УДК:658.152
БАЊОДИЊИИ ИЌТИСОДЇ ВА САМАРАНОКИИ ФОНДЊОИ АСОСИИ
ИСТЕЊСОЛЇ ДАР КИШОВАРЗЇ
Каримова У. Р.-ассистенти кафедраи молия ва ќарз дар КАС
Калимањои калидї: Фондњои асосии истењсолї, кишоварзї, самаранокї,
бањодињї, ислоњоти аграрї ва ѓайра.
Фондњои асосии истењсолї ќисми муњимтарини иќтидори истењсолии
корхонањои кишоварзї мебошад. Миќдор, таркиб, њолати техникї ва сатњи
истифодаи фондњои асосии истењсолї омили муњимтарини рушди иќтисодї ва
вазъи молиявии корхонањои кишоварзї мебошанд.
Барои афзоиши бештар самараноки њаљми истењсолот мунтазам такмил
додани сохторњои фондњои асосии истењсолї зарур аст. Дар ин маврид суръати
афзоиши њаљми фондњои асосї бояд аз суръати афзоиши њаљми мањсулот пасттар
бошад. Аз ин хулоса бармеояд, ки навсозї ва васеъкунии фондњо аз њисоби
техникаи хеле сермањсули кишоварзї ва паст кардани арзиши аслии мањсулот ба
миѐн меояд.
Дар шароити ислоҳоти аграрӣ хусусиятҳои ташаккул ва истифодаи воситаҳои
асосӣ бо се омили асосӣ муайян карда мешаванд:
 якбора гаронтар шудани арзиши захирањои истеҳсолӣ ва техникӣ;
 бадшавии вазъи молиявии корхонаҳои кишоварзӣ;
 ба таври назаррас коҳиш ѐфтани дастгирии давлатии соҳаи кишоварзӣ.
Дар чунин шароит, истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ, ки норасоии
маблағҳои худро аз сар мегузаронанд, наметавонанд саривақт ва дар ҳаҷми зарурӣ
фондҳои асосиро навсозӣ мукамал намоянд, ки ин боиси коҳиш ва фарсудашавии онҳо
мегардад.
Ҳалли ин масъалаҳо муносибати илман асоснокро нисбати арзѐбии самаранокии
ташаккул ва такрористеҳсоли фондҳои асосии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ
талаб мекунад.
Баланд бардоштани самаранокии иќтидори воситаҳои асосии истеҳсолоти
кишоварзӣ асосан тавассути такрористењсоли мақсаднок ва истифодаи оқилонаи
заминаи моддию техникии соҳаи кишоварзӣ, мутамарказгардонии сармоягузорӣ дар
соҳаҳои афзалиятнок метавонад ба даст оварда шавад, ки азхудкунии, ба саривақт
таъмин намудани тағйиротњои оқилонаи сохторї дар таркиби иқтидори истеҳсолӣ ба
афзоиши ҳаҷми истеҳсолот бо дарназардошти сарфаи захираҳо, беҳтар намудани
шароити мењнат ва рафъи ифлосшавии муњити атроф метавонад имконият дињад.
Дурнамои такрористењсоли фондњои асосӣ дар бахши аграрии ҷумҳурӣ бо
назардошти натиҷаҳои молиявии фаъолияти корхонаҳои кишоварзӣ, манфиатҳои
иҷтимоии кормандони онҳо, талаботҳои фарҳанги зироаткорӣ ва экология муайян карда
шуда, ба принсипҳои зерин асос ѐфтаанд:
 алоқамандии ҳаҷми фондҳои асосӣ бо ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ
бо шароити нигоҳдорӣ, њамлу наќл ва коркарди аввалия;
 таъмини ивазкунии саривақтии (меъѐрии) воситаҳои асосӣ аз ҷиҳати
ҷисмонӣ
ва маънавӣ кӯҳнашуда бо нав;
 бањисобгирии зарурати афзоиши иќтидори дигар захираҳо, яъне
захирањои меҳнатї, замин, биологӣ ва ғайра;
 баланд бардоштани самаранокии истифодаи фондњои амалкунанда бо
роњи татбиқи технологияҳои захирасарфакунанда ва дигар дастовардҳои

пешрафти илмию техникӣ (ПИТ).
Интихоби ин ѐ он усул бо дараҷаи тафсилоти ҳисобҳо, мавҷудияти маълумоти
зарурии ибтидоӣ муайян карда шуд. Аз ҷумла, усули меъѐрӣ - тавозунӣ барои муайян
кардани эҳтиѐҷот ба техникаи кишоварзӣ, усулҳои баҳисобгирии объектҳо барои
муайян кардани ҳаҷми сармоягузорӣ ба воситаҳои асосии хоҷагиҳо ва таҳлили омилҳо
ва усули арзѐбии санљишї барои муайян кардани самтҳои афзалиятноки сармоягузорӣ
истифода шуданд.
Дар кори мазкур равишҳои методологӣ барои муайян кардани талабот ба
техникаи кишоварзӣ, ки муаллиф тавсиф кардаанд, истифода шуда буданд.
Талаботи калонтарин ба техникаи кишоварзӣ дар сатҳи вилоятҳои ҷумҳурӣ дар
асоси меъѐрҳо ба воситањои механиконӣ дар соҳаи истифодаи мошинҳо ва
нишондиҳандаҳои дурнамои рушди истеҳсолоти кишоварзӣ муайян карда шудааст.
Истеҳсолоти ғалладонагӣ дар ҷумҳурӣ дар минтақаҳои Вахш ва Кӯлоб љалб
карда шудааст. Зарурати меъѐрии техникаи кишоварзӣ дар соли 2017 дар маҷмӯъ
ҷумҳурӣ ва вилоятҳо дар ҷадвали 1 нишон дода шудааст.
Дар асоси таъминнокии молиявӣ ва захиравии хоҷагиҳо, талаботи ба ҳисоб
гирифташудаи техникаи кишоварзӣ вобаста ба намуди техника 80,0 – 85,0% - и
меъѐрро ташкил медиҳад.
Љадвали 1 - Талаботи меъѐрї ба техникаи кишоварзї барои соли 2017, адад
Номгўй
Тракторњои ҳама тамғаҳо, њамагї
Аз љумла:
заминронї
њамакора
Комбайнњои ѓалладарав
Тракторхои боркаш
Тракторњои дарав
Комбайнњои хошокдаравї, аз
љумла силосѓундорї
Мошинњои пахтачинї
Тухмпошаки ѓалладона
Сипори хокгардон
Тракторњои заминнармкунак
Хўшачинакњо
Мошини картошкашинонак
Мошини картошкачинак

Аз љумла дар вилоятњо
Хатлон
Суѓд
9787
13846

Њамагї дар
љумњурї
28656

ВМКБ
404

10907
7006
2226
16583
740

154
257
43
234
13

3725
6223
750
5664
193

5270
8804
1008
8012
193

1751
2926
471
2663
341

569

4

289

196

76

2850
2220
9458
4266
1310
625
786

83
43
133
34
9
42
53

812
748
3230
1255
140
216
272

1800
1005
4570
2101
441
105
132

77
470
1519
207
247
195
246

НТЉ
4602

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумоти Раѐсати Тоҷикагролизинг, 2017
Ҳангоми муайян кардани талабот ба техникаи кишоварзӣ бояд ба назар гирифта
шавад, ки хариди мошини гаронбаҳо мувофиќи маќсад аст, агар:
 бартариҳои намоѐн ва назаррасро аз нуќтаи назари иҷрои саривақтии кор,
сифати он ва осонии меҳнати вазнин таъмин намояд;
 дар муқоиса бо намудҳои мошинҳои дар хоҷагӣ мавҷудбуда сермањсултар
бошад ва пардохти маблаѓњои харљшударо барои хариди он таъмин намояд, ҷадвали 2.
Усули меъѐрӣ ба истифодаи талаботи меъѐрӣ мутобиќ ба шаклу андозаҳои
воситањои асосии техникї асос ѐфтааст. Ҳамин тавр, мошину дастгоҳҳои самараноки
дар истеҳсол санҷидашуда қабул карда шуданд.
Усули меъѐрӣ дар асоси содда, дақиқии кофӣ ва харољоти ками меҳнат ҳангоми
ҳисобкунӣ интихоб карда шуд. Мањз њамин бо бењтарин роњ ҳангоми ҳисоб кардани
талаботи меъѐрї дар техникӣ дар сатҳи ноҳия, вилоят ва кишвар дар маҷмӯъ беҳтарин
мебошад. Барои ҳисоб кардани талаботҳои меъѐрӣ дар техника барои хоҷагиҳои
алоњида, сохтани ҷадвали боркунии техника зарур аст.
Иҷрои ҳисобҳои талабот дар техника бо истифода аз коэффитсиентҳои шартӣ ба

мо имкон медиҳад, ки сатҳи мављудаи таъминоти хоҷагиҳо бо мошинҳои зарурӣ арзѐбӣ
карда шавад ва муҳимтар аз ҳама, талаботи меъѐрї ва шумораи техникаи шаклу
андозаҳои гуногун, ки бояд барои таъмини оптималии техникии татбиқи тамоми
технологияҳои пешрафта ва барои истифодаи минбаъда истифодашуда ва ба нақша
гирифташуда муайян карда шаванд, бояд ба назар гирифт.
Љадвали 2 - Талаботи њисобї оид ба техникаи кишоварзї барои соли 2019, адад
Номгўй
Тракторњои ҳама тамғаҳо, њамагї
Аз љумла:
Заминронї
Њамакора
Комбайнњои ѓалладарав
Тракторхои боркаш
Тракторњои дарав
Комбайнњои хошокдаравї, аз
љумла силосѓундорї
Мошинњои пахтачинї
Тухмпошаки ѓалладона
Сипори хокгардон
Тракторњои заминнармкунак
Хўшачинакњо
Мошини картошкашинонак
Мошини картошкачинак

Аз љумла дар вилоятњо
Хатлон
Суѓд
7830
11077

Њамагї дар
љумњурї
22925

ВМКБ
323

8726
5605
1892
13266
592

123
206
37
187
10

2980
4978
638
4531
154

4216
7043
857
6410
154

1401
2341
400
2130
273

484

3

246

167

65

2423
1887
7566
3413
1114
531
668

71
37
106
27
8
36
45

690
636
2584
1004
119
184
231

1530
854
3656
1681
375
89
112

65
400
1215
166
210
166
209

НТЉ
3682

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф аз рӯи маълумоти Раѐсати Тоҷикагролизинг, с 2017
Барқарор кардани истеҳсоли мањсулоти чорводорӣ дар заминаи кӯҳнашудаи
техникӣ ва технологӣ ғайриимкон аст, ки аз рӯи нишондодҳои худ аз ин гуна истењсолот
дар кишварҳои гуногун аз рӯи мењнатталабї 15-20 маротиба, нерўѓунљоиш 2,5-3,5 ва
хароҷоти хӯроки чорво 2,5-3,0 ва мањсулнокӣ 2-4 маротиба ақиб мемонанд.
Њамин тариќ, сиѐсати сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ бояд ба вазифаҳои
навсозии иқтидори истеҳсолӣ, баланд бардоштани самаранокии истифодаи он дар
заминаи татбиқи амалии дастовардҳои пешрафти илмию техникӣ, азхудкунии
технологияҳои захирасарфакунанда, модернизатсия ва таҷдиди истеҳсолот тобеъ карда
шавад. Базаи моддию техникиро дар сатҳи нави техникӣ ва технологӣ мувофиқи мақсад
аст.
Барои ин, чунин сармоягузориро ҳамчун соҳаҳои афзалиятнок баррасӣ кардан
зарураст:

ба рушди заминаи моддию техникии растанипарварӣ бо роҳи навсозї ва
бењтар намудани сохтори парки мошину тракторҳо, хариди техника ва таҷҳизоти
баландсифати махсусгардонидашуда (омехтаи коркарди хок ва агрегатҳои кишт,
комбайнҳо дар якҷоягӣ бо резакунакњо ва ғайра), инчунин нуриҳои минералӣ,
воситаҳои ҳифзи растанӣ ва маҷмӯи мошинҳо барои истифодаи самарабахши онҳо;
 ба азнавтаҷҳизонии техникии пойгоҳи мављудаи коркарди пас аз
ҳосилѓундории ѓалла ва тухмӣ бо истифода аз таҷҳизоти сермањсул, инчунин
газикунонии комплексҳои амалкунандаи хушккунї;
 ба таљдид ва муҷаҳҳазгардонии фермањо ва комплексҳои чорводорї, бахусус
самти шир, бо бозсозии ҳамаҷонибаи заминаи моддӣ, муњандисию техникӣ мутобиќи
технологияҳои пешрафтаи истеҳсоли маҳсулоти чорводорӣ;
 барои хариди техникаи хошокдаравї, мошинҳо ва таҷҳизот барои тайѐр, омода
ва тақсимоти хӯроки чорво, инчунин истифодаи васеи технологияҳои каммасрафи
омодасозии ему хошоки омехта (комбикорм) бевосита дар хоҷагиҳо бо истифодаи
маҷмӯи агрегатњои универсалии ему хошоки омехта (комбикорм);

 ба рушди пойгоҳи моддию техникии тухмипарварӣ ва чорводории зотї;
 ба барқарорсозї, дастгирї ва нигоҳдории ҳосилхезии захирањои замини дар
соҳаи кишоварзӣ истифодашаванда.
Дар шароити маҳдудияти захираҳои мављуда, фарќ кунондани тадбирҳои сиѐсати
сармоягузорӣ аз рӯи шакли корхонаҳо, бо назардошти сатҳи њолати молиявӣ ва
иқтисодии онҳо ва шаклњои ҳудудҳои деҳот зарур аст. Барои корхонаҳои фаъоли
кишоварзї гузаронидани сиѐсати фаъоли сармоягузорї бо тамаркузи сармоягузорӣ ба
навоварињои пурсамар (технологияҳои сарфаи захираҳо, шаклҳои нави ташкили
истењсолот ва идоракунї, наќшаҳои нави фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда ва ғайра)
бо ташкили минбаъдаи тавсеаи оммавии инноватсияњои фоидаовар ба ҳама корхонаҳо
ва њудудњои деҳоти љумњурї мувофиќи маќсад мебошад.
Барои он ноњияҳое, ки дар он иқтидори истеҳсолии корхонаҳои кишоварзӣ
амалан вайрон гардидааст, дастгирии давлатии инфрасохтори мавҷудаи иҷтимоию
маишии њудудњои деҳот, рушди ХШЁ (хољагињои шахсии ѐрирасон) ва хоҷагиҳои
деҳқонӣ, шаклҳои гуногуни кооператсия ва ғайра зарур аст.
Аз сабаби
њ љ
ї мавҷуд набудани захираҳои хусусии молиявї дар
корхонаҳои кишоварзӣ, фароҳам овардани шароит барои зиѐд кардани сармоягузорӣ
ва ҷалби онҳо ба соҳаи кишоварзӣ яке аз мушкилот, бахусус имкониятҳои молиявии
корхонаҳо мебошад, ки ҳалли худро талаб мекунад.
Роҳҳои асосии ҳавасмандгардонии љалби сармоягузорӣ барои татбиқи лоиҳаҳои
ояндадори технологӣ - ин фароҳам овардани фазои мусоиди сармоягузорӣ дар
комплекси агросаноатї, таъмини сарбории андоз бо кӯмаки қарзи сармоягузории андоз,
имтиѐзҳои андоз, суғуртаи лоиҳањо, пешнињоди кафолати (замонати) мақомоти давлатӣ
ва ғайра мебошанд.
Таќвияти дастгирии мақсадноки давлатии лоиҳаҳои сердаромади аграрии
сармоягузорї дар асоси инноватсияи техникию технологӣ, инчунин рушди амалиѐти
лизингӣ дар шароити барои истеҳсолкунандагони кишоварзӣ қобили қабул бо роҳи
афзоиши маблаѓљудокунї ба фонди лизингии минтақавӣ ва ҷойгиркунии фармоиши
давлатӣ дар истеҳсолот ва таҳвили техникаи кишоварзӣ тавассути фонди махсус ба
корхонаҳои саноатї имконият медиҳанд, ки фаъолияти сармоягузорӣ дар соҳаи
кишоварзӣ фаъол карда шавад.
Нишондиҳандаҳои самаранокии воситаҳои асосӣ барои рушди соҳаи кишоварзии
ҷумҳурӣ дар ҷадвали 3 оварда шудаанд.
Ҷадвали 3 - Самаранокии истифодаи воситаҳои асосии истењсолот
дар соҳаи кишоварзии ҷумҳурӣ
Нишондиҳандаҳо

Солњо

с 2017 бо %

2015

2016

2017

нисбати с 2015

Фондтаъминкунї, њаз. сомонї/ га

48,4

51,8

77,3

159,7

Фондомусаллањшавї, њаз. сомонї/нафар

33,2

35,8

52,4

157,8

Боздењи фондњо, сомонї

0,30

0,35

0,56

186,7

Фондѓунљоиш, сомонї

3,31

2,84

1,78

53,8

Даромаднокии фондњо, сомонї

0,17

10,1

1,12

6,6 маротиба

84

5214

910

10,8 маротиба

0,17

10,1

1,12

Фоида аз фурўши мањсулот њаз. сомонї
Сатњи даромаднокї, %

Манбаъ: Ҳисоби муаллиф
Фондтаъминкунї 59,7%, фондмусаллањшавии коргарон - 57,8% меафзояд. Ин ба
афзоиши мањсулнокии меҳнат мусоидат хоњад кард. Сабабҳои асосии ақиб мондани
суръати афзоиши мањсулнокии меҳнат аз фондмусаллањкунии коргарон инњо мебошанд:

сатҳи пасти амнияти таъминоти техникии истењсолоти кишоварзӣ;


мавҷудияти миқдори назарраси фондҳои асосии фарсудашуда, ки
ивазкунии босуръатро талаб мекунанд;

якбора ќимматтар шудани арзиши воситањои истењсолот, комилан
номутобиќ бењтар шудани параметрњои техникї - иќтисодии мошинњо, таљњизот,
дигар воситањои истењсолот бо сабаби афзоиши нархи техникаи кишоварзї,
нокифоягии нишондињандањои техникию иќтисодии мошинолот, таљњизот ва
дигар воситањои истењсолот, бо сабаби афзоиши нархи техникаи кишоварзї;

мањсулнокии пасти техникаи кишоварзии аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва маънавӣ
кӯҳнашуда, ки барои барқарорсозии коршоямии онҳо хароҷоти зиѐдро талаб
мекунад.
Бо вуҷуди ин, ќайд кардан муҳим аст, ки афзоиши фондмусаллањшавии
коргарон на танҳо ба баланд шудани мањсулнокии меҳнат, балки ба сабуксозии
он мусоидат мекунад.
Суръати афзоиши маљмўи мањсулоти умумї аз суръати афзоиши
сармоягузорињо ба сармояи асосї аз сабаби суръати муваќќатї ва инчунин бо
дарназардошти он, ки дар солњои наздик, дар ибтидо, бояд талафоти парки
мошину трактор ва дигар воситањои асосиро аз њисоби ќарздињии такрористењсоли
фондњо дар тӯли солҳои ислоҳот бояд ќисман љуброн карда шаванд, аќиб хоњад
монд. Аммо, сатҳи рушди техникӣ ва технологии истеҳсолот ба таври назаррас
баланд хоҳад шуд.
Ин ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ имкон медиҳад, ки дар
оянда ҷараѐни такрористењсоли фондҳои асосӣ бо роҳи муқаррар кардани
динамикаи афзоиши воситаҳои асосӣ дар шакли табиӣ дар таносуби муайян бо
ҳаҷми истеҳсолот, фондмусаллањшавии меҳнат, мањсулнокии он ва ғайра мўътадил
гардонида шавад.
Номувофиќатии афзоиши мањсулнокии меҳнат ва фондмусаллањкунии
истеҳсолоти кишоварзӣ самаранокии истифодаи воситаҳои асосиро коҳиш медиҳад.
Ҳамин тариқ, интихоби самтҳои самарабахши сармоягузории асосӣ зарурати
сармоягузориро ба рушди истеҳсолоти кишоварзӣ кам мекунад, таҷҳизонидани
техникии хоҷагиҳоро бењтар месозад, таҷдиди техникӣ ва технологии соҳаро тибқи
талаботи муосири агротехникӣ ва татбиќи технологияҳои пешрафта, навсозии парки
мошину тракторҳо ва баланд бардоштани таъминот бо фондњои асосии истењсолї то 80,0
– 85,0% -и сатҳи меъѐрӣ.
Ин ба таъмини истеҳсоли кафолатноки маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ, коњиш
додани арзиши аслии он ва баланд бардоштани рақобатпазирии соҳа имконият медињад.
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АННОТАЦИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
В данной статье речь идѐт о сельскохозяйственных производителях, решение
этих проблем обеспечивает научно обоснованный подход к оценке эффективности
формирования
и воспроизводства основных фондов сельскохозяйственных
производителей и повышения эффективности использования основных фондов
сельскохозяйственного производства. Необходимая информация предоставляется, в
основном, за счет целенаправленного воспроизводства и рационального использования
материально-технической базы аграрного сектора.
Ключевые слова: основные средства, производство, сельское хозяйство,
эффективность, оценка и др.АННОТАТСИЯ
БАЊОДИЊИИ ИЌТИСОДЇ ВА САМАРАНОКИИ ФОНДЊОИ АСОСИИ
ИСТЕЊСОЛЇ ДАР КИШОВАРЗЇ
Дар маколаи мазкур оид ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ,
халли ин масъалаҳо муносибати илман асоснокро нисбати арзѐбии самаранокии
ташаккул ва такрористеҳсоли фондҳои асосии молистеҳсолкунандагони кишоварзӣ
ва баланд бардоштани самаранокии воситаҳои асосии истеҳсолоти кишоварзӣ
асосан тавассути такрористењсоли мақсаднок ва истифодаи оқилонаи заминаи
моддию техникии соҳаи кишоварзӣ маълумотњои зарури оварда шудааст.
Калимањои калидї: фондњои асосии истењсолї, кишоварзї, самаранокї, бањодињї
ва ѓайра.
ANNOTATION
ECONOMIC EVALUATION AND EFFICIENCY OF BASIC PRODUCTION FUNDS IN
AGRICULTURE
In this article mentioned the agricultural producers, the solution to these problems
provides a scientifically based approach to assessing the effectiveness of the formation and
reproduction of fixed assets of agricultural producers and improving the efficiency of using
fixed assets of agricultural production, the necessary information is provided mainly
through targeted reproduction and rational use of material and technical base оf agricultural
sector.
Key words: Fixed assets of production, agriculture, efficiency, valuation, etc.

