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Натиҷаҳои таҳлили вазъи иқтисодии имрӯзаро, ки дар соҳаи кишоварзӣ ба вуљуд
омадааст, баррасї намуда, ба хулосае омадан мумкин аст, ки дар Тоҷикистон ҳоло амсила
(модел)‟и танзими давлатиро такмил додан зарур аст, ки он ба рушд ва таҳкими бозори
ягонаи озуқаворӣ дар кишвар нигаронида шуда, истеҳсолкунандагони ватании мањсулоти
кишоварзиро дастгирӣ карда тавонад ва манфиатҳои иқтисодии онҳоро ҳимоя кунад. Дар
доираи амсилаи мазкур яке аз самтҳои асосӣ, ба назари мо, ин коркарди муносибатҳои
нав, принсипиалӣ ва возеҳи сиѐсати молиявию қарзӣ дар соҳаи кишоварзӣ мебошад, ки ба
қонунҳои бозор ва рақобат бештар мувофиқат мекунанд. Қариб дар ҳамаи кишварҳое, ки
иқтисодиѐти пешрафта доранд, низоми махсуси маблағгузорӣ ва қарздињї мавҷуд аст, ки
бо назардошти хусусиятҳои истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ дар шароити бозорї таҳия
карда шудааст [1].
Дастгирии давлатии молистеҳсолкунандагон дар шакли дотатсия ва
ҷубронпулињо аз ҳисоби маблаѓњои буҷети давлатӣ, буҷетҳои минтақавӣ ва буҷетҳои
маҳаллӣ метавонад амалӣ карда шавад. Дотатсияњо ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти
кишоварзӣ барои ҷуброни хароҷоте пардохт карда мешавад, ки бо сабабҳои объективӣ,
тавассути нархи фурӯши маҳсулоти истеҳсолшуда пӯшонида намешавад. Дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон маблаѓњои буљавии барои рушди соњаи кишоварзї људо гардида дар љадвали
1 оварда шудааст.
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Таҳлили самтҳои муҳимтарини ҷудо кардани маблағ аз буҷети давлатӣ ба
комплекси агросаноатӣ барои арзѐбии зерин имкон медиҳад: механизми маблағгузорӣ
дар њоли њозир бесамар ва ба қарорҳои субъективӣ вобаста буда, маблағҳо номунтазам,
бо таъхир, дар ҳаҷми нопурра ва бе риояи тартиби муқарраршуда пардохт карда
мешаванд. Бо баробари ин, чї хеле, ки аз маълумоти љадвал бармеояд, ин маблаѓњо
ночиз мебошанд.
Бо мақсади беҳтар намудани дастгирии буҷетии молистеҳсолкунандагон
гузарондани амалњои зерин зарур аст:
- афзоиш ва мутамарказгардонии маблағҳо ба самтҳои аз љињати стратегӣ муҳим,
ба хусус ангезиш (ҳавасмандгардонї)-и фаъолияти он молистеҳсолкунандагоне, ки кори
устувор ва истифодаи самараноки маблағҳои ҷудошударо таъмин мекунанд;
- пардохти дотатсияњо ва ҷубронпулӣ аз њисоби барои як воҳиди маҳсулоти молї,
ки ин имкон медињад вазъи воқеии молиявии корхонаҳо муайян карда шуда, маблағҳои
буҷет оқилона истифода карда шаванд.
Мушкилоти иќтисодї бо он амиќтар мешавад, ки соњаи бо табиати худ
ѓайримонополї - кишоварзї хусусияти хеле зоњиршавандаи мавсимї дорад ва дар
њолати мављуд набудани ќарзњои дарозмуддат дар бозори ќарзњои кутоњмуддат
раќобатнопазир мешавад, њарчанд комплекси агросаноатї - яке аз соњањои аз њама
љолиби истењсолоти љамъиятї мебошад. Дар ин њолат њиссаи зиѐди хољагињои
беэътимод боќї мемонанд. Бе маблаѓгузории назаррас соњаи кишоварзии Тољикистон
аз шароити душвор баромада, самаранок ва раќобатпазир шуда наметавонад.
Воситаи муњими баланд бардоштани самарнокии истењсоли кишоварзї ин
сармоягузорї ба он мебошад. Дар давраи солњои аз 2010 то 2017 сармоягузорињо ба
сармояи асосии комплекси агросаноатї таќрибан дар њамон як сатњ ќарор дошт.
Тањлили коорелятсионї - регрессионии гузаронидашуда барои ошкор кардани
робитаи пешбинишавандаи байни нишондињандањои самаранокии иќтисодии
истењсолоти кишоварзї ва сармоягузорињо ба воситањои асосї имкон дод [1].
Ба сифати нишондињандаи натиҷавї (У) фоидаи фаъолияти корхонањои
кишоварзї ќабул карда шудааст. Ба сифати омилњои таѓйирѐбанда нишондињандањои
зерин гирифта шуданд: њаљми маблаѓњои худї, ки барои сармоягузорињо ба сармояи
асосї равона кардашаванда (Х1), арзиши воситањои љалбшаванда, ки барои
сармоягузорињо ба сармояи асосї равона кардашаванда (Х2), њаљми умумии мањсулоти
кишоварзї (Х3). Вобастагии натиљаи фаъолияти молиявию хољагидории корхонањои
кишоварзї бо омилњои дар боло зикршуда, дар динамика дар давоми 7 сол омўхта
шуданд. [1]
Алоќамандии байни омилњо ва функсия бо модели зерин ифода шудааст: У = 161,2 + 1.98 Х1 - 1,82 Х2 + 0.11 Х3
Коэффитсиенти коррелятсияи маљмўї (R), ки зичии аломатњои алоќамандиро
тавсиф медињад ба 0.96, омилњое, ки ба модел дохил карда шуданд, то 91% таѓйирѐбии
натиљањои холиси фаъолияти корхонањои кишоварзиро муайян мекунанд
Њисобњо нишон медињанд, ки њангоми афзоиши сармоягузорї ба сармояи асосии
комплекси агросаноатї аз њисоби манбаъњои маблаѓгузории худ ба 1 млн. сомонї,
натиҷањои холиси фаъолияти корхонањо ба 1.98 млн сомонї зиѐд хоњад шуд.
Њангоми афзоиши сармоягузорињо аз њисоби манбаъњои маблаѓгузории
љалбкардашуда ба маблаѓи 1 миллион сомонї, натиҷаи холиси корхонањои кишоварзї
ба 1,82 млн. сомонї коњиш меѐбад. Вобастагии зикршуда аз сармоягузорињои бесамари
захирањои ќарзї далолат мекунад.
Ба аќидаи мо, чунин вазъият ба он алоќаманд аст, ки дар айни замон корхонањои
кишоварзї танњо тањти гарави воситањои асосии аз љињати физикї ва маънавї
фарсудашуда ѐ њосили парваришшаванда аз бонкњо ќарз мегиранд. Дар натиҷа,
маблаѓи ќарзи гирифташаванда он ќадар бузург нест, ки ин дар навбати худ барои
навсозии воситањои истењсолот ва баланд бардоштани самаранокии истењсолоти
кишоварзї имкон намедињад.

Тасдиќоти мазкур, инчунин наќши муњими рушди гарави заминњои кишоварзиро
собит мекунад, ки ин ба фикри мо, на танњо барои самаранокии истифодабарии
маблаѓњои љалбшуда ба раванди истењсолот, балки барои аз нав таќсим намудани њуќуќи
истифодабарии замин аз заминистифодабарандагони бесамар ба заминистифодабарандагони самаранок мусоидат мекунад. Воќеан, дар бисѐр кишварњои ѓарбї,
натиҷањои баланди молиявии корхонањо аз њисоби захирањои пулакии љалбшуда ба
даст оварда мешаванд.
Соҳаи кишоварзӣ ба низоми махсуси қарздиҳӣ ниѐз дорад. Нақшаи ҷории механизми
молиявию қарзӣ дар комплекси агросаноатӣ дар расми 1 оварда шудааст. Тавре ки
мушоњида мешавад, якчанд варианти қарздиҳии имтиѐзнок: пулӣ ва молӣ, дарозмуддат
ва кӯтоҳмуддат мавҷуд аст.

Расми 1.-Нақшаи ҷории механизми молиявию қарзӣ дар комплекси агросаноатӣ
Қарздиҳии кўтоҳмуддати пулӣ аз ҳисоби фонди махсуси агрокомплексї (25% аз
меъѐри бањисобгирии Бонки миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон) ѐ аз воситањои бонкҳои
тиҷоратӣ бо кафолати буҷети дахлдор анҷом дода мешавад. Ба ақидаи мо, шартҳои
ҳатмӣ дар ин маврид бояд қатъитар кардани назорати истифодаи мақсадноки
захираҳои кредитӣ ва људокунии мустақими маблағҳо бевосита ба истеҳсолкунандагон
бидуни ҳеҷ гуна миѐнарав мебошанд.
Қарздиҳї тањти гарави маҳсулоти кишоварзӣ, њуќуќи истифодабарии замин њам
барои давлат (маблағҳо баробари захираҳои зудфурӯшӣ дода мешавад, яъне бозгашти
онҳо кафолат дода мешавад) ва њам барои истеҳсолкунандагони маҳсулоти кишоварзӣ
манфиатбахш аст (сари вақт воситањои пулї мегиранд ва ҳамзамон муаммои фурўши
маҳсулоти ояндаро ҳал мекунанд). Қарздиҳӣ бо гарави маҳсулоти кишоварзӣ метавонад
дар шакли пулӣ ва ҳам дар шакли молї, дар шакли пешпардохт ва дар доираи амалиѐти
интервентсиявии давлатӣ амалӣ карда шавад.
Предмети гарав ҳам маҳсулоти кишоварзии овардашуда ва ҳам маҳсулоти ҳосили
оянда буда метавонад. Ќарз барои њосили оянда танҳо барои давраи нумўи табии
зироатҳои дахлдор тањти гарав бо созишнома ва полиси суғуртаи таъминшуда дода
мешавад.

Амалиѐти гаравии давлатӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ дар шаклҳои зерин метавонад
амалӣ карда шавад:
– маблағгузории мустақими буҷетї (додани қарзҳои буҷетии бефоиз);
– људо кардани захираҳои қарзӣ бо тартиби имтиѐзноки пешниҳоди қарзҳое, ки
дар лањзаи њозира амал мекунанд;
‟ҷудо кардани маблағҳои буҷетӣ ѐ қарзҳо бевосита ба дорандагони гарав барои
ҷуброни хароҷот љињати нигоҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ки пас аз ба
анҷом расидани гарав ба моликияти давлатӣ гузаштаанд. Дар айни замон танҳо он
хароҷоте ҷуброн карда мешавад, ки тавассути нархи фурӯши маҳсулоти дахлдор
баргардонида намешавад [2].
Механизми амалиѐти лизингии давлатӣ, инчунин ба такмилдиҳии зиѐд ниѐз дорад,
зеро дар намуди мављуда он монополияи таъминкунандагони намудҳои дахлдори
захираҳоро ангезиш дода, ба болоравии нархи онҳо оварда мерасонад.
Бояд дар назар дошт, ки таҳвили техника аз рўйи лизинг барои аксар хољагињо
роҳи ягонаи ба даст овардани мошинҳои нав мебошад ва бекор кардани дастгирии
давлатӣ барои ин таҳвилҳо вазъи вазнини паркҳои мошину тракторҳои онҳоро боз ҳам
душвортар хоҳад кард. Дар кишварҳои иқтисоди бозаргониашон рушдѐфта кумакҳои
давлатӣ аз 30 то 80%-и тамоми хароҷоти дењќононро барои истеҳсолоти мањсулот
пардохт мекунанд. Бояд махсус ќайд кард, ки азбаски дар кишоварзии суръатбаландии
кишварҳои пешрафта то 70‟80%-ро харољоти воситаҳои моддию техникӣ ташкил
медињанд, давлат аз ҳисоби дотатсияҳои худ пеш аз њама хароҷоти деҳқононро барои ин
мақсадҳо мепӯшонад.
Ангезиши фаъолияти сармоягузорӣ дар комплекси агросаноатӣ бояд ба нигоҳ
доштани сармоягузории њарсола ба истеҳсолот дар сатҳи на камтар аз 10%-и арзиши
дороиҳои истеҳсолии кишоварзии амалкунанда равона карда шавад. Ќабл аз аз ҳама
сармоягузории асосӣ бояд ба фондҳо ва технологияҳое равона карда шаванд, ки
афзоиши ҳосилнокии меҳнатро дар соҳаи кишоварзӣ таъмин мекунанд.
Сарфи назар аз имтиѐзњои мавҷуда, вазнинии андозбандӣ дар соҳаи кишоварзӣ
њоло њам њис карда мешавад.
Ба ақидаи мо, такмили андозбандӣ бо роҳи кам кардани шумораи андозҳои
ситонидашаванда зарур аст: бояд андози асоситарин ‟ андози замин шавад. Њамзамон
имтиѐзњо ба корхонаҳои кишоварзї бояд боз њам васеъ карда шаванд. Аз ҷумла, тавсия
дода мешавад, ки заминаи андозбандиро барои ҳисоб кардани андози замин то бузургии
маблағҳои худ, ки барои бењтар кардани заминњо људо карда мешавад, кам кардан лозим
аст; аз андозбандї маблағҳое, ки барои рушди истеҳсолот ва коркарди маҳсулоти
кишоварзӣ равона карда шудаанд, бояд хориҷ карда шаванд.
Тадбирҳои мазкур барои корњои зерин мусоидат хоҳанд кард: таъмини
даромадҳои устувори молиявӣ ба буҷет ҳам аз ҳисоби устувории заминаи андоз ва ҳам
амалан пурра истисно шудани пинҳон кардани воситаҳои андозбандишаванда; ангезиш
додани идоракунии нисбатан самарабахши замин, махсусан бо муносибати тафриќадор
(фарќкунанда аз њамдигар)-и муќарраркунии андоз [3].
Дар соҳаи кишоварзӣ, ки дар он натиҷаҳои истеҳсолот пешгӯинашавандаанд ва
сол аз сол таҳти таъсири шароити табиию иқлимӣ хеле таѓйир меѐбанд, суғуртаи
истеҳсолкунандагон аҳамияти калон дорад. Ба аќидаи мо аққаллан нисфи пардохтҳои
суғуртавиро љуброн кардани давлат барои истеҳсолкунандагони деҳот мувофиқи мақсад
мебуд. Бо маќсади ба суғуртакунї ба таври васеъ ҷалб намудан хидматрасониҳои
суғуртавї ҳам аз ҳисоби намудҳои нави суғуртакунї ва ҳам тавассути фароҳам овардани
имкониятњои интихоби мустақили объектњои суғурта: зироатҳои кишоварзї, сатҳи
њосили зироатҳои суғурташаванда ва ғайра бояд васеъ карда шаванд.
Ҳамин тавр, татбиқи чорабиниҳои давлатӣ оид ба баланд бардоштани
самаранокии низоми ангезиш (њавасмандгардонї)-и иқтисодии молистеҳсолкунандагони
деҳот, такмил додани нархгузорӣ, андозбандӣ, низомњои қарздиҳӣ ва суғурта, ба назари

мо, зарурияти объективӣ барои гузариш аз марҳилаи рушди истењсолоти маҳсулоти
агросаноатии ватанӣ ва рушди бозори кишоварзии муташаккилона мебошад [3].
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АННОТАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И
СОДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВУ И ПРОДАЖЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
В статье уделяется особое внимание роли сельского хозяйства в развитии
национальной экономики, валового внутреннего продукта сельского хозяйства,
экономической эффективности сельскохозяйственной продукции и, соответственно,
развитию сельского хозяйства в Хатлонской области Республики Таджикистан. Автор
отмечает, что необходимо создать единый рынок сельхозпродукции, а государственную
поддержку производителям, в виде субсидий и компенсаций, следует оказывать из
государственного, регионального и местного бюджетов.
Ключевые слова: эффективность, продажа, налог, субсидий, компенсация, ипотека.
АННОТАТСИЯ
МАЉМЎИ ЧОРАБИНИЊОИ ДАВЛАТЇ ОИД БА ДАСТГИРИИ
МОЛИСТЕҲСОЛКУНАНДАГОН ВА АНГЕЗИШИ ИСТЕҲСОЛУ ФУРЎШИ
МАҲСУЛОТИ КИШОВАРЗӢ
Дар маќола ба масъалањои наќши соњаи кишоварзї дар рушди иќтисоди миллї,
маљмўи мањсулоти дохилии соњаи кишоварзї диќќати махсус дода шуда, самаранокии
иќтисодии мањсулоти кишоварзї ва ба ин васила рушди соњаи кишоварзии вилояти
Хатлони Љумњурии Тољикистон муаррифї карда шудааст. Муаллиф ќайд менамояд, ки
бозорњои ягонаи фурўши мањсулоти кишоварзї ташкил карда шуда, дастгирии давлатии
молистеҳсолкунандагон дар шакли дотатсия ва ҷубронпулињо аз ҳисоби маблаѓњои
буҷети давлатӣ, минтақавӣ ва маҳаллӣ ба роњ монда шаванд.
Калимањои калидї: самаранокї, фурўш, андоз, додатсия, љубронпулї, гарав, ипотека.

ANNOTATION
THE STATE MEASURES GROUP OF SUPPORTING THE MANUFACTURERS AND
PROMOTIONS OF THE PRODUCTION AND SALE OF AGRICULTURAL PRODUCTS
The article pays special attention to the role of agriculture in the development of the
national economy, the gross domestic product of agriculture, the economic efficiency of
agricultural products and, accordingly to the development of agriculture in the Khatlon region of
the Republic of Tajikistan. The author notes that it is necessary to create a single market for
agricultural products, and state support for producers in the form of subsidies and compensations
should be provided from the state, regional and local budgets.
Key words: efficiency, sales, taxes, subsidies, compensation, mortgages.

