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кишоварзӣ, сармоягузорӣ, ҳамгироии агросаноатӣ.
Дар марњилаи кунунии тараќќиёти иќтисодиёти љумњурї яке аз самтњои асосии сиёсати
иќтисодии минтаќавї ин нигоњ доштан ва тараќќи додани базаи мављудаи корхонањои
агросаноатї, нигањдории нерўи кадрї ва дар ин замина мусоидат намудан ба барќароршавии
раќобатпазирии иштирокчиёни бозори молу мањсулотњои ватанї ба шумор меравад. Ќобили
ќайд аст, ки дар ин раванд яке аз самтњои ояндадори сиёсати иќтисодии давлат ташаккул ва
рушди муносибатњои њамгирої мањсуб меёбад. Њамгироии соњањои саноату кишоварзї дар
вилояти Хатлон њанўз аз замони давлати шўравї оѓоз ёфта, имрўз низ рушди ин муносибатњо
бо назардошти ќонуниятњо ва талаботњои иќтисоди бозорї идома доранд.
Дар миёни соњањои саноати вилояти Хатлон соҳаи нассоҷӣ нақши муҳимро мебозад.
Соҳаи нассоҷии минтаќа як қатор хусусиятҳои худро доро мебошад, ки онро миёни дигар
соҳаҳо ба майдони муҳим барои оғози рушди босуръати босуботи иқтисодӣ табдил дода
метавонад. Ҷолибияти соҳа бо пойгоҳи устувори ашёи хом, сифати баланди нахи пахта,
нархҳои дастраси захираҳои энергетикӣ, захираҳои арзони меҳнатии тахассусӣ, дастгирӣ ва
шароитҳои мусоид, ки аз ҷониби Ҳукумати ҷумҳурї фароҳам оварда шудаанд, арзёбӣ
мегардад.
Мавриди зикр аст, ки дар даврони соњибистиќлолии кишвар фаъолияти соњибкорї рушд
карда, сектори хусусї тараќќї карда истодааст. Дар вилояти Хатлон бахши бартаридошта аз
рӯи шумораи корхонаҳои амалкунанда ва ҳаҷми истеҳсолии маҳсулот бахши ғайридавлатӣ ба
шумор меравад, ки њиссаи он дар солњои охир дар маҷмӯи мањсулоти минтаќавї 61-63,3%-ро
ташкил медињад. Дар давоми солҳои охир ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти минтақавї
пайваста тағйир меёбад. Нишондиҳандањои асосии соњањои саноат дар вилояти Хатлон дар
љадвал нишон дода шудаанд.
Љадвал -Истењсоли мањсулоти саноатї аз рўи шаклњои моликият
дар вилояти Хатлон (ҳаз. сомонї)
Нишондињандањо
Њаљми мањсулоти саноати
дар вилояти Хатлон, (бо %)
аз он љумла:
-дар сектори давлатї, (бо %)
- дар сектори хусусї,
(бо %)

2012

2015

Солњо
2016

2017

2018

3072070,8
100%
2426191,8
79,0%
645879,0
21,0%

4621160,4
100%
2510763,4
54,3%
2111397
45,7%

6601279,2
100%
2423039,4
36,7%
4178239,8
63,3%

6753127,0
100%
2563780,1
38,0%
4189346,9
62,0%

7294000,0
100%
2706074,0
37,1%
4587926,0
62,9%

Соли 2018
нисбати соли
2012 (+,-)
+4221929,2
+2,4 мар-ба
+279882,2
+1,1мар-ба
+3942047
+7,1 мар-ба

Сарчашма: Љадвал дар асоси омори солонаи вилояти Хатлон дар солњои 2012-2019.
/Маљмўи оморї– ш.Бохтар: Сарраёсати агентии омори назди ПЉТ дар вилояти Хатлон. –С. 71.
ва њисобњои муаллиф тартиб ва тањия гардидааст.
Таҳлили љадвали 1 нишон медиҳад, ки дар давраи аз соли 2012 то соли 2018 истеҳсолоти
маҳсулоти саноатӣ аз 3072070,8 ҳаз. сомони дар соли 2012 то 6753127,0 ҳаз. сомони дар соли
2018 зиёд гардид, ки ин зиёдшавӣ 2,2 маротибаро ташкил медињад. Ҳиссаи бахши давлатӣ дар
соли 2018 – 37,1%-ро ташкил намуд, дар ҳоле, ки соли 2012 ин нишондиҳанда ба зиёда аз 79,0%
баробар буд. Зиёдшавии истеҳсолоти маҳсулоти саноатӣ дар бахши ғайридавлатӣ ба назар
мерасад, масалан дар соли 2018 ин нишондињанда 62,9%-ро ташкил намуд, ки дар қиёс бо соли
2012 ќариб аз 7,1 маротиба зиёдтар мебошад.
Ќобили ќайд аст, ки дар сохтори мањсулотии соњаи саноати вилояти Хатлон вазни
ќиёсии соњањои саноати коркард (53,4%) ва соњањои истењсолу таќсими ќувваи барќ, газ ва об
(42%) бартарї дорад.
Саноати истихрољ њамагї 4,6%-и мањсулоти саноати вилояти Хатлонро ташкил
кардааст. Њиссаи саноати нассољї ва дузандагї 6,5% мањсулотии соњаи саноати вилоят ва ё
12,3% мањсулотии соњаи саноати коркардро ташкил медињад.

Дар вилоят 192 корхонаи пахтатозакунї, 93 фабрикаи дўзандагї ва 8 фабрикаи
ресандагї фаъолият доранд. Аммо дар шароити кунунии љумњурї механизми амалкунандаи
инкишофи саноати нассоҷӣ, корхонаҳо оид ба ташкил ва рушди коркарди комплексии нахи
пахта, зиёд намудани арзиши иловашуда ва маҳсулоти ниҳоӣ ба таври кофӣ ҳавасмандї
надоранд. Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки соҳа метавонад самараноку рақобатпазир
бошад ва дар ҳолати ҳамгироии амудӣ «панҷ ҳудуд» дорад: пахта(ҳамчун ашёи хом) – нахи
пахта – ришта – матоъ – маҳсулоти тайёри дӯхташуда.
Мушкилоти умумии қисми зиёди корхонаҳои соҳаи саноати сабук дар вилояти Хатлон
сатҳи пасти рақобатпазирии маҳсулоти онҳо бо сабаби истифода намудани таҷҳизоти аз
лиҳози маънавӣ фарсудашудаи технологӣ мебошад. Дар баробари ин, барои ба таври
љавобгўи талабот навкунонии дастгоҳҳои истеҳсолии корхонаҳои вилояти Хатлон на маблағи
худи ба ќадри кофї мавҷуд асту, на имконияти истифода бурдани маблағҳои қарзӣ, бо сабаби
арзиши баланд доштани онҳо.
Илова бар ин, талабот ба молҳои истеъмолӣ он омили иловагиро дар шакли аз бозори
истеъмолӣ берун овардани молҳои хориҷӣ дар натиҷаи муборизаи рақобатӣ, ки дар зиёд
намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноати сабуки ватанї нақши назаррасро мебозад,
надорад. Ин њолат дар соњаи саноати сабуки дигар мамолики собиќ шўравї ба назар мерасад.
Масалан, олимони рус Островских Т.И., Арсланова О. О., Зубова Н. А., ќайд мекунанд,ки
бешубҳа, истифода намудани таҷҳизоти фарсудашуда ва аз ҷиҳати маънавӣ кӯҳнашуда ҳоло
яке аз мушкилоти асосии саноати сабук дар соҳаи коркарди ашёи хом ва истеҳсоли маҳсулоти
тайёр мебошад, 60% таҷҳизоти истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ зиёда аз 15 сол мавриди истифода
қарор дода мешаванд [7,с.118-119]. Дар Љумњурии Тољикистон олимони ватанї Пиризода Љ.С.,
Ќ.Ќ. Давлатзода ва М.Ќурбонов, Н.Кабиров дар тањќиќотњои худ оид ба ин мавзўъ дараљаи
кўњнашавии истењсолоти агросаноатии ватаниро дар њамин фосилаи ваќт њамчунон арзёбї
намудаанд [11,12,13,14]. Маҳз аз ин лиҳоз, васеъ намудани чораҳои азнавтаҷҳизонии техникии
корхонаҳои саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ вазифаи калидӣ ба шумор меравад.
Соҳаи саноати сабуки вилояти Хатлон дар баробари ҳамаи мушкилоти мавҷудбуда, ки
дар айни замон паси сар менамояд, аз имконияти баромадан аз бӯҳрон ва имконияти рақобати
бомуваффақ бо рақибони хориҷии худ дар бозори дохилӣ маҳрум намебошад. Барои таъсис
додани бозори маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, ки ба воқеияти муосири геопалитикӣ ва
муносиботи бозоргонӣ мутобиқ мебошад, сохтмони модели нави ҳамгироии корхонаҳои ин
бахш зарур аст. Таҳияи чунин модел дар сатҳи талаботи муосир бидуни ҷалб намудани
дастгоҳи таҳлили комплексї ва технологияҳои нави иттилоотӣ ғайриимкон мебошад.
Бо назардошти мақсадҳои тадқиқот, ба аќидаи аксари муњаќќиќон дар низоми чунин
моделҳо бояд ҳамгироии зернизомҳо ва нуктањои зерин ба инобат гирифта шаванд:
- мақомоти давлатии идоракунӣ бо ҷудо намудани мақомоти идоракунӣ дар соҳаи
саноати сабук;
- кумитаҳои давлатии мамлакатҳои ИДМ, ки барои таъсис додани бозори умумии
маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ҳавасманд мебошанд, ки сиёсати дахлдорро дар соҳаи ба
танзим даровардани бозори худӣ ва интихоби стратегия оид ба ҳамгироӣ дар бозори умумиро
амалӣ намоянд;
- низоми дастгирии дигар соҳаҳои иқтисодиёт ва комплексҳои хоҷагидорӣ дар шакли
омехта, ки барои ташаккулу равнаќи вазъи зарурии макроиқтисодӣ лозим мебошанд;
- ташкили маҷмӯи зернизомҳои мустақил оид ба истеҳсол ва фурӯши маҳсулоти тайёр
бо мақсади инкишофи минбаъдаи комплекси нассоҷӣ;
- даромади аҳолӣ, ки молҳои бозори нассоҷӣ ва дӯзандагиро харидорӣ менамоянд ва
қувваи меҳнатиро ба фурӯш мегузоранд;
- низоми муносибатҳои иқтисоди хориҷӣ оид ба харидории ашёи хому таҷҳизот ва
фурӯши маҳсулоти тайёр[4,с.156-169].
Њамин тариќ, дар мавриди баланд намудани самаранокии фаъолияти корхонаҳои соҳаи
саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, нуќтаи назари коршиносони соњавї ин дастгирии таъсиси
маҷмааҳои агросаноатї ва савдо мебошад. Бо ин сабаб, омӯзиши равандҳои ҳамгироӣ дар

соҳаҳои истеҳсолоти маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, фурӯши онҳо ва ташаккулёбии
марказҳои логистикӣ манфиатовар аст.
Равандҳои ҳамгироӣ дар инкишофи саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ба таъсис додани
бозори умумии савдо ва низоми умумии идоракунӣ оварда мерасонанд. Ҳамгироӣ дар доираи
низоми мазкур аз ҷониби мо ҳамчун низоми мураккаби ҳамгироии иқтисодӣ, ки якҷоя
намудани амвол, меҳнат ва сармояҳоро таъмин менамояд, фаҳмида мешавад.
Ҳамгироӣ ҳамчун раванди азнавташкилдиҳии сохтори идоракунӣ хориқаи муҳими
идоравӣ ба шумор меравад. Омӯзиши низомҳои ҳамгироии идоракунӣ имкон медиҳад, ки
рафтори иқтисодиро таҳрир намоем ва ихтилофоти ташкилӣ-иқтисодии субъектҳои дохили
комплексҳои хоҷагидориро ҳал намоем.
Дар доираи мавзӯи таҳиянамудаи мо ҳамгироӣ диққати моро дар доираи имкониятҳои
тадқиқот, ҳамкориҳои истеҳсолии саноати нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва савдо дар ҳудуди вилояти
Хатлон ҷалб менамояд. Дар ин раванд вазифаи калидӣ ҳамоҳангсозии манфиатҳои
иштирокчиёни асосии он мебошад.
Њамчунин дар ин ќарина, васеъ намудани номгӯи (ассортименти) маҳсулот, маҷмӯи
хусусиятҳои истеъмолӣ, баланд намудани сатҳи рақобатпазирӣ дар заминаи ҷустуҷӯ ва амалӣ
намудани қарорҳои инноватсионии идоракунӣ дар назар дошта шудааст. Иштирокчиёни
асосии раванди мазкур корхонаҳои бузурги дорои зарфияти калони солонаи истеҳсолу
барориши матоъи тайёр мебошанд, ки яке аз хусусияти соҳаи нассоҷӣ ба шумор меравад.
Омўзиши равандҳои ҳамгироӣ ҳангоми ташаккули комплекси агросаноатї ва савдо оид
ба истеҳсол ва савдои маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар раванди тадқиқоти мо нишон
доданд, ки мағзи мушкилотро ҷудо намоем, ки њалли онњо таъминоти зиёд намудани
маҳсулоти нассоҷӣ ва маснуоти дӯзандагиро дошта бошад. Мутобиқ ба таҳлили ҳолати
иқтисодии гузаронидаи мо дар минтақаи Хатлон суръатбахши раванди инкишофи тамоми
комплекси мазкур ҳамгироии истеҳсолоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва савдои онҳо мебошад. Дар
соҳа ҳолате ба миён омадаст, ки бо бӯњрони истеҳсоли аз ҳад зиёди матоъҳои пахтагин барои
рӯйпуши рахти хоб алоқаманд мебошад, ки сиёсати демпингии мамолики рушдкарда ва
воридоти ѓайримаќсаднок онро боз ҳам мураккаб мегардонад.
Дар натиҷаи ин корхонаҳои саноатӣ, ки маҳсулоти якхелаи саноатӣ истеҳсол
менамоянд, маҷбур мешаванд, ки ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти худро маҳдуд намуда,
кормандони худро бидуни пардохт ва нигоҳ доштани музди кор ба рухсатии мењнатї равона
созанд. Яъне дар шароити дар бозор мавҷуд будани маҳсулоти воридотии бо арзиши нисбати
маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагии дар минтақа истеҳсолшаванда арзон мушкилоти фурўши
мањсулоти ватанї ба миён меояд. Ҳардуи ин мушкилоти номбаршуда ба сатҳи зиндагии
сокинони минтақа таъсири манфӣ мегузоранд.
Хулосаи мантиќии гуфтањои боло ин аст, ки истеҳсолоти ватании маҳсулоти нассоҷӣ
эҳтиёҷоти бозори дохилиро бо матоъҳои пахтагин қонеъ мегардонад, вале дар баробари ин
тамоюли зиёдшавии воридот дар натиҷаи сиёсати ѓасбкунандаи Хитой, Туркия ва Покистон
оид ба пешбурди маҳсулоти худашон дар бозорҳои хориҷӣ боқӣ мемонад. Чунин њолат ба
коҳиш ёфтани мавқеи содироти маҳсулот дар соҳаи саноати нассоҷии ватанї, аз љумла
минтаќаи мавриди тањлил ба амал меояд, ки ин коњиш азнавтаҷҳизонидан ва модернизатсияи
истеҳсолоти мавҷударо боз ҳам мушкилтар менамояд.
Равандҳои ҳамгироӣ дар истеҳсолоти маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ, имкон медиҳад,
ки муносиботи чандиртарро нисбат ба қонеъ намудани талаботи харидорони серталаб ба даст
овард. Ворид шудани харидорон аз вилоятҳои дорои даромади баландтар имкон медиҳад, ки
номгӯи (ассортименти) маҳсулоти истеҳсолшавандаро аз ҳисоби коркарди матоъҳои воридотӣ
боз ҳам васеъ намуд ва ин ба васеъ намудани номгӯи (ассортименти) маҳсулот, ки дар
комплексҳои савдо ва логистика пешниҳод мешаванд, мусоидат менамояд.
Ба андешаи мо, амалӣ намудани раванди ҳамгироӣ дар комплекси нассоҷӣ-дӯзандагии
вилояти Хатлон бидуни таҳияи низоми нишондодҳо, имкон намедиҳад, ки самаранокии
фаъолияти чї қитъаҳои алоҳида ва чї тамоми комплексро дар маҷмӯъ мусбї арзёбӣ намуд.
Коршиносони соњавї ќайд намуданд, ки нишондињандањои асосии самаранокии амалкарди
комплекси соњањои агросаноатї ва савдоро дар доираи њамгироињои номбурда чунин арзёбї

намудан мумкин аст. Чунин арзёбї аз љониби мутахассисон-иќтисодчиёни хориљию ватанї
ќобили ќабул шуморида шудааст:
• Зиёд намудани ҳиссаи маҳсулоти инноватсиониро дар ҳаҷми истеҳсолоти маҳсулоти
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ;
• Баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ;
• Зиёд гардидани ҳиссаи таљдиди қитъаҳои занҷираи истеҳсолӣ ва мувофиќату
мутобиқати ҳаҷми маҳсулоти тайёр ба талаботњои сифатї;
• Истифода намудани технологияҳои нав дар раванди истеҳсоли маҳсулоти нассоҷӣ ва
дӯзандагӣ;
• Сатҳи истифодаи таҷҳизоти мавҷудбудаи барои истеҳсолот ва савдо зарурӣ [8,с.36-40].
Нуќтањои зерин ба њайси пешнињодоти инљониб пешнињод мегарданд:
•Тарѓиби сифату арзиши мањсулоти саноатї нассоҷӣ ва дӯзандагӣ тавассути ВАО.
• Ташкили ярмаркањои фурўши мањсулоти саноатї нассоҷӣ ва дӯзандагии ватанї.
• Ташкили дўконњои сайёри фурўши мањсулоти саноатї нассоҷӣ ва дӯзандагии ватанї
дар мањали дењоти кишвар.
•Ташкили маѓозањои шабонарўзии фурўши мањсулоти саноатї нассоҷӣ ва дӯзандагии
ватанї дар шањру шањракњо ва дењоти љумњурї.
• Љустуљўи роњњои ва каналњои нави фурўши мањсулоти саноатї нассоҷӣ ва дӯзандагии
ватанї ва минтаќаи мазкур ба маќсади афзоиши њаљми фурўши мањсулоти соњаи номбурда.
Њамин тариќ, дар инкишофи саноати нассоҷии вилояти Хатлон дар айни замон ду
тамоюли ба ҳам зид нигоҳ дошта мешавад – мусбӣ ва манфӣ. Тамоюли манфӣ ба нуктањои
зеринро дахл дорад: 1) коҳиш ёфтани истеҳсолоти матоъҳои табиӣ, паст шудани сатҳи
истеҳсолоти маҳсулоти тайёр, паст гардидани ҳаҷми истеҳсоли мањсулот чармї, истеҳсолоти
пойафзол; 2) коҳиш ёфтани шумораи кормандон дар соҳаи истеҳсолоти мањсулот чармї ва дар
соҳаи истеҳсолоти либоси тайёр аз маҳсулоти нассоҷӣ; 3) сатҳи пасти пардохти музди меҳнат,
шароити вазнини меҳнатӣ, ки ба хусусияти соҳаи нассоҷӣ алоқаманд буда, барои ба кор
омадани ҷавонон монеъа мебошанд; 4) кўњнашавии муд ва ассортименти мањсулоти
истењсолкарда корхонањои саноати нассољї ва дӯзандагии ватанї; 5) сатњи нисбатан пасти
сифати мањсулоти соњаи саноати дўзандагии ватанї ва минтаќаи тањлилшуда; 6)Тайёр
накардани мутахассисон дўзандагон ва тарроњони касбї дар корхонањои дўзандагии ватанї
ва минтаќа;7)роњбарону
мутахассисони корхонањои корхонањои саноати нассољї ва
дӯзандагии ватанї ба масъалаи љустуљўи роњњои паст кардани арзиши аслии мањсулоти ватанї
диќќати љиддї намедињанд.
Чунин њолат ба аксари корхонањои мамолики собиќ шўравї низ хос мебошад. Масалан,
Н. В. Яковенко дар маќолаи худ «Текстильная промышленность депрессивного региона:
социально-экономические тенденции» дар мисоли корхонањои соњаи саноатии нассољии
вилояти Ивановски кишвараш мушкилоти онњоро чунин арзёбї намудааст: -таҷҳизоти
корхонањои саноати нассољї фарсуда шудаанд (то 70 %); - сатҳи миёнаи истифода бурдани
зарфиятҳои истеҳсолӣ ҳангоми истеҳсол намудани матоъҳои пашмин ва зағирпоя то сатҳи 2025 % коҳиш ёфтааст;-сатҳи пасти фаъолнокии сармоягузорӣ дар корхонањои саноати нассољї;
- раќобати имконнопазир бо мањсулоти арзони аз хориљи кишвар воридшаванда. [10,с.44-50];
Таљрибаи пешќадами мамолики дорои соњаи саноати нассољии рушдкарда нишон
медињад,ки пешравиҳои мусбӣ дар соҳаро метавонем интизор шуд, агар чорањои ташкилию
иќтисодиро дар самтҳои зерин амалӣ намоем: 1) ҷалб намудани шумораи ҳарчї зиёдтари
сармоягузорон дар рушди соҳаҳои анъанавии кишоварзї, ки ҳамчун асоси истеҳсолоти
нассоҷӣ ва дӯзандагӣ баромад мекунанд; 2) таъсис додани донишкада ё марказњои омўзишию
касбомўзии кормандони соњањои саноати нассоҷӣ ва сабук барои омода намудани кадрҳои
баландихтисос; 3) барои баланд намудани самаранокӣ, фаъолнокӣ ва ба ҳам овардани
фаъолияти инноватсионӣ зарур аст, ки маркази мустақили муттаҳидаи илмӣ-озмоишии
саноати нассоҷӣ ва дӯзандагиро бо маблағгузорӣ аз фонди соҳавии ғайрибуҷавӣ таъсис дод; 4)
рушди савдои маҳсулоти нассоҷӣ ва дӯзандагӣ дар вилояти Хатлон, аз он ҷумла таъсис додани
маҷмааҳои савдою-логистикии сатҳи минтақавӣ ба рушду инкишофи соҳибкории хурду миёна
дар миқёси минтақа мусоидат хоҳад намуд; 5) мавҷуд будани талабот ба маҳсулоти арзони

дӯзандагии таъиноти маишӣ, зарурияти ташкили истеҳсолоти хурди дӯзандагиро (бо шумораи
коргарони аз 5 то 10 нафар) ба вуљуд меорад; 6) дуруст ба роњ мондани истењсоли ашёи хоми
ватанї(пахтаи хом) барои соњаи саноати нассољї; 7) ташкили фурўши њавасмандкунандаи
хољагињои калону хурди пахтакор.
Ҳамгироии соҳаҳои насоҷӣ ва дӯзандагӣ бо соҳаи савдо барои рушди минбаъдаи
комплекси савдою-саноатӣ такони ҷиддӣ хоҳад дод. Ба сифати роҳҳои паси сар намудани
тамоюли манфӣ дар соҳаҳои нассоҷӣ ва дӯзандагӣ ва роҳҳои баромадан аз бӯҳрон зарфиятҳои
соҳаи нассоҷиро бо роҳи таъсис додани кластерњои нассоҷӣ инкишоф додан лозим аст.
Таъсиси чунин кластерњо амалигардонии лоиҳањои инноват сионии таљдиди саноати нассоҷӣ
ва дӯзандагии ватаниро таќозо дорад. Яке аз самтњои он ташаккул додани кластерњои
нассоҷӣ-саноатии вилояти Хатлон мебошад, ки бояд аз рӯи самтҳои зерин амалӣ карда шавад:
1) ташаккул додани талаботи истеъмолӣ ба мањсулоти саноатии нассољию дўзандагии
миллї(минтақавї); 2) инкишоф додани маълумот ва малакаи касбӣ дар доираи тайёркунии
коркунони корхонањои нассољию дўзандагии ватанї; 3) ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнӣ; 4)
амалӣ намудани лоиҳаҳои сармоягузорињои реалї ва инфрасохторӣ; 5) фароҳам овардани
шароитҳо ва фазои мусоид барои сармоягузорони хориљї дар бахшњои номбурдаи соњаи
саноати сабуки минтаќа.
Ба фикри инљониб, баъд аз амалӣ намудани чорабиниҳои пешниҳодшуда вилояти
Хатлон метавонад соҳаи амалан нави саноатиро ба даст орад, яъне соњаи аз лиҳози технологӣ
рушдкарда бо арзиши иловашудаи зиёдтари маҳсулот ва маоши баландтар барои коргарон.
Албатта, ин имконияти хуб аст барои диверсификатсияи соҳаи саноати нассоҷӣ ва рушду
равнаќи иќтисодиёти минтақаи номбурда.
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АННОТАТСИЯ
РУШДИ ЊАМГИРОИЊОИ СОЊАЊОИ САНОАТУ КИШОВАРЗЇ ВА САВДО: ТАМОЮЛЊО МУШКИЛОТ ВА САРМОЯГУЗОРЇ
Дар маќола масоили рушди њамгироињои соњањои саноату кишоварзї ва савдо, аз љумла
тамоюлњои пешрафт, мушкилоти љойдошта ва масоили сармоягузории корхонаву ташкилотњои соњањои нассољии минтаќаи Хатлони љумхурї мавриди тањќиќу баррасї ќарор дода
шудаанд. Муаллифон масоили мазкурро дар доираи корхонањо ва ташкилотњои ќобили њамгирої дар минтаќаи номбурда натиљагирї намуда, њамзамон оид ба њар кадоми онњо бо далелу бурњонњои воќеї фикру пешнињодоти худро иброз доштаанд.

АННОТАЦИЯ
РАЗВИТИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ТОРГОВЛИ: ПРОБЛЕМНЫЕ И ТЕНДЕНЦИЯ ИНВЕСТИЦИИ
В статье рассматриваются вопросы развития интеграции промышленности, сельского хозяйства и торговли, в том числе тенденции их развития, проблемы и вопросы инвестирования
предприятий и организаций в текстильных отраслях Хатлонской области. Рассматривая интеграционные возможности предприятий и организаций в данном регионе, авторы на основе
статистического анализа приводят свои выводы, и предложения по поводу улучшение упомянутых интеграционных отношений.
Ключевые слова: текстильная промышленность, швейная промышленность, текстильный
кластер, предприятия АПК, инвестиции, агропромышленная интеграция.
АNNOTATION
DEVELOPMENT OF THE INTEGRATION OF INDUSTRY, AGRICULTURE AND TRADE: DISTRESSED AND INVESTMENT TREND
The article discusses the development of integration of industry, agriculture and trade, including
their development trends, problems and issues of investment of enterprises and organizations in these
sectors of the Khatlon region. The authors, considering the integration capabilities of enterprises and organizations in this region, based on statistical analysis, give their conclusions and suggestions.
Key words: textile industry, clothing industry, textile cluster, agricultural enterprises, investments,
agro-industrial integration

