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I.Вазъи макроиқтисодӣ:
I.I. Вазъи макроиқтисодӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
1. Маҷмўи Маҳсулоти Дохилӣ (ММД) ва бахши воқеии
иқтисодиёт.
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандаи ҷомеаи
ҷаҳонӣ дар бисёр созмонҳои сиёсию иқтисодии байналмилалӣ
тавассути аъзогӣ, бо риштаҳои иқтисодӣ пайваст мебошад. Пайвастагии
риштаҳои иқтисодии кишварҳо, махсусан бо шарикони рушд
вобастагии онҳоро дар самтҳои гуногуни рушди ҷомеа зиёд мегардонад,
аз ин лиҳоз таъсири ҳаргуна омилҳои беруна, аз қабили ноустувории
вазъи сиёсию иқтисодӣ дар кишварҳои шарикони асосии савдо, бахусус
Федератсияи Русия, паст гардидани нархи ашёи хом дар бозори ҷаҳонӣ,
баландшавии нархи молҳои озуқаворӣ, коҳиш ёфтани қурби асъори
миллӣ нисбати асъорҳои хориҷӣ, офатҳои табиӣ ва як қатор омилҳои
дигари дохилӣ ба иқтисодиёти кишварамон назаррас мебошад.
Дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ аз рӯи маълумотҳои расмии
оморӣ Маҷмўи маҳсулоти дохилии номиналӣ ба 21979,3 млн. сомонӣ
баробар гардидааст, ки ин нисбати ба ҳамин давраи соли 2015 (ММД 19158,7 млн. сомонӣ) 2820,6 млн. сомонӣ зиёд мебошад. Қайд кардан ба
маврид аст, ки суръати рушди воқеии Маҷмўи маҳсулоти дохилӣ дар
моҳҳои январ-июни соли ҷорӣ ба 6,6 фоиз баробар гардида, нисбат ба
ҳамин давраи соли 2015 ба андозаи – 0,2 банди фоиз афзоиш ёфтааст.
(барои маълумот моҳҳои январ-июни соли 2015-6,4 фоиз).

Диаграммаи №1.Суръати афзоиши Маҷмӯи Маҳсулоти Дохилӣ
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Бояд қайд намуд, ки истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ бо ифодаи
реалӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016 нисбат ба ҳамин давраи соли
2015 – 12,1 фоиз, кишоварзӣ – 9,9 фоиз, гардиши моли чакана -3,4фоиз,
сохтмон – 18,9 фоиз афзоиш ёфтааст.
Ҷадвали №1. Сохтори Маҷмўи Маҳсулоти Дохилӣ
дар моҳҳои январ-июни соли 2016

Январ-июни
с.2015
с.2016
Сохтори ММД
ММД
Кишоварзӣ, шикор ва хоҷагии ҷангал
Саноат, яҷоя бо энергетика
Сохтмон
Савдо, таъмири автомобилҳо, молҳои маишӣ ва маводҳои
истифодаи шахсӣ, меҳмонхонаҳо ва тарабхонаҳо
Нақлиет, алоқа, хоҷагии амбор
Фаолияти молиявӣ, амалиет бо амволи ғайри манқул ва
иҷора
Мақомоти идоракунӣ: таъминоти иҷтимои
Маориф
Тандурустӣ ва пешниҳоди хизматҳои иҷтимоӣ
Пешниҳоди хизматҳои коммуналӣ, иҷтимоӣ ва инфиродӣ шахсӣ
Андозҳо

100,0
12,7
13,8
12,6

100,0
12,2
16,0
11,5

17,6

16,8

12,9

13,4

0,9

0,8

5,5
3,4
1,9

5,7
4,8
2,1

4,3

3,6

14,4

13,1

1.2. Саноат
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Дар ҷумҳурӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016 ба маблағи 6363,2
млн. сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истеҳсол карда шудааст, ки нисбат ба
ҳамин давраи соли 2015 – ум (бо нархҳои муқоисавӣ) 947,7 млн. сомонӣ
ё ин ки 12,1 фоиз афзудааст.
Ҷадвали №2. Ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ
дар моҳҳои январ-июни соли 2016 (ҳазор сомонӣ)

Январ-июн

Ҳамагӣ

соли 2015
5415500

соли 2016
6363217

684931

1138817

3377653

3825295

аз ҷумла

саноати истихроҷи маъдан
саноати коркард

1352916
1399105
истеҳсол ва тақсими қувваи барқ, газ ва об
Вазни қиёсии маҳсулоти саноатӣ нисбат ба Маҷмўи Маҳсулоти
Дохилӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016 ба 29,0 фоиз баробар
гардидааст.

Диаграммаи №2 Сохтори соҳаҳои саноат дар моҳҳои январ-июни соли 2016.
СОХТОРИ СОҲАҲОИ САНОАТ
ДАР МОҲҲОИ ЯНВАР-ИЮНИ
2015
САНОАТИ
КОРКАРД
62%

ИСТЕҲСОЛ
ВА ТАҚСИМИ
НЕРӮИ БАРҚ,
ГАЗ ВА ОБ
25%

САНОАТИ
ИСТИХРОҶИ
МАЪДАН
13%

СОХТОРИ СОҲАҲОИ САНОАТ
ДАР МОҲҲОИ ЯНВАР-ИЮНИ
2016
ИСТЕҲСОЛ
САНОАТИ
КОРКАРД
60%

ВА
ТАҚСИМИ
НЕРӮИ БАРҚ,
ГАЗ ВА ОБ
22%

САНОАТИ
ИСТИХРОҶИ
МАЪДАН
18%

Ба афзоиши ҳаҷми маҳсулоти саноатӣ дар моҳҳои январ-июни
соли 2016 нисбат ба ҳамин давраи соли 2015 афзоиши истихроҷи
маводҳои энергетикӣ, маводҳои ғайриэнергетикӣ, истеҳсоли маҳсулоти
хӯрокворӣ якҷоя бо нӯшокиҳо ва тамоку, истеҳсоли чарм, маснуоти аз
чарм ва истеҳсоли пойафзол, коркарди чӯбу тахта ва истеҳсоли маснуот
аз чуб, истеҳсоли маснуоти нафтӣ, соҳаи кимиё, истеҳсоли маснуоти
резинӣ ва пластмассӣ, истеҳсоли ҳаргуна маснуоти ғайрифилизии
маъданӣ, истеҳсолоти воситаҳои нақлиёт ва дастгоҳҳо ва ғайраҳо
мусоидат намуданд.
1.3. Кишоварзӣ
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Дар моҳҳои январ-июни соли 2016 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти
умумии кишоварзӣ дар ҳамаи категорияҳои хоҷагӣ 5298,2 млн.
сомониро ташкил дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2015-ум бо
нархҳои муқоисавӣ 9,9 фоиз, аз он ҷумла дар соҳаи растанипарварӣ
3099,7 млн. сомонӣ ё ин ки 15,2 фоиз ва чорводорӣ 2198,5 млн. сомонӣ ё
3,2 фоиз зиёд шудааст.
Вазни қиёсии маҳсулоти кишоварзӣ нисбат ба Маҷмўи Маҳсулоти
Дохилӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016 – 24,1 фоизро ташкил намуд.
Аз ҳаҷми умумии маҳсулоти кишоварзӣ 41,5 фоиз ба бахши
чорвопарварӣ ва 58,5 фоиз ба бахши растанипарварӣ рост меояд.

Ҷадвали №3. Маҳсулоти умумии кишоварзӣ
дар моҳҳои январ-июни соли 2016(бо млн. сомонӣ)
Ҳаҷми умумии маҳсулот дар
моҳи январ-июни соли 2016

Январ-июни 2016 бо %
нисбати январ-июни 2015

5298,2

6,6

3099,7
2198,5

10,0
2,1

Маҳсулоти умумии
кишоварзӣ, ҳамагӣ
аз он ҷумла:
Растанипарварӣ
Чорвопарварӣ

Диаграмма №3. Таносуби маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016
(бо млн. сомонӣ)

вилояти Суѓд 1250,6

НТЉ 922,7

ВМКБ 94,4
вилояти Хатлон
3030,5
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки ҳаҷми бештари истеҳсоли
маҳсулоти умумии кишоварзӣ дар минтақаи вилояти Хатлон истеҳсол
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шуда, таносуби он нисбати ҳаҷми умумии истеҳсоли маҳсулоти
кишоварзӣ ба 57,2 фоиз баробар мебошад.
1.4. Маблағгузорӣ ба сармояи асосӣ (сохтмон).
Дар моҳҳои январ-июни соли 2016 сармоягузории сармояи асосӣ
аз ҳисоби ҳамаи манбаъҳои сармоягузорӣ 4860,7 млн. сомониро ташкил
намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2015-ум 118,9 фоизро (бо нархҳои
муқоисавӣ) ташкил медиҳад.
Воридшавии сармояҳо дар моҳҳои январ-июнии соли 2016 аз ҳама
зиёдтар дар НТҶ ба шумор рафта, он 1406,5 млн. сомонӣ ё 29,0 фоизи
ҳаҷми умумии сармоягузориҳои ҷумҳуриро ташкил медиҳад.
Диаграммаи № 4 Воридшавии сармояҳо дар ҳудуди минтақаҳои ҷумҳурӣ дар моҳҳои
январ-июни соли 2016
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Дар моҳҳои январ-июни соли 2016 вазни қиёсии сармоягузории
сармояи асосӣ ба 22,1 фоизи Маҷмўи Маҳсулоти Дохилӣ баробар
гардид.
Ҷадвали №4. Сармоягузорӣ ба сармояи асосӣ аз рўи шаклҳои моликият

Сармоягузорӣ ба
сармояи асосӣ
аз он ҷумла аз
рўи шакли
моликият:

Моҳҳои январ-июни соли
2016
млн.
бо % нисбат ба
сомонӣ
ҳаҷми умумӣ
4860,7
100,0

Барои маълумот:
соли 2015 ба ҳисоби
фоиз нисбат ба
ҷамъбаст
100,0
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Давлатӣ
2012,5
41,4
36,6
шахсӣ
812,6
16,7
22,3
муштарак
78,5
1,6
2,5
хориҷӣ
1957,1
40,3
38,6
Дар моҳҳои январ-июни соли 2016 дар иншоотҳои таъиноти
истеҳсолӣ ба маблағи 3306,9 млн. сомонӣ ё 68,0 фоиз, дар иншоотҳои
ғайриистеҳсолӣ ба маблағи 1553,8 млн. сомонӣ ё 32,0 фоиз ҳаҷми
умумии сармоягузориҳои ҷумҳурӣ иҷро гардидааст.
Дар сохтмони иншооти энергетикӣ 1881,8 млн. сомонӣ ё ин ки 38,7
фоизи сармоягузориҳои сармояи асосӣ аз худ карда шудаанд, ки нисбат
ба моҳҳои январ-июни соли 2015-ум 25,0 фоиз зиёд мебошад.
1.5. Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ.
Хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ дар моҳҳои январ-июнии соли
2016-ум 4660,1 млн. сомониро ташкил дода, ба 21,2 фоизи Маҷмўи
Маҳсулоти Дохилӣ баробар гардид, ки ин нисбат ба соли 2015-ум 1,2
банди фоиз зиёд мебошад.
Корхонаю ташкилотҳои расмӣ ба қайд гирифташуда ба маблағи
2224,1 млн. сомонӣ хизмат расонидаанд, ки 47,7 фоизи ҳаҷми умумии
хизматрасониро ташкил медиҳад. Дар моҳҳои январ-июни соли 2016
хизматрасониҳои пулакӣ ба аҳолӣ дар бахши давлатӣ 686,9 млн. сомонӣ,
бахши ғайридавлатӣ 3973,2 млн. сомонӣ ва корхонаҳои хурд бошад
2096,8 млн. сомониро ташкил медиҳанд. Ҳиссаи зиёди хизматрасониҳо
ба соҳаҳои хизмати маишӣ 39,6 фоиз, нақлиёти мусофирбар 18,7 фоиз,
алоқа 14,0 фоиз, маориф 10,9 фоиз ва дигар хизматҳои пулакӣ 11,3
фоиз рост меояд.
Диаграмма №5. Сохтори хизматҳои пулакӣ ба аҳолӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016.
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СОХТОРИ ХИЗМАТҲОИ ПУЛАКӢ ДАР МОҲИ ЯНВАР-МАЙИ
СОЛИ 2016
Хизмати маишӣ
41%

Нақлиёти
мусофирбар
17%

Маориф
12%

хизматҳои
коммуналӣ
1%

алоқа
12%

дигар хизматҳои
пулакӣ
12%

хоҷагии манзил
0%
хизмати тиббӣ
5%

Коҳишёбии ҳаҷми хизматрасонии пулакӣ нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта аз ҳисоби Кумитаи меъморӣ ва сохтмон 12,2 фоиз,
Кумитаи телевизион ва радио 19,6 фоиз, Хадамоти алоқа 16,9 фоиз,
Коллегияи Ҳимоятчиён (адвокатҳо) 30,4 фоиз, Ҷамъияти саҳоми 3,8
фоиз, корхонаҳои хурд 1,9 фоиз ва дигар ташкилотҳо 28,7 фоиз рост
меояд.

1.6. Сатҳи шуғл, музди меҳнат ва даромади аҳолӣ.
Мувофиқи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон шумораи умумии бекорони расман ба
қайдгирифташуда, аз рўи баҳои пешакӣ дар моҳи майи соли 2016-ум ба
55,8 ҳазор нафар расид, ки 2,4 фоизи аҳолии дар иқтисодиёт фаъолро
ташкил дода, нисбати моҳи январ-майи соли 2015 –ум 4,6 фоиз

кам шудааст.
Шумораи умумии аҳолии дар иқтисодиёт фаъол аз рўи
маълумотҳои пешакӣ дар моҳи майи соли 2016 - 2300,5 ҳазор нафарро
ташкил дод, ки 2244,7 ҳазор нафари онҳо дар соҳаҳои иқтисодиёт
машғул мебошанд. Даромади пулии аҳолӣ дар моҳҳои январ-майи соли
2016 – 10326,4 млн. сомониро ташкил намуд, ки он нисбат ба ҳамин
давраи соли 2015 бо нархҳои амалӣ 6,5 фоиз афзоиш ёфтааст.
Хароҷоти пулӣ ва амонатҳои аҳолӣ дар моҳҳои январ-майи соли
2016 – ум 13193,1 млн. сомониро ташкил кард, ки аз он барои хариди
9

молҳо ва пардохти хизматрасонӣ ба аҳолӣ 58,4 фоиз ва барои
пардохти ҳатмӣ ва ҳаққи узвияти ихтиёрӣ мутобиқан 22,2 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 моҳҳои январ-майи соли 2016 нисбат ба соли 2015-ум 5,4
фоиз зиёд шудааст.
Дар моҳи майи соли 2016 музди миёнаи ҳармоҳаи номиналии
меҳнат, ки ба кормандони кироякор пардохта шуд, маблағи 910,44
сомониро ташкил намуда, нисбат ба моҳи апрели соли 2016-ум 2,5 фоиз
кам ва нисбат ба моҳи майи соли 2015 5,6 фоиз зиёд гардидаст.
Дараҷаи музди ҳақиқии меҳнат (бо дарназардошти тағйироти
индекси нархҳо) дар моҳи майи соли 2016 нисбат ба моҳи апрели соли
2016-ум 2,7 фоиз кам ва нисбат ба моҳи майи соли 2015-ум 0,4 фоиз зиёд
шудааст.
Музди меҳнати камтарин дар моҳи майи соли 2016 дар бахши
воқеии намудҳои фаъолияти иқтисодӣ дар кормандони кишоварзӣ,
шикор, ҷангалпарварӣ – 276,94 сомонӣ ва моҳипарварӣ – 565,22
сомониро ташкил дод. Музди меҳнати аз ҳама баланд дар бахши воқеии
иқтисодиёт дар саноати истихроҷи маъдани кўҳӣ ва коркарди конҳо –
2203,60 сомонӣ, дар сохтмон – 1944,21 сомонӣ, дар нерӯи барқ, газ ва
таъминоти об-1432,10 сомониро ташкил медиҳад.

Диаграммаи №6. Динамикаи музди миёнаи меҳнат
дар моҳи апрели соли 2016
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I.II. Рушди бахши беруна.
2.1. Гардиши савдои хориҷӣ
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Гардиши савдои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои
январ-майи соли 2016 – 1939,1 млн. долл. ИМА-ро ташкил дода, нисбат
ба ҳамин давраи соли 2015-ум ба маблағи 56,6 млн. доллари ИМА ё 3,4
фоиз кам гардидааст.
Дар гардиши савдои хориҷӣ ба ҳиссаи мамлакатҳои хориҷи наздик
48,1 фоиз ё 933,5 млн. долл. ИМА ва ҳиссаи мамалакатҳои хориҷи дур
51,9 фоиз ё 1005,6 млн. долл. ИМА рост меояд.
Тавозуни савдо дар моҳҳои январ-июни 2016 манфӣ буда,
барзиёдии воридот нисбати содирот 2,9 маротиба ва касри он -1060,3
млн. долл. ИМА- ро ташкил медиҳад.
Ҷадвали №5: Фаъолияти иқтисоди хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
моҳҳои январ-июни соли 2016
янв.-июн.
2015 бо
млн. $

янв.-июн
2015 бо
млн.
сомонӣ

янв.-июн.
2016 бо
млн. $

янв.-июн.
2016 бо
млн.
сомонӣ

фарқият
+/- бо
млн. $

Фарқият
+/- бо
млн.
сомонӣ

Гардиши савдои
хориҷӣ
млн.доллари ИМА

2009,1

12602,0

1939,1

15122,46

-70,0

2520,4

бо % нисбати ММД

65,8

65,8

68,8

68,8

2,5

11,5

Содирот

434,3

2724,1

439,4

3426,7

5,1

702,6

бо % нисбати ММД

14,2

14,2

15,5

15,5

0,2

3,1

бо % нисбати ГСХ

21,6

21,6

22,7

22,7

7,3

27,6

1574,7

9877,3

1499,7

11695,7

75,0

1818,5

бо % нисбати ММД

51,6

51,6

53,3

53,2

2,7

8,3

бо % нисбати ГСХ
Сальдои (тарози)
савдо

78,4

78,4

77,3

77,3

107,1

72,4

-1140,4

-7153,0

-1060,3

-8268,9

-80,0

-1116,4

-37,3

-37,3

-38,0

-37,6

2,9

5,1

Воридот

бо % нисбати ММД
Қурби асъори
миллӣ нисбат ба 1
$ ИМА

6,2725

7,7987

2.2. Содироти молҳо
Ҳиссаи содирот дар гардиши савдои хориҷӣ 439,4 млн. доллари
ИМА ё 22,6 фоизро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2015ум 5,0 млн. доллари ИМА кам мебошад, ки дар ин давра содироти сангу
фулузоти қимматбаҳо ва нимқимматбаҳо 26,6 фоиз ё 24,6 млн. доллари
ИМА, газвори нассоҷӣ ва маснуоти онҳо 20,9 фоиз ё 16,4 млн. долл.
ИМА, мошинолот ва таҷҳизот 50,3 фоиз ё 5,0 млн. долл. ИМА,
маҳсулоти растанӣ 20,4 фоиз ё 3,9 млн. доллари ИМА, ва ғайраҳо коҳиш
ёфтааст.
11

Дар моҳҳои январ-июни соли 2016 асосан содироти воситаҳои
нақлиёт 6,6 баробар ё 24,6 млн. долл. ИМА, асбобу анҷоми отикӣ ва
тиббӣ 17,6 баробар ё 14,9 млн. долл. ИМА, маҳсулоти маъданӣ 24,6 фоиз
ё 23,8 млн. долл. ИМА, фулузоти арзон ва маснуоти онҳо 4,0 фоиз ё 4,6
млн. долл. ИМА, афзудааст.
Диаграммаи №8. Сохтори ҷуғрофии содирот бо дигар мамлакатҳо
дар моҳҳои январ-июни соли 2016 (бо млн. ҳазор ИМА).
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2.3. Воридоти молҳо
Ҳиссаи воридот бошад ба 1499,7 млн. доллари ИМА ё 77,4 фоиз
баробар гардида, нисбат ба ҳамин давраи соли 2015-ум ба маблағи 75,0
млн. доллари ИМА кам гардидааст. Воридоти мошинолот ва таҷҳизот
41,0 фоиз ё 82,4 млн. долл. ИМА, фулузоти арзон ва маснуоти онҳо 20,6
фоиз ё 30,6 млн. долл. ИМА, газвори нассоҷӣ ва маснуоти онҳо 47,6 фоиз
ё 9,4 млн. долл. ИМА, маҳсулоти саноати кимиё 10,7 фоиз ё 16,6 млн.
долл. ИМА, асбобу анҷоми аптикӣ ва тиббӣ 65,4 фоиз 7,6 млн. долл.
ИМА, резина ва маснуоти онҳо 15,3 фоиз ё 5,4 млн. долл. ИМА пойафзол
ва каллапӯш 2,0 баробар ё 3,7 млн. долл.ИМА,маснуот аз санг, гулгаҷ ва
семент 25,5 фоиз ё 8,8 млн. долл. ИМА, ва қоғазу картон ва маснуоти
онҳо 7,2 фоиз ё 1,4 млн. долл. ИМА афзуд.
Дар айни замон , маҳсулоти маъданӣ 20,5 фоиз ё 59,2 млн. долл.
ИМА, сангу фулузоти қиматбаҳо ва нимқиматбаҳо 98,8 фоиз ё 39,4 млн.
долл. ИМА, маҳсулоти тайёри озуқа 34,7 фоиз ё 43,3 млн.долл. ИМА,
чӯбу тахта ва маснуоти он 40,8 фоиз ё 39,4 млн. долл. ИМА, маҳсулоти
растанӣ 18,6 фоиз ё 35,9 млн. долл. ИМА, маҳсулоти чорво 38,6 фоиз ё
13,7 млн. долл. ИМА, воситаҳои нақлиёт 10,2 фоиз ё 10,5 млн. долл.
ИМА, равғани чорво ва растанӣ 1,7 фоиз ё 0,8 млн. долл. ва ғайраҳо кам
шудааст.
Диаграммаи №8. Сохтори ҷуғрофии воридот бо дигар мамлакатҳо дар моҳҳои
январ-июни соли 2016 (млн. доллари ИМА)
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Қобили қайд аст, ки дар моҳҳои январ-июнии соли 2016 ба ҷумҳурӣ
46 мамлакати хориҷи дуру наздик ба маблағи 23489,7 ҳазор доллари
ИМА ёрии башардӯстона расонидаанд, ки таносуби бештар аз рӯи
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ёрии башардӯстона ба Чин-26,3 фоиз, Русия-19,4 фоиз, Ҳиндустон-9,3
фоиз , Покистон -5,8 фоиз, Сербия-5,4 фоиз, Қазоқистон 4,0 фоиз, Дания
-3,7 фоиз, Олмон ва Ҷумҳурии Корея 2,9 фоиз, Туркия 2,8 фоиз, Беларус
2,7 фоиз, Швейтсария 2,6 фоиз ва Озарбойҷон ва ИМА 1,6 ва ғайраҳо
рост меояд.
I.III. Бахши макрофискалӣ
3.1.Даромади Буҷети давлатӣ
Ҳаҷми умумии Буҷети давлатӣ тибқи маълумотҳои пешакӣ дар
моҳҳои январ-июни соли 2016 ба андозаи 99,4 фоиз иҷро гардида, ба
буҷет 8245,1 млн.сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақша 48,7
млн.сомонӣ кам ва нисбат ба ҳамин давраи соли 2015- ум ба маблағи
1369,0 млн.сомонӣ зиёд буда, ба 37,5 фоизи ММД баробар мебошад.
Диаграммаи №9. Даромадҳои Буҷети давлатӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016
ДАРОМАДИ БУҶЕТИ ДАВЛАТӢ
АЗ РӮИ МАҚОМОТҲО (МЛН. СОМОНӢ)

Кумитаи андоз
69%
Мақомоти
гумрук
28%

дигар мақомотҳо
3%

Даромади ҷории Буҷети давлатӣ бошад ба андозаи 98,5 фоиз иҷро
ва ба он зиёда аз 6022,4 млн. сомонӣ маблағ ворид гардид, ки ин
нисбат ба нақша 48,8 млн. сомонӣ кам ва нисбати ҳамин давраи соли
гузашта 369,1 млн. сомонӣ зиёд мебошад.
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Диаграмма№1. Даромадҳои ҷории Буҷети давлатӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016
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Диаграммаи №2 Сохтори даромади Буҷети давлатӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016

ДАРОМАДҲОИ БУҶЕТИ ДАВЛАӢ АЗ РӮИ АНДОЗҲО
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Андоз аз даромад

671.4
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Аз руи намуди андоз бо млн. сомонӣ

3,8

2,6
155,4

231,1
Аксизҳо

5,0
0,0

Боҷҳои кумрукӣ

Бо % нисбати даромади ҷорӣ

Дар моҳҳои январ-июни соли 2016 Буҷети давлатӣ аз рӯи 7 намуди
андоз ба маблағи умумии 420,9 млн. сомонӣ иҷро нагрдид, аз ҷумла:
андоз аз даромад 92,6 фоиз ё 51,0 млн. сомонӣ, андози иҷтимоӣ ба
андозаи 92,8 фоиз ё 51,9 млн. сомонӣ, андоз аз арзиши иловашудаи
берунӣ ба андозаи 89,3 фоиз ё ба маблағи 160,7 млн. сомонӣ, андоз аз
истифодабарандагони роҳҳои автомобилӣ 73,2 фоиз ё 56,3 млн. сомонӣ,
аксизи берунӣ ба андозаи 71,8 фоиз ё ба маблағи 33,3 млн. сомонӣ, боҷи
гумрукӣ ба андозаи 77,3 фоиз ё ба маблағи 67,7 млн. сомонӣ, андоз аз
воситаҳои нақлиёт ба андозаи 99,1 фоиз ё ба маблағи 0,6 млн. сомонӣ.
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Мақомоти андоз нақшаи даромади буҷетро 104,8 фоиз таъмин
намуда, ба буҷет 4143,1 млн. сомонӣ маблағ ворид намудааст, ки ин
нисбат ба нақша -190,2 млн. сомонӣ зиёд ва нисбат ба ҳамин давраи
соли гузашта 365,3 млн. сомонӣ зиёд ва нисбат ба Маҷмўи маҳсулоти
дохилии 18,8 фоиз.
Аз ҳисоби пардохтҳои гумрукӣ бошад ба буҷет 1690,3 млн. сомонӣ
ворид гардид, ки ин 86,4 фоизи нақшаро ташкил дода, нисбат ба нақша
266,6 млн. сомонӣ кам ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 58,0
млн. сомонӣ зиёд ва нисбат ба Маҷмўи маҳсулоти дохилии 7,6 фоиз.
Ҳаҷми умумии Буҷети ҷумҳуриявӣ дар моҳҳои январ-июни соли
2016 ба андозаи 95,9 фоиз иҷро гардида, ба буҷет 3359,2 млн.сомонӣ
ворид гардид, ки нисбат ба нақша 144,8 млн. сомонӣ кам ва нисбат ба
ҳамин давраи соли 2015- ум ба маблағи 164,3 млн.сомонӣ зиёд мебошад.
Диаграммаи №4. Даромади буҷети ҷумҳуриявӣ дар моҳҳои январ-июни соли 2016
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Нақшаи даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа аз ҳисоби
андози иҷтимоии корхонаҳои ғайрибуҷетӣ 92,8 фоиз таъмин гардида,
ба он 671,4 млн. сомонӣ ворид шудааст, ки ин нисбат ба нақша 51,9 млн.
сомонӣ кам ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 7,6 млн сомонӣ зиёд
мебошад.
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Диаграммаи №5. Сохтори даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ дар моҳҳои январ-майи соли 2016
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Даромадҳои буҷети суғуртаи иҷтимоӣ нисбати Буҷети давлатӣ (бо фоиз)

3.2. Даромади буҷетҳои маҳаллӣ
Ба қисми даромади буҷетҳои маҳаллӣ дар нимсолаи аввали соли
2016- 1991,4 млн. сомонӣ маблағ ворид шудааст, ки нисбат ба нақша
144,7 млн. сомонӣ зиёд мебошад. Гарчанде ки қисми даромади буҷетҳои
маҳаллӣ барзиёд таъмин гардида бошад ҳам, маъсулини мақомоти
молия ва андози баъзе вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо барои сифатнок иҷро
гардидани қисми даромади буҷет аҳамияти ҷиддӣ надодаанд.
Дар натиҷа дар Вилояти Суғд 4 шањру ноњия ба маблаѓи 5,9 млн.
сомонӣ, вилояти Хатлон 1 ноњия – 630 њазор сомонӣ, ВМКБ 1 ноњия –
71,0 њазор сомонӣ ва шањру ноњияњои тобеи марказ 2 шањр аз љумла,
шањри Вањдат – 929 њазор сомонӣ, шањри Турсунзода – 2,6 млн. сомонӣ
нақшаи даромади буҷетҳои маҳаллӣ таъмин карда нашуд.
Дар маҷмӯъ сабабҳои таъмин нагардидани иҷрои нақша аз рӯи
даромадҳо, аз як тараф таъсири омилҳои беруна ба иқтисодиёти
ҷумҳурӣ ва камбудиҳо ҳангоми банақшагирии даромадҳо бошад, аз
тарафи дигар ҷой доштани камбудиҳо дар фаъолияти мақомоти
маҳаллии молия ва андоз мебошад.
Дар баробари ин, бояд қайд намуд,ки яке аз омилҳои ба сифатнок
иҷро нагардидани Буҷети давлатӣ таъсири манфӣ мерасонад ин мавҷуд
будани бақияпулиҳои андозӣ мебошад.Ҳаҷми бақияпулиҳои андозӣ
тамоюли зиёдшавӣ дошта, ба ҳолати 1 апрели соли 2016 768,6 млн.
сомонро ташкил дод, ки нисбат ба 1 январи соли 2015 65,8 млн. сомонӣ
зиёд мебошад.
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Буҷети ҷумҳуриявӣ дар моҳҳои январ-апрели 2016 ба андозаи 88,3
фоиз ё 2096,1 млн. сомонӣ таъмин гардид, ки ин нисбат ба нақша 278,3
млн. сомонӣ кам ва нисбати ҳамин давраи соли гузашта 6,1 млн.
сомонӣ зиёд мебошад Дар давраи ҳисоботи аз ҳисоби Кумитаи андоз ба
Буҷети ҷумҳуриявӣ соли 2016-ум 930,4
млн.сомонӣ, аз
ҳисоби
Хадамоти гумрук 1050,6 млн. сомонӣ ва аз ҳисоби дигар мақомотҳо 115,2
млн. сомонӣ маблағ ворид гардид
Хароҷоти Буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар моҳҳои
январ-июни соли 2016 дар доираи иҷроиши воқеии даромадҳои буҷет ба
роҳ монда шуда, 90,9 фоиз ба андозаи 8446,9 млн. сомонӣ таъмин
гардид, ки он 38,4 фоизи ММД-ро ташкил медиҳад.
Аз ҷумла, маблағгузории секторҳои ҳокимият ва идоракунии
давлатӣ ба маблағи – 566,3 млн. сомонӣ (89,8 фоиз), маориф –1356,5
млн.сомонӣ (92,9 фоиз), тандурустӣ – 499,3 млн. сомонӣ (92,7 фоиз),
суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ – 1288,0 млн. сомонӣ (81,7 фоиз),
хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал – 490,5
млн.сомонӣ (72,9 фоиз), соҳаи фарҳанг ва варзиш – 227,9 млн.сомонӣ
(97,0 фоиз), комплекси сӯзишворию энергетикӣ – 2241,1 млн. сомонӣ
(99,8 фоиз), кишоварзӣ, моҳидорӣ ва шикор – 221,2 млн.сомонӣ (93,8
фоиз), сохтмон ва саноат- 103,6 млн. сомонӣ (93,0 фоиз), нақлиёт ва
коммуникатсия- 427,3 млн.сомонӣ (98,7 фоиз) таъмин карда шудааст.
Диаграмма №5. Хароҷоти Буҷети давлатӣ аз рўи соҳаҳо дар моҳҳои
январ-июни соли 2016 бо млн. сомонӣ
Хоҷагии
Суғуртаи иҷтимоӣ
манзилию
ва ҳифзи
коммуналӣ ; 490,4;
иҷтимоӣ; 1287,9;
6%
16%

Комплекси
сузишворию
энерегитикӣ ;
2241; 29%

Нигоҳдории
тандурустӣ; 499,3;
6%
Сектори ҳокимият
ва идораи давлатӣ
; 566,3; 7%
Нақлиёт ва
коммуникатсия;
427,2; 6%

Маориф; 1356,3;
17%

Саноат ва сохтмон;
103,5; 1%

Кишоварзӣ,
моҳидорӣ ва
шикор; 221,2; 3%

Фарҳанг ва
варзиш; 227,8; 3%

Дар сохтори хароҷоти Буҷети давлатӣ вазни қиёсии бештарро
нисбат ба ММД секторҳои комплекси сўзишворию энергетикӣ – 10,1
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фоиз, маориф – 6,1 фоиз, суғуртаи иҷтимоӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ– 5,8 фоиз,
хоҷагии манзилию коммуналӣ, экология ва хоҷагии ҷангал – 2,2 фоизро
ташкил карданд.

3.4. Қарзи беруна.
Идоракунии қарзҳои берунӣ таҳти назорати доимӣ қарор дода
шуда, дар доираи Стратегияи идоракунии қарзи давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон амалӣ гардида истодааст.
Қарзи берунии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи рақамҳои пешакӣ ба
ҳолати 1 июли соли 2016-ум – 2 276,38 млн. доллари ИМА-ро ташкил
дода, ба 35,9 фоизи ҳаҷми номиналии Маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ
баробар мебошад.
Ҳаҷми умумии қарзи беруна нисбат ба аввали сол ба маблағи – 81,89
млн. доллари ИМА афзоиш ёфт. Сабаби зиёд гардидани қарз ин
азхудкунии қарзҳо дар ҳаҷми 133,25 млн. доллари ИМА мебошад.
Инчунин, дар давраи ҳисоботӣ пардохти қарзи асосӣ дар ҳаҷми – 65,13
млн. доллари ИМА–ро ташкил дода, фарқияти қурби асъор 13,78 млн.
доллари ИМА-ро ташкил намудааст.
Маблағи умумии қарзи дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1
апрели соли 2016 - 2,8 млрд. сомониро ташкил медиҳад, ки ин ба 5,2
фоизи Маҷмуи маҳсулоти дохилии баробар мебошад.
I.IV. Сатҳи таваррум ва тағйирёбии нархҳо.
Сатҳи таваррум ё индекси нархҳои истеъмолӣ бошад, дар моҳҳои
январ-июнии соли ҷорӣ 3,1 фоизро ташкил дода, нисбат ба ҳамин
давраи соли гузашта ба андозаи 0,5 банди фоиз зиёд мебошад.
Диаграммаи № 16. Сатҳи таваррум дар моҳҳои январ-июни соли 2016
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Дар моҳҳои январ-июни соли ҷорӣ индекси нарҳҳои истеъмолӣ 3,1
фоизро ташкил дод, ки аз он ба молҳои озуқа 3,0 фоиз, молҳои
ғайриозуқа 3,0 фоиз ва хизматрасонии пулакӣ ба аҳолӣ 3,4 фоиз рост
меояд.
Дар баробари ин, индекси нарху таърифаи хизматҳои пулакие, ки
ба аҳолӣ расонида мешавад, аз аввали соли ҷорӣ – 0,7 фоиз арзон
шудааст, ки асосан аз ҳисоби болоравии нарху таърифаи молщои
озуқаворӣ – 0,6 фоиз ва – 2,9 фоиз ба миён омадааст.
4.1. Қурби асъор
Аз рўи маълумотҳои расмии Бонки миллии Тоҷикистон дар
моҳҳoи январ-майи соли 2016 ба ҳисоби миёна қурби 1 доллари ИМА
ба 7,7987 сомонӣ, қурби 1 евро ба 8,7052 сомонӣ ва қурби 1 рубли Русия
ба 0,1102 сомонӣ баробар мебошад.
Дар натиҷаи тағйирёбии фишангҳои бозори молиявии ҷаҳонӣ,
вазъи шадиди геосиёсӣ дар минтақа, ноустувории иқтисодиёти
шарикони асосии савдо, паст гардидани нархи ашёи хом дар бозори
ҷаҳонӣ, баландшавии нархи молҳои озуқаворӣ, коҳиш ёфтани қурби
асъори миллӣ нисбати асъорҳои хориҷӣ ва як қатор омилҳои дигари
дохилӣ таъсири бевоситаи худро ба иқтисодиёти кишварамон
мерасонанд.
Тибқи маълумоти фаврии омори бонкӣ кам шудани вуруди
сармояи хориҷӣ аз рўи амалиётҳои марбут ба ҳаракати маҷмўи
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, ки дар натиҷа қурби пули миллӣ нисбат
ба 1 доллари ИМА – дар муқоиса бо ҳамин давраи соли гузашта 26,5
фоиз коҳиш ёфт.
Диаграммаи №17. Қурби расмии сомонӣ нисбат ба асъорҳои хориҷӣ дар моҳҳои
январ-июни соли 2016
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