод ва таъминоти талабот ба њисоб меравад.
Ба танзимдарорї қисми таркибии сиѐсати аграрии ҳамаи кишварҳои
пешрафта ба њисоб меравад. Соњаи кишоварзии ҳама кишварњо бештар аз
дигар соҳаҳо, ба дастгирии давлатӣ ниѐз доранд,

ки

бо мавсимии

истеҳсолот, давраи дарозмӯҳлати гардиши сармоя, ба даст овардани
даромади кам дар

муқоиса бо дигар соҳаҳо, дараҷаи баланди хавф,

вобастагии шароитҳои табиӣ ва иқлим алоќаманд мебошад.
Чи тавре ки ба мо маълум аст, дар КАС-ии Тољикистон пеш аз давраи
ислоҳот, 60% -и коргарон кор мекарданд, ки ин тақрибан сеяки даромади
миллиро ташкил медињад, ки то 50 % маҳсулоти хӯрокворӣ ва молњои
истеъмолӣ истеҳсол карда мешуданд. Ҳамаи ин аз он шањодат медињад, ки
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сектори мазкур яке аз секторҳои муҳимтарини иқтисодии кишвар ба њисоб
меравад.
Соњаи кишоварзии Тоҷикистон дар шароити мураккаби хоку иқлимӣ
нисбат ба кишварњои

Аврупову Амрико, дар шароити номусоид қарор

дорад, ки барои баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти озуқаворӣ
дар бозори дохилӣ ва хориҷӣ мусоидат намекунад. Ҳамаи ин ва дигар
омилҳо зарурати танзими давлатии бозори озӯқаро талаб менамояд. Ин аз
таҷрибаи дохилӣ, хориҷӣ ва натиҷаҳои ислоҳоти муосир дида мешавад.
Роҳ надодани танзими давлатии бозори озуқаворӣ дар давоми солҳои
ислоҳот ба талафоти зиѐди он оварда расонид. Ҳоло дар Тоҷикистон қариб
нисфи маҳсулотҳои истеъмолшудаи аҳолӣ харидорӣ карда мешавад ва
амнияти озуқавории онро пурра аз даст додаанд.
Сабабҳои

асосии

чунин

номукаммалии

КАС

ба

вайроншавии

муносибатҳои иқтисодӣ дар бозори озуқаворӣ ва паст шудани сатҳи
дастгирии давлатӣ ва танзими соҳаи кишоварзӣ, харобшавии инфрасохтори
калони бозори озуқаворӣ ва нокомии андешидани чораҳо барои ташкили
инфрасохтори нави бозор оварда расонид.
Тадбирҳои дастгирии давлатӣ ба сиѐсатгузорӣ,аз он вобаста аст, ки аз
ҷониби мақомоти давлатӣ барои таъмини истиқлолияти озуқаворӣ,чи гуна
сиѐсат ба роњ монда шудааст. Бо дарназардошти ин принсип, кишварҳое, ки
аз ҷиҳати иқтисодӣ рушд ѐфтаанд, метавонанд барои

воридот, содирот

равона карда шаванд, ки онњо кишварҳои дорои сиѐсати худтаъминнкунї
мебошанд.
Ба гурӯҳи якум он кишварҳое дохил мешаванд, ки зиѐда аз 70 фоизи
мањсулоти озӯқаро

ворид мекунанд. Ба гурӯҳи дуюм

ИМА, Канада,

Австралия, Аргентина, Зеландияи Нав ва дигарон дохил мешаванд. Ба
гурӯҳи сеюм бошад кишварҳои Иттиҳоди Аврупо (EU), ки сиѐсати умумии
аграриро барои таъмини истиқлолияти озуқаворӣ коркард намудаанд, дохил
кардан мумкин аст.
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Таҷрибаи ғании танзими давлатӣ дар ИМА ба даст омадааст, ки дар он
шакл, усул ва самтҳои танзими давлатӣ тавассути қабули санадҳои гуногуни
қонунгузорӣ муайян карда мешавад. Нархгузории озуқаворӣ, ашѐи хоми
кишоварзӣ дар асоси нархҳои мақсаднок ва гарав ба танзим дароварда
мешавад. Барои хоҷагиҳо, субсидияҳо васеъ истифода мешаванд, инчунин
қарздиҳии имтиѐзнок нигоҳ дошта ва суғуртаи давлатии зироат таъмин карда
мешавад.
Чораҳои хеле муҳим оиди дастгирии бахши аграрӣ дар Ҷопон пеш аз
ҳама ба иљро расонида мешаванд. Кӯмаки давлатӣ дар ин кишвар барои
баланд бардоштани истеҳсолот, беҳтар намудани инфрасохтори истеҳсолот,
нархҳои истеҳсолкунанда, даромаднокӣ кӯмак мерасонад ва зарари офатҳои
табиӣро ҷуброн мекунанд. Чораҳои шабеҳи танзими давлатӣ дар марҳилаҳои
мухталифи рушд дар мамлакатҳои Иттиҳоди Аврупо татбиқ карда мешаванд.
Таљрибаи кишварњои хориљї дар Тољикистон њоло њам хеле қобили
қабул аст, он бояд коркард карда шавад. Барномаи худро оиди
дастгирии соњаи кишоварзї, бо дарназардошти хусусиятњои иқтисодї,
иқлим ва оқибатњои бўњронии ислоњот низ коркард карда шавад.
Таҷрибаи муайяни танзими давлатии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ
дар нимсолаи аввали солњои 60-ум мавќеи худро дар Тоҷикистон низ вақте,
ки падидаҳои бӯҳронӣ дар соҳаи кишоварзӣ арзи њастӣ дошт. Барои
бартараф намудани ин, давлат арзиши харидро барои маҳсулоти кишоварзӣ,
саноатї ба таври назаррас афзоиш дод, ки баландшавии нархҳои маҳсулоти
кишоварзӣ, саноатӣ

ба афзоиши ҳаҷми истеҳсолот дар сектори аграрӣ

мусоидат намуд.
Дар айни замон, набудани сиѐсати дурусти давлатии танзими комплекси
озуқаворӣ минтақаҳоеро, ки ҳалли мушкилоти таъмини ғизоро ба худ такон
медињад, водор месозад. Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои паст кардани нархҳо тадбирњо андешида истодаанд, ки ин
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ба нарх, ташаккули фондҳои минтақавии озуқаворӣ ва танзими гардиши
молҳо мусоидат мекунад.
Дар шароити озод ва мустаќил будани хољагидорї, таҳкими соҳибкорӣ,
рақобат, корхонаҳо ва хоҷагиҳо наметавонанд, бомуваффақият рушд ѐбанд.
Баъзеҳо хоҷагиҳо ба таври объективї инкишоф меѐбанд, дигарҳо бошанд на
онқадар рушд ѐфта ва ҳатто метавонанд, фаъолияти худро ќатъ намоянд.
Ҳамаи фаъолиятҳои истеҳсолкунандагони мол дар сатҳи хурд, яъне
муайян кардани самт, сохтори истеҳсолот, ҳаҷм, паҳншавии фурӯш, фоида,
тақсимоти фоида, рушди иқтидори истеҳсолӣ ва дигар масъалањое, ки ба он
вобаста аст, бояд дар салоҳияти истисноии истеҳсолкунандагон ба иљро
расонида шавад.
Ҳокимияти мутаммарказ, бояд

танзими давлатии муносибатҳои

иқтисодиро бо ѐрии принсипи барномаи мақсаднок иваз карда шавад. Аз ин
лиҳоз, зарур аст, ки барномаҳои мақсадноки тамоми маҳсулот ва соҳаҳои
фаъолияти иқтисодиро таҳия намуда, манбаъҳои муайяни иқтисодӣ,
нишондиҳандаҳо, меъѐрҳои ҳавасмандгардониро муайян кунанд ва ҳамзамон
санҷиши фаъолияти истеҳсолкунандагони молро гузаронидан зарур аст.
Шахсоне, ки дар чунин барнома иштирок мекунанд, бояд пешакӣ вазифаҳои
худро ба таври муфассал пешнињод намуда, пурра ба ҳисоб гиранд.
Дар ин маврид, давлат бояд қонунгузории самарабахшро таҳия намуда,
афзалиятҳои

барномаҳои

мақсаднокро

муайян

кунад,

кӯмакпулиҳои

мутамарказ барои барномаҳо ва назоратро оиди истифодаи самаранокии
онҳо ба роњ монад.
Ба таври васеъ, рушди бозори озуқаворӣ аз ҷониби ташаккулѐбии
гурӯҳҳои молиявию саноатӣ, ки

иштирокчиѐни занљираи технологӣ дар

љамбасти натиҷаҳои ниҳоӣ - истеҳсоли маҳсулоти хушсифат, ташаккули
фоидаи зарурӣ ва сармоягузории иловагӣ барои истеҳсолот равона шудааст.
Бо вуҷуди ин, зарур аст, ки пешгирӣ кардани монополия дар соҳаи истеҳсол,
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фурӯш, дастгирии сатҳи зарурии рақобат ва назорати сифати мањсулоти
озуқаворӣ таъмин карда шавад.
Ҳамин тариқ, тамоми системаи истеҳсолии миқѐси васеи кишоварзӣ,
фурӯш ва таъминот, аз ҷумла идоракунии иқтисодиѐт, бояд дар асоси
кооператив ва ҳамгироӣ барқарор карда шуда, ба маҳсулоти арзони молҳо,
ки ба бозор ворид шудаанд, мусоидат намоянд.
Дар робита ба ин, арзѐбии амалиѐтҳои таъминот ва талабот ва талошҳои
ҳамаҷониба ҷиҳати нигоҳ доштани тавозуни худ ва бозор зарур аст. Пеш аз
ҳама, фишангњои муњими иќтисодї, тадбирҳо оид ба ҳавасмандгардонии
истеҳсолкунандагон, таъминкунандагон ва истеъмолкунандагон, инчунин
чораҳои самарабахш барои пешгирии оқибатҳои манфии

зидди бӯҳронӣ

пешгирї намудан зарур мебошад.
Барои фаъолияти мӯътадил дар системаи истеҳсолӣ бояд ба сатҳи
зарурии мубодилаи асъори хориҷӣ, инчунин содирот, воридоти сармоя,
технология ва дониш имконият фароҳам оварда шавад. Ин ба он равона
мегардад, ки барои нигоҳ доштани самаранокии рақобатпазир, бозори
худидоракунӣ ба содирот нигаронида шуда, ба муносибатҳои иқтисодии
ҷаҳонӣ дохил карда шавад ва унсури ҷудонашавандаи бозори озуқавории
ҷаҳонӣ гардад.
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Хулоса ва пешнињодњо
аз мундариљаи кор сарчашма мегирад

ва дорои хулосањои бештар

умумию назариявї, љамъбаст ва тавсияњои амалї мебошанд, ки дар
рафти тањияи мушкилот ба даст оварда шудаанд.
1. Пешнињод ва тавсияњои асосї, ки дар кори диссертатсионї азхуд
карда шудаанд, метавонанд ба истифодаи таљриба оид ба такмилдињии
назарраси таъмини озуќавории ањолї, бењтаршавии сатњи актуалии
истиќоматкунандагон бо назардошти дастовардњои веќеї дар истењсоли
мањсулоти кишоварзї мусоидат намоянд.

Дар доираи масъалањои

мављудаи системаи давлатї мушкилоти худтаъминкунии озуќаворї
ќарори њаѐтан муњим мебошад. Бо назардошти њамаи ин метавон хулоса
баровард, ки танзими воќеии ќарорњо бо амалњои худ, илова бар ин дар
њолатњои камзаминии љумњурї коркардњои нави назариявї ва амалиро
талаб мекунад.
2. Бешубња, шарти муњимтарини амнияти озуќаворї ва амнияти
мањсулоти

ѓизої

бо

дастовардњо

дар

мавриди

мављуд

будани

мањсулотњои дахлдор, баромадан аз вазъияти харљи ќобили ќабул ва ба
даст овардани чунин озуќаворї барои њама ва њар як шахс ба ќадри
лозими бо маќсади таъмини тарзи њаѐти солиму серњаракат мавриди
баррасї ќарор мегирад.
3. Таъмини амнияти озуќавории на танњо кишвар, балки њам аграрї,
ва њам комплексї бевосита бо рушди босуботу маќроиќтисодии давлат,
имкониятњои татбиќи сиѐсати аз љињати иљтимої нигаронидашуда,
устуворона баланд бардоштани сатњи њаѐти ањолї алоќаманд мебошад.
Амнияти озуќавории кишвар – ба ин васила таъминнокии озуќаворї
ва мувозинаи озуќавории сокинони он, яъне чунин зинаи истењсолоти
кишоварзии умумимиллї мебошад, ки бо ѐрии он ба амал овардани
принсипњои

худтаъминкунии

ањолї
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бо

мањсулоти

муњимтарини

озуќаворї ва ташкили захирањои давлатї мувофиќи меъѐрњои илман
асоснок имконпазир аст.
4. Дар маљмўъ,

дар асоси тањќики адабиѐти махсус ва дарки

мантиќии моњияти бозори яклухти озуќаворї

муаллиф

кўшиш

намудааст, ки ба саволи таъиноти муаллифї посух дињад, ки ба андешаи
он бозори яклухти озуќаворї њамчун системаи муносибатњои иќтисодї
бо ќобилияти истењсол намудани мањсулоти озуќаи кишоварзї барои
ќонеъгардонии талаботи ањолї бо принсипњои ивази баробарќувва,
пайдоиши ќонуни арзиш амал мекунад.
5. Бешубња, дар рушди бозорњои яклухти озуќаворї дар комплекси
агросаноатии кишвар

такомули механизми нав ва инноватсионии

иќтисодї зарур аст, ки сатњи калони танзим оид ба принсипи бозор ва
зинаи ночизи таъсири давлатї хос аст.
6.

Бо маќсади таъмини амнияти озуќавории кишвар омода

намудани барномаи давлатии воридотивазкунанда зарур аст, ки ба
танзими содирот ва воридоти мањсулоти озуќаворї, дастгирии давлатии
корхонањои кишоварзї бо маќсади афзоиши раќобатпазирї пурра
нигаронида шудааст.
Татбиќи субсидияи давлатї ва тадбирњои гумрукию тарофавї бо
назардошти механизми боздоштани воридот ва фаъолгардонии содирот.
7. Дар асоси истифодаи модел вобастагии истеъмоли маводи озуќа аз
индекси шумораи ањолї, аз дигаргунињои индекси нархњои истеъмолї ва
таѓйирѐбии индекси даромаднокии ањолї муайян карда шуд. Љамъбасти
њисобкунињо интихоби муносиби муќарраргардидаи мањсулоти озӯќа
барои як одам

дар Тољикистон ва њаљми арзиши сабади истеъмолї

барои њар сари ањолї гардид.
8. Барои ташкили тадбирњои бештар самаранок барои ба даст
овардани нишондињандањои стратегї пешгўии истењсол ва истеъмоли
маводи ѓизої аз љониби ањолии Љумњурии Тољикистон то соли 2025
анљом дода шуд.
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9. Мушкилии ташкили бозори озуқавори дар Тоҷикистон дар муқоиса бо
дигар кишварҳо дар сатҳи рушди иҷтимоию иқтисодӣ, демографӣ, ташкилӣ,
техникӣ ва технологии ҷумҳурӣ ва минтақаҳои он, инчунин дар деҳот
(минтақаҳои кӯҳ ва водӣ) мувофиқат намекунад. Манфиатҳои ҷумҳуриявӣ ва
минтақаҳои он ба таври зарурӣ бунѐд намудани иқтисоди навъи
рақобатпазир, бисѐрҷониба ва бозори кишоварзиро талаб менамояд.
10. Ҳангоми њалли мушкилоти ташаккули бозори озуқавории ҷумҳурӣ
ва рушди иқтисодиѐт аз шароити демографӣ ва пеш аз ҳама пастшавии
аҳолии аз ҷиҳати иқтисодӣ фаъол, инчунин тағйирѐбии сохтори синну соли
аҳолии деҳот

таъсир мерасонад. Ба наздикӣ, раванди "пиринг" -и деҳот

мушоҳида шудааст, яъне коҳиши таносуби аҳолии корӣ, махсусан дар синни
40-50 солагї. Илова бар ин, азхудкунии арзѐбии аҳолии деҳот ва махсусан
ҷавонон сурат мегирад, ки нигоҳубини хоҷагиҳои деҳқонӣ ва дигар шаклҳои
тиҷорати деҳотро ба ҳисоб намегиранд.
11. Дар Тоҷикистон заминаи қонунгузорӣ оид ба ташкил ва фаъолияти
бозори озуқаворӣ дар давраи барќароршавї ќарор дорад. Он бо набудани
стратегияи ташаккулѐбии умумӣ, табъиз ва

санадҳои меъѐрию ҳуқуқии

қабулшуда, тақсим кардани вазорату идораҳои инфиродӣ ва нақши сусти
Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки масъули истеҳсоли
маҳсулоти кишоварзӣ, ашѐи хом ва мањсулоти хӯрока, хос мебошад.
Барои амалисозии муносибати ҳамаҷониба ба ташаккули бозори
озуқавории кишвар зарурати аз сиѐсати пулию моликияти зеҳнӣ гузаштан
зарур аст, бинобар ин, бастани санадҳои ҳамаҷонибаи меъѐрию ҳуқуқие, ки
барои давраи пешгӯӣ ва танзими давлатии комплекси озуқавории кишвар
пешбинӣ шудаанд, қабул карда мешаванд.
12. Ташкили корхонаҳои хурд, миѐна ва муштарак барои коркарди
маҳсулоти кишоварзӣ барои истифодаи самарабахши захираҳои захиравӣ дар
минтақаҳои кӯҳистон, хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ), оила, гурӯҳї- оилавї,
шаклҳои хусусии фаъолияти муфид, шаклҳои гуногуни соҳибкории деҳот, ки
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ба хусусиятҳои рақобатпазирии иқтисоди деҳот, вазифањои зиѐди вобаста
кардашуда ва бозор мувофиќат менамояд.
13. Бо дарназардошти хусусиятҳои норасоии замин ва ҳосилнокии
меҳнат дар ҷумҳурӣ ва ҳалли амалии масъалаҳои амнияти озуқаворӣ зарур
аст, ки тарҳрезии нави љойгиркунї ва рушди кишоварзӣ дар минтақаҳои
кӯҳӣ ва водии кушод бо таъсиси «қуллаҳои нави агроиќтисодї» (AED) бо
зикри равшании ҳудуди минтақаҳои калон ва пешрафтаи кишоварзӣ, барои
мисол аз назар гузаронида шавад.
Танҳо маҷмӯи мушкилоте, ки мафњуми бозори озуқавиро ташкил
медиҳанд, ба мо тасвири воқеии вазъияти кишоварзӣ дар ҷумҳурӣ ва
имконияти ҳалли мушкилоти таъминоти ғизоӣ бо роњи таъмини худрасоӣ
дар кишварро медиҳад.
14. Барои бо мақсади таъмини мустаќилияти озуқавории Ҷумҳурии
Тоҷикистон зарур аст, ки барномаи давлатии воридотиро, ки ба танзими
содирот, воридоти маҳсулоти хӯрокворӣ, дастгирии корхонаҳои ватанӣ бо
мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо мусоидат мекунад, ба роњ
монда шавад. Ҷорӣ намудани кӯмакпулиҳои давлатӣ ва квотаҳои тарофавӣ
ҳамчун танзимгари маҳдудияти воридот ва мусоидат ба содирот фаъолият
хоҳанд кард.
15. Барои муайян намудани созишномаи қоидаҳои бехатарии озуқаворӣ
ҳамчун омили рушди иҷтимоию иқтисодӣ лозим меояд, ки системаи
давлатии стандартҳои ғизоӣ ҷорӣ карда шавад, ки он ду сатҳи ғизогирии
аҳолӣро дарбар мегирад:
- барои ҳисобҳои иҷтимоию иқтисодии таъминоти озуқаворӣ кофӣ будан
бояд ба дурнамои дарозмӯҳлати тамоюли рушд ва татбиқи қарорҳои
стратегӣ оид ба истифодаи захираҳои мавҷуда ба манфиати фаъолияти
тамоми системаи озуқаворӣ асос ѐбад.
- ҳадди ақал барои кафолати таъмини аҳолӣ дар ҳолатҳои фавқулоддаи
озуќаворї истифода бурда мешавад.
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Татбиқи усулҳои пешниҳодшуда барои таъмини амнияти ғизоӣ ва риояи
меъѐрҳои ғизо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯмак мерасонад.
16. Дар асоси татбиқи модел, вобастагии истеъмоли озуқаворӣ ба
нишондиҳандаи аҳолӣ, аз тағйир ѐфтани нишондиҳандаи нархи истеъмолӣ ва
тағйирѐбии индекси даромади аҳолӣ ошкор карда мешавад. Дар натиҷаи
ҳисобкунӣ, маҷмӯи оптималии ғизо барои ҳар сари аҳолӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва андозаи арзиши сабади истеъмолӣ ба ҳар сари аҳолӣ муқаррар
карда шудааст.
17. Барои ташкили тадбирҳои нисбатан самаранок барои ноил шудан
ба нишондиҳандаҳои стратегӣ, то соли 2025 истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ
ва истеъмоли мањсулоти озуқаворӣ аз ҷониби аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон
пешбинӣ шудааст.
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