ТДУ 32,647,330,346,316,335.
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Имрўз дар ҳалли масъалаҳои ҳаётан муҳим, аз ҷумла таҳкими пояҳои давлатдорӣ, рушди муназзаму
устувори ҳамаи соҳаҳои иқтисоди миллӣ, бунёди роҳҳо ва нақбу пулҳо, нерўгоҳҳои хурду бузург,
сохтмони иншооти иҷтимоӣ ва умуман, дар раванди пешрафту ободонии кишварамон нақш ва саҳми
ҷавонон басо арзишманд мебошад.
Тадбиќи босамари сиёсати давлатии ҷавонон аз рӯзҳои нахустини соҳибистиқлолӣ дар меҳвари
фаъолияти Ҳукумати Тоҷикистон қарор дошта, ташаббусу пешниҳодҳои созандаи ҷавононро ҳамеша
дастгирӣ ва барои амалӣ гардидани онҳо имконият фароҳам меорад.
Таҷрибаи мамолики пешрафтаи ҷаҳон собит месозад, ки баробари тараққиёти соҳаи саноат ниёз ба
ҷавонони соҳибкасбу соҳибмаърифат меафзояд ва танҳо ин неруи созанда метавонад рушди устувори
иқтисодиётро таъмин намояд.
Сармояи инсонӣ ҳамчун муҳаррики пуриқтидор ба пешрафти инноватсия ва технологияҳои нав
мусоидат мекунад, бинобар ин, Ҳукумати мамлакат барои сафарбар намудани ҷавонон ба фаъолияти
соҳибкориву сармоягузорӣ, татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ ва таҳқиқи масъалаҳои иқтисоди рақамӣ
тадбирҳои муассир андешида истодааст.
Тибқи ҳисобҳои оморї, њоло дар Тоҷикистон ҳиссаи аҳолии синни то 35- сола 54 дарсад ва синни
миёнаи аҳолӣ 24 солро ташкил медиҳад, ки аз мавҷудияти неруи бузурги зеҳнӣ ва сармояи инсонӣ дар
кишвар шаҳодат медиҳад [1]. Ба андешаи мо, чунин неруи бузург дар сурати дастгирињои иловагии

давлатї, амалї намудани механизмњои њавасмандкунонї ва њифзи масъалањои
иќтисодию иљтимоии онњо ќодир аст, ки дар роњи расидан ба њадафњои пешбинишуда ва
иҷрои афзалиятҳои миллӣ, наќши муњим гузоранд.
Зикр кардан ба маврид аст, ки дар доираи њуљљатњои муњими стратегї, аз ќабили «Стратегияи миллии
рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030» баланд бардоштани сатњи зиндагии мардуми
кишвар бар пояи таъмини рушди устувори иќтисодї њамчун, њадафи олии рушди дарозмуњлати
Тољикистон муайян шудааст [2]. Љињати расидан ба ин маќсади олї њадафњои зерин барои дувоздањ соли
минбаъда муайян гардидаанд:
 таъмини амнияти энергетикї ва истифодаи самарабахши неруи барќ;
 рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил ба кишвари транзитї;
 таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат;
 вусъатдињии шуѓли пурмањсул;
 саноатикунонии босуръати кишвар.
Ба андешаи мо, дар шароити њассоси муносибатњои геосиёсї, љањонишавии иќтисодиёт, пайдо
гаштани раќобатњои шадид ва ављ гирифтани бархўрдњои тиљоратї байни кишварњои абарќудрати љањон
ноил гаштан ба њадафњои пешбинишуда, аз бисёр љињат ба рушди бахши хусусию соњибкорї, махсусан,
ҷалби ҷавонон ба фаъолияти соҳибкорӣ вобастагии зиёд дорад.
Бинобар ин, њар ќадаре, ки ин бахши муњими иќтисодиёт бо такя ба љалби љавонон рушду равнаќ ёбад,
њамон андоза на танњо кафолати њалли масоили иљтимої-иќтисодї, аз љумла, баланд бардоштани сатҳу
сифати зиндагии мардум, коркарди ашёи хоми ватанї то њадди нињої, баланд гардидани иќтидори
содиротии кишвар таъмин гардида, балки шиддати бекори миёни љавонон нисбатан паст ва шомил
шудани онњо ба њар гуна гурўњњои ифродгарої, терроризму экстремизм, њамчун вабои аср, пешгирї
хоњад шуд.
Агарчи, њоло беш аз 70 дарсади маҷмӯи маҳсулоти дохилї (ММД) ва 80 дарсади аҳолии аз лиҳози
иқтисодӣ фаъоли кишвар низ ба бахши хусусї, рост ояд њам, аммо дар он њиссаи соњибкории хурду миёна
нисбатан кам ба назар мерасад.
Илова бар ин, аз тањлилњои раќамњои оморї мушоњида мегардад, ки айни замон на бештар аз 15-20
дарсади ањолии ќобили мењнат ба ташкили фаъолияти соњибкорї майл доранду халос. Аммо бо вуљуди
чунин вазъият љавонони дорои ќобилияти соњибкорї дошта бояд ба масъалањои зерин майлу раѓбат
дошта бошанд, аз љумла:
 њавасмандї ба ташкили фаъолияти соњибкорї;
 бовар кунанд, ки дар доираи санадњои меъёрию њуќуќии танзимкунанда ташкили фаъолияти
соњибкорї имконпазир аст;
 донанд, ки «намунањои бењтарин» вуљуд доранд;
 дарк кунанд, ки чї гуна ва аз куљо маълумот ва дастгириро дарёфт намоянд.
Тољикистон бояд мањз ба љавонон такя кунад, ки дар шароити ислоњоти нави иќтисодї ба воя
расидаанд ва фаъолияти соњибкориро њамчун асоси некуањволии моддї ва рушди касбї ќабул мекунанд.
Фаъолияти соњибкорї ва бахши хусусї бо дарназардошти наќши муњим доштанаш дар рушди
иљтимої-иќтисодии кишвар, њамеша дар маркази диќќати Њукумати мамлакат, махсусан, Президенти
кишвар, ќарор дошта, дар ин масир пайваста тадбирњои муассири давлатї андешида мешаванд.

Солњои охир дар натиљаи тадбиќи сиёсати босамари давлатии дастгирии соњибкорї, шумораи
субъектњои соњибкорї дар мамлакат мунтазам афзуда, соли 2018-ум 315887 ададро ташкил дод, ки нисбат
ба соли 2010-ум 1,8 маротиба зиёд мебошад [5].
Тибќи арзёбињо, њоло таќрибан, 60 дарсади фаъолияти соњибкорї (тиљорати хурд, хариду фурўш)
дар кишварро љавонон ташкил медињанд. Гарчанде, дар нишондињандањои рушди соњаи мазкур
тамоюлњои мусбат мушоњида гардад њам, вале бо вуҷуди дастовардњои мављуда, сифати рушди он,
махсусан, дар самти љалби љавонон ба фаъолияти мустаќилонаи соњибкорї ба талаботи замони муосир
љавобгў набуда, ба дастгирињои иловагии давлатї ниёз дорад.
Олимон ва коршиносони масоили иќтисодї баъзе аз сабабњои асосии љалб нагардидани љавонон ба
фаъолияти соњибкориро дар таъсири омилњои манфии зерин арзёбї менамоянд:

мављуд набудани санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи бевоситаи фаъолияти
соњибкории љавонон. Зикр кардан ба маврид аст, ки њоло дар самти таъмини рушди фаъолияти
соњибкорї, ќонун ва дигар санадњои меъёрию њуќуќї, аз љумла, ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї», Кодекси андоз ва Барномаи дастгирии давлатии
соњибкорї барои давраи солњои 2012-2020 мавриди татбиќ ќарор доранд. Аммо, дар санадњои мазкур на
танњо соњибкории љавонон њамчун категорияи алоњида, балки дар ин бора њатто ишорае нест;

надоштани сармояи ибтидої ва гарон будани низоми андозбандї. Тибќи маълумоти оморї,
имрўз дар љањон таќрибан 300 миллион љавон дар синну соли аз 18 то 30 сола ё љойи кори доимї надоранд ё
тамоман бекоранд. Аз ин шумора таќрибан 20 дарсади онњо дорои ќобилият ва истеъдоди баланди ривољи
тиљорати мустаќил мебошанд, аммо бо сабабњои номбурда фаќат 5 дарсади онњо ба ин даст мезананду
халос [6];

дастрасї ба захирањои ќарзї-молиявии имтиёзнок. Бояд зикр намуд, ки Муассисаи давлатии
«Фонди дастгирии соњибкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон» яке аз татбиќкунандагони ѓояњои
тиљоратї дар кишвар ба њисоб меравад. Муассиса аз ибтидои фаъолият то имрӯз дар асоси қарорҳои
Шӯрои нозирони Муассиса дар маљмўъ, ба 11 соњибкори љавон дар њаљми 18,9 миллион сомонї ќарзњои
имтиёзнок (7,6 дарсад аз њаљми умумии ќарзњои људогардида) људо намуда аст, ки ин мутаассифона, хеле
кам мебошад [7]. Ин нишондињандањо бори дигар собит месозанд, ки фаъолияти соњибкории љавонон дар
кишвари мо дар сатњи зарурї набуда, ба дастгирї ва пешнињоди имтиёзњои иловагии молиявии давлатї
ниёз дорад;

дар натиљаи тањлилњо муайян гардид, ки њоло дар кишвар љавонони то 25 сола муштариёни
аслии муассисањои ќарздињанда ба њисоб мераванд. Танњо дар панљ соли охир шумораи ќарзгирандањои
то 25-сола дар Тољикистон аз 3 то 20 дарсад афзоиш ёфтааст. Шумори ќарзгирандањои аз 26 то 40 сола 42
дарсади муштариёни муассисањои ќарздињанда мебошанд. Сарфи назар аз он, ки шумораи
ќарзгирандањои то 25-сола ва аз 26 то 40 мутазам тамоюл ба зиёдшавї дошта бошад њам аммо, њаљми
ками он барои ташкили тиљорат равона мегардаду халос [8]. Љавонон ќарзњоро аслан барои пардохти
шартномаи таҳсил, хариди воситањои рўзгор ва њалли дигар масъалањои иљтимої равона месозанд;

бо вуљуди он, ки њоло таќрибан 60 дарсади фаъолияти сохибкорї дар кишвар ба љавонон рост
ояд њам, вале ин фаъолиятњо аслан хусусияти хариду фурўшї (ба истилои дигар перекупщик) дошта, дар
онњо фаъолияти истењсолї, яъне татбиќи идеяи дорои хусусияти навоваронадошта дар истењсоли молу
мањсулот кор ва хизматрасонињо нисбатан кам ба назар мерасад. Ин гуфтањо далели возењи дар сатњи
зарурї истифода нагардидани ќобилият ва истеъдоди баланди љавонон дар самти ташкил ва пешбурди
фаъолияти соњибкорї мебошад;

њар ќадаре, ки соњибкории љавонон дар марҳалаи ибтидоӣ кумаку дастгирии зиёд бинад,
њамон андоза, эҳтимоли таъсиси бизнеси муваффақ ва устувор ба даст хоњад омад. Камбудињои асосї ва
маҳдудиятҳо дар расонидани кумак ва дастгирии тиҷоратӣ инҳо ба њисоб мераванд: набудани робитаҳои
тиҷоратӣ, таъминкунанда, шарикони мувофиқ, надоштани донишу малакањои зарурї ва
хизматрасонињои дастрас оид ба дастгирї ва рушди тиљорат;

надоштани дастрасии ройгон дар иртибот ба тањияи бизнес-наќшањо ва заиф будани низоми
њамкорињои соњибкорони дорои таљриба ва малакаи баланди фаъолияти соњибкорї бо љавонон;

мављуд набудани шароите, ки љавон тавонад худро дар фаъолияти мустаќилонаи соњибкорї
санљад. Бояд таъкид намуд, ки чунин мушкилот дар фаъолияти соњибкорони соњибтаљриба ва калонсол
низ вуљуд доранд, аммо ин масъалањо барои соњибкории љавонон боз њассостаранд.
Бо дарназардошти њалли масоили љойдошта ва љалби њарчи бештари љавонон ба фаъолияти соњибкорї
андешидани тадбирњои зеринро мувофиќи маќсад мешуморем:

тањияи ва ќабули санади меъёрии ҳуқуқии дахлдор бо мушаххас намудани категорияи
«Соњибкори љавон»;

дастрасї ба сарчашмањои маблаѓгузорї. Зикр кардан бамаврид аст, ки дастрасї надоштан ба
маълумот оид ба роњњои маблағгузорї намудан ба таъсиси корхонаҳои нав ва ташкили фаъолияти
соњибкорї барои ҷавонон аз љумлаи мушкилоти ҷиддӣ, ба њисоб меравад.
Ба андешаи мо, барои њаллу фасли ин масъалањо тадбирњои зерин бояд роњандозї гарданд:
а) тањия барномаи махсуси давлатї оид ба дастгирии фаъолияти соњибкории љавонон зери унвони
«Рушди соњибкории љавонон»;
б) ташкил намудани озмунњои грантӣ;
в) љорї намудани наќшаи (схемаи) ќарзњои имтиёзнок;
г) машваратњо оид ба масъалањои дастрасї ба воситањои молиявї;


бояд ба механизми њавасмандгардонии иќтисодї дар доираи пешнињоди карзњои дарозмуддат,
таътил ва имтиёз дар бозгардонии карз, дарёфти бозори фурўш ва ѓайра роњандозї карда шаванд. Ин
имкон медињад, ки на танњо сатњи њавасмандї ва љалби љавонон ба фаъолияти соњибкорї баланд гардад,
балки онњо ба фаъолияти мустакилона бештар машѓул гарданд;

инкишоф додани раванди дастгирињои бизнеси соњибкорони љавон таввасути омўзиши
малакаҳои тиҷоратӣ, машваратдињї, тањия намудани тавсияҳои методї ва нашри маљмўаи илмию методї
барои њар гуна шаклњои фаъолияти тиљоратї дар шакли нисбатан содда ва оммафањм бо маќсади баланд
бардоштани тафаккури молиявию иќтисодї ва љалби љавонон ба фаъолияти соњибкорї. Бояд зикр намуд,
ки њоло дар бисёр кишварҳои љањон, маљмўи васеи вебсайтҳо ва порталҳо амал мекунанд, ки маслиҳатҳои
онлайнӣ ва ҳатто семинар-омӯзиши онлайн барои соҳибкорони ҷавон пешниҳод мекунанд;

ташкили бизнес-инкубаторҳо воситаи пуриқтидор барои дастгирии лоиҳаҳои оғоз (стартаппроектов) дар ҳама марҳилаҳои рушд ба њисоб меравад: аз татбиќи идея то тиҷоратикунонии он. Бизнесинкубаторҳо ба ғайр аз таъмини ҷойҳои нави корӣ, одатан доираи васеи захираҳо ва хидматҳоро дар
муддати кӯтоҳ (тақрибан 3-5 сол) таъмин мекунанд (тренинг, тањияи бизнес-наќшањо, хизматрасонињои
маъмурӣ, дастгирии техникӣ, машварат оид ба моликияти зеҳнӣ ва сарчашмаҳои маблағгузорӣ);

омӯзиши фаъолияти соњибкорӣ ба ҷавонон дар сатњњои гуногуни тањсилот. Бо ин маќсад ташкили
таљрибањосилкунињои зерин зарир шуморида мешавад, аз љумла, доир ба оѓози фаъолияти соњибкорї,
баргузор намудани форумњои бизнес идеяњо, гузаронидани семинар машваратњои гуногун, бозиҳои
тиҷоратӣ, ки ба ошкор ва рушди малакаҳои соҳибкорӣ равона гардидаанд, омӯзиш ва равнаќ додани
мубодилаи таљрибаомўзии љавонони лаёќатманд бо соњибкорони муваффаќ, инчунин тарѓибу таблиѓи
касби соњибкорї;

ташкили муассисаи махсуси кумакрасон барои ташкил ва ривољи бизнес миёни љавонони дорои
ќобилият ва истеъдоди баланд. Њоло дар мамлакат «Клуби соњибкорони љавон» фаъолият дорад, ки
њадафи асосии он, пеш аз њама, мусоидат намудан ба рушди љамъияти соњибкорони Тољикистон
мебошад. Вале, мутаассифона, бисёре аз љавонони дорои идеяи тиљоратї ва ќобилияти баланди ташкили
фаъолияти соњибкорї, махсусан, љавонони дењотї ва минтаќањои дурдасти кишвар, доир ба мављудият
ва фаъолияти ин клуб маълумот надоранд. Илова бар ин, клуби мазкур дар танњої наметавонад њамаи
масъалањои рушди соњибкории љавононро њаллу фасл намояд. Ин гуфтањо андешидани тадбирњои
маљмуавиро дар доираи масъала ва таклифу пешнињодоти баёнгардида, ба миён мегузорад;

боз њам фаъол гардонидани даврањои омўзишї барои дастгирї ва омодасозии соњибкорони љавон,
инчунин пешнињоди имтиёзу њавасмандињо дар самти дастгирии лоињањои ташкили тиљоратї.
Пешбинии натиља дар сурати њаллу фасли масоили љойдошта ва амалисозии силсила тадбирњои
пешнињодшуда:
1. Ба вуљуд омадани шароити мусоиде, ки љавон метавонад худро дар соњањои тиљорат ва соњибкорї
бисанљад.
2. Баланд гаштани сатњи њавасмандї ва майлу раѓбати љавонон ба ташкили фаъолияти соњибкорї
дар соњањои мухталифи њаёти љомеа.
3. Баланд гаштани сатњи эътимоду боварї ва таваккал кардани (риск) љавонон нисбат ба ташкили
фаъолияти соњибкорї дар доираи санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунанда ва имконпазирии он.
4. Мунтазам афзун гардидани сањми љавонон дар рушди иќтисодию иљтимоии мамлакат тавассути
навоварию ихтироъкорињо;
5. Зиёд гардидани сањми тиљорати соњибкории хурд дар истењсоли ММД.
6. Њаллу фасли масъалањои иљтимої-иќтисодї, аз љумла, бо шуѓл фаро гирифтани љавонон.
7. Афзоиш ёфтани шумораи љавонони соњибстеъдод ва ихтироъкор.
8. Мунтазам коҳиш ёфтани шумораи шомил шудани љавонон ба гурўҳҳои ифродгарої, терроризму
экстремизм.
9. Кам гардидани сатҳи љинояткорї дар миёни љавонон.
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АННОТАТСИЯ
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЁЖИ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СОСТОЯНИЕ И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
В статье анализировано и рассмотрено основные вопросы привлечения молодёжи к
предпринимательской деятельности. Авторы определили основные причины и препятствии, привлечения
молодёжи к предпринимательской деятельности. В связи с этим, авторы предлагают ряд конкретних
мер по решению существующих проблем, что даёт возможность в ближайшем будущем улучшить
состояние дел в данной сфере.
ANNOTATION
MAIN QUESTIONS ATTRACTION YOUTH TO ENTREPRENEURIAL ACTIVITY: STATE AND
WAYS OF ITS DECISION
The article analyzed and considered the main issues of attracting young people to entrepreneurial activity.
The author identified and disclosed the main reasons and obstacles for attracting young people to entrepreneurial
activity.
In this regard, the author offers a number of specific measures to solve existing problems, which makes it
possible in the near future to improve the state of affairs in this area.
Key words: politics, youth, human capital, globalization of the economy, youth entrepreneurship, innovation,
strategy.

