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ТАЌРИЗ 

ба автореферати диссертатсияи Джайлоев Зафар Миралиевич дар 

мавзўи «Танзими давлатии соҳибкории истеҳсолии хурд дар шароити 

иқтисоди бозорӣ(аз рӯйи маводи вилояти Хатлон)» барои дарёфти унвони 
номзади илмњои иќтисодї аз рўйи ихтисоси 08.00.05 – Иќтисодиёт ва 

идоракунии хољагии халќ (иќтисоди соҳибкорӣ)  пешниҳод карда 
шудааст. 
Ҳалли мушкилоти ҷойдоштаи соҳибкории хурд барои марҳилаи ҳозираи 
рушди иқтисоди мамлакат амри зарурӣ арзѐбӣ мегардад. Чунки барои 
ҷоннок намудани истеҳсолоти ватанӣ ҳамчун зинаи аввали оғоз 
намудани фаъолият, рушди соҳибкории хурд аҳамияти муҳим ба худ 
пайдо менамояд. Соҳибкории хурд аз ҳисоби хусусиятҳои хоси худ ба 
монанди маблағталабии на чандон зиѐд, чандирият вобаста ба тағйироти 
пайдошавандаи вазъи бозор, дар ташкил намудан осонтар нисбат ба 
корхонаи калон ба зиѐд гардидани шумораи субъектҳои соҳибкорӣ 
мусоидат менамояд. 
 Маълум аст, ки механизмҳои бозорӣ ҳамаи масъалаҳои 
соҳибкориро пурра ҳал карда наметавонанд. Барои ин танзими давлатии 
соҳибкорӣ, ҳимоя ва дастгирии он аз тарафи давлат зарур аст. Бо 
истифода аз дастовардҳои илмӣ дар ин самт гуфта метавонем, ки 
танзими давлатӣ бояд дар самтҳои зерин гузаронида шавад: таъмини 
ҳуҷҷатҳои  меъѐрию ҳуқуқӣ, тайѐр намудан ва бозомузии кадрҳо, 
дастгирии молиявии соҳибкорон, расонидани иттилооти зарурӣ ба 
соҳибкорон ва ғайраҳо.  

Дар таҳқиқоти илмӣ масъалаи аз тарафи соҳибкорон дарк 
намудани моҳият ва муҳимияти соҳибкории истеҳсолӣ таъқид 
гардидааст. Бояд лар шуури соҳибкорон ва ҳамаи ҷамъият 
аввалиндараҷа будани масъалаи ташкил намудани соҳибкории 
истеҳсолии хурд ҷой дода шавад. Омили беҳтарини ташвиқи фаъолияти 
соҳибкории истеҳсолӣ ин манфиати иқтисодии шахсони ба ин кор 
машғулшаванда мебошад.  

Ба ақидаи муаллиф нарасидани захираҳои молиявӣ, дуруст 
фаъолият накардани ширкатҳои суғуртавӣ, инфрасохтори истеҳсолии 
нокомил ва мусоид набудани муҳити институтсионалӣ боиси ба таври 
пурра истифода нагардидани имкониятҳои мавҷуда гардидаанд.  

Муаллиф аз рӯи аломати минтақавӣ динамикаи рушди соҳибкории 
истеҳсолиро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳлил намуда, ба хулосае 
омадааст, ки соҳибкории истеҳсолии хурд дар вилоятҳо ва шаҳру 
ноҳияҳо бо суръати гуногун рушд карда истодааст. Ин албатта аз сатҳи 
тайѐрии касбии соҳибкорон, шароити иҷтимою-иқтисодии мавҷуда ва 
муҳити институтсионалӣ дар минтақаҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ вобастагии 
калон дорад.  



 
 


