ТДУ 338.439(575.3)
ХУДТАЪМИНКУНИИ АЊОЛЇ БО ОЗУЌАВОРЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Сафарова А.Д., ассистенти ДАТ ба номи Ш. Шоњтемур
Калимањои калидї: амнияти озуќаворї, сабати истеъмолӣ, бехатарии озуќаворї, меъёри физиологї,
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Таъмини амнияти озуќаворї яке самтњои муњими сиёсати иќтисодии давлат ва хадафњои стратегии
Њукумати Љумњурии Тољикистон ба шумор меравад. Аз ин рў, Њукумати мамлакат пайваста бањри
таъмини ањолї бо ѓизои солим чорањои мушаххас ва аз љињати илмї асоснок карда шуда меандешад.
Моњи майи соли гузшта бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Низомномаи тартиби ташаккул
ва татбиќи нарху тарифњои озод ба мањсулоти таъминоти истењсолию техникї, молњои истеъмоли халќ
ва хизматрасонињо» тасдиќ шуд. Тибќи низомномаи мазкур, нархи мол ва мањсулоти аз љињати иљтимої
зарурї, аз ќабили орд, нон, мањсулоти макаронї, гандум, биринљ, картошка, сабзї, пиёз, карам, ќанди
сафед, шакар, равѓан, шир, кефир, ќаймоќ, сметана, творог, наск, нахўд, марљумак, кашк, ярмаи љав,
гўшти гов, гўшти гусфанд, гўшти мурѓ, намак, чой ва ѓизои кўдакон тањти танзими давлатї ќарор дода
мешавад.
Дар мамлакатҳои мутараќқӣ барои нишон додани сатҳи зиндагии аҳолӣ нишондиҳандаи
«бузургии сабати истеъмолӣ»-ро бештар истифода мебаранд.
Сабати истеъмолӣ гуфта маҷмўи неъматҳои истеъмолӣ ва хизматҳоеро меноманд, ки барои
таъмини талаботи ањолї даркор мебошад. Сабати истеъмолӣ аз ќисмњои зерин иборат аст:
 молҳои хурокворӣ;
 молҳои ғайрихўрокӣ;
 хизматҳо.
Призеденти Љумњурии Точикистон Эмомалӣ Раҳмон, 31 августи соли 2018 қарор дар бораи
меъёрҳои физиологии истеъмоли маҳсулоти асосии ғизоӣ ба ҳар як нафар ањолї ба имзо расонид ва аз
тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон «Меъёрњои тавсиявии физиологии истеъмолии мањсулоти
асосии озуќаворї ба њар нафар ањолии кишвар» тасдиќ гардидааст, ки чунин аст:
Љадвали 1.
Меъёрњои тавсиявии физиологии истеъмолии мањсулоти асосии озуќаворї ба њар нафар ањолии
кишвар
Номгўи мањсулот
Дар як шабонарўз,
Дар як моњ, килограмм
Дар як сол,
грамм
килограмм
Нон ва мањсулоти нонї
404,7
12,1
147,7
ярмањо,лўбиёгињо
гўшт ва мањсулоти гўштї
111,9
3,4
40,8
Моњї ва мањсулоти моњигї
24,6
0,7
9,0
Шир ва мањсулоти ширї
316,0
9,5
115,3
тухм(дона)
0,5
15,0
180,0
Равѓан(растанї ва чарбу)
46,2
1,38
16,6
Ќанд
54,8
1,6
20,0
сабзавот ва полезињо
455,0
13,7
166,1
мева ва буттамева
340,0
10,2
124,1
картошка
252,0
7,6
92,0
Чой
5
0,15
1,8
Сарчашма: Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон, аз 31 августи соли 2018, № 451
Агар ба хўрокҳои ордию нонӣ, ғалладонагӣ ва лўбиёгӣ нигарем, воќеан њам, бояд ин гуна ғизоҳо
дар дастархони ҳар сокини Тоҷикистон ҷої дошта, хўрокҳои асосию бехатари мардуми кишвар бошанд.
Меъёри истеъмоли хўрокҳои нонию ордӣ дар Тоҷикистон мувофики сабати истеъмол соли 2018 барои
як фард дар давоми сол – 147 кг-ро ташкил медиҳад. Ин меъёр дар кишварњои дигар, аз љумла дар
Хитой 110 кг, дар Амрико 74 кг-ро ташкил додааст. Зикр кардан ба маврид аст, ки тавсияҳои
пешниҳодшуда бо нишондиҳандаҳои ҳақиқӣ на он қадар мутобиқат мекунанд. Масалан, дар Русия
истеъмоли аниқи хўрокҳои нонї 118 кг-ро ташкил медиҳанд, ки ин нисбати меъёри муқарраршудаи
ҳукумат 96 кг меистад. Аммо истеъмоли мева ва сабзавот дар Тоҷикистон нисбати бисёр давлатҳои
Аврупо ва Осиё зиёд буда, норасоии ин гуна махсулотҳо ба мушоҳида намерасад. Истеъмоли сабзавот
ва полизиҳо дар Тоҷикистон дар як сол барои як шахс 166 кг ташкил мекунад, ки ҳамагӣ 3 кг камтар аз
Амрико – 169 кг, ҳамчун кишвари пешрафтатарин ба ҳисоб меравад. Ин меъёр дар Қирғизистон 128 ва
дар Русия 140 килограммро барои як шахс дар муддати сол ташкил медиҳад. Аз ҳама бењтарин ин
меваҷот мебошад. Дар Тоҷикистон дар як рӯз як нафар бештар аз 455 грамм мева истеъмол мекунад, ки
ин ба 124 кг дар як сол рост меояд. Дар Русия бошад ин меъёр дар як сол 100 кг-ро ташкил медиҳад.
Шаҳрвандони Љумњурии Тоҷикистон аз норасоии хӯрокҳои гӯштию ширӣ танқисї мекашанд.
Тоҷикистон дар ин масъала аз ҳамаи кишварҳои дар боло зикршуда ақибмондатарин аст. Дар Русия ба
ҳар як нафар ањолї дар як сол 73 кг гӯшт рост меояд, ин нишондињандањо дар Қирғизистон – 63,
Амрико – 118, Австралия – машҳуртарин кишвари истеҳсолкунандаи гӯшти гов барои истеъмол – 121
кг мебошад. Аммо дар Тоҷикистон ба ҳар як нафар дар як сол 40 кг гӯшт рост меояд. Сабаби норасоии

хӯрокҳои гӯштию шириро дар кӯҳсор будани қисмати зиёди кишвар меҳисобанд. Заминҳои ҳамвор
пахтакорӣ мешаванд ва барои зиёд кардани саршуморӣ чорво чарогоҳҳо басанда нестанд.
Инчунин камбудиҳо нисбати норасоиҳои маҳсулоти ширӣ низ ба мушоҳида мерасанд.
Нишондиҳандаи миёнаи маҳсулотҳои ширӣ дар Амрико, Русия. Қазоқистон дар як сол барои як нафар
250-300 кг-ро ташкил медиҳад. Дар баъзе кишварҳо ба монанди Олмон ва Нидерландия меъёри
истеъмоли хӯрокҳои ширӣ 350-430 кг-ро дар як сол ташкил медиҳад, ки ин аз 115,3 килограмме, ки дар
Тоҷикистон барои як фард дар як сол муайян шудааст хело зиёд аст.1
Муовини директори Институти омўзиши масъалањои давлатњои Осиё ва Аврупои Академияи
илмњои Љумњурии Тољикистон номзади илмњои иќтисодї Назрулло Амиров мегўяд, ки Љумњурии
Тољикистон ягона давлате аст, ки ќонун «Дар бораи таъмини амнияти озуќаворї»- ро ќабул намудааст.
Ѓайр аз ин, соли 2018 бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи таъмини амнияти
озуќаворї» низ тасдиќ шуд, ки њадафи он пеш аз њама паст намудани сатњи камбизоатии мардум
мебошад. Инчунин, вобаста ба таъмини амнияти озуќаворї Њукумати мамалакат то имрўз якчанд
барномањои соњавиро тасдиќ намудааст, аз љумла њоло барномањои рушди соњаи боѓу токпарварї,
рушди чорвадорї, рушди ќутоспаварї ва дигар барномањо амалї гардида истодаанд.2
Вале бо вуљуди њамаи ин, мо талаботи ањолиамонро ба пуррагї бо ѓизо таъмин карда наметавонем
ва як миќдор мањсулоти ниёзи мардум, аз он љумла, шакар, равѓан ва њатто гўшти чорвою паранда ва
дигар мањсулотро аз кишварњои дигар ворид мекунем. Дар љадвали 2 худтаъминкунии ањолї дар соли
2017 нишон дода шудааст.
Љадвали 2.
Худтаъминкунии бо мањсулоти озуќавории ањолии Љумњурии Тољикистон
Номгуи
мањсулотњо

Аз рўи меъёр ба
як нафар дар як
сол, кг
147,7

Талабот аз рўйи
меъёри
тасдиќшуда, т
1319,1

Истехсолоти
махсулот, тонна

Дараљаи
таъминот %

Нон ва мањсулоти
1447,7
нони, тонна.
Гўшт ва
40,8
364,4
124,4
мањсулоти
гўшти,тонна.
Шир ва
115,3
1 029 ,8
949,9
махсулоти шири,
тонна.
Равган њаз. тонна
16,6
148,3
12,7
Тухм, њазор дона
180,0
1 607,6
341,6
Сабзавот ва
166,1
1485,5
2440,3
полизи, њаз. тонна
картошка, њаз.
92,0
821,7
782,9
Тонна
Мева њаз. тонна
124,1
1 108,4
405,0
Мохи, њаз. тонна
9,0
80,4
2,7
Чой
1,8
16,1
Сарчашма: Маљмўаи оморї Кишоварзии Љумњурии Тољикистон, 2018. -С.167-172

109,7
34,1
92,2
8,6
21,2
164,5
95,3
36,5
3,4
-

Чи хеле, ки аз раќамњои љадвал бармеояд худтаъминкунии ањолии Љумњурии Точикитон бо нон
ва масњулотњои нонї 109,7%, гўшт ва махсулоти гўштї 34,1%, шир ва мањсулоти ширї 93.2%, равѓан
8,6%, тухм 21,2%, сабзавот ва полизї 164,5%, картошка 95,4%, мева 36,5%, ташкил медињад.
Хамзамон бояд ёдовар шуд, ки танњо дар соли 2017 аз хориљи кишвар 150,5 њаз. тонна орд, 51 њаз
тонна картошка, 97,8 њаз. тонна равѓани растанї, 16,1 њазор тонна сабзавот, 62,7 њаз. тонна гўшт, 11,5
њаз. тонна шир, 166,9 њаз. тонна ќанд, 34,9 њаз. тонна мева, 42,8 млн. дона тухм ва 1,6 њаз. тонна моњї
ворид карда шудааст. Ин аз он гувоњї медињад, ки бозори мањсулотњои озуќаворї њоло аз воридоти мол
вобастагии зиёд дорад. Дар баробари ин дар солњои охир аз бисёр мамлакатњои мустаќил ба
Тољикистон як ќатор мањсулотњои озўќаворї ворид карда шуданд. Масалан, орд ва гандум аз
Ќазоќистон, Россия ва Украина, чой аз Грузия ва Ќирѓизистон, равѓан аз Ќозоќистон, Озарбойљон,
Россия, Туркманистон, ќанд аз Россия, Белорусия ворид карда мешаванд. Вале ворид кардани
мањсулотњои аз мамлакатњои мустаќил назар ба дигар мамлакатњо ќимматтар буд.
Вазни хоси воридоти озуќаворї аз 19,9 % дар соли 2013 ба 23,0 % дар соли 2017 расид ва 637,9 млн
долларро ташкил дод (љадв. 3).
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Љадвали 3.
Раванди воридот ва содироти озуќаворї дар Љумњурии Тољикистон дар солњои 2013-2017
Солњо
Нишондињандањо
2013
2014
2015
2016
2017
Воридот- њамагї, млн. долл
805,4
891,1
792,4
651,8
637,9
Њисса дар њаљми умумии мол, %
19,9
20,7
23,1
21,5
23,0
Содирот- њамагї млн. долл.
54,9
43,1
42,3
32,8
31,5
Њисса дар њаљми содироти мол, %
5,8
4,4
4,7
3,6
2,6
Сарчашма: Фаъолияти иќтисодиёти берунии Љумњурии Тољикистон Агентии омории назди
Президенти Љумњурии Тољикистон, 2018.- С.10
Њиссаи маводњои озуќаворї дар содироти молњо ќариб 2 баробар паст шудааст. Агар дар соли 2013
ин нишондињанда 5,8%-ро ташкил карда бошад, пас дар соли 2017 он ба 2,6% расидааст. Ин дар бораи
раќобатпазир набудани мањсулоти истењсоли ватанї дар бозори байналмилалї шањодат медињад.
Ќайд намудан лозим аст, ки сатњи худтаъминкунї бо мањсулотњои асосии озўќаворї њоло њам дар
дараљаи паст ќарор дорад.
Ҳамин тавр, барои таъмини ањолї бо озуќаворї дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз ҳама бояд ба
омилҳои интенсивии рушди соҳаи кишоварзӣ такя кардан лозим меояд. Аз ҳисоби афзоиши интенсивии
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар оянда заминаи мусоид барои васеъ намудани шумораи корхонаҳои
коркард, нигоҳдорӣ ва дастрас намудани истеъмолкунандагон ба маҳсулоти кишоварзӣ , яъне рушд
фароҳам хоҳад гашт. Мо бояд дар хотир дорем, ки омилҳои афзалиятноки рушди бахши аграрї бояд
омилҳои интенсивии рушди иқтисодиро баназар гирем, чунки дар Љумњурии Тољикистон захираҳои
рушди экстенсивии ин соҳа сахт маҳдуд аст.
АННОТАЦИЯ
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ПИТАНИЯМИ В
ТАДЖИКИСТАНЕ
В статье анализировано продовольственное само обеспечение как, одна из главных направлении
экономическое политика государства. Приведены статистические данные обеспечения населения
натуральными продуктами питания по сравнению с потребительскими норма питания других государств.
ANNOTATION
SELF-PROVISION OF FOOD FOR THE POPULATION OF TAJIKISTAN
The article analyzes the food self-provision as the main directions of the state economic policy. The statistical
data of providing the population with natural products nutrition and confirmation of the physiological consumption
standards are compared with consumption of food standards of other states.
Keywords: consumer basket, food security, physiological norms, food products, food security.

