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байни субъектњои хољагидорї, методологияи шинохти бозори молиявї, ќоѓазњои ќимматнок, масъалањои
иќтисодї дар идоракунии корпоративї.
Тањќиќ ва омўзиши масъалањои муњими иќтисодиёти муосир бо методњои наву замонавї ва шинохти
омилњои мављудаи замони иќтисодиёти бозоргонї яке аз масъалањои муњими илми иќтисод мебошад, ки
дар муайян намудани самтњои мухталифи рушди иќтисоди кишвар наќши муассир дорад. Бозори
молиявї ва муносибатњои корпоративї дар раванди рушди самтњои гуногуни иќтисодиёти ин ё он
кишвар яке аз мавзўъњои муњим ва роњњои шинохти соњаи мазкур мањсуб меёбад. Ба хусус, дар муњити
иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ба њайси масъалањои нињоят муњим арзёбї шудааст, ки рўй овардан
ба масоили мазкур дар дарёфти роњњои њалли мушкилот шинохта шудааст. Дар ин маврид Килячков А.,
Шнейдман Ш., Клейнер В., Лозовая И.С., Соловьёв М.М., Беликов И., Вербицкий В ва дигарон таъкид
медоранд, ки: шинохти масъалањои бозори молиявї ва корбасти муносибатњои корпоративї дар љомеаи
молиявї на танњо натиљањои судманд меорад, балки натиљањои он дар истифодаи роњу усулњои наву
замонавии иќтисодї дар бозори молиявї таъсири назаррас дорад.
Тавсифи мафњуми идоракунии корпоративї аз љониби олимони дар боло ќайд гардида, гуногун буда,
яке дигарро пурра мегардонад ва онњоро бањри тањќиќи масъала меорем.
Ба аќидаи А.Килячков, идоракунии корпоративӣ - чорабиниҳои маҷмӯие мебошад, ки аз ҷониби
ширкатҳои хориҷӣ ва ватанї барои ҳимояи манфиатҳои соҳибмулкон ва дар ниҳоят бањри баланд
бардоштани арзиши ширкат ва ҷалби сармоягузорӣ татбиқ мегарданд. [6, сањ. 51]
Ш.Шнейдман қайд мекунад, ки низоми дурусти идоракунии корпоративӣ имкон медиҳад, ки
соҳимулкон боварӣ ҳосил кунанд, ки маблағҳои онҳо аз ҷониби роҳбарияти љамъияти саҳҳомӣ барои
рушди фаъолияти молиявию хоҷагидорӣ оқилона истифода мешаванд. [13, сањ. 16] Ба аќидаи Шнейдман
маҷмӯан идоракунии корпоративӣ "низоми ҳисоботдиҳии шахсони ваколатдор оид ба идоракунии ҷории
љамъияти сањҳомӣ дар назди саҳмдорон" мебошад, дар ҳоле ки идоракунии корпоративӣ аз роњбарии
ҷамъияти саҳҳомӣ фарқ мекунад, чунончи роњбарии ҷамъияти саҳҳомӣ бештар «фаъолияти фаврӣ ва аз
ҷониби мақомоти иҷроия ва шахсони мансабдор амалӣ карда мешавад».
В. Клейнер аз мафҳуми "идоракунии корпоративӣ" истилоҳи "саҳмдорон" –ро, ки ҳамчун умумияти
шарикони ширкат дар бозори фондї ё худ бозори аввалаи ќоѓазњои ќимматнок мебошанд, хориҷ мекунад
ва пешниҳод мекунад, ки мафҳуми "сармоягузорон" истифода шавад ва тасдиќ мекунад, ки
"сармоягузорон - субъектҳои хоҷагидории аллакай саҳмдорони ширкат (саҳмдорони воқеӣ ё танҳо
саҳмдорон) ё дар оянда метавонанд саҳмгузор бошанд (саҳмдорони имконпазир) мебошанд. [7, саҳ. 36]
Ба аќидаи И.С.Лозовая, идоракунии корпоративӣ ин низоми муносибатҳои байнињамдигарии
моликони ширкат, роҳбарият ва дигар тарафҳои манфиатдор аз рўи масъалаҳои таъмини манфиатҳои
онҳо тавассути тақсимоти одилона ва баробарњуќуќи натиҷаҳои фаъолият, назорати роњбарият аз
ҷониби соҳибони ширкат ва мутобиќавї ба манфиатҳои иҷтимоӣ - ҷамъиятӣ мебошад. [5, саҳ. 40
Ҳамин тариқ, ба аќидаи М.М.Соловьёв, идоракунии корпоративӣ - системаи идоракуниест, ки дар
натиҷаи тағйироту рушди менељмент ва системаи автоматикунонидашудаи идоракунӣ, ки унсурҳои ин
системаҳоро дар бар мегиранд, барои ноил шудан ба манфиатҳои мувофиқояндаи соҳибмулкони ширкат
ва шахсони дигар тавассути фаъолияти боэътимод ва объективии топ-менељменти ширкат ба вуҷуд
омадааст. [13, саҳ. 15]
Макарова О.А. мафҳуми «идоракунии корпоративӣ»-ро тавассути мафҳумҳои дар қонунгузорї
муайяншуда, таъкид мекунад, ки «дар навбати аввал ин идоракунии дар асоси қонун ва санадҳои дохилии
корпоратсия, ки мутобиқи қонун қабул шуда мебошад.» [11, саҳ. 26] Албатта, дар идоракунии
корпоративии ширкат, танзими меъёрї - ҳуқуқӣ нақши асосиро мебозад.
Ба аќидаи Макарова О. А., идоракунии корпоративӣ ба маънои васеъаш «муносибатҳои дохилии
корпоратсия ва робитаи он бо ҷаҳони беруна» -ро ифода мекунад, яъне «системаи муносибатҳои байни
мақомоти идоракунанда ва соҳибони коғазҳои қиматноки корпоратсия (саҳмдорон, соҳибони вомбаргҳо
ва дигар ќоғазҳои қиматнок), муносибатњои байни корпоратсия ва мақомоти давлатӣ, инчунин дигар
шахсони манфиатдор ё ин, ки ба идоракунии эмитент (ширкат) ҳамчун шахси ҳуқуқӣ алоќаманд аст”. [11,
саҳ. 27].
И. Беликов ва В.Вербицкий мутахассисони Институти директорони Россия идоракунии
корпоративиро ҳамчун «системаи муносибатҳои байнињамдигарии байни моликони ширкат (саҳмдорон)
ва менељменти он, байни гурӯҳҳои гуногуни (категорияњо) саҳҳомон, дар маҷмӯъ байни ширкат ва дигар
гурӯҳҳои манфиатдор (stakeholders) оид ба масъалаҳои таъмини манфиатҳои иштирокчиёни
номбаршудаи муносибатҳои корпоративӣ ва фаъолияти самараноки ширкат, мувофиқати он ба
ҳадафҳои иҷтимоӣ ва манфиатҳои ҷамъиятӣ мебошад» тавсиф медињанд. [4, саҳ. 117]
Тањлили синтезиронидашудаи таърифњои идоракунии корпоративї чун мафњуми иќтисодї-фалсафї
имконият медињад, хулоса кунем, ки муњимтарин омилњо, ки љињати пешрафти солими бозори молиявї
ва вусъат пайдо намудани муносибатњои корпоративиро фароњам меоварад инњо мебошанд:

истифодаи сатњии ќоѓазњои ќимматнок ва нокифоягии дараљаи касбии идоракунии корпоративї
миёни соњибкорону хољагидорон;


фаъолияти нокифояи бозорњои фондї дар љумњурї;

сатњи пасти суботи молиявї дар корхонаҳои саноатӣ;

номукаммалии ќонунгузорї;

мушкилоти "шаффофият" дар эмитентҳои ќоғазҳои қиматнок;

мављудияти омилҳои зиёди хусусияти дохилӣ ва берунаи ба њаросоварандаи сармоягузорон;

этикаи корпоративии заиф;

сатҳи пасти миёнаравии молиявӣ;

доираи хурди хизматрасониҳои молиявӣ;

сатњи нокифояи рушди ниҳодҳои молиявӣ- ќарзї;

ба таври васеъ пањн набудани идоракунии корпоративї.
Омилњои мазкур дар самти рушди бозори молиявї ва мутобиќсозии он бо љомеаи муосир монеа эљод
менамоянд.
Илми иќтисодиёти муосир бо назардошти роњу усулњои замонавии илм љињати бартараф намудани
мушкилоти мазкур кўшиш ба харљ медињад. Масъалаи мавриди назар аз љониби олимоне, чун Антонов
В.Г., Крылов В.В., Кузмичев А.Ю., Костюк А.Н., Кирдяшкин Д., Асаул А.Н., Павлов В.И., мавриди
тањќиќ ќарор гирифтааст, ки натиљањои илмї - тањќиќотии олимон бештар дар шинохти масъалањои
мављуда, дар самти мазкур заминаи мусоид фароњам меоранд. Андешањои олимон моро ба ин ќарор
меоварад, ки њанўз њалли илмии масъалањои бозори молиявї ва дарёфти роњњои муаррифии
муносибатњои корпоративї яке аз мавзўњои муњими илмї мебошад ва ба омўзишу тањќиќоти бештаре
ниёз дорад. Зеро омўзиши ин масъала дар тавсифи бозори молиявї ва татбиќи вусъатноки асосњои
идоракунии корпоративї, њамчунин дарёфти истифодаи усулњои нави самаранок дар бозори молиявї
мусоидат менамояд. Баррасии масъалаи бозори молиявї дар кишвари Тољикистон нињоят сариваќтї
мебошад. Ҳамаи ин садди роњи мутобиқсозии тавсифи бозори молиявӣ ба ҳадафҳо ва вазифаҳои иқтисоди
миллӣ мушкилот эљод мекунад, ки тавассути татбиқи васеътари асосҳои идоракунии корпоративӣ дар
таҷрибаи субъектҳои њољагидорї ҳал карда мешавад. Идоракунии корпоративӣ дар муқоиса бо
идоракунии анъанавӣ [1, саҳ. 16] хусусиятҳои фарқкунанда доранд. Шарњи ин хусусиятњо ифодагари
рушди нокифояи бозори молиявӣ дар Ҷумњурии Тољикистон мебошад. Яке аз ин масъалањо дар
идоракунии корпоративӣ (1,3,5), «ҷудо намудани ҳуқуқи моликият ва идоракунии маҷмӯӣ» аст, ки бо
додани идоракунии корпоратсия ба дасти роҳбарони касбӣ љараён мегирад. Ин руйдод барои таъмини
самараноки идоракунӣ шароит фароҳам меорад, зеро на њама соњибмулкон менељерони касбияти
баланддоштаи дорои таљрибаи идоракунии бомуваффаќияти ширкат мебошад [1,4,8]. Маълум мешавад,
ки истифодаи нерўи касбии менељерон дар бозори молиявї фаъолияти судманд аст. Зеро дар идора
намудани ширкат наќши менељер хело назаррас буда, њатто аз љониби соњибмулкони бонуфузи љањонї
эътироф гардидааст. Аз ин рў яке аз роњњои рушди босамари бозори молиявї ва муаррифии
муносибатњои корпоративї аз фаъолияти касбии менељерон вобаста буда, дар таъмини натиљањои
судманди љонибњои муштарак наќши калидї мебозад.
Идоракунии корпоративї ба он ишора мекунад, ки "роњбари кироя шахси мустақили муносибатҳои
корпоративӣ аст, ки ба методологияи идоракунӣ - ширкатро бояд менељер-роҳбари касбӣ идора намояд.
[3,5] Ин падида дар ҳаёти ҷомеа ба он ишора мекунад, ки дар натиҷаи афзоиши сатҳи идоракунии
корпоративӣ дар субъектҳои њољагидорӣ, барои фаъолияти роҳбарони касбӣ, рушди бомуваффақияти
ширкат, ки онҳо намояндагӣ мекунанд, аз ҷумла ифтитоҳ намудан ва аз худ кардани бозорҳои нав,
шароит фароҳам оварда мешаванд. Охирин муњимияти таъминоти саривақтии талаботҳои афзояндаи
ширкатҳо ба захираҳои молиявӣ, махсусан, бо фурӯши қисми саҳмияҳои ширкат [2, 3, 8] амалї мегирад.
Ҳамин тариқ, агар менељерони ширкат ба принсипҳои идоракунии корпоративӣ, "шаффофияти
маълумот дар бораи фаъолияти корпоративӣ" риоя нанамоянд, муносибатҳо бо дигар субъектҳои
соҳибкорӣ метавонанд боиси бесуботӣ гарданд ва саҳмияҳои ширкат аз тарафи шахсони ҳуқуқӣ ва
воќеъї на ба нархњои пешниҳодшавандаи ширкат, балки аз нархи номиналї хеле пасттар харидорї хоњад
гардид.
Барои бартараф намудани њолатњои мазкур дар корпоратсияњои ватанї[1,2] пешакї модели аниќ –
модели англо – саксонї, олмонї – континенталї, љопонї – осиёї, ё ин ки соњибкорї ба хусусиятњои
компанияњои ватанї мувофиќ гардонида, асосњои идоракунии корпоративиро васеъ љорї намуд.
Дар идоракунии корпоративӣ моликон «якљоя бо вазифаи идоракунї, алоќаро бо тиљорат (коргарон)
гум мекунад» [1,8]. Дар ҳақиқат, ӯ - молик ӯҳдадор нест, аммо бояд дар фаъолияти ширкатҳо ё идоракунии
он иштирок кунад. Ыаблан ў ё намояндаи ваколатдори он дар сохтори идоракунии оперативї иштирок
карда ќарорњои стратегї – пешнињодњо, дастовардњо, диверсификатсия, фурӯши ширкат, якҷояшавї бо
дигар ширкатҳоро ќабул менамояд.
Дар идоракунии корпоративӣ, муносибатҳои байни моликон «муносибатҳои байни моликон ва
корпоратсия иваз мегаранд», ки эҳтимолияти аз худкунии моликият аз љониби маќомотњои давлатї ва
дигар моликон бартараф мегардонад. Мувофиқи лоињаи кодекси идоракунии корпоративии ватанї,
моликон "ба ӯҳдадориҳои корпоративӣ ҷавобгар набуда, ӯҳдадориҳояшон ба маблағи сармоягузорие, ки
ӯ дар корпоратсия кардааст, маҳдуд аст", тавсифи муносибати байни моликон ва корпоратсия,
муносибатњои байни корпоратсияҳоро тањким мебахшад.
Муносибатњои касбии мазкур дар истифодаи самараноки воситањои пулї на танњо аз ҷониби
субъектҳои хољагидорӣ, инчунин аз љониби шахсони воќеї тавассути ноил шудан ба шаффофияти

иттилоот оид ба фаъолияти молиявӣ – иқтисодии фаъолияти субъектҳои хољагидорӣ, хусусан ширкатҳои
сањњомии намудҳои пӯшида ва кушода, мувофиқи кодекси идоракунии корпоративии ватанї имкон
медињад.
Шаффофияти иттилооти молиявї – хољагидорї ба сармоягузорони имконпазир дар ќабули ќарор оид
ба даст овардани саҳмияҳои ширкатҳои ватанӣ имкон медињад. Дар ин ҳолат ба сифати сармоягузорон
сохторҳои тиҷоратии дохилӣ, хориҷӣ, њамчунин шахсони воќеї метавонанд бошанд.
Хусусан шаффофияти маълумот оид ба фаъолияти ширкат сабаби асосии афзоиши шиддатнокии
гардиши воситањои пулї, аз ҷумла пасандозҳои аҳолӣ њаљм ва суръати гардиши пулиро зиёд мекунад,
афзун бар ин то ҳадди имкон, эҳтиёҷоти такрористењсоли васеъро бо захираҳои молиявӣ таъмин
мегардонад, ки вазифаи асосии бозори молиявӣ мебошад.
Бояд дар назар дошт, ки: паст кардани сатњи норасоии маблағгузории беруна ва дохилӣ барои рушди
иқтисодиёти воқеӣ; бартараф намудани мушкилоти дастрасӣ ба ќарз аз ҷониби соҳибкории хурду миёна;
пешбурди љойгиркунии воситањои субъектҳои тиљорати хурду миёна, на танҳо дар бонкҳо, балки бо
маќсади таъсиси бозори ќоғазҳои қиматнок; ташкили тањкурсї бањри таъмини талаботҳои субъектҳои
хољагидорї ба ќарзњои дарозмуддат; мутобиќнамоии инфрасохтори бозор, бо дарназардошти таҳкими
муносибатҳои иқтисодӣ байни иштирокчиёни такрористењсоли васеъ дар мамлакат; ташкили муҳити
мусоид барои ҳалли эҳтиёҷоти молиявии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва ҳалли мушкилоти дастрасӣ ба
маблағгузории хатарнок; таъмини рақобатпазирии истеҳсолкунандагони ватанӣ ба маблағгузории
беруна эњтиёљдошта аз муњимтарин тадбирњои таъмини рушди бозори молиявї мебошад.
Ноил шудан ба ин мақсадҳо тавассути муносибатҳои байнињамдигарии молиявии субъектҳои тиҷорат
имконпазир мегардад. Зеро рушди кофии бозори молиявӣ ҷараёни афзоиши сармоягузориҳои дохилӣ ва
хориҷиро дар бахши воќеї афзоиш медињад. Дар маљмўъ таҳкими такрористењсоли васеъ вусъат меёбад.
Аз омўзиш ва баррасии мавзўи мазкур метавон ба чунин хулоса омад:
дарёфти роњу усулњои њалли масъалаи мушкилоти бозори молиявї ва ба роњ мондани
муносибатњои судманди касбї љињати муаррифии субъектњои корпоративї
шиддат бахшидан ба раванди воридшавии субъектҳои соҳибкорї ба бозорҳои нав аз муњимтарин
самтњо мањсуб мешавад.
эљоди раќобати солим дар таъмини рушди устувори иқтисодӣ нақши муҳим мебозад.
васеъ љорї кардани муносибатњои корпоративии дар бозори молиявї ба корпорасияњо табдил
додани субъектњои хољагидорї, то ки муносибатњои он дар бозор муносибати раќобати солим табдил
ёбад.
Аз ин рў Љумњурии Тоҷикистон тамоми чорањои имконпазирро оид ба ташкил ва рушди хољагидории
бозорї, бозорҳои иқтисодии дохилї, нақши бозори молиявӣ дар робита ба вусъатдиҳии имкониятҳои
маблағгузорӣ ва рушди он бояд ќабул намояд. Ин ба сохторҳои расмии давлате, ки дар таҳияи стратегияи
рушди кишвар масъуланд ўњдадорият вогузор менамояд, инчунин диққати махсусро љињати рушди
ҷузъҳои таркибии бозори молиявӣ барои муњлати дарозмуддат нигаронидан талаб мекунанд, муњим ва
судманд хоњад буд.
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14.
АННОТАСИЯ
БОЗОРИ МОЛИЯВЇ ВА МАСЪАЛАЊОИ МУАРРИФИИ МУНОСИБАТЊОИ КОРПОРАТИВЇ
Дар маќолаи мазкур наќши идоракунии корпоративї дар рушди бозори молиявї ва раванди таъмини
такрористењсоли васеъ бо захирањои молиявї тањќиќ ва баррасї гардидааст. Њамчунин мулоњизањои
олимон оид ба назарияњои идоракунии корпоративї ва муносибатњои молиявї дар ширкатњои ватанї
мавриди омўзиш ва бањрабардорї ќарор гирифтааст. Муаллиф кўшиш кардааст, ки роњњои бартараф
намудани монеањо ва омилњои манфии иќтисодиёти бозорї љињати рушди иќтисодиёти миллї, аз он
љумла бозори молиявии Љумњурии Тољикистон муайян карда шавад. Афзун бар ин, масъалањои тањия,
коркард ва корбасти моделњои рушд мутобиќ ба хусусиятњои иќтисодиёти миллї ва истифодаи
самараноки захирањои молиявї ва кадрї, аз он љумла менељерњои касбї, алоќаи байни маќомот ва
идоракунии ширкатњо дар шароити муосир баррасї ва муайян карда шудааст.
ANNOTATION
THE FINANCIAL MARKET AND THE INTRODUCTION OF CORPORATE RELATIONS
This article investigates and analyzes the role of corporate governance in the development of the financial
market and the process of ensuring broad reproduction with financial resources. Scientists' views on the theory
of corporate governance and corporate relations in domestic companies are analyzed and identified ways to
remove the barriers and negative factors of the market economy for the development of the national economy,
including the financial market of the Republic of Tajikistan. The issue of developing models is identified and
evaluated in accordance with the peculiarities of the national economy and the effective use of financial and
human resources, including professional managers, liaison between the authorities and the management of
companies in modern conditions.
Key words: financial market, corporate governance, property, financial information, relationships between
business entities, financial market recognition methodology, securities, economic issues in corporate governance.

