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Тараќќиёти илму техника яке аз омилњои назаррас мебошанд, ки баландшавии истењсолоти
кишоварзро таъмин менамяд ва асоси љињозонидани хољагињо бо техника ва таљњизотњои кишоварзї
ба шумор меравад. Айни замон дар љумњурї таъминнокии соњаи кишоварзї бо техника ва
таљњизоти кишоварзї вобаста ба меъёри муќарраршуда 50-55% - ро ташкил медињад. Рушди бомуваффақияти муљтамеи агросаноатї аз бисёр ҷиҳат аз дастгирии давлатӣ ва танзими истеҳсолоти
кишоварзӣ дар асоси лизинг вобаста аст. Зери мафњуми лизинг њама намуди фаъолияти сармоягузорӣ оид ба харидорї намудани молу мулк ва супоридани он ба шахсони воќеї ва њуќуќї дар асоси
шартномаи лизинг бо назардошти пардохти њатмии муҳлати маблағ ва дар шароити муайяни
пешбинишудаи шартнома, дар асоси бозхариди молу мулк аз љониби лизинггиранда фањмида мешавад. Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявии (лизинг)» ҷонибњои муомилоти
лизингї (субъектњои лизинг) ва предмети лизингро муайян менамояд. Ба субъектњои лизинг дохил
мешаванд: лизингдињанда, лизинггиранда ва фурўшанда (молрасон-тањвилгар). Дар ин маврид лизингдињанда метавонад њам шахси њуќуќї ва њам њамчун шахси воќеї амал намояд, ки мутобиқи
шартномаи лизинг ба тасарруфи муваќќатии предмети лизинг дар шароити муайян вазифадор аст
онро амалї намояд.
Мувофиқи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иљораи молиявии (лизинг)» предмети
лизинг метавонад ҳар гуна ашёњои истифоданашаванда бошад, аз љумла корхона, биноҳо, иншоот,
таҷҳизот, воситаҳои нақлиёт, комплексҳои амволӣ ва дигар молу мулке, ки барои фаъолияти соҳибкорӣ метавонад мавриди истифода ќарор дода шавад. Яке аз бартариятњои хуби лизинг дар он
мебошад, ки пеш аз харид онро истифода бурда даромад ба даст оварда мешавад. Ин даромади
бадастовардашуда ба хољагидорон имконият медињад, ки доираи истењсолоти хољагии кишоварзии худро васеъ намуда, даромади бештар ба даст гиранд.
Аз нуқтаи назари иқтисодӣ, лизинг бо қарз монандї дорад, ки барои хариди таљњизот пешнињод гардидааст. Њангоми бо ќарз харидорї намудани дороиҳои воқеӣ, харидор дар муњлати
муайян маблағи ќарзро пардохт мекунад, њамзамон фурўшандаи дороињои воќеї барои таъмини
баргардонидани ќарз њуќуќи соњибии моликиятро то пурра пардохт намудани он нигоњ медорад.
Сарфи назар аз он, ки асоси лизинг муносибатњои ќарзї мебошад, мо онро на ба шакли маблағгузории ќарзї њамчун ќарзи маќсаднок дохил мекунем ва онро ба сифати усули мустаќили
маблаѓгузории сармоягузорињои воќеї људо мекунем. Чунин нуќтаи назар бо ду њолат алоќаманд
аст. Аввалан, лизинг, баръакси қарзи бонкї, ҳамчун ќарз дар шакли мол амал мекунад; дуюм, он
дар таҷрибаи љањонӣ хеле васеъ паҳн шудааст.
Дар шароити иќтисоди бозоргонї дар соњаи кишоварзї масъалаи њавасмандкунии корхонањои кишоварзї яке аз масъалаи муњим ба шумор меравад. Маќсади асосии њавасмандкунии
корхонањои кишоварзї ин ташкили шароити хуби такрористењсолкунии мањсулоти кишоварзї
мебошад. Ин масъала бо истифодаи механизмњои иќтисодї амалї карда мешавад. Яке аз механизми иќтисодии њавасмандкунии корхонањои кишоварзї ин лизинг мебошад.
Дар иќтисодиёти кишоварзї лизинг ин намуди ќарз ба шакли мол ва усули махсуси сармоягузорї ба њисоб рафта, дар баробари маблаѓгузории ќарзї дар шароити дефитсити сармоя
наќши муњимро дар азнавсозии сармояи асосї мебозад.
Бартарии лизинг дар муќоиса бо дигар намудњои сармоягузорї дар он аст, ки корхонањои
кишоварзї воситањои асосии истењсолотро ба даст меоранд ва ќисми воситањои зуруриро бо
љалб накардани захирањои молиявии мањдуд ва дар ихтиёри худ нигоњ дошта, барои истифода
ва хариди тухмї, маводњои сўзишворї истифода мебаранд. Бартарии дигари лизинг дар он аст,
ки сармояи аввалияи начандон калонро дошта истењсолоти нав ташкил намуда, бо зудї фондњои
асосиро бе љалби сармоягузории калон азнавсозї намудан мумкин аст. Инчунин бо ёрии лизинг
масъалаи асосии соњаи кишоварзї нарасидани маблаѓ барои хариди техникаи кишоварзї њалли
худро меёбад.
Лизинг ба њамаи иштирокчиёни амалиёти лизингї муфид мебошад. Истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї ќарзро мегирад ва марњила ба марњила барои пардохти маблаѓи

таљњизотњо ва техникаи зарурї онро истифода менамоянд. Бонк кафолати бозпас гардонидани
ќарз ба њисоб меравад. Барои корхонањои мошинсозии кишоварзї бозори фурўш васеъ карда
мешавад, ки вуруди захирањои молиявии иловагиро таъмин менамояд.
Низоми пешнињоди таљњизотњо ва мошинањои кишоварзї барои лизинг як ќатор бартариятњоро доро мебошад:
якум, амалан ин имконияти ягонае мебошад, ки аз тарафи давлат ќарздињии дарозмуддат
дар ваќти харидани техника дода мешавад;
дуюм, нархи ќайдкардашудаи мањсулоти мошинањои кишоварзї дар лањзаи харидани он,
ки вай махсусан дар ваќти таваррум муњим аст;
сеюм, дастрас намудани техникаи кишоварзї барои њамаи истењсолкунандагони мањсулоти кишоварзї пайдо мегардад.
Бо сабаби зиёдшавии амалиётњои лизингї дар соњаи кишоварзї корхонаи воҳиди давлатии љумҳуриявии «Тоҷикагролизинг» дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30
ноябри соли 2007, № 597 таъсис дода шудааст. Мақсади асосии «Тоҷикагролизинг» дар асоси
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» қонеъ намудани талаботи
хоҷагиҳои деҳқонию фермерӣ, корхонањою ташкилотҳои соҳаи кишоварзии дорои шаклњои гуногуни моликият ва шахсони воқеӣ бо техникаи кишоварзӣ, ќисмҳои эҷтиётӣ ва ташкил намудани марказҳои хизматрасонии техникӣ, кору хизматрасонии сервисию техникӣ ва дар асоси
тиҷорат ба даст овардани фоида ба шумор меравад.
Мувофиќи маълумотњои оморї дар 9 моҳи соли 2018 аз ҳисоби корхонаи воҳиди давлатии
ҷумҳуриявии «Тоҷикагролизинг» ба ҷумҳурӣ 205 трактори гуногунтамға ва 530 мошинолоти кишоварзӣ ворид карда шудааст. Инчунин дар ин давра аз тарафи корхонаи мазкур
ба 180 хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ)-и шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 179 адад тракторҳои гуногунтамға ва 460 мошинолоти кишоварзӣ бо тариқи иҷораи лизингӣ дастрас карда шудааст.
Дар ҷумҳурӣ то имрӯз 81 маркази хизматрасонии техникӣ ташкил карда шудааст, ки аз
он 56-то ба корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии «Тоҷикагролизинг» ва боқимондаи он ба
соҳибкорони инфиродӣ тааллуќ доранд. Ин марказњои хизматрасонии техникӣ барои сари вақт
ба анҷом расонидани корҳои саҳроӣ ба хоҷагиҳои кишоварзӣ хизмат карда истодаанд.
Имрўз дар Љумњурии Тољикистон амалиёти лизингиро 10 ширкат таъмин менамояд, дар байни
онњо сањми «Нахустлизинг» (32%), «Ориёнлизинг» (23%) ва «Тољикагролизинг», (22,4%) – ро ташкил медињад.
Дар айни замон дар тољикистон барномањои мушаххаси рушди соњаи кишоварзї фаъолият
мекунанд. Аз ин рў, дар ин соња истифодаи амалиёти лизингї ќариб 60%- ро ташкил медињад.
Мањз бо њамин хотир дар љумњурї КВД «Тољикагролизинг» ташкил карда шуд. Корхонаи
мазкур дар асоси ќарори Њукумати чумњурии Тољикистон аз 30- ноябри соли 2007, № 597 таъсис
дода шуда, аз моњи марти соли 2008 ба фаъолият оѓоз намудааст.
Технологияи муомилоти лизингї тақрибан ба тариќи зайл аст. Фарз мекунем, ки корхона ба
ягон таљњизот эњтиёљ дорад. Корхона истеҳсолкунандагони ин таҷҳизотро ҷустуҷӯ мекунад ва пас
аз таҳлили дахлдор тањлили љоизро муайян мекунад. Сипас, ӯ ба ширкати лизингӣ барои бастани
шартнома рӯ меорад. Ширкати лизинг бо субъекти хољагидор шартнома мебандад, ки мувофиқи он
ба тањвилгар арзиши фондњои асосиро пурра пардохт мекунад ва ба субъекти хољагидор бо њуќуќи
бозхарид дар охири муҳлати муайяншудаи иҷора ба иҷора медиҳад. Ҳамзамон ширкати лизингӣ
дар хусуси хариди фондҳои асосӣ бо таъмингар шартнома мебандад. Њангоми бастани шартномаи
лизингї кафолати бонкӣ, ё гарав ё, ки суғуртаи пардохти лизингї, ё ки амвол талаб карда мешавад,
ки объекти муомилоти лизингї мебошад.
Ќайд намудан ба маврид аст, ки барои беҳтар намудани таъминоти хоҷагиҳои кишоварзї
бо техникаи кишоварзӣ корхонаи воҳиди давлатии «Мадад» дар 9 моҳи соли 2018 ба маблағи 1,4 млн. сомонӣ тракторҳои чархдор, ядакҳои тракторӣ, чархҳои тракторӣ ва қисмҳои
эҳтиётӣ ба ҷумҳурӣ ворид намуда, бо ширкати “Атешпар”-и Туркия, “ЮТО- Интернатсионал”Ҷумҳурии Мардумии Чин ва заводи тракторсозии шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон оид
ба ворид намудани тракторҳо ва қисмҳои эҳтиётӣ шартномањо ба имзо расонидааст.
Њалли масъалањои дар боло зикр шуда то андозае барои бењтар гаштани фаъолияти лизингии Љумњурї таъсири худро мерасонад, ки дар натиља пойгоњи модди- техникї кишоварзонро мустањкам гардонида, имконияти љори намудани технологияњои инноватсионї, баланд бардоштани самаранокии соњаи мазкур ва пурќувват гаштани иќтисодиёти хољагињо ва њам молистењсолкунандагон мусоидат мекунад.

Њамин тариќ, барои рушди лизинг дар соњаи кишоварзии Љумњурии Тољикистон зарур
аст, ки масъалањои зерин њал карда шаванд:
• бењтарсозии њолати иќтисодиёт;
• паст кардани меъёрњои ќарзї;
• зиёд намудани миќдори корхонањои ќобилияти ќарздињї дошта;
• рушди низоми таъминоти суѓуртавии фаъолияти лизингї.
Дар натиља њангоми лизинг таъсири синергетикї (афзуншаванда) ба миён меояд, ки боиси
маљмўи омилњои зерин мегардад:
- бо имтиёзњои ба кишоварзї пешнињод кардашуда;
- бо дохил кардани пардохти лизингї ба арзиши аслии мањсулоти истењсолшаванда;
- бо истифодаи муомилоти фючерї ба мањсулоти кишоварзї;
- бо техникаи босуръат бо амортизатсия (истењлок);
- бо паст кардани сатҳи таҷҳизот ва талафот ҳангоми кор дар соҳаи кишоварзӣ;
- бо баланд бардоштани истеҳсолоти мошинсозӣ ва табодули технология;
бо баланд бардоштани самаранокии истифодаи технология аз њисоби хизматгузорињои баландсифат мебошад.
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АННОТАТСИЯ
ЊАВАСМАНДКУНИИ КОРХОНАЊО БАРОИ ПУРИЌТИДОР ГАРДОНИДАНИ БАЗАИ
МОДДЇ ТЕХНИКИИ КИШОВАРЗЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКСТОН ТАВАСУТИ МЕХАНИЗМЊОИ ЛИЗИНГ
Дар ин мақола мушкилоти бо техника ва таҷҳизоти кишоварзӣ муҷаҳҳаз кардани хоҷагиҳо
баррасӣ карда мешавад. Қайд карда мешавад, ки рушди устувори маҷмӯи агросаноатӣ бештар аз
дастгирии давлатӣ ва танзими истеҳсолоти кишоварзӣ дар асоси иҷора вобаста аст. Дар шароити
иқтисоди бозор, масъалаи ҳавасмандгардонии корхонаҳои кишоварзӣ дар бахши кишоварзӣ яке
аз масъалаҳои муҳимтарин ба ҳисоб меравад. Фароҳам овардани шароити қобили қабул барои
истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ тавассути истифодаи механизмҳои иқтисодӣ ба даст оварда мешавад, ки яке аз чунин механизмҳои ҳавасмандгардонии корхонаҳои кишоварзӣ лизинг мебошад.
Муаллиф дар бораи фаъолияти Корхонаи воҳиди давлатии "Тоҷикагролизинг" маълумоти
мушаххаси оморӣ оварда, тасдиқ намудааст, ки такмили фаъолияти лизинг дар ҷумҳурӣ заминаи
моддию техникиро дар соҳаи кишоварзӣ мустаҳкам намуда, имконияти ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ, баланд бардоштани самаранокӣ ва тақвиятро фароҳам меорад. дар
маҷмӯъ иқтисоди кишвар.
АННОТАЦИЯ
СТИМУЛЫ ПРЕДПРИЯТИЙ К УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН ПРИ ПОМОЩИ МЕХАНИЗМОВ ЛИЗИНГА
В данной статье рассмотрены проблемы оснащения хозяйств сельскохозяйственной техникой и оборудованием. Отмечено, что устойчивое развитие агропромышленного комплекса во
многом зависит от государственной поддержки и регулирования сельскохозяйственного производства на лизинговой основе. В условиях рыночной экономики вопрос стимулирования сельскохозяйственных предприятий в аграрном секторе является одним из значимых. Создание приемлемых условий для производства сельскохозяйственной продукции достигается за счет использования экономических механизмов, одним из таких механизмов стимулирования сельскохозяйственных предприятий является лизинг.

Автором приведены конкретные статистические данные деятельности ГУП «Таджикагролизинг», подтверждающие, что совершенствование лизинговой деятельности в республике укрепит материально-техническую базу в сельском хозяйстве, предоставляя возможность внедрения
инновационных технологий, повысит эффективность и укрепит экономику страны, в целом.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, техника, сельхозтехника, развитие лизинга,
лизинговые отношения.
ANNOTATION
INCENTIVES FOR ENTERPRISES TO STRENGTHEN THE MATERIAL AND TECHNICAL BASE IN AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN WITH THE HELP OF
LEASING MECHANISMS
Mukhtorzoda P.Q.
This article discusses the problems of equipping farms with agricultural machinery and equipment. It is noted that the sustainable development of the agro-industrial complex largely depends on
state support and regulation of agricultural production on a lease basis. In a market economy, the issue
of stimulating agricultural enterprises in the agricultural sector is one of the significant. The creation of
acceptable conditions for the production of agricultural products is achieved through the use of economic mechanisms, one of such mechanisms for stimulating agricultural enterprises is leasing.
The author provides specific statistical data on the activities of the State Unitary Enterprise "Tajikagroleasing", confirming that the improvement of leasing activities in the republic will strengthen the
material and technical base in agriculture, providing the opportunity to introduce innovative technologies, increase efficiency and strengthen the country's economy as a whole.
Key words: leasing, leasing operations, machinery, agricultural machinery, leasing development, leasing
relations

