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I.Вазъи макроиқтисодӣ: 

        I.I. Вазъи макроиқтисодӣ дар Тоҷикистон 

              1. Маҷмўи Маҳсулоти Дохилӣ (ММД) ва бахши  воқеии 

иқтисодиёт. 

Қобили қайд аст, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар интегратсияи 

иқтисодиёти ҷаҳонӣ шомил буда, идома ёфтани ихтилофотҳои 

геополитикӣ дар ҷаҳон, ҷори кардани тасвибҳо нисбати Федератсияи Росия, 

коҳишёбии интиқоли маблағҳои пулии муҳоҷирони меҳнатӣ ва гардиши 

савдои хориҷӣ, пастшавии нархи ашёи хом дар бозори ҷаҳонӣ, коҳишёбии 

қурби пули миллӣ нисбати доллари ИМА бевосита таъсири худро ба 

иқтисодиёти кишварамон мерасонанд. 

Дар нимсолаи аввали соли 2015 Маҷмўи Маҳсулоти Дохилии 

номиналӣ  ба 19158,7 млн. сомонӣ баробар гардида, нисбати ҳамин давраи 

соли 2014 – 1279,5 млн. сомонӣ зиёд мебошад. Қайд кардан ба маврид аст, 

ки рушди воқеии Маҷмўи Маҳсулоти Дохилӣ дар моҳҳои январ-июнисоли 

2015 ба 6,4 фоиз баробар гардида,  нисбат ба ҳамин давраи соли 2014 – 0,3 

банди фоиз коҳиш ёфтааст. (барои маълумот моҳҳои январ-июни  соли 

2014-6,7 фоиз). 
Диаграмма №1. Маҷмўи Маҳсулоти Дохилӣ дар шаш моҳи  соли 2015(бо млн. сомонӣ) 

 

Бояд қайд намуд, ки  истеҳсоли  маҳсулоти  саноатӣ бо ифодаи реалӣ  

дар моҳҳои январ-июнисоли 2015 нисбат ба  ҳамин давраи  соли 2014 – 14,2 

фоиз, кишоварзӣ - 6,9 фоиз,  гардиши моли чакана -10,9 фоиз, сохтмон -41,4 

фоиз афзоиш ёфтааст. Дар ин давра ҳаҷми хизматрасониҳои пулакӣ ба 
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Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар нимсолаи аввали соли 

2015- 19158,7 млн.сомонӣ 

ММД (бо млн. сомони) афзоиши реалї бо %  



аҳолӣ ба андозаи 5,3% коҳиш ёфтааст, ки  сабаби асосии он ноустувории 

бозори молиявӣ дар ҷумҳурӣ мебошад. 
 

Ҷадвали №1. Сохтори  Маҷмўи Маҳсулоти  Дохилӣ дар шаш моҳи  соли 2015 

 

январ-июни 

с.2014 с.2015 

Сохтори ММД 

  ММД 100,0 100,0 

Кишоварзӣ, шикорвахоҷагииҷангал 13,2 12,7 

Саноат, яҷоябо энергетика 12,6 13,8 

Сохтмон 8,9 12,6 

Савдо, таъмири автомобилҳо, молҳои маишӣ ва маводҳои 

истифодаи  шахсӣ, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо 
17,6 17,6 

Нақлиет, алоқа, хоҷагииамбор 15,5 12,9 

Фаолиятимолиявӣ, амалиетбоамволиғайриманқулваиҷора 0,8 0,9 

Мақомотиидоракунӣ: таъминотииҷтимои 5,0 5,5 

Маориф 3,8 3,4 

Тандурустӣвапешниҳодихизматҳоииҷтимоӣ 1,7 1,9 

Пешниҳодихизматҳоикоммуналӣ, иҷтимоӣваинфиродӣ - 

шахсӣ 
4,5 4,3 

Андозҳо 16,4 14,4 

 

1.2. Саноат 

Дар ҷумҳурӣ дар нимсолаи аввали  соли 2015 ба маблағи 5415,5 млн. 

сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба ҳамин 

давраи соли  2014 – ум (бо нархҳои муқоисавӣ) 860,9 млн. сомонӣ ё ин ки 

14,2 фоиз афзудааст. 

Вазни қиёсии маҳсулоти саноатӣ нисбат ба Маҷмўи Маҳсулоти 

Дохилӣ дар моҳҳои январ-июни соли  2015 ба 28,2 фоиз баробар гардидааст.  

 
Диаграммаи №2 Сохтори соҳаҳои саноат дар шаш моҳи соли 2015. 
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 Ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар нимсолаи аввали  соли 2015 

нисбат ба ҳамин давраи соли 2014  афзоиши  истеҳсоли нассоҷӣ ва 

дузандагӣ, истеҳсоли чарм, маснуот аз чарм ва истеҳсоли пояфзол, 

истеҳсолу коркарди чубу тахта ва истеҳсоли маснуот аз чуб, истеҳсоли 

селюлозаю коғаз, фаъолияти таъбу нашр, соҳаи кимиё, истеҳсоли ҳаргуна 

маснуоти ғайрифилизии маъданӣ, истеҳсоли металлургӣ ва истеҳсоли 

маҳсулоти тайёри филизӣ, истеҳсоли таҷҳизоти барқӣ ва ғайраҳо мусоидат 

намуданд.  

Аз 1905 корхонаи саноатии ҳисоботдиҳанда дар нимсолаи аввали соли 

2015-ум миқдори корхонаҳои бозистода 293 ададро ташкил намуд, ки ин 

нишондиҳанда нисбати ҳамин давраи соли гузашта 47 воҳид зиёд мебошад. 

(барои маълумот дар  моҳҳои январ-июни соли 2014- ум  246 адад корхона 

аз фаъолият бозистода буд). 

 

1.3. Кишоварзӣ 

Дар нимсолаи аввали соли 2015 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти 

умумиикишоварзӣ дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ 4969,3 млн. сомониро 

ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2014-ум бо нархҳои муқоисавӣ 

6,9 фоиз, аз он ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ 2817,3 млн. сомонӣ ё ин ки 

9,5 фоиз ва чорводорӣ 2152,0 млн. сомонӣ ё 3,8 фоиз зиёд шудааст.  

        Вазни қиёсии маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба Маҷмўи Маҳсулоти 

Дохилӣ дар моҳҳои январ-апрели соли 2015 –25,9 фоизро ташкил медиҳад. 

        Аз ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 43,3 фоиз ба бахши  

чорвопарварӣ  ва  56,6 фоиз ба бахши растанипарварӣ   рост меояд. 

 
Ҷадвали №3. Маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар шаш  моҳи соли 2015 (бо млн. 

сомонӣ) 

 Ҳаҷми умумии 

маҳсулот дар моҳи 

июни соли 2015 

Январ-июни  2015 бо %  

нисбати январ-июни 

2014 

Маҳсулотиумумиикишоварзӣ, 

ҳамагӣ 

4969,3 6,9 

аз он ҷумла:   

Растанипарварӣ 2817,3 9,5 

Чорвопарварӣ 2152,0 3,7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Диаграмма №3. Таносуби маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар  шаш  моҳи  соли 2015(бо млн. сомонӣ) 

 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳаҷми бештари истеҳсоли маҳсулоти 

умумии кишоварзӣ дар минтақаи вилояти Хатлон истеҳсол шуда, таносуби 

он нисбати ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 59,8 фоиз 

баробар мебошад. 

1.4. Маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ (сохтмон). 

Дар нимсолаи аввали соли 2015 сармоягузории сармояи асосӣ аз 

ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ 4038,1 млн. сомониро ташкил 

намуда, нисбат  ба ҳамин давраи соли 2014-ум 41,4 фоизро (бо нархҳои 

муқоисавӣ) ташкил медиҳад. 

Воридшавии сармояҳо дар моҳҳои январ-июни  соли 2015 аз ҳама 

зиёдтар дар НТҶ ба шумор рафта, он 1354,0 млн. сомонӣ ё 33,5 фоизи ҳаҷми 

умумии сармоягузориҳои  ҷумҳуриро ташкил медиҳад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вилояти Суѓд 1001,6 
НТЉ   901,5 

вилояти Хатлон  

2973,9 

ВМКБ  92,3 



 

 
Диаграммаи № 4 Воридшавии сармояҳои дар ҳудуди минтақаҳои ҷумҳурӣ дар шаш  моҳи  соли 2015 

 
 

Дар нимсолаи аввали  соли 2015 вазни қиёсии сармоягузории 

сармояи асосӣ  ба 21,0 фоизи Маҷмўи Маҳсулоти Дохилӣ  баробар гардид. 
Ҷадвали №4. Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз рўи шаклҳои моликият 

Дар моҳҳои январ-июни соли 2015 дар иншоотҳои таъиноти 

истеҳсолӣ  ба маблағи 2419,4 млн. ё 59,9 фоиз, дар иншоотҳои 

ғайриистеҳсолӣ ба маблағи 1618,6 млн. сомонӣ ё 40,1 фоиз ҳаҷми умумии 

сармоягузориҳои ҷумҳурӣ иҷро гардидааст. 

 

 

1.5. Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ. 

Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар нимсолаи аввали соли 2015-ум 

4601,3 млн. сомониро ташкил дода, ба 24,0  фоизи Маҷмўи Маҳсулоти 
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Воридшавии сармояњои дар њудуди минтаќањои љумњурї  

Њаљми сармоягузорињо бо (млн. сомонї) бо % нисбат ба Њаљми  умумии сармоягузорињо  

 Моҳҳои январ-июни 

соли 2015 

Бароимаълумот:   

соли 2014 

баҳисобифоизнисбат 

ба ҷамъбаст 
млн. 

сомонӣ 

бо % нисбат 

ба ҳаҷми 

умумӣ 

Сармоягузорӣбасармояиасосӣ 4038,1 100,0 100,0 

аз он ҷумла аз 

рўишаклимоликият: 

   

Давлатӣ 1478,3 36,6 43,2 

шахсӣ 901,4 22,3 28,2 

муштарак 102,2 2,5 8,8 

хориҷӣ 1556,2 38,6 19,8 



Дохилӣ баробар гардид, ки ин нисбат ба ҳамин давраи  соли 2014-ум бо 

нархҳои муқоисавӣ  5,3 фоиз кам мебошад. 

Корхонаю ташкилотҳои расмӣ ба қайд гирифташуда ба маблағи 

2129,2 млн. сомонӣ хизмат расонидаанд, ки 46,3 фоизи ҳаҷми умумии 

хизматрасониро ташкил медиҳад. Дар моҳҳои январ-июни  соли  2015 

хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолӣ дар бахши давлатӣ 621,0 млн.сомонӣ, 

бахши ғайридавлатӣ  3980,3 млн.сомонӣ  ва  корхонаҳои хурд бошад 2125,9  

млн. сомониро ташкил медиҳанд.  Ҳиссаи зиёди хизматрасониҳо ба соҳаҳои 

хизмати маишӣ 41,3 фоиз, нақлиёти мусофирбар 17,0 фоиз, алоқа 13,6 

фоиз, маориф 9,6  фоиз  ва хизмати тиббӣ 4,3 фоиз рост меояд. 
 

Диаграмма №4. Сохтори хизматҳои пулакӣ ба аҳолӣ дар шаш моҳи   соли 

2015.                                                                                                                              

 
Коҳишёбии ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ нисбат ба ҳамин давраи 

соли гузашта аз ҳисоби Кумитаи телевизион ва радио 45,0 фоиз, Вазорати 

саноат ва технологияҳои нав  39,5 фоиз, Вазорати нақлиёт 24,4 фоиз, 

Вазорати кишоварзӣ 25,5 фоиз,  Агентии стандартизатсия, метрология, 

сертификатсия ва назорати савдо 15,6 фоиз, Хадамоти алоқа 13,3 фоиз ва 

Вазорати адлия бошад 3,0 фоиз  рост меояд.  

Илова бар ин, омили дигари коҳишёбии суръати рушди 

хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ ин баландшавии индекси нархҳо мебошад, 

ки ба суръати рушд таъсири манфӣ расонидааст. 

Дар баробари ин, бояд қайд кард, ки коҳишёбии интиқоли маблағҳои 

пулии муҳоҷирони меҳнатӣ, ки аз паст шудани нархи нафт дар бозори 

ҷаҳонӣ, ҷорӣ кардани таҳримҳои иқтисодӣ нисбати Федератсияи Русия ва 

нисбатан паст гардидани рубли русӣ нисбати асъорҳои хориҷӣ вобаста 
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Сохтори хизматњои пулакї дар панљ нимсолаи аввалаи соли 2015 



мебошад, низ яке аз сабабҳои асосии паст гардидани хиҳматрасонии 

пулакӣ ба аҳолӣ гардид. 

Аз ҷумла,  дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ интиқоли пулии 

муҳоҷирони меҳнатӣ мувофиқи маълумотҳои Бонки миллии Тоҷикистон, 1 

млрд. 162 млн. доллари ИМА-ро ташкил дод, ки ин нишондиҳанда нисбат 

ба ҳамин давраи соли гузашта 32% камтар аст.Қобили қайд аст, ки 

коҳишёбии интиқоли пулии муҳоҷирони меҳнатӣ аз хориҷи мамлакат дар 

семоҳаи аввали соли равон 42%-ро ташкил намуда буд, ки ҳатто дар давраи 

бӯҳрони молиявии солҳои 2008-2009(10 то 15%) чунин ҳолат ба  мушоҳида 

нарасида буд. 

Бояд қайд кард, ки маблағҳои интиқолии муҳоҷирони меҳнатӣ,яке аз 

манбаҳои асосии  даромадҳои аҳолӣ мебошанд. 

Дар ин робита, камшавии ҳаҷми онҳо ба паст шудани қобилияти 

харидории аҳолӣ (ё хароҷотҳои истеъмолӣ (С)) ва билохира ба рушди 

воқеии  ММД оварда расонид. 

 

1.6. Сатҳи шуғл, музди меҳнат ва даромади аҳолӣ. 

Мувофиқи маълумоти Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон шумораи умумии бекорони расман ба қайдгирифташуда, аз 

рўи баҳои пешакӣ дар моҳи  майи соли 2015-ум ба  58,5  ҳазор нафар расид, 

ки 2,6 фоизи аҳолии дар иқтисодиёт фаъолро ташкил медиҳад. 

Шумораи умумии аҳолии дар иқтисодиёт фаъол аз рўи баҳои пешакӣ 

дар  моҳи майи соли 2015  - 2289,6 ҳазор нафарро ташкил дод,  ки  2231,1  

ҳазор нафари онҳо дар соҳаҳои иқтисодиёт машғул мебошанд. 

Даромади пулии аҳолӣ-дар моҳҳои январ-майи соли 2015 аз рўи 

маълумотҳои пешакӣ -9696,1 млн. сомониро ташкил намуд, ки он нисбат ба  

ҳамин давраи соли 2014 бо нархҳои амалӣ 2,6 фоиз афзоиш ёфтааст. 

 Хароҷоти пулӣ ва амонатҳои аҳолӣ дар  панҷ моҳи соли 2015 – 11029,0 

млн. сомониро ташкил кард, ки аз он барои хариди молҳо ва пардохти  

хизматрасонӣ  ба  аҳолӣ  65,7 фоиз  ва барои пардохти ҳатмӣ ва ҳаққи 

узвияти ихтиёрӣ  мутобиқан 27,7 фоизи ҳаҷми умумии хароҷоти пулӣ ва 

амонатҳоро сарф кардаанд. 

Даромади ҳақиқии дар ихтиёр доштаи аҳолӣ (даромадҳо аз хориҷ 

кардани пардохтҳои ҳатмии тасҳеҳшудаи индекси нархҳои истеъмолӣ 

иборат аст) дар панҷ моҳи соли 2015 нисбат ба ҳамин давраи соли 2014 – 2,7 

фоизро ташкил додааст. 

 Дар моҳи майи соли 2015  музди миёнаи  ҳармоҳаи номиналии 

меҳнат, ки ба кормандони кироякор пардохта шуд маблағи 862,15 сомониро 

ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли  2014-ум 5,8 фоиз  зиёд 

шудааст. 



Дарҷаи музди меҳнати ҳақиқии меҳнат (бо дарназардошти тағйироти  

индекси нархҳо дар моҳи майи соли 2015 нисбат ба моҳи майи  соли 2014-

ум 0,2 фоиз зиёд шудааст. 

Музди меҳнати камтарин дар моҳи майи соли 2015 дар бахши воқеии 

намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар кормандони кишоварзӣ, шикор, 

ҷангалпарварӣ-245,52 сомонӣ ва моҳипарварӣ-467,60 сомониро ташкил дод. 

Музди меҳнати аз ҳама баланд дар бахши воқеии иқтисодиёт дар сохтмон-

1948,73 сомонӣ, дар  саноати итихроҷи маъдани кўҳӣ ва коркарди конҳо-

1871,81 сомониро ташкил медиҳад. 

 
Диаграммаи №5. Динамикаи музди миёнаи меҳнат дар моҳи майи соли 2015 
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Динамикаи  музди мењнат дар  панљ  моњи соли 2015 

Музди мењнати номиналї (тарафи чап) афзоиши реалї (тарафи рост) 



I.II. Рушди бахши беруна. 

2.1. Гардишисавдоихориҷӣ 

Гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимсолаи 

аввали соли 2015 – 2009,1 млн. долл. ИМА-ро ташкил дода, нисбат ба ҳамин 

давраи соли 2014-ум ба маблағи 562,4 млн. доллари ИМА ё 21,9 фоиз кам 

гардидааст. Дар гардиши савдои хориҷӣ ба ҳиссаи мамлакатҳои хориҷи 

наздик  48,9 фоиз ё 982,0 млн. доллар ва ҳиссаи мамалакатҳои хориҷи дур 

51,1  фоиз ё 1027,1  млн. доллар рост меояд.   

Тавозуни савдо дар моҳҳои январ-июни соли 2015 манфӣ буда, 

барзиёдии воридот нисбати содирот 3,6 маротиба ва касри он -1140,4 млн. 

долл. ИМА-ро ташкил медиҳад. 
 

Ҷадвали  № 5 Фаъолияти иқтисоди хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаш моҳи  соли 

2015 

 Январ-июни 

соли 2015 

Январ-июни с. 2015 

ба ҳисоби % нисбат 

ба январ-июни с. 2014 

Гардиши савдои хориҷӣ 2009,1 78,1 

бо кишварҳои хориҷи наздик 982,0 86,6 

бо кишварҳои хориҷи дур 1027,1 71,4 

Содирот 434,4 92,1 

бо кишварҳои хориҷи наздик 116,4 104,9 

бо кишварҳои хориҷи дур 318,0 88,2 

Воридот 1574,7 75,0 

бо кишварҳои хориҷи наздик 865,6 84,6 

бо кишварҳои хориҷи дур          709,1 65,8 

Бақия  -1140,4 - 

бо кишварҳои хориҷи наздик -749,3 - 

бо кишварҳои хориҷи дур -391,1 - 

 

  



Диаграмма № 6.Тавозуни  савдо  дар шашмоҳи   соли 2015. 

 
 

2.2. Содиротимолҳо 

Ҳиссаи содирот дар гардиши савдои хориҷӣ  434,4  млн. доллари 

ИМА ё 21,6 фоизро ташкил намуда, нисбат ба  нимсолаи аввали  соли  2014-

ум 86,7 млн. доллари ИМА кам мебошад, ки дар ин давра содироти 

маҳсулоти маъданӣ 7,9 фоиз ё 8,2 млн. доллар, маҳсулоти растанӣ 11,3 фоиз 

ё 2,4 млн. доллар, пусти хом ва чарм 22,5 фоиз ё 0,4 млн. доллар коҳиш 

ёфтааст.  

Аз ҷумла, содироти нахи пахта, ки яке аз молҳои асосии содиротии 

ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, дар  моҳи июни соли ҷорӣ аз рӯи арзиш нисбат 

ба моҳи июни соли гузашта ба андозаи 8,9 фоиз кам шудааст, ки сабаби 

асосии он ноустувории нархи биржавии  нахи пахта мебошад. 
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Сохтори гардиши савдои хориљї дар моњњои январ-июни соли 2015 
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Диаграммаи №9.Тағйиёбии нархи пахта  ба ҳолати 8-июли соли 2015 

 
 

2.3. Воридоти молҳо 

Ҳиссаи воридот бошад ба 1574,7 млн. доллари ИМА баробар гардида, 

нисбат  ба ҳамин давраи соли 2014-ум ба маблағи 797,0 млн.доллари ИМА 

кам гардидааст.  Дар айни замон воридоти маҳсулоти маъданӣ 135,6 млн. 

доллар, воситаҳои нақлиёт 107,9 млн. доллар, маҳсулоти саноати кимиё 76,9 

млн. доллар,  чўбу  тахта ва маснуоти он 28,5 млн. доллар,   мошинолот ва 

таҷҳизот 14,8 млн. доллар, маҳсулоти растанӣ  12,6 млн. доллар,  маҳсулоти 

тайёри озуқа 11,5 млн. доллар,  маҳсулоти чорво 7,4 млн. доллар, газвори 

насоҷи ва маснуоти онҳо 5,2 млн. доллар, ва ғайраҳо кам шудааст. 

Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ аз молҳои асосии воридотӣ – 

воридоти оксиди алюминий  ба маблағи 36,8 млн.долл.ИМА, васоити 

нақлиёт -107,8 млн.долл.ИМА, кам шудааст. 

Дар моҳи июн бошад воридоти  маҳсулоти нафтӣ 16,4 фоиз, орд -52,1 

фоиз ва гандум 45,1 фоиз зиёд шудааст. 

Гази табиӣ ба Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои январ- июни соли 

2015 ворид нагардидааст. 
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I.III. Бахши макрофискалӣ 

3.1.Даромади Буҷети давлатӣ 

Ҳаҷми умумии Буҷети давлатӣ дар нимсолаи аввали соли 2015 ба  

андозаи 96,7 фоиз иҷро гардида, ба буҷет 6875,2 млн.сомонӣ ворид гардид, 

ки нисбат ба нақша 235,2 млн.сомонӣ ва нисбат баҳаминдавраисоли 2014- 

ум ба маблағи 847,2 млн.сомонӣ зиёд буда, ба 35,9 фоизи ММД баробар 

мебошад. 
 

Диаграммаи №7. Даромади Буҷети давлатӣ дар шаш моҳи  соли 2015 

 
 

Даромади  ҷории Буҷети  давлатӣ  бошад  ба  андозаи  96,0 фоиз  иҷро  

гардид, ба  он  зиёда   аз  5,6  млрд. сомонӣ  маблағ  ворид  гардид, ки ин 

нисбат  ба нақша  235,2 млн. сомонӣ кам ва  нисбати  ҳамин  давраи  соли 

гузашта 279,7  млн.  сомонӣ  зиёд  мебошад. 
Диаграммаи №10. Сохтори даромади Буҷети давлатӣ дар шаш моҳи соли 

2015. 
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Мақомоти андоз нақшаи даромади буҷетро 102,6 фоиз таъмин 

намуда, ба буҷет 3,8 млрд.сомонӣ маблағ ворид намудааст, ки ин нисбат ба 

нақша 94,9 млн. сомонӣ ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 847,2 млн. 

сомонӣ зиёд мебошад.  

Аз ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ бошад ба буҷет 1,6 млрд. сомонӣ 

ворид гардид, ки ин 80,8 фоизи нақшаро ташкил дода,  нисбат ба нақша 

389,0 млн. сомонӣ ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 250,2 млн. 

сомонӣ кам мебошад, ки сабаби он коҳишёбии гардиши савдои беруна ба 

маблағи 883,6 млн.доллари ИМА мебошад. 

Иҷроиши  нақшаи  даромади  буҷети ҷумҳуриявӣ низ  дар  ин давра  

93,5  фоиз  таъмин  гардида, ба  он  3,2  млрд. сомонӣ  маблағ  ворид  гардид, 

ки ин нисбати нақшаи  пешбинигардида 223,1 млн. сомонӣ кам ва  нисбати 

ҳамин давраи  соли гузашта 124,0  млн  сомонӣ  зиёд  мебошад. 

Нақшаи даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби  

андози  иҷтимоии  корхонаҳои  ғайрибуҷетӣ 90,1  фоиз таъмин гардида, ба 

он 663,8 млн. сомонӣ ворид шудааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи  соли 

гузашта 11,1 млн. сомонӣ зиёд мебошад. 
Диаграммаи №12. Сохтори даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ дар шаш  моҳи  соли 2015. 

 

Бояд қайд кард, ки дар давраи ҳисоботӣ иҷрои нақшаи Буҷети 

давлатӣ аз рӯи 9 намуди андозҳо ба маблағи умумии 561,6 млн.сомонӣ, аз 

ҷумла андози иҷтимоӣ 73,0 млн.сомонӣ  (90,1 фоиз), андоз аз фурӯш 18,5 

млн.сомонӣ (71,3  фоиз), андоз аз арзиши иловашуда  302,0 млн.сомонӣ (87,3 

фоиз), аксизҳои берунӣ 29,0 млн.сомонӣ (76,6 фоиз), андозҳо барои  

захираҳои табиӣ 8,8 млн.сомонӣ  (88,8 фоиз), боҷи давлатӣ 5,2 млн.сомонӣ  

(90,0 фоиз), низомҳои махсуси андозбандӣ 6,6 млн.сомонӣ  (97,1 фоиз), 

андоз аз воситаҳои нақлиёт 8,8 млн.сомонӣ  (85,6 фоиз) ва боҷи гумрукӣ 

109,7 млн.сомонӣ (64,4  фоиз) иҷро нагардид. 
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Њаљми умумии буљети суѓуртаи иљтимої ва нафаќа  дар  нимсолаи аввали соли 2015 

Њаљми умумии  буљети  суѓуртаи иљтимої давлатї (тарафи чап)   

Даромадњои буљети суѓуртаи иљтимої нисбати  Буљети давлатї   



Бо вуҷудиин, ҳаҷми бақияпулии андозҳои пардохтнашуда нисбат ба 

1 январи соли 2015 - (618,8 млн.сомонӣ) ба маблағи 89,5 млн. сомонӣ 

афзоиш ёфта, ҳаҷми онҳо ба ҳолати  1 июли соли  2015 – 708,3  

млн.сомониро ташкил намуд.    

Ҳаҷми зиёди маблағи бақияпулиҳо ба корхонаҳои азими ҷумҳурӣ – 

330,5 млн. сомонӣ (46,7 фоиз), вилояти Хатлон– 119,4 млн. сомонӣ (16,9 

фоиз), вилояти Суғд– 149,2 млн. сомонӣ  (21,1 фоиз), ВМКБ - 0,4 млн. 

сомонӣ, шаҳри Душанбе – 58,0 млн. сомонӣ (8,2 фоиз) ва шаҳру ноҳияҳои 

тобеи ҷумҳурӣ – 51,0 млн. сомонӣ (7,2 фоиз) рост меояд. 

Диаграммаи №13. Бақияпулиҳои андоз аз рўи минтақаҳо  дар  шаш  моҳи  соли 2015. 

 

Инчунин  бояд қайд кард, ки қарзи нисбатан калони андоз ба ШСХК 

“БарқиТоҷик”тааллуқдошта, баҳолати 1 июли соли ҷорӣ  151,5 млн. 

сомониро ташкил медиҳад, ки вазни қиёсии он дар ҳаҷми умумии ба 

қияпулиҳои андоз  ба 21,4 фоиз баробар мебошад. Маблағи қарзи ҶСК 

“Сангтуда-1” ва  КВД “Ширкати алюминийи Тоҷик”-низ нисбатанкалон 

буда, ба ҳолати 1 июли соли 2015-ум  мутаносибан 32,4 млн. сомонӣ ва 41,2 

млн.сомониро ташкил медиҳад. 
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Диаграммаи №14  Бақияпулиҳо аз рӯи корхонањои азим дар нимсолаи аввали соли 

2015 

 

Дар робита ба камшавии содироту воридоти мол мутаносибан ба 7,8 

% ва 25,0% (бо ифодаи реалӣ)  воридоти андоз аз арзиши иловашудаи 

берунӣ ба буҷет дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ нисбат ба ҳамин давраи 

соли  гузашта ба маблағи 162,8 млн.сомонӣ, аксизҳои берунӣ ба маблағи 

46,3 млн.сомонӣ, андоз аз воситаҳои нақлиёт-2,1 млн.сомонӣ ва боҷи 

гумрукӣ ба маблағи 58,0 млн.сомонӣ кам гардид. 
 

Диаграммаи №15. Воридоти андозҳоба буҷет дар нимсолаи аввали соли 2015 

дар фарқият бо ҳамин давраи соли гузашта (бо млн. сомонӣ) 

 

Инчунин, дар нимсолаи аввали соли 2015 аз ҳисоби андоз аз фурӯши 

нахи пахта ба буҷет 38,9 млн.сомонӣ ворид гардидааст, ки нисбат ба нақша 

18,6 млн.сомонӣ кам мебошад, ки сабаби он ноустувории нархи биржавии 
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пахта мебошад. Агар дар таърихи 8 июли соли  2014 нархи 1 тонна пахта 

1879,4 доллари ИМА- ро ташкил карда бошад, пас дар таърихи 8 июли соли 

2015 ин нишондиҳандаба 1607,168 доллари ИМА баробар гардидааст, ки 

фарқияти он - 272,2 доллари ИМА-ро ташкил медиҳад. 

 

3.2. Даромади буҷетҳои маҳаллӣ 

Қисми даромади буҷетҳои маҳаллӣ аз ҳисоби сарчашмаҳои дохилӣ ба  

андозаи 103,0  фоиз иҷро  гардида,  ба  буҷет  1794,6  млн. сомонӣ ворид 

шудааст, ки ин аз нақшаи пешбинишуда  59,7 млн. сомонӣ ва нисбати  

ҳамин давраи соли гузашта 144,4 млн. сомонӣ  зиёд  мебошад.  

Гарчанде, ки иҷроиши қисми даромади буҷетҳои маҳаллӣ барзиёд 

таъмин шуда бошанд ҳам,  иҷроиши нақшаи  6- намуд андозҳо ба маблағи 

34,8 млн сомонӣ таъмин нагардидаст. Аз ҷумла: нақшаи андоз аз даромад 

ба маблағи 2,7 млн. сомонӣ ё ин, ки 1,0 фоиз, низоми соддакардашудаи 

андозбандӣ – 7,1 млн. сомонӣ, аксизҳои дохилӣ – 1,8 млн. сомонӣ, андоз аз 

воситаҳои нақлиёт – 8,6 млн. сомонӣ, андоз аз истифодабарандагони 

захираҳои табиӣ – 8,9 млн. сомонӣ ва боҷи давлатӣ ба маблағи 5,6 млн. 

сомонӣ ё ба андозаи 11,0 фоизи нақша таъмин нагардидаст. 

Бояд қайд намуд, ки дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ  дар ҷумҳурӣ 15- 

шаҳру ноҳия иҷроиши қисми даромади буҷетро аз рӯи сарчашмаҳои 

даромади дохилӣ таъмин карда натавонистанд. Аз ҷумла: аз шаҳру 

ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ шаҳри Турсунзода иҷроиши қисми даромади 

дохилиро ба маблағи 1,4 млн. сомонӣ ё ба андозаи 3,0 фоизи нақша, ноҳияи 

Ҳисор ба маблағи 4,0 млн. сомонӣ (10,0 фоизи нақша), шаҳри Ваҳдат ба 

маблағи 8,8 млн. сомонӣ (17,0 фоизи нақша), ноҳияи Нуробод ба маблағи 

428,0 ҳазор сомонӣ (16,0 фоизи нақша), ноҳияи Рудакӣ ба маблағи 1,1 млн. 

сомонӣ (2,0 фоизи нақша) таъмин карда натавонистанд. 

Дар вилояти Хатлон  ноњияи А. Ҷомӣ  ба маблағи 1,5 млн. сомонӣ ва 

ноҳияи Фархор ба маблағи 1,8 млн. сомонӣ, дар вилояти Суғд иҷроиши 

қисми даромадро аз ҳисоби сарчашмаҳои  дохилӣ 7- шаҳру ноҳия таъмин 

карда натавонистанд. Аз ҷумла  шаҳри Исфара  ба маблағи 2,1 млн. сомонӣ 

(5,0 фоизи нақша),  шаҳри Конибодом  ба маблағи 1,6 млн. сомонӣ (7,0 

фоизи нақша),  шаҳри Панҷакент  ба маблағи 5,2 млн. сомонӣ (12,0 фоизи 

нақша),  шаҳри Истаравшан ба маблағи 1,9 млн. сомонӣ (5,0 фоизи нақша),  

ноҳияи Зафаробод ба маблағи 1,1 млн. сомонӣ (12,0 фоизи нақша) ва 

ноҳияи Ҷ. Расулов ба маблағи 2,4 млн. сомонӣ (13,0 фоизи нақша), дар 

маҷмӯъ аз ҳисоби ин 7 шаҳру ноҳияи иҷроиши қисми даромадро таъмин 

накарданд ба буҷети вилоят 14,8 млн сомонӣ ворид нагардидаст. 

 Дар шаҳри Душанбе ноҳияи Шоҳмансур иҷроиши қисми даромадро 

аз рӯи сарчашмаҳои даромади дохилӣ ба маблағи 425,0 ҳазор сомонӣ ё ба 

андозаи 1,0 фоизи нақша таъмин нагардидаст. 



Диаграммаи №16. Ноҳияҳое, ки иҷроиши қисми даромадро таъмин карда натавонистанд. 

 
 

Хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон  дар нимсолаи 

аввали соли 2015 дар доираи иҷроиши воқеии даромадҳои буҷет ба роҳ 

монда шуда, ба андозаи 83,2 фоиз таъмин гардид, ки дар натиҷа ба соҳаҳои 

иқтисодиёти кишвар зиёда аз 6161,3 млн. сомонӣ равона карда шудааст,  ки 

он нисбат ба ММД 32,5фоизро ташкил медиҳад.  

Аз ҷумла маблағгузории секторҳои ҳокимият ва идоракунии давлатӣ 

ба маблағи – 421,4 млн. сомонӣ (78,1 фоиз), маориф – 1108,7 млн.сомонӣ 

(90,2 фоиз), тандурустӣ – 421,3 млн.сомонӣ (89,2 фоиз),  суғуртаи  иҷтимоӣ 

ва ҳифзи иҷтимоӣ – 1281,2 млн. сомонӣ (80,4 фоиз), хоҷагии манзилию 

коммуналӣ, экология, хоҷагии ҷангал – 350,0млн.сомонӣ (58,1 фоиз), соҳаи 

фарҳанг ва варзиш –180,1 млн.сомонӣ (69,5 фоиз), комплекси сӯзишворию 

энергетикӣ – 997,7 млн.сомонӣ (90,1 фоиз), кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор-

131,6 млн.сомонӣ (84,4 фоиз), сохтмон ва саноат- 99,8 млн. сомонӣ 

(88,0фоиз), нақлиёт ва коммуникатсия- 341,3 млн.сомонӣ (90,0 фоиз) таъмин 

карда шудааст. 
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Диаграмма №17. Хароҷоти Буҷети давлатӣ аз рўи соҳаҳо дар  шаш моҳи   соли 2015 бо млн. сомонӣ 

 

 
  Дар сохтори хароҷоти Буҷети давлатӣ вазни қиёсии бештарро нисбат 

ба ММД  секторҳои  суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ – 6,6 фоиз, 

маориф – 5,7 фоиз,  комплекси сўзишворию энергетикӣ – 5,2 фоиз, 

тандурустӣ – 2,1 фоиз,  хоҷагии манзилию коммуналӣ,  экологӣ ва ҷангал -

1,8 фоиз,  нақлиёт ва коммуникатсия 1,7 фоиз,  кишоврзӣ, моҳидорӣ ва 

шикор бошад -0,6 фоизро    ташкил карданд. 

Дар давраи ҳисоботӣ барои маблағгузории соҳаҳои иҷтимоӣ бо 

дарназардошти хароҷоти хоҷагию манзилии коммуналӣ зиёда аз 3,3 млрд 

сомонӣ, ки 54,0 фоизи ҳаҷми умумии хароҷоти Буҷети давлатиро ташкил 

медиҳад, равона гардида, дар доираи он маблағгузории музди меҳнат, 

нафақа, стипендия, ҳама намуди ҷубронпулиҳо ва кӯмакпулиҳо ба аҳолӣ 

таъмин карда шудааст. 

Бояд қайд кард, ки дар давраи сипаригардида барои рушди соҳаҳои 

иқтисодиёти мамлакат аз ҳисоби захираҳои буҷетӣ 76,6 млн. сомонӣ, аз 

ҷумла аз Фонди захиравии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 10,3 млн. 

сомонӣ, аз Фонди хароҷоти пешбининашудаи Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 405,0 ҳазор сомонӣ маблағҳои иловагӣ равона гардидааст. 

Аз буҷети ҷумхуриявӣ барои буҷетҳои маҳаллӣ субвенсия ба маблағи 

364,2 млн. сомонӣ ё ин, ки 96,0 фоизи нақша ва бо роҳи ҳисобии 

байниҳамдигарӣ – 401,2 ҳазор сомонӣ (45 фоиз), ҷамъ ба маблаги 364,6 млн 

сомонӣ ҷудо карда шудааст, ки ин 19,0 фоизи хароҷоти ҳақиқии аз тарафи 

мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо 

гузаронидаро ташкил медиҳад.  
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Қайд намудан зарур аст, ки сабабҳои асосии дар сатҳи паст қарор 

доштани иҷроиши хароҷоти Буҷети давлатӣ ин бинобар сабаби вазъи 

мураккаби иҷроиши қисми даромади буҷет маҳдуд намудани ҳаргуна 

хароҷоти бесамар ва дуюминдараҷа мебошад.  

Бояд қайд кард, кидар нимсолаи аввали  соли 2015 тавозуни Буҷети 

давлатӣ мусбӣ арзёбӣ гардида, барзиёдии он (Профитсит)-и Буҷети 

давлатӣ 713,9 млн. сомонӣ ё 3,7 фоизиММДро ташкил кард. 

  



I.IV.Сатҳи таваррум ва тағйирёбии нархҳо. 

Сатҳи таваррум (индекси нархҳои истеъмолӣ) аз аввали соли ҷорӣ 2,6 

фоизро ташкил дода,  нисбат ба ҳамин давраи соли  2014- ум 1,9 банди  

фоиз пастар мебошад. 
 

Диаграммаи № 18. Тағйирёбии сатҳи таваррум дар шаш моҳи  соли 2015. 

 
Аз аввали соли ҷорӣ индекси нарҳҳои истеъмолӣ 2,6 фоизро ташкил 

дод, ки аз он  ба молҳои озуқа 3,1 фоиз, молҳои ғайриозуқа 1,7 фоиз ва 

хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ 2,8 фоиз рост меояд. 

Дар баробари ин, индекси нарху таърифаи хизматҳои пулакие, ки ба 

аҳолӣ расонида мешавад, дар моҳи  июни соли ҷорӣ 1,2 фоиз қимат 

шудааст, ки асосан аз ҳисоби болоравии нархи гази моеъ 26,3 фоиз, арзиши  

пардохти нақлиёти роҳи оҳан 5,4 фоиз ва арзиши пардохти нақлиёти 

ҳавопаймо 3,0 фоиз ва ғайраҳо.  
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4.1.Қурби асъор 

Аз рўи маълумотҳои расмии Бонки Милли Тоҷикистон дар  

нимсолаи аввали  соли 2015 ба ҳисоби миёна  қурби 1 доллари ИМА ба 

5,8294 сомонӣ, қурби 1 евро ба 6,5024 сомонӣ ва қурби 1 рубли Русия ба 

0,1047 сомонӣ баробар мебошад. 

 
Диаграммаи №19. Қурби расмии сомонӣ нисбат ба асъорҳои хориҷӣ дармоҳи июни  соли  2015 

 
Тибқи мушоҳидаҳо сабабҳои асосии ин пеш аз ҳама бо рушди 

ноустувори иқтисодиёти ҷаҳон ва коҳишёбии нархи молу ашёи асосии  

содиротӣ дар бозори ҷаҳонӣ, тағйир ёфтани сиёсати бонки марказии ИМА, 

вазъи бошиддати геосиёсӣ дар кишварҳои асоии шарикони савдо ва 

коҳиши бесобиқаи нархи нафт вобастагӣ дорад. Дар якҷоягӣ ин омилҳо ба 

суръати рушди иқтисодиёт, устувории нишондиҳандаҳои тавозуни пардохт 

ва низоми молиявӣ таъсири манфӣ расонидаанд. Кам гардидани 

сармоягузории хориҷӣ, коҳишёбии ҳаҷми интиқоли пулӣ, кам шудани 

даромади асъор аз содироти ашё ва ноустувории қурби пули миллӣ гувоҳи 

ин гуфтаҳост.  

Тибқи маълумоти фаврии омори бонкӣ кам шудани вуруди сармояи 

хориҷӣ аз рўи амалиётҳои марбут ба ҳаракати маҷмўии маблағҳои 

байналмилалии асъорӣ мушоҳида мегардад. Ҳолати мазкур бевосита ба 

норасоии асъор ва номувозинатии  талаботу таклифоти он дар бозори 

дохилӣ ва дар натиҷаи  авҷгирии фишорҳо ва тағйирёбии қурби сомонӣ 

таъсир расонид.  
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