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Қудратпазирї ва эътибори алоќањои берунии Ҷумњурии Тољикистон аз рўйи нерўи хосси иќтисодӣ, ки њанўз
дар давраи ИЉШС ташаккул ёфта буд, муайян карда мешавад, ки асоси объективии онро ресурсњои табиї, мењнатї,
сўзишворию энергетикї, сармоягузорӣ, ашё ва потенсиали мављудаи соњањои саноат ва хољагии ќишлоќ ташкил
медињад.
Тахлил ва тадќиќи омилҳои сатњи ташаккули соњањои истењсолоти моддию ѓайри моддӣ, сатњ ва дараљаи
умумии куввањои истењсолкунанда, маљмуи мањсулоти дохилї, даромади миллӣ, зисту зиндагонии оммаи
меҳнаткашон, њолат ва вазъи њозираи рушди ноҳияву вилоятњо, тандозаи неъматњои ба «сабати истеъмолї»
гузошта шаванда ва дигар нишондињандањои иќтисодию иљтимоӣ аз гувоњи он аст, ки Тољикистон то кунун
дар ќатори мамллакатњои љањони саввум - сустараќкикарда, яъне мамллакатњои рӯ ба инкишоф дохил мебошад.
Ислоњоти робитањои берунии давлат њамчун воситаи њамоњангсозии сиёсати иќтисодии дохилї ва берунии
давлат дар асоси бартараф кардани камбудию нуќсонњои дохилї - бўњрони иќтисодї, пастравии иќтисод,
беќурбшавии, камбизоати, бекорӣ, саноатикунонї, электроэнергетика ва ѓайра сурат гирад.
Баробари ин бояд иброз дошт, ки Иќтисодиёти Тољикистон, њамчун мањсули комплекси умумиттифоќии хољагии
халњ ба худ замина ва манбањои зиёдеро мерос гирифтааст, ки онњо имкон медињанд Љумњурии Тољикистон ба зудди
ин камбудињоро бартараф намуда, ба ќатори дигар мамллакатњои Иттињоди давлатњои мустаќил, ба љараёни
пуртуѓёни анбўњи робитањои хориљӣ ворид гардида аст. Дар адабиёти њозираи иќтисодӣ ба сифати ин омилҳо
инҳо зикр карда мешаванд:25
• мављуд будани шароити мусоидтарини манбањои табии ва иқлимї имконият медињад, ки ташкил ва
густариши самараноки соҳаи кишоварзї, комплекси саноатию кишоварзї ва дигар шаклњои њозираи
хољагињои хољагии ќишлоќ (фермерї, хољагињои дењќонӣ, иљоравї, сањомї) – ба роњ монда шавад;
• мављуд будани захираҳои гидроэнергетики ва обӣ. Аз ин нуќтаи назар Тољикистон дар байни давлатњои
Иттињоди давлатҳои мустаќил. Пас аз Руссия дар љои дуюм ќарор дорад;
• мављуд будани захираҳои зиёди ашё, минералҳо, ки имконияти бунёд кардани соҳаҳои нави
металлургия, ранга, химия, соњањои коркардабарои ва ѓайраро таъмин мекунад;
• мављуд будани имконият барои ташкил ва густариши минтақаҳои озоди иқтисодӣ, бунёди корхонаҳои
муштарак, туризм, алпинизм, спорт ва ѓайра;
• мавҷуд будани захираҳои арзони қувваи коргарӣ, ки имкон медиҳад дар ҳамљоягӣ дар истифодаи
захираҳои табиї, энергетикї, меҳнатӣ, ашёӣ сатҳ ва дараљаи баланди ташкил ва тарақкии соҳаҳои
меҳнатталаб баланд бардошта шавад.
Бояд дар назар дошт, ки гузариш ба иќтисоди бозори ки кунун Тољикистон њадафи асосии худ қарор додааст,
давраи дуру дарози аз навсозию аз нав кунї, аз навтаљҳизонӣ ва таљдиди хаёти иқтисодӣ ва иљтимоии давлатро
дар бар мегирад. Аз ин нуќтаи назар муносибатҳои робитаҳои берунии мамллакат низ вобаста ба ҳаллу фасли ин
вазифа ва мақсад, ҳархела, дар ҳар як марҳалаи ташаккул, ќарор дорад.
Азбаски фаъолияти берунии иќтисодии Тољикистон дар ибтидои ташаккул воќеъ мебошад, аз ин љиҳат он аз аввал
дар асоси принсипҳои манфиати дутарафа, баробарї, дастгирї, ҳурмати мустақилият ва ғайра ташкил ёфта,
инкишоф меёбад.
Барои ба ин максад расидан ва ҳаллу фасл намудани масъалањои умдаи иќтисоди миллї - аз ҳолати касодӣ
баровардани иќтисодиёт, паст кардани дараљаи таваррум, ба эътидол даровардани фаъолияти корхонаҳои
саноатӣ ва ғайра наќш ва макоми њамгироии иќтисодии байни давлатҳо, алалхусус ҳамгирои байни Иттиҳоди
Давлатҳои Мустақил, љумҳуриҳои Осиёи Марказї ва минтаќаҳои дигари Осиёву Европа, Америкаю Африка
калон мебошад26.
Дар амалӣ гаштани робитањои берунии иқтисодӣ омӯхтани таљрибаи ҳамгироии дигар минтаќаҳо
алалхусус: ҳамгироии иќтисоди давлатҳои Европа, Америкаи Лотинӣ, Америкаи Шимолӣ, Иттиҳоди
Давлатҳои Араб мамоликњои Шарќ, Шарќи Дур, Минтаќаи уќёнуси Ором ва ѓайра ахамиятњои калон дорад.
Барои ба ин максад ноил гаштан бояд, ба қадри имкон, чунин шароитҳо вуљуд дошта бошанд:
• таъмин кардани дараљаи баланди рақобатпазирии корхонаҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тољикистон то
ширкатҳои фавќулќудрати хориљӣ ё худ филиалҳои онҳо, ки дар мамлакат бунёд карда мешаванд:
• ҳамаљониба истифода карда тавонистани нерӯ ва кудрати истеҳсолӣ, техникї, технологї ва иттилоотии
ширкатҳои хориљї, омодасозии молҳои содироти ва имкониятҳои сармоягузории хориљӣ;
• барќарор намудани таносуби мусоидтарини (оқилона, самарабахши) байни воридот ва содироти молҳо, яъне
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баланси пардохти содирот ва воридоти байналхалќӣ;
• бунёд ва инкишоф додани муносибатҳои асъори байналхалќї, бозори асъор ба мақсади минбаъд такмил
ва густариш ёфтани алоқаҳои берунии иқтисодї;
• таъмин кардани шароит барои озодона дарёб намудани ќарзҳои хориљии субъектҳои
молтаъминкунанда ва сармоягузор ба мақсади амалӣ гардонидани, пулгузарониҳо, алалхусус, дивидент ва
даромаду фоидаҳо;
• истиқрори воситаҳои асъорӣ дар асоси ҳисобу китоби байналхалқии пардохтҳои балансй;
• ҳарчи бештар гузаронии ҳисобу китобҳои байналхалќи дар асоси техникаю технология, иттилоот ва
ҳисоббаробаркуниҳои электронӣ, кортҳои электронї ва ғайра:
• ботадриљ аниқ гардонидани робитаҳои берунии иқтисодї Тољикистон бо дигар ташкилоту корхонаҳои
байналхалқии асъор ва ширкатҳои холдингию суѓурта олигархияи молиявї ва ѓайра.
Амалї гаштани ин ќабил омилҳо ва шароитњо, ногузир ба ботадриљ гузаронидани ислоҳотҳои фоъолияти
берунии иктисодӣ ва такмилу рушду нумуъи механизми алоқаҳои берунии иќтисодӣ алоќаманд мебошад.
Робитањои берунии иќтисодї пайваста ба протсеси ва инкишофи бозори дохилии њар як давлат таъсир
расонда, дараља ва њолати пешрафти иќтисодиёт, вазъу њолати пешрафт раќобатпазирии он дар низоми хољагии
љањонӣ ва дараљаи пешрафти иљтимоию иќтисодї, хусусан -баланд гардидани дараљаи некўањволии ањолиро
муайян мекунад.
Бо воситаи робитањои берунии иқтисодї, хусусан бозори савдои хориљӣ муносибатҳои бозори
умумиљаҳонї, тарзу услуби хонадорию хољагидорӣ, донишу маҳорат, натиљаи кашфиётҳову тадқиқотҳои
халқҳои љаҳон ба муносибатҳои дохилї, яъне миллї пайваст гардида, ҳамаљониба онҳоро ғанӣ мегардонанд ва
имкон медиҳанд, ки иқтисоди миллӣ то ба сатҳ ва дараљаи комили он сабзида (расида) гирад27.
Барои ба ин мақсад расидани Ҷумҳурии Тољикистон ки кунун дар марҳалаи «дарҳои кушод»-и
иқтисодиёт ва гузариш ба иќтисодї бозори ќарор дорад, ҳамаљониба густариш ва устуворгардонии
муносибатҳои берунии хориљӣ зарур мебошад. Охирон, имкон медиҳад,ки принсипҳои муносибатҳои
байналмиллалии бозорӣ, хољагидории љаҳонӣ, тарзу услуби тарҳрезию идораи иқтисодиёт, хонадорию
хољагидорӣ, ташкили соҳибкорию корчаллонӣ ва натиљаи меҳнати интеллектуалии халқҳои љаҳон ба
иқтисодиёти миллӣ ворид шавад ва фазои истиқлолияти иқтисодӣ ва сиёсии Тољикистон минбаъд густариш ёбад.
Бозори дохилӣ «Зарфест» ки дар он маҳсули алоќаҳои берунии хориљӣ андӯхта шуда аз камию пурии он камбуд
ё худ барзиёдатии иқтисод муайян карда мешавад
Ташаккулёбии фаъолияти иќтисодии хориљии Чумњурии Тољикистон дар бисёр ҳолат ба вазъи сиёсии дохили
дар мамлакат вобаста буд. Асоси ҳуқуқии гузаронидани фаъолияти иктисодии хориљї ба системаи иќтисоди
љањонї Ќонун «Дар бораи фаъолияти иќтисодии хориљї Љумҳурии Тољикистон», ки 27 декабри соли 1993 имзо
шудааст, ташкил мекунад.
Сиёсати иќтисодии хориљии Тољикистон барои устуворнамоии вазъи иќтисодии мамлакат ва њал кардани
масъалаи шуғли пурраи аҳолї бо воситаи афзун карданн тиљоратї хориљӣ ва ворид шудан ба робитањои хољагии
љањони нигаронида ва танҳо дар соли 2018 –ум 150 ҳазор ҷои кори нав таҳсис дода шуда аст.
Ба ин маќсад дар Тољикистон љараённ фаъолияти тиљорати бурунмарзи бо нигоҳдории чорањои ҳимояи
истехсолкунандаи ватанӣ бо роҳи дар тиљорати хориљи истифода кардани чорањои танзимкунии тарифӣ ва
ѓайритарифї гузаронида шуда истодааст.
АННОТАЦИЯ
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ВНЕШЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН:СОСТОЯНИЕ, ОСОБЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Данная статья затрагивает вопросы торгово-экономических отношений с теми странами, с которым наша
Республика имеет всесторонние связи.
В статье приведены пути решения торгово-экономических связей, путем обеспечения всех условий для ведения
бизнеса и партнерских отношений между субъектами хозяйствования, как внутри страны, так и за её пределами.
В статье указаны методы ведения бизнеса и других торгово-экономических взаимодействий со всеми
партнерами, независимо от форм собственности.
Статья затрагивает технико-экономический потенциал Республики почти по всем направлениям; в. т.ч: сферы
бизнеса, туризма, национального промысла, традициї и обычай таджикского народа в его многовековой
истории:
Ключевые слова: бизнесс, традиции, обычаи, промысел; взаимодействия, партнёрство.
АNNOTATION
WAYS TO IMPROVE THE MECHANISM OF EXTERNAL ECONOMIC COMMUNICATION TO THE REPUBLIC OF
TAJIKISTAN: STATE, PECULIARITY AND PROSPECTS
This article deals with issues of trade and economic relations with those countries with which our Republic has
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comprehensive links.
The article presents ways to solve trade and economic relations, providing all conditions for doing business
and partnerships between business entities both within the country and abroad.
The article describes the methods of doing business and other trade and economic interactions with all partners,
regardless of ownership.
The article touches upon the technical and economic potential of the Republic in almost all areas; at. t.ch: sphere
of business,tourism, national crafts, traditions and customs of the Tajik people in its centuries-old history:
Keywords: business; traditions, customs, craft; interaction, partnership.

