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Дар шароити иқтисоди бозорӣ маќсади њар як соњибкор ва субъекти хољагидорие, ки ба фаъолияти
соњибкорӣ даст мезанад, ин пеш аз њама, қонеъ гардонидани талаботи ањолӣ ва оќилона истифода
бурдани захирањои иќтисодию молиявӣ гирифтани фоидаи максималӣ мебошад. Иќтисодчии фаронсавї
Андре Бабо менависад: “Бар фоида кор кардан ифтихор аст- бар зарар шармандагӣ. Њар як корхонаи
саноатӣ уњдадор аст, ки дефитситро бартараф намуда, фоидаро баланд бардорад” 1
Аз нуқтаи назарияи воқеӣ ё объективӣ ба вуҷудоии фоида аз як қатор омилхои беруние, ки ба он
алоқаманд аст, вобастагӣ дорад ва фоида дар натиҷаи номувозинатии вазъи бозор таѓир меёбад2.
Масалан ба дилхоњ намуди мол талабот зиёд шавад нархи он меафзояд, ки ин зиёдшавӣ аз таъсири ягон
омили истењсолот вобаста нест ва дар натиҷаи афзоиши њаҷми фурӯш фоида меафзояд ва ё баръакс
талабот набошад хароҷот зиёд мегардад. Дар кадом вазъ фоида ба вуҷуд меояд ё хароҷот аз вазъи
таъғирёбии бозор вобастагӣ дорад.
Аз нуқтаи назария субъективӣ бошад, асоси бавуљудоии фоида аз “мањорати сохибкор” ( агар
мањорати менеҷер гӯем њам хато намекунем) вобаста аст. Дар ин маврид чунин гуфтан мумкин аст, ки
Ж.Б. Сей дар муқоиса бо Адам Смит як қадам ба пеш аст, чунки Сей қисми фоидае ки дар ихтиёри
соњибкор аст, ин натиҷаи фаъолият, мањорат, усулњои идоракунию роњбарї ва њавасмандии худи
соњибкор мебошад.
А. Маршал фоидаро маҷмӯи даромадњои соњибкор аз омилњои истењсолот медонист3. Й.А.Шумпетер
бошад асоси назарияи фоидаро дар навоварӣ мебинад4. Ба ақидаи ин олими иқтисодиёт натиљаи
фаъолияти соњибкорї аз дастовардњои илмию техникї ва ноу-хау, инчунин аз навоварињои љадид вобаста
мебошад.
Одатан, барои муайян кардани арзиши аслии мањсулот хароҷоти истењсолї ва музди мењнатро њисоб
карда, молро ба бозор пешнињод мекунанд, аммо пас аз фурӯш фоида ба даст намеояд. Фоида њамон ваќт
ба даст оварда мешавад, ки мањорат ва малакаи соњибкор оќилона ва дуруст ба роњ монда шуда бошад.
Яъне њамон назарияњои наве, ки дар истехњсолот љорӣ намуда таваккалњои пешбинишударо бар ӯхдаи
худ мегирад.
Ќисме аз олимон, фоидаро дар замони муосир фаъолияти монополистӣ медонистанд.
Тарафдорони ин назария Х.Чемберлен, М. Жид, Д. Робинсон, Д. Гелбрейт буданд5. Фоидае, ки дар он
намуди фаъолият монополия зохир мешавад, яъне молистењсолкунанда монополист аст, ба мањсулоти он
доим талабот њаст ва фоида бетаъғир мемонад.6 К.Р. Макконел ва С.А. Брю фоидаро њаракатдихандаи
иқтисодиёт ва рушди ҷамъияти капиталистӣ мењисобиданд7.
Мураккабии муайян намудани мафњум ва тавсифи фоида тадқиқотчиёни ин масъаларо водор
месозад, ки ба њар як таърифи пешомада тафсири нав илова намоянд. Фоида – ин афзоиши активњои соф
дар муддати муайян ва ё афзоиши даромад нисбати хароҷот мебошад.8
Дар шароити иқтисоди бозорӣ фоида натиҷаи фаъолияти истењсолӣ ва тиҷоратии корхона ба
њисоб меравад, ки ташаккули он барои фаъолияти минбаъдаи корхона сањм мегузорад. Моњияти фоида
аз нуќтаи назари иќтисодї, њуќуќӣ ва идоракунї шарњ дода мешавад.
1) Аз нуқтаи назари иқтисодӣ:

фоида натиҷаи мусбии фарқи даромади пулии корхона ва хароҷоти он мебошад.

фоида арзиши иловашудае мебошад, ки пас аз фурӯши мол ва хизматрасонии истењсолшудаи
корхона ба даст меояд.

фоида натиҷаи фаъолияти молиявии корхона ба њисоб меравад.
2) Аз нуқтаи назари хуқуқӣ:

фоида, даромади шахсии соњибкор ба њисоб меравад, ки аз гардиши сармояааш ба даст овардааст.

фоида яке аз манбањои асосии андозбандӣ, сарчашмаи даромади буљети давлатӣ њисобида
мешавад.

фоида бозоргирї ва пардохтпазирии корхонаро дар бозор муайян менамояд.
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3) Аз нуқтаи назари идоракунӣ фоида объекти асосии идоракунии фаъолияти корхона ва оќилонаю
самаранок истифодабарии захирањои иќтисодию молиявї ба хисоб меравад. Барои ташкил ва ба даст
овардани нишондихандахои мусбии фаъолият дар идоракунӣ афзоиши фоида хеле мухим мебошад.
Фоида њамчун объекти идоракунӣ пеш аз њама ба тањлили фаъолияти молиявии корхона,
банақшагирӣ, пешгўӣ, тарњрезии лоињањо, навоварї, усулњои омўзиши идоракунї, истифодаи таљрибаи
пешќадам инчунин нишондињандаи асосии самараноки фаъолияти корхона ба њисоб меравад. Тањлили
нишондињандањои фоида имкон медихад, ки ахбороти дақиқ оиди вазъи молиявии корхона гирифта
шавад. Фоида асоси рушди фаъолияти корхона, васеъ намудани доираи истењсолот ва роњњои њалли
масъалањои иќтисодию иҷтимоӣ доштаро ба соњибкор имкон медињад. Мањз фоида сарчашмаи асосии
ташаккули фондњои асосии ѓайриистењсолї, такмил додани нерўи зењнии кормандони корхона, љорӣ
наамудани техникаю технологияи нав дар истњсолот ва ноил шудан ба дастовардњои илмӣ-техникї
мебошад.
Гузариши корхонањо ба иқтисодиёти бозорӣ ањамияти нишондихандаи фоидаро муњим арзёби
мекунад, зеро рақобати комил аз корхона на танњо гирифтани фоидаро дар давраи муайян, балки ба даст
овардани њаҷми максималии онро дар даврањои оянда талаб мекунад. Барои ин бояд роњњои истифодаи
самаранокии истењсолот ба роњ монда шавад.9
Яке аз сарчашмањои васеъ кардани доираи истењсолоту такрористењсоли корхонањо воситањои
ќарзии бонкњо ба шумор меравад. Њар як корхонаи истењсолї барои пешбурди фаъолияти истењсолиаш
аз воситањои пулии бонкњо ба њайси қарз истифода менамояд, вале агар њаҷми фоида зиёд гардад,
захирањои молиявии корхона меафзояд ва ниёз ба воситањои қарзи бонкӣ намемонад. Дар њоле, ки
корхонањои истењсолӣ барои зиёд шудани њаҷми фоида кӯшиш ба харҷ медиханд, бояд як қатор омилњои
таъсиррасонро паси сар намоянд, ки онњо дар навбати худ ба дохиливу берунӣ људо мешаванд:
I.Омили дохилӣ, ки аз фаъолияти корхона вобаста аст: њаҷми даромади умумӣ; андозаи хароҷотњои
корхона; њосилнокии мењнати кормандон; њаҷм; таркиб ва суръати гардиши молњо; мавҷудияти
воситањои гардони худии корхона; истифодаи самараноки воситањои асосӣ ва ѓайра мебошанд.
II.Омили берунӣ, ки аз фаъолияти корхона вобаста нест: вазъи сиёсии мамлакат; вазъи иқтисодӣ;
њолати демографӣ; вазъи бозори истеъмолӣ; суръати таврруми пул; андозаи фоизи қарз ва ғайра
мебошанд.
Натиҷаи инкишофу тавлиди фоида тањлил ва тақсими он дар доираи корхонањои бузург гувоњи он аст,
ки ташаккули фоида хело бисёрҷабха ва мураккаб аст. Фоида омили асосии баланд бардоштани
њавасмандии коргарон, сарчашмаи захирањои молиявӣ барои рушди корхона ва манбаи бахши даромади
буҷети давлатӣ ба њисоб меравад.10
Мадди назар доштан зарур аст, ки дар иқтисоди бозорӣ тақсимоти фоидаи корхонањо амалан
муаммои илмӣ – назариявӣ буда наметавонад, чунки фоида натиҷаи фаъолияти худи корхона буда, пурра
ба вай тааллуқ дорад, яъне тақсимоти фоида аз берун нишон дода намешавад, вайро танњо маъмурият,
шӯрои идоравӣ ва менеҷерњои худи корхона дар ихтиёр доранд.
Тақсимоти фоида дар корхонањои хусусӣ, ширкатњои сањњомӣ, корхонањои давлатӣ ва ё корхонањои
мавқеи монополӣ дошта аз њамдигар фарқ доранд, зеро њаҷми фоидаи онњо гуногун аст. Қайд кардан ба
маврид аст, ки корхонањои фоидаи начандон баландро соњибшаванда тақсимоти онро мувофиқи
зарурати ногузири самаранокии фаъолият ба роњ мемонад, аммо дар корхонањое ки дорои мавқеи
монополианд, метавонанд аз њисоби фоидаи бадастомада техникаву технологияи навро дар
истењсолоташон ворид намоянд ва дар натиҷа мавқеи худро дар бозор боз њам устувор намуда, њаљми
фоидаро бештар намоянд.
Дар натиҷаи афзоиш ёфтани фоидаи корхонањо вазъи моддӣ ва иљтимоии кормандон хуб
гардида, онњоро ба фаъолияти пурмањсул равона месозад. Аз тарафи дигар барои ањолии мамлакат ва
минтаќа ҷойњои кории нав ташкил менамояд. Дар шароити имрўзаи ЉТ таъсиси корхонањои саноатӣ яке
аз њадафњои стратегии мамлакат ба њисоб меравад. Аз ин рў дар Паёми Президенти Ҷумњурии
Тоҷикистон, Асосгузори сулњу вањдати миллӣ муњтарам Эмомалӣ Рањмон “Дар бораи самтњои сиёсати
дохилӣ ва хориҷии Ҷумњурии Тоҷикистон” аз 26-уми декабри соли 2018 ба Маҷлиси Олии Ҷумњурии
Тоҷикистон омадааст: “Дар натиҷаи тадбирњои амалинамудаи Њукумати мамлакат дар се соли охир
њиссаи соњаи саноат дар маҷмӯи мањсулоти дохилӣ аз 15,2% то 17,3% афзоиш ёфт. Дар робита ба ин ва
бо дарназардошти ањамияти соњаи саноат дар њалли масъалањои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойњои
корӣ пешнињод менамоям, ки саноатикунонии босуръати кишвар њадафи чоруми миллӣ эълон карда
шавад.
Аз рӯи мушохидањо фоида њамчун категорияи марказии иқтисоди бозорӣ баромад мекунад. Аз
тањлилњои матрањшуда бармеояд, ки њар чӣ қадар фоидаи корхона зиёд бошад, њамон ќадар диққати
сармоягузорон ва бозоргирии дороињои молиявии корхона дар бозори молиявї меафзояд, агар дар
фаъолияти соибкорӣ таваккал ё хатар бештар дида шавад, сармоягузорон ба он намуди фаъолият кам
ҷалб мегарданд, зеро хатари пас нагирифтани маблағи сармоягузор зиёд мегардад.
Афзоиши барзиёди фоида боиси он мегардад, ки корхона дар бозор мавқеи монополиро ишғол
намуда, фоидаи монополӣ ба даст меорад. Аммо ногуфта намонад, ки натиҷаи фоиданокии фоидаи
9
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монополии корхона тањлили дақиқро тақозо менамояд, зеро сиёсати давлатӣ дар шароити иќтисоди
бозорї намегузорад, ки монополия муддати дароз њукмфармо бошад.
Нақши фоида бо иҷрои чунин вазифањои асосӣ инъикос меёбад: бањодињӣ, њавасмандӣ, ва
тақсимотӣ.
Бо тавсифи натиҷаи фаъолияти хоҷагидорӣ вазъи молиявии корхона бањо дода мешавад.
Афзоиши фоида имкониятњои самаранокро дар фаъолияти корхона дарҷ мекунад ( яъне сифату миқдори
мањсулоти истењсолшуда, харољоти арзиши аслӣ, қуввањои истењсолоткунандаю муносибатњои
истењсолї, ташкил ва усулњои идоракунї ва дигар сарчашмахо).
Ба ақидаи В. Кодатский11 вазифаи бањодихӣ дар замони муосир номақбул аст. Дар мадди аввал,
фоида метавонад ба омилњое, ки ба корхона вобаста нест кам ё зиёд шавад. Масалан, таъғири нархгузорӣ
ба дилхох намуди махсулот аз тарафи давлат, таъсири табиат, иқлим, вазъи географӣ, нақлиёт ва дигар
шароити техникӣ. Баъдан, ноустувории иқтисодии молистехсолкунанда дар ҷой доштани монополия, ки
боиси ғалат нишон додани даромади соф мегардад, чунки дар натиҷаи зиёд намудани њаҷми нархњо
фоида ба даст омадааст.12
Омилњое ки дар боло қайд карда шуд, на танњо барои зиёд шудани њаҷми фоида, балки ба поён
рафтани њаҷми он низ таъсир мерасонад. Аз ҷумла, сиёсати сахти давлатӣ барои мӯътадилии нархњо ва
таъсиррасонӣ ба фаъолияти монополии корхонањо.
Вазифаи њавасмандкунии фоида на танњо ба фаъолияти соњибкор рӯхан таъсир мерасонад, балки
барои такмил додани фаъолияти минбаъда, њавасманд намудани кормандону роњбарон, инчунин тақсим
ва истифодаи он ба дигар самтњо низ таъсири худро мерасонад. Агар аз як тараф фоида барои баланд
бардоштани обрую эътибори корхона дар бозор бошад, аз тарафи дигар барои ҷорӣ намудани
навоварињо дар истењсолот нақш ва маќоми асосӣ дорад.
Дар натиҷаи баланд шудани фоида базаи моддию техникї ва шароити кории кохона бењтар
гардида, вазъи моддии коргарони он низ баланд мегардад ва онњоро ба мењнати пурмањсулу босифат
равона месозад. “Моњияти хар як бизнес – персонал, мањсулот, фоида аст. Агар шумо дар банди аввал
мушкилӣ дошта бошед, ду банди дигарро фаромӯш созед”13.
Вазифаи тақсимотӣ бошад дар он зохир мегардад, ки дар њолати самаранок ва одилона тақсим
намудани фоида боиси таъмини манфиатњои ҷамъиятӣ (андозхо), корхона (фоидаи соф) ва коргарони
алохида (музди мехнат, дивидент) мегардад.
Нақши фоида дар њама самтњои ташкили фаъолият дида мешавад, аз ҷумла:
 молиявӣ- фоида ин нишондињандаи калидие мебошад, ки аз натиҷаи ташкили истифодаи
захирањои моддӣ, мењнатї ба даст меояд ва дороињои корхонаро зиёд месозад;
 идоракунӣ- фоида сифати фаъолияти идоракунӣ ва дурустии қарорњои қабулшударо нишон
медихад;
 ташкилӣ- динамикаи мусбии фоида аз сатњи фаъолияти корхона шањодат медињад, ки натиҷаи
самараноки унсурњои ба њам алоқаманди сохторњои онро нишон медихад;
 истењсолӣ- барои ноил шудан ба натиљањои назаррас бояд пеш аз њама рафти истењсолот тавре
ба роњ монда шавад, ки дар байни вақти истехсолӣ танаффус нашавад, сифати мањсулот назорат карда
шавад, яъне дар ин њолат фоида индикатор (нишондињандаи суръати истењсолӣ) барои самаранокии кор
дар корхона ба њисоб меравад;
 рушди ташкилӣ- бо афзоиши њаҷми фоида базаи молиявии корхона мустањкам мегардад, ки
барои рушди минбаъдаи фаъолияти корхона замина мегузорад. Аз ҷумла, барои сармоягузорӣ намудан,
модернизатсияи базаи истехсолӣ (азнавкунии дастгоњњои истењсолӣ), тайёр намудани кормандони касбӣ,
муҷањњаз намудани истењсолот бо технологияњои муосир, автоматикунонии мењнати дастӣ ва ғ;
 низоми назорат ва бањисобгирӣ- тањлили доимии даромаду хароҷотњои корхона, њама намудњои
фоида, бањодихии омилњои дохиливу берунӣ, ки ба динамикаи таъғирёбии нишондињандахои молиявӣ аз
ҷумла фоида.
Њамин тариқ, моњияти фоида дар он аст, ки натиҷаи молиявии фаъолияти корхонаро дар даврахои
гуногун бо муқоиса аз даврањои пештара нишон медихад.
Барои афзоишу ташаккули фоида се омили асосӣ таъсир мерасонад: арзиши аслии мањсулот,
њаҷми фурӯш ва дараљаи нархњои дар бозор.
Аз њама мухимтаринаш арзиши аслии мањсулот ба хисоб меравад, чунки агар арзиши аслии
мањсулот паст бошад, пас мањсулотро бо нархи дастрас ба истеъмолунандагон пешнињод намудан мумкин
аст. Роњњои кам кардани арзиши аслии мањсулот- ин љорӣ намудани техналогияњои нав дар истењсолот,
оќилона истифода бурдани захирањои иќтисодӣ ва молиявї, кам кардани харољотњои истењсолӣ, сарфаи
ваќти дар мол таљассумёфта, истифодаи таљрибаи мањсулнок ва ѓайра мебошад. Афзоиши њаҷми
истењсоли молу мањсулот ва хизматрасонӣ бо кам кардани хароҷот аз вохиди мањсулот боиси ба даст
омадани фоида мегардад. Он хароҷотњое бояд кам карда шаванд, ки ба паст шудани сифати мањсулот
таъсир нарасонанд. Бо ин амал мо метавонем бо раќибони худ дар бозор раќобат намуда мавќеи худро
дар бозор пайдо намоем, яъне истеъмолкунандаи мањсулоти худро бештар созем. Дар ваќти раќобати
комил ду нишондињанда ба назар гирифта мешавад: якум сифати мањсулот; дуюм нархи он.
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Дар баробари моњияти иқтисодӣ доштани фоида дар давлат нақши иҷтимоӣ низ дорад. Он қисми
фоидаи корхона, ки ба бюджет пардохт мешавад, мувофиқи як қатор барномањои давлатии њифзи
иҷтимоӣ ба ниёзмандон равона мегардад. Ба монанди фонди хайриявӣ барои камбизоатону ниёзмандон,
маблағгузорӣ ба соњаи тандурустӣ ва маориф, ки дастгириву такмили ин бахшњо сатњи солимӣ ва нерӯи
зењнии ањолиро бењтар мегардонад. Чӣ тавре, ки Пешвои миллат, асосгузори сулху вањдат, Президенти
Ҷумхурии Тоҷикистон қайд намуданд: “ Дастгирии иҷтимоии ањолӣ аз ҷониби давлат бо кӯшиши
таъмини самараноки фаъолият дар ин самт ташкил карда шудааст. Њамаи чорабинињое, ки то њол дар
мавриди ислоњоти иқтисодӣ амалӣ шуда истодаанд, пеш аз њама ба иҷтимоиёт нигаронида шудаанд. Дар
оянда низ бо роњи рушди устувори иқтисодӣ ва имкониятњои молиявии кишвар вазъи соњањои иҷтимоии
кишвар бењтар мегардад”14
Фоида ин механизми асосии муњофизаткунандаи корхона аз муфлисшавӣ мебошад.
Нишондињандањои натиҷаи молиявии корхона фаъолияти самаранокии њамаи самтњоро инъикос
мекунад: аз ҷумла њаљми истехсолу, фурӯш, таъминот, молия ва сармоягузорӣ. Ин самтњо барои рушди
фаъолияти иқтисодии корхона мухим буда, барои мустањкам кардани муносибати тиҷоратӣ замина
мегузорад. Фаъолияти сохибкорӣ дар асоси таваккал ва хатар ба рох монда мешавад. Хусусияти
таваккалона доштани фаъолияти сохибкорӣ муњимияти онро ба вуҷуд меорад, ки мушкилињои дар бизнес
мавҷудбударо безарар гардонида, бартараф намоянд. Барои бехатарии иқтисодӣ фоидаи корхона
кафолат шуда метавонад. Афзоиши фоида сиёсати молиявии корхонаро мустањкам менамояд, зеро омили
асосии таъминкунандаи бехатарии иқтисодии фаъолияти хоҷагидорӣ ба њисоб меравад.
Дар шароити муосири хоҷагидорӣ бехатарии иқтисодӣ бояд ба хатари пешомада мустањкам
бошад. Дар њолати рӯ ба рӯ шудан онро пӯшонидан мумкин аст, агар захирањои молиявии корхона зиёд
бошад. Сарчашмаи захираи молиявии корхона бошад, ин афзоиши фоида ба њисоб меравад. Вобаста ба
ин идоракунии фоида дар баробари нигоњдорӣ ва муњофизати ахборот ба бехатарии иқтисодии корхона
равона карда шудааст. Ин амал онро тақозо мекунад, ки дар шароити муосир низоми идоракунӣ, аз
ҷумла низоми идоракунии фоида тавре ба роњ монда шавад, ки дар хар як марњилаи идоракунӣ хавфу
хатари он ошкор ва бартараф карда шавад.
Ба ақидаи В.К. Сенчагова яке аз далелњои ноилшавї ба бехатарии иқтисодӣ ин таъмини
мустањқилияти молиявӣ барои пойдоршавии корхона ба њисоб меравад.15
В. А. Богомолов ба он ақида аст, ки далели асосии таъмини бехатарии иқтисодӣ мутаносубии
молиявӣ (равновесие) даромаднокӣ, пардохтпазирӣ ва хатари фаъолияти хоҷагидорӣ мебошад, яъне
бехатарии молиявӣ таъминкунндаи асосии бехатарии иқтисодӣ ба њисоб меравад16.
Ба сифати механизми таъминкунандаи бехатарии иқтисодии корхона С.О. Арефев
минимизатсияи хароҷот дар корхона, мувофиќакунонии навоварињо ва пањнсозии онњо дар соњањои
хизматрасонї ва зерсохторњои бозор медонад.17
Аз ин гуфтањо ба хулосае омадан мумкин аст, ки афзоиши мутлақои (абсолютно) фоида ё таносуби
захирањои сарфшуда ба њайси натиҷаи бехатарии иқтисодии корхона мебошад. Ба ақидаи О.В. Арефев
ва Т.Б. Кузенко фоида ва бехатарӣ ба њам алқаманданд.
Њамин тавр, фоидаи бадастомада натиҷаи нињоии фаъолияти корхона аз реализатсия ба њисоб
меравад. Фоида агар аз як тараф њамчун механизми дохилии корхона бошад, аз тарафи дигар алоқаи
субъектони берунӣ ба шумор меравад.
Њамин тавр, ба чунин ақида омадан мумкин аст, ки фоида дар рушди иқтисодиёт мавқеи дуҷониба
дорад. Яъне мавҷудияти њаҷми зиёди он боиси рушду самараи мусбӣ ва аз тарафи дигар ноаён ё набудани
он боиси норасоӣ, муфлисшавӣ ва бӯњрон мегардад.
Бо хулосаи том метавон гуфт, ки аз нуқтаи назари моддӣ фоида маблағи пулие мебошад, ки талаботи
ҷисмонии инсонро қонеъ мегардонад ва аз нуқтаи назари маънавӣ- руњӣ маблағи пулие, ки ба инсон
мустањқилияти молиявӣ мухайё мекунад.
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АННОТАЦИЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПКТЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Прибыль и инновация немогут присутствовать друг без друга. Так как полученная прибыль
финансируется для инновационного проекта и внедрению инновацией. Сущность прибыли отражается
не только в его экономической но и социальной стороны. Его повышение способсвует увеличению
госдарственного бюджета и государство дает пособоие нуждающимся слоям общества, способсвуя
снижению уровня бедности.
ANNOTATION
THEORETICAL SIDES OF THE PROFIT ADVANCEMENT IN ECONOMICAL FACTORIES
Profit and innovation are inseparable. Because the gained profit can be used for financing innovational
prosecutes, while innovation increases the factory`s profits. Besides having economical, the profit has social
essence nature too. With the risk of the state budget, governmental financial support to the low class of the
community increases and the poverty rate decreases.
Keywords: factory, profit, employment, finances, budget, planning, innovation, production, personal,
encouragement, efficacy, economical resources, production costs.

