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Муќаддима
Иқтисоди инноватсионї ё иқтисодиёте, ки ба донишҳо асос ёфтааст
тадриљан љои иқтисодиёти саноатиро ишғол менамояд, ки аслан ба
истифодаи захираҳои табиї асос ёфтааст. Хусусиятҳои баъдисаноатии
пешравии аксари мамлакатҳо дар мадди аввал гузоштани вазифаҳои
таъминсозии мутобиқшавии тезиси низоми умумииқтисодї буда,
қобилияти инноватсионии корхона ва ташкилотҳои, љавобгӯи замона
мебошад, дар назар дорад. Ҳамаи кишварҳое, ки аллакай бисёр
вазифаҳои баланд бардоштани самаранокии маблағгузориро дар
инкишофи «сармоя»-и инсонї ҳал намудаанд, заруратро ба миён овард,
то ки роҳҳои нави ҳалли масъаларо пайдо намоянд.
Илми имрӯзаи иқтисодї вусъат бахшидани қобилияти менељментро
ҳамчун аз навсозии маҳсулот, ташкили бозорҳои нави ояндадор,
донистани имкониятҳои нави тиљорат ва ташкилу такмилдиҳии
корхонаҳо

барои

дарёфти

суди

иқтисодї,

таъминкунандаи боустувори рақобатнок

механизми

асосии

дар шароити иқтисоди

инноватсионї тақозо менамояд.
Айни замон дар бораи гузариш ба иқтисодиёти инноватсионї
зарурати амалї гардонидани «Стратегияи миллии рушди Љумҳурии
Тољикистон барои давраи то соли 2015» ва «Барномаи рушди
инноватсионии Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2011-2020» тақозо
менамояд.

Таъсиси

низоми

инноватсионї,

пойгоҳи

техникию

технологии фаъолияти инноватсионї раванди беҳад мураккаб ва
дарозмуддат мебошад ва аввалан ба нерӯи кадрї вобаста аст. Аз ин рӯ
яке аз љузъҳои асосии фаъолияти инноватсионї тайёр кардани
мутахассисон дар соҳаи инноватсия ва такмилу баланд бардоштани
ихтисоси онҳо дар самти такмили менељменти инноватсионї мебошад.
Ташаккул ва такомули низоми
тайёр кардан, такмил додан ва
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инноватсионї бо назардошти хусусиятњои он яке аз вазифаҳои
асоситарини муассисаҳои таҳсилоти олї мегардад. Рушди иқтисоди
инноватсионї тайёр кардани мутахассисонеро пешбинї мекунад, ки дар
азхудкунии асосҳои илмии соҳибкории инноватсионї, идоракунии
лоиҳа, тиљорати технологияҳо, менељменти технологї, маркетинги
инноватсияҳо, ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнї, дониш ва
малакаҳои касбї дошта бошанд.
Марҳилаи муосири рушди иқтисодї бо шавқи беандоза ба
муаммоҳои

соҳибкорї

тавсиф

дода

мешавад,

ки

ин

ҳол

ба

дигаргуншавии иљтимої-иқтисодии љомеа алоқаманд аст. Инкишофи
соҳибкорї аз иштирокчиёни он қарорҳои наву ғайрианъанавиро талаб
менамояд, ки ба амалгардии равандҳои инноватсионї ва афзоиши
даромади соҳибкорї равона шудааст.
Дар Паёми Президенти Љумҳурии Тољикистон Эмомалї Раҳмон ба
Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон аз 20 апрели соли 2011 омадааст:
«Давлат барои ворид намудани технологияи компютерї ба муассисаҳои
таълимї таваљљӯҳи зиёд дорад, зеро асри XXI асри технологияи
иттилоотї ва коммуникатсионї мебошад. Ворид шудани технологияи
нав, бахусус компютеркунонии муассисаҳои таълимї имкон медиҳад,
ки сатҳу сифати таълим беҳтар гашта, усулҳои муосири донишандӯзї
љорї карда шаванд».
Китоби мазкур имконият медиҳад, ки хонандагон бо назария ва
амалияи ҳозиразамони инноватсия, дар мувофиқат бо қонун, малакаи
амалї дар ташкилу самаранок идоракунии фаъолияти инноватсионї
дар корхонаҳо шинос шаванд.
Дар китоб равандҳои

объекти идоракунї дида баромада,

масъалаҳои якљояшавии менељменти инноватсионї ва ояндабинї боз
карда шуда, хусусиятҳои сохторҳои ташкилию идоракунї ва шаклҳои
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ташкили фаъолияти инноватсионї баён карда мешаванд. Мафҳум ва
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моҳияти менељменти инноватсионї, равандҳо ва интихоби стратегияи
инноватсионии корхонаҳо ба таври зарурї таҳлил карда шудаанд.
Диққати асосї ба масъалаҳои инкишофи соҳибкорї, нақши
инноватсия дар иқтисоди нав ва моҳияти менељменти инноватсионї,
ҳамчун яке аз намудҳои иттиҳодияи донишҳо дода шудааст.
Масъалаҳои назариявї ва илмии идоракунии инноватсионї дар
шароити нави иқтисодї, ки ба донишҳо ва маълумотҳо асос ёфтааст,
дида баромада мешаванд.
Дар китоб мафҳумҳои асосии назарияи менељменти инноватсионии
муосир, навъҳои рақобати инноватсионии иқтисоди миллї, ташкилоту
корхонаҳо, тарзи интихоби самараноки стратегияи инноватсионї,
хусусиятҳои фаъолияти инноватсионї баён карда мешаванд. Ҳамчунин
асосҳои фаъолияти инноватсионии корхонаҳо, самтҳои дастгирии
фаъолияти инноватсионии корхонаҳои хурд, вобастагии муҳити
соҳибкорї ва менељменти инноватсионї фаҳмонда дода мешавад.
Китоб барои донишљӯён ва шунавандагони тамоми намудҳои
таълим, ки ба омӯхтани соҳаи «Менељменти инноватсионї» машѓуланд,
ҳамчунин

донишљўён,

магистрантон,

аспирантон,

омӯзгорони

мактабҳои олї, роҳбарон ва мутахассисони корхонаҳо пешнињод
шудааст.
Китоби мазкур дар бораи нақшу љои инноватсия дар инкишофи
љамъият, қонунҳои тараққиёти илму техника, равандҳои инкишоф ва
азхудкунии навовариҳо, давраи ҳаётан муҳими инноватсионї, вазифа ва
қоидаҳои асосии гурӯҳбандии инноватсионї, хусусиятҳои фаъолияти
инноватсионї маълумот медиҳад.
Дар

китоб

ҳозиразамони

ҳамчунин

инноватсионии

масъалаҳои
Љумҳурии

асосии

қонунгузории

Тољикистон,

ҳолат

ва

https://bikhon.tj/ такмил додани он баррасї
инкишофи ояндаи он, самтҳои имконпазири

шудаанд.
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Диққати махсус ба самти тайёр намудани кадрҳои иқтисодиёти
инноватсионї, ки бо серҳаракатї ва пайваста болоравии суръати
тараққиёти илмї-техникї тавсиф мешаванд, дода мешавад.
Ин дар навбати худ чунин сиёсати инноватсиониро талаб
менамояд, ки он ташаккули силсилаи мувофиқи таҳсилро пешбинї ва
самаранок тайёркунї ва аз нав тайёркунии кадрҳои касбиро таъмин
менамояд.
Ба ғайр аз ин диққати калон ба мақсад ва вазифаҳои сиёсати
инноватсионї, раванди ташаккулёбии рушди менељменти иқтисодиёти
миллї, ташкили шуғли аҳолї дар шароити таъмини менељменти
инноватсионї, ташаккули бозори инновастияҳо ва ноу-хау дода
шудааст.
Таљрибаи хориљии ташкилёбї ва коркарди низоми шарикии давлат
ва бахши хусусї ҳамчун омили ташаккули менељменти инноватсионї,
қоидаҳои асосии дастгирї ва инкишофи фаъолияти инноватсионї дар
сатҳи давлат баён карда мешавад.
Ин китоби дарсї барои омӯзиши асосҳои илмии менељменти
инноватсионї

ва

шинос

намудани

донишљӯёну

мутахассисони

соҳибкории инноватсионї, шаклгирии тафаккури нави иқтисодии онҳо
кӯшиши нахустин аст. Маҳдудияти андозаҳои ин китоб ба муаллифон
имкони таҳлилу тавсифи ҳамаи паҳлӯҳои менељменти фаъолияти
инноватсиониро вонагузошт. Ин китоби дарсї барои донишљӯён,
аспирантҳо ва устодони мактабҳои олии бахши иқтисодї пешнињод
шудааст.
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1.1. Асосњои илми рушди фаъолияти инноватсионї
Дар асри XXI ба амал омадани таѓйироти назариявї дар таъмини
рушди инноватсионии љомеа дар назар аст. Ин ба он вобаста аст, ки
аксари кишварњои љањон дар давраи гузариш ба марњилаи сифатан нави
рушд, яъне рушди инноватсионию иттилоотї ќарор доранд. Равандњои
инноватсионї дар рушди иќтисодї торафт мавќеи сазоворро ба даст
меоранд ва њиссаи мањсулоти соњахои технологияашон пешрафта дар
маљмўи мањсулоти дохилии аксари кишварњои мутараќќї мунтазам
меафзояд.

Иќтисодиёте

ба вуљуд омада истодааст, ки онро

«иќтисодиёти нав» меноманд.
Љорї намудани мафњуми «иќтисодиёти нав» дар таљрибаи илмї
бевосита

бо

њал

гардидани

мушкилињои

рушди

фаъолияти

инноватсионї ва бањодињии сифатан нави наќши илм ва равандњои
инноватсионї вобастааст. Аз ин рў, пурзўр гардидани омили илмию
инноватсионї

дар

љомеа,

гузариш

ба

навъи

инновасионии

хољагидориро пешнињод менамояд, ки он ба идораи бозор ва мазмуни
танзими давлатии иќтисодиёт сахт таъсир мерасонад.
Дар шароити љањонишавї рушди инноватсионии иќтисодиёт ба
афзоиши сифати зиндагии шањрвандон,
кам кардани аќибмондагї аз
https://bikhon.tj/
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байналхалќї мусоидат менамояд. Дар ин маврид, вазифаи муњими
рушди инноватсионї афзоиши истењсолот ва фурўши мањсулоти
технологиашон пешрафтаи раќобатпазир дар бозори љањонї мебошад,
ки онњо бинобар дар таркиби худ доштани мењнати зењнї њиссаи зиёди
арзиши иловашударо моликанд. Дар кишварњои мутараќќї 80–95 фоизи
маљмўи мањсулоти дохилї ба њиссаи донишњои нави дар техника ва
технология таљассумёфта, усулњои ташкили мењнат, истењсолот ва
идора, инчунин баланд бардоштани дараљаи тањсилоти ањолї рост
меояд.
Барои Тољикистон, ки дар ин љо иќтисоди бозаргонї ташаккул
меёбад, сиёсати инноватсионї ба нигоњдории илмию технологии
мамлакат нигаронида шудааст. Таъмини рушди устувори минбаъдаи
иќтисодиёти мамлакат муайян намудани сиёсати нави давлатии
инноватсиониеро таќозо дорад, ки он ба ояндаи устувори дарозмўњлат
нигаронида шуда бошад. Барои ин, муќаррар намудани тавозуни
дурусти

таќсими

захирањо

байни

даврањои

гуногуни

сикли

инноватсионї зарур аст. Оѓози асри XXI нишон медињад, ки дар љањони
муосир табаддулоти амиќи иттилоотию технологї сурат мегирад, ки
вай ба њама љабњањои истењсолоти муосир, ба њамаи низоми
муносибатњои љамъиятї таъсири зиёд мерасонад. Ќонуниятњои љањони
рушди инноватсионии маориф ва тайёр кардани кадрњо, ќонуниятњои
пайдоиш ва љорисозии кашфиёту ихтироот ва навгонињои техникї,
ташкилию иќтисодї, густариши (динамикаи) дараљаи илмию техникї
ва сифати мањсулот мушкилињои иќтисодиёти бозаргонии муосирро
нишон медињанд.
Дар таљрибаи тањлили иќтисодї як ќатор мафњумњое истифода
мешаванд, ки дар бораи инноватика, инноватсия ва љараёнњои
инноватсионї маълумот медињанд.
Инноватика-соњаи илм буда, назарияњои гуногуни навоварї,
https://bikhon.tj/

ташаккули навигарињо, пањншавии онњо, омилњои ба навоварї
6

таъсиррасонанда, коркарди ќарорњои инноватсионї ва ѓайраро дар бар
мегирад.
Фаъолияти инноватсионї ин љараёне мебошад, ки ба амалисозии
натиљањои тадќиќотњои илмї ва коркардњои анљомёфта ва ё дигар
дастовардњои илмї-техникї, мањсулоти нав ва ё такмилёфта, такмили
љараёнњои технологї ва инчунин, тадќиќотњо ва коркардњои иловагии
ба он алоќаманд равона карда шудааст.
Инноватсия (навоварї)-натиљаи нињоии фаъолияти инноватсионї
буда,

дар

шакли

мањсулоти

нав

ё

такмилёфтаи

дар

бозор

фурўхташаванда ва ё љараёни технологии нав ва такмилшудаи дар
фаъолияти корхона истифодашаванда, амалї карда мешавад.
Иќтидори инноватсионии корхона (соња, минтаќа, давлат) –ин
маљмўи намудњои гуногуни захирањо, аз љумла, захирањои моддї,
молиявї, зењнї, илмї-техникї ва ѓайра мебошад, ки барои амалисозии
фаъолияти инноватсионї зарур аст.
Соњаи инноватсионї-соњаи фаъолияти истењсолкунандагон ва ё
истеъмолкунандагони мањсулоти (кор, хизмат) инноватсионї мебошад,
ки ба сохтан ва пањнкунии инноватсия алоќаманд аст.
Инфрасохтори

инноватсионї

ташкилотест,

ки

фаъолияти

инноватсиониро (марказњои инноватсионї-технологї, техно-паркњо,
марказњои таълимї-корї ва дигар ташкилотњои махсус) амалї месозад.
Рушди инноватсионї дар шароити иќтисоди бозорї дар зери
таъсири меъёрномаи «дасти ноаён»-и А.Смит сурат гирифта, ба љорї
намудани омилњои маќсадноки фаъолкунонии соњањои иќтисодиёт
оварда мерасонад. Њамин тавр, тањияи стратегияи фаъол гардидани
раванди инноватсионии субъектњои иќтисодї дар асоси коркард ва
ташкили маводњои нави ивазкунандаи воридот, технологияи нав,
усулњои пешќадами идораи истењсолот, љорї намудани технологияи
пешќадам ва ноу-хау сурат мегирад.
https://bikhon.tj/
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рушди низоми тадбирњои иќтисодии њавасмандгардонии ин фаъолият,
ташаккул ёбад. Илова бар ин, тањияи санадњои ќонунгузорї оид ба
моликияти зењнї, њимоя ва муњофизати њуќуќњои Љумњурии Тољикистон
ба иншооти моликияти зењнї ва натиљањои дигари фаъолияти илмї ва
илмию техникї зарур аст. Њамин тариќ, барои ташкилотњои њамаи
соњањои иќтисодиёти ба раванди инноватсионї вобаста буда (дар
тадќиќотњо ва пажўњишњо, истењсолот, фурўш ва хизматрасонии
навоварињо, омодасозї ва бозомўзии кадрњои илмию тадќиќотї,
маблаѓгузории ин љараён, таъмини меъёрию њуќуќї) ќоидањои «бозї»ро ташкил намудан зарур мебошад.
Дар

марњилаи

мазкур

зарурати

мављуд

будани

низоми

инноватсионии миллии кишвар пеш меояд, ки он ба ѓайр аз
механизмњои мусоиди иќтисодї ва ташкилию

њуќуќї, инчунин

зерсохтори мукаммалро низ бояд фаро гирад. Зерсохтори низоми
инноватсионї марказњои иттилоотию инноватсионї, технопаркњо,
технополисњо, марказњои тањвили технологияњо ва инкубаторњои
технологї,

телекоммуникатсия

ва

иттилооти

давлатии

илмию

техникиро дар бар мегирад.
Ташаккули низоми миллии инноватсионї, ки таъмин намудани
фаъолияти инноватсиониро дар миќёси давлат талаб мекунад, рушди
иќтидори кадрии соњаи илмию техникї, бањодињии фаъолнокии
инноватсионии корхонањои мамлакат, таъминоти молиявии фаъолияти
инноватсионї дар кишварро пешбинї мекунад. Аз сабаби он ки соњаи
инноватсионї дар Тољикистон акнун ташкил шуда истодааст, њоло
омодасозии кадрњои илмию техникї ањамияти махсус пайдо кардаанд.
Вобаста ба ин, рушди минбаъдаи такмили омодасозии кадрњои илмї
тавассути аспирантура, докторантура ва институтњои унвонљўї зарур
аст. Инчунин зарурати ташкилу тайёр кардани менељерони фаъолияти
инноватсионї, ташкили таълим ва такмили ихтисоси њайати шахсї
https://bikhon.tj/

барои татбиќи лоињањои инноватсионии ва рушди инфрасохтори пурзўр
мегардад. Тољикистон аз захирањои табиї бой буда, сармояи назарраси
8

инсонї низ дорад. Вазъияти баамаломада дар назди мамлакат як ќатор
мушкилињоеро пеш мегузорад, ки дар байни онњо мушкилии ба таври
самаранок истифодабарии сармояи инсонї дар мадди аввал гузошта
мешавад. Сифату миќёс, инчунин мањсулнокии истифодаи захирањои
табиї бо сармояи инсонї муайян карда мешавад.
Њатто агар муњити инноватсионї фароњам оварда шавад њам,
корхонањо на њама ваќт метавонанд аз ин имконияти бадастомада
оќилона

истифода

намоянд.

Зеро,

барои

аксари

роњбарон

ва

кормандони корхонањо норасоии донишу малакањои нав хос аст. Аз ин
рў, мушкили татбиќи сармоягузорињои воќеї дар якљоягї бо сармояи
инсонї ба вуљуд меояд.
Рушди иќтидори кадрии соњаи илмию техникии кишвар бо сатњи
тањсилоти ањолї муайян карда мешавад, ки баланд бардоштани он ба
сифати сармояи инсонї ба таври назаррас таъсир мерасонад. Бањои
Созмони Миллали Муттањид нишон медињад, ки дар сохтори сарватњои
миллии аксар кишварњои љањон кариб аз се ду њиссааш ба сармояи
инсонї рост меояд. Дар айни замон дар сохтори иљтимої мавќеи
асосиро мутахассисон – моликон, ки ба тањия, азхудкунї, тањвил,
истифодаи навоварињои ба низомњои мураккаби илмию техникї ва
иттилоотию технологї хизматрасонанда машѓуланд, ишѓол менамоянд.
Асоси рушди инноватсиониро соњибкорї ташкил менамояд. Ин
фаъолияти субъектњои мустаќили хољагидорист, ки таваккал карда
инноватсияро оид ба тањия, азхудкунї, интиќол ва истифодаи
навоварињо ва аз онњо ба таври мураттаб гирифтани фоидаро бар дўши
худ мегирад. Ба рушди инноватсионї шаклњои нави идораи давлатї,
банаќшагирии оянда, маблаѓгузории мубтакир (венчурї), менељменти
инноватсионї, сифати баланди корњо ва азхудкунии технологияњои нав
хос аст. Талаботи рушди инноватсионї бештар ба низоми љавобгарии
корхонањо ва корманд, њавасмандсозии равонию моддї, бозомўзии
https://bikhon.tj/

мунтазами кадрњои соњибихтисос мувофиќат мекунад.
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Соњибкорон намояндагони асосии иќтисоди бозаргонї мебошанд
ва онњо бо тафаккури инноватсионї фарќ мекунанд, ки он ба
истифодаи оќилонаи захирањо ва гирифтани даромади њарчї бештар аз
фаъолияти соњибкорї нигаронида шудааст. Й.Шумпетер дар асари худ
«Назарияи рушди иќтисодї» («Теория экономического развития»), ки
соли 1911 нашр шудааст, аз иќтисодиёти анъанавї даст кашида, тасдиќ
мекунад, ки «меъёри» иќтисоди солим, воќеиъяти асосии назарияи
иќтисодї ва таљриба на баробарї ва мутаносибї, балки нобаробарии
густаришёбанда мебошад, ки он аз фаъолияти навовар, соњибкор
вобаста аст.
Асоси иќтисодии рушди инноватсиониро харољоти корњои илмї
ташкил медињад. Дар иќтисодиёти љањонї њар 7–10 сол ду маротиба
афзудани

харољот

барои

тадќиќотњои

илмї,

хусусан

харољоти

бевоситаи то истифодаи саноатї сурат мегирад. Вале харољоти давраи
гузариш барои кишварњои дорои иќтисодиёти гузариш ба таъмини
суръати зарурии харољоти корњои илмї дар сатњи миёнаи љањонї имкон
намедињад. Аз ин рў, њангоми интихоби навъњои стратегияи рушди
инноватсионї мушкилињои нав сар мезананд. Тавре маълум аст, дар
иќтисоди љањонї чунин навъњои стратегияњои рушди инноватсионии
кишварњоро аз њам људо мекунанд:
– стратегияи «гузаронидан»;
– стратегияи «аз худ кардан»ё «мувофиќ кардан»;
– стратегияи «афзун сохтан».
Танњо њаминро бояд ќайд кард, ки стратегияи «гузаронидан» ё
«мувофиќ кардан», ки ба кўчонидани инноватсияњо, навоварињо

ба

иќтисодиёти худї асос ёфтааст ва стратегияи «афзун сохтан», ки ба
истифодаи иќтидорњои илмию техникии худї, љалб намудани олимону
мутахассисони хориљї, њамгироии илмњои бунёдї ва амалї асос
ёфтааст, дар айни замон барои Љумњурии Тољикистон ќобили ќабул
нестанд.
10
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Њамин тариќ, дар сатњи мамлакат интихоби стратегияи «аз худ
кардан» ё «мувофиќ кардан»-и рушди инноватсиониро њамчун нусхаи
нисбатан ќобили ќабули рушди илмию технологї баррасї кардан
мумкин аст. Интихоби стратегияи рушди инноватсионии мазкур дар
мамлакат бинобар њолатњои зерин зарурат дорад, аввалан- бо мављуд
будани ќувваи кории арзони тањсилоти кофидошта; дуюм-иќтидори
худии илмию технологии дархостнашуда; сеюм - имконияти тадриљан
зиёд кардани таъминоти худии муњандисию техникии истењсоли
намудњои нави мањсулот; чорум - азхудкунии истењсоли мањсулоте, ки
ќаблан дар кишварњои нисбатан пешрафта истењсол мешуд. Чунин
таљриба дар Љумњурии Халќии Чин ва як ќатор кишварњои Осиёи
Љанубию Шарќї аллакай ќабул шудааст. Онњо бо истифода аз
стратегияи «аз худ кардан» ба рушди босуботи инноватсионї ноил
шуданд, инчунин саноати раќобатпазирро бунёд намуда, суръати
баланди рушди иќтисодиро таъмин кардаанд.
Дар иќтисоди љањонї таљрибаи муайяни кишварњое пайдо
гардидааст, ки онњо нусхаи инноватсионии рушди иќтисодиётро
интихоб намудаанд. Дар чунин кишварњо барномањои давлатии
пуриќтидори дастгирии раванди инноватсионї мављуд мебошад. Ба
ѓайр

аз

ин,

фишангњои

танзими

ѓайримустаќими

фаъолияти

инноватсионї дар шакли тахфифњои андозї аз маблаѓи умумии
сармоягузорињо ба ќисми фаъоли сармояи асосї, кам кардани даромади
андозбандишавандаи корхонањо аз маблаѓгузорињо ба тадќиќоту
пажўњиш,

таѓйир

додани

ќонунгузории

зиддинњисорї

(антимонополистї), ки ба ширкатњо таъсис додани трестњои муштараки
тадќиќотї, барномањо (консорсиумњо) ва ѓайра имкониятњо фароњам
меоранд. Дар натиљаи татбиќи сиёсати давлатии самарабахш имрўз
Олмон,

ИМА,

Љопон

дар

маљмўъ

48

фоизи

њаљми

љањонии

технологияњои навтаринро дороанд.
Инноватсияњое, ки дар технологияњои нав, мањсулот ва таљњизот,
хизматрасонї, дар равандњои нави ташкил ва такмили ихтисоси кадрњо
11
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инъикос ёфтаанд, раќобатпазирии баланди иќтисодиётро таъмин
мекунанд. Њар як мамлакат новобаста ба он, ки дар кадом сатњи рушд
ќарор дорад, бояд ба ташаккули низоми миллии инноватсионии худ ва
ташкили навъи инноватсионии иќтисодиёт, кушиш намояд.
Шартњои асосии ташкили навъи инноватсионии иќтисодиёт инњо
мебошанд:
1) Бањисобгирї ва даќиќсозии љузъу томњои илмї ва илмию
техникї, корхонањо ва соњањои он ба рушди иќтидори илмї. Дар ин
маврид, бањодињии раќобатпазирии соњањои гуногуни иќтисодиёт,
дараљаи технологияњо мувофиќи маќсад аст;
2) Мављуд будани низоми миллии инноватсионии самаранок
коркунанда, ки ташкилотњои давлатию хусусї, корхонањои бахшњои
илмию технологии иќтисодиётро њавасманд месозанд;
3) Муайян намудан ва тасдиќи самтњои афзалиятноки рушди
инноватсионї ва технологияњои барои корхонањои мамлакат нињоят
муњимбуда;
4) Дар илми иќтисодї, шуури оммавї ва ќонунгузорї инъикосу
сабт кардани мазмуни нави сармоя. Ќисми нисбатан густаришёбандаи
он – дороињои ѓайримоддї мебошанд, ки арзиши иљозатномањои
(литсензияњои)

патентї ва ѓайрипатентиро ба объектњои моликияти

зењнї (ихтироот, намунањои саноатї, ноу-хау, нишонањои молї ва
фирмавї,

дастовардњои

тухмипарварї,

барномањои

компютерї,

технологияњои наќшањои интегралї, њуќуќи муаллифї)-ро дар бар
мегиранд;
5) Таѓйироти куллии сиёсати инноватсионї. Тавре ки маълум аст,
фаъолияти инноватсионї дар мамлакат аз бисёр љињат аз муњити
сармоягузорї вобаста аст ва бинобар ин, сохтори сармоягузорињоро аз
нуќтаи назари иштироки онњо дар равандњои инноватсионї як бори
дигар аз нав дида баромадашуда,
додан зарур аст;
12
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сармоягузории венчуриро ривољ

6) Ба моликони самарабахши ба навоварї ќодирбуда ва ба он
манфиатдошта табдил додани корхонањо, ширкатњо, институтњои
тадќиќотии илмї, њайатњои лоињакашї;
7)

Баланд

бардоштани

самаранокии

татбиќи

сиёсати

инноватсионї, дар асоси ташкили шароити мусоиди рушди созмонњои
молиявию

ќарзии

фаъолияти

инноватсионї,

такмилу

танзими

ќонунгузорї ва меъёрию њуќуќии фаъолияти инноватсионї дар соњаи
илмию-техникї, дигаргунсозињои институтсионалї дар соњањои саноат;
8)

Сармояи инсониро, ба соњаи асосии маблаѓгузорињои

дарозмўњлат

табдил

додани

сармоягузорињо.

Ин

усулњои

нави

бањодињии суѓуртаи таваккал кардан, љалби воситањои шахсї, ќарздињї
ба донишљўён ва ѓайраро талаб мекунад;
9) Њамгироии илмию техникии баробар ва мутаќобилаи судманд
бо шарикони њамкорињои илмию техникї ва иќтисодї.
Барои Тољикистон дар ин давра нињоят муњим аст, ки иќтидори
ташкилшудаи илмию техникї, ташкилию иќтисодї ва зењнї бояд
ќобили истифода бошад, ба шароити бозори љањонї мутобиќ гардад ва
густариш ёбад. Њоло як ќатор ќонунњо ва ќарорњои

Њукумати

Љумњурии Тољикистон ба тавсиб расидаанд, ки рушди фаъолияти
инноватсиониро танзим менамоянд. Ба ин ќонунњо ва ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон инњо дохил мешаванд:
- «Дар бораи намунањои саноатї» (соли 2004);
- «Дар боари ихтироот» (соли 2004);
- «Дар бораи њифзи њуќуќии тополлогияњои микросхемањои
интегралї» (соли 2006);
- «Дар бораи нишонањои молњо ва нишонањои хизматрасонињо»
(соли 2007);
- «Дар бораи парки технологї» (соли 2010);
- «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» (16.04. соли 2012);
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Инчунин дар ќисми сеюми Кодекси шањрвандии Љумњурии
Тољикистон (соли 2005), фасли «Моликияти зењнї» ворид карда
шудааст.
Ин санадњои меъёрии њуќуќии зикршударо танњо чун оѓози корњо
дар самти ташаккули низоми маќсаднок ва њамафарогири ќонунгузорї
баррасї кардан мумкин аст, ки заминаи асосии барои руди васеи
фаъолияти инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон ба њисоб мераванд:
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи илм ва сиёсати
давлатї оид ба илму техника» (соли1998);
- Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Академияи илмњои
Љумњурии Тољикистон» (соли 2002);
- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Консепсияи
сиёсати давлатии илмию техникии Љумњурии Тољикистон» (соли 1999);
- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи рушди
илмњои даќиќ дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2005-2008» (соли
2003);
- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи
Стратегияи Љумњурии Тољикистон дар соњаи илм ва технология барои
солњои 2007-2015» (соли 2006);
-

ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи

Барномаи таёр кардани кадрњои илмї дар Љумњурии Тољикистон барои
солњои 2009-2015» (соли 2008);
- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи
Барномаи њамгироии илм ва тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2010-2015» (соли 2008);
- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Барномаи
татбиќи дастовардњои илмию техникї дар истењсолоти саноатии
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2010-2015» (соли 2009);
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- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи
Барномаи рушди илмњои табиатшиносї ва риёзиву техникї барои
солњои 2010-2020» (соли 2010);
- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи
Номгўйи самтњои афзалиятдоштаи тањќиќоти илмї дар

Љумњурии

Тољикистон барои солњои 2010-2012» (соли 2010);
- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тасдиќи
Стратегияи Љумњурии Тољикистон дар соњаи илм ва технология барои
солњои 2011-2015» (Тањрири нав, соли 2011);
- ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Барномаи рушди
инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-20120» (соли
2011).

1.2 Инноватсия дар низоми рушди иќтисодї ва таснифоти
он
Натиљаи фаъолияти инноватсионї мањсулоти зењнї мебошад.
Мањсулоти (моликияти) зењнї натиљаи фаъолияти соњаи истењсолоти
маънавї буда, барои ќонеъгардонии талаботњои (дар шакли молї ва ё
ѓайримолї) истеъмолкунандагон таъин шудааст.
Дар адабиётњои ватанї ва хориљї мафњумњои гуногун ба монанди
«навоварї», «навигарї», «инноватсия» ва «нављорисозї» вомехўранд.
Дар баъзе њолатњо ин мафњумњо њамчун синонимњо истифода бурда
мешаванд, аммо байни онњо фарќиятњои муайян вуљуд доранд.
«Навоварї» чизи нави муайянро тавсиф медињад ва ба њамин маъно ба
мафњуми «ихтироот» наздик аст. «Навигарї» -чун натиљаи мушаххаси
азхудкунии техника ва технологияњои нав, усулњои бењтаркунии ташкил
ва идоракунї мебошад. «Инноватсия» бошад натиљаи азхудкунии
(истифодабарї) амалї ё илмї-техникии навигариро мефањмонад.
Мафњуми «инноватсия»бо мазмуни худ ба истилоњи «навоварї»,
ки њамчун раванди мукаммали тараќќикунандаи тавлид, љорї, пањн ва
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истифода кардани навигарї, ки ба рушд ва болоравии самаранокии
фаъолияти

инноватсионї

мусоидат

мекунад,

фањмида

мешавад.

Инчунин, инноватсияро њамчун объекти дар натиљаи тадќиќоти илмї ё
ихтироъ ба даст овардашуда арзёбї мекунанд. Инноватсия-натиља,
дастоварде, мебошад, ки аз њаммонандони пешина сифатан фарќ дошта,
дар истењсолот бомувафаќќият љорї шуда фоида оварда истодааст.
Истилоњи «инноватсия» дар иќтисодиёти давраи гузариш барои
ифодаи хусусияти инноватсионї ва барои ифодаи як ќатор мафњумњои
ба њам монанд, аз ќабили «фаъолияти инноватсионї», «менељменти
инноватсионї» ва ѓайра истифода мегардад.
Мутобиќи сарчашмањои илмї чунин омадааст, ки мафњуми
«љорисозї»

нусхаи

тољикии

«innovationnewdevelopment»

ба

шумор

калимаи

англисии

меравад.

Тарљумаи

тањтуллафзии он аз англисї маънои «љорї намудани чизи нав»-ро
дорад. Тањти мафњуми навоварї тартиб ё низоми нав, анъанаи нав,
усули нав, ихтироот, падидаи нав фањмида мешавад. Ибораи тољикии
«љорисозї» айнан «даровардани навигарї», яъне љараёни истифодабарї
аз навигарињоро ифода мекунад.
Дар

фаъолияти

иќтисодии

корхона,

тибќи

љоришавиашон

ифодањои навигарї, навоварї, инноватсия истифода мешаванд, ки онњо
ба њама маълуманд. Њамчунин навигарї метавонад тартиби нав, усули
нав, ихтироотро ифода намояд. Навоварї ба маънои навигарї аз лањзаи
ќабули он арзи вуљуд менамояд, њангоми пањн гардидани навигарї он
сифати навро ба худ гирифта, ба инноватсия мубаддал мегардад. Њар
гуна ихтироот, падидањои нав, намудњои хизматрасонї ё усули ташкили
мењнат, ваќте, ки барои тиљорат-пањнкунонї (комерсиализатсия) ба
сифати нав арзи вуљуд менамоянд, мафњуми «инноватсия»-ро ифода
менамоянд.
Мафњуми «навоварї» аз мафњуми «техникаи нав» васеътар аст,
чунки мафњуми техникаи нав танњо олоти мењнат, маводњои нав ва
ѓайраро, ки дар истењсолот умуман истифода мешаванд, дар бар
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мегирад. Навоварї бошад бо мањсулот ё хизмати нав, тарзи истењсоли
он, навигарї ва њамагуна такомул, ки сарфаи харољотро таъмин
менамояд, арзёбї карда мешавад.
Ба њамин тариќ, бањодињии рушди инноватсионї нишон медињад,
ки танњо муносибати маљмўї ба таѓйирдињии сохтории низоми миллии
инноватсионї

ва

тањияи

стратегияи

рушди

инноватсионї

бо

назардошти талаботи воќеияти давраи гузариш имконият медињад, ки
душворињо дар роњи рушди инноватсионии иќтисодии мамлакат
бартараф карда шаванд.
Мафњумњои «пешравї» ва «рушд» аз нуќтаи назари таърих он
ќадар барваќт не, танњо дар асри XVII пайдо шудаанд. Таѓйироти
куллї дар фањмиши рушд дар натиљаи корњои Ч.Дарвин ба вуќўъ
пайвастаанд.
Рушд – ин љараёни њама гуна таѓйиротњоест, ки дар заминаи
воќеият ба амал меояд ва арзи вуљуд менамояд. Њар кадоме аз се
љараёни рушд-пешраванда, ќафораванда ва таназзулёбанда – њамчун
тамоюлоти гуногун зоњир меёбанд. Бинобар ин тадќиќоти љараёнњои
мушаххаси рушд муайян намудани тамоюли бартаридоштаро дар
давраи муайяни ваќту фазо таќозо мекунад.
Истилоњи «рушд» ба пешравї шабоњат дорад ва категорияи
фалсафї дониста мешавад, яъне пешравї ин категорияи соњаи ахлоќ
аст.
Рушди илмию техникї мафњумест, ки љараёнњои ба њамдигар
алоќаманд ва вобастабудаи рушди илм,

татбиќи дастовардњои он,

инчунин такмили истењсолот ва соњаи хизматрасонї дар заминаи
истифодаи дастовардњои илму техникаро дар бар мегирад; он аз
љараёни рушди тадриљии илм, техника, истењсолот ва соњаи истеъмолот
иборат мебошад.
Давраи «илм-техника – истењсолот» дар шакли мављмонанд амал
мекунад, яъне дар сатњи љамъият тавлиди насли нави техникаю
технологияро дар заминаи кашфиётњои илмї (низоми донишњои нав) ва
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таѓйироти сазовори њамаи соњањои истењсолоти љамъиятї татбиќ
менамояд. Њар як андешаи мушаххас, кашфиёти илмї дар мањсулоти
нав, техника, технология, хизматрасонї ифодаи моддии худро ёфта, дар
маљмўъ мазмуни категорияи «раванди инноватсионї»-ро ташкил
мекунад. Дар љараёни пайдоиш ва пањн шудани инноватсия наќши
асосиро табаќаи соњибкорон мебозад. Вазифаи асосии соњибкорон аз он
иборат аст, ки онњо ба татбиќи «муваффаќиятњои (комбинатсияњои)
нав», шаклњои нави истифодаи замин, мењнат ва сармоя мусоидат
мекунанд.
Й.Шумпетер 5 њолатњоеро зикр намудааст, ки дар онњо мафњуми
«комбинатсияњои нав» пурра шарњу тафсир ёфтаанд,
– омода сохтани неъматњои нави њанўз ба истеъмолкунандагон
номаълум, ё худ ташкили сифатан нави ин ё он неъмат;
– љорї намудани усули нави њанўз номаълуми истењсолот ба соњаи
саноат, ки асоси онро ба таври њатмї кашфиёти илмии нав ташкил
мекунад ва он метавонад, ки тарзи нави истифодаи тиљорати моли
дахлдорро ифода намояд;
– азхудкунии бозори нави фурўш, чунин бозоре, ки ба он то њол
соњаи мазкури саноат њанўз чизе пешнињод накардааст;
– соњиб шудан ба манбаи нави ашёи хом ё мањсулоти нимтайёр,
новобаста аз он ки ин манбаъ ќаблан вуљуд дошт ё худ дастнорас буд, ё
онро њанўз ташкил намудан зарур аст;
– гузаронидану азнавташкилкунии таъмини вазъияти инњисорї
(монополї) ё шикасти вазъи инњисории корхонањои дигар.
Њамин тариќ, аз тадќиќоти Й. Шумпетер хусусияти техникї,
иќтисодї ва ташкилї доштани инноватсияро људо намудан зарур аст.
Ф.Валента дар китоби худ «Фаъолии эљодї – инноватсионї самара»(1969)

«инноватсияро»-ро

њамчун

таѓйирот

дар

сохтори

пештараи организми истењсолї, яъне ба њолати нав гузаштани сохтори
дохилии онро маънидод месозад. Ба аќидаи Б.Санто, раванди
инноватсионї

–

ин

чунин

раванди
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љамъиятї-техникї-иќтисодие

мебошад, ки он таввассути истифодаи амалии ѓояњо, ихтироот ба
ташкили маснуоту технологияњои сифатан бењтар оварда мерасонад.
Л.С.Бляхман нишон медињад, ки «навоварї ин такмили истењсолот,
бо дар бар гирифтани њамаи унсурњои он мебошад; олоти мењнат,
предмети мењнат, ќувваи корї, мањсули мењнат, инчунин усулњои
муттањидсозии

ин

унсурњо – технологияи

истењсолот,

ташкили

истењсолот ва мењнат, идораи истењсолот дар асоси моддикунонии
донишњои илмї ва њоказо, яъне навоварї натиљаи тараќќиёти илмию
техникї ё илмию истењсолї мебошад».
Ф.Никсон ќайд мекунад, ки «инноватсия – ин маљмўи тадбирњои
техникї, истењсолї ва тиљоратї мебошад, ки ба пайдо шудани
мањсулоти нави саноатии бењтар дар бозор ва истифодаи тиљорати
технологияњо ва таљњизоти наву бехтари истењсолї мусоидат мекунад».
Э.Менсфилд инноватсияро

њамчун љараёни истифодаи ихтироот

баррасї карда, дар онњо 5 давраро људо мекунад:
1) Тадќиќотњои амалї;
2) Омода намудани мањсулоти нав;
3) Ташкили њамшабењ (прототип) ё худ истењсолоти таљрибавї;
4)

Ихтироъ

кардани

таљњизот,

омода

намудани

таљњизоти

истењсолї ва биноњо;
5) Оѓози истењсолот ва ба бозор «баровардани мањсулоти нав».
Бо назардошти равандњои инноватсионї таснифоти инноватсия
сурат

мегирад.

Вобаста

ба

нишондињандањои

технологї

инноватсияњоро ба ду гурўњ:-мањсулотї ва љараёнї таќсим мекунанд.
Аз руйи навъњояшон навоварињои барои бозор пешбинишаванда
ба навъњои зерин таќсим мешаванд:
– навоварињои љањонї;
– навоварињои миллї;
– навоварињои минтаќавї;
- навоварињои љузъї.
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Аз нуќтаи назари аслияти таѓйирот навъњои зерини инноватсияро
људо мекунанд:
–инноватсияи аслї (таљассумёфта-органикї);
– инноватсияи таљассумнаёфта;
– инноватсияи стратегї;
– инноватсияи љорї.
Таснифи инноватсияњо, ки аз тарафи К. Пэвитт, У. Уолкер ва А.
Улманн пешнињод шудааст, чунин аст:
- њамчун инноватсияњои ба истифодаи донишњои илмии бунёдї
асосёфта, ки натиљаи он дар соњањои гуногуни фаъолияти љамъиятї ба
таври васеъ истифода мешавад;
– њамчун инноватсияњои бо истифода аз донишњои техникии
аллакай мављудбудаи бароњмондашуда, инчунин инноватсияњои дар
соњаи мањдуд истифода шаванда;
– њамчун инноватсияњои ба донишњои илмии бунёдї такякунанда,
вале соњаи истифодаи нињоят мањдуддошта;
– њамчун инноватсияњои ба мувофиќаоварандаи навъњои гуногуни
донишњои аллакай мављудбуда дар як мањсулот;
– њамчун инноватсияњои аз нигоњи тахникї мураккаб, ки њамчун
натиљаи манфии барномаи озоди тадќиќотї пайдо шудааст.
А.И.Пригожин

таснифи

нисбатан

мукаммалу

њаматарафаи

инноватсияро пешнињод кардааст, ки инњоро дар бар мегирад:
1) Аз рўи дахолат ба:
– ягона;
– диффузї;
2) Аз рўи мавќеъ дар давраи истењсолї ба:
– ашёи хом;
– таъминкунанда (вобастакунанда);
– мањсулотї;
3) Аз рўи ќобили ќабул будан ба:
– ивазкунанда;
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– инкоркунанда;
– баргардонанда;
– кушоянда;
– ретрошиносї;
4) Аз рўи фарогирии њиссаи пешбинишудаи бозор ба:
– мањдудї;
– системавї;
– стратегї;
5) Аз рўи иќтидори инноватсионї ва дараљаи навгонї ба:
– куллї;
– комбинаторї;
– такмилдињанда.
Дар асоси љамъбасти таљрибаи љањонии бањодињї ба навоварињо аз
рўи дараљаи омодагї барои истифодабарї дар таљрибаи хољагидорї
њамаи инноватсияњои мављударо ба панљ гурўњи зерин таќсим намудан
мумкин аст:
1) тадќиќоти бунёдї ва густаришї;
2) тадќиќоти амалї;
3) корњои таљрибавию лоињакашї;
4) инноватсияњои азхудшаванда;
5) инноватсияњои азхудшуда.
Дар асоси таснифоти аз рўи дараљаи омодагї барои татбиќ,
марњилаи давраи арзи вуљуд намудан гузошта шудааст, ки ин ба
сармоягузорї таъсир мерасонад.
Њар ќадаре, ки дараљаи омодагии инноватсия ва татбиќ пасттар
бошад, њамон ќадар хавфи маблаѓгузории онњо бештар аст. Њамин
тавр, њавасмандии корхонањо барои маблаѓгузорї ба чунин лоињањо низ
камтар мегардад. Сохторњои азими тиљоратї татбиќи инноватсияњои
дорои дараљаи олии ањамияти

ба гурўњи 3–5 дахлдоштаро афзалтар

мењисобанд. Одатан, гурўњи якум аз тарафи давлат ва фондњои махсуси
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давлатї, гурўњи дуюм аз тарафи фондњои мубтакирї маблаѓгузорї
мешаванд.
Таљрибаи љањонии рушди инноватсионї нишон медињад, ки
њељ яке аз намудњои дар таснифоти боло овардашудаи инноватсия
наметавонад дар алоњидагї хусусияти марказї, муњим ва бењтаринро
дошта бошад. Њар яке аз онњо аз рўи моњияти худ танњо тарафњои
муайяни инноватсияро њамчун падидаи љамъиятї шарњу тавсиф ва
маънидод карда, дар баробари ин барои дарки он њамчун љараён
мусоидат мекунад. Яъне њамаи онњо муњиманд. Таснифоти мазкур ба
њамдигар мухолиф набуда, аз ин ё он љињат якдигарро мукаммал
мегардонанд. Дар маркази диќќати муњаќќиќон мушкилињои гуногуни
менељменти инноватсионї љой гирифтаанд, ва онњо кўшидаанд, ки
назарияи ягонаи љараёни инноватсияњо, хусусан аз ибтидо то интињо
(љамъоварии ѓояњо – корњои амалї – истењсолот – истифодаро) ба вуљуд
оваранд.

1.3. Фаъолияти инноватсионї ва хусусияти он
Фаъолияти эљодиву истењсолии инсонро, ки ба ташкил ва татбиќи
инноватсионињо

равона

шудааст,

аз

он

сабаб

«фаъолияти

инноватсионї» меномидагї шудаанд, ки татбиќи он ба илм ва
сармоягузорї харољоти муайянро талаб менамоянд.
Мафњуми «фаъолияти инноватсионї» њам ба маънои мањдуд ва
њам ба маънои васеъ маънидод карда мешавад.
Ба маънои мањдудаш фаъолияти инноватсионї – фаъолиятест, ки
он ба истифодаи натиљањои тадќиќоти илмї бо маќсади гирифтани
мањсулоти нав, инчунин роњњои истењсоли он ё такмили хизматрасонии
иљтимої нигаронида шудааст.
Ба маънои васеъаш фаъолияти инноватсионї – ин љараёни
ташкилшавї, азхудкунї ва таќсимоти мањсулоти нав ва комилан такмил
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додашуда, хизматрасонињо, тахнологияњо, ашёи хом ва маводњо,
усулњои ташкили истењсолот ва идораи он мебошад.
Фаъолияти инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон мувофики
ќонун

«Дар бораи фаъолияти инноватсионї»

сањењ шарњ дода

шудааст. Фаъолияти инноватсионї-фаъолияте, ки ба тањия ва љорї
намудани инноватсия (натиљаи нав ё такмилдодашудаи тадќиќоти
илмї, корњои таљрибавию конструкторї ё дигар дастовардњои илмию
техникї) алоќаманд буда, барои расонидани он то бозор дар шакли нав
ё такмилдодашудаи мањсулот, хизматрасонї, усули истењсолот ё дигар
натиљаи самараноки љамъиятї равона карда шудааст. Дар моддаи 5уми ќонуни мазкур, намудњои фаъолияти инноватсионї чунин нишон
дода шудааст:
- љори намудани ѓояњо ва дастовардњои нави илмї дар сохтори
идоракунии давлатї;
- иљро ва хизматрасонии корњои илмию тадќиќотї, лоињавї,
кашшофї, таљрибавию конструкторї ва технологї, барои ба даст
овардани

мањсулоти

нав

ё

такмилдодашуда,

усули

нав

ё

такмилдодашудаи кору хизматрасонињо, љараёни технологии нав ё
такмилдодашудае, ки дар гардиши иќтисодї тадбиќ мегарданд, равона
шудаанд;
- ташкили бозори фурўши мањсулот (кору хизматрасонињо)-и
инноватсионї;
- азнављињозонии технологї ва омодасозии истењсолот;
- гузаронидани озмоишњо бо маќсади сертификатсиякунонї ва
стандартонии

љараёнњои

нави

технологї,

мањсулот

(кору

хизматрасонињо);
- истењсоли

мањсулот

(кору

хизматрасонињо)-и

нав

ё

такмилдодашуда ва ё мавриди истифода ќарор додани технологияи нав
ё такмилдодашуда дар марњилаи ибтидої то анљоми мўњлати меърии
талофияти лоињаи инноватсионї;
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- ташкил ва рушди инфрасохтори инноватсионї;
- тарѓиби натиљањои фаъолияти инноватсионї ва пањн намудани
инноватсия;
- Њифз кардан, вогузоштан ва ба даст овардани њуќуќ ба объектњои
моликияти зењнї (аз љумла ба дастовардњои илмї, илмии техникї ва
технологие, ки пурра ошкор нагардидаанд) бо маќсади азхудкунї ва
тадбиќи онњо;
- Дигар

намудњои

фаъолият,

ки

ќонунгузории

Љумњурии

Тољикистон манъ накардааст. 1
Фаъолияти инноватсионї инњоро дар бар мегирад,
– фаъолияти илмї,
– фаъолият оид ба таљассумёбии корњо дар мањсулот, технологияњо.
Аз

тавсифномаи

прогресси

илмї-техникї

ва

фаъолияти

инноватсионї равшан аст, ки агар прогресси илмї-техникиро њамчун
раванд баррасї кунем, пас фаъолияти инноватсионї – ин яке аз ќисмњои
таркибии он аст.
Фаъолияти инноватсионї ва прогресси илмї-техникї ду шоха
доранд:
– якум, такмили љараёни технологии таъминкунандаи сарфаи
захирањои моддию мењнатї;
– дуюм, ташкили шаклњои нави мањсулоти таъминкунандаи
бењдошти шароити зиндагии шањрвандон.
Хусусияти

муњими

фаъолияти

инноватсионї,

даври

(сикли)

инноватсионї мебошад, ки тањти он даври ташкилшавї, пањншавї,
истифодаи инноватсионињо, инчунин даври амалшиавии онњо фањмида
мешавад.
Давраи татбиќи намудњои људогонаи инноватсияњо аз анљом то
оѓози истифодаи воќеии онњо чунин буд:
Суратгирї – 113 сол (с. 1727–1830);
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї». Ш. Душанбе, 16. апрели соли 2012,
№822.

1
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Телефон – 56 сол (с. 1820–1876);
Радио – 35 сол (с. 1867–1902);
Радор – 10–15 сол (с. 1925–1946);
Телевизион – 12 сол (с. 1922–1934);
Лазер – 5 сол (с. 1956–1961);
Наќшањои интегралї 3 сол (с. 1958–1961).
Даври

(сикли)

пурраи

инноватсионї

пайдарпайии

зерини

фаъолияти инноватсиониро дар бар мегирад,
– тадќиќоти илмии бунёдї;
– тадќиќоти амалї;
– корњои техникї (озмоишию лоињакашї, технологї, корњои
лоињавию ташкилї);
– истењсолоти таљрибавї;
– азхудкунии ибтидоии навоварињо;
– пањн шудани инноватсияњо;
– истифодаи техникаи нав, усулњои ташкил ва идора.
Соњаи инноватсионї низоми муносибатњои байнињамдигарии
инноватсияњо, сармоягузорон, ташкилотњо– молистењсолкунандагони
мањсулоти

(хизматрасонињои)

раќобатпазир,

муњити

атроф

ва

инфрасохтори тараќќикардаи низоми – инноватсияњо, ташкилот
(ширкат) ва муњити атроф, ќуввањои њаракатдињандаи рушди иќтисодї
бо шарти робитањои байнињамдигарии онњо мебошанд. Таносуби ин се
низом имконият ва зарурати робитаи баръаксро нишон медињад (ба
љадвали 1 нигаред).
Љадвали 1. Тавсифномаи низомњои инноватсионї
Низомњои
инноватсионї
Инноватсионї

Сиёсати давлатї
Тадќиќотњои

Дониш

Бунёдї

Тасаввурот
бораи
музокирот
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дар
оянда,

Тадќиќоти
Ташкилот
Муњити атроф

Сармояи инсонї

Маблаѓгузорї

Инфрасохтор

Мўътадилї

технологияњо
Раќобат

Низоми «ташкилот» метавонад дар чунин соњаи техника фаъолият
намояд, ки азхудкунии он танњо бо дастгирии давлат имконпазир аст.
Сармояи инсонї – омили муњими татбиќи инноватсия мањсуб
мешавад. Кашолкорї дар љорї кардани технологияњои навро њамчун
мувофиќати номатлуби ќувваи корї ба шароити таѓйирёбанда
маънидод кардан мумкин аст. Њамин тариќ, касри бањодињї ба миён
меояд. Дар ин маврид давлат масъулу љавобгар аст, зеро ў тањсилоти
умумии ањолиро бояд таъмин намояд.
Маблаѓгузорї ба азхудкунии технологияњои нав ва истењсоли
мањсулоти нав кори хавфнок аст.
Низоми «муњити зист» дар зери назорати махсуси давлат ќарор
дошта, вай шароити намунавии хољагидориро муайян месозад.
Ба соњаи зерсохтори хољагидорї – соњањои наќлиёт, алоќа,
энергетика ва њифзи табиат дохил мешаванд. Дар баробари раќобати
анъанавї дар доираи истењсолот, инчунин воњиди нави раќобат –
мусобиќа аз рўи ваќтро низ ба инобат бояд гирифт, яъне,
1) – муносибати мусбат ба рушди бозори фурўш;
2) – фаъолнокии махсус дар бахши маркетинг.
3) – давраи тањлили тиљоратии ѓояњо, ки дар он тадќиќоти
маркетингї гузаронида шуда, андозаи фоида аз фурўши мањсулоти
мазкур муайян карда мешавад;
4) – корњои илмї-тадќиќотї ва озмоишию конструкторї, давраи
амалигардонї;
5) – давраи тањиясозии намуди ибтидоии наќшаи фурўшу тарѓибот
озмоиши он дар бозор;
6) – санљиши бозорї, ки он ба мављуд будани имкони муваффаќият
(нокомї) дар бозор, дурнамо, њаљми фурўши мол, сатњи фоида ва
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харољот бањо медињад ва инчунин мутобиќатсозии хусусиятњои
алоњидаи истеъмолии молро ба талаботи истеъмолкунанда муайян
менамояд;
7) – дар ин љо мањсулот дар кадом як сигменти бозор аз санљиш
гузашта, баъд барои фуруш дар бозори умумї омода карда мешавад;
8) – навгонї, яъне мањсулоти комилан тайёр барои фурўш дар
бозор;
9) – нињоят, ин лањзаест, ки мањсулот ѓояи навро ба миён меорад,
бозор бошад, дар навбати худ онро аз рўи фурўш талаб мекунад.
Њар як инноватсия дар љараёни татбиќ бисёр марњилањоро аз сар
мегузаронад, ки моњияти онњо бо хусусияти љараёни инноватсионї,
шаклу усули менељменти ташкилотњое, ки дар онњо инноватсияњо
татбиќ мешаванд, шароити бозор ва ѓайра муайян мегарданд.
Тадбирњои зерин,

ки љараёни

татбиќи инноватсияњоро

таъмин

мекунанд, инњоянд:
– ба вуљуд омадани ѓояи илмию техникї;
– инкишоф ва такмилу тањиясозии ѓояи илмию техникї;
– кор карда баромадани њамшабењ (прототип);
– азхудкунии озмоишї;
– истењсол бањри аз санљиш гузаштан дар бозор;
– истењсоли оммавї, фурўш.
Љараёни ќабули инноватсияњо аз панљ марњила иборат аст:
1) дарк;
2) шавќмандсозї;
3) бањодињї;
4) санљиш;
5) ќабул.
Њамин тариќ, муњити татбиќи инноватсия ва фароњам овардани
шароити муфиди фаъолияти хољагидорї аз њолати назариявии зерин
бар меояд:
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1) ќабули инноватсия дарку фањмиши густурдаи ин љараён ё
мањсулотро њатман пешбинї менамояд;
2) дарку фањмиши он метавонад, ки ба воситаи истифодаи
консепсияи љавобгў ба даст оварда шавад;
3) эњтимолияти истифодаи инфиродии инноватсияњо аз он вобаста
аст, ки соњибкори мазкур консепсияи худро дар ин љараён истифода
карда метавонад;
4) шахси ба пањнкунии он машѓулбуда

њангоми шиносоии

нахустин бо инноватсия њамаи консепсияњои зарурии ба он вобастаро
доштанаш чандон лозим нест, танњо он

ба азхудкунии донишњо ва

мафњумњои ба инноватсия вобастабуда бояд мусоидат намояд;
5) суръати истифодаи инноватсия аз он вобастааст, ки то кадом
дараља њамаи кормандону менељерон консепсияи заруриро аз худ
мекунад;
6) номутасилї дар истифодаи инноватсия дар натиљаи истифодаи
љузъї ва додани бањои нопурра дар дарки он ба амал меояд;
7) кабули инноватсия инчунин аз низоми арзишњои инсонии
мушаххас низ вобаста мебошад.
Илова бар ин, ба ѓайр аз нархи мањсулот, инчунин «дониста
гирифтани хоњиши мизољон», хизматрасонињо, бахисобгирии бањо
баъди фурўш, хоњишњои махсуси мизољон, пешнињоди намудњои
бештари мањсулот ањамияти зиёд доранд.
Инноватсия њамчун натиљаи нињоии фаъолияти инноватсионї
давраи њаёти мањсулотро кўтоњ месозад. Ба ибораи дигар, бо
назардошти илму техника зуд-зуд молњои хушсифату замонавї ва
симояшон назаррас истењсол мешаванд, ки онњо мањсулоти ба худ
монандро аз њар љињат аз бозор танг карда мебароранд ва доираи
муомилоташро мањдуд месозанд.
Якбора

паст

рафтани

самаранокии

маблаѓгузорї

њангоми

таназзули иќтисодї менељерони ташкилоту корхонањоро, ширкатњоро
маљбур месозад, ки манбаъњои нави сармоягузориро љустуљў намоянд.
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Мураттабии

пешрафти

техникиро

таъкид

карда,

ба

фарзияи

номутасилии он такя намуда, муњаќиќон ќайд мекунанд, ки таѓйироти
густариш,

воридшавию

хориљшавии

инноватсияњои

заминавї

таѓйиротро дар иќтисодиёт муайян менамоянд.
Ба даст овардани натиљаи нињоии фаъолияти инноватсионї ду
марњила ё худ ду давра дорад, ки инњоянд:
1. Оѓоз, зердавраи гирифтани маълумот дар бораи инноватсияњо;
тарзи аз тарафи ширкат гирифтани маълумот дар бораи инноватсияњо,
зердавраи ташаккули муносибатњо ба инноватсия ва асосњои ќабули
ќарорњо.
2. Татбиќ намудан, зердавраи татбиќи ибтидої (дар асоси санљиши
он ки оё он арзише дорад ё не), зердавраи татбиќи дарозмўњлат (баъди
санљиши он аввал дар яке аз бахшњо ва баъзан дар тамоми истењсолот
тавлид кардани мањсулот). Ба ин давра инчунин инњо дохил мешаванд:
– давраи тавлиди мањсулоти нав;
– арзи вуљуд намудани он дар бозор;
– ѓоя (ташаккули портфели ѓояњо);
– бањои техникию иќтисодии ѓояњо (ихтироъот);
Солњои 50-уми асри XX дар баробари ба миён омадани таназзули
инноватсия истифода кардан аз соњае, ки дар он навоварї пайдо
шудааст, ба соњаи дигар кўчонидани он бо таѓйироту такмилдињии хоси
ин соња оварда мерасонид.
Тадќиќоти сабабњои муваффаќият ва нокомињои инноватсияњои
илмию техникї як ќатор омилњои такроршавандаро ошкор сохт. Дар
байни онњо омилњои зерин муњимтар дониста мешаванд:
1) Рўй овардан ба бозор;
2) Мутобиќат ба маќсадњои ташкилот;
3) Низоми самарабахши интихоб ва бањодињии лоињањо;
4) Идораи самарабахши лоињахо ва ќарордодњо;
5) Манбаи ѓояи эљодї;
6) Инфиродї будан ва масъулияти дастаљамъї доштан.
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Дар айни замон, инноватсия нисбат ба даврањои пешин хеле зудтар
пањн мешавад. Сабабњои он, пеш аз њама, дар дарёфти роњњои нисбатан
такмилёфтаи алоќа ва усулњои аниќи муайянсозии мўњлатњои иваз
намудани таљњизоти кўњна мебошад.
Иќтисодчии амрикої Љ. Хлавачека, ки натиљаи 21 инноватсияњоро
ба

таври

њамаљониба

омўхтааст,

сабабњои

маъмули

татбиќи

бемуваффаќонаи онњоро чунин муайян кардааст,
– мањдудияти бозор барои тавлиди мањсулот;
– ташкили бади фурўш;
– бањисобгирии нокифояи эњтиёљоти бозор.
Дар навбати худ тадќиќотчиёни дигар сабабњои зерини нокомии
татбиќи инноватсияњоро таъкид месозанд:
– пурра ба инобат нагирифтани раќобати бозор;
– аз будаш бештар донистани шумораи харидорони иќтидорнок;
– баланд бардоштани нархи мањсулоти истењсолшуда;
– норасоињои техникии мањсулоти истењсолшуда.
Тадќиќотњо нишон медињанд, ки ќариб 80 фоизи инноватсияњои
илмию техникї њанўз дар марњилаи бавуљудоиву амалисозии ѓояњо, боз
10 фоизашон-дар марњилаи тањияи њамшабењњо (прототип) ва ќариб 7-8фоиз дар марњилањои боќимонда хотима меёбанд.
Дар ИМА нисфи њар кадоме аз 100 адади мањсулоти нави ба бозор
баровардашуда аз нигоњи тиљоратї хароб мешавад, дар Канада бошад,
танњо 6 фоизи инноватсияњо «нињоят бомуваффаќият» дониста
шудаанду халос.
Дар кишварњои дорои иќтисодиёти давраи гузариш љараёнњои
инноватсионї дар давраи барќароршавї ќарор доранд, дар њоле, ки дар
кишварњои тараќќикарда сухан дар бораи самаранокии баланди ин
љараёнњо меравад. Дар баробари ин, давлат бинобар сабаби нокифоя
будани маблаѓњои буљетї, танњо давраи тадќиќотњои бунёдиро
маблаѓгузорї карда, сармоягузории даврањои боќимондаи ин љараёнро
ба зиммаи корхонаву муассисањо вогузор менамояд.
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Номутаносибии маблаѓгузории њар кадоме аз даврањои љараёни
инноватсионї ба рушди бомуваффаќияти он монеъ мешавад. Дар
давраи якуми љараёни инноватсионї тадќиќотњои бунёди моњияти
умумии инноватсиониро пурра кушода наметавонанд. Таќдири вай
баъди даврањои корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї,
тањияи њамшабењњое (прототипњое), ки маблаѓгузорињои зиёдро талаб
менамоянд, њал карда мешаванд.

1.4. Таљрибаи рушди фаъолияти инноватсионї дар
кишварњои Иттињоди давлатњои мустаќил (ИДМ)
Ояндаи инноватсияи мушаххас на танњо аз даврањои он, инчунин аз
дар кадом шакл ќарор доштанаш низ (яъне ѓояи илмї, ноу-хау, наќшаи
ибтидої ё љоришуда) вобаста аст. Барои кишварњои Иттињоди
давлатњои мустаќил аксар ваќт суръати кўтоњи даври инноватсионї ва
алоќаи сусти байни даврањои он хос аст. Аз рўи баъзе бањоњо, танњо
бинобар монеъањои идорї, мўњлати таъсиси низомњои нави технологї
3–5 маротиба тўл мекашад.
Масалан, дар саноати кимёвии Россия дар њаљми умумии
истењсолот њиссаи маводу молњои пешќадам нисбат ба кишварњои
тараќќикарда 2–3 маротиба камтар мебошад. Вазни ќиёсии њамаи
мањсулоте, ки бо технологияи кўњна

истењсол мешаванд, 60%-ро

ташкил медињад. Ивазшавии раванди технологї пас аз њар 20–30 сол ба
вуљуд меояд, њол он ки дар таљрибаи љањонї он дар њар 7–8 сол рўй
медињад. Дар саноати мошинсозї танњо ќариб 20%-и таљњизот дар сатњи
дастовардњои љањонї ќарор дораду халос, 26%-и он бояд иваз карда
шавад. Ин маълумотњо бори дигар зарурияти тезонидани фаъолнокии
инноватсиониро дар њамаи соњањои њаёт собит месозад ва мо низ бояд
ба инноватсия рў оварем.
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Минбаъд тибќи натиљањои тадќиќот сабабњоеро, ки аз рўйи он
тиљорати хурду миёна барои иљрои барномањои азими байналмилалї
ба мисли ЭВРИКА љалб шудаанд, мисол меорем;
– кам гардидани таваккалсозии молиявї (80%-и шахсоне, ки дар
пурсиш иштирок кардаанд);
– пайдо кардани шарики мувофиќи технологї (70%);
– таъмини бозори зарурии фурўш (30%);
– баромад ба бозорњои нав (31%).
Дар айни замон, ба таври баробар пастравии истењсолот ва
беќурбшавии пул боздошта шуда, дар иќтисодиёт ба вуљуд омадани
баъзе

мўътадилињо

ва

љоннок

гардидани

фаъолнокгардии

инноватсионї, хусусан дар соњаи мањсулоти ѓизої, мошин ва таљњизот,
инчунин дар соњаи саноати кимиёвї ва истењсолоти маснуъоти нассољї
ва либосворї мушоњида мешаванд. Мувофиќи маълумоти оморї,
миќдори муассисањои саноатии аз беруни Россия ба технологияи нав
соњибшуда дар соли 1997 дар соњаи истењсоли мањсулоти озуќа – 46
корхона, истењсоли мошину таљњизот – 29, дар соњаи саноати кимиёвї
– 18, дар соњаи истењсоли маснуъоти нассољї ва либосворї – 10
корхонаро ташкил медињанд. Миќдори корхонањое, ки технологияи
худро ба берун аз Россия баровардаанд, мутаасифона, чандон зиёд нест.
Масалан, дар соњаи истењсоли мошин ва тадљњизот-њамагї 3 корхонаро
ташкил медињанд. Вазни ќиёсии корхонањое, ки дар љараёни технологї
иштирок менамоянд, аз миќдори умумии корхонањои технологияи нав
дарёфтнамуда, дар соњаи истењсоли мањсулоти озуќаворї 54,8%,
истењсолоти коркарди чўбу тахта ва коѓазу селюлоз – 50%, дар саноати
маъдани

кўњї – 47,6%, дар истењсолоти мањсулоти нассољї ва

либосворї – 38,8%, дар корхонањои ба соњаи металлургї технологияи
навро вогузорнамуда – 4,9% дар истењсолоти нассољї ва либосворї –
4,5%; дар саноати истихрољи маъдани кўњї – 4,4% дар истењсолоти
коркарди металл – 4,2%-ро ташкил медињанд. Њамаи ин баёнгари он
аст, ки дар ин самтњо љоннокшавии инноватсионї ба вуљуд меояд.
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Асосан, ќисми зиёди соњањои дар боло номбаршуда бо коркарди пурраи
ашёи хом ва канданињои фоиданок машѓул набуданд. Бо ин кор
ширкатхои хориљї машѓул буданд, вале раќамњо гувоњи онанд, ки
Россия њамчун кишвари дорои ашёи хом боќї нахоњад монд.2
Бо дарёфти истиќлолияти сиёсї ва иќтисодї, кишварњои ИДМ бо
мушкилињои нињоят мураккаб, яъне интиќолёбии (трансформатсияи)
илмњои моњияти минтаќавидошта ба илми ба њалли вазифањои дар
назди давлатистода ќодир, њамчун маљмўи хољагидории мустаќил
ќарордошта, дучор гардидаанд. Пас, аз

барњамхўрии Иттињоди

Шўравї њељ як комплекси илмї-техникии миллии кишварњои ИДМ-ро
ба истиснои россиягї ва украинї наметавон ба радифи комплексњои
мустаќил, ки дорои иќтидори зарурии зењнии дарбаргирандаи сатњу
вусъати тадќикотњои илмї бошад, дохил намуд. Аз рўйи баъзе
маълумотњо, њатто дар Россия сатњи худтаъминкунии иќтисод бо
ихтирооти илмї пас аз барњамхўрии Иттињод то 44% ва имкониятњои
кишвар дар тањия ва љорї намудани техника ва технологияи нав – 50–
60% коњиш ёфтааст. Табиист, ки дар дигар кишварњои ИДМ ин њолат
боз њам вазнинтар аст.
Маълум аст, ки ба тањлили рушди илмї-техникии чунин кишварњо,
ба монанди Белоруссия, Ќазоќистон ва Украина таваљљўњ зоњир гардад.
Зеро, мањз њамин кишварњо дар миёни кишварњои ИДМ дорои
иќтидорњои нисбатан азими илмї-техникї мебошанд. Тањлили њолат ва
ояндаи рушди илм дар ин кишварњо барои кишварњои дигар бањри
барќарор ва рушди алоќањои илмї-техникї дар асоси муносибатњои
нави иќтисодї, инчунин бањри муњайё сохтани имконияти ташкили
фазои ягонаи технологї зарур аст.3

Фирсов В.А. Модели америкоии фаъолияти инноватсионї дар бизнеси хурд–ИМАЭПИ– 1994– № 6, с.19.
3Фирсов В.А. Модели америкоии фаъолияти инноватсионї дар бизнеси хурд–ИМАЭПИ– 1994– № 6, с. 20.
2
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Дар Љумњурии Белоруссия бо вуљуди анљом додани як ќатор
чорабинињои азим оид ба ташаккули илмї, дар нимаи дуюми солњои
90-ум,

муљтамаи

илмї-техникии

миллї

ба

омилњои

љиддии

харобкунанда дучор гардид. Сабабгори асосии чунин равандњо кам
гардидани њаљми маблаѓгузории илмї- миллї, бўњрони тўлонии
иќтисодї гардиданд.
Дар давраи солњои 1991–1998 Љумњурии Белоруссия иштирокчии
барномањои зиёди байналхалќї ва иттињодияњо гардид, ки он ба рўи
кишвар имкониятњои васеъро бањри барќарорсозии њамкорї дар бунёди
технологияи пешќадам, ќабл аз њама, ба шарикони аврупої боз намуд
ва ин ба дарёфти захирањои иловагии молиявї бањри дастгирии соњаи
илмї-техникї мусоидат намуд. Масалан, олимони беллорусї дар 159
адад лоињањо барномањои байналмилалии ИНТАС иштирок намуданд,
ки њаљми маблаѓгузории онњо ќариб 5 млн. евроро ташкил дод.
Бо дарёфти истиќлолияти сиёсию иќтисодї Љумњурии Ќазоќистон
бо мушкилии нињоят мураккаб-интиќолдињии илми собиќи минтаќавї,
ки ќодир ба њалли вазифањои дар пеши кишвар ќарордошта бошад,
дучор гардид. Дар солњои охир масъалањои муњими рушди илмїтехникии кишвар мавриди баррасии тезу тунд ќарор гирифт.
Бо назардошти ањамияти ин масъалањо аз тарафи Њукумати
Љумњурии Ќазоќистон дар миёнањои соли 1999 Консепсияи фаъолияти
инноватсионии Ќазоќистон тартиб дода шуд, ки он марњила ба марњила
расидан ба маќсадњои дар пеш гузошташударо пешбинї менамояд. Дар
марњилаи аввал ташкили истењсолоти начандон калони ба содирот
нигаронидашуда, ба наќша гирифта мешавад, ки дар заминаи чунин як
ихтироъоти илмї-тадќиќотї ё озмоишию конструктории бањри љорї
намудани наќшањои пешбинигардида, бунёд мегардад. Лоињањои
алоњидаи ояндадори барномаи миёнамўњлат метавонанд, барномаи
дарозмўњлатро ташкил дињанд. Объектњои инноватсионињо дар ин
марњила, яъне истењсолот ва соњањои бузург ба ташаккули бозори худии
фурўш ва муайян намудани сиёсаташон дар бозори истеъмолї
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ќодиранд. Тахмин меравад, ки барномањои кўтоњмўњлат, миёнамўњлат
ва дарозмўњлати рушд, ба таври баробарї љорї гашта ва якдигарро
пурра хоњанд кард.
Бояд эътироф намуд, ки рушди инноватсионї, амалан ташкил
намудани соњаи нави иќтисодиёт, ки барои содироти мањсулот
нигаронида шудааст, асосан аз њисоби имкониятњои миллии худ
имконпазир аст. Њамин тавр, аз тарафи олимони Донишгоњи давлатии
Ќазоќистон оид ба иттилооти илмї-техникї бонки маълумотњои
«технологияњои нав» ташкил карда шудааст. Дар он маълумот оид ба
800 ихтироъоти нави институтњои ќазоќистонї, лабораторияњо ва
олимони алоњида љамъ оварда шудааст. 15%-и онњо аз санљишњои
озмоишию истењсолї гузашта, бо потентњо њифз карда шуда, амалан
барои истифода омодаанд.
Ба

таври

васеъ

љоннокшавии

фаъолиятњои

инноватсионии

корхонањои ќазоќистонї, ташкили инфрасохтори махсусро таќозо
менамояд, ки шабакаи васеи ширкатњои хурди инноватсионї, фондњои
мубтакирї,

ширкатњои

консалтингї,

марказњои

инноватсионию

технологї, паркњои техникї бояд ќисме аз онњо гарданд.
Ўзбекистон дорои заминаи бойи ашёи хом ва моддї-техникї барои
инкишофи саноати сабук (пахта, пилла, ќараќўл, пашм, нахи сунъї ва
ѓайра) мебошад. Барои фаъолияти самараноки саноати сабук дар
љумњурї њамаи зерсоњањои њамдигарро такмилдињанда (25 зерсоња)
муттамарказонида шудаанд. Дар низоми саноати сабуки Ўзбекистон
250 корхонаи саноатї амал мекунад.
Бо назардошти маќсад, вазифањо ва самтњо, принсипњои фаъолияти
инноватсионї, тарзњои ташкили он, дарёфти иттилооти дахлдор муайян
карда мешаванд. Аз љумла, онро метавон бо роњи тањќиќи аз тариќи
интихоб гузаронидашуда (ба воситаи саволномањо), ташкили хазинаи
маълумотњо, сабти фаъолияти иннноватсионињо ва ихтироъоте, ки
барои њар як муассисаи иннноватсионию сармоягузорї нигаронида
шудааст, пайдо намуд. Ин имкон медињад, ки раванди иннноватсионї
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дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї мавриди тањлил ва
ояндабинї ќарор бигирад. Аз тарафи олимони Ўзбекистон бо
дастгирии хазинаи «Евросиё» аз њисоби маблаѓњои пешнињоднамудаи
Ољонсии рушди байналхалќии ИМА (USAID) аз рўи саволномањо
гузаронидани пурсишро дар 1500 муассисаи љумњурї, ки бо тавлид ва
азхудкунии техника ва технологияи нав

машѓул буданд, анљом

додаанд. 653 саволнома ба низом даровардашуда, пешнињоди 357
ташкилот, аз љумла – 68 ташкилоти давлатї ва 289 – ѓайридавлатї
(корхонањои

муштарак, љамъиятњои сањњомї, ширкатњои хусусї)

тањлил карда шудаанд. Тањлили 570 пешнињодњои инноватсионї ва 415
– сармоягузори нишон доранд, ки муассисањои илмї ва ширкатњо, ки ба
иннноватсионї машѓуланд, дар аксар маврид ихтироъотро дар соњаи
асбобсозї ва маводшиносї – 157, химия – 126, физика – 83, биология –
79 ва тиб – 56 ихтироъотро пешнињод менамоянд. Дар миёнаи
таклифњои иннноватсионї ќариб 160 равандњои технологї ва хатњо, аз
љумла 23 – минитехнологї (технологияи хурд) мављуданд.
Бо маќсади ошкор сохтани мутобиќати тамоюлњои рушди
равандњои иннноватсионї ба самтњои рушди иќтисодию иљтимоии
љумњурї тањлили таклифњои иннноватсионї дар вобастагї ба соњањои
муљтамаи комплекси хољагидорї сурат гирифтааст. Ќисми зиёди
таклифњои иннноватсионї ба хољагии ќишлоќ – 85 таклиф, энергетика,
электроника ва тандурустї – 74 таклиф, мошинсозї – 73 таклиф,
экология – 55 таклиф ва саноати хўрокворї – 52 таклиф рост меояд.
Аз Иттињоди Шўравї комплекси азими илмї-техникиро, ки аз рўйи
миќёс бо комплекси илмии баъзе аз кишварњои рушдёфтаи саноатии
аврупої

њамрадиф

мебошанд.

Мероси

гирифтаи,

натавонистааст аз ин захираи стратегї истифода

Украина

намояд. Украина

њанўз њам худро кишвари рушдёфтаи илмии дар њалли мушкилињои
технологї зиёновар мењисобад ва дар роњи рушди мустаќил ќарор
гирифта, соњиби нишонањои баланди иќтидорњои илмї-техникї (30%-и
комплекси саноатию њарбии Иттињоди Шўравї ва ќариб 20%-и
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марказњои илмї) гардид, ки бо шарофати онњо вай дорои технологияи
ба раќобат тобовар дар соњањои ракетасозї, соњаи аэрокайњонї,
киштисозї, биотехнология, истењсоли маводњои нав ва дигар соњањо
гардид.
Аз тарафи дигар, коршиносон бештар аз 600 масъалањои илмї, ки
дар ин кишвар дар радифи масъалањои фаъолияти созанда гузоштан
мумкин аст, мавриди тањлил ќарор доранд. Маълум гардид, ки дар 60
масъала Украина дар љањон пешсаф аст. Аз рўй бештар аз 200 масъалаи
азими илмї Украина метавонад дар радифи кишварњои хориљї ба
натиљаи

дилхоњ

ноил

гардад.

Ќариб

30%-и

афзалиятњои

баррасишаванда, дорои самти бевоситаи технологї мебошанд. Тањияи
онњо метавонад бунёди технологияи аслан нави дар бозори љањонї
раќобаткунандаро таъмин намояд.
Дар айни замон, хусусияти хоси фаъолияти корхонањои украинї –
љорисозї, афзалияти «мањсулоти» хориљї ё инноватсияњои технологї
нисбати ватанї ба њисоб меравад. Чунин таљриба, бешубња, метавонад
оќибатњои манфї дошта бошад. Аввал ин ки боиси ихтисори сохтори
илмии корпоративию истењсолї,
илмї

ва

таљрибавию

корпоративии корњои тадќиќотї-

конструкторї

мегардад.

Дуюм,

ин

ки

инноватсияњое, ки ба Украина аз хориља ворид мегарданд, дорои даври
кўтоњи мављудияташон ба раќобатнокиашон на танњо дар бозори
хориљї, балки дар бозори дохилии Украина низ мусоидат намекунанд.
Аз рўи моњият, љараёни воридшавии беназоратии технологияи хориљї
рушди муљтамаи миллии иннноватсионї ва илмњои амалиро боздошта,
аз ихтироъоти хориљї хатари вобастагии технологии саноати миллї ба
вуљуд меояд.
Дар айни замон, моњияти стратегияи инноватсионї боиси тањия ва
татбиќи барномањо бањри ташаккул додани пешсафони миллиинноватсионї ва технологї дар заминаи корхонањои азим, холдингњо,
истењсолоти баланди технологї мегарданд, ки ба рушди болоравии
саноатию иќтисодї мусоидат мекунад. Барои ин дар сатњи давлатї
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маблаѓгузории афзалиятноки онњо, кўмакњо ва менељменти замонавї,
ќарзњои имтиёзнок барои соњибкорони инноватсионї ва ихтироъоти
ояндадор,

љорї

намудани

низоми

пардохтњои

батаъѓйир

гузошташаванда, имтиёзњои андозї ва ѓайра бояд таъмин карда
шаванд.
Ташкили минтаќаи озоди ба вуљуд омадаистодаи навоварињои
илмї-техникиро метавон бо мављудияти омилњои зерин ифода намуд:
– бо самти даќиќи фаъолсозии соњаи навигарињои илмї-техникї, ки
барои расонидани моликияти зењнї то ба сатњи барои фурўши он ба
сифати мол дар бозори дохилию хориљї дар намуди мањсулоти тайёр ва
дар шакли литсензия нигаронида шудааст, ки ба ташкили минтаќаи
фаъолияти созанда аз ташкилотњои резидентии дар шањр љойгиршуда
ва ба минтаќаи дорои хусусияти фаъолияти иннноватсионї дошта,
имкон медињад;
–

бо

сохтори ташкилии минтаќаи фаъолияти созанда, ба

анљомрасонии низомњои омодасозии бозаргонї оид ба равандњои
иннноватсионї дар шањр,

дар заминаи манфиатњои тиљоратии

иштирокчиёни он, бо шартњои љолиби, иќтисодї, њуќуќї, иљтимої
барои сармоягузорон, хусусан, сармоягузорони хориљї имкон медињад;
– дар низоми минтаќаи фаъолисозанда истифодаи иќтидорњои на
чандон ба ќадри кофї амалкунандаи истењсолии шањр ва инфрасохтори
иљтимої,

ки

маблаѓгузорињои

чандон

зиёди

ибтидоиро

талаб

намекунад;
– дар асоси тањия ва љорї намудани низоми тадбирњои иќтисодї,
њуќуќї ва иљтимої, тарњї (конструксиявї) минтаќаи фаъолсозанда,
имконияти истифодаи манбаи нави воридшавии воситањои асъориро ба
буља фароњам меоварад;
–

дар

чунин

шароити минтаќаи фаъолсозанда

масъалањои

иљтимоии минтаќаи оид ба боло бурдани шуѓл, музди мењнати олимон,
мутахассисон, пеш аз њама, дар бахши буљетии илм, бо шарофати
иннноватсионї ба таври самаранок метавонанд њал гарданд.
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Њадаф аз чунин минтаќа – азхудкунии дастовардњои илмї-техникї
ва дар асоси онњо ташкил намудани истењсоли мањсулоту технологияи
нав, инчунин раќобатпазирї дар бозори љањонї бо роњи љалби
сармоягузорињои ватанї ва хориљї.
Одатан омодагї бањри ташкили минтаќа дар се самт амалї
мегардад:
1. Њалли масъалањои њуќуќї;
2. Тањлили усулњои асосноки техникию иќтисодии минтаќа;
наќшањои тиљоратї аз рўи лоињањои алоњидаи инноватсионї;
3. Ташкили ширкатњои инноватсионињои мањаллї, намояндаи
минбаъдаи минтаќа.
Ба ѓайр аз ин, дастгирии ташкили сохтор, бањри гузаронидани
озмоишњои мустаќили ихтироъотии ба итмомрасида ва ташкили
фаъолияти иннноватсионї аз рўй фармоишоти беруна; кафолатњои
ќарзии сармоягузорони хориљї аз тарафи сохторњои дахлдори давлатї,
ки

ташаккули

хазинаи

маълумот

аз

рўи

маълумотњои

танњо

сармоягузарони хориљї, олимон ва корхонањо њангоми гузаронидани
тадќиќот ва татбиќи лоињањо зарур аст.
Барои бунёди низоми дахлдори татбиќи сиёсати давлатии илмїтехникї ва инноватсионї дар кишварњои ИДМ бояд маљмўи тадбирњои
дорои моњияти такмилдињї њуќуќї ва иќтисодию иљтимои дошта тањия
гарданд.
Бо маќсади вусъати робитањои илмї-техникї дар байни кишварњои
ИДМ бояд хазинаи мусоиди меъёрию њуќуќиро дар њар як давлат ва
заминаи шартномавии байнидавлатиро бунёд намуда, барномаю
лоињањои

муштаракро

тартиб

дињанд.

Инчунин

механизми

маблаѓгузорињои онњоро муайян намуда, марказонидани саъю кўшиши
муштарак бањри њамкорї дар соњаи мошинсозї ва технологияњои
баланд, бањри њифзи бозорњои дохилии худиро созмон додан зарур аст.
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1.5. Ташаккули бозори инноватсияњо ва «ноу-хау»
Бояд ќайд кард, ки илова бар ин, бо назардошти хусусияти
мањсулоти илмию техникї бозори дар низоми «илм-истењсолот»-и
робитањои байнињамдигарии иќтисодиро танзимкунанда вазифањои
зеринро ифода мекунад:
– давраи интихоби талаботи мутавозун ва пешнињоди мањсулоти
илмї ба воситаи низомњои бозорї;
– озмоиши манфиатноки љамъиятии навоварињои аз љониби илм
пешнињодшаванда тавассути талабот ба онњо;
– ошкор сохтани камбудиву норасоињои низоми корњои илмїтадќиќотї ва таљрибавию наќшакашї, ки ин дар навбати худ бањри
љустуљўњои илмї сариваќт тањрифу такмил ёфтани онњо имкон фароњам
меоварад;
– на танњо вазифаи миёнаравї байни илму истењсолотро иљро
месозад, балки ба сифати ташвиќсозандаи рушди истењсолот ва
пешрафти илмию техникї баромад намуда, њамин тавр барои натиљаи
фаъолияти байни истењсолкунандагони мањсулоти илмию техникї ва
истеъмолкунандагони манфиатноки тарафайнро ба вуљуд меорад.
Дар баробари ин, як ќатор шартњое низ мављуданд, ки ба
ташаккули бозори мањсулоти илмию-техникї таъсир мерасонанд. Ин
шартњо аз инњо иборатанд;
1. пеш аз њама, вайрон шудани низоми инњисорї (монополистї) ва
ташкили

шароити

раќобатнок

аз

љониби

истењсолкунандагони

мањсулоти илмию техникї;
2. љорї
бардоштани

намудани

шаклу

таъсирпазирии

усулњои
истењсолот

муассир
ба

бањри
корњои

баланд
илмї

мусоидаткунанда;
3. мављуд будани низоми иќтисодии татбиќи мањсулоти илмию
техникї, ки бо назардошти хусусиятњои вай њамчун мол ташкил
ёфтааст;
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4. тавсияи навоварињои пешнињод гардида аз њисоби эњёи
ихтироъкорї ва натиљаи раванди инноватсионї ба воситаи ќабули
тадбирњои фаъолгардонии ба ин амал нигаронидашуда.
Моњияти бозори мањсулоти илмию техникї дар пиёда гардонидани
вазифањои асосии вай зоњир меёбад. Вазифањои асосии бозори илмию
техникї инњоянд:
1. Вазифаи такрористењсолкунии бозори мањсулоти илмию техникї
дар васеъ намудани доираи истењсолот ва истифодабарии навоварињои
илмї-техникї дар миќёси љамъият, ва корхонањо мусоидат менамояд;
– мањсулоти фаъолияти илмию техникиро то истеъмолкунанда
расонида, њамчун њалќаи пайвасткунанда дар байни истеъмолкунанда,
ва мањсулоти илмию техникї баромад мекунад;
– шароити мунтазаму сифатноки азнавсозии истењсолот бо
ташкили арзишњои нави истеъмолї шароит фароњам меоварад;
– ба воситаи табаддули баробар такрористењсолкунии васеъи
объектњои мушаххаси иќтисодиро таъмин менамояд;
– ба сифати фишанги ошкор сохтани мутавозунии талабот ва
пешнињоди молњои илмию техникї ва усулњои нигоњдории он баромад
мекунад.
2. Вазифаи ахбордињии бозори мањсулоти илмию техникї иборат
аст, аз таъмини робитаи баръакси манфї (мувофиќи назарияи идора)
мебошад, ки ин аз моњияти баланди иттилоотии вай бо маќсади идораи
рушди илмию техникї ва фаъолияти инноватсионї гувоњї медињад. Ин
вазифа чун аломати робитаи мутаќобили фурўши (татбиќи) мањсулоти
илмию техникї буда, њамчун ташкили фаъолияти тавлидкунандаи
асосии иттилооти иќтисодї хизмат мекунад, ки ќисми таркибию
муњимтарини он-нархњо мебошанд (бањодињии арзишї имкон медињанд,
ки њаљми фурўш, талабот, манфиатнокии љамъиятии мањсулоти илмию
техникї ошкор, инчунин харољот ва натиљањо муќоиса карда шаванд).
3. Вазифаи њавасмандгардонии бозори мањсулоти илмию техникї
чунин зоњир мегардад:
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– эътирофи нињоии моњияти љамъиятии мењнати муњаќќиќон ва
тартибдињандагон,

инчунин

мањсули

фаъолияти

онњоро

таъмин

менамояд;
– эњтиёљоти воќеиро ба молњои илмию техникї ошкор сохта,
њамчун далел барои муњаќќиќон ва эљодкунандагон хизмат менамояд;
– њамчун фишанги кам кардани харољоти истењсолї њангоми
истењсоли мањсулоти илмию техникї ва воситаи баланд бардоштани
самаранокии истењсолоти илмию техникї хизмат мекунад.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки мавќеи љойгиршавии бозори
мањсулоти илмию техникї дар бозори молї низ муњим мебошад.
Дурнамои рушд ва ба бозор баровардани дастовардњои илмию
техникї аз марњилањои љараёни давраи инноватсионї арзи вуљуд
намудани он вобастааст. Њар ќадар, ки љараёни иннноватсионї зудтар
сурат гирад, њамон ќадар имконияти он, дар кишвар ба муваффаќият
ноил хоњад шуд. Дар робита бо ин, ду љараёни ташкили мањсулоти
инноватсиониро тезонидан зарур аст. Илова бар ин, њоло мушкилии
раќобатпазирї ва мањсулоти илмталаб тезутунд мегардад. Њар ќадаре,
ки доираи инноватсия «љавонтар» бошад, њамон ќадар ояндаи ба бозор
соњиб шудани он бештар мегардад. Њарчанд дар ин маврид хавфи он
низ афзунтар аст. Инноватсияе, ки дар марњилаи камолот ќарор дорад,
метавонад танњо барои фаровон сохтани бозори дохилї бо молњои
камчину дастнорас истифода шавад. Агар вай дар њолати рушду
инкишоф ќарор дошта бошад, пас дар ин маврид, ба ѓайр аз талаботи
дохилї барои баромадан ба бозори љањонї њам шароити воќеї мављуд
мебошад. Вале, агар инноватсия дар марњилаи ба вуљуд омадан ва њатто
камолот ќарор дошта бошад, пас роњёбї ба соњаи илмию техникии
љањонї имконпазир мегардад.
Назар ба биржаи мол, мол-навоварии фурўхташуда (натиљаи
фаъолияти илмию техникї) объекти истеъмоли якдафъаина мешавад.
Њоло хусусият ва фарќи фурўши мол-навовари аз фурўш дар бозори
молњо (љадвали 3) дида мебароем.
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Љадвали 3. Хусусиятњои фурўши мол-инноватсия
Бозори мол

Бозори мол – инноватсия

Фурўш – аз љониби фурўшанда ба

Фурўш ба каси дигар дода намешавад зеро

касе додани амволи фурўхташаванда,

фурўшандаи навигарї њангоми фурўши он худаш аз он

ки барои харидор муњиму манфиатнок

мањрум намешавад. Навигарии фурўхташуда њам ба

аст, вале на барои фурўшандае, ки

харидор ва њам ба фурўшанда хизмат мекунад.

молро фурўхтааст, вай аз ин њуќуќ

Навигарї аз љониби фурўшанда ба каси дигар

мањрум мешавад.

доданашуда вай азхуд карда мешавад.

Фурўши махфї ва комилан

Фурўши ин намуди мол – маќсадноку маълум

бешахс аст. Фурўшанда ањамият

аст – фурўшанда хуб медонад, ки харидори моли вай

намедињад, ки мањсулоташро кї

кист ва барои вай муњим аст, ки молашро чї гуна

мехарад ва бо он чї кор хоњад кард.

истифода хоњанд кард, вай чї самара медињад, ин
барои обрўю шаъни вай то чї дараља муњим аст.

Мављуд будани шартномаи

Барои њамаи муомилоти ин навъ шартномањои

махсуси њуљљатї њатмї нест, ягон хел

махсуси њуљљатї заруранд, зеро хусусияти онњо ба

масъулияти молиявию дигар хел

таври даќиќ муайян намудани усулу шаклњои њифзи

љавобгарињо, махфї будани назароти

манфиатњои муштарак, суѓурта аз хавфу хатар,

маълумот зарур нест.

таъмини кафолати таќсими фоидаро талаб мекунад.

Пуле, ки барои моли

Пули барои инноватсияи фурўхташуда

фурўхташуда дода мешавад, арзиши

додашаванда вазифаи нархи кумулятивиро ба љо

мубодилаи онро инъикос менамояд,

меорад ва барои истифодаи моликияти зењнї њуќуќ

яъне њамарзиши пулии андозаи онро

медињад. Нархи кумулятивї – ин арзиши ифодаёфтаи

муайян месозад. Мубадалшавии мол ба

ќарзи зењнї ба тарафи фурўшанда бо ивази ќарзи пулї

пул хусусияти худ ба худ ба амалої

аз тарафи харидори инноватсия мебошад. Љараё ни ба

дорад. Ташаккул ва афзоиши

пул мубаддал гардидани мол – иннватсия ин

(таќйирњбии) нархњо ба ягон хел

равандест, ки аз тарафи ќарздињандагон назорат карда

тањлилњои илмї вобаста мебошанд.

мешавад.

Хусусиятњои фурўши мол-инноватсияро дар мисоли бозори ноу-хау
мушоњида кардан мумкин аст. Ин љо мехоњем аз таърихи истифодаи
мафњуми «ноу-хау» маълумот дињем. Пеш аз њама, њаминро бояд таъкид
кард, ки агар дар кишварњои хориљї дар тавсифи таљрибаи истењсолї
мафњуми «ноу-хау» истифода шавад, пас дар кишварњои Иттињоди
давлатњои мустаќил, яъне љумњурињои собиќи Иттињоди Шўравї ба
љои ин мафњумњои «таљрибаи пешќадам» ва «таљрибаи пешќадами
истењсолї» истифода карда мешаванд.
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Амалан, дар зери мафњуми «ноу-хау» донишњои техникї, таљриба
ва асрори истењсолот фањмида мешавад. Дар таљрибаи байналхалќии
тиљоратї истилоњи «ноу-хау» якумин маротиба дар њуќуќи амрикої
соли 1916 дар парвандаи Дюранд ба муќобили Браун истифода шуда, аз
њамон сол бетарљума ва айнан мавриди истифода ќарор гирифтааст.
Истилоњи «ноу-хау» (know-how) айнан маънои «чї тавр иљро
кардан, донистан»-ро дорад.
Аз соли 1953 истилоњи «ноу-хау» дар созишномањои байналхалќї
ва дар адабиёти иќтисодї ба таври расмї мавриди истифода ќарор
гирифт. «Ноу-хау» аввалин маротиба дар таљрибаи шартномавии ИМА
ва Британияи Кабир истифода шуда буд. Њоло мо, таносуби мафњумњои
«ноу-хау» ва «таљрибаи истењсолї»-ро дида мебароем.
Дар адабиёти муосир

маънидоди ин масъала се мавќеъро

мушоњида кардан мумкин аст. Ду мавќеи аввали он ба маънои
мањдудаш шарњу тавсиф додашуда, онро њамчун донишњои технологї
дар бораи соњањои нави истифодаи мањсулот маънидод месозем.
Муњаќќиќоне, ки тарафдори мавќеи сеюманд, шарњ медињанд, ки «ноухау» донишњоеро фаро мегирад, ки вай на танњо истењсоли мањсулоти
дахлдор, балки дар асоси њалли вазифањои ѓайритехникии такмили
ташкили мењнат, истењсолоту идораро инчунин баланд бардоштани
сифатнокию самаранокии онро таъмин менамояд. Умуман, дар зери
мафњуми «ноу-хау» дар савдои байналхалќии литсензияњо сирру асрори
сохторї ва технологии истењсолот фањмида мешавад, ки онњо ба њимояи
патентї фаро гирифта нашудаанд.
Вобаста ба корњое, ки дар натиљаи онњо «ноу-хау» ба вуљуд
омадааст, онро ба гурўњњои зерин таќсим мекунанд,
– «ноу-хау»-и илмї-тадќикотї;
– «ноу-хау»-и конструкторї;
– «ноу-хау»-и технологї;
– «ноу-хау»-и истењсолї (асрори истењсолот);
– «ноу-хау»-и њисобкардабарої (дар соњаи њисобњои муњандисї);
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– «ноу-хау»-и лоињавї (дар соњаи лоињасозии саноат ва иншооти
шањрвандї);
– «ноу-хау»-и идорї – ин сохторњо ва усулњои идорасозии нисбатан
самарабахш, инчунин робитањои нисбатан соддаву боэътимод;
– «ноу-хау»-и тиљоратї – ин пешнињоди донишњо ва таљриба дар
соњаи фурўши мањсулот, маълумот дар бораи сохти бозор, ширкатњои
бонуфузи миёнарав, шаклњои фурўш ва таърифи мањсулот мебошад.
– «ноу-хау»-и молиявї – ин маълумотњо дар бораи шаклњои
нисбатан муфиди истифодаи маблаѓњои пулї, коѓазњои ќиматнок,
хусусиятњои хоси гумрукї, маълумотњо дар бораи иттињодияњои бонкї
ва шаклњои ќарздињї мебошанд.
Гуфтањои болоро хулоса карда, дар маљмўъ чунин таърифи «ноухау»-ро пешнињод намудан мумкин аст, «Ноу-хау» – ин донишњо,
таљриба ва малакањо дар соњаи кор карда баромадан (лоињасозї),
азхудкунии саноатї, истењсолот, фурўш, истифодабарї, хизматрасонї,
таъмири љориву асосї, такмил додани техникаи нав, инчунин донишњои
бо онњо алоќаманд ва таљриба дар соњаи идора, иќтисодиёт, молия ва
ѓайра мебошанд, ки онњо метавонанд мавриди истифода ќарор гиранд ё
арзише дошта бошанд.
Њангоми муайян намудани «ноу-хау» чунин љињатњоро ба инобат
мегиранд:
– донишњои техникї, идорї, иќтисодї, молиявї ва ѓайра, инчунин
аз таљрибаву малакаи вобаста ба кор карда баромадан, азхудкунии
истењсолот, фурўш, истифодабарї, хизматрасонї, таъмир, такмили
техника, технология ва маводњои нав;
– арзиш доштани «ноу-хау»;
– истифода шудан ё имконияти истифода ќарор гирифтани онњо;
– мављуд набудани њимояи њуќуќии онњо дар сатњи миллї ва
байналхалќї.
Дар шароити гузариш ба иќтисоди бозаргонї таљрибаи истењсолї
ва «ноу-хау» ба њамдигар алоќамандии зич доранд. Вале, ба назари мо
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њардуи онњоро ба њамдигар айният додан ва як падида пиндоштан
хатост.
Дар адабиёти солњои 80-ум, одатан, таљрибаи истењсолиро њамчун
таљрибаи фаъолияти нисбатан самарабахш ва маќсадноки кормандони
алоњида, љамъи кормандони корхонањо ва соњањои саноат баррасї
мекарданд.
Ба њамин тариќ, дар мамлакат зарурати асосноки ташкили
шароити мусоиди ќонунгузорї, ташкилї, иќтисодиву молиявї, андозї
ва ѓайра, ки фаъолияти иннноватсиониро озод месозанд ва ба њамин
васила ташаккули бозори навоварињо, аз љумла, бозори «ноу-хау»-ро
таъмин менамоянд, пеш омадааст.
Ташаккули бозори «ноу-хау» захираи гуногуни вусъати корњои
илмию тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї, ташкили намунаи
таљрибавии техника, истифодаи технологияи пешќадам, ихтисор
намудани даври илмию истењсолї мегардад.
Дар баробари ин, имрўз љараёнњои вобаста ба тиљоратикунонии
инноватсионї босуръат инкишоф мёбанд. Вале дар кишварњои ИДМ
инфрасохтори бозори инноватсияњо нињоят суст инкишоф ёфтааст.
Масалан, дар Тољикистон вай танњо бо маркази патентї, ки дар бораи
инноватсияњо дар доираи љумњурї маълумот гирд меоварад, муаррифї
мегардад.
Дар ташаккул ва рушду равнаќи бозори навоварињо ва «ноу-хау»
марказњои технологии иннноватсионї, паркњои илмї, технологї,
саноатї, гурўњњои молиявию саноатї, ширкатњои мубтакирї (венчурї),
инчунин корхонањои хурди инноватсионї метавонанд наќши сазоворро
иљро созанд. Пайдоиши менељменти инноватсионї, таќозои замон аст.
Равандњои инноватсионї ва корбасти онњо дар мавод ва техникаи нав
асоси тараќќиёти иќтисодианд.
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Боби 2. Сармояи зењнї ва маќоми он дар менељменти
инноватсионї
2.1. Сармояи зењнї ва хусусиятњои он
2.2. Сармояи зењнї ва моликияти зењнї њамчун асоси
рушди фаъолияти инноватсионї
2.3. Сармояи зењнї ва раќобатпазирии инсонї
2.1. Сармояи зењнї ва хусусиятњои он
Пеш аз њама зењният њамчун арзиши бунёдкорона ва ахлоќї арзёбї
карда

мешавад.

Дар

вобастагї

бо

иқтисодиёт

«маънавиёти

иқтисодї»ҳамчун низоми бунёдкорона ва ахлоқие, ки ба таври
инсондӯстона ба самти қобилиятҳои омӯзишї, фикрї ва эљодии дар
сатҳи иқтисодиёт истифодашаванда равона мебошад ташаккул меёбад.
Аз ин рӯ, маънавиёти иқтисодиро ҳамчун пайванди мурватҳои рафтори
зарурии иқтисодиёт маънидод метавон кард, ки тавассути он шахс
худро ҳамчун мављудоти бошуур, мустақил ва озод ҳувайдо мекунад.
Дараљаи баланди маънавиёти иќтисодиї њамчун низоми нишондодњо,
бањодињињои ахлоќ ва арзишњо, ки тавассути муносибатњои иќтисодї
дар зерматни дараљаи «дорої» ва бартарияти «муњим» бар «мављуд» ба
низом дароварда мешаванд, муайян мегардад.
Барои дар нињояти кор тафовути «умумї» ва «махсус»-ро аниќ
кардан, бояд дар сари низоми назарияи умуми сармоя муфассалтар
таваќќуф намуд, ки айнан ба сармояи зењнї дахл дорад. Дар инљо шояд
ба низомњои зерин рў овардан лозим меояд. Аввалан, сифатнок муайян
намудани њамагуна манфиатњои сармоявї тањти таъсироти ташаккули
арзиши навин хулоса карда мешавад. Њамагуна нафъеро, ки хусусияти
ташаккул додани арзиши навро дорад, њамчун сармоя њисобидан
мумкин нест. Дар баробари ин, аз нуќтаи назари пайдоиши шаклњои
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гуногуни сармоя танњо сармояи молї, сармояи истењсолї мањсуб
мегардад.
Сармояи инсонї ва табиї бошад, намуди «худкифоя»-и ирси
сармоя њисобида мешавад, ки дорои хусусияти ташаккул додани
манфиатњо, бидуни иштироки дигар намудњои сармоя мебошад. Дар
баробари ин «њосилнокї»-и сармояи табиї бештар нисбат ба
«њосилнокї»-и сармояи инсонї муайян карда мешавад.
Сониян, њамагуна сармоя дар худ нишонаи амалкунандагиро
дорад, ки бо таъмини даромаднокї алоќаманд аст. Људо шудани фазои
иќтисодї ба сифати соњаи мустаќили фаъолият имкон медиҳад, ки дар
бораи шаклҳои ғайрипулии ин даромаднокї сухан карда шавад. Дар
низоми

саҳмгузории

мутавозеи

бозорїқабл

аз

ҳама

даромади

пулїташаккул меёбад ва аз шаклгирифтаистодани бозор ин даромад
метавонад мусбї ва ё манфї бошад. Аз ин лиҳоз, ҳама гуна сармоя дар
худ хусусияти мављудї ба сифати таъсири арзиши навинро дошта,
нишони амалкунандагиро дар шакли таъсироти даромаднокї дорост.
Дорандаи намудҳои шаклёфтаистодаи даромад соҳиби сармоя
буда, ҳуқуқ дорад даромадро ҳамчун воситаи ҳокимияти иқтисодї
истифода барад. Аз ин рӯ, сармоя (аз нуқтаи назари умумииқтисодї)- ин
манфиати хосаи дорои хусусияти ташаккулдиҳандаи арзишҳои навин
мебошад, ки ба соҳиби вай даромаднокии муайянро таъмин мекунад.
Акнун зарур аст, ки мафҳуми «умумї»-ро дар тафсири сармоя ба
«махсус» табдил дод, яъне моҳияти сармояи зеҳниро бояд муайян
намуд.Ҳангоми иљрои «фатҳ кардан» дар муайян намудани моҳияти
сармояи зеҳнїҳолатҳои зеринро дар назар доштан лозим аст:
1. Сармояи инсонї аз рӯи дараљаи шартнокиаш қобили қабул аст,
ки ба гурӯҳҳои љисмонї ва ақлонїљудо карда шавад. Ин тақсимотро бо
он асоснок кардан мумкин аст, ки «сарҳад»-и љавобгӯи онҳо аз рӯи
хусусиятҳои љисмонї ва ақлонї муайян мегардад. Дар ҳолати аввалї
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инсон ба ашёи табиї на танҳо бо истифода аз энергияи худ таъсир
мерасонад, балки энергияи табиї ва мошинаҳои сохтаи худро низ
истифода мебарад. Дар ҳолати дуюм воситаи фаъолияти инсон ахбор
аст,

ки

дар

ду

намуд

зуҳур

меёбад:

1)

ҳамчун

ахбори

ашёвикунонидашуда, ба љисми материалї табдилдодашуда барои
нафъи муайян; 2) ҳамчунин ахбори идеалї (тафаккурї), ки дар шуури
ӯст.
Ҳар ду намуди ахбор масолеҳи «сохтмоние» барои истеҳсоли
донишҳои навмебошад. Аз ин рӯ, сармояи зеҳниро ҳамчун як қисми
сармояи инсонїҳисобидан мумкин аст, ки дар таркиби худ инчунин
сармояи меҳнатиро низ дорад. Албатта, сармояи зеҳнї метавонад ба
сармояи меҳнатї бетаъсир ё аз он људо бошад, аммо сармояи
зеҳнїҳамчунин бо хусусиятҳои мушаххаси худ низ метавонад ифода
гардад.
2. Азбаски зеҳният на ба ҳама навъи фаъолияти ақлонї, балки
танҳо бо таркиби рӯҳию тафаккури он пайваст мебошад, пас сармояи
зеҳнї низ бояд ҳамчун шакли олии намуди воломақоми сармояи ақлонї
ба назар гирифта шавад. Ин маънои онро дорад, ки қобилиятҳои ақлии
инсон на ҳамеша метавонад пайванди ташаккулдиҳандаи «љузъи
ниҳої»-и қувва ва имкониятҳои зеҳнии ӯро дода тавонанд. Барои ин як
пайвастагии хулқї-созандагии қобилиятҳои ақлии ӯ зурур аст.
Дар хислатномаи овардашаванда қувва ва имкониятҳои зеҳнї роҳи
ошкор кардани моҳияти сармояи зеҳнї аниқ мегардад. Агар донишҳои
зеҳнии ёдшуда барои ҳалли ягон вазифаи эљодї мақсаднок равона
шавад, пас сармоягузории арзишноки мусоиди ин донишҳои зеҳнї рух
медиҳад. Қувваҳои зеҳнї бошад, шакли сармояи зеҳниро мегиранд.
Бо ҳамин тариқ сармояи зеҳнї ин низоми сармоякунонидашудаи
донишҳои зеҳнї мебошад, ки истифодаи самараноки он истеҳсоли
маҳсулотҳои нерӯҳои навини зеҳниро меафзояд ва ҳамчунин роҳи ба
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даст овардани даромади мувофиқ мебошад. Донишҳои зеҳнї-ин
донишҳоеанд, ки болоравии боигариро дар асоси омилҳои маҳсулнокии
истеҳсолот таъмин мекунанд. Дидан душвор нест, ки сармояи зеҳнї аз
рӯи маъно нисбат ба сармояи ақлї «амиқтар» аст, ки дар худ низоми
васеътари донишҳои ақлии нафақат инсондӯстона ва «ноосферї»-ро
таљассум менамояд. Агар ба сармояи инсонї сармояи зеҳниро аз рӯи
низоми «пурра» ва «қисман» муқоиса намоем, бо сармояи ақлї ин
таносуб бо ибораҳои «умумї» ва «махсус» ифода мегардад, ки дар ин
маврид ба сифати «махсус» сармояи зеҳнї баромад мекунад.
Дар зерматни гуфтаҳои боло баъзе аниқиҳо даровардан муҳим аст,
ки бо пайдоиши шуур ва сармояи зеҳнї алоқаманд аст. Қабл аз ҳама,
шуур ва сармояи зеҳнїҳамчун арзишҳои бунёдгаро қариб баробари
пайдоиши инсон пайдо шудаанд. Дар бораи ҳолати «љанин»-и он ҳарф
задан мумкин, «љузъї» будани онро таъкид кардан имкон дорад, аммо
онро инкор кардан ғайриимкон аст, ки дар саргаҳи тараққиёти
инсоният ҳамчун шахсиятҳои соҳиби маданияти баланд ва бунёдкор
зиндагї ва эљод мекарданд, ки ба фаъолияти инсонворона дар шароити
хосгардонии

манфиатҳои

иқтисодї

ва

таносуби ахлоқї даъват

мекарданд. Сармояи зеҳнї барои ҳамагуна низоми иқтисодї, хос буд.
Бо назардошти гуфтаҳои боло љои шуур ва сармояи зеҳниро дар
сохтори сармояи инсонї ба таври зерин муайян кардан мумкин аст.
Қувваи инсонїҳамчун қобилияти умумии инсон дар фаъолияти
эљодию меҳнатї дар шакли қувваи меҳнатї (қувваи коргарї), қувваи
фикрї (қувваи эљодї) ва қувваи зеҳнї (қувваҳои эљодї, маънавї,
созанда) арзёбї мешавад. Дар навбати худ қувваи меҳнатї шакли
сармояи меҳнатїҳамчун объекти бевоситаи таъсиррасон ба ашёи
табиат,

қувваи

фикрї

шакли

сармояи

фикрїҳамчун

объекти

таъсиррасонанда ба ҳамаи ахбори мављуда ва сармояи зеҳнї (қувваи
эљодї, маънавї, созанда) ҳамчун арзиши маънавї-созанда, тафаккури
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капиталикунонидашуда
ноосферї,

инсондӯстию

ё

объекти
созандаро

таъсиррасонанда
мегиранд.

ба

Сармояи

ахбори
меҳнатї,

сармояи фикрї ва сармояи зеҳнї дар якљоягї сармояи инсониро ҳамчун
қувваи муҳими

инсонї (меҳнатї, фикрї, зеҳнї) ташкил дода, дар

раванди зеҳникунонии иқтисодиёт сармояи инсонї бештар ба сифати
сармояи зеҳнї баромад мекунад.
Муштаракии сармояи ақлї ва зеҳнї дар он зуҳур меёбад, ки ашёи
таъсиррасонанда ба он ахбор аст, аммо истифодаи бунёдкоронаи
сармояи зеҳнї бевосита ба истифодаи ахбори созандаи ахлоқї
алоқаманд аст. Муҳим будан ва минбаъд капиталикунонидани он ба
васеъшавии некӯаҳволї дар асоси аз нав коркард ва ҳатто ихтисор
шудани ҳаљми ашёҳои табиат оварда мерасонад. Сармояи зеҳнїҳамчун
омили истеҳсолот дар худ чунин хусуситҳои хосро мепарварад.
1. Хусусияти сармояи зеҳнї мисли сармояи инсонї дар он аст, ки
барангезандаи он низ худи инсон аст. Аз дараљаи маданиятнокии ӯ ва
маълумоташ,қарор ва амали ӯ на танҳо муҳиммияти донишҳои зеҳнї,
балки нақши он ба арзишҳои сармоявї ва худи раванди он вобастагї
дорад. Инсон

дониши худ ва тамоми дигар намудҳои сармояи

«ғайризинда»-и худро ба «ҳаракат» медарорад, раванди созандагиро
ташкил ва идора мекунад, самти ба он мувофиқро аниқ карда, ба
мӯҳтавои муайян таъмин мекунад. Ин ҳолат хусусияти ниҳоии сармояи
зеҳниро зоҳир менамояд, ки он дар низоми сармояи ягонаи созандаи
базисї мебошад.
2. Тањкурсии сармояи инсонї ва дар пайвастагї бо он сармояи
зеҳниро чунин маънидод кардан мумкин аст, ки он асоси ташкил
кардан ва ривољ додани дигар намудҳои сармоя мебошад. Ин ҳолат
моро ба он хулоса меорад, ки дар шароити маънавикунонии амалиёти
хољагї сарчашмаи асосии тараққиёт ва навсозии босифати сармояи
табиїин амволи сармояи зеҳнї мебошад. Ин маънои онро дорад, ки
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маблағгузории бевосита ба сармояи зеҳнї, айни замон маблағгузории
бевосита ба сармояи табиї ва амволї низ мебошад. Аҳамияти сармояи
зеҳнїҳамчун мӯътадилсозандаи ҳамаи намудҳои сармоя дар ташкили
занљири технологии омилҳои мављудаи истеҳсолї, ташаккули муҳити
мусоиди иљтимої-иқтисодї, ки истифодаи мақсадноки сармояи табиї
ва амволиро таъмин мекунад, зуҳур меёбад.
3. Хусусияти сармояи зеҳнї дар худривољёбии ӯст, яъне ин сармоя
дар якљоягї бо инсон қувваи худро худ меафзояд, сифат ва хусусиятҳои
зарурии

созандагиашро

ба

вуљуд

меорад.

Мураккаби

раванди

истеҳсолии муосир ва талаботи афзояндаву ивазшаванда барои
ташкили некӯаҳволї зарурати на танҳо босуръат, балки афзояндаи
сармояи зеҳниро тақозо мекунанд. Ин сармоя бояд на танҳо ба шароити
тағйирёбандаи раванди

созандагї мувофиқат кунад, балки ба ин

шароитҳо фаъолона таъсир расонда онҳоро ба талаботи шахсї ва
љамъиятї мувофиқ гардонад.
4. Ҳангоми дуруст истифода бурдани сармояи зеҳнї тамоми низоми
созандагию маънавии хислати инсон «ба кор медарояд». Эљодкории
инсон ҳамеша на танҳо дараљаи дониши ӯро инъикос мекунад, балки бо
ҳиссиёт ва таассуроти ӯ «муайян» гардидааст (ороиш ёфтааст), дар
маҳсулоти

истеҳсолшаванда

арзишҳои

мантиқию

ахлоқї,

нишондиҳандаҳоиљамъиятию рӯҳии субъектро таљассум мекунад. Ба
низомдарории дохилии инсурњои гуногуни сармояи зеҳнии шахсият
ҳамон қадар бештар муваффақиятнок аст, ки дараљаи маданияти умумї
ва касбии ӯ баланд бошаду фаъолияти эљодию меҳнатиаш назаррас
бошад.
5. Хусусияти муҳимтарини сармояи зеҳнї он аст, ки савдои дар
бозори сармояи зеҳнї вуљуд доштани имкониятҳои инсон ба фаъолияти
муайяни эљодию созандагї бо ќоидаи асоси табодули њам арзиши
камтар

пайвастгардида,

хусусияти
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беруниро

ба

худ

мегирад.

Људонашавандагии сармояи зеҳнї ва зеҳнияти инсонї имконияти дар
рафти раванди созандагї бештар паҳн кардани қувваи эљодїсозандагии ӯро таъмин менамояд, беҳтар аз он, ки шартномаи коргару
корфарморо ба низом дарорад. Самараҳои мусоиди беруни барои
корфармо мусоид дар шартномаҳои амалкунанда акс намегарданд.
6. Муайян кардани хусусияти берунии амалиёти байниҳамдигарии
инсонҳо дар ташкил ва мављудияти оғози бошуурона дар сармояи зеҳнї
имкон медиҳад, ки боз як хусусияти онро ҳамчун омили истеҳсолот
намоён кунад. Моҳияти он дар ин аст, ки сармояи зеҳнї омили ягона
дар истеҳсолот буда, дар як вақт ҳам истеҳсол мегардад ва ҳам ривољ
меёбад. Сармояи мазкур ҳангоми истифодабарї инкишоф меёбад, ва
дар раванди инкишоф бошад, роҳҳои нави истифодаи он пайдо
мешаванд. Дар ин љо ҳамзамон «истифодаи созанда» ва «фарсудашавии
созанда» будани сармояи зеҳнї љой дорад, ки дар ду раванд дар вақт ва
фазо баробар мувофиқ меоянд. Ба ҳамин тариқ сармояи зеҳнї арзиши
«афзоянда» ё «дукаратаро» ба даст меорад, ки ба маъноҳои зерин ифода
мегарданд. Аввалан, дар раванди истифодаи бевоситаи қуввати
созанда сармояи зеҳнии ба он мувофиқро ба вуљуд меорад, ки дар
ниҳояти кор ба такмилёбии худи ин сармоя таъсир мерасонад. Сониян
дар раванди истифодаи сармояи зеҳнї ҳамзамон раванди инкишофи он
бо роҳи ғуншавии донишҳои зењнї ба вуљуд меояд. Дар ин ҳолат
«афсурдагии ривољёбанда» ва «инкишоф дар рафти афсурдашавї»
якљоя ба амал меоянд.
7. Хусусияти муҳимтарини сармояи зеҳнї қобилияти бе иштироки
сармояи табиї ва ашёвї ба вуљуд овардани неъматҳо мебошад.
Қобилияти номбаршудаи сармояи зеҳнї натиљаи он аст, ки он дар
шакли «зинда», худкифоягии омили истеҳсолотро таљассум менамояд.
Акнун «махсус» будан дар низоми сармояи зеҳниро ҳам омили
эљодкунанда тасаввур кардан мумкин аст.
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2.2. Сармояи зењнї ва моликияти зењнї њамчун асоси
рушди фаъолияти инноватсионї
Иќтисоди

бозаргонї

ташкили

бозорњои

молњои

тавлидотї,

воситањои истењсолот, сармоягузорињо ва коѓазњои ќимматнок, инчунин
асъор, ќувваи корї ва инноватсияњои ба њамдигар алоќамандро талаб
мекунад.
Бозори инноватсияњо-ин бозори моликияти зењнї, бозорњои
муомилот оиди ба гузашткунии њуќуќњо ба объектњои моликияти зењнї
мебошад.
Яке аз шаклњои муносибатњои бозоргонї дар соњаи инноватсионї
тиљорати иљозатномањо мебошад, ки дар солњои 50-уми асри XX рушди
босуръати он ба мушоњида мерасад. Пеш аз савдои иљозатномањо
низоми патентии муосир ташкил ёфт, ки он асосњои њуќуќии табодули
дастовардњои

илмию

техникиро

муќаррар

месозад.

Савдои

иљозатномањо хусусиятњои зеринро доро мебошад:
1. Њангоми бастани созишномањои иљозатномадињї њуќуќи моликият
ба мавзўи созишнома ба иљозатнома (фурўшандаи иљозатнома) нигоњ
дошта мешавад, ба шарте ки дар ин маврид патент фурўхта нашавад;
2.

Хусусияти таъљилии созишномаи иљозатнома мушоњида карда

мешавад. Одатан давраи он аз 5-10 сол, баъзан 8-10 сол ва бештар аз 1-2
сол зиёд нест;
3. Созишномаи иљозатнома хусусияти минтаќавї (њудудї) дорад, яъне
барои кишварњои алоњидае, ки њуќуќи истифодаи иљозатнома ё
мањорати дар асоси он ташкилшударо надоранд, истифодаи он манъ
аст;
4. Шартњои махсус дар бораи «ноу-хау», ки ба њимояи патентї фаро
гирифта нашудаанд, ќайду шарт карда мешаванд. Мўњлати амали онњо
нисбат ба иљозатномањо камтар буда 3-5 солро дар бар мегирад;
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5. Мубодилаи байни њамдигарии дастовардњои илмию техникї оид ба
такмилдињии объектњои созишномањои иљозатнома пешбинї карда
мешаванд;
6. Дар байни фурўшандаи иљозатнома ва харидори он шаклњои
махсуси њисоббаробаркунї истифода бурда мешаванд;
Аз нуќтаи назари таъмини њимояи њуќуќии холисона иљозатномаро
ба иљозатномањои патентї ва бепатентї људо намудан мумкин аст.
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њуќуќи муаллифї ва
њуќуќњои омехта» аз 13.11. соли 1998 № 726 ба њуќуќи асарњои зерин
дахл дорад:
1. Ба асарњое, ки муаллифони онњо шањрвандони љумњурї буда,
дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон љойи зисти муќимї дорад;
2. Ба асарњое, ки дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон бори нахуст
нашр мешаванд (бо њисоб гирифтани асарњое, ки бори нахустин дар
дигар давлат дар давоми 30 рўз баъди таърихи нашри нахустинашон
дар кишвар нашр мешаванд), ё худ нашрнашуда, вале дар шакли
объективї

дар

ќаламрави

Љумњурии

Тољикистон

новобаста

аз

шањрвандї ё љои зисти муќимии муаллифони онњо ќарордошта;
3. Ба асрњое, ки онњо дар ќаламрави Љумњурии Тољикистон
њамчун иштирокчї онњо ба њисоб мераванд, бањри њимоя пешнињод
мегардад;
4. Асарњои зерин объекти дорои њуќуќи муаллифї њисоб карда
мешаванд:
- њуљљатњои расмї (ќонунњо, ќарорњои судї, матнњои дигари
хусусияти ќонунгузорї, маъмурї ва ва судидошта), инчунин тарљумаи
расмии онњо;
- нишону аломатњои давлатї (парчам, нишон, орденњо, пул ва
ѓайра);
- хабарњо дар бораи њодисаю воќеъањо, ки хусусияти иттилоотї
доранд;
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- асарњои эљодиёти халќ.
Соњиби њуќуќи муаллифии фавќулодда барои хабардор сохтан аз
њуќуќњои худ бояд аломатњои њимоявии њуќуќи муаллифро истифода
кунад, ки он дар як нусхаи асар гузошташуда, аз се унсур иборат
мебошад:
а) њарфи лотинии «С» дар доира;
б) номи (номгўйи) соњиби њуќуќњои муаллифии фавќулоддабуда;
в) соли авали нашри асар.
Патентњо –низ њамчун иљозатномањои имконпазир ба њисоб
мераванд. Маъмулан, патенткунонї аз љорї намудани дастовардњои
илмию техникї дар истењсолот ду-се сол пештар сурат мегирад.
Моњияти иќтисодии патент дар пешнињод намудани инњисорият
(монополия) дар ќаламрави худ аз тарафи давлат ба ихтироъкор барои
истифодаи навоварї дар давоми 15-20 соло иборат мебошад.
Чун

натиљаи

фаъолияти

навоварона

мањсулоти

зењнї

(интелектуалї) баромад мекунад, ки онро њамчун натиљаи фаъолият дар
соњаи истењсолоти маънавї барои ќонеъ гардонидани талаботи
истеъмолкунандагони он муайян кардан мумкин аст. Ба мањсулоти
зењнї дохил мешаванд:
- мањсулоти илмї-техникї, яъне кашфиётњо, аќидањо, консепсияњо,
намудњо (мањсулоти тадќиќотњои бунёди), ихтироот, корхонањои илмї
ва конструкторї, лоиња, намудњои таљрибавии техникаи нав, маснуоти
нав;
- мањсулоти ахборї-мањсулоти барномавї, барномањои радио ва
телевизион ва ѓайрањо;
- мањсулоти маданї.
Њуќуќи муаллиф ба ихтироот, аќидаи илмї, коркардњо, молњои нав
ё технологияи нав моликияти зењнї мебошад, ки аз тарафи давлат
њимоя карда мешавад.
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Ба моликияти зењнї бисёр хусусиятњое, ки ба дигар намудњои
моликият хос аст ва ба њамин сифат хариду фурўш, ба иљора додан, ба
ивази дигар моликият ё бебозгашт додани онњо љоиз аст. Ѓайр аз ин,
соњиби моликияти зењнї њуќуќ дорад, ки барои бе иљозат истифода
бурдан ё фурўхтан монеъа эљод кунад. Аммо фарќияти асосии ин
моликият дар он зоњир меёбад, ки моликияти зењнї њиснашаванда аст,
яъне вай мисли ашёи физикї муайян ё ќиёс карда намешавад. Барои
моликияти зењниро њимоя кардан, онро ба ягон тарзи дарккунї ифода
кардан зарур аст. Механизми њимояи моликияти зењнї, низоми усулњо
ва воситањои иќтисодї, иљтимої ва њуќуќии дастгирии навоварињоро
дар назар дорад. Дар замони муосир шаклњои асосии њимояи
моликияти зењнї, ки истифода бурда мешаванд, инњоянд: патент,
њуќуќи муаллиф, аломати молї.
Патент ба ихтироот-њуќуќи муаллифро ба ихтироот, афзалияти
ихтироот ва њуќуќи махсуси истифодабарии ихтироот шањодат медињад.
Низоми патентї барои барњамдињии инњисорот дар соњаи (истењсолот,
илм ва техника) асоси ташкилї-њуќуќиро ба вуљуд меорад, њарчанд дар
назари аввал, шакли њимояи патентии комёбињои илмї-техникї ба
тамоюли зиддиинњисорї мухолиф аст, чун, ки патент ба соњиби он
барои истифода бурдани ихтироот њуќуќи инњисорї медињад.
Патент њамчун мукофот барои ваќт ва мењнате мебошад, ки ба
корњои тадќиќотї сарф шудааст; вай барои тадќиќотњои оянда
њавасманд мегардонад, чунки раќибон кўшиш мекунанд, ки ихтирооте
ба вуљуд оранд, ки ба ихтирооти аллакай патенткардашуда њаммонанд
шавад; инчунин, вай навоварї ва инноватсияњоро ба ихтирооти
патенткардашуда њавасманд мекунад.
Мањдудияти

мўњлати

амали

патент

њамчун

њавасмандии

љамъиятиро ба ихтироот баланд мекунад, инчунин, вай ба зуд
тиљораткунии онњо мусоидат ва њамин тавр, барои онњоро зуд ба
хизмат гузоштан, кумак менамояд.
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2.3. Сармояи зењнї ва раќобатпазирии инсонї
Дар шароити маънавикунонї, интеллектуаликунонии иқтисодиёт
соҳаи саноатии хољагї аз иқтисодиёти дониш қафо мемонад. Ҳамзамон
дар баробари он сармояи инсонї тадриљан ба сармояи зеҳнї гашта,
меҳнат бо эљодиёт иваз карда мешавад. Бо вуљуди ин, асоси сармояи
зеҳниро донишҳои зеҳнї ташкил медиҳанд. Бинобар ин рақобатпазирии
иқтидори инсонї дар ҳама соҳаҳои фаъолияти онҳо пайдо шуда, дар
навбати аввал ба таъмини рақобатпазирии технологї, ки дар асоси он
бартарияти захираҳои донишҳои технологї, меҳнатї, сармоягузори,
ташкилию идоракуниро дар бар гирифтааст, мувофиқат мекунад. Ин
донишҳо байни ҳам алоқамандии зич дошта, тавассути захираҳо ва
иқтидори инсонї муайян мегарданд.
Дар Тољикистон барои самаранок ноил гардидан ба мақсадҳои
гузошташуда дар доираи Стратегияи миллии рушд то давраи соли 2015
дар қатори афзалиятҳои миллии рушди нерўи инсонї, ки асосан ба
афзоиши ҳаљм ва сифати хизматрасонии иљтимої ба аҳолии камбизоат
ва ноил шудан ба мақсадҳои рушди ҳазорсола, фаъолнокии иштироки
аҳолї дар раванди инкишоф, таҳкими шарики иљтимої нигаронида
шуда, муайян карда шудааст.
Рақобатпазирї дараљаи асосии иқтисодиёти ҳозиразамон ва шарти
муҳими амалигардонии муттаҳидшавии кишвар ба хољагии беш аз пеш
љаҳонишудаистодаи дунявї мебошад. Муттаҳидшавии амиқи мамлакат
бо хољагии љаҳонї маънои ба маљрои асосии рушди љаҳонї дохилшавии
онро дорад. Давлатҳое, ки дар хољагии љаҳонї дар як саф буда
наметавонанд, худ аз худ дар қисмати карахтии иқтисодї ва иљтимої
мемонанд. Ташаккул додани иқтисодиёти фарогиранда, ки бо риштаҳои
молиявї, истеҳсолї, тиљоратї, технологии бо ҳам пайваста ва
якљоамалкунандаи сарҳадҳоро бемонеа убуркунанда пайваст мешаванд,
шароити мављудияти давлатҳои људогонаро куллан дигаргун месозад.
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Аз ин рў, хоҳ нохоҳ масъалаи аҳамияти рақобатпазирї, дараљаҳои
баҳогузорї, омилҳои таъмин кардани он ба миён меояд. Дар адабиёти
иқтисодии сершумор, ба корҳои илмии солҳои охир дар бораи
рақобатпазирии иқтисодиёти кишвар, механизмҳои гуногуни таъмини
он дахл карда мешавад, вале моҳияти рақобатпазирїҳамчун категория
дар назарияи иқтисодї пурра муайян карда нашудааст. Бо вуљуди ин
рақобатпазирї дар шароитҳои васеъшавии хамгирои ва алоқаҳои
байналхалқии давлатҳо дар хољагии љаҳонї дараљаи ҳаматарафа
фарогиранда дар низоми бозоргонї хоҳад шуд.
Дар муайян кардани моҳияти рақобатпазирї донистани мафҳуми
«рақобат» (конкуренция), ки дар тарљума аз лотинї (concur-ere-якљоя
давидан), англисї (comqrtition) маънои дар ягон саҳна рақобат кардани
шахсони алоҳидаро, ки мақсади ягона доранд, дошта бошад. Дар
миқёси васеътар рақобатпазирї муборизаи шарикони ҳамкор барои ба
даст овардани қисми зиёдтари даромад, бозори фурўш, сарчашмаҳои
ашёи хом ва ғайраро мефаҳмонад.
Дар шароити муттаҳидшавии пайвастаи иқтисодиёти љаҳонї
мафҳуми «рақобатпазирии байналхалқї» истифодаи васеъ пайдо кард,
ки ҳангоми баҳодиҳиҳо ба ҳар як давлат дар низоми хољагии љаҳонї
истифода мешавад. Барои иљрои он якчанд усулҳо мављуданд.
Ҳамчунин се маркази асосие мављуд мебошад, ки бо масъалаҳои
рақобатпазирї машғуланд. Донишгоҳи Гарвард (ИМА), Форуми
умумиљаҳонии иқтисодии Давос (Нуфузи Давос) ва Донишкадаи рушди
менељменти Лондон. Аз љониби Форуми умумиљаҳонии иқтисодии
Давос 90 нишондиҳанда, ки дар 9 гурўҳ муттаҳид карда шудаанд, ба
назар гирифта мешавад. Бо дастури Донишкадаи Лондон бошад, 320
нишондиҳанда ва баҳои экспертї баҳогузорї мешавад. Дар ин дастур
маљмўи нишондиҳандаҳо, ки вазъияти мамлакатро дар низоми
нуфузиљаҳонї муайян мекунад, пешниҳод шудааст. Дар байни онҳо ба
нишондиҳандаҳои муҳими макроиқтисодї, монанди ҳаљми истеҳсолоти
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маҳсулоти дохилї, суръати афзоиши он, истеҳсоли маҳсулот ба ҳар як
нафари аҳолї баҳогузорї мешавад.
Иқтисодиёти рақобатпазирро бе иқтидори рақобатпазирии инсонї
тасаввур кардан душвор аст. Захираҳои инсониро ба яке аз омилҳои
асосии тараққиёти милливу љаҳонї мансуб донистан лозим аст. Таҳқиқи
иқтидори инсонї солҳои охир вусъат ёфта истодааст. Дар баробари ин
љабҳаҳои гуногуни он, аз љумла нишондиҳандаҳои демографї бештар
мавриди таҳқиққарор доранд. Чунин таҳқиқи яктарафа ба назари мо он
қадар қобили қабул нест. Иқтидори демографї бешубҳа як қисми
иқтидори инсонист ва ташаккули афзоиши онро нишон медиҳад. Аз ин
нуқтаи назар миқдори муайянкунандаҳои шумораи аҳолї, сохторҳои он
аҳамияти муҳим касб мекунанд. Аммо дар шароити муттаҳидшавии
мунтазами байналхалқї сифати нави иқтидори инсонї аҳамияти
аввалиндараљаро соҳиб мешавад.
Мувофиқи Тавсияҳои Созмони байналхалқии меҳнат (СБМ) №195
«Дар бораи рушди захираҳои инсонї: таҳсилот, тайёр кардани кадрҳо
ва таҳсилоти муттасил», ки дар Конфронси генералии СБМ (ш. Женева,
1 июни соли 2004) қабул гардидааст, гуфта мешавад, ки «таҳсилот,
тайёр кардани кадрҳо ва таҳсилоти муттасил ба таъмини манфиатҳои
шаҳрвандони људогона, муассисаҳо, иқтисодиёт ва умуман љамъият
мутаносибан бо чунин нуқтаҳои муҳим ҳамчун машғулияти пурра, аз
байн бурдани бенавої, таъмини муттаҳидшавии иљтимої ва афзоиши
мунтазами иқтисодиёт дар шароити љаҳонишавии он саҳми муносиб
мегузоранд».
Дар ин Тавсияномаи СБМ мақсадҳои ниҳоии инкишофи захираҳои
инсонї, нерўи он аниқ нишон дода шудаанд ва онҳо самтҳои асосии
ташаккули босифати нерўи инсониро муайян намуда, сифати нави онро
таъмин мекунанд. Онҳо барои баҳодиҳии миқдори нерўи инсонї дар
асоси барномаи СММ, ҳисоботҳои ҳарсолаи афзоиши одамон ва
нишондиҳандаи ривољи инсониро истифода мебаранд. Истифодаи ин
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нишондиҳандаҳо имкон медиҳад, ки нуфузи давлатҳо дар иқтисодиёти
љаҳонишуда аз рўи давомнокии миёнаи умри аҳолї, ҳолати саломатии
онҳо (ки аз рўи андозаи харољотҳои бевоситаи тиббї муайян мешавад),
саводнокии аҳолї, ҳаљми истеҳсолии дохилї ба ҳар як нафари аҳолї
рост меомада, муайян карда шавад. Дар асоси консепсияи замонавии
иқтидори

инсонї

сифати

нави

иқтидори

инсонї

ва

таъмини

рақобатпазирии он дар шароитҳои муттаҳидшавии байналхалқї ва
љаҳонишавии иқтисодиёт бояд ба назар гирифта шаванд.
Ба назар гирифтан лозим аст, ки амалигардонии консепсияи
меҳнати арзанда бояд барои коргарон, дар куљое, ки набошад, яке аз
масъалаҳои асосии БМ

мебошад. Дар баробари ин, ба назари мо

нуқтаи муҳим он аст, ки зери мафҳуми «меҳнати арзанда» чї дар назар
дошта шудааст. Меҳнати арзанда ба фикри мо ин кори доимї мувофиқи
љои пурраи корї мебошад, ки ба талаботҳои касбии корманд љавобгў
бошад, ки ў метавонад имкониятҳои касбии худро бо рўҳияи баланди
меҳнатї ва ҳисси қаноатмандї дар шароитҳои мусоид ва ҳифзи
бехатарии меҳнат ва музди баланд пурра истифода бурда тавонад.
Барои ин зарур аст, ки мавқеъ ва нишондиҳандаҳои рақобатпазирии
иқтидори инсонї, ки ба инкишофи захираҳои инсонї баҳо дода
метавонанд, интихоб карда шавад. Баҳодиҳї ба рақобатпазирии
иқтидори инсонї аз рўи ин нишондиҳандаҳои муайяни вазъияти
баамаломада ва дараљаи рақобатпазирии иқтидори инсонї баҳогузорї
мешаванд. Минбаъд баландшавии рақобатпазирии иқтидори инсонї аз
бисёр љиҳат ба таъсири байниҳамдигарии омилҳои онро таъминкунанда
вобаста мебошанд, ки иборат аз:
- рушди босуботи иқтисодиёти мамлакат;
- сармоягузорї ба сармояи инсонї;
- ислоҳоти маориф, тайёркунии касбї ва љорї кардани таҳсилоти
муттасил;
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- азнавташкилдиҳии низоми тайёр кардани кадрҳо бо маълумоти
миёнаи касбї;
- таъмини дастрасї ба меҳнати арзанда бо музди баланд;
- тайёр кардани кадрҳои баландихтисос барои соҳаҳои технологияи
дараљаи баланди иқтисодиёт;
- ташкили нерўи бо кор таъминкунї дар бозори дохилии меҳнат;
- таъмини афзалиятҳои рақобатпазир дар бозори љањонии меҳнат;
- таҳсилот ва таҳсили муттасили кадрҳо бо назардошти азхудкунии
на камтар аз се забон, забони давлатї, забони русї ва забони англисї.
Таъсири байниҳамдигарии омилҳои мазкур ҳангоми аз тарафи
давлат танзим намудани онҳо бо сифати нав ва баландшавии
рақобатпазири иқтидори инсонї мусоидат менамояд, ки маънои ба даст
овардани ҳосилнокии баланди меҳнат ва шуғл, афзудани талабот ба
захираҳои инсонї дар бозорҳои

дохилї ва берунии меҳнатро

мефаҳмонад.
Таъмини рақобатпазирии иқтидори инсонии Тољикистон дар соҳаи
вусъатноки шуғл ва дар бозори меҳнат пеш аз ҳама аз љиҳати муайян
кардани

мавқеи

љумҳурї

дар

тақсимоти

байналхалқии

меҳнат

имконпазир аст. Ин маънои махсусгардонї ва тағйирдиҳии соҳаҳоро бо
назардошти љорї кардани истеҳсоли маҳсулот ва хизматрасонї дар
асоси технологияи навини рақобатпазирро дорад. Дар ин самт ислоҳоти
маориф, азнавташкилкунии тайёрии касбии миёна ва таҳсилоти
муттасили кадрҳо ҳатмист.
Нобаробарии

талабот

ва

пешниҳоди

қувваи

корї

аз

рўи

нишонаҳои сифатї, хусусан дар бозори меҳнати љавонон ва занон аён
мегардад ва ба хатмкунандагони муассисаҳои таълимї душвориҳо пеш
меоранд, ки сабабгори асосии бекории љавонон ва занон мегардад.
Дар навбати аввал зарур аст, ки рақобатпазирї дар соҳаи шуғл ва
бозори меҳнат дар асоси баландбардории касбии қувваи корї мувофиқи
талаботи бозор таъмин карда шавад. Баландшавии рақобатпазирии
62
https://bikhon.tj/

иқтидори инсонї, афзоиши шуғлнокї ва пастшавии дараљаи бекорї
меъёри муҳими рақобатпазирии иқтисодиёти миллї дар маљмўъ
мебошад.
Лаҳзаи муайянкунанда дар ҳалли муаммоҳои ин самт ислоҳоти
маориф ва илм, қабули чораҳои низомї оид ба баланд бардоштани
сифати таълими томактабї, умумї, миёнаи касбї ва олї дар
Тољикистон мебошад, ки ба баланд бардоштани сифати тайёр кардани
кадрҳо ва рақобатпазирии онҳо мусоидат мекунад.
Таъмини рақобатпазирии қувваи корї маънои ба даст овардани
њунари олї дар асоси фаро гирифтани ҳар як корманд ба «низоми
таълим барои тамоми умр», соҳиби таљрибаи калони корї шуданро
дорад. Танҳо бо ин роҳ имкон дорад талаботро дар бозори дохилї ва
љаҳонии меҳнат қонеъ намуда, барои шуғлнокї имкон пайдо гардад.
Дар айни замон гузариш аз усули пешинаи роҳбарии кадрҳо ба
идоракунии захираҳои инсонї, ки яке аз сохторҳои муҳими менељменти
муассисаҳо мебошад, амалї гардонида мешавад. Тадриљан тағйирёбии
сиёсати

кадрҳо,

идоракунии

тобеон

ва

идоракунии захираҳои инсонї ҳамчун соҳаи

ташаккули

консепсияи

мустақил ва дар айни

замон қисми таркибии менељменти корхона ва умуман иқтисодиёт
амалї мегардад.
Илми менељмент ва амалї гардонидани қарорҳои идоракунї дар
ҳамаи дараљаҳои иқтисодиёт ташкил кардани мактаби миллии
идоракуниро талаб мекунад, ки дар стратегияи давлатҳои бештар
рақобатпазири дунё ба назар гирифта шудааст. Ташкили марказҳои
нави илмї дар асоси ҳамкорї бо марказҳои илмии љаҳонї ва марказҳои
маҳаллии соҳавї ва академии илмї ва ташкилотҳо бо пешниҳод
намудан дар назардошти шароитҳои имтиёзнок таъсис додани мактаби
идоракунии миллї имконпазир аст. Дар баробари ҳалли масоили
идоракунї дар ҳамаи зинаҳои таҳсилоти касбї таълимот дар соҳаи
идораи захираҳои инсонї ба роҳ монда шавад.
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Боби 3. Моњият ва мафњуми менељменти инноватсионї
3.1. Мафњум ва моњияти менељменти инноватсионї
3.2. Равандњои инноватсионї
3.3. Стратегияи инноватсионї дар корхона
3.1. Мафњум ва моњияти менељменти инноватсионї
Дар адабиёти соњаи иќтисодиёти љањонї инноватсия њамчун
мубаддалшавии тараќќиёти афзалиятноки илмї-техникї дарвоќеъ ба
мањсулот ва технологияи нав маънидод мегардад. Ба масъалаи тањлили
раванди инноватсионї дар кишвари мо дар давоми дањ-понздањ соли
охир ба таври мустаќилона дар чорчўбаи тадќиќотњои иќтисодї
ањамияти зарурї дода намешавад.
Коршиносон
инноватсияро

ва

њамчун

муњаќиќон
мањсулоту

тибќи

меъёрњои

натиљаи

нињоии

байналхалќї
фаъолияти

инноватсионї мењисобанд, ки дар шакли мањсулоти нав ё такмилёфтаи
ба бозор баровардашуда зоњир мегардад, љараёни нав ё такмилёфтаи
технология, ки дар кори амалї ё дар бархўрди тоза нисбат ба ташкили
мењнат, истењсолот ва идоракунї истифода мешавад.
Инноватсияро метавон њам дар љанбаи инкишофу таѓйирёбї ва њам
оморї баррасї намуд. Дар мавриди дуюм инноватсия, навоварї њамчун
натиљаи

нињоии

давраи

илмию

истењсолї,

инноватсионї

ва

ќонеъсозандаи талаботи муайяни инноватсионї ифода мегардад.
Тањия, љорї сохтан ва истењсоли мањсулоти нав барои корхона
њамчун воситаи баланд бардоштани раќобатнокї ва рафъи вобастагии
корхона аз номутобиќи накардани даврањои њаётии мањсулоти
истењсолшаванда ањамияти муњим дорад. Дар шароити кунунї
азнавсози мањсулот дар Љумњурии Тољикистон бо суръати нисбатан
суст љараён мегирад.
Менељменти

инноватсиониро

бояд

њамчун

яке

аз

самтњои

идоракунии стратегї баррасї намуд. Маќсаду њадафи он муайян
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намудани самтњои асосии фаъолияти илмї-техникї ва истењсолии
корхона дар чунин соњањои тањия ва љорї намудани мањсулоти нав
(фаъолияти инноватсионї); азнавтаљњизонї ва такмили мањсулоти
истењсолшаванда; рушди минбаъдаи истењсоли навъњои анъанавии
мањсулот; аз истењсолот хориљ намудани мањсулоти кўњна ба њисоб
меравад.
Менељменти инноватсионї барои љомеаи илмї ва доирањои
соњибкории кишвари мо мафњуми нисбатан нав ба њисоб меравад. Дар
айни замон кифоя набудани фаъолияти инноватсионї, ки ба тезонидани
дигаргунсозињои иќтисодї бояд мусоидат намояд, эњсос ва мушоњида
мешавад. Ба ивази як шакл ва усули ифодаи иќтисодї шакли дигари он
пеш меояд. Бинобар њамин, бо фаъолияти инноватсионї маљбуранд
ќариб њамаи ташкилотњо, њамаи субъектњои бозор, муассисањои
давлатї, ширкатњо, корхонањои соњаи тиљоратии хурду миёна,
ташкилотњои тадќиќотї, муассисањои молиявию ќарзї ва ѓайрањо
машѓул шаванд.
Истилоњи инноватсия ба таври фаъолона дар иќтисодиёти давраи
гузариш

ќарордошта,

барои

ифодаи

хусусияти

стратегияи

инноватсионї ва барои ифодаи як ќатор мафњумњои ба њам монанд аз
ќабили «фаъолияти инноватсионї», «љараёни инноватсионї», «ќарори
инноватсионї, «менељменти инноватсионї истифода буда мешуд. Дар
адабиёти

илмї шумораи зиёди нишонањои бањодињии

навъњои

инноватсия мављуд аст. Масалан, аз рўи мундариља ё сохтори дохилї
инноватсияњои техникї, иќтисодї, ташкилї, идоравї ва ѓайраро аз њам
људо менамоянд. Чунин нишонањо ба мисли миќёси инноватсионї
(љањонї,

мањаллї); њудудњои даври њаётї (људо кардан ва тањлили

њамаи давраю дараљањо ва зердаврањо), ќонунї будани раванди
љорисозї ва ѓайра аз њамдигар фарќ доранд.
Њануз чанде ќабл, дар адабиётњои махсус ва њуљљатњои расмї
бештар аз њама мафњумњои «идораи тараќќиёти илмї-техникї», «љорї
намудани дастовардњои илм ва техника дар истењсолот» ва амсоли онњо
65
https://bikhon.tj/

истифода мешуданд, ки барои иќтисоди марказонидашуда хос буд. Дар
шароити хољагидории бозорї, ки дар он ташкилоту корхонањои дорои
мустаќилияти пурраи њуќуќї ва иќтисодї фаъолият менамоянд, дар
мавриди љорї намудани чизе сухан њам намеравад. Бо чунин як
тафовути љиддї фарќ доштани мазмуну мафњумњои алоњида дар соњаи
менељменти

инноватсионї,

љараёни

инноватсионї,

рушди

инноватсионї шарњ дода мешавад.
Мутобиќи сарчашмањо чунин омадааст, ки мафњуми «љорисозї»
нусхаи тољикии калимаи англисии «innovation new development» ба
шумор меравад. Тарљумаи тањтуллафзии он аз англисї маънои «љорї
намудани чизи навтарин»-ро дорад. Тањти мафњуми навоварї, тартибу
низоми нав, анъанаи нав, усули нав, ихтироот, падидаи нав фањмида
мешавад. Ибораи тољикии «љорисозї» айнан «даровардани навигарї»,
яъне љараёни истифодабарї аз навигарињоро ифода месозад.
Дар амал аз лањзањои ќабул гардидани калимаи нав ба худ сифати
тоза (нав)-ро гирифта - инноватсионї (инноватсия) мешавад. Љараёни
инноватсионї

дар

(каммертсиализатсия),

бозор

њамчун

раванди

тиљоратикунонї

давраи замони байни пайдоиши таклифи

навоварона ва ба инноватсия мубаддал гардидани он бошад, бо номи
нави инноватсионї ќабул шудааст.
Дар зиндагии њаррўза, тибќи љоришавиашон ифодањои навигарї,
новатсия, навоварї, инноватсия истифода мешаванд, ки онњо ба њам
наздиканд. Њамчун навигарї метавонад тартиби нав, усули нав,
ихтироотро ифода намояд. Навоварї бо маънои навигарї аз лањзаи
ќабули он арзи вуљуд менамояд, њангоми пањн гардидани навигарї он
сифати навро ба худ гирифта, ба инноватсия мубаддал мегардад.
Њаргуна ихтироот, падидањои нав, намудњои хизматрасонињо ё усули
ташкили

мењнат,

ваќте

ки

барои

тиљорат

пањнкунонї,

(коммертсиализатсия) ба сифати нав арзи вуљуд менамоянд, онњо
мафњуми инноватсия-ро ифода менамоянд.
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Мафњуми «менељмент» дар роњи идораи самараноки ташкилот
маънои мањорати касбї ё њатто санъатро дорад. Менељмент – ин
маљмўи меъёрњо, шаклњо, усулњо, роњњо ва воситањои идораи
истењсолот ва њайати шахсии истењсолї дар якљоягї истифодабарии
комёбињои илмиро ифода мекунад.
Омилњои иќтисодї, ташкилию идоравї, њуќуќї, иљтимоию равонї,
ки ба љараёни инноватсионї ва ба шаклњои самараноки ташкили ин
љараён таъсир мерасонанд, моњияти менељменти инноватсиониро
муайян месозанд.
Дар адабиёти илмї ва методї миќдори кофии нусхањои шарњи
менељменти инноватсионї пешнињод шудаанд, ки таваљљўњро ба ин ва ё
он љанбаи ин раванди мураккаби идора љалб менамоянд.
Менељменти инноватсионї – ин идораи истифодабарии амалии
натиљаи илмї, илмї-техникї ва иќтидори зењнї (интеллектуалї) бо
маќсади

дарёфти

натиљаи

нињоии

фаъолияти

инноватсионї

ва

ќонеъсозии талаботи бозор ба њисоб меравад.
Менељменти инноватсионї – ин иќтисодиёт ва идораи барпосозї,
азхудкунї ва љобаљогузории мањсулоти нав дар шароити бозор бо
маќсади дарёфти њарчи зудтари фоида аст.
Менељменти инноватсионї – ин идораи тиљораткунонии донишњои
нав, таълимот, мањорат, малака, таљрибаи истењсолї ва ташкилї (ноухау) ба шумор меравад. Ба њамин тариќ, менељменти инноватсионї – ин
маљмўи меъёрњо, усулњо ва шаклњои идораи фаъолияти инноватсионї,
раванди инноватсионї, имкониятњои инноватсионии корхона ва
ташкилотњо мебошад.
Пайдоиши менељменти инноватсионї њамчун амри њаёти ба шумор
меравад. Раванди инноватсионї, табдилёбии онњо ба мањсулоти нав ва
техникаи нав, шаклњои нави ташкили истењсолот ва идора, асоси сатњи
иќтисодї бањисоб меравад.
Равандњои муосири инноватсионї хеле мураккаб аст. Барои
иќтисодиёти бозорї раќобати ширкатњои мустаќил, алоќамандї ба
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истењсоли мањсулот, мављудияти бозори навоварињои раќобаткунанда
хос аст.
Менељменти инноватсионї – яке аз самтњои идоракунии стратегї
ба шумор меравад, ки дар сатњи баланди роњбарии корхона амалї
мегардад. Њадафи он муайян намудани самтњои асосии фаъолияти
илмї-технологї ва истењсолии корхонањо дар соњањои зерин ба њисоб
меравад, истењсол ва љорї намудани мањсулоти нав; усулњои истењсолот;
истифодаи ноу-хау (фаъолияти инноватсионї); азнавсозї ва такмили
мањсулоти истењсолшаванда; рушди минбаъдаи истењсоли намудњои
нави анъанавии мањсулот; аз истењсолот берун сохтани мањсулоти
кўњна.
Татбиќи усули инноватсионї дар корхона ба таври умумї инњоро
таќозо мекунад,
– тартиб додани наќша ва барномањои фаъолияти инноватсионї;
– мушоњидаи (ва ё назорати) љараёни баровардани мањсулоти нав
ва љорї намудани он;
– баррасии лоињањои истењсоли мањсулоти нав;
– пешбурди сиёсати ягонаи инноватсионї;
– њамоњангсозии фаъолият дар воњидњои истењсолї;
– таъминоти барномањои фаъолияти инноватсионї бо захирањои
молиявї ва моддї;
-

таъмини

фаъолияти

инноватсионї

бо

њайати

шахсии

баландихтисос;
- ташкили гурўњњои маќсаднок бањри халли маљмўи масъалањои
инноватсионї аз андеша то истењсоли мањсулоти гурўњї;
- таъмини иттилоотии фаъолияти инноватсионї.
Тањлили мафњумњои гуногуни менељменти инноватсионї ба чунин
хулоса меорад, ки мазмуни хоси инноватсияро таѓйиротњо ташкил
медињанд, вазифаи асосии фаъолияти инноватсионї бошад, муќаррар
намудани таѓйиротњо ва истифодаи натиљањои инноватсионї ба њисоб
меравад.
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Мутобиќи меъёрњои байналхалќї, инноватсия њамчун натиљаи
нињоии фаъолиятњои инноватсионї буда, дар

мањсулоти нав ва ё

такмилёфта зоњир мегардад, яъне дар бозор љорї намудани раванди нав
ё такмилёфтаи технологї, ки дар фаъолияти амалї, ё ин ки дар
бархўрди нав нисбат ба ташкили мењнат, раванди истењсолот ва идора
татбиќ мегардад.
Истилоњоти «инноватсионї» ва «равандњои инноватсионї» ба
њамдигар

наздиканд,

инноватсионї

бо

вале

замина,

маънои

ягона

азхудсозї

ва

надоранд.
тарќиби

Равандњои

инноватсионї

алоќаманд аст. Бунёдгузорони инноватсия чунин меъёрњоро, ба мисли
даври њаётии маснуот ва самаранокии иќтисодиро роњнамо ќарор
медињанд. Дар айни замон, стратегияи инноватсионї ба он равона
шудааст, ки аз раќибон бояд пештар гузашт, навигарие эљод кард, ки
дар як соњаи муайян нодир эътироф карда шавад.
Ба њамин тариќ, бояд ќайд кард, ки натиљаи инноватсия бояд дар
якљоягї бо раванди инноватсионї баррасї намуд. Ба инноватсия се
хусусият хос аст:1) навигарии илмї-техникї; 2) дар истењсолот мавриди
истифода

ќарор

гирифтан;

3)

имконияти

хариду

фурўш,

тиљоратикунонии он.
Љамбаи тиљораткунонии инноватсия онро њамчун зарурияти
иќтисодї, ба воситаи талаботи бозор даркшуда, яъне ба воситаи
ќонеъсозии талаботи инноватсионї муайян месозад.
Бинобар њамин инноватсияи илмї-техникї бояд,
•

дорои навоварї бошад;

•

талаботи бозорро ќонеъ гардонад;

•

ба истењсолкунанда фоида биоварад.

Моли дорои хусусияти навро, ки ба истењсол ва фурўши он кўшиш
ба харљ дода мешавад, одатан моли нав меноманд. Яъне моли нав бояд
дорои сифати нав бошад. Такмили оддии маснуоти мављуда ба ин дохил
намешавад.
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Фаъолияти инноватсионї, ќисми таркибии фаъолияти маркетингии
корхонаро ташкил медињад, хусусан он ба корхонањое тааллуќ дорад,
ки ба истењсоли мањсулоти ба илм алоќамандбуда машѓуланд.
Дар сиёсати инноватсионї аз њама муњим – расидан ба њадафи
асосии корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию наќшакашї, муайян
намудани мўњлати баргузории онњо, бањодињї ба натиљањо бо њадафњои
мушаххаси амалї, кам кардани мўњлати раванди инноватсионї,
бањисобгирии харољоти истењсолоти самаранок ва љорисозии мањсулоти
нав ба шумор мераванд.
Сиёсати даќиќ дар соњаи эљоду ихтироъи мањсулоти нав самти
љамъоварии иттилоот ва тањияи таклифњоро муайян месозад, ки он ба
љустуљўи ќотеъонаи имкониятњои нав барои фаъолияти гурўњњои
тадќиќотї сабаб мегардад.
Даврањои асосии раванди инноватсионї аз инњо иборатанд,
Давраи 1. Ба низом даровардани андешањои воридшаванда.
Давраи 2. Интихоби андешањои муайяншуда ва амалисозии
андешаи мањсулоти нав.
Давраи 3. Тањлили самаранокии иќтисодии мањсулоти нав, тартиб
додани барномаи маркетингї.
Давраи 4. Эљоди (ихтироъи) мањсулоти нав.
Давраи 5. Гузаронидани озмоиш дар бозор.
Давраи 6. Ќабули ќарор дар бораи љорї намудани маснуоти нав
дар истењсолот (ба таври фаровон, ба таври гурўњї) дар асоси барномаи
маркетингї аз рўи мањсулот.
Ба сифати меъёри муњим дар барномаи маркетингї барои
мањсулоти нав бањри амалї намудани маќсадњои корхона инњо
истифода мешавад,
– њаљми фурўши маснуоти нав;
– таѓйирот дар савдои молњои дигар;
– бањодињи замони ба даст овардани фоида дар истењсоли моли
нав.
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Агар маснуоту мањсулоти нав аз нигоњи технологї ба моли
истењсолшаванда наздик бошад, он имкон медињад, ки аз иќтидорњои
мављудаи ширкат истифода барад ва ба њамин тариќ, самаранокии онњо
баланд бардошта шаванд.
Ихтироъ ва дар истењсолот љорї намудани мањсулоти нав барои
корхона њамчун воситаи баланд бардоштани сатњи раќобатнокї ва
бартараф намудани вобастагии он аз мутобиќсозии даврањои ба
вуљудории мањсулоти истењсолшаванда ањамияти муайяне дорад. Дар
шароити имрўза азнавсохтан ё таљдиди мањсулот ва давраи ба
вуљудомадани мањсулот босуръат идома дорад. Барои бањодињии
инноватсионї он чиз муњим аст, ки талаботи љамъиятї ба мањсулоти
истењсолї ва истифодашаванда тадриљан таѓйир меёбад. Навъњои нави
мањсулот ба кўњнашавии маснуоте, ки то њол аз нуќтаи назари
техникию иќтисодї пешќадам њисобида мешуданд, оварда мерасонанд.
Таѓйирёбии талаботи инноватсионї ва тадбирњои дахлдори амалисозии
онро метавон ба истилоњ даври њаётии мањсулот номид. Даври ба
вуљудомадани мањсулот таѓйироти миќдории талаботро ба мањсулоти
азхудкардашуда ва истењсолшаванда ифода менамояд.Азрўи ќоида
давраи ноњамвори ба вуљудоии мањсулот тасаввуроти зеринро ба вуљуд
меорад:
– љорї намудани мањсулот дар соњаи истеъмолот;
– рушди истењсолот дар мувофиќат бо талаботи афзоянда;
– расидагии мањсулот;
– ќонеъсозии талабот;
– кам кардани истеъмолот дар зери таъсири баланд бардоштани
талабот нисбат ба мањсулот ва имконияти ќонеъ сохтани талабот бо
мањсулоти дигар (дар натиљаи инноватсионї).
Интихоби стратегияи муваффаќиятноки фаъолияти инноватсионї,
љузъи таркибии муњими давраи менељменти инноватсионї ба њисоб
меравад.
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Дар айни замон, стратегияро метавон њамчун раванди ќабули
ќарор муайян намуд. Он маљмўи амалњои ба њам алоќамандро ифода
мекунад, ки он ба таъмини идораи арзи њасти кардан, раќобатнокї ва
иќтидори корхона нигаронида шудааст. Бештари корхонањо зарурияти
банаќшагирии стратегиро эътироф намуда, шароитро барои ба таври
самаранок љорї намудани он фароњам меоранд. Банаќшагирии стратегї
ду њадафи асосиро дар бар мегирад:
1. Таќсим ва истифодаи самараноки захирањо;
2. Мувофиќшавї ба муњити берунї.
Ин њадафњо дар якљоягї бо вазифањои умумии ташкилот,
– самтњои асосии фаъолияти корхона;
– талабот ба кор дар муњити беруна (талаботи савдо, муносибат
нисбат ба истеъмолкунанда, љорї намудани алоќањои корї);
– маданияти ташкил, анъанањои он, фазои кориро ба вуљуд
меоранд.
Њангоми интихоби њадаф бояд ду љамбаро ба назар гирифтмуштарии корхона кист ва кадом эњтиёљњоро он ќонеъ карда метавонад.
Пас аз муайян намудани маќсади умумї давраи дуюми банаќшагирии
стратегї амалї мегардад, ки барои мушаххас сохтани маќсад
нигаронида шудааст.
Раванди таѓйири муњити беруна ба ташкили фаъолияти корхона
њамчун таъсири њаётан муњим ба назар мерасад. Иќтисодиёт, сиёсат,
бозор, технология, раќобат омилњои асосии муњити берунии ташкили
идораи лоињаи тадќиќотї ба њисоб мераванд, ки дар худ ќисми
таркибии муњими менељменти инноватсиониро ифода менамоянд. Яке
аз шаклњои лоињаи инноватсионї, лоињањои тадќиќотї ба њисоб
мераванд.

Тањти

унвони

лоињаи

инноватсионї

наќшаи

тартибдодашудаи тадќиќот ва ихтирооте фањмида мешавад, ки барои
њалли вазифањои назариявї ва амалии рўзмарра равона карда шудааст,
ки ањамияти иљтимої-фарњангї, ташкилї-хољагидорї ва сиёсї доранд.
Дар лоињањои инноватсиоии тадќиќотї ќарорњои аз нигоњи илмї
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асосноки техникї, иќтисодї, ташкилї ё технологї ифода мегарданд.
Дар ин љо интихоби самтњои афзалиятноки тадќиќот ва ихтироъот дар
сиёсати илмї-техникии давлатї наќши муњимеро бозида метавонанд.
Идораи лоиња хусусиятњои хос ва мураккабињои худро дорад.
Гурўњи корї, ки барои татбиќи лоиња ташкил карда мешавад,
вазифањои наверо њал мекунад, ки онњо аз вазифањои дар назди
воњидњои мављудаи фаъолияткунанда истода фарќ мекунанд.
Одатан, роњбарон гурўњњои њамоњангсозандаеро ташкил мекунанд,
ки ба вазифањои онњо њалли масъалањои зерин дохил мешаванд;
• муайян намудани њадаф;
• таъини роњбарони гурўњњои корї;
• ташкили гурўњњои корї;
• вазифагузорї;
• назорати иљрои лоиња;
• ќабули ќарор дар бораи идома додани кор аз рўйи лоиња;
• парокандасозии гурўњи корї.
Бояд дар назар дошт, ки лоиња дар ташкили кор наќши
њалкунандаро мебозад. Бинобар ин, аз рўи хусусиятњои шахсї, мањорат
ва ваколатњояш бояд роњбарияти гуруњи њамоњангсозанда дар назди
роњбарони воњидњои фаъолияткунанда обрўю эътибор дошта бошад ва
њайати шахсиро идора карда тавонад.
Ба воситаи махсуси идораи лоиња инњо дохил мешаванд:
1. Муайян намудани масъала ва вазифагузорї;
2. Муќаррар намудани марњилањои мобайнї.
Дар даврањои иљрои лоиња ќарорњои мушаххаси зерин бояд ќабул
карда шаванд,
1. Ќарор доир ба идома додан ва ё сањењсозї;
2. Ќарор дар бораи даќиќ сохтани марњила ё давраи нињої;
3. Ќарор оид ба шакли ба поён расонидани давраи нињої.
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Таќсими лоињањо ба даврањо ба кори танзиму ба система
даровардани иљроиши онњо ва анљоми мониторинги татбиќи лоиња
имкон медињад.
Идораи тадќиќотњои илмї ва наќшањо дар шароити доимо
таѓйирёбанда сурат мегирад. Он зарурияти такмили њамешагии
барномањои татбиќї ва лоињањои инноватсиониро ба миён меорад. Дар
айни замон, дар њар лањза метавонад мушкилињои ѓайрианъанавии
илмї-техникї ва ё ташкилї ба вуљуд ояд ва кор боздошта шавад.
Самаранокии татбиќи лоињаи инноватсионї дар бозор ошкор
мегардад. Он аз он вобаста хоњад буд, ки њангоми муайян намудани
маќсад то кадом андоза талаботиинноватсионии бозор ба инобат
гирифта шудааст.
Хусусиятњои асосии њолати бозор метавонад дар се андозаи ба њам
алоќаманди

таѓйироти

бозор-нархи

имконпазир,

талабот

ба

самаранокии техникї ва ваќт ифода гардад.
Натиљањои фаъолияти инновасионї дар бозори дохилию хориљї
метавонад бо роњи интиќоли донишњои илмї-техникї, малака, таљриба
ва ноу-хау барои расонидани хизматњои илмї-техникї, технологї,
иттилоотї ва технологияи нав ифода гарданд.
Интиќоли

технология,

метавонад

дар

бозор

сурат

гирад.

Истеъмолкунандагон барои ќонеъ сохтани талаботи инноватсионии
хеш, инноватсияи даркории илмї-техникиро пайдо мекунанд. Баромад
ба бозори технология аз самаранокии фаъолияти инноватсионї ва
ќобили њаёт будану раќобатпазирии раванди инноватсионї гувоњї
медињад.
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3.2. Равандњои инноватсионї
Тањлили раванди инноватсионї собит месозад, ки гузариш аз як
њолати сифатї ба њолати дигар харољоти захирањо (ќувва, ваќт, молиёт,
захирањои инноватсионї ва иттилоотї)-ро талаб мекунад. Раванди
интиќоли навигарї, инноватсия низ харољоти захирањои гуногунро, ки
асосашон раванди инноватсионї ва ваќт ба њисоб мераванд, талаб
менамояд.

Дар

шароити

бозор,

хамчун

низоми

муносибатњои

иќтисодии хариду фурўши мол, ки дар чорчўбаи он талабот, таклиф ва
нарх, ки љузъњои асосии фаъолияти инноватсионї ба шумор мераванд,
ташаккул меёбанд ва дар шакли навигарињо, инноватсияњо ва
навоварињо баромад мекунанд. Навигарињо-бозори навоварињоро
(новатсияњоро), сармоягузорињо бозори сармояњо (сармоягузорињоро),
инноватсияњо бозори раќобати тозаи навоварињоро ба вуљуд меоранд.
Тањти унвони равандњои инноватсионї дар мафњуми васеи худ
истифодаи фоиданоки навигарињо дар намуди технологияњои нав,
намудњои мањсулот ва хизматрасонињо, ќарорњои ташкилию техникї ва
иљтимоию иќтисодии хусусияти истењсолї, молиявї, тиљоратї, маъмурї
ва ѓайра дошта, фањмида мешавад. Ба вуљудоии андеша, замина ва
пањнсозии он то истифодааш арзивуљуд намудани инноватсия номида
мешавад. Бо назардошти анљоми пайдарњами корњо ба вуљуд омадани
инноватсия њамчун раванди инноватсионї баррасї мегардад.
Истилоњњои «инноватсия» ва «раванди инноватсионї» ба њам
наздиканд, вале
сохтан,

якхела нестанд. Раванди инноватсионї бо бунёд

азхудкунї

ва

пањнсозии

инноватсионї

вобаста

аст.

Бунёдкунандагони инноватсионї дар фаъолияти хеш чунин меъёрњоро
ба мисли давраи арзи вуљуд намудани маснуот ва самараноки иќтисодї
чун рањнамо ќарор медињанд. Стратегияи онњо ба он нигаронида
шудааст, ки бояд аз раќиб пеш гузашт, навигарие ба вучуд овард, ки дар
соњаи муайян назир нахоњад дошт. Эљодкорињои илмї-техникї ва
навоварињо

њамчун

натиљањои

мобайнии
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даври

илмї-истењсолї

баромад намуда, аз рўи истифодаи амалиашон ба инноватсияи илмїтехникї, яъне натиљањои нињої муббадал мегарданд. Эљодкорињо ва
ихтирооти илмї-техникї замимаи дониши нав бо маќсади истифодаи
амалии он, инноватсияи илмї-техникї бошад - ин моддикунонии
андешањои нав ва дониш, кашфиёт, ихтироъот ва эљодкорињои илмїтехникї дар љараёни истењсолот бо маќсади ба фурўш баровардани
онњо бањри ќонеъ сохтани талаботи муайяни истеъмолкунандагон ба
њисоб мераванд. Хусусияти њатмии навигарии илмї-техникї истифодаи
он дар истењсолот ба њисоб меравад.
Бинобар ин, инноватсияњои илмї-техникї бояд чунин бошанд:
– дорои навоварї,
– ќонеъсозандаи талаботи бозор,
– барои истењсолкунанда фоидаовар.
Пањнсозии инноватсияњо, навоварињо, ба мисли эљоди онњо ќисми
таркибии раванди инноватсионї ба шумор меравад.
Се шакли мантиќии раванди инноватсиониро, яъне-шакли оддии
дохилиташкилотї (воќеї), шакли оддии байниташкилотї (молї) ва
васеъро аз њамдигар фарќ месозанд.
Раванди инноватсионии оддии дохилиташкилотї барпо кардан ва
дар дохили худи њамон ташкилот истифодабарии навоварињоро
пешбинї менамояд, навоварї дар ин њолат бевосита шакли молиро
намегирад. Њангоми раванди инноватсионии оддии байниташкилотї
навоварї њамчун ашёи хариду фурўш баромад мекунад. Чунин шакли
раванди инноватсионї ва истењсолкунандаи навоварї маънои аз
вазифаи истеъмолкунандагї људо гардидани вазифањои барпосозиро
дорад. Раванди васеи инноватсионї дар масъалаи бавуљудории
истењсолкунандагони

навоварї,

дар

барњамдињии

монополиявии

истењсолкунандаи нахустин зоњир мегардад, ки ба воситаи раќобати
муштарак ба такмили хусусиятњои истеъмолии моли истењсолшаванда
мусоидат мекунад. Дар шароити раванди инноватсионии молї њадди
аќал

ду

субъекти

хољагидор-истењсолкунанда
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(бунёдкунанда)

ва

истеъмолкунанда (истифодабаранда)-и навоварї амал мекунанд. Агар
навоварї–

раванди

технологї

бошад,

истењсолкунанда

ва

истеъмолкунандаи он метавонанд, ки дар як субъекти хољагидорї
љойгир шаванд.
Раванди оддии инноватсионї дар ду марњила ба шакли молї
мегузарад; 1) бавуљудории эљоди навигарї ва пањнсозии он; 2) бо њам
омехтани навоварї. Марњилаи аввал – ин даврањои пайдарпайи
тадќиќотњои

илмї,

корњои

таљрибавию

наќшакашї,

ташкили

истењсолоти таљрибавї ва фурўш (савдо), ташкили истењсолоти
тиљоратї мебошад. Дар марњилаи аввал њанўз самараи фоиданокии
навоварї амалї нагашта, танњо имкониятњои татбиќи он ба вуљуд
меояд. Дар марњилаи дуюм самараи љамъиятию фоиданокї дар байни
истењсолкунандагони

навоварї,

инчунин

дар

байни

истењсолкунандагону истеъмолкунандагон аз нав таќсим мешавад.

3.3. Стратегияи инноватсионї дар корхона
Ташкили идораи фаъолияти инноватсионї бањодињии маљмўї ва
омўзиши инноватсиониро пешбинї ва муайян мекунад. Пеш аз њама,
фарќ карда тавонистани инноватсия аз таѓйиротњои ночиз дар мањсулот
ва равандњои технологї (масалан таѓйиротњои эстетикї – ранг, шакл ва
ѓайра), мебошад. Таѓйиротњои ночизи зоњирї ё техникї дар мањсулот,
ки истифодаи сохтории онро бетаѓйир гузошта, бо аломатњою
хусусиятњояш

арзиши

мањсулот,

маводњои

таркибии

ба

он

дохилшаванда, бо вусъат додани намудњои мањсулот аз њисоби
азхудкунии

истењсолоти

пештар

дар

корхонаи

мазкур

тавлиднашаванда, вале аллакай дар бозори мањсулот машњур гардида,
ки бо маќсади ќонеъсозии талаботи љорї ва афзун намудани корхона
сурат мегирад, зарур мебошад.
Дар адабиёти илмї вобаста ба аломатњои технологї инноватсия ба
чунин гурўњњо људо мешаванд:
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– инноватсияњои мањсулотї, онњо истифодаи нав, маснуоти
нимтайёри нав ва ќисмњои мукаммалкунандаи онњо, дарёфти мањсулоти
усулан навро дар бар мегиранд;
– инноватсияњои равандї, ки усулњои нави ташкили истењсолот
(технологияи нав)-ро ифода месозанд. Инноватсионињои равандї
метавонанд бо барпосозии сохторњои нави ташкилї дар њайати
корхона, ширкат алоќаманд бошанд.
Аз рўи намудњои пешнињод барои бозор пешбинишаванда
инноватсияњороба хелњои зерин таќсим менамоянд:
– барои соњањои љањони нав;
– барои соњањои кишвари нав;
– барои корхонаи мазкур (гурўњи корхонањо).
Аз рўйи мавќеъ дар низом (дар корхона, дар ширкат) метавон
инноватсияњоро аз њамдигар ба таври зерин људо намуд:
– инноватсияњо дар роњи воридшавї ба корхона (таѓйирот дар
интихоб ва истифода накардани ашё, мошинњо ва таљњизот, иттилоот ва
ѓайра);
– инноватсияњо дар роњи хориљшавї аз корхона (маснуот,
хизматрасонињо, технологияњо, иттилоот ва ѓайра);
– инноватсияњои

сохтори боњамдигар алоќаманди соњањои

гуногуни корхона (идоравї, истењсолї, технологї).
Вобаста ба моњияти таѓйиротњои воридшаванда инноватсияро
базаминавї, куллї, бењбудсозанда, дигаргунсозанда људо мекунанд.
Гурўњбандии инноватсия бо назардошти соњаи фаъолияти корхона
хусусияти пурраи самти истифодаи онро шарњ медињад.
Аз рўи ин нишонањо инноватсияњои зеринро аз њам људо месозанд:
– технологї,
– истењсолї,
– тиљоратї,
– иљтимої,
–соњаи идоракунї.
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Аз рўи тарзи бавуљудоии инноватсия онро метавон ба реактивї ва
стратегї људо намуд. Ба реактивї инноватсияњое тааллуќ доранд, ки
мављудияти корхонаро дар мубориза бо раќибон дар бозор таъмин
менамояд. Инноватсияњои стратегї – ин он навоварињоест, ки маќсади
дар оянда соњиб шудан ба бартарї дар раќобатро дорад.
Ба њамин тариќ, гурўњбандии инноватсия аз рўйи нишонањои дар
боло овардашуда, таъсиси низоми татбиќи менељменти инноватсиониро
фароњам меоварад.
Дар менељменти инноватсионї мавќеи марказї, асосї ба коркарди
стратегияи инноватсионї ва тадбирњое дода мешавад, ки барои амалї
намудани он равона карда шудаанд. Тањия ва истењсоли намудњои нави
мањсулот самти афзалиятноки стратегияи корхона мегардад, зеро
њамаи самтњои боќимондаи онро муайян менамояд.
Раванди татбиќи менељменти инноватсионї ба таври умумї
масъалањои зеринро пешбинї менамояд,
1) тартиб додани наќша ва барномањои фаъолияти инноватсионї;
2) назорат ва љараёни тањияи мањсулоти нав ва дар амал љорисозии
он;
3) баррасии лоињањои бавуљудовардаи мањсулоти нав;
4)

пешбурди

сиёсати

ягонаи

инноватсионї,

њамоњангсозии

фаъолият дар воњидњои истењсолї;
5) таъмини барномањои фаъолияти инноватсионї бо захирањои
молиявї ва моддї;
6)

таъмини

фаъолияти

инноватсионї

бо

њайати

шахсии

кормандони соњибихтисос;
7) ташкили гурўњњои маќсадноки муваќќатї барои њалли маљмўи
мушкилињои инноватсионї аз андеша то истењсоли гурўњии мањсулот;
8) ташкили мониторинги татбиќи наќшањо ва барномањои
фаъолияти инноватсионї.
Интихоби

стратегия

кафили

муваффаќиятноки

фаъолияти

иќтисодист. Корхона, агар самти таѓйиротњои вазъиятро пешбинї
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карда натавонад ва ба онњо мутобиќ нагардад, метавонад дучори
бўњрон гардад. Интихоби стратегия – ќисми муњими таркибии даври
менељменти инноватсионї ба шумор меравад. Дар шароити иќтисоди
бозаргонї барои роњбарияти корхона доштани мањсулоти хуб кофї
нест. Вай бояд бодиќќат пайдоиши технологияи навро назорат кунад ва
љорї намудани онњоро дар фаъолияти иќтисодии худ ба наќша гирад,
то ин ки аз раќибонаш аќиб намонад.
Банаќшагирии стратегї ду њадафи асосиро таъќиб мекунад. Аввал
– таќсим ва истифодаи самараноки захирањо. Ин ба ном «стратегияи
дохилї» ба шумор меравад. Истифодаи захирањои мањдуд, ба мисли
сармоя, технология, кормандон ба наќша гирифта мешавад. Ба ѓайр аз
ин, соњањои навро интихоб намудани корхона, баромадан аз соњањои
ѓайридилхоњ,

интихоби «портфели» самаранок аз тарафи корхона

сурат мегирад. Дуюм – мутобиќшавї ба муњити беруна. Дар ин маврид,
барои таъмини мутобиќшавии самараноки ба таѓйироти омилњои
беруна (таѓйиротњои иќтисодї, омилњои сиёсї, њолати демократї,
вазъияти экологї ва ѓайра) вобастабуда вазифа гузошта мешавад.
Банаќшагирии стратегї бо баргузории тадќиќотњои сершумор,
љамъоварї ва тањлили маълумотњо асос меёбад. Ин ба бањодињии
мунтаззами бозор имкон медињад. Дар айни замон, бояд дар назар
дошт, ки дар шароити гузариш ба бозор, аксаран ќисми таркибии
стратегия таѓйир меёбад. Бинобар ин, стратегия бояд ба тарзе тањия
гардад, ки дар сурати зарурат он бо дигараш иваз гардад, ё ин ки ба
њолатњои таѓйирёбанда мутобиќ карда шавад.
Тартибу тањияи стратегия аз ифодаи маќсади умумии корхона,
ташкилот оѓоз мегардад, ва он бояд ба њар як менељер, соњибкор фањмо
бошад. Маќсадгузорї дар алоќаи корхона бо муњити берунї, бозор,
истеъмолкунанда ва сатњи талаботи инноватсионии он наќши муњимеро
мебозад.
Пас аз интихоби њадаф бояд ду љамбаро ба назар гирифт,
муштарии корхона кист ва кадом талаботњоро он метавонад ќонеъ
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созад. Пас аз муайян намудани њадафи умумии давраи дуюми
банаќшагирии иќтисодї сурат мегирад. Њамин тавр, пас аз муайян
намудани њадафи умумї давраи дуюми банаќшагирии иќтисодї, яъне
мушаххас сохтани њадаф сурат мегирад. Дар айни замон, фарзан
метавонанд њадафу маќсадњои зерин муайян шаванд,
1. Фоиданокї –масалан дар соли љорї ба он бояд ноил шуд, ки
8 млн. сомонї фоида ба даст ояд;
2. Бозорњо (њаљми фурўш, сањми бозор, љорї кардан дар њолатњои
нав), масалан сањми бозорро то 20%, ва ё њаљми фурўшро ба 40 њазор
дона расонидан;
3. Мањсулнокї, масалан ба њисоби миёна коркарди як соати як
коргар 8 воњиди мањсулот;
4. Мањсулот (њаљми умумии истењсол, истењсоли моли нав ва ё аз
истењсолот баровардани баъзе намудњо ва ѓайра);
5. Захирањои молиявї (њаљм ва сохтори сармоя, таносуби сармояи
худї ва заминї, њаљми сармояи дар гардишбуда ва ѓайра);
6. Иќтидорњои истењсолї, бино ва иншоот;
7. Корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию наќшакашї ва љорї
намудани технологияи нав (нишондињандањои асосї, хусусиятњои
технологї, арзиш ва мўњлати љорисозї);
8. Ташкилот – таѓйирот дар сохтори ташкилї ва фаъолият,
масалан, кушодани намояндагии корхона дар минтаќаи муайян;
9. Захирањои инсонї (истифодаи онњо, омўзиш ва ѓайра);
10. Масъулияти иљтимої.
Банаќшагирии стратегї ба њисобу китоб, бањодињї ва тањлили
муњити берунї ва дохилии корхона такя мекунад. Равандњо ва таѓйирот
дар муњити берунї ба миќёс ва самаранокии фаъолияти инноватсионии
корхона таъсири њаётан муњим мерасонанд. Омилњои асосии бо муњити
берунї вобастабуда – иќтисодиёт, сиёсат, бозор, технология, раќобат
мебошанд. Хусусан, раќобат омили муњим ба њисоб меравад. Бинобар
ин, бояд раќибони асосиро ошкор намуда, мавќеи онњо дар бозор
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(сањми бозор, њаљми фурўш, маќсадњо ва ѓайра)-ро муайян намуд.
Омўзиши даќиќи тарафњои ќавї ва заифи раќибон ва муќоисаи
натиљањои онњо бо нишондињандањои худ, дар хубтар андешидани
стратегияи мубориза дар раќобат имконият медињанд.
Ба омилњои саросарии муњити беруна самтњои иљтимоию маъмурї
ва экологї дохил мешаванд. Корхона инчунин бояд таѓйиротро дар
њолатњои демографї, сатњи тањсилот ва ѓайра ба инобат гирад. Тањлили
муњити дохилї бо маќсади муайян намудани тарафњои ќавию заиф дар
фаъолияти корхона, муайян сохтани вусъати минбаъдаи миќёси
истењсолот ва мушаххас сохтани бозори раќобат гузаронида мешавад.
Стратегия нуќтаи њаракати тадќиќотњои назариявї ва таљрибавии
корхонањо ба њисоб меравад. Корхонањо метавонанд бо он фарќ
кунанд, ки то кадом андоза роњбарони онњо ќарорњои њалкунанда ќабул
мекунанд ва онњо бо стратегияи истифодаи навоварї алоќа доранд.
Агар менељерњо кўшишњои татбиќи навоварињоро дастгирї намоянд,
эњтимолияти он, ки дар корхона навигарињо љорї хоњанд шуд,
меафзояд. Дар ташкили менељменти инноватсионї ва то чї андоза ба
љараён дохил намудани ќарори роњбарияти болої ањамияти маќсадњои
стратегї ва молиявї боло меравад.
Дар шароити љањоншавї рушди менељменти инноватсионї барои
рушди нишондињандањои сифатии корхона ва афзоиши истењсол ва
фурўши мањсулоти ба раќобат тобовар дар бозор, ки аз њисоби
имкониятњои

зењнї

пурра

мегарданд,

нигаронида

шудааст.

Хусусиятњои хоси давраи кунунии рушди фаъолияти инноватсионї, дар
бахшњои бузурги бозор ташкили маљмўи ягонаи илмї-техникї ба њисоб
меравад, ки дар раванди воњиди тадќиќот ва истењсолот муттањид сохта
мешавад. Ин алоќаи наздики њамаи марњилањои даври «илм –
истењсолот»-ро пешбинї менамояд. Ташкили низоми яклухти илму
истењсолоту

фурўш

ба

таври

объективї

дар

таъмини

рушди

инноватсионї ва талаботи самти бозории корхона ифода меёбад.
Таъмини рушди инноватсионї дар солњои 80-уми асри ХХ ба он оварда
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расонид, ки дар сиёсати инноватсионии корхонањои азим тамоюли
таѓйири самти фаъолияти илмї-техникї ва истењсолию фурўш ба вуљуд
омаданд. Он, пеш аз њама, бар кўшиши афзоиши вазни ќиёсии маснуоти
нави бо илм вобастабудаи намудњои мањсулот ифода мегашт, ки
фурўшашон

ба

вусъати

хизматрасонињои

дахлдори

муњандисї,

машваратї ва ѓайра мусоидат мекард. Аз тарафи дигар кўшиши кам
кардани харољоти истењсоли мањсулоти анъанавї мушоњида мешавад.
Таљрибаи рушди иќтисодї нишон медињад, ки ин тамоюлот
махсусан дар менељменти инноватсиоии соњаи мошинсозии давлатњои
пешќадами љањон ба хубї зоњир мегардад, онњо кўшишњои худро барои
коркард ва истењсоли мањсулоти мураккаби технологї (техникаи
радиоэлектронї, махсусан микропротсессорњо, техникаи авиатсионию
кайњонї, таљњизоти энергетикї, воситањои автоматикї ва ѓайра) равона
намудаанд. Онњо кўшиш менамоянд, ки аз њисоби монополизатсияи
чунин маснуот боздењии фаврии сармояро таъмин намуда, пешдастиро
дар бахшњои муайяни бозори мошин ва таљњизот нигоњ доранд. Дар як
ваќт онњо мекўшанд харољоти истењсолот дар соњањои анъанавии
мошинсозї бо маќсади баланд гардидани раќобатнокии онњо, њарчї
бештар камтар гардад.
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Боби 4. Вазифањо ва усулњои менељменти инноватсионї
4.1. Тавсифи
вазифањо
ва
усулњои
менељменти
инноватсионї
4.2. Алоќамандии маќсад ва вазифањои менељменти
инноватсионї
4.3. Ќабули ќарор дар менељменти инноватсионї
4.1. Тавсифи вазифањо ва усулњои менељменти
инноватсионї
Хусусиятњо ва фарќиятњои назарраси менељменти инноватсиониро
аз рўи маќсад, таркиб ва сохтори фаъолияти инноватсионї муайян
кардан мумкин аст. Маќсади тараќќиёти

инноватсионї дар њама

зинањои идоракунии иќтисодиёт дараљањои гуногун (аз сатњи давлатї
сар карда то корхонањои хурди инноватсионї) ин ташкили заминаи
инноватсионї

барои рушди иќтисодии дарозмуддат ва таъмин

афзолиятњои раќобат мебошад.
Аз назарияи раќобат чунин бармеояд, ки мањз нерў ва иќтидори
инноватсионии тараќќиёт ва татбиќи технологияи нав метавонад ба
бунёди ташаккулёбии афзалиятњои раќобатї замина гузорад.
Дарменељменти

инноватсионї

тарзи

ифодаи

аксари

нишондињандањои анъанавї таѓйир меёбанд. Бештар ба масълањои
истењсоли њаддалимкон зиёди мањсулоте диќќат дода мешавад, ки
дарасоси ихтирооту навоварињо ба вуљуд омада, фаъолияти устувори
корхонањоро дар бозор таъмин мекунад. Навсозии њар гуна объекти
иќтисодї васеъсозии имкониятњои афзунгардонии фоида, воридшавї
ба соњањои нав ва азхудкунии бозорњои навро ифода менамояд.
Баъзе тањлилњо шањодат медињанд, ки новобаста аз он, ки ¼
корхонањо ба муфлисшавї наздиканд фаъолияти онњо дар солњои охир
ба

љорисозии навоварињо

ноил гардидааст.

Масъалан натиљаи

пурсишномањо нишон додан, ки дар Россия зиёда аз 25% роњбарони
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корхонањо самти тараќќиёти фаъолиятро дар истењсоли мањсулотњои
нав, дарёфти бозорњои нав ва васеъсозии доираи фаъолияти корхона
мебинанд. Онњо бар он аќидаанд, ки муваффаќияти касбї ва умуман
пешрафти корхона аз фаъолияти истењсолии самти инноватсионї дошта
вобаста аст.
Тараќќиёти инноватсионї њангоми муќарарсозии маќсадњо ва
самтњои рушди стратегии корхона хусусиятњои хоси худро ворид сохта,
вазифањои дастгоњи идоракуниро таѓйир медињад.
Дар шароити фаъолияти инноватсионї яку як бора наќши менељер
меафзояд ва аз шахсият, ќобилият, ихтисос ва мањорати касби ў ояндаи
корхона муайян мегардад. Дар чунин шароит алоќамандии махсус ва
пайдарпаии мантиќии амалигардонии вазифањои асосии менељменти
инноватсионї

баръало

зоњир

мегардад.

Њамин

тавр,

ањамияти

вазифањои зерини менељмент ба монанди: 1) робита, 2) ташвиќ, 3)
љараёни таќсимоти ваколатњо зиёд мешаванд. Миёни воситањои
ташкили љараёнњои

инноватсионї намудњои ѓайрирасмї бартарї

доранд, ки бештар ба ќонуниятњои муносибатњои байнишахсї ва
њамбастагии гурўњї такя мекунанд.
Инчунин таносуби байни намудњои гуногуни назорати љараёнњои
инноватсионї таѓйир меёбад. Онњо бештар ба худназорати стратегии
инноватсия ва ба намудњои молиявї - иќтисодии назорат нигаронида
шудаанд. Робитањое,

ки бо назорати љараёнњои инноватсионї

алоќаманд аст, ањамияти назаррасро ба худ касб мекунад. Тавассути
онњо хусусиятињои љараёнї ва доимї доштани рафти табадули ахбор
бартарї пайдо мекунанд.
Таѓйироти махсусро инчунин вазифањо ва усулњои менељмент аз сар
мегузаронанд, ба идораи инноватсионии њайати кормандон нигаронида
шудаанд. Коркард ва татбиќи инноватсияњо аз кормандон ихтисоси
мувофиќ ва донишу малакаи махсуси касбиро талаб мекунанд. Дар
сохторњои

идоракунии

инноватсионї

баландбардори

дараљаи

маълумотнокии кормандон пешбинї кардамешавад, то ин ки ба
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талаботњо љавобгў буда, ўњдадорињояшонро амалан иљро карда
тавонанд. Таъмини

бомуваффаќияти менељменти

инноватсионї

ташаккулёбии чунин њайати кормандонеро пешбинї менамояд, ки
љавобгариро ба зима гирифта аз ўњдаимустаќилона ќабулкардани
ќарорњо мебароянд ва рушди инноватсиониро таъмин мекунанд.
Дар

менељменти

инноватсионї

инчунин

шакли

рафтори

кормандон, коллективи инноватсионї ва кули воњидњои сохтории
корхонаи инноватсионї таѓйир меёбанд. Дар ин љо унсури асосии
рафтор на танњо амали оќилонаи ба маќсад нигаронидашуда, балки
амали оќилонаи ба арзишњо мувофиќбуда, ба њисоб мераванд.
Коргари соњаиинноватсионї рафтори худро ба талаботњои муайяне
мувофиќ месозад, ки иљроиши вазифањои касбиро бо арзишњои шахсї
бо њам мувофиќ созад.
Албатта арзишњои шахсї бо њавасмандкунї

(мотиватсия) зич

алоќаманд, буда чунин вазифањои менељментро ба монанди ташкил ва
идораи ташвиќ таѓйир медињанд.
Дар менељменти инноватсионї зоњиран ва ба таври назаррас
таркиб, сохтор ва мундариљаи усулњои идоракунї таѓйир меёбанд.
Менељменти инноватсионї бештар бартарии тањлил ва пешбинї,
усулњои

миќдории

тарњрезї

ва

намудњои

иљтимої-психологии

мусоидатро эътироф намуда, истифодабарии фишангњои маъмуриро
инкор мекунад. Низоми вазифањои идоракунии истењсолот дар
менељменти инноватсионї аз маќсад ва вазифањои объекти идоракунї,
банаќшагирї, мутобиќсозї, ташвиќ, тањлили фаъолияти истењсолї,
танзими љараёни истењсолот иборат мебошад.
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4.2. Алоќамандии маќсад ва вазифањои менељменти
инноватсионї
Маќсадњои менељменти инноватсионї бо маќсадњо, миссияи
корхона, фалсафаи он, анъана ва давраи њаётии корхона алоќамандї
дорад.
Субъекти фаъолияти хољагидории иќтисодиёти муосир – ин
корхона, ширкат, корпоратсия, яъне шахси њуќуќї мебошад, ки дар
интихоби

намуди

фаъолият,

њамкорон,

моликият

озод

буда

ўњдадорињои муаянро дар назди давлат иљро менамоянд.
Корхона мустаќилияти стратегї ва амалиро дорост ва дар навбати
худ њаљми истењсол, номгўи мањсулоти истењсолшаванда, сохтори
ташкилї ва технологиро

муайян намуда, масъалањои рафтору

муносибат дар бозорро низ худ њал менамояд.
Маќсадњои фаъолияти инноватсионии корхона аз нуќтаи назари
талаботњои дохилї чунинад:
1) баландбардории самаранокии истењсолот аз њисоби навсозии
пурраи низоми истењсолї;
2) баландбардории бартариятњои раќобатї дар заминаи самаранок
истифодабарии нерўи илмї, илмї-техникї, зењнї ва иќтисодї.
Маќсадњои иљтимої асосан барои баландбардории музди мењнати
кормандон, бењтаргардонии шароитњои мењнат ва баландбардории
њифзи иљтимої нигаронида шудаанд.
Маќсадњои инноватсионї бо коркарди навоварињо, гузаронидани
корњо оиди патенткунонї, азхудкунии нау-хау, намунањои нави саноатї
ва аломатњои молї алоќамандї доранд.
Маќсадњои

корхона

дар

доираи

тиљорати

навоварињо

гузаронидани чорабинињои фаъоли маркетингиро пешбинї менамоянд,
ки барои ишѓоли мавќеъ устувори бозори ва васеъсозии бозорњои
фурўш нигаронида шудаанд.
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Маќсадњои афзалиятноки менељменти инноватсионї ба рушд ва
тараќќии

корхона

дар

заминаи

фаъолгардонии

амалиётњои

инноватсионї, њаракати фаъоли лоињањои нав ва технологияњои нав дар
бозор,

истифодабарии

диверсификатсияи

имкониятњои

истењсолот

барои

ояндаи
рушди

махсусгардонї
фаъоли

ба

ва

оянда

нигаронида шудаанд.
Маќсадњои амалии ташкилот

аз сермањсулгардонии љараёнњои

коркард, татбиќ ва азхудкунии навоварињо, ташкил ва молиякунонии
сармоягузорї дар

корхона, омўзиш ва бозомўзонии кормандон,

такмили корњои илмї-тадќиќотї ва озмоишї-конструкторї ва роњу
усулњои идоракунї иборатанд.
Маќсадњои сохтории ташкилот бо оќилона амалкунии зернизомњои
корхона, ба монанди истењсолот, корњои илмї-тадќиќотї ва озмоишїконструкторї, кадрњо, молия, маркетинг ва менељмент алоќамандї
доранд.
Таснифоти умумии маќсадњои менељменти инноватсионї аз рўи
нишондињандањои зерин сурат гирифта метавонад:
1. Аз рўи дараља: стратегї; амалї.
2. Вобаста ба муњит: берунї; дохилї.
3. Аз рўи таркиб: иќтисодї; иљтимої; сиёсї; илмї; техникї;
ташкилї ва
ѓайра.
4. Аз рўи бартариятнокї: бартариятнок; доимї; анъанавї; якваќта.
5. Вобаста ба сохторњои амалкунанда (функсионалї): истењсол;
корњои илмї-тадќиќотї ва озмоишї-конструкторї; кадрњо; молия;
бозоршиносї; идоравї.
6. Аз рўи даврањои њаётии ташкилот: пайдоиш (зоњиршавї);
афзоиш; рушд; таназзул ва хотимаи давраи њаётї.
Амалигардонии маќсадњо аз иљроиши дуруст ва сариваќтии
вазифањои идоракунї вобастагї доранд, ки банаќшагирї, ташкил,
назорат, мутобиќсозї ва бањисобгириро дар бар мегиранд.
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Вазифаи махсуси менељменти инноватсионї мебошад, ки идораи
низоми чорабинињоро оиди тањлили омилњои муњити дохилию берунї,
аќидабинии

фаъолияти

ташкилот,

банаќшагирии

амалигардонии

стратегияи корхона ва маќсадњои гузоштагиро ба чунин намудњо
таќсим мекунанд:
1. Аз

рўи

мўњлати

иљроиш:

кўтоњмуддат;

миёнамуддат;

дарозмудат.
2. Аз рўи маќсад: стратегї; амалї.
3. Вобаста ба объект: банаќшагирии корњои илмї-тадќиќотї ва
озмоишї-конструкторї; истењсол; таъминот; фурўш; молиявї ва ѓайра.
4. Аз рўи омилњои истењсолот: ба наќшагирии навсозии дастгоњу
таљњизотњо;

такмилдињии

технология;

навсозии

фондњои

асосии

истењсолї; таъмини ашёи хому масолењњо ва ѓайра.
Умуман таркиби љараёни банаќшагириро тањлили омилњои муњити
доњилї ва бурунї, тањлили имкониятњои истењсолї ва вазъи дастгоњи
истењсолї, тањлили корњои илмї-тадќиќотї ва озмоишї-конструкторї,
технологияњои нав, намудњои нави махсулот; тахлили вазъи молиявї ва
имкониятњои молиявї, ташкил медињад
Љараёни ба наќшагирї дар иќтисоди бозорї хусусияти директиви
маъмурї-фармонфармои надорад, аммо имкон медињад, ки стратегияи
тараќќиёт муайян карда шуда, низоми нишондињандањои аниќи
фаъолият истифода гарданд. Моњияти банаќшагирї њамчун вазифаи
асосии менељменти инноватсионї дар интихоби самтњои бартариятноки
тараќќиёт зоњир мегардад.
Масъалаи
ташаккулдињии

асосии

ташкил-њамчун

сохторњои

ташкилї

вазифаи

барои

идоракунї

татбиќи

ва

навоварињо

мебошад, ки ин чунин таъмини тамоми захирањо ва иљроиши наќшаи
чорабинињоро бо маќсади амалигардонии стратегияи тараќќиёти
корхона дар назар дорад.
Мураккабї,

номуайянї ва хусусияти ташаббускорї доштани

бунёди навоварињо ташкил ва мутобиќшавии кори иљрокунандаро ба
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яке аз вазифањои асосии менељменти инноватсионї табдил медињад.
Вазифањои ташкил- ташаккулёбии сохтори менељмент ва таќсимоти
љараёнњои

ахборї,

энергетикї,

модї

ва

инноватсионї

байни

иљрокунандагон. Ќисми муњим ва таркибии ин љараёни идоракунї,
таќсимоти ўњдадорињо, таваккал ва ваколатњо ба њисоб мераванд. Ба
вазифањои
идоракунї,

ташкилї

дар

коркарди

љараёни

идоракунї

чорабинињо

оид

тањрезии

ба

љараёни

якхеласозї

ва

стандартизатсияи усули воситањо, таќсимоти ахбор вобаста ба
зернизомњои менељмент ва ѓайра дохил мешаванд.
Баландбардории дараљаи илмї- техникї, технологї ва ташкилии
истењсолот низ ба вазифаи ташкил алоќамандї доранд.

4.3. Ќабули ќарор дар менељменти инноватсионї
Ќабули ќарор марњилаи хотимавии менељменти инноватсионї
мањсуб мешавад. Новобаста аз ањамияти муњими бештар вазифањои
менељмент, мањз ќарорњо корхонаро ба натиљањои мусбї ё манфї
оварда мерасонанд.
Љараёни ќабули ќарорњо аз менељмент пуррагии ахбор ва
соњибихтиёрии комили менељерро талаб намуда, бо ќабули таваккал бе
ўњдадорињо тавсиф дода мешавад.
Аз баски фаъолияти илмї ва инноватсионї љараёни эљодї мебошад
ба он ќабули ќарорњои беихтиёрона(интуитивї), хос аст. Тасодуф нест,
ки дар мамлакатњои тараќќикардаи љањон ќабули ќарори љараёни
эљодиро бо категорияњои менељменти экзистенсилї тавсиф медињанд.
Ќисми

назарраси

ќарорњои

олимон,

ихтироъкорон

ва

менељерониинноватсионї бо љараёнњои амиќи фаросатї асос ёфтаанд.
Аммо ќисми зиёди тадќиќотчиён ба усулњои зерини коркарди аќидањои
илмї диќќат медињанд, ба монанди: «њуљуми зењнї», «љамъоварии
нуќтањои назар», «љамъи аќидањои ѓайри оддї», «намоишї» ва ѓайра.
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Менељери

навовар

њангоми

ќабули

ќарор

оиди

коркарди

инноватсия бояд ба муќараркунии робитањои сабабу натиљавї ва
хусусияти мантиќии тадќиќотњои ояндаи амалї диќќат дињад.
Дар љараёни фаъолияти илмї барои менељери навовар масълаи
гузоштан аз тањлили инноватсия ягонаю такрорнашаванда ба омўзиши
љараёнњои

такроршавандаи

ќабули

ќарорњои

стандартї

пайдо

мешаванд. Ин вазъ тавассути доираи васеъи ќарорњои дар менељменти
инноватсионї ќабулшаванда тавсиф дода мешавад.
Ќарорњои идоракунї бояд бо усулњои илмї, тањлили њаматарафа ва
имконпазири интихоби асоснок карда шаванд. Одатан ба ќарорњои
идоракунї чунин талаботњо гузошта мешаванд: самтнокї, асоснокї,
суроѓадорї, вазифагузорї, таъминоти захирањо ва ѓайра.
Банизомдарории ќарорњои идоракунї таснифилоињаро аз рўи
дараљањои менељмент, вазифањои идоракунї ва шаклу усулњои ќабули
ќарорњои пешбинї менамояд. Аз рўи дараљаи ќарорњои ќабулшаванда
ба стратегї, консептуалї ва љорї људо мешавад. Ќарорњои консептуалї
ба тараќќиёти ояндаи корхона, љустуљўи њамкорон ва сармоягузорони
стратегї, воридшавии корхона ба соњањо ва бозорњои нав дахл доранд.
Ќарорњои љорї бошанд аз љониби менељерони дараљањои миёна ва
поёнї ќабул карда мешаванд.
Ќарорњои асосї дар доираи ваколатњои менељер ќабул мегарданд,
ки дар њудуди вазифањои менељменти инноватсионї сурат мегиранд.
Масалан, вазифаи банаќшагирии лоињаи инноватсионї тањлил ва
бањодињии лоињаи пешнињодшудаи навоварї, тасдиќи љадвал ва
таркиби корњо оиди амалисозии лоиња, њисобкунии харољоти лоиња,
муайянкунии

таъминотчиён

ва

иљрокунандагон,

банаќшагирии

молиякунони лоиња ва ќабули наќшаи амалї гардонии лоињаро дар бар
мегирад.
Марњилањои ќабули ќарор бо пайдарњамии ќадамњои бо њам
алоќаманд, истифодаи пурраи тамоми ахбор асос ёфта ба бањодињии
номуайянї ва таваккал диќќат дода мешавад. Њангоми ќабули ќарорњо
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ба мањдудиятњои захиравї, ахборї, рафторї ва заминавї такя кардан
лозим аст.
Љараёни бештар пањншудаи ќабули ќарорњо наќшаи панљзинагии
он ба њисоб меравад, ки чунинаст: 1) санљиши масъала; 2 ) коркарди
нишондињандањо; 3) ошкорсозии имкониятњо; 4) бањодињии ќиёсии
имкониятњо; 5) интихоби нињої.
Намуд ва тарњњои ќарорњои ќабулшаванда њархела мебошанд.
Њамин тавр ба намудњои ќарорњои беихтиёрона (интуитивї), нављўёна
(эвристикї) ва анъанавиро људо менамоянд.
Аз

рўи

дараљаи

пањншавї

ќарорњои

фардї,

локалї,

такроршаванда, ояндабинї, дурнамої ва љањонї (глобалї)-ро фарќ
мекунанд.
Аз рўи дараљаи мураккабии љараён ва объектњои ќабули ќарорњо
бештар усул ва воситањои ќарор низ мураккаб мегарданд.
Бештар чунин усулњои пањнгардида мањсуб мешаванд: омори риёзї,
низарияи бозињо, назарияи эњтимолият, барномарезии хаттї ва
ѓайрихаттї,

тарњњои

таќлидї

(имитасионї),

назарияи

љадвалњо,

хизматрасонии оммавї, инчунин назарияи љустуљўи ахбор, танзими
худкорї (автоматї) ва ѓайра.
Намуд ва тарњњои ќарорњои ќабулшаванда дар менељменти
инноватсионї аз даврањои њаётии инноватсия вобастагї доранд. Дар
вобастагї ба њар як давраи њаётии инноватсия ќарорњои мувофиќ ба
онњо ќабул карда мешаванд:
- давраи тадќиќот ва коркард;
- воридшавї ба бозор;
- рушди инноватсия;
- таназзули инноватсия.
Масъалаи асосии менељменти инноватсионї аз таъмини эњтиёљоти
љамъиятї бо мањсулоти инноватсионї ва таъмини мусоидати оќилонаи
байни шўъбањои корхона дар амалисозии фаъолияти инноватсионї
иборат мебошад.
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Шахсияти намоён дар фаъолияти инноватсионї корхона менељери
навовар мањсуб мешавад. Менељери навовар шахсест, ки ќобилияти
њалли масълањои ѓайристандартии ташкилию техникиро дошта дар
баробари он наќшњои зеринро иљро менамояд:
- ихтирокорро, ки мушкилињои бо истифодабарии ихтироъ
алоќамандро бартараф месозад;
- соњибкорро, ки амалисозии аќидаи бегонаро маќсад гузошта,
баробари он соњиби патент мегардад;
- мушовири фаъолро, ки тафаккури љамъиятро ба истифодабарии
инноватсия равона месозад.
Менељери навовар-ро њалли маљмўи масъалањои зерин пеш меояд:
- муайянкунии маќсадњои идоракунии стратегї ва тараќќиёти
корхона;
- зоњирсозии масъалањои бартариятнок, ањамиятнокї ва пайдарпаи
њаллї онњо;
- идоракунии таѓйиротњо дар корхона;
- коркарди стратегияи тараќќиёти корхона ва интихоби стратегияи
инноватсионї муносиб;
- тайёрии низоми чорабинињо оиди коркард ва азхудкунии
намудњои нави мањсулот (дар доираи давраи њаётии мањсулот);
- бањодињии захирањои зарурї ва љустуљўи сарчашмањои таъмини
онњо;
- таъмини назорати иљроиши вазифањои гузошташуда дар доираи
фаъолияти инноватсионї;
- ояндабинї њамчун пешбинии натиљањои тараќќиёти корхона, ки
зери мусоидати омилњои дохилию берунї сурат мегиранд;
- такмилдињии низомии тамоми корњои корхона дар асоси
истифодабарии усулњои муосир ва воситањои самараноки менељмент;
- тайёркунии сариваќтии навоварињои зарурї;
- бењтарсози сохтори ташкили идоракунии корхона мувофиќи
талаботњои таѓйирёфта;
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- муайянкунї ва комёбшавии амалии маќсадњое, ки ба манфиатњои
корхона мувофиќ буда, аз талаботњои бозори истемолкунандагон
бармеоянд.
Дар «менељменти инноватсионї» ба маънои васеъи ин истилоњ на
танњо

менељерони

навовар,

балки

соњибкорон,

ихтироъкорон,

роњбарон, мутахассисон ва иљрокунандагон низ мавќеъи амалиро
ишѓол менамоянд. Таљрибаи фаъолияти инноватсионї як ќатор
намудњои махсус ва наќшањои навоварон, роњбарон ва иљрокунандагон
коркард намудааст.
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Боби 5.Асосњои ташкилї-технологии омодасозии
истењсоли навоварињо
5.1. Тамоюли инкишофи технология ва таснифи он
5.2. Моњият, вазифањо ва даврањои омодакунии ташкилїтехнологии истењсолот
5.3. Тањлил ва ояндабинии дараљаи ташкилї-техникии
истењсолот
5.4. Реинжиринг њамчун воситаи баландбардории дараљаи
ташкилї-техникии истењсолот
5.1. Тамоюли инкишофи технология ва таснифи он
Марњилаи муосири рушди инноватсионї бо инќилоби технологї
тавсиф дода мешавад, ки бо гузариши коркарди бартаридоштаи
механикии предметњои мењнат ба истифодаи комплексии шаклњои
мураккаби њаракати материя, махсусан равандњои физикї, химиявї, ва
биологї алоќманд аст.
Технология на танњо тартиби иљроиши амалиёт, балки интихоби
предметњои мењнат, воситаи таъсиррасонї ба онњо, муљањазгардонии
истењсолот бо таљњизот, воситањои ёрирасон, олотњо, воситањои
назорат, усулњои омезиши унсурњои шахсї ва моддии истењсолотро дар
ваќт ва фазо, таркиби мењнат ва муносибати истењсолот ба воситањои
асосиро дар бар мегирад.
Бинобар ин азхудкунии технологияњои нав њамзамон њам натиља ва
њам замина барои истифодаи самараноки воситањо ва предметњои нави
мењнатї мебошад. Ин тамоюли инкишофи технологияи навро чунин
бояд шарњ дод.
Якум, сухан дар бораи гузариш аз љараёнњои бисёрамалиётии
танаффусдор (дискретї), ки танњо ба самти бештар ќисматкунии
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амалиётњо

инкишоф

меёбанд

ва

ба

раванњои

истењсолии

майдаамалиётї мерасонад.
Дуввум, коркарди механикии предмети мењнат бо амалиётњои
бетанаффус љой иваз мекунад: коркарди вибратсионї, металургияи
хокавї (порошковый), шакливазкунии даќиќи пластикї, гудозиши
даќиќ аз рўи тарњи гудохташванда, тамѓагузорї (штамповка) ва ѓайра.
Сеюм, гузариш аз тарњњои пўшидаи технологї ба коркарди пурраи
нимсохтњо (технологияи бепартов) оѓоз меёбад.
Чорум, дар технология бештар шароитњои экстрималї истифода
мешаванд: њарорат ва фишорї нињоят паст ва нињоят баланд, вакууми
чуќур, усулњои импулсї-таркишї, шуъоафкании ядерї ва ѓайрањо.
Истифодаи технологияњои плазмавї барои истењсоли мањсулоти нав,
таѓйир додани таркиб ва хусусияти онњо ва ѓайра.
Панљум, технологияи нав, одатан на танњо бо истифодаи ќувваи
барќ, њамчун ќувваи њаракатдињанда алоќаманд аст, балки барои
коркарди бевоситаи предметњои мењнат: ќуввањои баландшиддати
электрохимиявї, электрофизикї (лазерї, шуъоафканишњои электрикї,
электроимпулсї,

расишњои

электрикї)

низ

алоќаманд

аст.

Технологияњои лазерї бошад барои васлкунї, буридан, гарми додан,
мустањкамкунии деталњо, мањкам кардани сўрохињо, назорати берасиш
истифода карда мешавад.
Шашум, барои технологияњои навтарин,
хос

буда,

он

ба

гузариш

аз

мошинњои

универсалияти баланд
гуногуни

датгоњњои

њаракатдињандаи механикї дошта ба таљњизотњои универсалї ва
истифодаи ќувваи барќ ба сифати воситаи универсалї дар коркарди
масолењњо алоќаманд аст.
Њафтум, технологияњои нав аксаран хислати байнисоњавї доранд.
Масалан, њам дар металлургия ва њам дар мошинсозї шакливазкунии
пластикї, штамповкаи сахти шестернањо, тирњо, вал, ва ѓайрањо
истифода карда мешаванд.
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Технологияи нав нисбат ба дастгоњ ва мањсулот прогрессивї буда,
солњои тўлонї истифода карда мешаванд. Бинобар ин сармоягузорї ба
онњо тез худхарид карда мешавад. Таснифи технологияњо одатан ба як
чанд аломатњо асос ёфтааст.
Аз

рўи

аломати

технологияњои

илм

соњаи
ва

истифодаи

маориф,

технологияњо

информатика,

намудњои

саноат,

бахши

хизматрасонї, тандурустї, кишоварзї ва ѓайра.
Аз рўи аломати дараљаи навигарї технологияњои ба ихтироот асос
ёфта, аслї (оригиналї) барои ташкилот ва ба нау-хау асос ёфта људо
менамоянд.
Технологияњоро аз рўи динамикаи инкишоф ба афзоишёбанда,
инкишофёбанда, пойдоршуда, пиршуда људо менамоянд.
Аз рўи доираи истифодабарї намудњои технологияњои идоракунї
(асосї, ёрирасон, хизатрасон) ва технологияњои истењсолї (асосї,
ёрирасон, хизматрасон) фарќ мекунад.
Аз

рўи

аломати

таъинот

технологияњои

бунёдкунанда,

вайронкунанда, дутаъинотаро људо манамоянд.
Оиди

муносибат

ба

захирањо

технологияњои

илмѓунљоиш,

сармояѓунљоиш ва энергоѓунљоиш, технологияњои энергиясарфкунанда,
бепартов фарќ мекунанд.
Аз

рўи

дараљаи

автоматикунонї

технологияњои

дастї,

механиконидашуда, автоматиконидашуда, автоматї, бе иштироки
бевоситаи одам људо мешаванд.
Аз рўи аломати раќобатпазирї технологияњои раќобатпазир (дар
давлатњои алоњида) ва ѓайри раќобатпазир људо менамоянд.
Ба

монанди

рамзгузории

инноватсияњотехнологияњоро

низ

рамзгузорї кардан мумкин аст, ки он имконият медињад раванди
идоракунї,

бањисобгирї,

мушахасскунї

автоматї кунонида шавад.
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ва

патенткунонии

онњо

5.2. Моњият, вазифањо ва даврањои омодакунии
ташкилї-технологии истењсолот
Омодакунии ташкилї-технологии истењсолот њамчун давраи сикли
њаётии мол, омодакунии технологии истењсолот ва тайёрии ташкилии
истењсолотро дар бар мегирад.
Маќсади

омодакунии

ташкилї-технологї

ин

омодакунии

њуљљатњои технологї ва ташкилии истењсоли мањсулоти нав мебошад.
Вазифањои омодакунии ташкилї-технологии истењсолот аз инњо
иборат аст:
• тањлили технологияи мањсулоти нав;
• тањлили технологияњо, дастгоњњо ва иќтидорњои истењсолии
мављудаи корхона;
• коркарди љараёнњои технологии истењсоли мањсулоти нав,
дастгоњњои ѓайристандартии технологї ва тайёркунии онњо;
• бамеъёргирии талабот ба намудњои захирањои гуногуни моддїтехникї;
• лоињакашии ќитъањои нави истењсолї;
• бастани шартнома бо таъминкунандагони нави захирањои моддїтехникї;
• њисобгирии меъёрњои ташкили љараёнњои истењсолї;
• коркарди наќшањои фаврї-таќвимии истењсолии мањсулот;
• идоракунии фаврииомодакунии ташкилї-технологии истењсолот
ва ѓайра.
Мењнатѓунљоишии корњо аз рўи омодакунии ташкилї-технологии
истењсолот ва харољот барои гузаронидани он аз харољоти корњои
илмї-тадќикотї ва таљрибавию конструктори хеле зиёдтар аст.
Масалан, дар ИМА харољот барои омодакунии ташкилї-технологии
истењсолот 11 маротиба аз харољоти корњои илмї-тадќиќотї ва
таљрибавию конструктори зиёдтар аст.
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Тайёрии технологии истењсолот ин маљмўи равандњои ба њам
алоќаманди

илмї-техникие

мебошад,

ки

омодагии

технологии

корхонаро љињати мувофиќи наќша истењсол кардани мањсулоти ба
стандарти давлатї ва шароитњои техникии сифат мувофиќ бударо,
таъмин мекунад. Дар алоќамандї бо сертификатсияи мањсулоти
саноатї талабот ба сифати мањсулот афзоиш меёбад.
Низоми ягонаи тайёрии технологии истењсолот ин низоми
муќарранамудаи стандарти давлатии ташкил ва идоракунии тайёрии
технологии истењсолот мебошад, ки дар асоси дастовардњои илму
техника мунтазам такмил дода шуда, инкишофи тайёрии ташкилии
истењсолотро дар зинањои гуногуни идоракунї таъмин мекунад.
Маќсади асосии низоми ягонии тайёрии технологии истењсолот ин
таъмини шаротњои зарурї барои ноил шудан ба тайёрии пурраи њама
гуна истењсолот ба барориши мањсулот бо сифати додашуда дар
муњлати оптималї ва бо харљи оптималии захирањо мебошад.
Низоми ягонаи тайёрии технологии истењсолот чунин талаботњоро
ба миён мерад:
•нигариши ягонаи интихоб ва ташкили истифодаи усулњо ва
воситањои тайёрии технологии истењсолот, ки ба дастовардњои
пешќадами илм, техника ва истењсолот мувофиќат карда шуда;
•дараљаи баланди њассосияти

истењсолотро ба

такмилдињии

мунтазам ва гузариш ба истењсоли техникаи нисбатан мукаммалро
таъмин кунад;
•ташкили

оќилонаи

иљроиши

механиконидашуда

ва

автоматикунонидашудаи маљмуї корњои муњандисї-техникї;
•автоматикунонии бунёди объектњо ва воситањои истењсолї,
коркарди љараёнњои технологї ва идоракунии тайёрии технологии
истењсолот, алоќамандии он ва дигар низоми автоматикунонидашудаи
идоракунї ва зернизомњо, самаранокии баланди тайёрии технологии
истењсолот.
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Сохтори низоми ягонаи тайёрии технологии истењсолот бо маљмўи
чунин омилњо муайян карда мешавад:
1) таркиби функсионалии тайёрии технологии истењсолот;
2) дараљаи њалли вазифањои тайёрии технологии истењсолот.
Вазифањои тайёрии технологии истењсолот дар њама сатњњо њал карда
шуда, аз рўи чор функсияи зерин гурўњбандї карда мешаванд:
1) таъмини технолгияи конструксияи масолењ;
2) коркарди љараёнњои технологї;
3) лоињакашї ва сохтани воситањои муљањазгардонии технологї;
4) ташкил ва идораи тайёрии технологии истењсолот.
Асоси низоми ягонаи тайёрии технологии истењсолотро онњо
ташкил медињанд:
1.

тањлили

системавї-сохтории

сикли

тайёрии

технологии

љараёнњои

технологии

истењсолот;
2.

типикунонї

ва

стандартизатсияи

истењсол ва назорати мањсулот;
3.

стандартизатсияи љињозонидани технологї ва олотњо;

4.

агрегатиронии таљњизот аз унсурњои стандартї (блокњо).

Марњилањои низоми ягонаи тайёрии технологии истењсолотро инњо
ташкил медињанд:
• тањлили низоми тайёрии технологии истењсолот дар корхона ва
дар соња мављудбуда;
• коркарди лоињаи техникии тайёрии технологии истењсолот;
•

коркарди лоињаи кории тайёрии технологии истењсолот

(коркарди технологияњои иттилоотї, таснифгари иттиотњои техникїиќтисодї, технољараёнњо, њуљљатњо барои ташкили љойњои корї ва
ќитъањои махсусгардонидашуда, усулњои коркарди гурўњї, ташкили
њуљљатњо ва дастурамалњои вазифавї ва ѓайра).
Типї кунонидани (типизатсия) љараёнњои технологї, ин маљмўи
корњое ба њисоб мераванд, ки банизомдарорї ва тањлили ќарорњои
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имконпазири технологиро њангоми истењсоли мањсулоти њар як гурўњи
таснифотиро дар бар мегирад.
Љараёни технологии намунавї ва коркарди он бо ду роњ амалї
карда мешавад:
Якум, љараёни технологии мављудаи истењсоли мањсулоти муайян,
ки нисбатан пурра ба талаботи интихоби варианти оќилонаи намунавї
љавобгў аст, ба сифати асос ќабул карда мешавад;
Дуюм, аз нав кор карда баромада мешавад (ќисмати гузаришњо ба
љараёни дар корхона мављуд буда мувофиќ буда, ќисмати дигарион ба
корхонаи дигар вобаста аст). Мањаки интихоб ин инкишофёбандагї ва
пайдарпаии оќилона мебошад. Масалан деталњои намунавї, ки 60-65%ро ташкил медињанд, љараёнњои намунавии технологї коркард карда
мешавад. Як љараёни технологии намунавї аз 10 то 300 љараёнњои
технологии оригиналиро метавонад иваз кунад. Барои чунин љараёнњо
ба монанди, штамповка, гудозиш, сохтани деталњо бо ёрии металургияи
хулавї ва ѓайра љараёнњои намунавии технологї мењнатѓунљоишии
мањсулотро аз 3 то 5 маротиба паст мекунанд.

5.3. Тањлил ва ояндабинии дараљаи ташкилї-техникии
истењсолот
Дар сатњи корхона натиљаи фаъолияти илмї-техникї ва сиёсати
инноватсионї дар дараљаи ташкилї-техникии истењсолот

инъикос

мегардад. Дараљаи ташкили-техникии истењсолот бо самарабахш
будани сиёсати инноватсионї ва мувофиќати дараљаи технологї ва
ташкилии љараёнњо ба сатњи талаботи низоми «воридшавї» тавсиф
дода мешавад.
Агар сифати «воридшави»-и љузъњои такмилдињанда, ашёи хом,
масолењ, њуљљатњои лоињавї-конструкторї, иттилоот ва дигар љўзъњо ба
талаботи раќобатпазирї љавобгў бошанд, пас сифати «љараёни»
коркарди «воридшавї» ва «хориљшави»-и низом бояд баланд бошад.
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Масалан агар сифати «воридшавї» ба талаботи раќобатпазирї
љавобгў бошад, яъне бо 5 ва сифати «љараён» бо 3 бањо дода шавад, пас
дар «хориљшавї» њам ба 3 баробар мешавад. Сармоягузор барои
баландбардории сифати «воридшавї» харољоти зиёд карда, дар
«хориљшавї» наметавонад натиљаи дилхоњро ба даст орад, агар
технологияи ташкили љараён наметавонад «воридшави»-ро бо сифати
баланд коркард кунад. Дар њолате, ки технология ва ташкили љараён ба
талаботи раќобатпазирї љавобгў бошанду, сифати «воридшавї»,
масалан нишондињандањои сифат ва масолењѓунљоишии молњо дар
њуљљатњои

конструкторї

раќобатпазир

нестанд,

пас

сифати

«хориљшавї» низ раќобатпазир намешавад. Дар ин љо оиди зарурияти
таъмини дараљаи мутавозини сифати «воридшавї» ва «љараён» дар
низом хулосабарорї кардан мумкин аст.
Дараљаи техникии истењсолот њамчун зинаи инкишофи воситањои
истењсолот ва пешрафти технологияро тавсиф медињад. Дараљаи
ташкилии истењсолотбошад дараљаи инкишофи ташкили истењсолот,
мењнат ва идоракунї, дараљаи љараёнњои муташаккилиро нишон
медињад.
Ба омилњои ба дараљаи техникии истењсолот таъсиррасон одатан
инњоро дохил менамоянд:
1) дараљаи механизатсия ва автоматизатсияи истењсолот (таносуби
коргарони асосї ва ёрирасон, ки ба назорати автоматњо ва бо ёрии
мошин кор мекунанд ба шумораи умумии коргарони асосї ва ёрирасон
муайян карда мешавад);
2) дараљаи пешрафти љараёнњои технологї (таносуби љараёнњои
пешрафта ба шумораи умумї мувофиќи методикањои расмї);
3) синни миёнаи љараёнњои технологї;
4) синни миёнаи дастгоњњои технологї;
5) фондмусаллањии мењнати коргарони корхона (таносуби арзиши
ќисмати фаъоли фондњои асосї ба шумораи умумии коргарони
корхона).
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Ба омилњои ба дараљаи ташкилии истењсолот таъсиррасон инњо
дохил мешаванд:
1) Дараљаи махсусгардонии истењсолот (масалан, таносуби арзиши
солонаи њаљми мањсулоти махсуси соњавї ба њаљми умумии мањсулоти
дар њамин давра истењсол шуда);
2) Дараљаи коопериронииистењсолот (таносуби њаљми солонаи
мањсулоти такмилдињанда ба њаљми умумии мањсулоти дар њамин давра
истењсолшуда);
3) Зариби (коэффисенти) басти кории дастгоњи технологї;
4) Мукаммалии таќвими штатии корхона, %;
5) Вазни ќиёсии коргарони асосии истењсолї дар шумораи умумии
коргарон, %;
6) Нишондињандаи сайлонияти кадрњо дар давоми сол, %;
7) Талафи ваќти корї, %;
8) Зариби (коэффисенти) аёнияти осеббардорї (аз рўи њисоботњои
оморї);
9) Зариби (коэффисенти) мувозинатии љараёнњои истењсолї
мувофиќи иќтидорњо;
10) Зариби (коэффисенти) мунтазамии љараёнњои истењсолї;
11) Зариби (коэффисенти) паралелии љараёнњои истењсолї;
12) Зариби (коэффисенти) даќиќии љараёнњои истењсолї;
13) Зариби (коэффисенти) низоми љараёнњои истењсолї.
Идоракунии тактикии омилњои номбаршудаи дараљаи ташкилїтехникии истењсолот имконият медињад, ки захирањои баландбардории
он муайян карда шавад. Барои амалисозии идоракунии стратегии
омилњои

дараљаи

ташкилї-техникии

истењсолот

зарур

аст,

ки

таѓйирёбии онњо дар оянда пешбинї карда шавад.
Нишондињандањои

хос,

љамъбастї

ва

комплексии

дараљаи

ташкилї-техникии истењсолот барои тањлили пешравии онњо, ошкори
роњњои баландбардории дараљаи ташкилї-техникии истењсолот ва
ояндабинии стратегї истифода карда мешавад.
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Пешбинии дараљаи

ташкилї-техникии истењсолот бо

чунин

пайдарпайи амалї карда шавад:
1)

пешбинии

нишондињандањои

«воридшави»-и

низом

раќобатпазирии мањсулоти корхона дар мўњлате, ки дар стратегияи он
нишон дода шудааст (ин корро шўъбањои маркетинг ва корњои илмїтадќиќотї ва озмоишї конструкторї иљро мекунанд);
2) пешбинии нишондињандањое, ки зернизомро таъмин мекунанд;
3) пешбинии нишондињандањои хоси дараљаи ташкилї-техникии
истењсолот, ки мувофиќати «љараёни»-дараљаи ташкилї-техникии
истењсолотро ба талаботи «воридшавии» низом таъмин мекунанд.
4) бањодињии дараљаи ташкилї-техникии истењсолот аз рўи
меъёрњои пешбиншуда;
5) коркард ва мувофиќати чорабинињое, ки дар оянда имконият
медињанд баландшавии дараљаи ташкилї-техникии истењсолот то сатњи
таќозошаванда таъмин карда шавад;
6) коркард ва мувофиќати лоињањои ташкилї оид ба амалисозии
лоињањои инвеститсионї.

5.4. Реинжиниринг њамчун воситаи баландбардории
дараљаи ташкилї-техникии истењсолот
Реинжиниринг

то

андозае

њаммаънои

ибораи

«азнавмуљањазгардонии техникї», ки дар иќтисодиёти собиќ Шўравї
истифода мекарданд, ба њисоб меравад. Азбаски гузариш ба иќтисоди
бозорї зарурияти истифодаи мафњумњои байналмиллалии соњавиро
таќозо мекунад, бинобар ин онро дар шакли мављудааш истифода
мекунем. Азбаски мафњуми «реинжиниринг» ба монанди низоми
ченкунї, омор, идоракунии сифат, бехатарии экологї, бањисобгирии
бухгалтерї ва ѓайрањо дар сатњи байналмиллалї ба ќолаби майян
дароварда нашудааст, бинобар ин мафњуми муаллифии ин категорияро
дида мебароем.
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Инжиниринг

ин љараёни баландбардории дараљаи ташкилї-

техникии истењсолот, ки дараљаи раќобатпазирии љараёнро на кам аз
дараљаи раќобатпазирии воридшавии он таъмин мекунад, ки тавассути
гузаронидани

корњои

илмї-татќиќотї,

озмоишї,

лоињавї-

конструкторї, технологї ва сохтмонї амалї карда мешаванд. Корњои
инжинирингиро ташкилотњо метавонанд худашон мустаќилона ва ё бо
даъвати ширкатњои инжинирингї амалї кунанд.
Реинжиниринг ин љараёни баландбардории дараљаи ташкилїтехникии истењсолот мебошад, ки тавассути истифодаи олотњои нозук
(воситањои илмї ва техникї), инжиниринг ва ё инжиниринги насли нав
амалї карда мешаванд. Масалан, агар њамаи воситањои илмии
менељменти инноватсиониро 100 % гўем, пас айни замон ташкилотњо
на зиёда аз 10 % воситањои илмиро истифода мекунанд. Дар амалия
њалли мушкилотњои калони стратегї бе истифодаи ин олотњо
ѓайриимкон аст.
Чи

тавре,

«реинжиниринг

ки олими

амрикої

М.

Хамлер

ќайд

мекунад,

ин бознигарии фундаменталї ва азнавлоињакашии

пурраи равандњои корї барои ноилшавї ба бењбудшавии зуд дар
нишондињандањои фаъолият ба монанди арзиш, сифат, хизматрасонї ва
суръати рушд мебошад.
Ба ин нишондињандањо ѓайр аз ин, раќобатпазирї, самаранокї,
босуботї ва ояндадориро барои ташкилот, дар шароити гузариш ба
бозор муњим њисобидан мумкин аст.
Мафњуми нисбатан васеъ ва комплексї аз соњаи инкишофи
ташкилот ин ислоњоти (таљдиди) фарогирандаи њама љабњањои
фаъолияти корхона, аз љумла: техникї, иќтисодї, иљтимої, ахборї,
идоракунї ва ѓайра мебошад. Самти аввали инкишофи комплексии
ташкилот дар маљмўъ бо такмили сохтори ташкилї ва усулњои ташкили
љараёнњо ба маќсадњои асосии реинжиниринг дохил мешаванд. Ќисмати
муњими иљрои ин корњо истифодаи усулњои илмии менељментї
инноватсионї мебошад.
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Дар шароити иќтисоди бозорї корхонањои муосир дар фаъолияти
худ бештар ба принсипњое, ки Адам Смит дар асари пойдевории худ
«Некўањволии миллатњо», ки соли 1776 чоп шуда буд, истифода
мекунанд. Љараёни истењсолиро А.Смит ба фаъолиятњои алоњида
корњои оддї људо намудааст ва дар ин њолат аз коргар донишу малакаи
баланди касбї барои иљрои пурраи кор талаб карда намешавад ва
вазифањои оддиро бояд дар алоњидагї як коргар иљро намояд. Барои
коргар зарур буд, ки вай барои иљро кардани як ва ё якчанд амалиётњои
оддии махсусгардонида шуда омода бошад. Лекин ин принсипњои
пешнињод шуда дар њолати истењсолоти мањсулоти якхелаи сершумор,
ки бо ќувваи коргарони зиёди малакаи пасти касбї дошта ва таљњизоти
соддаро истифода баранда фаъол мешаванд.
Принсипњои дар замони А.Смит фаъоли буда ба талаботњои
саноати муосир љавобгў шуда наметавонанд. Якум, мањсулот дар
замони њозира асосан ба гурўњњои алоњидаи истеъмолкунандагон
нигаронидашуда

мебошад.

Дуюм,

иљрокунандагон

(истењсолкунандагон) бояд дониши мукаммал дошта бошанд ва
масъулиятро ба душ гирифта барои њалли дар асл масъалањои мушкил
равона созанд. Сеюм, бозори мањсулот дар замони њозира хеле
васеъшуда раќобат ва мубориза барои истеъмолкунанда пурзўру
шиддатнок гардидааст.
Аксари корхонањою ширкатњое, ки бо таърихи тўлонии хазинадорї
дар бозор беташаббусанд ва ба ѓояњои кўњнаи идоракунї такя
мекунанд. Њоло бошад, усулњои ташкили соњибкории муосир рафтори
нави муносиб ба бозорро талаб мекунад, ки ба таври пурра
афзалиятњои технологияи навин ва захирањои инсонї истифода шаванд.
Ин рафтор, муносибат ба фаъолияти соњибкорї њамчун асоси
инжиринги бизнес-љараён баромад мекунад. Самти муњим ва асосии
инжирингро

реинжиринг

ё

бозсозии

ширкатњои амалкунанда ташкил медињад.
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корхонањо,

ташкилотњо,

Реинжиринги бизнес-љараёнњои корхонањо дар њолате амалї
гардонида мешаванд, ки зарурияти ќабули ќарори асосноккардашуда
оиди азнавташкилкунии фаъолият ба миён меояд. Яъне дар њолате, ки
корхона масъалањои аз нав ташкил додани фаъолияти соњибкорї, иваз
намудани сохтори идоракунї, пиёда кардани лоињањои инноватсионї
ва ѓайраро ба мадди аввал мегузорад. Корхонае, ки барои дар бозор
љой ва маќоми худро нигоњ доштан мекушад бояд технологияи истењсол
ва усулњои ташкили љараёнњои кориро доимо такмил дињад. Дар ин
њолат корхона ба консалтинг мурољиат мекунад, чунки вай ба таљрибаи
гузашта, мубоњисаи ќарорњои таёр кардашудаи маъќул дониста шудаи
мутахассисон, усули ќиёсї, муќоисаи андешањо асос ёфтааст. Инчунин
фаъолияти муњандисиро низ њам чун роњи алтернативї истифода
кардан мумкин аст. Чунин рафтор барои гирифтани натиља дар
шароити риоя намудани ќоидањо ва усулњои истифодабарии воситањои
реинжиринг кафолат медињад. Вай барои назорати ба пуррагї
назоратшавии ќарорњои пешнињодшуда ва бањодињии сифати онњо
имконият медињад.
Реинжиринг

њамчун

тарзи

нави

дарки

азнавташкилкунии

љараёнњои корї барои ноил шудан ба нишондињандањои баланди
фаъолияти корхона, аз он љумла, паст кардани арзиши аслї, боло
бурдани сифати мањсулот ва хизматрасонињо баромад мекунад.
Дар заминаи ибтидоии реинжиринг дар назди корхона њалли
масъалањои интихоби маќсад, маром ва роњњои ба даст овардани
натиљаи фаъолият меистад. Аз ин лињоз мутахассисони корхона бояд
ќоидањои љорї ва ташкили фаъолияти соњибкориро, ки ба пешбурди
кор монеъа мешаванд, таљдиди назар кунанд.
Реинжиринг аз нав ташкилкунии ќатъии низоми амалкунандаро, ки
дар асоси он комилан усулњои нави иљро кардани корњо мефањмонад.
Вай дар њолатњое истифода карда мешавад, ки дигаргунињои куллї ва
болоравии якбора зиёди

(500-1000%
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ва зиёдтар) нишондињандањои

фаъолияти ширкат бо роњи иваз намудани усулњои кўњнаи идоракунї ба
усулњои навин.
Метавон се шакли ширкатњоро људо намуд, ки дар онњо
реинжиринг зарур ва ба маќсад мувофиќ мебошад:
Якум, ширкатњое, ки дар њолати муфлисшавї ќарор доранд. Ин
њолат бо сабаби нисбатан аз раќибон баланд будани нарх ва пастбудани
сифати молњо, хизматрасонињо бар меояд. Агар ин шакл ширкатњо
реинжирингро истифода набаранд онњо ногузир муфлис мешаванд.
Дуюм, ширкатњое, ки дар лањзаи њозира мушкилї надоранд, вале
ногузирии пайдоиши проблемањои мушкил њалшавандаро вобаста,
масалан бо пайдо шудани раќибони нав, таѓйироти талаботњои
мизољон, таѓйироти муњити иќтисодї ва ѓайрањо пешбинї мекунанд.
Сеюм, ширкатњое, ки дар лањзаи њозира проблемањои дар оянда
пешгўишаванда надоранд. Ба ин шакл ширкатњои пешрафта, ки сиёсати
самараноки маркетингиро пиёда месозанду аз вазъи он ќаноатманд
нестанд ва ният доранд бо ёрии реинжиринг ба нишондињандањои
бењтар соњиб шаванд.
Ба њамин тариќ, вазифањои реинжиринг бо вазифањои инноватсия,
яъне азхудкунии навоварињо барои таъмини раќобатнокии мањсулот ва
дар бозор мавќеъи худро устувор кардан мебошад. Таљрибаи
истифодабарии реинжиринги бизнес-љараён нишон медињад, ки вай на
танњо зарур аст, балки усули муњими фаъол гардонидани фаъолияти
инноватсионии ташкилоту корхонањо ба шумор меравад.
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Боби 6. Нишондињандањои фаъолияти инноватсионї ва
мавќеи ташкилот дар иќтисодиёт
6.1. Нишондињандањои фаъолияти инноватсионии
ташкилот
6.2. Маќсадњои инноватсионии ташкилот
6.3. Нерўи инноватсионии ташкилот
6.4. Муњити инноватсионї ва мавќеи ташкилот дар
иќтисодиёт
6.1. Нишондињандањои фаъолияти инноватсионии
ташкилот
Дар солҳои 80-90-уми асри XX

бо назардошти тағйиротҳои

бозорї, омори инноватсионї оғоз меёбад. Низоми нишондиҳандаҳои
оморї, ки фаъолияти инноватсионии ташкилотҳои саноатиро нишон
медиҳад

аз 10 қисм иборат мебошад. Омори инноватсионӣ, ки ба

талаботњои ягонаи байналхалқӣ асос ёфтааст аз соли 1989 шурўъ
мешавад. Коршиносони Ташкилоти ҳамкории иқтисодӣ ва рушд як
зумра дастурамалҳои методологиро омода кардаанд, ки онҳо иборат аз
тавсияномаҳо оиди санљиш ва тафсири маълумотҳои мувозинаи
пардохтҳо

барои

технологияҳо

(соли

1990);

дастурамал

барои

љамъоварии маълумотҳо дар бораи инноватсияҳои технологї ё ин ки
Дастури Осло (соли 1992);

дастур оиди истифодаи маълумотҳои

потентї ба сифати нишондиҳандаҳои илм ва техника (соли 1994);
дастурамал барои муайян кардани захираҳои кадрии илм ва техника
(соли 1994); дастурамал оиди муайян кардани захираҳои кадрии илм ва
техника, ё ин ки дастурамали Канбера якљоя бо Евростат (соли 1995).
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Нишондиҳандаҳои фаъолияти инноватсиониро аз нуқтаи
назари ба таври васеъ истифодашавандагии онҳо ва баҳодиҳии
фаъолияти инноватсионии ташкилот, рақобатпазирии инноватсионии
онро баҳодиҳанда ба гурўҳҳои зерин тақсим намудан лозим аст:
1) харољотї,
2) баъзе ваќт,
3) азнавсозї,
4) сохторї.
Нишондиҳандањои харољотї метавонанд мутлақ ва нисбї бошанд:
-харољоти нисбї ба корҳои илмї-тадқиқотї ва таљрибавїнақшакашї дар њаљми фурўши зарфияти илмии маҳсули фирмаро
нишон медиҳад;
-харољоти нисбї барои гирифтани иљозатномаҳо, потентҳо,
харидани ноу-хау;
-

харољот

барои

ба

даст

овардани

(харидани)

фирмаҳои

инноватсионї;
- ҳаљми содироти маҳсулоти инноватсионї;
- зарфияти хизматрасони пешниҳодшаванда.
Ба нишондиҳандаҳои сохторї инҳо таалуқ доранд:
- њайат ва шумораи сохторҳои тадқиқоткунанда, истеҳсолкунанда
ва дигар қисмҳои сохторҳои илмї-техникї (аз љумла таљрибавї ва
озмоишї);
- њайат ва шумораи корхонаҳои муштарак, ки машғули истифодаи
технологияи нав ва ба вуљуд овардани маҳсулоти нав мебошанд;
- шумора ва сохтори кормандони ба корҳои илмї-тадқиқотї ва
таљрибавї-лоиҳакашї машғулбуда;
- ҳайат ва шумораи бригадаҳо ва гурўҳҳои ташаббускору эљодкор.
Аксар

вақт

дар

фаъолияти

инноватсионии

ташкилот

нишондиҳандаҳое истифода мешаванд, ки харољоти нисбии онро ба
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корҳои илмї-тадқиқотї ва таљрибавї-лоиҳакаширо дар ҳаљми фурўши
он ва шумораи қисмҳои илмї-техникї ва коргаронро ифода менамоянд.
Ташкилотҳо

ва

корхонаҳое,

ки

фаъолияти

инноватсиониро

ташаккул медиҳанд одатан дар таркибашон сохторҳои пуриқтидори
илмї-тадқиқотї, конструкторї, технологї, таљрибавию озмоишї ва
истеҳсолї доранд. Аз ин рў дар фаъолияти инноватсионии ташкилоту
корхонаҳо баҳодиҳии фаъолияти инноватсионї аз ду самт иборат аст:
1)

баҳодиҳии вазъи нерўи инноватсионї;

2)

баҳодиҳии вазъи муҳити инноватсионї.

Баҳодиҳии
корхона

аз

мумайизии(эспертии)
санљидани

блоки

вазъи

истеҳсолї

нерўи

инноватсионии

(маҳсулотї),

блоки

функсионалї, блоки захиравї, блоки ташкилї ва блоки идоравї иборат
мебошад.
Баҳодиҳии мумайизии вазъи муҳити инноватсионї дар асоси
санљидани

дараљаи

инноватсионии

макромуҳит

ва

баҳодиҳии

инноватсионии микромуҳит, ё ин ки таҳлили минтақаҳои стратегии
корхона сурат мегирад.
Дар фирмаҳои инноватсионии пешқадами љаҳон нишондиҳандаи
дараљаи инноватсионї «ТАТ» хеле васеъ истифода карда мешавад. Ин
нишондиҳанда аз тарафи мутахассисони японї пешниҳод шудааст ва аз
мафҳумҳои америкої «turn-around-teme» (дар вақташ гардонидан). Дар
зери ин мафҳум вақт аз лаҳзаи дарккунии талабот ё пешниҳод ба
маҳсулоти нав то лаҳзаи ба бозор баровардан, ё ин ки истеъмоли он дар
ҳаљми калонро фаҳмидан зарур аст. Масалан дар фирмаи Matsushita
барои телевизиони ранга аҳамияти рекордии нишондиҳандаи «ТАТ»,
ки ба 4,7 моҳ баробар буд, хеле назаррас мебошад. Ин нишондиҳанда
афзалиятнокї ва рақобатнокии фирмаро дар фаъолияти инноватсионї
нишон медиҳад. Аз ин рў фирмаҳои пешқадами љаҳонро бо дараљаи
баланди илмғунљоиши маҳсулоташон, ки бо ҳиссаи зиёди харољот ба
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корҳои илмљ ва таљрибавї-конструкторї дар арзиши маҳсулоти
фурўхташуда муайян мекунанд.
6.2.Мақсадҳои инноватсионии ташкилот
Барои

ба

даст

овардани

инкишофи

мақсадноки

ташкилот

стратегияи инноватсионї кор карда баромада мешавад, ки вай амалї
сохтани идоракунии мақсадноки инноватсияро, яъне ташаккули
мақсади инноватсиониро талаб менамояд.
Ба ҳайси мақсадҳои инноватсионї

метавонад дорои чунин

талаботҳо бошанд:
а) ба вуљуд овардани маҳсулоти нави рақобатпазир;
б) омодасозии хизматрасонии навин;
в) гузаштан ба технологияи нав, шаклҳои нави захираҳо, низоми
нави идоракунї, шаклҳои нави ташкилию сохторї;
г) ғайра.
Ҳангоми тавсияҳои ҳадафҳои инноватсионї ва стратегияи он
фарқиятҳои куллї бояд ба эътибор гирифта шаванд. Якум, ҳадафҳо
ҳамчун самти рушд муайян карда мешаванд. Дуюм, онҳо ҳамчун самти
ҳаракат (самтҳои истифодаи захираҳо) аз рўи тарзи омодагию
истифодабарии захираҳо. Аммо мақсад ва стратегияи ҳадафҳои
инноватсионї бо занљираи ягонаи мантиқи алоқаманд мебошанд. Аз ин
рўй стратегия ин воситаи ба даст овардани мақсадҳо дар сатҳи баланди
идоракунї мебошад. Амалї гардонидани стратегияҳо ифодаи аниқро
ҳамчун мақсад тақозо менамояд.
Дар бисёре аз мавридҳо тавсияти хубу аниқи мақсадҳо љавобгўи
талаботҳои зерин мебошад:
- аз шакли номуайяни феъл, ки иљроиши амалро ифода менамояд
шурўъ мешавад (коркард) «беҳтар намудан», «кам кардан», «баланд
бардоштан», «расонидан» ва ғайра;
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- талаботи натиљаҳои ниҳої аз нигоҳи сифат ва шумораи ифода ва
имконияти

санљиши

миқдори

нишондиҳандаҳои

тасдиқкунанда

комёбиҳои мақсаднокро мушаххас менамояд. («кам намудани харољот»
барои нигоҳдории дастгоҳи идоракунї то 20% назар ба пешниҳоди
пештарабуда).
иљроия») ва

Ибораи

сифатї

(«харољоти

нигаҳдории

дастгоҳи

ибораи миқдориро (20% кам кардан то муњлати…)

истифода карда метавонад;
- муњлати барои расидан ба ҳадафҳои муайян «дар охири соли
равон», «дар таърихи муайянкардаи барнома», «то 28 феврали соли
равон»;
- миқдори зиёдтарини харољоти имконпазир, маҳдудият захираҳои
људошаванда («барои амалисозии барнома на камтар...... «воҳиди
пулї», «бо қувваи худи», «дар чаҳорчубаи буљаи мављуда»);
-шарт мондан, танҳо «вақте, ки» ва «чи бояд кард» муфассал баён
накарда «чаро» ва «чи тавр» ин бояд анљом дода шавад;
- ба сифати қарори идораи тасдиқгардида ва дар шакли хаттї дар
ягон ҳуљљат қайд гардида то ба шахси иљрокунанда расонида шуд.
Масалан, мақсади инноватсионї тасвияти аниқи зеринро дорад:
истеҳсоли молҳои истеъмолї дар муддати 4-моҳ аз рўи лоиҳаи
тасдиқгардида ва мутобиқи сметаи харољотро ба технологияи нави
пайвандкунї гузаронидан.
Қоидаҳои тартиботи «дарахти мақсад»:
1.

Дар ҳар сатҳ «дарахти мақсад» маљмўи зермақсадҳо барои

расидан ба ҳадафҳои олї зарур мебошад.
2.

Аз ҳам људо намудани мақсадҳо ба зермақсадҳо дар ҳар яке аз

сатҳои «дарахти мақсад» бо як нишонаи људокунї (қоидаи таснифгарї)
бурда мешавад.
3.

Ҳар як зермақсади људошаванда (ҳамчун натиљаи мобайнї)

бояд ба

фаъолияти

субъектҳои

муносибат дошта бошад.
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људогонаи

ташкилию

мустақил

4.

Вобаста аз таъмини «дарахти мақсад» талаб карда мешавад, ки

дар кадом сатҳи сохторї људо намудани мақсадҳоро ба охир расонад:
ташкилкунї, тақсимкунї, иљрокунї. «Дарахти мақсад» то сатҳе созмон
дода мешавад, ки дар онњо шахси масъули иљрокунанда ба ташкил
чорабиниҳо, барномаҳо љиҳати ба дастовардани ҳадафҳо

намудани

шурўъ менамояд, аниқ карда шудааст.
Сатҳи људокунии таркибии мақсадҳои инноватсионї барои ба
вуљуд овардани маҳсули нав аз инҳо иборат аст:
1) ташаккули ҳадафҳои мақсаднок (асосї);
2) зермақсадҳо аз рўи давраи ҳаёти силсилавии маҳсулот:
(маркетинги

стратегї,

корҳои

илмї-тадқиқотї

ва

таљрибавї-

лоиҳакашї, истеҳсол, фурўш, хизматрасонии истеъмолкунандагон);
3)

дар

ҳар

як давра

мутобиқшавии

корхона ба

раванди

инноватсионї аз нуқтаи назари ташкилу тайёр намудани захираҳо,
идоракунї, технологияҳо, сохтори ташкилї;
4) аз рўи ташкили сохтории мушкилҳо зермақсадҳои људогона бо
унсурҳои (масалан, аз рўи захираҳо, зермақсадҳо оиди захираҳои
меҳнатї,

моддї-тезникї,

иттилоотї,

молиявї)

муқаррар

карда

мешаванд.
Сатҳи аз ҳам људо намудани мақсадҳои инноватсионии гузариш ба
технологияи нав аз чунин ҳадафҳо иборат мебошад:
1) ташкилёбии мақсадҳои асосї;
2) муқаррар намудани зермақсадҳо аз рўи силсилаи ҳаётии давраи
технологияи инноватсионї (бадасторї, омодасозї (мутобиқшавї)
амалисозї).
Баҳисобгирии ҳадафу манфиатҳои «дарахти мақсад» бо ёрии
назарияи љадвалҳо гузаронида мешавад. Дар раванди олї кардани
мақсадҳои инноватсионї пеш аз ҳама ду нишондиҳанда ба ҳисоб
гирифта мешавад:
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1) зариби (коэффисиенти)

нисбии муҳим будани зермақсад (то

кадом андоза зермақсади мазкур барои мақсадҳои боло муҳим
мебошад)-В
2) зариби (коэффисиенти) манфиатнокии дутарафаи (коэффисиенти
мутлақи аҳамиятнок, яъне то чї андоза зермақсад барои мақсадҳои
асосї муҳим мебошад)-Р
Зариби (коэффисиенти) нисбии аҳамиятноки ҳар яке аз зермақсадҳо
аз тарафи тартибдиҳандагони «дарахти мақсад» бо назардошти саҳми
он танҳо барои ноилшавї ба мақсадҳои дар боло гузошташуда
муқаррар мегардад. Шарти ноилшавї

ба мақсади асосї

ин

амалишавии ҳамаи зермақсадҳо, яъне љамъи андозаи зарибњои
(коэффисиентҳои) нисбии муҳим будани онҳо мебошад.

6.3. Нерўи инноватсионии ташкилот
Ба воситаи рушди нерўи (потенсиали) инкишофи ташкилот ва
љузъҳои он, ҳамчунин тамоми унсурҳои низоми истеҳсолию хољагї
таъмин мегардад. Инкишофи ташкилот њамчун вокунїба тағийрёбии
муҳити берунї дида баромада мешавад, ва аз ин рўй хислати стратегї
дорад. Аз ҳолати нерўи инноватсионї интихоб ва амалишавии
стратегияи инноватсионї

вобаста мебошад. Аз ин рўй баҳодиҳии

ҳолати нерўи инноватсионї амалиёти заруриро тақозо менамояд.
Нерўи инноватсионии ташкилот ҳамчун меъёри омодагии иљрои
вазифаҳои инноватсионии гузошташуда, яъе омодагиҳо барои иљроиши
барномаҳои ислоҳоти инноватсионї ё ин, ки лоиҳаҳои инноватсионї
ва љорисозии инноватсия шарҳ дода мешавад.
Муҳити дохилии ташкилот аз унсурҳое

иборат мебошад, ки

низоми истеҳсолию хазинадориҳоро дар бар мегирад ва ин унсурҳо ба
қисматҳои зерин тақсим мешаванд:
- қисмати маҳсулоти (лоиҳавї)-ин самти фаъолияти ташкилот ва
натиљаҳои он дар шакли маҳсулот ва хизматрасонї (лоиҳа ва барнома);
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- қисмати функсионалии (иттиҳоди вазифаҳои истеҳсолот ва
равандҳои

корї)

ҳамчун

танзимгари

шаклгирии

захираҳо

ва

идоракунии маҳсулотї ва хизматрасонї дар раванди фаъолияти
меҳнатии кормандони ташкилот дар тамоми давраи истеҳсоли
маҳсулот;
-қисмати захираҳо ҳамчун маљмўи захираҳои моддї-техникї,
меҳнатї, иттилоотї, молиявї ва дигар захираҳои корхона;
-қисмати ташкилї дар шакли ташкили сохторї, равандҳои
технологї аз рўи ҳамаи вазифаҳо ва лоиҳаҳо, маданияти ташкилї;
- қисмати идоракунї њамчун дастурамали умумии ташкилот,
низоми идоракунї ва услуби идоракунї.
Тарҳи баҳодиҳии нерўи инноватсионии ташкилот ҳангоми таҳлили
фаъоли муҳити дохилї чунин аст:
-

таърифи низоми намунавии меъёри

ҳолати имконпазири

инноватсионии ташкилот (муҳити дохилї), яъне ба таври возеҳ
талаботи сифатї ва миқдорї, ҳолати нерўи ҳамаи қисматҳо, таркиби
қисмҳо

ва

ҳаљмҳое,

ки комёбии мақсадноки инноватсионї ва

зермақсадҳои онро таъмин менамояд. (аз рўи «дарахти мақсад»);
- ҳолати ҳақиқии имконпазири инноватсиониро аз рўи ҳамаи
қисматҳо, таркибҳо ва андозҳо муқаррар менамоянд;
- таҳлили меъёрї ва аҳамияти амалии имконпазирии ташкилот
мувофиқа мегардад;
-тарафҳои қудратманд (бо захира ё бо намунаи меъёрї мувофиқ) ва
камқувват (аҳамиятнок ё ба намунаи меъёрї

номувофиқ) фарқ

кунонида мешаванд;
- номгўи намунавии корҳо оиди азнавсозии инноватсионии
ташкилот тартиб дода мешавад (пурзўр намудан тарафҳои қудратманд).
Маҳдудияти мўњлат, набудани мутахассисоне, ки қобилияти
гузаронидани таҳлил мунтазам доранд, набудан ё дастнорас будани
ахбор дар бораи ташкилот (махсусан ҳангоми таҳлили имконпазири
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инноватсионии рақибон) водор менамояд, ки аз равишҳои ташхисї ба
баҳодиҳии нерўи инноватсионии ташкилот истифода намоем.
Тарзи ташхиси дар раванди таҳлил ва ташхиси ҳолати ташкилот аз
рўи маҳдудият ва дастрас будан ҳам барои таҳлилгарони дохилї ва
берунї ба амал бароварда мешавад.
Шароитҳои ҳатмии босифат гузаронидани ташхису таҳлили нерўи
инноватсионии ташкилот инҳоянд:
-бояд мураттаб кардани дониш ва умуман тартиби ташхиси мавзўи
тадқиқотї истифода бурда шавад;
- бояд алоқамандии андозаи ташхис бо дигар сохторҳои муҳимро
бидонем, то ки аз рўи ҳолати ягона намуди андозаи ташхис баҳодиҳии
ҳолати тамоми сохтор ё ягон қисми онро анљом диҳем;
- иттилоот оиди аҳамияти коркарди андозаҳои ташхис бояд саҳеҳ
бошад, чунки ҳангоми маҳдудсозии андозаҳо хавфи аз даст додан бо
сабаби нодуруст муайян намудани ташхиси ҳолати сохтор ба амал
меояд.
Гузаронидани ташхису таҳлили нерўи инноватсионї малакаҳои
муайян ва асосњои иттилоотиро талаб менамояд. Бинобар ин масъалаи
муайян сохтани тарҳи ташхиси таҳлилї ва баҳодиҳии имконпазири
инноватсионии ташкилот ба миён меояд. Тарҳи ташхиси таҳлилї чунин
аст:
-љорикунии феҳристї таъсиррасонии идоракунї;
- љорикунии феҳриси ҳолати муҳити берунї дар омор;
- љорї намудани феҳристї андозаи ташхис, ки нишондиҳандаи
таъсири беруна ба ташкилот аст;
- љорисозии феҳристї сохторї, ки нишондиҳандаи ҳолати дохилии
ташкилот мебошад;
- муайян намудани алоқамандии дутарафаи сохторї ва андозаи
ташхисии ташкилот;
- мониторинги ташхис ва коркарди маълумотҳои оморї;
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- баҳодиҳии сохторї;
- баҳодиҳии ҳолати људогонаи хусусиятҳо ва муайян намудани
баҳодиҳии интералии нерўи ташкилот.
Барои

ҳалли

вазифаҳои

таҳлилї

бо

истифодаи

баҳодиҳии

имконпазири инноватсионї саволнома ва пурсишномаҳои дараљаҳои
гуногун тартиб дода мешаванд.
6.4. Муҳити инноватсионї ва мавқеи ташкилот дар иќтисодиёт
Дар иќтисодиёт иќлими инноватсионї ҳолати муҳити берунии
ташкилотро муайян намуда ба пиёда кардани мақсадҳои инноватсионї
мусоидат ё мухолифат мекунад. Вай ба воситаи таъсиррасонї ба нерўи
инноватсионў зоҳир мешавад.
Дар макромуҳити ташкилотњои алоњида чор соҳаи асосии стратегї
људо карда мешавад:
1) иљтимої;
2) технологї;
3) иқтисодї;
4) сиёсї.
Таъсири онҳо ба макромуҳити ташкилот ва нерўи инноватсионии
он аз рўи натиљаи таҳлили соҳаи иљтимої, технологї, иқтисодї

ва

сиёсї муқаррар карда мешавад.
Микромуҳити ташкилот ҳамчун маљмўи минтақаи стратегии
наздики атроф чун таркиби субъектҳои мустақилан ба он якљоя
амалкунанда ва таъсиррасонанда ба ҳолати нерўи инноватсионї дида
баромада мешавад. Ҳамчун мавзўи таҳлил соҳаи макромуҳити беруна
баромад мекунад. Муайян намудани макромуҳити инноватсионї
мазмуни таҳлилиро мефаҳмонад.
Дар мавридҳои зарурї метавон мавзўи таҳлилро аз ҳисоби
нуқтаҳои дигари моддї-ҳудудї ва соҳавї дарёфт намуд. Маълум аст,
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ки ҳолати доираи микромуҳити ба минтақаи муҳити хурд ва якљоя бо
он ба муҳити дарунии ташкилот таъсир мерасонад.
Ба сифати иҳотаи дур ба таври ғайримустақим гирду атрофи
макромуҳити берунї на ҳамеша мустақиман ба тавонмандии ташкилот
таъсир мерасонад. Ин таъсиррасонї тез-тез аз тариқи микромуҳити
беруна дода мешавад, ки мустақиман ба тавонмандии ташкилот таъсир
мерасонад. Муҳити беруна ҳамчун фарогири наздики фирмаҳо ва
таъсиргузории мустақими он, яъне микромуҳит маљмўи стратегияи
минтақаро ташкил менамояд.
Баҳодиҳии қисми таркибї ва андозаи муҳити берунї аз тарафи
коршиносон мутобиқи љадвали 5-бала чунин баҳогузорї мешавад:

маъқул

5-ҳолати таркибии мазкури муҳити берунии он қадар аъло ва
мебошад,

ки

имкони

инноватсионии мављударо

пурра

истифода

бурдани

нерўи

нишон медиҳад. Ин ҳолат ҳамчун

имконияти хубе барои корхона баҳо дода мешавад;


4–ҳолати қисми таркибиаш бовариноки хуб буда, як қатор

имкониятро барои истифодаи нерўи инноватсионї фароҳам меоварад;


3- ҳолати қисми таркибиаш боварибахш

набуда ва ҳоло

таҳдид нест, вале мушоҳидаи инкишофи он талаб карда мешавад;


2-ҳолати қисми таркибии

мазкур хатарнок ва бояд ҳамчун

хафноку таҳдидкунанда баррасї гардад.
Мавқеи стратегии инноватсионї ҳангоми баррасии якљоягии
муҳити дохилию беруна дида баромада мешавад, яъне ҳамчун тавоноии
инноватсионї

ва

муҳити

инноватсионї.

Баҳодиҳии

мавқеи

инноватсионї тавасути қолабҳои гуногун сурат мегирад. Усули SWOT
ҳамчун таҳлил, ташхиси фаврї, таҳлили муҳити ташкилот хело васеъ
истифода мешавад.
SWOT-чунин ташреҳ карда мешавад:
Strength- (қувва), Weakness-(сустї), Opportunity-(имконият), Threat(хатар).
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Дарки имконияти вазъ аз рўи қолаби SWOT ба амал бароварда
мешавад. Вай ба воситаи ду самти уфуќї (вектор): ҳолати берунии
муҳит (меҳвари уфуқї) ва тавонмандии ташкилот (самти амудї) сохта
мешавад. Ҳар як самти уфуќї (вектор) ба ду қисм тақсим мешавад
имконот ва хатарҳо, ки аз ҳолати муҳити берунї

(сатҳи вазъ);

бармеоянд; қувва ва нотавонии нерўи ташкилот.
Барои таҳлили мавқеи инноватсионии ташкилї шароити гурўњњои
зерин ташкил меёбанд:
І.

Майдони

инноватсионии

SO–«қувва-имконият»
корхона

ҳангоми

ба

барои
даст

баҳодиҳии

овардани

мавқеи

мақсадҳои

инноватсионї сохтани маҳсулоти нав ё гузаштан ба технологияи нав ин
яке аз шароитҳои мусоид мебошад. Зарурияти иваз намудан ё ягон
чизро омода сохтан лозим набуда бояд бо оянда машғул шуд.
ІІ.

Майдони

SТ-«қувва-таҳдидҳо».

Омилҳои

шароити

инноватсионие, ки тарафҳои пурқуввату тавонмандии инноватсияро
маҳдуд менамояд ба қайд гиранд.
ІІІ. Майдони WT– «сустї-таҳдид» ин бадтарин якљоякунї барои
фирма мебошад. Аз ҳама муҳим диққатро ба он љалб намудан аст ва
паст намудани таҳдид танҳо бо роҳи дигаргунсозии қатъии ҳолати
ташкилот сурат мегирад.
ІV. Майдони WО– «сустї-имконият». Дар ин ҳолат ба роҳбарият
муҳити беруна мушкилиеро ба вуљуд намеорад, бинобар ин чораҳои
пештар андешидашударо оиди пурқувват намудани тавонмандсозии
инноватсионии ташкилот бояд иљро гарданд.
Ҳисобу

таҳлили

мавқеи

инноватсионї

имкон

медиҳад,

ки

асоснокии стратегии ташкилот (ё лоиҳаи инноватсионї оиди баланд
бардоштани рақобатпазирии ташкилот) баланд бардошта шавад.
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Боби 7. Муњити соњибкорї ва менељменти инноватсионї
7.1. Асосњои ташаккули муњити соњибкорї ва рушди
инноватсионї
7.2. Шартњои ташаккул ва рушди соњибкорї
7.3. Рушди соњибкорї њамчун омили баланд бардоштани
сатњи зиндагонии ањолї
7.4. Асосњои фаъолгардонии инноватсионии корхонањо
7.5. Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионии
корхонањои хурд
7.1. Асосњои ташаккули муњити соњибкорї ва рушди
инноватсионї
Дар дањ соли охир соњибкории таљрибавї аз њолати ќариб батнї ба
соњаи мустаќил ва баѓоят афзояндаи иќтисодиёт табдил ёфт. Тањлили
рафти барќароршавї ва рушди соњибкорї нишон медињад, ки ба
самаранокии

он

дар

шароити

нигањдории

ѓайримуќарарии

(неэлактикии) талабот ва пешнињодот, мављуд набудани муњити
раќобатї, наќши пасти институтњои бозаргонї дар љавозишгаронї
танзим ва љорї намудани сиёсати зиддиинњисорї ноил гардидаанд.
Тадќиќоти асосњои институтсионии муњити соњибкорї имкон медињад,
ќазияњои иљтимої-иќтисодї, ки дар натиљаи дигаргунсозињои иќтисодї
дар мамлакат ба вуќўъ меоянд, ифода карда шаванд.
Масъалањои ташаккули муњити соњибкорї ва рушди иљтимоїиќтисодии соњибкорї дар чор љанба метавонанд њаллу фасл карда
шаванд:
якум, омўхтани манфиатњои соњибкорони миёна ва хурд;
дуюм, омўхтани манфиатњои соњибкории калон, яъне ширкатњо ва
корхонањои калон;
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сеюм, тадќиќи манфиатњои корхонањои инњисорї ва таъсири онњо
ба равандњои барќароршавї ва рушди муњити соњибкорї;
чорум-

тадќиќи

манфиатњои

шарики

давлатию

хусусї

ва

истифодаи самараноки фармоиши давлатї ба корхонањои хурду миёна.
Ин љанбањо бо тањлили рушди иљтимої-иќтисодии соњибкорї,
инчунин бо афзояндагї алоќаманд, бо њаракатнокї ва ба шароитњои
нави иќтисодї мутобиќшавии будани сохторњои соњибкориро муайян
мекунанд, ба роњњои њалли масъалањои ташаккули муњити соњибкорї
ишора менамоянд.
Бояд ќайд намуд, ки муњити соњибкорї ин як низоми муайяни
ягона

ва

яклухти

ба

таркиби

шароитњои

рушди

соњибкорї

мутобиќаткунанда мебошад.
Бо маќсади ба амал овардани шароитњои рушди бофурсати
иљтимої-иќтисодии барои афзоиши даромадњои воќеї ва бењтар
намудани

сифати

зиндагии

мардум

зарур

мебошад.

Маљлиси

намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон (Ќарори №666 аз
19 июни соли 2002) Њуљљати Стратегияи паст кардани сатњи
камбизоатиро тасдиќ намуд. Тибќи њуљљати Стратегияи паст кардани
сатњи камбизоатї васеъшавї ва рушди фаъолияти бахши хусусї њамчун
яке аз афзалиятњо дар соњаи мубориза алайњи камбизоати људо карда
шудааст.

Ба амал баровардани масъалаи мазкур ташаккули муњити

самараноки соњибкорїро дар назар дорад, ки инњоро дар бар мегирад:
а) таъмини заминаи меъёрї-њуќуќиро нисбат ба сохторњои
соњибкорї, истифодаи ќулайи захирањо;
б) пурзўр намудани раќобат тавассути хусусигардонии корхонањои
соњањои иќтисодиёт;
в) рушди бозорњои молиявї ва ба соњибкорї пешнињод намудани
ќарзњо;
г) рушди механизмњои танзими самараноки бозори мењнат;
д) таъмини дастгирии давлатии соњибкорї.
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Бо маќсади баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї Президенти
Љумњурии Тољикистон соли 2005 барои тањияи барномаи дарозмўњлати
иљтимоию иќтисодї-Стартегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон
барои давраи то соли 2015 ташаббус зоњир намуд ва бо дарназардошти
он Сратегияи миёнамўњлати паст кардани сатњи камбизоатї барои
солњои 2007-2009 ва 2010-2012 дар Љумњурии Тољикистон тањия гардида
татбиќ шудаанд. Њуљљати Стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї
дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2007-2009
татбиќи

ислоњоти

институтсионалї

ва

иќтисодии

ва 2010-2012
мушаххасро

дарбаргирифта, барои дар кишвар ноил шудан ба рушди устувори
иќтисодї, афзоиши њаљм ва сифати хизматрасонињои иљтимої, паст
намудани сатњи камбизоатии ањолї нигаронида шуда буданд.
Њоло дар доираи Стратегияи миёнамуњлати баланд бардоштани
некуањволии одамон дар Тољикистон барои солњои 2013-2015 табиќ
мешавад.
Тољикистон њануз дар аввали соли 1991 дар байни мамлакатњои
Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ) раванди хусусигардонии
корхонањои хурд ва миёнаро огоз намуда, яке аз аввалин љойњоро
ишгол мекард. Аммо ба рушди соњибкории хусусї муќобилистињои
шањрвандони ибтидои солњои 90-ум зарари калон расонд, ва танњо
баъди аз тарафи Њукумат ва Мухолифини мутањидаи тољик моњи июни
соли 1997 ба имзо расидани ќарордоди сулњ, рушди воќеии иќтисодї ва
ташаккули соњибкории хусусї оѓоз гардид.
Аз рўзи ба даст овардани мустаќилият, аз тарафи Њукумати
Љумњурии Тољикистон як ќатор ќонуну ќарорњо оид ба рушди
соњибкорї ќабул карда шуданд. Чунончї, моњи декабри соли 1991
Ќонун «Дар бораи љамъиятњои сањњомї», марти соли 1992 – «Дар бораи
инвеститсияњои хориљї», июни соли 1993 – «Дар бораи корхонањо»,
декабри соли 1996 – «Дар бораи моликият дар Љумњурии Тољикистон»,
майи соли 1997 – «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатї»
ќабул карда шуда буданд. Соли 1998 Ќарори Њукумати Љумњурии
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Тољикистон «Дар бораи тадбирњо оид ба пурзўр намудани дастгирии
давлатии соњибкории хурд дар Љумњурии Тољикистон ва «Барномаи
давлатии

дастгирї

ва

рушди

соњибкории хурд дар

Љумњурии

Тољикистон» ќабул карда шуда буданд.
Бо маќсади дастгирии амалии тиљорати хурд ва миёна 14 августи
соли 1997 Агентии оид ба рушд ва дастгирии соњибкорї дар назди
Њукумати Љумњурии Тољикистон таъсис дода шуд, ки соли 2001 ба
Агентии оид ба сиёсати зиддиинњисорї ва дастгирии соњибкорї дар
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон табдил дода шуд. Агентии оид
ба сиёсати зиддинњисорї ва дастгирии соњибкорї дар назди Њукумати
Љумњурии Тољикистон сиёсати давлатии дастгирии соњибкориро дар
мамлакат ба амал мебаровард. Њоло ин вазифањои Агентии оид ба
сиёсати зиддинњисорї ва дастгирии соњибкорї ба дўши Вазорати рушди
иќтисод

ва

савдои

Љумњурии

Тољикистон,

Кумитаи

давлатии

сармоягузорї ва идораи амволи давлатии Љумњурии Тољикистон
вогузор шудааст.
Дар маљмўъ соли 2004 миќдори хољагињои дењконии (фермерии) аз
ќайдгузашта ба 16433 воњид расида бошад, пас дар аввали соли 2006
миќдори хољагињои дењќонї (фермерї) то ба 23101 воњид афзудааст.
Миќдори хољагињои дењќонї (фермерї) дар аввали соли 2011 ба 32000
расид.
Дар сохтори соњибкорї фаъолияти мустаќилонаи шахси воќеї, ки
аз тарафи ў бидуни ташкили шахси њуќуќї ба амал бароварда мешавад,
мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Тањлил нишон медињад, ки соли 2003
миќдори шањрвандони ба фаъолияти соњибкорї дар заминаи патентњо
бидуни ташкили шахсони њуќуќї машѓулбуда ба 99,3 њаз. нафар расид,
аз он љумла дар хизматрасонии маишї – 9,5 њаз., тиљорат ва хўроки
умумї – 58,7 њаз., ва дигар намудњои фаъолият машѓулбудагон -0,05 њаз.
нафарро ташкил мекард.
Тањлили нишондињандагони асосии фаъолияти корхонањои ба
соњибкорї машѓулбуда ва дараљаи шахси њуќуќи дошта
124
https://bikhon.tj/

нишон

медињад, ки миќдори умумии онњо дар ибтидои соли 2004-ум

1322

ададро ташкил мекард, ки дар онњо 16,2 њаз. нафар одамон

кор

мекарданд. Дар ибтидои соли 2006 миќдори корхонањое, ки ба
фаоълияти соњибкорї машѓул буданд, ба 1699 адад расид. Миќдори
зиёди

корхонањои хурд (35,3%) ба соњаи савдо ва хўроки умумї,

таъминот ва фурўш

(18,0%) ба саноат (12,8%), ба сохтмон ва

ташкилотњои лоињакашї, (15,5%), ба хољагии манзилию камуналї ва
дигар намудњои ѓайриистењсолии хизматрасонии маишии ањолї рост
меояд.
Сатњи то ба имрўз бадастовардашудаи рушди соњибкории хурд
барои њарчи зудтар омода сохтани љойњои нави корї кифоя нест.
Тањлил нишон медињад, ки бисёр њолатњои манфї дар ташкили
фаъолияти соњибкорї ба набудани фондњои махсуси барои бунёди
корхонањои шахсї, ќарздињанда ва ба муштариёни худї барои ба даст
овардани захирањои ќарзї кўмакрасонанда алоќаманданд.
Ташаккули муњити соњибкорї имкон медињад, ки раќобати озоди
бозорї ба миён ояд, шароит барои шуѓли ањолии бекор,

аз љумла

тавассути шуѓли худї ва суботи воридоти андоз таъмин карда шавад.
Њоло мањдуд будани бозори дохилї ва нокифоягии сармоягузорињо
наќши чунин шаклњои соњибкориро ба монанди соњибкории инфиродї,
соњибкории хурду миёна баланд мегардонад. Тањлил нишон медињад, ки
ба њисоби миёна ба њар 1000 нафар ањолии Тољикистон як корхонаи
тиљоратии хурд рост меояд, њол он ки ин нишондињандањо дар Россия
ва 6 кишварњои Иттињоди Аврупо на камтар аз 30-то чунин корхонањо
рост меоянд. Дар сохтори соњавии тиљорати хурду миёна ва соњибкории
инфиродї фаъолияти тиљоратї бештар ба мушоњида мерасад (то 60%,
ки сармоягузорињои калонро таќозо наменамояд).
Дар солњои охир сохтори соњавии соњибкории хурд амалан таѓйир
намеёбад. Тањлил нишон медињад, ки дар ибтидои соли 2003 чунин
соњаи

фаъолият

њамчун

савдо,

хўроки

умумї

(35,8%

тамоми

корхонањоро ташкил намуд) нисбат ба дигарон бештар љолибтар боќї
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мемонанд. Аксар субъектњои соњибкории хурд дар амал фаъолияти
худро ќатъ намуданд. Чунончї, дар охири соли 2005 дар љумњурї танњо
1669 корхонањои тиљорати хурд (бе хољагињои дењконї (фермерї) дар
бораи фаъолияташон њисобот пешнињод кардаанд. Боќимондагон ба
нигоњдории миќёсњои соњибкориашон аз њисоби кам кардани миќдори
њайати кориашон ва музди кор гузаштанд. Як ќисми субъектњои
соњибкории хурд ба асосњои патентї ё љавозї (литсензионї) гузашт. Аз
соли 1977 то соли 2002 миќдори оид ба намудњои мухталифи фаъолият
патенгирифтагон ба 28,8% афзуда, ба 89,3 њаз. нафар расид. Аз ин
миќдор наздики 80%-и њамаи соњибкорон дар соњањои савдо ва хўроки
умумї, 5,4% - дар саноат, 7,6% - дар наќлиёт, 7,4% - дар хизматрасонии
майиши ањолї машѓуланд. Бештар аз нисори њамаи дар бозор
савдокунандагон – занњо – соњибкоранд, ки њиссаашон 23,4 њаз. нафар
ва ё 56,4%-ро ташкил медињад.
Њамин тавр, тањлилњо нишон медињанд, ки, монеъањои асосии
пешгирандаи рушди соњибкорї ињоянд:
- мављудияти масъалањои ташкилии аксуламали соњибкории хурду
миёна бо бозор ва сохторњои давлатї;
- рушди нокофии зерсохтори бозори соњибкорї, номукаммалии
низоми андозбандї ва наќши њавасмандкунандагии он барои васеъ
намудани истењсолот;
- тараќќиї наёфтан ва номукаммалии механизмњои молиявї – ќарзї,
заминаи бонкї ва суѓуртаи таваккалњои соњибкории хурд;
- мављуд набудани механизмњои худмаблаѓтаъминкунї (иттифоќњои
ќарзї, љамъиятњои якдигарсуѓуртакунї ва ѓайра);
- нарасидани воситањои молиявї ва кўтоњдастии субъектњои
соњибкории

хурд нисбат

ба

иќтидорњои

истењсолї

ва

дороии

корхонањои сохторашон таѓйирёбанда;
- мављуд набудани њифзи умедбахши иљтимої ва бехатарии
соњибкорон;
- номукаммалии заминаи меъёрї њуќуќї;
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- мављудияти монеањои сершумори маъмурї дар сари роњи рушди
соњибкорї;
- мављуд набудани бозорњои раќобатї ва механизмњои бозаргонї
дар иќтисодиёт, шаффофияти баробарии низом, бологирифтани
сохторњои инњисорї дар бозор;
- сатњи пасти касбият ва таљрибаи ками соњибкорон дар ташкили
фаъолияти самараноки соњибкорї;
- мушкилоти бањодињї ба иттилоот ва барќароркунии алоќањо бо
њарифони хориљї.
Таќвиядињии низоми андозбандї дар љумњурї бо омилњои
объективии таъмини суръати рушди иќтисодї муайян карда мешавад ва
маънои бунёди низоми оќилонаи андозбандиро дорад. Низоми
оќилонаи андозбандї ба равандњои воќеии иљтимої-иќтисодии дар
њамин марњилаи рушди соњибкорї баамалоянда комилан мувофиќ
мебошад.
Сиёсати молиявии љумњуриро ањамиятнокии љамъоварии маблаѓи
кофии воридоти андозї, ки њукумат тавонад барои дар ќисмњои
зерсохторњои иљтимої, моддї ва мурофиавї сарф намояд. Аммо
њангоми љамъоварии андозњо давлат, бояд ба андозсупорандагон барои
пардохти њаљми муќарраршудаи андозњо кафолат дињад, то ки
ќобилияти иќтисодиёт оид ба бунёди боигарињо ва тараќќїёфтан коњиш
наёбад,. Андозњо низ бояд аз табаќањои њарчї васеътари ањолї
љамъоварда шаванд. Дар Кодекси навќабулшудаи андози Љумњурии
Тољикистон (17 сентябри соли 2012, № 901), андозњои умумидавлатї
(андоз аз даромад; андоз аз фоида; андоз аз арзиши иловашуда;
аксизњо; андози иљтимої; андозњо барои захирањои табиї; андоз аз
истифодабарандагони роњњои автомобилгард; андоз аз фурўши нахи
пахта ва аллюминийи аввалия) ва андозњои мањаллї (андоз аз
воситањои наќлиёт; андоз аз амволи ѓайриманќул). Дар фасли XVII
Кодекси мазкур низомњои имтиёзноки андозбандї муќаррар шудаанд,
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ки барои сармоягузорї ба соњањои афзалиятноки иќтисодиёт додани
имтиёзњои андозии иловагиро пешбинї менамоянд.
Нишондињандаи љамъбастии наќши андозњоро дар њаёти љомеа
тавсифкунанда ин нишондињандаи бори вазнинии андозї (вазни хосаи
маблаѓи воридоти андозї дар маљмуи мањсули умумї) мебошад. Тибќи
раќамњои тадќиќот, боло рафтани сатњи вазнинии (бори) андозї дар
муддати кўтоњ барои буља метавонад самаранок бошад, аммо дар
давраи дарозмуддат афзоиши бори андозї њатман ба афзоиши
иќтисодиёт монеа мерасонад. Экспертњо андозситониро, ки ба 40-50%
даромади бадаст омада мутобиќат мекунад, сатњи вазнинии бори
андозї номидаанд. Илова бар ин, њатто дар шакли андозњо ситонидани
30%-и даромадњо барои соњибкорони Тољикистон бори гарон њисоб
меёбад. Барои онњое, ки имконияти бо шартњои ќобили ќабул ба даст
овардани ќарзи бонкњо душвор аст, мушкилоти вобаста ба фурўши
мањсулоти баровардашуда, бо наќлиёт кашонидани ашё ва масолењот,
заминаи кўтоњшудаи техникии истењсолот, дахолат намудани хадамоти
давлатї ба фаъолияти хољагидорї мављуданд. Тибќи аќидаи аксар
соњибкорон, дар њолати мављудияти чунин сатњи андозбандї рушди
соњибкории ошкоро ѓайриимкон аст.
Сарборињои калони андозї дар давраи барќароршавї ва рушди
фаъолияти соњибкорї, мављуд набудани нишонањои равшан ва
устувори имкониятњои банаќшагирии фаъолияти истењсолї – тиљорати
субъектњои бозорро мањдуд месозанд. Таљрибаи андозбандї нишон
медињад, ки

паст намудани меъёрњои андозбандї ба баландшавии

фаъолияти соњибкорї мусиодат хоњад намуд ва ба

фаъолгардонии

фаъолияти сармоягузорињо инноватсионї таъсири худро мерасонад.
Њоло бо роњи њавасманд намудани соњибкорон ва андозбандии пурраи
фаъолияти онњо ислоњот дар бахши андоз вобаста ба њарчи содда
намудани низоми андозбандї идома дорад.
Зиёда аз 70% ањолии љумњурї дар дењот зиндагї мекунанд ва имрўз
миќдори хољагињои дењконї (фермерї) дар љумњурї бештар аз 33 њазор
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адад расидааст. Тањлил нишон медињад, ки ба рушди хољагињои
дењконї (фермерї) мањз номукаммалии низоми андоз халал мерасонад.
Расман, дар хољагии ќишлоќ 7 намуди андозњо мављуд буд: андоз аз
фурўши пахта; андоз аз соњибкории хурд (ё андози соддакардашуда);
андоз аз замин; андоз аз даромад; андоз ба фонди њифзи иљтимої;
пардохти фонди роњ ва андоз аз арзиши иловашуда. Дар Кодекси андоз,
ки аз соли 2013оиди молистењсолкунандагони кишоварзї љорї шуда,
амалї намудани намуди андози ягона ва ихтисори андозњои мањаллї
пешбинї шудааст.
Низоми соддакардашудаи андозбандї барои истењсолкунандагони
мањсулоти кишоварзї барои низоми махсус андозбандии субъектњои
соњибкории хурде мебошад, ки истењсоли мањсулоти кишоварзиро бе
коркарди минбаъда амалї менамоянд. Андози ягона аз љониби
хољагињои дењќонї (фермерї) ва дигар истењсолкунандагони мањсулоти
кишоварзие истифода карда мешавад, ки барои онњо замин воситаи
асосии фаъолияти соњибкорї мебошад.
Барои рушди соњибкорї ќадамњо дар либераликунонии низоми
нархгузории дохилї, ки соли 1996 гузошта шуда буданд, ањамияти
муњим доранд. Њукумат ба ўњда гирифтааст то

раванди савдоро

либералї намояд, ки ин имкон медињад нархњои дохилї ба нархњои
љањонии арзиши самараноки захирањои моддї – техникї ва мањсулоти
истењсолшавандаро баробар карда шаванд.
Соли 1998 тарифи ягонаи 5%-а барои тамоми намудњои воридот,
бидуни алюминий, барќ ва газ, љорї карда шуд. Гузашта аз ин, дар
тиљорат бисёр монеањои дигари бо тариф алоќаманднабуда мављуданд.
Соли 1999 дар натиљаи ворид шудани Тољикистон ба иттињоди гумрукї
(Руссия, Ќазоќистон, Ќиргизистон ва Белоруссия) тарифи ягона байни
мамлакатњои мазкури Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз 5% то ба 8%
баланд бардошта шуд.
Тољикистон низоми нисбатан озоди тиљоратиро дорост ва
мањдудиятњои тиљоратї дар ин љо нисбат ба мамолики дигар
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камтаранд. Корњои зарурї оид ба бунёди раванди озоди тиљоратї ба
љо оварда шуда истодаанд, Тољикистон 159-умин узви хонаводаи
Созмони љањонии тиљорат шуд, ки вай 29-ми майи соли 2001 дархости
узвият ба ин созмони бонуфузи љањонї карда буд. Соли 2012 (10-ми
декабр) созишномаи узвияти Тољикистон дар Созмони љањонии тиљорат
(WTO) ба имзо расид.
Аммо, муваффаќиятњо дар рушди сохтори озод, ки ба баробар
намудани нархњои дохилї бо љањонї асос ёфтаанд, аз тарафи арзиши
баланди хариду фурўши тиљоратї дар мавриди наќли молњо аз сарњад,
боздошта мешаванд. Дар њар тиљорат монеањои сершумори расмї ва
ѓайрирасмии бо тариф алоќаманднабуда мављуданд. Узвият дар
созмони љањонии тиљорат ба иљрои як низоми возењу шаффоф, ки тибќи
меъёрњои

байналмиллалї

асос

ёфтааст,

равона

буда

барои

сармоягузории хориљї ба иќтисодиёти миллї мусоидат менамояд.
Дар рушди зерсохтори соњибкорї наќши муњимро биржањо
мебозанд. Расман дар ќаламрави љумњурї биржањо аз ибтидои солњои
90-ум ба кор оѓоз карданд. Давраи амали фаъол ваќте ки бо њамзамон
кам кардани идорањои брокерї миќдори биржањо афзояд њисоб меёбад.
Чунончї, дар тўли солњои 1995-2000 миќдори идорањои брокерї аз 19 то
ба 194 адад расонида шуд, миќдори биржањо бошад, мутобиќан аз 6 то
ба 10 адад зиёд гардид. Аммо на њамаи биржањо њангоми хариду фурўш
дар бозор бомуваффаќият фаъолият мебаранд. Алњол, Биржаи молїашёвии

тољик,

Бозори

байнибонкии

асъор,

Биржаи

амволии

ѓайриманќул ва Биржаи пахта аз ќабили муваффаќон њисоб меёбанд.
Таќсимоту гардишии нобаробари миќдори биржањоро дар ноњияњои
љумњурї бояд ќайд намуд. Чунончи, соли 2000 75% гардиши биржањо
ба ш. Душанбе, 25%-ба вилояти Сугд рост меомад. Оид ба вилояти
Хатлон, ки 25% биржањои мамалакат љойгир шудаанд, гардиши
биржањо ба ќайд гирифта нашудааст.4
Таъминоти модды-техникии Тољикистон Маљмў оморї -Душанбе 2001сањ. 12-13 Иќтисодиёти
Тољикистон Стратегияи Рушд-2001 №4

4
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Яке аз шартњои асосии тараќии соњибкории хусусї ва таъмини
рушди иќтисодї ин мављуд будани зерсохтори мутобиќи молиявї-ќарзї
мебошад. Ба ин нигоњ накарда, ки дар Тољикистон дар охири соли 2000ум 19 бонки тиљоратї бо 150 бахшњояшон (дар ибтидои соли 2001
миќдори бахшњо то ба 121 адад кам шуд) фаъолият мебурданд,
соњибкорони хусусї дар амал аз имкониятњо истифоданабурда аз
хизматрасонињои онњо дар канор мебошанд. Ин бо шартњои сахти
дастрас шудани ќарзњои бонкњо ба бахшњои ѓайридавлатї, ки дар зери
кафолату амонатњои муайян дода мешаванд, алоќаманд аст. Чунончї,
барои аз баъзе бонкњои тиљоратї гирифтани ќарз зарур аст, ки дар
дороии арзишаш аз маблаѓи худи ќарзи гирифташаванда се маротиба
зиёдтар ба амонат гузошта шавад. Чунин шартњо

барои аксар

«тољирон» ва шахсони машгули бизнеси хурд, ки даромади кофиро
надоранд,

барои

гирифтани

фаъолияти худ њамчун

монеа

ќарз

бо

маќсади

љоннокгардонии

амал мекунанд. Ба ѓайр аз ин, худи

ќарзњо бо сабаби баланд будани меъёрњои фоизашон, дар дањсолаи
охир баѓоят нољолиб гардиданд.
Тараќќиёти сусти институтњои молиявї-ќарзї, ки ба сохторњои
соњибкорї хизмат пешнињод менамоянд, ба пастшавии фаъолнокии
соњибкорон ва љустуљўи роњњои ташкили ѓайриќонунии фаъолияти
соњибкорї бурда мерасонад.
Дар

Љумњурии Тољикистон низоми ба хољагињои дењќонї

(фермерї) додани ќарз оњиста-оњиста ба вуљуд омада истодааст. Бо
сабаби набудани зањирањои пулї хољагињои дењќонї (фермерї)
маљбуранд ба ширкатњои фючерї мурољиат намоянд, ки онњоро бо
масолењи сўзишворию молиданї, нурињо, иљораи техника ва ѓайра
таъмин намоянд. Аммо нархњое, ки ба онњо ширкатњои фючерї ба
фермерон ин захирањоро мефиристонанд, 2-3 маротиба аз нархњои
бозор баландтаранд. Фермероне ки ќарордодњои фючериро имзо
мекунанд намедонанд, ки арзиши нињоии ин дороињо чи ќадар хоњад
буд ва арзиши тахминии њосилашон чї ќадар мебошад.
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Бо сабаби фарќияти калони нархњои ќарордодњои бо ширкатњои
фючерї ба имзорасида ва нархњои љањонии пахта, хољагињои дењќонї
(фермерї) на танњо фоида ба даст намеоранд, балки дар аксар њолатњо
солро бо зарар ба охир мерасонанд.
Дар дањ соли охир шумораи бонкњо ва ташкилотњои маблаѓгузории
хурд аз 17 ба 138 ва шумораи мизољони онњо аз 524 њазор то ба 2
миллиону 900 њазор расидааст, ки ин нишондињандањо дар муќоиса бо
дањсолаи пешин мутаносибан 8 ва 5,5 баробар зиёданд. Баќияи ќарзњои
додашуда дар ин давра аз 377 миллион сомонї ё 32 баробар афзоиш
ёфтааст.
Солњои охир ќарздињии хурд ба самти нави муносибатњои ќарзї
табдил ёфта, дар панљ соли охир се баробар афзоиш ёфтааст.

7.2 Шартњои ташаккул ва рушди соњибкорї
Яке аз шартњои ба рушди соњибкорї мусоидаткунанда ин бунёди
низоми ќонунгузорї оид ба соњибкорї мебошад. Барпо намудани
заминаи њуќуќї, асосњои умумии њуќуќи иќтисодї ва иљтимоии ба амал
баровардани фаъолияти соњибкориро дар Љумњурии Тољикистон
муайян менамуд. Яке аз сабабњои номукаммалии ќонунњо ин набудани
механизми ќобили танзими фаъолияти субъектњои хољагидор, ва
набудани алоќамандии байни хадамоти фаъолияти соњибкоронро
мутобиќкунанда мебошад.
Инчунин як ќатор мушкилот дар раванди ташкил ва аз ќайд
гузаронидани корхонањои хурду миёна мављуданд. Чунончї, ба
тарафњои мусбии ислоњот дар кишоварзї нигоњ накарда, њануз бисёр
масъалањои раванди азќайдгузаронии хољагињои фермерї ва соњиб
шудан ба сертификат оид ба њуќуќи истифода ва соњибї кардани замин
алоќаманд, њалли худро наёфтаанд. Барои он, ки фермер сертификатро
оид ба истифодаи замин ба даст орад, зарур аст, ки ќарори Њукумати
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мањаллиро соњиб гардад, аз ќайди кумитаи андоз, садорати омор,
нотариус, милитсия, Вазорати адлия, Кумитаи давлатї оид ба
захирањои замин ва ѓайра гузарад. Тибќи иттилооти сершумор

ба

дастовардани сертификат оид ба њуќуќи истифода ва соњибї кардани
замин 150-200 доллари ИМА (ќариб нисфи даромади миёнаи њармоњаи
хољагии дењот)-ро талаб мекунад. Њол он, ки Њукумати Љумњурии
Тољикистон пардохтро барои гирифтани сертификат дар њаљми 6
доллари ИМА муќаррар кардааст.
Барои
зерсохтори

ташаккули

бахши

тараќќикардаи

пурќуввати

соњибкории

хусусии

хурд,

иќтисодиёт,

инчунин

ташкили

дастгирии давлатї ва рушди соњибкории хурд дар мамлакат «Барномаи
давлатии дастгирии соњибкорї дар солњои 2002-2005 дар Тољикистон»,
ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 октябри соли 2002
№384 тасдиќ карда шудааст, наќши калонро бозид. Маќсади асосии
барномаи мазкур бунёди шароитњои њуќуќї, иљтимої-иќтисодї,
молиявї ва ташкилї барои ташаккули бахши хусусии иќтисоди
мамлакат, ба амал овардани муњити раќобатї, ташаккули зерсохтории
бозории соњибкорї ва амалї намудани низоми дастгирии давлатии
соњибкорї мебошад.
Бо маќсади тезонидани ислоњоти иќтисодї, инчунин барои рушди
соњибкории хурд коркарди стратегияи рушди ягонаи бартарафнамоии
монеањои мављудаи ба барќароршавї ва гулгулшукуфии бахши хусусї
халалрасонанда талаб карда мешавад.
Рушду равнаќ накарданисоњибкорї ўро зараровар ва камсамар
намудааст. Соњибкорї дар Тољикистон дар соњаи хизматрасонї ба
бозор, ки ба табаќањои дорои даромади баланди ањолї, аммо на ба
хизматрасонии табаќањои камдаромади ањолї нигаронида шудааст,
тараќќї меёбад. Ин ба он оварда мерасонад, ки соњибкорї ба
фаъолияти гарон табдил меёбад, ва ба пастшавии сатњи камбизоатии
мардум мусоидат менамояд. Чунин њолати тараќќиёти соњибкорї ба
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поёнравии мароќ ба маданияти миллї, ва хусусиятњои мањал оварда
мерасонад.
Таљрибаи барќароршавї ва тараќќиёти соњибкорї дар Тољикистон
ба таври эътимодбахш нишон медињад, ки аксар соњибони корхонањои
хурду калон ба афзоиши минъбада майл надоранд. Хоњиши асосии онњо
мављудияти мўътадилро таъмин намудан, сармояву, мавќеи худро дар
бозор нигоњ доштан аст. Ин њолат бо он алоќаманд аст, ки якум низоми самараноки њавасмандгардонии фаъолияти соњибкорї њанўз
фаъол нашудааст; дуюм - соњибкорон аз тарафи хадамотњои назоративу
тафтишотї фишори муайянеро аз сар мегузаронанд. Аз тарафи дигар,
дониши сусти асосњои андозбандї, умури гумрук, умури бонк
соњибкоронро маљбур месозад, ки нодида гирифтани ќонунњо ва дигар
санадњои ќонунгузориро љустуљў намоянд.
Як ќатор расму тартибњои маъмурии барои ба даст овардани
иљозат ва љавоз лозима (сертификат дар бораи пардохти андозњо,
сертификатњои

сифат,

фитосанитария,

потент

барои

рондани

автомобил), ки ба наќл ва фурўши мањсулот алоќаманданд, вуљуд
доранд.
Агар

мањсулот

ба

беруни

кишвар

интиќол

дода

шавад,

сертификатњои иловагї заруранд. Низоми дар љумњурї мављудаи
сертификатдињї ба яке аз омилњои асосии пастшавии фаъолияти
соњибкорї табдил ёфтааст. Чунончї, дар аввалњои солњои 2000-ум
барои содироти нахи пахта гирифтани наздик ёздањ сертификату
иљозатномањо талаб карда мешуданд. Барои ин ба соњибкорон зарур
аст, ки ба њисоби миёна 3-4 моњ сарф намоянд, ки дар тўли он нархњо
дар бозори љањонї чандин маротиба пасту баланд мегарданд.
Чунин расму тартибњои сершумори танзимкунанда барои пайдо
шудани монеањои сунъї ва љорї намудани пулситонињои ѓайрирасмї
шароит муњайё месохтанд. Роњбарї ва назорат аз болои риоя намудани
дастурњои

танзимкунанда

дар

дасти

хизматчиёни

бо

техника

таљњизонида ношуда, ки нисбат ба кор њавасмандии паст доранд, дода
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шудааст. Шабакаи њомиён ба муштариён доро ва ба онњое, ки алоќањои
хуб доранд, муносибати имтиёзнокро таъмин менамояд. Танзим ва
назоратро бо роњи пардохтњои ѓайрирасмї метавон сарфи назар кард.
Дар айни њол, сертификати сифат ва дигар намудњои сертификат
маънояшонро гум хоњанд кард.
Монеањои саршумори ѓайрирасмї барои тиљорат муњитеро ба амал
меоранд, ки барои савдои раќобатї ва тиљоратисозгор нест. Масалан,
нисбат ба савдои пахта низоми давлатї барои хизматрасонї ба
ќарордодњо ситонидани њаќќи иловагиро љорї намуд ва њудудњои
фоизро барои ис+тењсолкунанда муќаррар намуд. Нархњо дар Биржаи
универсалии молї-ашёгї гузошта мешаванд, ва ин низом заминаи
њамарофарогирандаро барои њимоятгарї таъмин менамояд. Инчунин,
норасогии раќобати байни харидорони пахта њувайдост. Натиљањои
тадќиќот нишон медињанд, ки 20-40% пахта

дар тойњо нодуруст

дараљабандї карда мешавад. Бинобар аз нав дараљабандї кардан, ва
муайяннамудани арзиши онњо, манбаи ихтилофоти байни харидорон
ва фурўшандагон мегардад.
Яке

аз

шартњои

асосии

ба

рушди

муњити

соњибкорї

мусоидаткунанда ин ба амал овардани низоми ќонунгузорї оид ба
соњибкорї мебошад. Масалан, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи њимоя ва дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии
Тољикистон» (Ќонун аз 12.05.07 №259) ќоидањои умумии

дастгирии

давлатї, инкишофи озоди соњибкориро дар Љумњурии Тољикистон
муайян намуда, шаклу усулњои њавасмандгардонию танзими давлатии
фаъолиятї
санадњои

субъектњои
ќонунгузорї

соњибкориро
оид

муќарар

менамояд.

Чунин

ба соњибкорї мављуд мебошанд. Ин

санадњои ќонунгузорї оид ба бисёр масъалањои соњибкорї

ќабул

карда шудаанд, ки онњо ба њифзи пурраи њуќуќњои соњибкорон равона
шудаанд. Рушди соњибкорї ин бештар бо мављуд будани тадќиќотњои
илмї оид ба њуќуќи соњибкорї, консепсияии умумии
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раванди

ќонунгузорї ва консепсияи санадњои алоњидаи ќонунѓузорї вобаста
аст.
Тањлили

механизми

муосири

иќтисодї-њуќуќии

њавасмандгардонии соњибкорї нишон медињад, ки гарчї соњибкор бо
ќонунњо ва санадњои

њукуматї њифз карда шудааст, аммо сатњи

тараќќиёти соњибкорї

ба сатњи андозбандї, меъёрињои ќарздињї,

шартњои суѓуртаи хавфи

соњибкорї мувофиќат намекунад. Дар

маљмўъ, соњибкории муосир бояд

дар шароити мусоиди њуќуќї ва

иќтисодї амал кунад.
Тањлил нишон медињад, ки мављудияти санадњои сершумори
ќонунгузорї дар соњаи рушди соњибкорї њаргиз далели ќатъии ба
танзимдаровардашуда будани
моњияти худашон

онњо намебошад, аксари онњо дар

ихтилоф доранд.Сабабњои бади амалишавии

ќонунњо баѓоят мухталифанд. Дар байни онњо сабабњои њам объективї
ва њам субъективї мављуданд. Ќонунњои аз њама бењтарин њам амал
нахоњанд кард, агар барои

он шароити зарурии иќтисодї мављуд

набошад.
Тибќи аќидаи коршиносони хориљї, заминаи ќонунгузории дар
Љумњурии Тољикистон ќабулкардашуда ба талаботи кунунии иќтисоди
бозорї љавобгар мебошад. Яке аз сабабњои бесалоњиятии ќонунњо
мављуд набудани механизми
танзимкунанда,

мављуд

фаъолияти субъектњои хољагидорро

набудани

алоќамандии

байни

хадамоти

фаъолияти соњибкоронро мутобиќкунанда мебошад. Аксар ваќт худи
соњибкорон фаъолияташонро оѓоз намуда,

мављуд будани санадњои

ќонунгузориро намедонанд. Сиёсати иттилоотї

ва рекламавї, ки

тавонад ба тамоми масъалањои дахлдори заминаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон равшанї андозад, бояд мављуд бошад.
Дар маљмўъ, раванди ташаккули муњити соњибкориро тањлил
намуда, бояд зикр намуд, ки вай бояд мутобиќи давраи гузариш бошад
ва зарур аст, ки оид ба тезонидани ташаккули муњити мўътамади
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соњибкорї дар Тољикистон тадбирњои ташкилї-иќтисодї ва меъёрњоињуќуќии зерин ба амал љорї карда шаванд:
-тартиби баќайдгирии корхонањо содда гардонида шавад, номгўи
њуљљатњои лозима ба њадди аќал расонида шавад ва
баќайдгирї

муќаррар

карда

шавад,

масъулияти

мўњлати
хадамоти

баќайдгиранда барои вайрон кардани мўњлатњои баќайдгирї баланд
бардошта

шавад,барои

шаффофият

ва

дастраси

корхонањову

љамъиятчигї шароит фароњам оварда шавад;
- номгўи намудњои љавозонидашавандаи фаъолияти соњибкорї
ќонунан муайян карда шавад, тартиби иљозатномадињиро содда намуда,
миќдори онњо кам карда шавад;
-низоми сертификатдињї ба молњои таъиноти истеъмолидошта дар
асоси иваз намудани сертификатсияи њатмї, ба истиснои маводи
табобатї, такмил дода шавад;
-бо маќсади рушди соњибкории инноватсионї такмили низоми
андозбандии фаъолияти истењсолкунандагони мањсулоти илмталаб ва
фаъолиятњои таъмини љумњурї бо техника ва технологияи пешќадам
талаб карда шавад;
-тайёр ва ќабули санадњои меъёрию-њуќуќї оид ба халос намудани
иќтисодиёт аз бюрократикунонї тезонида шавад, дар ин замина
механизмњои самарабахши танзим намудан ва аз байн бардоштани
монеањои маъмурї барпо карда шавад;
-ташкили ассотсиятсияњо, иттињодияњо, иттифоќњои соњибкороне,
ки соњаи муайяни иќтисодиётро баён мекунанд, њавсманд гардонида
шуда, дастгирии давалатии онњо таъмин карда шавад;
-механизми соддакардашудаи шартњои ба субъектњои соњибкорї
додани объектњои ба моликияти давлатї тааллуќдошта бунёд ва љорї
карда шавад;
-низоми иттиолотї-машваратии расонидани хизматњои њуќуќї,
маркетингї,

коммуникатсионї,

инжирингї,

инноватсиониро

ба

субъектњои соњибкорї тараќќї бояд дод ва санадњои дахлдори меъёри137
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њуќуќиро оид ба фаъолгардонї ва њавасмандгардонии кори бозорњои
суѓурта ва фондњо ќабул бояд намуд;
-низоми њимояи боаќлонаро нисбат ба молистењсолкунандагони
ватанї барпо бояд намуд ва оид ба њифзи молистењсолкунандагони
ватанї аз раќобати бадсифат тадбирњо бояд андешид;
-низоми тањсилоти касбї, тањрї ва такмили ихтисоси кадрњоро дар
соњаи соњибкорї, ки афзоиши фаъолнокии соњибкоронаи субеъктњои
иќтисодиятро таъмин менаояд бояд тараќќї дод;
-њаљми дараљаи иштироки молиявї ва масъулияти давлат дар
фаъолияти фондњо муайян карда шавад, инчунин стандартњои кўмаки
давлат ба корхонањои хурд, ки фондњои давлатї ба љо меоранд, тањия
карда шаванд;
-тайёр ва љорї намудани барномањои таълимї ва тайёрии
интихобии кадрњо барои сохторњои љумњуриявї, мањаллии хадамоти
њукумат, фондњои давлатии дастгирии соњибкории хурд, ташкил карда
шавад;
-сатњи

фонди

оинномавї

барои

ташкил

ва

дар

љумњурї

фаъолиятбарии банкњои хурд ва миёна бо сармояи мањаллї, инчунин
банкњои хориљии фаръї, якљояи калон ва миёна, ки муњити раќобатиро
васеъ, сатњи меъёри ќарзро кам ва сифати хизматрасониро бењтар
мегардонад, ба таври куллї паст карда шавад;
-низоми

суѓуртаи

ќарзњо

барои

кам

кардани

хавфи

барнагардондани маблаѓњои ба ќарз гузошташуда тањия ва љорї шавад,
њамзамон расму тартиби гирифтани ќарз содда гардонида шавад;
-бар амалияи соњибкорї механизми ба хољагињои дењќонї
(фермерї) мусоидаткунанда, ки тавонанд сертификатњояшонро доир ба
истифодаи замин ба

банкњои

тиљоратї

барои љалб

намудани

инвеститсияњои миёна ва дарозмўњлат гузоранд, тањия ва љорї карда
шавад;
-шабакаи сохторњои иттилоотро маънидодкунанда ва то ба
табаќањои васеи ањолї бурда расонидани ќарорњои Президент ва
138
https://bikhon.tj/

Њукумати

Љумњури

Тољикистонро таъминкунанда барпо ва васеъ

карда шавад (аксар соњибкорон ва онњое, ки ба кори худ мехоњанд
машѓул шаванд, дар бораи тадбирњо оид ба фароњам овардани муњити
соњибкорї кам хабар доранд ва барои фаъолияти соњибкориро њамчун
усули њалли мушкилоти иљтимої-иќтисодї дарк намудан тайёр
нестанд);
-асосњои

методї

ва

ташкилї-њуќуќии

барпо

намудани

Ассотсиатсияи корхонањои хурд (соњавї ва минтаќавї) кор карда шавад
ва низоми ташкил ва рушди соњибкории оилавї ба амал бароварда
шавад;
-шабакаи

марказњои

њамкории

байналмиллалии

субъектњои

соњибкории хурд ташаккул дода шавад, ки фаъолияташ бояд ба васеъ
намудани

алоќањои

кори

субъектњои

соњибкории

хурд,

њалли

масъалањои амалї намудани барномањою лоињањои муштарак, рушди
фаъолияти намоишгоњи-ярмаркавї равона карда шавад;
-барномањои рушди минбаъдаи марказњои дастгирии соњибкорї бо
роњи расонидани дастгирии молиявї ба марказњои амалкунандаи
дастгирии соњибкорї ва инкубаторњои соњибкории хурд, инчунин барпо
намудани шабакањои нави минтаќавии дастгирї ва рушди соњибкорї
тайёр ва дар амал љорї карда шаванд.
Барои боз њам бењтар намудани фазои сармоягузорї ва соњибкорї
дар Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба
Маљлиси Олї омадааст, ки « бо маќсади таъмини рушди минбаъдаи
соњибкорї дар истењсолот бо назардошти љалб намудани техника ва
технологияи муосир ва тадриљан афзун намудани истењсоли мањсулот
дар дохили кишвар барои њама гуна тафтишу санљиши фаъолияти
соњибкорон, ки корхонањои нави истењсоли молу мањсулот таъсис
медињанд, дар муддати се соли аввал маратория эълон карда шавад».
Инчунин, барои дастгирии боз њам бештари соњибкорї ба вазорату
идорањои дахлдор супориш дода мешавад, ки лоињаи Ќонун «Дар бораи
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њамкории давлат ва бахши хусусиро тањия карда, ба баррасии Њукумат
пешнињод намоянд»1

7.3. Рушди соњибкорї њамчун омили баланд бардоштани
сатњи зиндагони ањолї
Мо дар давраи таѓйиротњои ба ояндаи хеле дур равонакардашуда
ва амиќи љањонбинии хеш, фалсафаи навини инкишоф, инчунин сиёсат,
иќтисодиёт ва равандњои нављўёна њаёт ба сар мебарем. Дар баробари
рушди раванди љањонишавї њар чї бештар бо мушкилињои бартараф
намудани камбизоатї, ки њар чи зиёдтар ба љараёни фаъолияти
инсоният ба таври умумї таъсири хешро мерасонад, рў ба рў мегардад.
Масълањои камбизоатї барои љомеъаи байналхалќї чун бонги
хатари глобалї ба шумор рафта, доираи васеъи мушкилињои роњ ёфтан
ба захирањои иќтисодиро дар бар мегирад. Ин хусусан ба кишвари мо,
ки дар марњалаи гузариш ќарор дорад, вобаста мебошад ва њалли
мушкилии паст кардани сатњи камбизоатї бо ба њисоб гирифтани
оќибати ќарорњои барои мўњлатњои дур ќабулшаванда муносибати
фарогирро талаб мекунад.
Боќї мондани сатњи баланди камбизоатии ањолї аз як тараф ба
мањдудсозии ќобилияти пардохтсози талабот ва болоравии иќтисодиёт
оварда расонад, аз тарафи дигар ба вайронсозии принсипњои рушди
иљтимої ва ризоияти љомеа оварда мерасонад. Бинобар ин, мушкилии
аз байн бурдани бенавої ва паст сохтани сатњи камбизоатї бояд
мавзўъи ташвиши тамоми сохторњои давлатї ва ѓайридавлатї,
табаќањои

љомеа,

њизбњо

ва

њаракатњо

гардад.

Давлат

дорои

имкониятњои паст кардани камбизоатї тавассути ташкил додани
њавасмандгардонии

афзоиши

иќтисодиёт,

мукаммалсозии

кори

сохторњои бозорї ба нафъи бенавоён, барпо сохтани шароитњо бањри
роњ ёфтани онњо ба захирањо ва рушди соњибкорї мебошад.
1
Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Оли Љумњурии Тољикистон аз
20 апрели соли 2011.
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Баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии ањолї ба вуљуд
овардани фазои самараноки соњибкориро дар назар дорад, ки аз
омилњои зерин иборат аст:
а) рушди заминаи меъёрию њуќуќї нисбат ба сохторњои
соњибкорї, ки ба таври самаранок истифода бурдани захирањоро
таъмин месозад;
б)

пурзўрсозии

раќобат

ба

воситаи

хусусигардонии

корхонањои соњањои иќтисодиёт;
в) рушди бозорњои молиявї ва додани маблаѓњои ќарзї ба
соњањои соњибкорї;
г) рушди низоми самараноки ба танзимдарорандаи бозори
мењнат ва институтњое, ки муносибатњои мењнатиро ба танзим
медароранд;
д) таъмини дастгирии давлатии соњибкорї.
Таъмини рушди босуръати иќтисодї самти асосии стратегияи кам
кардани камбизоатї дар Тољикистон мебошад. Ќатъи назар аз ин,
барои он ки сатњи камбизоатї паст гардад, болоравии иќтисодиёт бояд
чун манбае бањри баланд бардоштани имкониятњои бозории ањолии
дењот, бењтар намудани вазъи ин ќисми ањолї истифода бурда шавад.
Тањлили масъалањои камбизоатї нишон дод, ки дар байни шуѓл,
соњаи фаъолияти иќтисодї ва камбизоатї дар Тољикистон алоќамандии
зич вуљуд дорад. Бинобар ин, камбизоатї аз самаранок фаъолият
намудани бозори мењнат вобаста мебошад ва пеш аз њама, дар байни
онњое љойгир мегардад, ки дар хољагии ќишлоќ ва дар бахши давлатї
шуѓл меварзанд. Якбора паст гардидани сатњи маоши воќеъї дар
кишвар дар давоми давраи гузариш дар байни мењнаткашон хатари
камбизоатгардиро баланд намуд. Ин анъана боз бо он далел реша
давонд, ки дар сари ваќт надодани музди мењнат мушоњида гардид.
Хатари камбизоатї дар байни шуѓлдоштагон нисбат дар миёни
бекорон паст намебошад ва дар амал шуѓлдоштагон ќисми зиёди
камбизоаттарини ањолиро ташкил медињанд. Аз бисёр љињат ин аз
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сохтори бозори мењнат ва низоми вуљуддоштаи музди мењнат вобаста
аст.
Дар ташаккули бозори мењнат дар кишвар наќши махсусро, пеш аз
њама ду шарт мебозад:
Якум, раванди хусусигардонї ва ташаккул додани бахши хусусї
бо њар эњтимол ба фарќсозии калони музди мењнат оварда расониданд.
Ин равандњо ва муносибатњои нави иќтисодї тафриќаро дар миёни
музди мењнат дар бахши хусусї ва давлатї, дар шањр ва дењот, инчунин
дар миёни музди мењнат дар бахшњои гуногуни иќтисодиёт баланд
бардоштанд. Зиёда аз ин, хусусигардонии корхонањои миёна ва калон
ва реструктуризатсия метавонад ба баландшавии сатњи бекории ошкоро
ва ба дигар таѓйиротњо дар бозори мењнат оварда расонад;
Дуюм, дар ваќтњои охир ба куллї васеъшаваии миќёси бахши
ѓайрирасмї ба амал омад, ки акнун намудњои гуногуни фаъолиятро аз
савдои бартерї то тиљорати савдои муташаккил, аз хизматрасонї дар
соњаи хўроки умумї то хизматрасонии наќлиёт дар бар мегирад. Бахши
ѓайрирасмї, бегуфтугў, бањри заиф сохтани оќибатњои манфии бўњрони
иќтисодии «расмї» омили тавоно гардид. Ѓайр аз ин, таѓйиротњои дар
бозори мењнат ба амаломада

ба имконияти даромади табаќањои

камбизоати ањолї таъсир мерасонанд, онњо инчунин њангоми тањлили
мушкилињои баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар Тољикистон
масъалаи марказї мањсуб меёбанд.
Тадќиќоти мушкилии камбизоатї нишон медињад, ки аксарияти
ќисми камбизоаттарини ањолї ва ќисми аз њад зиёди онњо дар хољагии
ќишлоќ машѓул мебошанд. Ба ин муносибат, наќши марказие, ки бахши
хољагии ќишлоќ дар баланд бардоштани имкониятњои бозории
камбизоатон бозида метавонад, инчунин ба сатњи камбизоатї дар
кишвар таъсири калон мерасонад.
Сатњи дар давраи њозира ба дастовардашудаи рушди соњибкорї
бањри фавран ташкил намудани љойњои нави корї нокифоя мебошад.
Тањлилњо нишон медињанд, ки бисёр далелњои манфї дар ташкил
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намудани фаъолияти соњибкорї бо сабаби вуљуд надоштани хазинањои
махсуси ќарздињанда бањри барпо сохтани корхонањои хусусї ва барои
муштариёни

хеш

дар

гирифтани

захирањои

ќарзї

кўмакрасон

мебошанд.
Рушди нокифояи институтњои молиявию ќарзї, ба сохторњои
соњибкории хизматрасон дар кишвар инчунин ба пастшавии фаъолияти
соњибкорон ва дарёфт намудани роњи ташкил додани
соњибкорї оварда мерасонад. Ѓайр

фаъолияти

аз ин, бањри таќвиятбахшии

ислоњоти иќтисодї ва рушди соњибкории хурд кор карда баромадани
стратегияи ташаккулдињии инфрасохтори бозории соњибкорї ва барпо
сохтани низоми њавасмандгардонии рушди бахши хусусии иќтисодиёт
ба миён меояд.
Рушди

нокифояи

соњибкорї

онро

зараровар

ва

камњосил

мегардонад ва он ба хизматрасонии бозорї, ба табаќањои сердаромади
ањолї нигаронида шудааст. Ин ба он оварда мерасонад, ки соњибкорї
ба кори пурарзиш мубаддал мегардад ва он ба барпо сохтани бозори
ба пастсозии сатњи камбизоатии ањолї ќодирбуда равона намебошад.
Чунин њолати рушди соњибкорї ба пастсозии манфиатдорї ба
иќтисодиёти миллї, ба барпосозии љойњои нави корї оварда мерасонад,
ва суръати ташаккул

додани шакли нави тафаккури иќтисодиро

пешгирї менамояд.
Таљрибаи барпосозї ва тањлили фаъолияти рушди соњибкорї ба
таври боварибахш нишон медињад, ки чунин њолати соњибкорї аввалан,
бо

вуљуд

надоштани

низоми

самараноки

фаъолгардонї

ва

њавасмандсозии фаъолияти соњибкорї ва дуюм, нисбатан суст будани
асосњои дониши соњаи андозбандї, кори гумрук, кори бонк вобаста
мебошад, ки соњибкоронро бањри љустуљўи роњњои дигари ташкили
фаъолияти соњибкорї маљбур месозад.
Чї тавре ки, таљрибаи љањонї нишон медињад, гузариш ба
муносибатњои бозорї боиси пастшавии сатњи иќтисодиёт ва афзудани
мушкилии масъалањои иљтимої мегардад. Аз ин рў, дар шароити
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гузариш,мушкилињои баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар
мадди аввал љой дорад. Ќобили тазаккур аст, ки яке аз роњњои
баландбардоштани сатњи зиндагонї дар мамлакат зиёд кардани
шумораи љойњои корї ва мусоидат намудан ба рушди соњибкорї ва,
пеш

аз њама, соњибкории хурду миёна мебошад.

корхонањои хурду миёна боиси

Таъмини рушди

афзудани љойњои корї ва зиёд

гардидани сафи синфи миёнањол табаќаи миёна хоњад гардид.
Ташаккулёбии табаќаи миёна дар навбати худ барои рушди босуръати
аз нигоњи

иљтимої оќилонаи иќтисодї, њиссагузор мебошад ва

имкониятњои њавасмандгардонии соњибкориро таъмин менамояд.
Дигаргунисозињои иќтисодию иљтимої њоло дар зинаи сифатан нав
ќарор доранд ва бо маќсади муњайё сохтани шароит бањри рушди
босуръати аз нигоњи иљтимої оќилонаи иќтисодї, ки ба афзоиши
даромадњои њаќиќии ањолї ва бењтар намудани сифати зисти онњо
нигаронида шудааст, равона мебошанд.
Баланд бардоштани сифат ва сатњи зиндагии сокинони мамлакат
бештар аз рушди соњањои гуногуни зерсохтор (инфраструктура)энергетика, наќлиёт, обтаъминкунї ва телекоммуникатсия вобаста
мебошад. Хусусан, рушди ин соњањо баъди ба имзо расидани њуљљатњои
њамкорї, миёни Њукумати Љумњурии Тољикистон

ва Њукумати

Федератсияи Руссия, аз 17 октябри соли 2004-ум ба зинаи сифатан нав
мебарояд. Ба анљом расидани сохтмони Неругоњи барќи обии
«Сангтуда-1» ва сохта ба истифода додани ду агрегати аввали Неругоњи
обию барќии «Роѓун» дар Љумњурии Тољикистон масъалаи таъминот бо
неруи ќувваи барќ пурра њал мегардад ва љумњурї имконият пайдо
менамояд, ки дар заминаи нерўи барќи арзони истењсоли ватанї,
корхонањои зиёди истењсолї, љойњои нави корї таъсис дињад ва сатњи
некўањволии халќ боз њам баланд гардад.
Бо маќсади баланд бардоштани сатњи зиндагии ањолї дар ќатори
дигар вазифањо бояд чунин мушкилињои стратегияи рушди соњибкорї
њалли худро ёбанд:
144
https://bikhon.tj/

1.

Ба танзимдарории давлатии самараноки соњибкорї бо роњњои

зерин таъмин карда шаванд:
а) протексионизми оќилонаи соњибкории њозиразамон;
б) истифодабарии принсипњои батанзимдарории барномавию
маќсаднок;
в) таъмин намудани самти дорои сабаби муайян будаи дастгирии
давлатї;
г)

љорї

намудани

усулњои

селективию

њавасмандсозии

инвеститсиони дар соњибкории нисбатан самаранок;
д) ташаккул додани системаи фармоишњои давлатї ба мањсулоти
ба илм эњтиёљдошта ва ба раќобат тобовар;
е) барпо сохтани зерсохтори самараноки ташкилї ва бозорї.
2.

Ташаккул додани

соњибкории њозиразамонї

дар

фазои

иќтисодии кишвар, дар тамоми соњањо ва бахшњои истењсолот, дар њар
кадом корхона. Гузаштан ба шакли соњибкории такрористењсолкунї
дар сатњњои

мезо – ва микроиќтисодиёт таъмин карда шавад. Дар

натиља, соњибкории њаќиќї, он ќувваи истењсолкунанда хоњад гашт, ки
он ба омили стратегии рушди иќтисодиёти миллї мубаддал мегардад.
3.

Фаъолгардонии истифодабарии захирањои соњибкорї бањри

барпосозии шаклњои фаъолияти нављўї ба тарзи ташкили воќеии
минтаќањои дорои хољагињои соњибкорї, ки асосан нерўи (потенсиали)
стратегии нављўиро бањри корхона барпо хоњад сохт. Табдил додани
соњибкорї

ба

намуди

махсуси

фаъолият,

ки

бо

маќсадњои

инноватсионї, воситањои нављуї дар асоси ташаккул додани тартиби
махсуси мўътадил бањри «ба воя расонидани» табаќаи соњибкорон ва
зиндагардонии фаъолияти нављўї дар тамоми љузъњои иќтисодиёт.
4.

Барпо

сохтани

механизмњои

иќтисодие,

ки

фаъолияти

сохторњои соњибкориро њавасманд месозанд ва сиёсати нављўёнаю
сармоягузориро ба амал мебароранд. Бањри баланд бардоштани
манфиатдории иќтисодї ба сармоягузорињои истењсолии дарозмўњлат
ба бонкњо, хазинањои сармоягузорї, ширкатњо, инчунин ба дигар
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институтњои молиявию ќазрдињї, омилњои иќтисодї муњайё

карда

шавад.
5.

Ташаккул додани бахши воќеии иќтисодиёт дар асоси кор

карда баромадани низоми афзалиятњои стратегияи инноватсионї, ки ба
пуррагардонии бозори истеъмолї бо молњои ба раќобат тобовар ва
хизматрасонињо,

истифодабарии

технологияњои

баланд,

сарфа

намудани захирањои табиї ва кам кардани ифлоссозии муњити атроф.
Батанзимдарории давлатї ва механизми амалї сохтани селективии
сармоягузорї, ташкил намудани озмоиш (экспертиза), ба таври озмун,
хоста гирифтан ва дастгирии лоињањои сармоягузорї, ташаккул додан
ва рушди инфрасохтори сармоягузорї, таъмини кадрї ва иттилоотии
амалї сохтани стратегияи сармоягузорї.
6.

Идорасозии таваккалкорї дар раванди соњибкорї бо тариќи

истифодабарии механизми ќабул намудани ќарорњои таваккалї, ки
онњо ба паст намудани эњтимолияти аз даст додани дастовардњои
инноватсионии корї ба раќобат тобовар ва муфлисшавї, кам
гардонидани таъсиррасонии номусоид ба натиљањои истењсолот ва
фаъолияти соњибкорї оварда мерасонанд. Ташаккул додани системаи
самараноки суѓуртасозии тамоми намудњои таваккалкунї, ки имкони
суѓуртасозї вуљуд дорад, ба воситаи ташкил намудани љамъиятњои
сањњомї.
7.

Рушди соњибкории хусусию давлатї, чун шакли дар олам

нисбатан пањнгардидаи соњибкории омехта. Соњибкории хусусию
давлатї дар асоси ташкил намудани корхонањои омехта бо истифода
бурда шудани захирањои ватании сармоягузорњои хусусї бо маќсадњои
амалї сохтани барномањои рушди иќтисодию иљтимоии ноњия, соња ва
ё лоињањои сармоягузорї. Барпо сохтани шароитњои ташкилию
иќтисодии рушди гурўњњои молиявию саноатї, ки ба он љо институтњои
сармоягузорї, хазинањои ѓайридавлатии нафаќавї ва

хазинањои

суѓуртасозии дигар ташкилотњо, инчунин сохторњои дигари соњибкорї
дохил мегарданд.
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8.

Љоннок намудани фаъолияти берунии иќтисодї дар асоси љорї

намудани тартибу рељаи махсуси фаъолияти самаранокии соњибкорї
дар доираи минтаќањои озоди иќтисодї ва рушди корхонањои
муштарак. Рушди соњибкорї ва бахши хусусї дар асоси барпо сохтани
фазои раќобатноки бозорї бањри корхонањои хурду миёна дар бозори
дохилї,

ки

ин

барпо

сохтани

механизми

таъмини

роњёбии

соњибкоронро ба бозор ва ба таври самаранок пеш бурдани фаъолияти
соњибкориро талаб менамояд.
9.

Ташкил намудани иттињодияњои соњибкорони хурд ва миёна,

бањри ба роњ мондани омўзиши таљрибаи њамдигарї, дарёфт намудан
ва пурзўр сохтани алоќањо дар миёни корхонањо. Иттињодияњо
вазифадоранд, ки низоми омўзишро дар сатњи ноњия, вилоят дастгирї
намоянд ва нерўи бахши хусусиро ба таври самаранок истифода
баранд.
10.

Тезонидани

рушди

соњибкории

хурд

ва

миёна,

њавасмандсозии рушди онњо, кор карда баромадани Барномаи давлатии
њавасмандсозии

баргардонидани

мутахассисони

баландихтисос,

коркунони муњандисию техникї аз хориља ба кишвар. Инчунин
истифодабарии васеъи бобарори рушди соњибкорї, ки дар дигар
кишварњои тараќќикардаистода ва кишварњои њамсоя аз санљиш
гузаштаанд, бо ба њисоб гирифташудани шароитњои мањаллї ва амалї
сохтани имкониятњои дохилии бахши хусусї.
11.

Тезонидани раванди рушди маблаѓгузории корхонањои хурд

ва миёна. Азбаски ин корхонањо боназардошти мављудияти хавф
фаъолият менамоянд, ин зарурияти барпо сохтани шароитњоро бањри
ташаккул додани сарчашмањои сармояи таваккалї пурзўр менамояд.
То кунун корхонањои хурд ва миёна бо сабаби мављуд набудани чунин
сарчашмањо, чун ќоида, бањри маблаѓгузории анъанавї бо љалб сохтани
сармояи ќарзї ниёз доранд.

147
https://bikhon.tj/

7.4. Асосњои фаъолгардонии инноватсионии корхонањо
Фаъолсозии инноватсионї аз рўи ќобилияти мунтазам рушд ёфтан,
истењсол кардан, истифода бурдан ва фурўхтани навоварињо дар бозор
муайян карда мешавад. Мањз пешрафти инноватсионї њамчун раванди
муттасили пайдарпай эљод кардан ва истифода бурдани навоварињо ва
таъмини афзалиятњои раќобатпазирии корхонањо, шарти муњими
ќонеъсозии

талаботи

инноватсионии

љомеа

мањсуб

мегардад.

Истифодаи доимии тавлидот ва фурўши навоварињо сарчашмаи
афзалиятњои раќобатпазирї собити на танњо як корхонаи алоњида, ягон
соња ва саноат, балки тамоми кишвар ба њисоб меравад.
Дар шароити муосири љањонишавї (глобализатсия) иќтисодиёти
миллии њар гуна давлат аксаран аз сатњу миќёси истифодаи навоварињо
вобаста аст. Пешрафтњои баъдина аз тариќи таѓйиротњои бозорї,
тањкими фаъолияти инноватсионии корхонањо ва соњањои иќтисодиёти
миллиро дар назар дорад. Мусаллам аст, ки дар чунин шароит
фаъолкунонии

инноватсионии

субъектњои

хољагидорї

баланд

бардошта шавад, ва раќобатпазирии онњо дар бозори љањонї ќавї
гардонида шавад. Дар ин њолат, аз як тараф баланд бардоштани
фаъолкунонии инноватсионї мушкилоти љустуљўи роњњо ва дурнамои
рушди инноватсиониро воќеан, хеле мубрам месозад ва аз ин рў
таваљљўњи махсусро таќозо менамояд. Аз тарафи дигар, њар чанд
мафњуми нави «фаъолкунонии инноватсионї» нисбатан њар чї бештар
дар рушди амалии инноватсионї истифода мешавад, аммо то даврони
феълї мушахасоти даќиќи назариявии он мављуд нест.
Дар ин замина, зарур аст асосњои умуми назариявии консепсияи
баланд бардоштани фаъолкунонии инноватсионии корхонањо ва
соњањои саноат тараќќї дода шаванд. Фаъолкунонии инноватсионї-ин
ќобилияти корхонањо, ташкилотњо ва соњањои саноат дар амри
истењсол, истифода ва амалї сохтани навоварињо барои таъмини
ќобилияти раќобатнокї ва нигоњ доштани њиссаи бозори навоварињо
148
https://bikhon.tj/

барои худ мебошад. Фаъолкунонии инноватсионї-ин ќобилияти
мунтазами густариш бахшидан ва такмил додани истењсолот, навсозии
мањсулоти

тавлидотї,

ќонеъ

намудани

талаботи

инноватсионї

болоравии

фаъолкунонии

мебошад.
Дар

байни

шартњое,

ки

рушду

инноватсионии корхонањоро таъмин менамоянд, фарќиятњои сатњи
илмї-техникї, имконияти ба даст овардан, истењсол, истифодаи
навоварињо ва пешрафти зерсохторњои инноватсиониро, ки дараљаи
маълумотнокии кадрњо, дониши онњо, мањорат ва малакаи таљрибаи
онњо мебошад, ќайд намудан лозим аст.
Унсури муњими таъминкунандаи фаъолкунонии инноватсионии
корхонањо интихоби сиёсати давлатии инноватсионї мањсуб мегардад,
яъне давлат чун ќоида дар асоси амалї гардонидани он метавонад ба
фаъолкунонии инноватсионї ва љузъињти он таъсири мусбат ё манфї
расонад. Маъмулан, сатњи фаъолкунонии инноватсионии корхонањо
бояд аз рўйи сатњи имконоти амалї сохтани њадафњои дурнамои рушди
инноватсионї дар давраи дарозмуддат муайян карда шавад. Дар ин
замина, љузъиёти асосии фаъолкунонии инноватсионии корхонањо бояд
бо вазифањои асосии он; аз љумла иќтисодї, илмї-техникї, ташкилї,
иљтимої ва ѓайра алоќамандї дошта бошад.
Назарияи

баланд

намудани

фаъолкунонии

инноватсионии

корхонањо бояд њадафњои худро дар заминаи њалли мушкилињои илмїтехникї ва иљтимої-иќтисодї дошта, бо назардошти љанбањои дохилї
ва хориљї, ки таъсири чашмрас ба ин раванд мерасонанд, тарњрезї
карда шавад.
Болоравии фаъолкунонии инноватсионии корхонањо, ќабл аз њама
аз њолату динамикаи тањарруки бозори навоварињо, њолату тањарруки
бозори технологияњо, ноу-хау, бозори захирањои инноватсионї, бозорї
мењнати интеллектуалї вобаста мебошад. Лозим ба ёдоварист, ки сатњи
фаъолкунии

инноватсионии

кишвар

аз

руйи

фаъолкунонии

инноватсионии корхонањои алоњида ва соњањои иќтисодиёти миллї
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таъмин

карда

мешавад.

Захирањои

инноватсионї

талаботи

фаъолкунонии инноватсионї ва сармоягузориро ташаккул медињанд ва
ба пешрафти фаъолиятњои инноватсионї мусоидат менамоянд. Баъди
ташаккули ин тартиб, захирањои инноватсионї соњањои фаъолияти
инноватсионии корхонањоро дар вобастагї аз талаботи дар бозор
бавуљудомада муайян месозанд.
Дар таъмини пешрафту тараќќии инноватсионї дар шароити
љањонишавї, (глобализатсия) болоравии фаъолкунонии инноватсионии
корхонањо ва соњањои иќтисодиёти миллї, наќши муњимро мебозад.
Тањлилњо

нишон

медињанд,

ки

болоравии

фаъолкунонии

инноватсионии корхонањо, дар нињояти кор таъсири мусбии худро ба
болоравии иќтисодии мамлакат низ мерасонад. Њамзамон, бояд ќайд
намуд, ки фаъолкунонии инноватсионї имкон медињад, ки истифодаи
самараноки љузъиёти захиравї, пас њамчунин иќтидори инноватсионї
ба таври умумї болотар бардошта шавад.
Корхонањо ва соњањои иќтисодиёти миллї бояд фаъолкунонии
инноватсиониро

дар

дурнамо

бо

назардошти

унсурњои

мусоидаткунандаи ташаккули афзалиятњои инноватсионї дар иќтисоди
бозорї афзун намоянд ва хусусияти таъсири онњоро дар шароити нав
мавриди баррасї ќарор дињанд. Лозим ба тазаккур аст, ки мушкилии
боло бурдани фаъолкунонии инноватсионии корхонањои саноатї бо
иќтидори илмї-техникии кишвар, амиќтар намудани њамкорињои
байналмиллалии илмї ва илмї-техникї, сатњи маълумотнокї ва
мутобиќати тахассусии онњо бо шахсоне, ки барои таъмини раванди
рушди инноватсионї дар кишвар мубориза мебаранд, марбут аст. Гап
дар сари он аст, ки њангоми муайян сохтани сиёсати рушди
инноватсионї аксаран диќќати асосї танњо ба љанбаи пулї мутаваљљењ
карда мешавад. Дар ин маврид талаботи инноватсионї, ки дар
чањорчўбаи иќтидори илмї-техникї раќобати бозорї, муњити мусоиди
инноватсионї, имконоти кадрї, заминаи ташкилї-њуќуќї ва ѓайрањо ба
даст омадааст, аз мадди назар дур мемонад. Ба ѓайр аз ин, лозим аст, ки
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воќеияти зеринро дар кишварњое, ки ба иќтисодиёти бозорї гузашта
рушди инноватсиониро бо сохторњои соњибкорї зери таъсири раќобати
бозор таъмин менамоянд, ба назар гирифт. Аз ин ру њар як корхона
талош мекунад фаъолияти маќсаднокро дар шароити мањдудияти
захирањо баланд бардорад ва истењсоли молњо ва хизматњоро бо
технологияи баланд ва раќобатпазир таъмин намояд.
Болоравии фаъолкунонии инноватсионии корхонањо барои зиёд
шудани теъдоди муштариёни ба инноватсияњо мувољењ, ки диќќати
худро ба харидорї ва истифодаи инноватсияњо равона месозанд,
мусоидат мекунад. Ин амр дар навбати худ мушкилии ташаккули
бозори инноватсияњоро пеш меорад ва он маљмўи муносибатњои
ташкилї-иќтисодиро ба худ шомил намудааст, ки дар раванди табодули
натиљањои фаъолияти инноватсионї пайдо мегарданд.
Вазифаи асосии дар соњаи саноат ба вуљуд овардани шароит барои
рушди тараќќиёти фаъолона ва мунтазами корхонањо ба хотири
ташкили фаъолияти самараноки соњибкорї мањсуб мегардад ва дар ин
замина машѓул сохтану бо кор таъмин кардани ањолї ва коњиш додани
камбизоатї боло бурда мешавад. Аз ин рў такмили сиёсати андозбандї
барои њавасмандкунии корхонањои саноатї бояд дар як самти
афзалиятноки стратегияи ислоњоти иќтисодиёт дар марњилаи муосир
гардад.
Низоми андозбандии мављуда ба пастшавии тараќќиёти иќтисодї
оварда мерасонад, ки он на танњо дар натиљаи таъсири андозњо ба
сармояи љамъшуда, балки як тамоюли тавлидоти содда ва пастравии
фаъолкунонии инноватсиониро ташаккул медињад, ки наметавонад дар
шароити раќобатпазирии иќтисодиёти бозорї идома ёбад. Корхона
бояд фаъолияти њаррўзаи худро мутобиќи сохторњои таѓйирёбандаи
бозор ташкил кунад. Аз ин рў вазифаи корхонањо аз он иборат аст, ки
онњо

дар

асоси

имкониятњои

илмї-технологї

фаъолияти

инноватсиониро густариш дињанд ва талаботи бозорро бо молу
хизматњои раќобатпазир ќонеъ намоянд. Раќобати сахти бозор
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корхонањои дар сатњи пасти фаъолияти инноватсионї амалкунандаро
маљбур месозад, ки амалётњои худро ба талаботи бозор мутобиќ созанд,
ё ки аз доираи соњибкорї берун бароянд.
Аммо андозњо тез-тез ќисмати бештари фоидаи корхонањоро фурў
мебаранд ва аз ин сабаб онњо наметавонанд њаљми кофии сармояро
барои рушди инноватсионии худ љамъоварї намоянд. Дар чунин њолат
низоми андозбандии феълї на танњо тараќќиёти иќтисодиро боз
медорад, балки фаъолияти инноватсионии корхонањоро низ њавасманд
намесозад. Усулњои мављудаи андозбандї ба фурўбарии сармояњо
оварда мерасонанд ё љамъоварии онро мањдуд мекунанд. Ба ин тариќ,
њаљми сармоягузорињо, ки ба ќонеъсозии талаботи корхонањо равона
шудааст, кам мешавад. Хулоса, тањќиќоти назариявии феномени рушди
инноватсионї ба таври умумї бо мушкилоти ташаккули фаъолкунонии
инноватсионї дар шароити таваккалї ва номуайянї, далелнокии
корхонањо, шароити амалисозии фаъолияти худ дар бозори навоварињо
сар ба сар мешавад.
Шарти зарурии фаъолкунонии фаъолияти корхонањои саноатї ин
ташаккули зерсохторњои инноватсионии онњо, аз љумла, соњибкории
инноватсионї, ба шумор меравад. Дар рафти амалї сохтани ислоњоти
иќтисодї то њол имкони эљод намудану ташкил кардани тамоми
заминањои

зарурии

зерсохторї

барои

рушди

инноватсионии

корхонањои саноатї, фароњам оварда нашудааст. Рушди инноватсонии
корхонањо марбут ба њолатњои зайл мебошад:
 аввалан, набудани низоми самараноки њавасмандкунї барои
рушди фаъолияти инноватсионии корхонањои саноатї, ки дар навбати
худ

ташаккули

соњибкории

инноватсионї

ва

фаъолкунонии

инноватсиониро дар мамлакат суст месозад;
 дувум, набудани бозори мањсулоти илмї-техникї, инноватсияњо;
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 саввум,

тараќќиёти

сусти

бонкњои

тиљоратї,

сохторњои

иттилоотї, сармоягузорї ва маркетингї, ки рушди саноатро њавасманд
месозанд;
 чањорум,

низоми

номукаммали

андозбандии

фаъолияти

инноватсионии ин сохторњо.
Дар ин робита, тадбирњои умумии барои њаллу фасли рушди
инноватсионї равонашуда, бояд ба барќарорсозии идоракунии раванди
инноватсионї дар заминаи ташаккул ва тараќќиёти соњибкории
инноватсионї мусоидат намоянд. Барои ба тартиб даровардани
раванди

инноватсионї

тањкими

асосњои

принсипиалии

инноватсионї дар њар як давраи фаъолияти корхона

рушди

ба маќсад

мувофиќ мебошад.
Воќеияти зерин њар чї бештар аён мегардад, ки ба ном омили
инсонї

дар

баланд

бардоштани

фаъолкунонии

инноватсионии

корхонањо наќши њалкунанда бозида, самаранокии истифодаи он,
љустуљўи мунтазами шаклу усулњои фаъолсозии корњои навоваронаи
кормандони корхонањо ва ба азхудкунии сариваќтии навоварињо дар
истењсолот сафарбар намудани онњоро таќозо мекунад. Ба вуљуд
овардани муњити мусоиди эљодї низ дар ин љо ањамияти муњимеро касб
менамояд, ки сабку услуби идоракунии ошкоро ва ѓайрирасмї, љалби
одамони лаёќатманди тафаккури ѓайристандартидошта, амали сохтани
низомњои самараноки њавасмандкунии љустуљўи аќида ва афкори нав ва
ѓайраро таќозо менамояд.
Ташаккули муњити инноватсионї дар иќтисодиёт ва зерсохторњои
таъминоти рушди инноватсионї мављудияти хадамоти байнисоњавии
миллии иттилоотии илмї-техникї, патентдињї ва иљозатномадињї,
стандартикунонї, сертификатсозї, омор, марказњои тањлилї барои
омўзиши таљрибаи хориљї, хадамоти маркетингї, омода сохтани
пешгўињои

тараќќиёти

илмї-техникї

ва

дар

заминаи

низоми

афзалиятњои миллии сиёсати инноватсионї, ташаккулёбии онњоро ба
эътибор мегирад.
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Гузариш ба муносибатњои бозорї дар номувофиќии љиддии
меъёрњои ќонунгузориро ба шароити идоракунї дар соњаи илм,
техника, фаъолияти инноватсионї ва рушди соњибкории инноватсионї
ошкор сохт. Аз ин рў мувофиќи маќсад мебуд, агар вазифањо, миќдор,
тарзи гузаронидани тањќиќотњои маркетингї, ташкил ва рушди
инфрасохторњои инноватсионї, тайёркунї ва аз нав тайёркунии кадрњо
барои фаъолияти инноватсионї, амалї намудани сертификаткунонї ва
стандартикунонии фаъолиятњои нав, мањсулот ва маснуот, истењсоли
мањсулоти молї ва фурўши он, усулњои дастгирии давлатии фаъолияти
инноватсионї, маблаѓгузории корњои бо фаъолияти инноватсионї
алоќаманд буда муайян карда шаванд. Гузариш ба иќтисодї бозорї
ташаккул ва рушди инноватсия, сохторњои инноватсионї-суѓуртавї ва
инноватсионї-венчуриро таќозо мекунад. Њамаи ин дар навбати худ
тањияи санадњои меъёрї-њуќуќии ба ташкили фаъолияти инноватсионї
мувофиќро талаб мекунад.
Танзими

нокифояи

меъёрї-њуќуќї на

фаќат

ба

пастшавии

фаъолияти инноватсионии корхонањо таъсир мерасонад ва

аслан,

омили асосии боздорандаи гузариши корхона ба роњи рушди
инноватсионї мегардад. Масалан: таљрибаи рушди инноватсионї дар
Россия нишон медињад, ки ќариб сеяки корхонањои саноатї фаъолияти
инноватсиониро амалї карда истодаанд (дар соњаи мошинсозї ин
нишондод ќариб ними онро ташкил медињад). Ин маънои онро дорад,
ки онњо бо мушкилии идоракунии инноватсионї сар ба сар мешаванд,
аз љумла, бо азхудкунї ва татбиќи инноватсияњо, маснуоти навин,
таљњизот ва маводњо.
Яке аз муњимтарин вазифањои идоракунии стратегї дар сатњи
иќтисоди миллї ин омодасозии шароити фаъолияти инноватсионии
корхонањо

мебошад.

Давлат,

стратегияи

функсионалии

макроинноватсиониро ташаккул ва амалї намуда, бояд омилњоеро
пайдо намояд, ки барои маблаѓгузории воситањо ва њалли вазифањои
рушди инноватсия ва омодасозии шароит барои тањкими фаъолияти
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соњибкории инноватсионии корхонањо шавќовар бошанд. Яке аз
самараноктарин фишанги њавасмандгардонии афзоиши фаъолияти
инноватсионии

корхонањо

танзими

андозбандии

фаъолияти

инноватсионї мебошад.
Фаъолкунонии инноватсионї бояд барои фароњамоварии чунин
шароити фаъолияти инноватсионї мусоидат кунад, ки он дар сатњи
зарурї имконияти дастгирии љараёни воридсозї ва

истифодаи

навоварињо ва барориши мањсулоти илмию хизматрасониро таъмин
созад. Вай зарурияти тањќиќ ва воридсозии инноватсияњоро дар
истењсолот, тараќќиёти љузъиёти илмї-техникии корхонаро ва такмили
дараљаи маълумотнокии коргарон ва мутахассисонро пурзўр мекунад.
Афзоиши минбаъдаи фаъолкунонии инноватсионии корхонањо бо
гузариши онњо ба сатњи сифатан нав, ки дар натиљаи амалигардонии
стратегияи инноватсионї ба даст оварда мешавад, пайваст мебошад.
Стратегияи инноватсионї аз як тараф барои пурзур кардани
фаъолкунонии инноватсионии корхонањо ба наќша гирифта шавад, аз
тарафи дигар, маќсади он-рушди соњибкории инноватсионї мебошад.
Дар марњилаи њозираи гузариш ба иќтисоди бозорї Стратегияи
Миллии рушди Љумњурии Тољикистон дар давраи то соли 2015, ки бо
ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси олии Љумњурии Тољикистон аз
28.06.2007 №704 тасдиќ шудааст, амалї карда мешавад. Дар ќатори
мушкилињои асосии рушди илм ба набудани барномањои самараноки
комплексии илмї-техникии љумњуриявї ишора шудааст ва омадааст, ки
тадќиќотњои илмї бе бањисобгирии афзалиятњо ва ќоидањои ахлоќии
миллї пеш бурда мешаванд ва бо мутахассисони баландихтисос таъмин
нестанд. Иќтидори зењнии мамлакат барои њалли мушкилињои
аввалиндараљаи рушди иљтимої-иќтисодии мамлакат бояд равона
карда шавад.
Иќтисодиёт

азсаргузаронии

давраи

вазнин

ва

аз

нав

барќароркунии фаъолияти корхонањои саноатиро идома медињад ва
баланд бардоштани фаъолкунонии инноватсионї сармоягузорињои
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бузургро таќозо мекунад, ки аз имконияти давлат берун мебошад. Дар
чунин шароит истифодаи чорањои
афзудани

фаъолкунонии

ѓайриоддї ва кўшиш барои

инноватсионии

корхонањо

ва

баланд

бардоштани самаранокии фаъолияти соњибкорї зарур мебошад.
Дар тасаввуроти њозира, соњибкор пеш аз њама навовар-шахсест, ки
имкониятњои навро љустуљў мекунад ва пайдо месозад. Ба аќидаи И.
Шумпетер соњибкор-шахсест, ки роњњои навро мекушояд, масубањои
(комбинатсияњо) навро амалї месозад:
1. сохтани неъматњои нави то њол ба истеъмолкунанда ношинос ё
неъматњои пешина бо сифати нав;
2. љорї кардани усули нави истењсолот, ки то њол дар ин соња
истифода нашудааст;
3. бадастоварии бозори нави фурўш ё истифодаи васеи бозори
пешина;
4. истифодаи намудњои нави ашъёи хом масолењи нимтайёр;
5. воридсозии шакли нави ташкили кор, масалан њолати инњисорї
ё баръакс инњисорияро барњам додан.
Ташкили

раванди

идоракунии

фаъолияти

инноватсионии

корхонањои саноатї дорои ањамияти бузург мебошад. Ќобили ќайд аст,
ки

азнавсозии

раванди

идоракунии

фаъолияти

инноватсионї

самарабахштар мешавад, агар он дар заминаи рушди иќтидори илмїтехнологї

гузаронида

шавад.

Дар

љараёни

гузариш

ба

бозор

идоракунии нисбатан самараноки давлатї таќозо карда мешавад, зеро
ки давлат бояд вазифањои навини рушди инноватсияро иљро созад,
барои

омодасозии шароити рушди соњибкории инноватсионї ва

танзими бозори инноватсияњо кўшиш намояд.
Иќтисодиёти мамлакат ба марњилаи нав, мураккаб ва мухталифи
рушд, ки дар он

тамоюли

азнавсозии илмї-технологї ањамияти

бузургро доро мешавад, ќадам менињад. Дар чунин шароит мушкилии
фаъолсозии фаъолияти инноватсионии корхонањои саноатї бо маќсади
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истифодаи пурраи иќтидори илмї-технологї ва кадрии рушди
иќтисодиёти миллї пайдо мешавад.
Азнавсозињои иљтимої-иќтисодї дар мамлакат, бидуни таъмини
рушди инноватсионии соњањои иќтисодиёт, ба пастшавии суръати
афзоиши иќтисодї, ба пастравии дараљаи раќобатнокии корхонањои
миллї ва ба бунёди заифи соњибкории инноватсионї оварда мерасонад.
Зарурияти ќабули

чорањои мушаххас барои фаъолсозии фаъолияти

инноватсионии субъектњои бозор бараъло намоён мешавад.
Ташкили
инноватсионии

низоми

њавасмандсозии

фаъолгардонии

фаъолияти

корхонањо роњи асосии стратегияи гузаронидани

иќтисодиёт ба шакли рушди инноватсионї мебошад. Баландбардории
самаранокии фаъолияти корхонањо ва ташкилотњо бо роњњои зерин ба
даст оварда мешавад:
Якум,

бо

роњи

ба

вуљуд

овардани

институтњои

рушди

инноватсионї, ки ташаккули афзалиятњои рушди инноватсионї ва
инфрасохторњои инноватсиониро таъмин месозанд. Дар айни њол
захирањои илмї-технологие, ки барои ноил гаштан ба маќсади дар пеш
истода заруранд, комилан бањогузорї карда мешаванд;
Дуюм, мустањкам намудани иќтидори илмї-технологии мамлакт
бо роњи фаъолсозии фаъолияти корхона ва ташкилотњо;
сеюм, ташаккули асосњои

институтсионалии барќароршавии

бозори миллии инноватсияњо.
Нуќтаи назари мазкур бояд ќисми људонашавандаи стратегияи
гузариши иќтисодиёти миллї ба шакли рушди инноватсионї гардад.
Амаликунонии стратегияи гузариши иќтисодиёти миллї ба шакли
рушди

инноватсионї дар асоси таљрибаи њавасмандсозии андозии

рушди инноватсионии корхонањо ба роњ монда мешавад. Ба љузъиёти
чунин аќоид ва технологияњо, аввалан

њавасмандкунии андозбандї;

суроѓавї, маќсаднок, замонавї, дуюм, ќарзи андозї, ки ба корхонањо
имконияти кам кардани андози басташударо аз фоида, ки ба фоизи
муайяни илмї-тадќиќотї ва таљрибавї-конструкторї баробар аст;
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сеюм, аз њисоб баровардани андозњое, ки барои кам намудани заминаи
андозбандї аз фоида равона шудаанд.
Яке аз афзалиятноктарин роњњои стратегияи баланбардории
фаъолсозии инноватсионии корхонањо ва ташкилотњо бояд навкунии
низоми тањсилот ва рушди иќтидори кадрї дар асоси

барномањои

самарабахши таълим ва воридсозии низоми илму маърифат ба
«маълумот барои тамоми њаёт», ё

ин ки «маълумоти бефосила»

шуморида шавад. Амалисозии вазифањои мазкур имконият медињад, ки
талаботи корхона нисбати кадрњо ва мутахассисон бо роњи рушди
малакањои илмї-технологї, худомўзї, ки ба фаъолсозии фаъолияти он
корхона ва ташкилотњое, ки онњо амалиёти мењнатии худро ба љо
меоранд, ќаноат карда шавад.
Ин барои гузариши иќтисодиёт ба асоси нави технологї ва
фароњамоварии шароитњои зарурї, рушди иќтидори инсонї ва
ташаккули асосњои интеллектуалї ва амалисозии стратегияи гузариши
иќтисодиёт ба шакли инноватсионии рушд ва ташкили бозори миллии
инноватсия имконият муњайё месозад. Тањќиќот нишон медињад, ки дар
Тољикистон њаљми харољоти давлат барои соњаи маориф аз 8,8%
маљмўи мањсулоти дохилї дар соли 1991 то 3,5% дар соли 2005 кам
шудааст ва ин

њамагї ќариб 30% харољотњои лозимиро ташкил

медињад. Аз ин рў, такмили низоми тайёркунии кадрњо, ташаккули
самараноки инфрасохторњои инноватсионї, низоми муњофизатї ва
истифодаи оќилонаи иќтидори зењнї яке аз масоили муњим ва
сариваќтї ба њисоб мераванд. Барои ин зарур аст;
 якум, стратегияи рушди инноватсионии мамлакат тартиб дода
шавад;
 дуюм, шароити нињоят мусоид барои рушди
инноватсионї фароњам оварда шавад;
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фаъолияти

 сеюм, сиёсати самарабахши инноватсионї ва гузаронидани
реструктуризатсияи иќтидори илмї-техникї дар соњањои иќтисодиёти
миллї амалї гардад;
 чорум, баландбардории самаранокии манбањои аќлонї бањисоб
гирифта шавад;
 панљум,

низоми

бонкии

ќарздињии

рушди

фаъолияти

инноватсионии сармоягузорї, ки лоињањои инноватсиониро мувофиќ
ва амалї месозанд такмил дода шавад.
Рушди соњибкории инноватсионї ташаккули заминаи меъёриїњуќуќї

ва

чорањои

мувофиќи

њавасмандкунии

фаъолияти

инноватсиониро дар назар дорад. Нигањдорї ва рушди иќтидори илмїтехнологии корхона ва ташкилотњои мамлакат афзоиши њаљми
сармояро дар мадди назар дорад. Таъминоти нокифояи соњаи илм (0,2%
аз маљмўи мањсулоти дохилї барои с. 2000-2005), набудани озмунњои
таќсимоти васоит ва дараљаи пасти музди мењнат фаъолнокии
инноватсионии корхона ва ташкилотњоро паст месозанд. Харољоти
дохилї ба тадќиќот ва коркарди илмї ќариб 0,12 фоизро аз маљмўи
мањсулоти дохилї ташкил медињад, ки дар њоле, ки дар мамлакатњои
мутараќќї он дар њудуди 1-3 фоиз аз маљмўи мањсулоти дохилї ќарор
дорад.
Дар ин самт наќши асосиро фондњои ѓайрибуљавии соњавї ва
ѓайрисоњавї ва корњои таљрибавї конструкторї мебозанд. Онњо,
одатан, аз њисоби бахшишњои ихтиёрии корхонањо ва ташкилотњои
дорои шаклњои гуногунии моликият ва вуљуд оварда мешаванд. Дар ин
марњила масъалаи такмили низоми тайёркунї ва азнавтайёркунии
кадрњои

муњандисї-техникї ва мутахассисони соњаи фаъолияти

инноватсионї ба љои аввал мебарояд.
Ташкили низоми тайёркунї, азнавтайёркунии ва такмили ихтисоси
кадрњо бояд барои баландбарории сатњи далелнокии онњо, истифодаи
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шаклњои њавасмандии амалї, ки барои ба даст овардани натиљањои
дилхоњи инноватсионї муайян карда шудаанд, нигаронида шавад.
Самаранокии ташкили низоми тайёркунї, азнавтайёркунї ва
такмили ихтисоси мутаххасисонро дар љумњурї аз бисёр љињатњо
амалигардонии чорањои комплексї оид ба муносибгардонии барномањо
ва наќшањои таълимї, усулњои азнавтайёркунї ва такмили ихстисос дар
мактабњои олї ва бизнес-сохторњо, муайян менамояд. Инчунин лозим
аст, ки барои тезонидани рушди инноватсионї ва соњибкории
инноватсионї шавќмандї зоњир гардад.
Хулоса, тањлили рушди иќтидори илмї-технологии корхонањо,
ташкилотњо ва фаъолкунонии фаъолияти инноватсионии онњо ба
амалигардонии

лоињањои

инноватсионї,

фароњамоварии

муњити

мусоиди сармоягузорї ва андозбандї, ќарздињии бонкии љараёнњои
инноватсионї ва ташаккули инфрасохтори фаъолияти инноватсионї
ишорат мекунад.
Фаъолгардонии инноватсионии корхонањо ба такмили низоми
муосири тайёр кардани кадрњои баландихтисос ва баланд бардоштани
тахассуси мутахасисон дар самти фаъолияти инноватсионї асос
ёфтааст. Фароњам овардани шароит барои кори эљодї ва рушди касбии
мутахассисон

дар

самти

фаъолияти

инноватсионї

дар

назди

институтњои илмию тадќиќотї, муассисањои тањсилоти олї, њамчун дар
корхонањое, ки ба фаъолияти инноватсионї машѓуланд, таъсису фаъол
гардонидани марказњои махсуси таълимию методї аз рўйи фанњои
фаъолияти инноватсионї ташкил менамояд.

7.5 Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионии
корхонањои хурд
Равандњои инноватсионї дар пешрафту тараќќии соњибкорї
ањамияти асосиро доро мебошанд. Сарчашмаи асосии идеяњои
160
https://bikhon.tj/

инноватсионї илм мањсуб мегардад, ки тамоми соњањои фаъолияти
њаётии инсон, аз он љумла ташкили соњибкории хурдро таъмин
менамояд. Њар гуна давлат ба пешрафту рушди фаъолиятњои
инноватсионї, ки дар онњо соњибкории хурд наќши назаррасеро ифода
менамояд, манфиатдор мебошад.
Талаботи объективии гузариш ба иќтисоди бозорї ва таъмини
иќтисодро, ки

њар чї бештар дар даврони феълї дар Љумњурии

Тољикистон эњсос мегардад, наметавон бидуни гузариш ба навъњо ва
шаклњои пешрафтаи фаъолияти инноватсионї ба амал баровард. Дар
амри тезонидани ин раванд бояд соњибкории хурди инноватсионї
наќши муњимеро иљро намояд.
Раванди эљоди навоварињои инноватсияњои илмї-техникї,
техника, соњибкорї ва
раванди инноватсионї

идораро бо њам муттањид месозад.

илм,

Њадафи

ба даст овардани навоварї буда, он аз

пайдоиши аќида (идея) то аз нигоњи тиљоратї амалї шудани онро дар
бар мегирад. Њамин тавр, раванди инноватсионї маљмўи њамаи
муносибатњо, тавлидот, табодул ва истеъмоли навоварињоро дар бар
мегирад.
Навоварї

(инноватсия)

раванди

илмї-техникии

иќтисодиёт

мебошад, ки аз ихтироот ба эљоду ба даст овардани бењтарин мањсулот,
хизматрасонњо ва технологияњо оварда мерасонад. Дар сурате, ки он ба
хотири дарёфти манфиатњои иќтисодї равона шуда бошад, натиљааш
фоидаи изофї мањсуб мегардад. Навоварї, инноватсия раванди
мураккаб, гуногунсоња ва бисёрмарњилавї буда, тамоми
пањлуњои фаъолиятњоро

љанбањо ва

аз тадќиќот ва коркард то бозорёбї

(маркетинг), фаро мегирад. Мањз њамин нуќта ба шаклњои мухталифи
бизнеси хурд имкон медињад, ки дар он љои муносибати худро ишѓол
намояд.
Ширкату корхонањои хурд дар истифодаи тиљораткунонии онњо,
густариши онњо дар соњањои гуногуни тавлидоту истењсолот наќши
умдаеро иљро менамоянд, чунки соњибкории бузург (калон) дар амри
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суръатбахшї ва натиљагирию азхудкунии иќтисодии навоварињо ва
пешнињоди онњо дар бозор аз ширкатњои хурди аз нигоњи технологї
пешрафта сахт ќафо мондаанд. Ба ѓайр аз ин, пайдоиш ва рушди
босуръати ширкатњои хурди ширкатњои хурд наќши кашшофон ва
тавлидкунандагони мањсулоти бозорњои навро иљро менамоянд.
Ширкатњои

бузурги

тиљоратї

тавлидоти васеъ ва таъминоти

бошанд,

вазифаи

сариваќтии бозорро

ташкилотчигии
бо мањсулоту

хизматрасонии нав барои худ њифз менамоянд. Ин раванд аќидаи
алоќамандии соњибкории хурду бузург ва такомули мутаќобили онњоро
тасдиќ менамояд, ки њар кадом дар раванди инноватсионї мутаносиб
ба хусусиятњои худ љойи муайянеро ишѓол менамоянд.
Рољеъ ба ањамияти фаъолиятњои инноватсионии ширкатњои хурд
натиљањои

иќтисодии кишварњои пешрафта шањодат медињанд. Дар

ИМА аз љониби ширкатњои хурд 35%, дар Британияи Кабир ва Олмон
бошад-мутаносибан 23% ва 26% навоварињо, ки дар истењсолот амалї
мешаванд, аз љониби ширкатњои хурд эљод гардидаанд.
Рушду тараќќии соњибкории хурди инноватсионї унсури ногузири
эљоди иќтисоди бозорї мањсуб мегардад. Метавон самтњои асосии
таъсиррасонии низоми корхонањои хурди инноватсиониро ба рушди
босамари навоварињои илмї-техникї људо намуд:
якум-бартараф намудани монополизми иттињодияњои бузург,
корхонањо ва созмонњо дар соњаи коркарду тавлидоти навъњои муайяни
техника ва технологияњо ва самтгарої ба ќонеъсозии манфиатњои
истеъмолкунандагон, ки ба дарёфти техникаву технологияњои њарчї
сифатнок ва нисбатан арзон манфиатдор мебошанд;
дуюм-истифодаи њарчї пурратари комёбињои илмї, натиљањои
тадќиќоти фундаменталї ва амалии илмї. Корхонањои хурд метавонанд
дар заминаи сохторњои ташкилотњои бузурги илмї-техникї барои
самаранок аз худ кардани натиљањои ќаблан анљомдодашуда таъсис
дода шаванд;
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сеюм-тезонидани раванди коркард ва амалї сохтани навоварињои
илмї-техникї мутаносиб бо самтњои ояндадори раванди инноватсионї.
Ширкатњои хурди илмї-тадќиќотї, ки ба амалї сохтани лоињањои
«таваккалона», хавфи ё зиёд дошта машѓул мебошанд, чи тавре ки
таљрибаи кишварњои мутараќќї нишон медињад,

метавонанд сањми

арзандаеро дар пешрафти самтњои ояндадору стратегї амалї сохтани
навоварињои илмї-техникї ворид созанд.
чорум-сариваќт ќонеъ намудани корхонањо ва ањолї бо мањсулоти
илмї-тадќиќотї;
панљум-рушду тараќќии ташаббусњои хољагидорї,

корчалонї,

боло бурдани наќши њавасмандгардонии моддии кормандон, соддагї
ва осонии нисбии эљод ва таъсиси корхонањои хурд, дараљаи баланди
худмухторият ва мустаќилияти онњо барои зоњир намудани ташаббус ва
корчалонї дар соњаи татбиќи навоварињои илмї-техникї имконияти
васеъро пешнињод менамояд;
шашум-

истифода

ва

густариши

шаклњои

ташкилотчигї ва њавасмандкунии мењнат барои

пешќадами

нишондињандањои

баланди самаранокии иќтисодии фаъолияти корхонањои хурд боис
мегардад ва мусоидат менамояд;
њафтум - рў овардан ба ќонеъсозии талаботи ањолї ва корхонањои
минтаќа, истифодаи захирањои мањаллї ва партовњои истењсолот.
Корхонањои хурд аксаран зимни рў овардан ба истеъмолкунандагони
дохили минтаќа ба њалли мухолифати байни талаботи корхонањо ва
ањолии минтаќа ба мањсулот ва хизматњо, инчунин ба самтгароии як
ќатор корхонањо ба робитањои иќтисодї дар чањорчўби соњаи мушаххас
мусоидат менамоянд. Дар робита ба ин њолат маќомоти мањаллии
идоракунандаро лозим аст, ки сиёсати пуштибонии корхонањои хурди
илмї-тадќиќотї,
афзалиятнокро,

инчунин

корхонањои

ки ба бозори

хурди

барои

минтаќа

дохилиминтаќавї марбут мебошанд,

маќсадноку босамар амалї созанд.
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Масъалаи фаъолсозии амалиётњои навоварона, бо мушкилоти
љиддии назариявию амалии таъсирпазирии инноватсионии иќтисодиёт
марбут аст. Зери мафњуми таъсирпазирии инноватсионии иќтисод
омодагї ва ќобилияти иќтисодиёт ба азхудкунии дастовардњои илму
техника дарк карда мешавад. Таъсирпазирии иќтисодиёти ин ё он
кишвар

ба навоварињо дар навбати аввал, аз мављудияти бозор ва

механизмњо сохторњои бозорї, ки ќобилияти тавлидот ва фурўши
мањсулотро таъмин карда метавонанд, вобастагї дорад. Дар ин њолат
раќобати

байни

истењсолкунандагони

тавлидкунандагони
навоварињо

донишњои
ва

нави

раќобати

илмї,
байни

истеъмолкунандагон, ки дар байнашон навоварињо пањн карда
мешаванд, наќши фавќулодда муњимро иљро менамояд.
Зуњур ва густаришу тараќќии васеи соњибкории навоваронаи
венчурї дар мамлакатњои Ѓарб марбут ба комилан пур кардани
бозорњои маъмулї, ки боиси раќобати шадиди
истеъмолкунанда (харидор) мегардад, мансуб аст.

соњибкорон барои
Ќафо мондан аз

навоварињо маънои худро бо муфлисиву варшикастагї рў ба рў сохтан
аст. Аз ин рў, њар чї раќобат шадидтар мешавад, њамон ќадар барои
фардои истењсолкунандагон идеяњои илмї ва њалномањои техникї боќї
мемонад. Соњањое, ки сатњи баландтарини тараќќиёти инноватсиониро
доро мебошанд, маъмулан аз рўи маљмўи васеи истењсолкунандагон
фарќ мекунанд.
Дар ин соњањо, одатан, якчанд корпоратсияњои

бузургтарин,

дањњо, садњо ва њатто њазорњо истењсолкунандагони миёнаву хурд
фаъолият менамоянд. Ин њолатест, ки дар раќобат њифз карда мешавад,
аммо раќибони асосї захирањои бештари молї, пулї ва моддиро дар
ихтиёр доранд.
Дар шароити кунунии рушду тараќќии иќтисодиёти Тољикистон
мушкилоти фурўши амалан њар гуна мол, ки љавобгўи талаботи
харидор-истеъмолкунанда мебошад, нест, чунки талабот ба ин гуна
молу коло ќариб њамеша мављуд аст. Бо таваљљуњ ба хусусиятњои
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иќтисодиёти мо шаклњои

мубтакирии (венчурии) фаъолиятњои,

инноватњсионї дар он намуде, ки дар Ѓарб амал мекунанд, ба таври
объективї амалї намегарданд. Дар айни њол нодуруст мебуд, агар аз
набудани

шаклњои муайяни фаъолиятњои

наздик ба фаъолиятњои

венчурї дар иќтисодиёти Тољикистон њарф бизанем ё соњибкории
венчуриро

бидуни

дурнамо

ва

ояндадор

арзёбї

намоем.

Дар

иќтисодиёти миллї чунин навъњои фаъолиятњои иќтисодиро метавон
пайдо намуд, ки аввалан, бо баланд будани таваккал ва сониян,
фоиданокии махсус, самарканокии баланд фарќ менамоянд.
Ба чунин навъњои фаъолиятњои инноватсионї метавон кору
амалњои зеринро шомил намуд;
1. коркард ва истењсоли молу хизматњо љињати амалї сохтан дар
бозори љањонї;
2. таъмини воридсозии њамаљонибаи навоварињо, ки марбут ба
ташкили истењсол ва фурўши онњо мебошад;
3.

фаъолияти илмї-техникї љињати эљоди навъњои усулан навини

мањсулот, технологияњо ва хизматњо.
Сатњи баланди таваккал ва эњтимолият, инчунин воридоти
фоиданоки арзї (асъор) дар сурати ноил шудан ба муваффаќќият дар
мавриди баромадан ба бозори хеле раќобатпазири љањонї, бараъло
њувайдо мегардад. Дар мавриди самти дуюм бошад, он бо таваккалу
эњтимолияти баланд њамроњ мегардад ва ќабл аз њама, вазъ бинобар
инертнокии махсуси технологї ва иќтисодии воњидњои маъмулї дар
фаъолиятњои хољагидорї, мушкилоти ташкили

њар гуна истењсоли

мањсулот- навоварињо ва мушкилињои таъмини захирањои моддї зоњир
мегардад. Ин навъи фаъолияти инноватсионї дар њолати дарёфти
њуќуќи имтиёзноки монополияи

истењсол ё фурўши

навоварї

фоидаовар аст.
Дар мавриди самти сеюм метавон тазаккур дод, ки њар гуна
фаъолияти илмї-техникї ягон хислати таваккалї ё эњтимолиро доро
мебошад. Дар ин замина он чизе, ки барои эљоди коркардњои усулан
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нав равона карда шудааст, ба дараљаи олї дар мавќеияти таваккалї
ќарор мегирад, чунки ба њангоми рафтору кирдори

инертии

хољагидорї натиљањои иќтисодї хеле номуайян ва мушкилињо хоњад
буд. Дар сурати муваффаќият бошад, ин натиља метавонад дар шакли
фоидањои баланд ва дархостњои судманд љињати тадќиќотњои нав ё
таљдиди (модификатсия) «кўњна»-њо зоњир гардад.
Мањз њамин ќабил самтњои фаъолияти инноватсиониро дар
иќтисоди миллї, ки хислатњои таваккалї доранд ва дар сурати комёбї
хеле фоиданок њастанд, метавон «венчурї, мубтакирї» шарњ дод. Ба
ѓайр аз ин дар шароити кунунї метавон тасдиќ намуд, ки хислатњои
мазкури ин се навъи фаъолияти инноватсионї, махсусан, дар њолати
амалї сохтани њадафњои худ бо роњи ѓайримаъмулї, дар шакли нави
ташкилї, ба монанди ширкатњои илмї-истењсолї, муассисањои хурди
инноватсионї ва

татбиќї, бонкњо ва бунёдњои

инноватсионї хеле

пурљило мегарданд.
Њадафњои асосии таъсиси корхонањои хурди илмї-тадќиќотї инњо
мебошанд:
а) иштирок дар ташаккули босуботи бозори молї;
б) тезонидани амалисозии дастовардњои илмї-техникї;
в) мусоидат дар амри ќонеъсозии њар чї бештари талаботи
иќтисодиёт ба мањсулоти саноатї ва сохтмонї, амвол ва хизматњо;
г) мусоидат љињати истењсоли мањсулоти дар бозори љањонї
раќобатпазир бар заминаи танзиму ташкили зуди истењсолоти он дар
њаљми хурд;
д) истифодаи њар чї бештару самараноктари захирањои моддї ва
мењнатии мањаллї ва партовњои истењсолот;
е) густариш ва боло бурдани навъњои хизматњои пулакии ба
корхонаву муассисањо ва ањолї пешнињодшуда, бењтар намудани
сифату кайфияти ин хизматрасонињо, омўзиши дурнамои дархосту
талабот.
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Корхонањои хурди илмї-техникї ба истењсолоти мањсулоти илмї,
коркарди мањсулоту технологияњои нав машѓул мебошанд. Аммо
хусусияти хоси фаъолияти чунин корхонањои хурд дар даврони њозира
дар Љумњурии Тољикистон он аст, ки тамоми

афзалияти онњо

метавонад на ба технологияњои нав, балки ба эљоди мањсулоти
навоварона нигаронида шавад.
Чунин ба назар
ќобилиятноки

мерасад, ки шаклњои нисбатан ба њаёт

соњибкории

хурди

инноватсионї

низ

марказњои

минтаќавї ва шањрии мусоидат ба соњибкории хурд, «паркњои
технологї», инкубаторњои
тадќиќотиро

мансуб

минтаќавии фирмањои хурди илмїмегардонад,

навъњои

мухталифи

хизматрасонињоро бо шароити имтиёзнок пешнињод менамоянд.
Њамчунин метавон роњњои асосии таъсису ташкили паркњои
(марказњои) илмї ва технологии зеринро људо кард;
1)

кормандони марказњои илмї зимни кўшишу талошњои худ

љињати тиљоратї сохтани тадќиќотро ба сифати соњибкор муаррифї
мешаванд ва сохторњои венчуриро таъсис медињанд;
2)

ширкатњои

хурди

илмї-тадќиќотї

тавассути

њайати

кормандони илмї-техникии ширкатњои бузург таъсис дода мешаванд,
ки ширкати бузургро ба хотири кушодани «кори шахсї» канор
гузоштаанд;
3)

корхонаву муассисањое, ки мехоњанд аз имтиёзњои пешнињодї

дар чањорчўбаи паркњои технологї истифода баранд, филиалњои худро
бояд ба онњо интиќол дињанд.
Ширкатњои хурду миёна дар маркази технологї метавонанд аз як
ќатор

имтиёзњо ва бартарињо, яъне шароити имтиёзноки иљора,

имконияти истифодаи таљњизоти умумї, шароити хуб барои гирифтани
ќарз, кооператсия бо ширкатњои дигар, ки бевосита дар наздикї ќарор
доранд, кўмаку ёрии илмї-техникї ва тахассусии идорї ва ѓайрањо
истифода намоянд.
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Њар замон чунин унсури технополис ва технопарк (маркази
технологї) ба монанди бизнес-инкубатор низ наќши чашмрасеро бозї
мекунад.
Вазифаи

бизнес-инкубаторњо

«баровардани»

соњибкорон

ва

расонидани кўмак ба онњо дар амалї сохтани коркардњои илмї бо роњи
саноатї мебошад. Инкубаторњои тиљоратиро њамчун яке аз васоилњои
мусоидаткунандаи тараќќиёти иќтисодиёт дар сатњи мањаллї метавон
муаррифї кард, чунки онњо ба корхонањои љадидан таъсисёфта дар
давраи ибтидоии (аввали) мављудияташон пуштибонию дастгирии
самаранок мерасонанд. Онњо ба соњибкорони навкор дар давраи
мушкили аввали корашон, барои бомуваффаќият пеш бурдани
фаъолияташон заминањои хуб эљод мекунанд. Навъњои «инкубаторњои»
тиљоратї

вобаста

ба

хусусиятњои

пешгузошташуда метавонад хеле
диќќатро бештар

мањаллї

ва

њадафњои

дар

гуногун бошанд. Дар ин замина

метавонад ба истењсолот ё расонидани хизматњо

равона созанд.
Таљрибаи байналмиллалї нишон медињад, ки бизнес-инкубаторњо
барои

тањкими

неруњои

иќтисодии

маќомоти

минтаќавии

роњбарикунанда бинобар дастгирии маќсаднокашон аз соњибкорони
љавон ва ширкатњои дубора ташкилшуда мусоидат менамоянд. Онњо
метавонанд дурнамои дар «рўи об» мондани ашхосе, ки мехоњанд кори
худро ташкил намоянд ё соњибкорони навкорро бењтар намоянд.
Ќабули сохибкорони хурду миёна

ба доираи сохибкорони

мустањкам сари пайи худ истода, имкон медињад, ки онхо байни худ
оиди фаъолияти соњибкорї табодули назар кунанд ва он ба манфиати
њамаи онњо хизмат хоњад кард.
Фаъолияти бизнес-инкубаторњо шомили чунин унсурњо мебошад:
а) пешнињодњои биноњо ва пардохти иљора;
б) ташкил намудани сохторњои љолиб ва хизматрасонињо.
Њамзамон сохтори хизматрасонињои аз таносуби чунин амалњо
иборат аст:
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а) миёнарави кардан дар иртибот бо њамкорони иттињодияњо ва
палатањои савдо;
б) пуштибониву дастгирї дар сурати њалу фасли мушкилоти идорї
ва њуќуќї;
в)

ба даст овардан ва пешнињод кардани маълумот

аз рўйи

масъалањои доѓи рўз;
г) боло бурдани сатњи маълумотноки дар фаъолиятњои сохибкорї;
д) интихоби соњибкор.
На њар кадом соњибкор метавонад љињати иштирок дар бизнесинкубатор майлу таманно намояд, вай бояд собит созад, ки корхонааш
имкони воќеии муваффаќияти иќтисодиро дорад ва мањсулоти истењсол
менамудаи мавод, мол ё хизмат, дар бозор раќобатпазир ва ояндадор
аст.
Зарур аст, ки корхонањои интихобшуда якдигаро пурра созанд ва
ба ин васила

таъсири њамоњангии онњо мустањкамтар мегардад.

Корхонањое, ки шомили бизнес-инкубатор мебошанд, набояд раќиби
якдигар бошанд. Дар инљо ширкатњои бузург корхонањои хурди
инноватсиониро ба дараљаи бештар бо истифода аз шаклњои гуногуни
ташкили њуќуќї назорат мекунанд.
«Инкубатор»-и хуб ташкилшуда ва самаранок идорашаванда
ќодир аст њатто дар сурати маблаѓгузории нисбатан хоксоронае, ки низ
ба

аќидаи

коршиносон,

50-70

ширкати

нави

хурди

мўътадилкоркунандаро ташкил ва таъсис дињад, яъне дар давраи 10 сол
то 2000 љойи нави корї таъсис дињад.
Дар асоси тањлилњои гузаронидашуда ва хулосаи фаъолияти
корхонањои хурди инноватсионї

лозим ба ёдоварї аст, ки

рушду

пешрафти соњибкории инноватсионї дар Љумњурии Тољикистон бар
заминаи як ќатор омилњо мањдуд гардидааст.
Аввалин њавасманднокии аксарияти субъектњои хољагидорї ба
амалї шудани коркардњои

усулан нав, навоварињои сатњи баланди

техникї ва иќтисоди ба назар намерасад, Натиљаи он-талаботи паст ба
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чунин навоварињо мебошад. Бозори мањсулоти илмї-техникї дар
кишвари мо хеле тахассусист.
Талабот ба навигарињои воќеан инќилобї,
пешрафтаи прогрессивї паст аст.
Љумњурии

Тољикистон

ќариб

технологияњои

Бозори чунин мањсулот дар

вуљуд

надорад,

чунки

аксарияти

муассисањои саноатї (махсусан давлатї) омода нестанд даст ба
таѓйироти аслии технологияњо бизананд. Танхо ширкатњои хоричї, ба
амалї сохтани коркардњои балансатњ манфиатдор мебошанд, ки
фаъолона ба сўи бозори мањсулоти интеллектуалї шитоб доранд.
Ба ѓайр аз онњо манфиатнокии худро ба чунин мањсулот
метавонанд ширкатњои хурди љадидан созмонёфта ва як ќатор
корхонањои

хусусишуда

зоњир

намоянд.

Аммо

онњое,

ки

ба

фаъолиятњои илмї-тадќиќотї амалї сохтани навоварињо машгуланд,
хеле каманд.
Сониян,

рушду

тараќќї

наёфтани

лоињањои инноватсионии таваккалї

системаи

маблаѓгузории

ва субъектњои он ба монанди

фондњои венчурї, бонкњои инноватсионї,

биржањои музоядавї ва

ѓайрањо, инчунин вазъи умумии иќтисодиёт, беќурбшавї, фоизи
баланди пул аз рўйи ќарз, бўњрони инноватсионї ин мушкилиро боз
њам мушкилтар мегарданд.
Хусусан,

мушкилоти

марбут

ба

таъмини

моддї-техникї,

майдонњои истењсолї, дастгоњу таљњизот, ашё ва маводи мавриди ниёз
зимни ба даст овардан саъйу кўшиши зиёд робитањо, амалиётњои
таваккалиро таќозо менамоянд.
Аз ин рў барои амалї сохтани ягон навоварии бузургњаљм,
масалан, як технологияи нав, кўшишу имконоти њар гуна корхонаву
муассисаи алоњида, корхонаи хурд он тараф истад, комилан нокифоя
мебошад. Барои њалли мусбати он як механизми њавасмандкунї лозим
аст, ки зуд ва сариваќт харидориву пайдо намудани миќдори зарурии
захирањои моддї ва навъњои онњоро таъмин намояд.
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Ва дар охир, раќобати суст дар бозори дохилии мањсулоти
илмї-техникї. Муњаќиќ, њар амалеро, ки анљом надињад, дар њар сурат
дар маќоми соњибњуќуќ (монополист) ќарор мегирад, ё њељ набошад,
раќобати тезу тундро эњсос намекунад. Чунин раќобатро танњо дар
бозори мањсулоти

барномасозињо метавон мушоњида намуд, ки он

марбут ба талабот нисбатан бештар ба ин мањсулот ва набудани
мушкилот дар нусхабардориву интишор ва густариши он мебошад.
Дар робита ба мушкилоти зиёди рушду тараќќии соњибкории хурди
инноватсионї зарур аст, сиёсати махсуси пуштибонї ва дастгирии
бахши мазкур пеш бурда шавад.
Аз

назари

менељменти

инноватсионї,

сиёсати

бошууронаи

давлатии тахассусии (соњавї) пуштибониву дастгирии соњибкории
хурди инноватсионї бояд маљмўи тадбирњои ташкилї, молиявї, моддї,
иљтимої-иќтисодї, њуќуќии танзими соњибкории хурду миёнаро, ки аз
доираи консепсияи ягонаи зарурати љамъиятї дар амри рушду
пешрафти соњибкории инноватсионї дар иќтисодиёт дар маљмўъ ва
барои њар минтаќа

бармеоянд, дар бар

андозбандии имтиёзї,

гирад. Ин тадбирњо бояд

такмили механизми

ташкилї ва њуќуќї,

густариши њуќуќњои созмону ташкилотњои ќарзї ва ѓайраро дар соњаи
маблаѓгузорї,

инчунин

соддаву

шаффоф

намудани

амалиётњои

ќарздињї, расонидани хизматњои иттилоотї-машваратдињї ва таъсиси
сохторњои мутаносибро таъмин намоянд.
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Боби 8. Танзими рушди бозори инноватсияњо
8.1 Танзими миллии рушди бозори инноватсияњо
8.2. Таљрибаи танзими давлатии бозори инноватсияњо
8.3. Сиёсати давлатии илмї-техникї ва технологияњои
пешќадам њамчун омили рушди бозори инноватсияњо
8.1 Танзими миллии бозори инноватсияњо
Имрўзњо дар Љумњурии Тољикистон барномаи рушди инноватсионї
амал мекунад, ки ѓайр аз маќсадњои асосии гузошташуда, њадаф ва
самтњои муайянкардашуда,

танзими рушди бозори

миллиро низ фарогиранда аст.

инноватсияњои

Дар ин замина Низоми миллии

инноватсионие созмон дода мешавад, ки он шароитро барои татбиқи
самарабахши дастовардҳои

илмию техникї ва технологї, баланд

бардоштани рақобатпазирии технологияҳо ва маҳсулоти инноватсионї,
истифодаи оқилонаи захираҳои табиї, маҳсулоти хом ва сармоягузори,
муваффақ шудан ба амнияти иқтисодї, энергетикї, озуқаворї ва экологї,
ташаккули иқтисодиёти инноватсионї, афзоиши некўаҳволї ва баланд
бардоштани сатҳи зиндагии аҳолї таъмин менамояд.
Татбиқи Барнома дар ду марҳила пешбинї гардидааст:
-

марҳилаи якум (2011-2014) – марҳилаи омодасозию ташкилї;

-

марҳилаи дуюм (2015-2020) – марҳилаи рушди инноватсионї.

Дар назар дошта шудааст, ки дар марҳилаи якум заминаи зарурї
барои ба роҳ мондани фаъолияти инноватсионї омода карда мешавад:
санадҳои қонунгузорї ва меъёрии ҳуқуқїҳамчун асоси фаъолияти
инноватсионї таҳия ва қабул карда мешаванд; чораҳои иқтисодї ва
ташкилї

оид

ба

дастгирии

фаъолияти

инноватсионїқабулкарда

мешаванд; корҳо оид ба таъсиси инфрасохтори инноватсионї анљом дода
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мешаванд; замина барои рушди минбаъдаи он гузошта мешавад, низоми
тайёр кардани мутахассисон дар соҳаи инноватсия ташаккул дода
мешавад, ҳамчунин як қатор чорабиниҳои дигар амалї карда мешаванд.
Марҳилаи якуми татбиқи Барнома бо таъсиси љузъҳои зарурии
сохтори Низоми миллии инноватсионї анљом меёбад. Низоми миллии
инноватсионї аз маљмўи љузъҳои қонунгузорї, сохторї, ташкилї ва
функсионалие иборат хоҳад буд, ки рушди фаъолияти инноватсиониро
дар Љумҳурии Тољикистон таъмин мекунанд.
Низоми миллии инноватсионї саъйу кўшиши мақомоти давлатии
идоракунии

ҳамаи

сатҳҳо,

ташкилотҳои

соҳаи

илмию

техникї,

муассисаҳои таҳсилоти олї ва бахши соҳибкории иқтисодиётро, ки ба
такмили механизмҳои ҳамкориҳои байни иштирокчиёни равандҳои
инноватсионї, истифодаи самараноки дастовардҳои илм ва технологияҳо
барои татбиқи афзалиятҳои миллии стратегии мамлакат равона карда
шудаанд, муттаҳид менамояд.
Дар марҳилаи дуюми Барнома дар заминаи Низоми миллии
инноватсионии таъсисдодашуда бояд корҳои зиёде доир ба амалисозии
Барнома анљом дода шаванд, то ҳар сол дар иқтисодиёти кишвар љузъи
инноватсионї бемайлон инкишоф ёбад. Дар рафти татбиқи Барнома оид
ба такмили минбаъдаи Низоми миллии инноватсионї бо дарназардошти
дастовардҳои илми љаҳонї, технологияҳои пешқадам ва таљрибаи
ташкили фаъолияти инноватсионї чї дар мамлакати мо ва чї дар хориљи
он тадбирҳо андешида мешаванд.
Яке аз самтҳои асосии татбиқи Барнома, ин ин тадбирҳое, ки љиҳати
ноилшавї ба мақсад ва ҳалли вазифаҳои Барнома нигаронида шудаанд.
Таҳияи санадҳои қонунгузорї ва меъёрии ҳуқуқие, ки барои фаъолияти
инноватсионї дар Љумҳурии Тољикистон замина фароҳам меоваранд.
Яке аз вазифаҳои асосии давлат дар самти сиёсати инноватсионї
ташаккули заминаи меъёрии ҳуқуқии фаъолияти инноватсионї мебошад.
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Дар Љумҳурии Тољикистон дар солҳои наздик зарур аст то дар эљоди
заминаи ҳуқуқии гузариш бо роҳи ба иљтимоиёт нигаронидашудаи рушди
инноватсионї, ки асоси онро бояд принсип ва стандартҳои эътирофшудаи
танзими қонунгузории фаъолияти инноватсионї ташкил диҳанд, бояд
корҳои зиёде анљом дода шавад.
Дар марҳилаи якуми татбиқи Барнома (марҳилаи омодагирї ва
ташкилї,

солҳои

2011-2014)

зарур

меояд,

ки

асоси

танзими

қонунгузории фаъолияти инноватсионї дар љумҳурї гузошта шавад.
Њамин тариќ, соли 2012-ум

дар Љумњурии Тољикистон ќонун «Дар

бораи фаъолияти инноватсионї» ќабул гардид, ки боби 4-уми он
танзими давлатии фаъолияти инноватсионии миллиро фарогир аст.
Шаклњои

танзими

давлатии

фаъолияти

инноватсионї

дар

Тољикистон чунин аст:
1. Маќомоти давлатї шаклњои зерини танзими фаъолияти
инноватсиониро истифода менамоянд:
- муайян намудани афзалиятњои рушди инноватсия;
-

тањия, татбиќ ва маблаѓгузории барномањои маќсадноки

инноватсионї

ва

дигар

барномањо,

аз

љумла

дар

самти

њавасмандгардонии рушди фаъолият ва инфрасохтори инноватсионї;
- пешбинии маблаѓњои буљетї барои маблаѓгузории лоињањои
инноватсионї, корњои илмию тањќиќотї, таљрибавию конструкторї ва
технологї доир ба самарабахшии натиљањои фаъолияти инноватсионї,
љойгиронии фармоишњо ба тањвили мол, иљрои корњо, хизматрасонињо
барои эњтиёљоти давлатї ва мањаллї бо тартиби муќаррарнамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;
- љойгир намудани фармоиши давлатї барои хариди мањсулоти дар
натиљаи

фаъолияти

инноватсионї

истењсолшуда

дар

доираи

барномањое, ки мутобиќи сиёсати давлатии инноватсионї тасдиќ
шудаанд;
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- таъсиси фондњои инноватсионї ва венчурї, сармоягузории таъсис
ва рушди дигар субъектњои фаъолияти инноватсионї, сањмгузорї, аз
љумла љалби сармояи хориљї бо маќсади таъсиси субъектњои фаъолияти
инноватсионї, ки барои рушди равандњои инноватсионї муњиманд;
- андешидани чорањои зарурї оид ба тарѓиби фаъолияти илмию
техникї дар воситањои ахбори омма ва баланд бардоштани сатњи љалби
сармоя ба фаъолияти инноватсионї.
Танзими давлатии фаъолияти инноватсионї аз љониби маќомоти
давлатї метавонад мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо
истифодаи дигар шаклњо амалї гардад. Яке аз механизмњои асосии
танзими давлатии инноватсияњо ин дастгирии давлатї ба шумор
меравад. Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионїдар љумњурї аз
љониби маќомоти давлатї дар шаклњои зерин амалї мегардад:
-

маблаѓгузории

корњои

илмию

тањќиќотї,

таљрибавию

конструкторї ва технологї барои ба вуљуд овардани мањсулоти нав ё
такмилдодашуда, технологияи нав ё такмилдодашуда, ки барои
истифодабарии амалї таъин шудаанд;
- ба субъектњои фаъолияти инноватсионї барои ихтиёрдорї ё
истифодабарї пешнињод намудани молу мулки давлатї, натиљањои
фаъолияти зењнї ва воситањои фардикунонидашудаи ба онњо баробар;
- муќаррар намудани имтиёзњо мутобиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон;
- мусоидат ба рушди корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњое,
ки ба фаъолияти инноватсионї машѓуланд;
-

дастгирии

истењсолию

технологии

субъектњои

фаъолияти

инноватсионї;
- расонидани хизматњои махсусгардонидашуда ва машваратї;
- маблаѓгузории корњо оид ба тайёр намудан ва баланд
бардоштани дараљаи тахассусии мутахассисон дар соњаи фаъолияти
инноватсионї;
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- фароњам овардани шароити зарурии ташкилї, њуќуќї ва
иќтисодї,

ки сармоягузориро барои татбиќи сиёсати

давлатии

инноватсионї таъмин менамояд;
- ташаккули инфрасохтори инноватсионии илм, истењсолот ва
хизматрасонї;
- иштирок дар ташкили истењсолоти раќобатпазир;

- таъмини

бозори кафолатноки фурўши мањсулоти инноватсионї дар асоси
фармоиши давлатї;
- пешбарии инноватсияњои ватанї ба бозори хориљї;
- дигар шаклњои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї, ки
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ накардааст.
Дастгирии

давлатии

фаъолияти

инноватсионї

дар

мўњлати

талофияти лоињаи инноватсионї, вале на зиёда аз панљ соли баъди
татбиќи амалии он таъмин карда мешавад.Дастгирии давлатии
азхудкунї

ва

пањнкунии

мањсулоти

инноватсионї

дар

давраи

муќарраршуда пешнињод гардида, дар ин мўњлат он мањсулоти
инноватсионї њисобида мешавад.
Фаъолияти инноватсионї аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї,
маблаѓњои корхонањо, муассисањо, дигар ташкилотњо, грантњо ва дигар
манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ накардааст,
маблаѓгузорї карда мешавад.
Ба ваколатњои маќомоти иљроияи мањаллии Њокимияти давлатї
дар соњаи фаъолияти инноватсионї дохил мешаванд:
- дар асоси стратегияи рушди инноватсионї ва барномањои
маќсадноки инноватсионї тањия намудани барномањои маќсадноки
инноватсионии мањал ва пешнињод намудани онњо ба баррасии
Маљлиси вакилони халќи дахлдор;
- ба субъектњои фаъолияти инноватсионї дар мувофиќа бо маќоми
ваколатдор барои ихтиёрдорї ё истифодабарї пешнињод намудани
молу мулки давлатї, дастовардњои фаъолияти зењнї ва воситањои
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фардикунонидашудаи

ба

онњо

баробар

мутобиќи

ќонунгузории

Љумњурии Тољикистон;
-

амалї намудани ваколатњои дигар дар соњаи фаъолияти

инноватсионї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон.5
Бояд чунин санадҳои қонунгузорие таҳия ва қабул карда шаванд, ки
тамоми

маљмўи

танзима

(регулятор)-ҳои

иқтисодии

фаъолияти

инноватсионї, аз љумла танзимаҳои молиявї, зиддиинҳисорї, андозї,
гумрукї ва ғайраро фаро гирад. Қонунгузорї бояд шароити зарурии
ҳуқуқиро барои истифодаи натиљаҳои таҳқиқот ва коркардҳои илмї
даристеҳсолот, таҳияи тадбирҳо оид ба дастгирии давлатии соҳибкории
хурди инноватсионї, ба гардиши иқтисодї (хољагї) љалб намудани
объектҳои моликияти зеҳнї ва натиљаҳои дигари фаъолияти илмї ва
илмию техникї, танзими шароити тиљоратикунонии технологияҳои
коркардшаванда, муқаррар ва татбиқ намудани меъёрҳои муайянкунии
маҳсулот ва хизматрасонии инноватсионї, ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти
зеҳнї таъмин намояд.
Ҳамчунин, таҳияи заминаи меъёрии таъсис ва татбиқи низоми
фондҳои буљетї ва ғайрибуљетї дар соҳаи инноватсия лозим меояд.
Қабули ҳуљљатҳои меъёрии ҳуқуқї оид ба пешниҳоди имтиёзҳои
андозї ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти инноватсионї ба Кодекси
андози Љумҳурии Тољикистон ворид намудани иловаҳои дахлдорро
тақозо мекунад. Ҳамчунин зарур аст, ки ҳуљљати меъёрии ҳуқуқї оид ба
кам кардани пардохтҳои гумрукї барои аз хориљи кишвар ворид
намудани таљҳизоти махсуси илмї ва истеҳсоливу технологие, ки шабеҳ
(аналог)-ҳои ватанї надоранд, таҳия ва қабул карда шавад.
5

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти инноватсионї» ш. Душанбе, 16

апрели соли 2012, №822
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Ба мақсади таъминоти қонунгузорїљиҳати ҳамкориҳои Љумҳурии
Тољикистон дар самти фаъолияти инноватсионї бо давлатҳои аъзои ИДМ
қабули санади махсуси қонунгузорї зарур аст, ки он барои ба тартиб
даровардани

муносибатҳо

дар

ин

самт,

мувофиқасозии

мақсаду

вазифаҳое, ки ба сиёсати инноватсионї ва танзими давлатии фаъолияти
инноватсионї равона шудаанд, имкон диҳад. Дар ин ҳуљљат бояд
равишҳои

махсуси

ба

вуљуд

овардани

механизмҳои

мушаххаси

ҳавасмандгардонии рушди инноватсионї мутобиқ ба манфиатҳои миллї
инъикос

карда

шаванд.

мўътадилгардонии

Чунин

қонунгузорї

меъёрҳои

қонунгузорї,

санади

дар

соҳаи

ки

ба

фаъолияти

инноватсионї имкон медиҳад ва тамоми љиҳатҳои рушдиинноватсиониро
дар

давлатҳои

инноватсионии

аъзои

ИДМ

Љумҳурии

фаро

мегирад,

Тољикистон

бошад.

метавонад

Кодекси

Қабули

Кодекси

инноватсиониро дар ҳар яке аз давлатҳои аъзои ИДМ Ассамблеяи
байнипарлумонии давлатҳои аъзои ИДМ тавсия намудааст.
Фаъолияти инноватсионї ба такмили доимии заминаи меъёрии
ҳуқуқии танзимкунандаи ин соҳа эҳтиёљ дорад. Дар марҳилаи дуюми
татбиқи Барнома (марҳилаи рушди инноватсионї, солҳои 2015-2020)
санадҳои нави қонунгузорї таҳия гардида, ба қонунгузорї тағйиру
иловаҳое ворид карда мешаванд, ки ба танзими равандҳои инноватсионї
дар иқтисодиёт бо дарназардошти таљрибаи амали низоми меъёрии
ҳуқуқї дар Љумҳурии Тољикистон, таҳлили таљриба ва анъанаҳои рушди
қонунгузориҳо дар соҳаи фаъолияти инноватсионї дар мамлакатҳои
мутараққии иқтисодї нигаронида шудаанд.

8.2. Таљрибаи танзими давлатии бозори инноватсияњо
Аксар мамлакатњои мутараќќии саноатї имрўз умеди худро ба
рушди

устувори

дарозмўњлати

иќтисодї
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бо

гузариш

ба

роњи

инноватсионаи тараќќиёт мебанданд, ки он дар саноат ва соњањои
дигари хољагии халќ баѓоят васеъ истифода бурдани дастовардњои
навтарини илм ва техника, технологияњои иттилоотї, биотехнология,
маводњои нав,

технологияњои захира ва табиатсарфкунанда тавсиф

карда мешавад. Бинобар индаркнамоии инноватсионии корхона,
иќтисодиёт бо пуррагї- яке аз вазифањои асосии давлатї аз љињати
саноатї тараќќиёфтаи муосир мебошад.
Њар кадом мамлакат ин вазифаро тибќи тарзу усули худаш бо
назардошти шароитњои мушаххаси сиёсї ва иљтимої, анъанањои
мављудбуда, хусусият ва талаботи иќтисоди миллї, имкониятњои
истењсолии мављуда, захирањои инсонї, моддї, молиявї ва табии дар
ихтиёраш буда, нерўи инноватсиони ѓуншуда њаллу фасл менамояд.
Якљоя бо ин як ќатор ќонуниятњои басо умумїмављуданд, ки дар ин ва
ё он шакл дар давлати дилхоњи саноатї мушоњида мешаванд.
Вазифаи
макроиќтисод
мушаххаси

муњими

менељменти

интихоб

ва

иќтисодї

инноватсионї

истифодаи

бештар

воситањои

самараноки

дар

сатњи

дар

шароити

идоракунии

раванди

инноватсионї ба онњо вогузоштани захирањои дар ихтиёри љомеа буда
мебошад.
Бо алфози дигар, фишангњои идоракунии иќтисодиро, ки имкони
бо харољоти камтарини захирањои љамъиятї-мењнатї, сармоя ва ваќт ба
сатњи муайяни

рушди

инноватсионї баромаданро медињанд, бояд

муайян намуд.
Зарурияти дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї, ки аз як
тараф, бар наќши муњими пешрафти технологї дар таъмини рушди
иќтисодї, аз дигар тараф, бар он ки бахши хусусї на њамеша тайёр аст,
ки раванди инноватсиониро барои нигоњ доштани раќобатпазирї дар
њаљми пурра ба маблаѓ таъмин намояд, асос меёбад. Њолати охиринро
бо сабабњои иќтисодии сершумор метавон маънидод кард. Яке аз онњо
бо номаълумии зиёд ва таваккали калон њангоми бурдани тадќиќот ва
махсусан хусусияти бунёдї ва љустуљўи дошта вобаста аст.
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Дар як ќатор соњањо, ки ба онњо таќлидкории нисбатан соддатари
навигарињои

илмї-техникї

хос

аст,

ширкати

хусусии

раванди

инноватсиониро бо маблаѓ таъминкунанда дар назди раќибон бартарии
дарозмуддатро ба даст намеоварад. Натиљањои тадќиќот ва коркардњои
таљрибавию

технологии иљрошуда ба дорои умумии саноат табдил

меёбанд, ки дар натиљаи он харољоти ибтидої барои ба даст овардани
онњо љуброн карда намешавад.
Боз як њолати муњим-миќёс ва мўњлати калони иљрои баъзе
лоињањои тадќиќотї охиринро берун аз њадди имкониятњои молиявии
як ширкати саноатї мегузорад, њатто агар вай њар сол барои
гузаронидани

корњои

илмї-тадќиќотї

ва

таљрибаю

технологї

маблаѓњои зиёд људо намояд, њам.
Ба ѓайр аз ин, набудани бозори ташаккулёфта мављудияти
истеъмолкунандаи нерўманди (потенсиалии) яккаву ягона, масалан,
давлат, баъзан ба сифати омили завќи бизнесро ба дастовардњои илму
техника боздоранда баромад мекунад.
Барои

аз

тарафи

давлат

дастгирї

намудани

фаъолияти

инноватсионї дар аксар мамлакатњои тараќќикардаи саноатї одатан
маљмўи басо умумигаштаи васоити иќтисодї мавриди истифода ќарор
мегирад. Дар он мамлакатњо грантњо ва субсидияњои нишонадор
бештар пањн гардиданд, ки метавонад то 50% арзиши лоињањои
мушаххасро таъмин намоянд. Дар баъзе мамлакатњо грантњо бо шарти
пардохт намудани харољоти давлат онњо дар њолати ноил гардидан ба
муваффаќияти тиљоратї, дода мешаванд. Дар њолати нобарории бо
сабабњои объективї рух додан, маблаѓњои аз давлат гирифта шуда
метавонанд баргардонида нашаванд. Аксар ваќт дар фаъолияти
инноватсионии корхонањо инчунин, андозњо ва ќарзњои гуногун васеъ
истифода бурда мешаванд. Сањмгузорињои мустаќим, кафолатњои
давлатї ва маблаѓтаъминкунї тавассути иштироки давлат дар сармояи
ширкатњои сањњомї бошад нисбатан камтар истифода бурда мешаванд.
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Дар тули солњои охир ањамияти тадбирњои ѓайримустаќими аз
тарафи давлат њавасмандгардонии инноватсионї дар соњањои алоњидаи
саноат аз

њисоби маљмўи васеъи сабукињои додашудаи андозбандї,

дастгирии

маќсадноки

бизнеси

хурд

ва

миёнаи

инноватсионї,

ташаккули зерсохтори зарурии инноватсионї ва институтњои дахлдори
супоридани технология аз бахши давлатї ба саноат ва ѓайра баланд
гардид. Ба ин тадбирњо такя намуда, аксар мамлакатњои саноатї (аз
љумла мамлакатњои Иттињоди Аврупо) маќсади стратегї то 30 % баланд
бардоштани њиссаи харољоти миллиро барои гузаронидани корњои
илмї-тадќиќотї,

таљрибавию конструкторї ва маљмўи мањсулоти

дохила пешнињод намуданд.
Аён аст, ки дар соњањои мухталифи саноат сабабњои гуногун барои
мудохила ё баръакс, мудохила накардани давлат боло гирад, аз ин
сабабњо њаљми умумї ва механизмњои кўмаки давлатї вобастаанд.
Дар дањсолаи охир сиёсати мамлакатњои муттараќќии саноатї
нисбат ба корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї
хусусияти бештар интихобиро медоштагї шуд. Тамоили тамазкури
дастгирии давлатї дар самтњои муайян, аз љумла, ба њалли масъалањои
муњими зерин алоќаманд буданд:
 дастгирї

намудани

бахши

хусусї

дар

аз

худ

намудани

технологияњои пешќадами барои баланд бардоштанир раќобатпазирї
дар бозори љањонї ањамияти муњимдошта;
 пурќувват намудани иќтидори илмї-техникии хурд ва миёна;
 такмили

зерсохтори корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию

конструкторї.
Бо њамин роњ давлат озмуданист, ки ба бахши хусусї, ба он љое, ки
тибќи ќонунњои бозор бебарорињои баѓоят калонро метавон чашмдор
шуд, китфи худро барои такя гузорад. Сухан пеш аз њама, дар бораи
њавасмандгардонии

тадќиќоти

илмїва

амалии

таваккалї

хавфнокиашон баланд (аз сабаби сатњи баланди номуайянии натиљаи
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нињої), баланд бардоштани имкониятњои инноватсионии бизнеси хурд
ва миёна, ташкили аксуламали субъектњои мухталифи муносибатњои
хољагидорї дар марњилањои тораќобатии ба дастории донишњои нави
илмї ва технологї, меравад.
Такмили сиёсати давлат бо маќсади бозсозии сохторї ва
мављудияти

мањдудияти

ќавии буљавї

дар бист мамлакати

муттараќќии саноатї пањншавии чунин нуќтаи назар оварда расонд, ки
тибќи он давлат набояд кўшишњои худ ва захирањои дар ихтиёраш
бударо дар байни самтњои тараќќикардаистода майда-майда таќсим
намояд. Онњоро ба соњањои стратегии барои ояндаи тамоми иќтисоди
миллї баѓоят муњими саноат бояд равона кард.
Мафњуми аз тарафи умум ќабулшудаи «соњањои стратегї»-и саноат
њанўз

пайдо нашудааст. Дар адабиёти илмї барои тавсифи онњо

мањакњои мухталиф, аммо якдигарро ивазнамоянда мавриди истифода
ќарор гирифтааст. Ба ѓайр аз ин, њар кадом давлат манфиатњои хосаи
иќтисодиро дорост ва инчунин осори худашро мегузорад.
Ба сифати мисол, се таърифро меорем, ки дар яке аз тадќиќотњои
муайянсозї ташкилоти њамкорињои иќтисодї ва рушд дода шудаанд.
1. Њамон соњањои саноатї стратегї ба њисоб мераванд, ки ба
туфайли бунёд кардани имкониятњои нави технологї ба рушди бисёр
соњањои дигар, ширкатњои саноатї ва истеъмолкунандогони нињоии
мањсулот таъсири пурќуввати мусбї мерасонад.
2. Њамон соњањои стратегї њисоб меёбанд, ки мањсулоташон
барои тараќќиёт ва рушду равнаќи иќтисодиёт зарур аст.
3. Њамон соњањои саноат стратегї њисоб меёбанд, ки барои
таъмини сохтории миллї ањамияти муњим доранд.
Дарк кардан душвор нест, ки таърифњои якум ва дуввум амалан ба
њам монанданд. Нисбат ба таърифи сеюм бошад, бояд ќайд намуд, ки
аксар соњањои саноати мансуб ба ин таъриф мањсулоти таъиноти
дугонадоштаро мебароранд, дар соњањои иќтисодиёт метавонад васеъ
пањн шавад. Аммо таърифњои мављуда њар ќадаре, ки байни худ фарќ
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кунанд њам, чизи асосї он аст, ки дар заминаи онњо соњањои аз нуќтаи
назари давлат, афзалиятноки саноат људо мегардад, ки ба онњо диќќати
бештар равона карда мешавад.
Дастгирии «соњањои стратегї»-и саноат амалан аз тарафи њамаи
мамлакатњои аз љињати саноатї тараќќикарда ба љо оварда мешавад,
гарчанде, ки дар амал шаклњои гуногунтаринро ба худ гирад њам,
аксарияти давлатњо дар ин маврид танњо бо субсидияњои молиявї
мањдуд намегиранд. Онњо маљмўи њолатњои мухталифи ба бахши хусусї
таъсиррасониро, ки ба раванди сармоягузорї, соњаи савдо, шароити
раќобати бозорї ва љараёни азхудкунии технологияи нав дахл
менамоянд, мавриди истифода ќарор медињанд.
Дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї дастгирии «соњањои стратегии»
саноат њам дар сатњи давлатї ва њам дар сатњи байнидавлатї ба љо
оварда мешавад. Мисолњои хоса дар њолати якум, ба тараќќиёти
наќлиёти

бо

истифодаи

сарчашмањои

нави

сўзишворї,

баланд

бардоштани суръати роњи оњан ва рушди электроника дар Фаронса,
саноати

кайњонї

дар

Британияи

Кабир,

Олмон

ва

Итолиё,

њавопаймосозї дар Нидерландия алоќаманд мебошанд.
Њар сатњи байналмиллалї мамлакатњои Аврупои Ѓарбї кўшишњои
худро барои баланд бардоштани сатњи илмї-техникї ва технологии
ширкатњои миллї дар рў ба рўи тезутундшавии раќобат аз тарафи
ширкатњои ИМА, љањон ва мамлакатњои нави саноатї муттањид
месозанд. Бо ин маќсад чунин барномањои калонмиќёси иттињодияњои
(корпоратсияњои) истењсолї ва илмї-техникї, ба монанди «Аэробус»,
«Эврика», «Фреймуорк» тањия карда шуданд.
Њатто њукумати ИМА, њангоми маъмурияти Р.Рейган, ки ба таври
шифоњї дастгирї намудани соњањои муайяни саноатро рад карда,
њаматарафа њимоя намудани раќобати озодро тарафдорї карда буд,
унсурњои сиёсати нишонии саноатиро дар амал мавриди истифода
ќарор дода буд. Нозирон тањмин мекунанд, ки мањз њамин маќсадро, аз
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љумла, иштироки фаъоли давлат дар бунёди консорсиуми ширкатњои
бузурги «Сематек» дар сањли микроэлектроника, дар худ дошт.
Бо њамин тариќа њиссаи бузург дар рушди биотехнология дар ИМА
аз њисоби маблаѓ таъминкунии калонмиќёсикорњои илмї-тадќиќотї ва
таљрибавию конструкторї аз тарафи институтњои Миллии тандурустї
ва Фонди миллии илмї таъмин карда шуда буд. Ба ёд наовардани он
мумкин нест, ки бисёр соњањои саноати њолат ИМА (масалан,
аэрокайњонї) моњиятан дар заминаи харидњои калонмиќёси вазорати
дифоъ ќомат рост карданд. Сиёсати мазкур инчунин дар тўли
њукмронии њамаи президенти минъбаъдаи ИМА идома ёфт.
Аён аст, киаз тарафи давлат дастгирї кардани афзалиятноки илмїтехникї бисёр соњањои саноат низ, ниёз доранд. Ќазия дар он аст, ки бо
назардошти

занљираи

муќараршудаи

рушди

иљтимої-иќтисодї,

муњимтарини онњоро дуруст муайян намуд.
Хатогии дилхоњ дар муайян намудани соњањои стратегї ба давлат
баѓоятгарон меафтад. Дар айни њол, бояд фањмо бошад, ки таќсимоти
захирањои мањдуди буљавї тибќи принсипи «ба њар хоњар як
гушворагї» самараи зарури иќтисодї ба даст намеоварад.
Вобаста ба ин, имрўз ќазия дар давраи њозира муайян намудани
афзалиятњо ва технологияњои нозук,ки ба онњо кўшишњои давлат бояд
тазаккур дода шавад, ба мадди аввал мебарояд.

8.3. Сиёсати давлатии илмї – техникї ва технологияњои
пешќадам њамчун омили рушди бозори инноватсияњо
Дар замони њозира масъалаи муайян намудани афзалиятњои илмїтехникї ва сиёсати инноватсионї на танњо мамолики бузургтарини аз
љињати саноатї тараќќикардаи љањон (ба монанди Руссия, Британияи
Кабир, ИМА, Олмон, Япония, Хитой), инчунин онњоеро низ ба њаяљон
меоварад, ки бо сабаби мањдудияти имкониятњои захиравї танњо дар
самтњои алоњидаи пешрафти технологї мавќеи пешсафро ишѓол
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менамоянд (инњо, аз љумла, Исроил, Финляндия, Тайван, Гонконг).
Афзоиши баланди мароќ ба масъалаи афзалиятњо дар солњои охир
инчунин бо ќадам нињодани инсоният ба њазорсолаи нав алоќаманд аст.
Ин кўшиши давлат ва бахши хусусиро оид ба хулосабандї намудани
роњи тайкарда ва љустуљўи стратегияи рушд дар оянда њавасманд
менамояд.
Муносибатњои асосї ба коркарди афзалиятњои сиёсати илмї дар
мамлакатњои

муттараќќии

саноатї

дар

асарњои

иќтисоддони

Федератсияи Россия ботафсир баён карда шудаанд.
Муайян кардани афзалиятњои миллии рушди илмї-техникї дар як
сатњ масъалаи њам сиёсї, њам иќтисодї ва њам илмї њисоб меёбад.
Бинобар ин њайратовар нест, ки дар њаллу фасли он аксар ваќт
доирањои васеи љамъиятчигї, ки манфиатњои гуногунтарин гурўњњои
иљтимої,

бизнеси

калон,

соњибкорони

хурд,

олимон,

њарбиён,

хизматчиёни давлатї ва ѓайраро баён мегиранд, наќши фаъол
мебозанд.
Дар љамъбаст, афзалиятњои муќаррар кардашаванда аксар ваќт
муросое мебошанд, ки дар ин ва ё он дараља орзуи бисёр тарафњои ба
таќсимоти захирањои мањдуди буљавї њавасмандро ба модди назар
мегиранд.
Аз нуќтаи назари сиёсатмадорон таќсимоти маблаѓњои буљавї ин,
бешубња, масъалаи сиёсї, самтњои афзалиятноки корњои илмїтадќиќотї ва таљрибавию конструкторї-ин самтњои ба маќсадњои
муќарраркардашудаи миллии рушди дараљаи баландтарин љавобгўянда
мебошад. Ба ин ќобил маќсадро дар дилхоњ мамлакат, бешубња,
мустањкам

кардани

ќобилияти

мудофиавї,

таъмини

фаъолияти

самараноки иќтисодиёт, дар бозори љањонї ва дохилї нигоњ доштани
раќобатпазирии истењсолкунандагони ватанї, таъминоти захиравї ва
захирасарфанамої, тандурустї, њифзи муњити атроф ва ѓайра мансуб
дониста мешаванд.
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Агар кўшиши људо кардани самтњои тадќиќоти ва коркардњои
илмии ба маќсадњои мазкур мутобиќ ба љо оварда шавад, он гоњ ба ин
маљмўи васеи корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї
бунёдї, љустуљўї ва амалї ворид мегардад. Барои дар њаљми пурра
ташкил кардани онњо воќеан иќтисоди пурќувватро доштан зарур аст.
Аммо, маълум аст, ки масъалањои људо кардани афзалият мањз бо
набудани захирањои зарурї ва мањдуд будани њаљми маблаѓњои буљавї
њам алоќаманданд.
Доираи сарбастае пайдо мегардад, ки рањо шудан аз он танњо дар
натиљаи муќаррар гардидани афзалиятњо дар байни маќсадњои миллии
аз њама афзалиятноктарин имконпазир мегардад (агар ин умуман
имконпазир бошад). Дар њар њолат, ин интихоби сиёсї бо њамаи
норасогї мањдудиятњои ба он хос хоњад буд.
Интихоби самтњои афзалиятноки корњои илмї-тадќиќотї ва
таљрибавию конструкторї инчунин тибќи маќсаднокии иќтисодии онњо
имконпазир аст.
Агар мањаки афзоиши истеъмолот ба њар як нафар ањолї бар асос
гирифта шавад он гоњ мо пеш аз њама бо масъалаи интихоби фосилаи
ваќтии мутобиќ дучор мегардем.
Дар тўли бисёр кўтоњи ваќт аз харољоти гузаронидани тадќиќот ва
коркардњои илмї мумкин буд, ки тамоман даст кашида шавад ва
маблаѓњои сарфашуда аз љумла ба ниёзњои иљтимої ё соњаи истењсолї
ягон намуди моли камёфт равона карда шавад. Аммо дар ояндаи басо
дур чунин муносибат метавонад ба кўчаи сарбаста бубарад-истењсолот
ба даст овардан ва азхудкардани дастоварди илмї ва технологияи
навро бас мекунад, афзоиши њосилнокии мењнат боздошта мешавад,
сифати мањсулоти корхонањои ватанї нисбат ба дараљаи љањонї ба
оќибмонї оѓоз мекунад ва дар шароити љањонишавии иќтисодиёт,
корхонањои ватанї аз тарафи раќибони хориљї мунтазам аз бозор танг
карда бароварда мешаванд.
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Равандњои инноватсионї дар рушди

иќтисодї

беш

аз пеш

мавќеи назаррасеро соњиб мегарданд ва онњо ба баланд бардоштани
сифати рўзгори

шањрвандон, кўтоњ

намудани

мамлакатњои муттараќќии љањон равона

карда

ќафомонї

аз

шудаанд. Зимнан

вазифаи муњими рушди инноватсионї афзун намудани истењсол ва дар
бозори љањонї фурўхтани мањсулоти баландтехнологии раќобатпазир,
ки аз њисоби таркиботи аќлонї њиссаи калони арзиши иловашударо
дорост ба њисоб меравад.
Дар давлатњои муттараќї таќрибан 80-95 фоизи маљмўи мањсулоти
дохилї

ба њиссаи донишњои

нави бар техника ва технологияњо

таљассумёфта, усулњои ташкили мењнат, истењсолот ва идоракунї,
инчунин дар баланд бардоштани сатњи маълумотнокии ањолї рост
меояд.
Рушди инноватсионї
тараќќиёт
коркарди

ба љорї намудани маќсадноки омилњои

дар њамаи соњањои иќтисодиёт оварда мерасонад ва
стратегияи

субъектњои иќтисодиро

фаъолнамоии
дар асоси

фаъолияти

инноватсионии

соњибкорї талаб

мекунад.

Соњибкории инноватсионї ин фаъолияти субъектњои мустаќили
хољагидорест, ки таваккали инноватсиониро оид ба коркард (тањия)
азхудкунї, гузаронидан ва истифодаи навоварињо ба худ мегирад ва аз
фурўши онњо пайваста

фоида ба даст меорад.

Моњияти таърифи

мазкур ба инобат хели нави муносибатњои иќтисодї, ташаккули навъи
тафаккури инноватсионї, мунтазам болоравии ихтисосмандї, рушду
камоли шахсияти инсон мебошанд.
Бањогузорињои Ташкилотњои Созмони Миллали Муттањид нишон
медињанд, ки дар сохтори боигарии миллии аксар мамолики љањон
наздик 2 ё 3 њиссааш ба сармояи инсонї рост меояд. Дар замони њозира
дар сохтори

иљтимої љои асосиро мутахассисон – моликони

ба

коркард, азхудкунї, пањнкунї ва истифодаи навоварињои ба низомњои
мураккаби илмї-техникї ва иттилоотї-технологї хизмат расонида
ишѓол менамоянд.
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Соњибкорон намояндагони асосии иќтисоди бозаргонї њисоб
меёбанд ва

онњо бо навъи инноватсионии фикрронї, ки ба

мушовараиилмї-ташкилии омилњои истењсолї бо маќсади истифодаи
самараноки захирањо ва бадастоварии даромади бештари соњибкорї
равона карда шудааст, фарќ мекунанд.
Бавуљудоии

соњибкории

инноватсионї

дигаргунсозињои инќилобии тамоми

њамзамон

бо

омилњои истењсолот, шаклњои

ташкили мењнат, истењсолот ва идоракунї љараён мегирад, аз тарафи
дигар, донишњои илмї, иттилоот ба захираи мустаќили истифодаи
ќулайи инноватсионї табдил меёбанд. Бинобар ин рушди соњибкории
инноватсионї ба худи объекти фаъолият бо назардошти он, ки
корхонањо низоми алњол мављудаи иттилооти
молу

хизмати

аз миќёси истењсоли

илмталаб бештар вобастагиро

табдил медињанд,

муносибати мувофиќро талаб менамояд. Њамин тавр бошад, пас дар
рушди соњибкории инноватсионї, дастгирии маќсадноки давлатии
иштироккунандагони лоињањои инноватсионї

дар заминаи

бунёди

фондњои махсусгардонидашудаи инноватсионї, тараќќиёти бахши
хусусии

хизматрасонї

оид

ба

суѓуртакунонї,

барномањои

байниидории фаъолияти инноватсионї ањамияти махсус дорад.
Шартњои асосии бавуљудої ва рушди соњибкории инноватсионї ба
намудњои зерин ба назар мерасанд:
1. тањияи меъёрњои

нави танзим дар соњањои илм, техника,

технология ва фаъолияти инноватсионї мутобиќкунанда;
2. дигаргунсозињои институтсионалии фаъолияти

инноватсионї,

ки ба бунёди сохторњои инноватсионї, амалї кардани лоињањои
инноватсионии

афзалиятнок

ва

барпо

намудани

«биржаи

инноватсияњо» равона кардашуда;
3. ба рўйхатгирию аниќкунии бахшњо, корхонањо ва соњањои илмї
ва илмї-техникї бо маќсади рушди иќтидори илмї. Зимнан ба
раќобатпазирии соњањои мухталифи иќтисодиёт, сатњи технология ва
намудњои асосии техника бањо додан судбахш аст;
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4.

мављудияти

низоми

миллии

инноватсионии

самаранок

коркунандаи муассисањои хусусї ва давлатї ва корхонањои бахши
илмї-техникии иќтисодиётро њавасмандгардонанда. Низоми милии
инноватсионї, њамчун асоси тараќќиёти соњибкории инноватсионї, ба
тараќќї ва

пањншавии технологияњои нав дар мамлакат шароит

фароњам меорад;
5. муайян ва тасдиќ намудани самтњои афзалиятноки соњибкории
инноватсионї ва технологияњои муњим барои корхонањои мамлакат;
6. ба тафаккури умум ва санадњои ќонунгузорї љорїнамудани
мазмуни нави сармоя;
7.

таѓйиротњои

љиддии

сиёсати

инноватсионї

сохтори

сармоягузориро бо назардошти мансубиёти онњо ба равандњои
инноватсионї аз нав дидан, сармоягузории венчуриро тараќќї додан,
табдил додани корхонањо, ширкатњо, пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї,
шўъбањои конструкториро ба моликони самарабахши њавасманд ва
ќобили навоварињоро татбиќкунанда;
8. баланд бардоштани

самаранокии амалї намудани сиёсати

инноватсионї дар асоси фароњамории шароити мусоиди тараќќиёти
молиявию ќарзии фаъолияти инноватсионї;
9. табдил додани инвеститсия ба сармояи инсонї, ба соњањои
асосии маблаѓгузорињои дарозмўњлат, инчунин усулњои нави бањодињї
бе таваккалњои суѓуртавї ва масъулият, истифодаи механизмњои љалби
маблаѓњои шахсї, ќарздињї ба донишљўён ва ѓайрањо талаб мекунад;
10. њамгироии баробарњуќуќ ва аксулманофеи илмї-техникї бо
њарифон оид ба њамкории илмї-техникї ва иќтисодї.
Дар мавриди љомеа ба марњилаи дониш, пойдоршавии роњи
инноватсионии тараќќиёт ворид гардид, ба замоне, ки зењн иттилоот,
донишњо, малакањо, «ноу-хау» њамчун омилњои муњимтарини рушди
бањо дода мешаванд.
Аз нав сохторсозии инноватсионї сифатнокии бозсозии сохтории
саноат ва ислоњоти комплексии соњаи илмї-техникиро талаб мекунад.
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Дигаргунсозии институтсионалии фаъолияти инноватсионї, пеш
аз

њама,

ба

бунёди

сохторњои

инноватсионае,

ки

лоињањои

инноватсиониро амаликунанда, яъне фароњам овардани шароити
мушаххас, барои иштироккунандагони бозори инноватсионї бояд
равона карда шуда бошанд.
Дар марњилаи мазкури рушди иќтисодї
норасогии

сармояи

худї,

барои

амалї

дар аксар корхонањо
гардониданї

лоињањои

инноватсионї ба назар мерасад, механизми дастгирии давлатии чунин
корхонањо бошад љой надорад.
Бинобар ин соњибкории инноватсионї барои сармоягузори ватанї
ва хориљї њанўз на он ќадар љолиб боќї мемонад.
Дар

марњилаи

мазкури

рушди

иќтисодї

њамзамон

дигаргунсозињои институтсионалї фаъолияти инноватсионї

бо
дар

Тољикистон њал намудани масъалаи ба њам алоќаманди зерин зарур
мебошад.
1. Дар сатњи давлатї дар соњаи сармоягузорї ва фаъолияти
инноватсионї сиёсати самараноку њавасмандгардонидани ќарздињї ва
андозситонї ба амал бароварда шавад.
2. Низоми бозории идоракунии фаъолияти инноватсионї дар
мамалакат ташаккул дода шавад ва механизм ташаккули берун аз
буљавии фаъолияти инновасионї кор карда баромада шавад.
Њалли ин масъалањо тањияи лоињањои афзалиятноки инноватсионї,
муайян намудани соњањо ва истењсолотї заминавї, ки муњаррики
тамоми иќтисодиёти мамалакат хоњанд буд, ташаккули шароити
ташкилї, иќтисодї, иљтимоиро дар њамаи соњањои

иќтисоди миллї

талаб менамояд. Њануз бозсозии сохтории саноат дар зинањои поёнї
ќарор дорад ва талаботњои корхонаю ташкилотњо ба мањсулоти
инноватсионї мањдуданд. Барњам додани аќибмондагии саноат, баланд
бардоштани сатњи илмї-техникии он танњо тавассути гузаронидани
иќтисодиёт ба роњи инноватсионии тараќќиёт ва њамзамон бунёд
намудани шароит барои фаъолгардии инноватсионии корхонањо, ки
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дахлдори бунёдї ва амалиро дарбар мегиранд, ба амал тадбиќ
намудани тадбирњо оид ба њавасмандгардонии рушди фаъолияти
инноватсионии корхонањо

ва азхудкунии

технологияњои пешќадам

имконпазир њоњанд буд.
Манбаи муњими рушди соњибкории инноватсионї тайёр кардани
муттахассисон барои фаъолияти инноватсионї дар соњаи илмї-техникї
мебошад. Њалли ин масъалаи бунёди низомї бисёрзинагии тайёркунии
муттахассисонро барои фаъолияти инноватсионї дар соњаи илмїтехникї ва дар асоси мутобиќномаи амалиёти якљояи вазорату идорањо,
муассисањои тањсилоти касбї ташкил намудани такмили ихтисоси
мутахассисони соњаи илмї-техникиро талаб менамояд.
Инчунин тањияи консепсия ва коркарда баромадани асосњои
њуќуќии механизмњои бунёди низоми бисёрзинагии тайёр кардани
муттахассисон барои фаъолияти инноватсионї дар соњањои илмїтехникї ва саноатї талабкарда мешавад. Бунёд ва рушди низоми
бисёрзинагии

тайёркунии

муттахассисон

барои

фаъолияти

инноватсионї дар соњаи илмї-техникї, тайёр кардани наќшањои
таълимї,

барномањои

илмї,

дастурњои

таълиї-методиро

барои

тайёркунї ва такмили ихтисоси муттахассисон оид ба масъалањои
менељментї инноватсионї дар соњаи илмї-техникї талаб менамояд.
Раванди инноватсионї бар фаъолияти инноватсионии љомеа асос
меёбад ва зерсохтори лозимаи инноватсиониро дар назар дорад. Унсури
асосии зерсохтори инноватсионї ин сохтор кадрї, яъне муттахассисон
барои фаъолияти инноватсионї дар соњањои илмї-техникї ва саноатї,
мебошад.
Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсиониро дар шаклњои
маблаѓтаъминкунии

барномаву

лоињањои

миллии

инноватсионї,

сармоягузорї ва бунёд ва рушди субъектњо зерсохтори фаъолияти
инноватсионї, љойгиркунии дархости давлатї ба хариди мањсулот дар
натиљаи

фаъолияти

инноватсионии

истењсолкардашуда

додани

сабукињо ба субъектњои фаъолияти инноватсионї оид ба ситонидани
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андозњо, бољњо ва дигар пардохтњо ба буљаи давлатї ва ѓайра ба амал
баровардан мувофиќи маќсад мебошад.
Шарти муњими иќтисодии рушди соњибкории инноватсионї ин
истифодаи низоми њавасманд гардонидани андозбандї, ки ба фароњам
овардани муњити мусоид барои субъектњои соњибкорї, дар истењсолот
љорї намудани инноватсияњо рўй овардааст, мебошад. Истофодаи
истењлоќи суръатноки ќисми фаъоли фондњои асосии истењсолї амалан
гузаштест

(сабукиест),

ки

бо

камшавии

њаљми

фоидаи

андозбандишаванда дар натиљаи афзоиши харољоти ба арзиши аслии
мањсулоти дохил кардашаванда алоќаманд мебошад. Азбаски чунин
аст, пас ташаккули низоми нави истењлоќї ба талаботи ќонунњои
иќтисодии хољагии бозаргонї ва ба механизми њавасмандгардонии
соњибкории инноватсионї мутобиќ хоњад буд. Њавасмандгардонии
фаъолияти

инноватсионї

бояд

бо

роњи

бунёди

зерсохтори

инноватсионї ва пурзўркунии фаъолнокии инноватсионии субъектњои
соњибкорї тараќќї ёбад.
Њавасмандии

асосии

бавуљудої

ва

тараќќии

соњибкории

инноватсионї ташаккули зерсохтори давлатї мебошад. Азбаски чунин
аст, пас давлат бунёди шабакаи марказњои пањнкунии инноватсияњоро
ва

машварати

ба

субъектњои

фаъолияти

инноватсионї

хизматрасонандаро ба ўњдаи худ мегирад. Аз дигар тараф, ташаккули
соњибкории инноватсионї мављудияти барномаи ояндагии рушди
инноватсионии мамлакатро талаб намуда,
мухталифи саноатро њавасманд мегардонад.
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вусъатёбии соњањои

Боби 9. Асосњои идоракунии таваккали фаъолияти
инноватсионї
9.1. Моњият ва мафњумњои асосии таваккал
9.2. Гурўњбандии таваккалњо
9.3. Асосњои методии идоракунии таваккали фаъолияти
инноватсионї
9.4. Мониторинг, тањлили омилњои беруна ва дохилии
таваккал
9.5. Усулњои паст намудани таваккал

9.1.Моњият ва мафњумњои асосии таваккал
Дар «Тавфсияњои методї оиди бањодињии самаранокии лоињањои
инвеститсионнї» таваккал њамчун имконияти тамоили манфї арзёбї
мегардад ва ба истифодабарии бањодињии ноумедонаи (пессимистии)
нишондињандањо њангоми ташаккули сенарияи асосии амалисозии
лоиња нигаронида мешавад. Ё ин ки, таваккал – имконияти њар гуна
тамоили мусбї ё манфии нишондињандањо аз муњимияти дар лоињаи
пешбинї шуда мебошад. Таваккал- ин имконияти ба вуљудомадани
талафот, харољот, ворид нашудани фоидаи ба наќша гирифта шуда ё
даромад мебошад. Талафотњо метавонанд моддї, молиявї, мењнатї,
мувваќатї ва ѓайра бошанд. Аз нигоњи илмї мафњумњои овардашуда ба
пуррагї ба шароити норасогии захирањо, номусоидии муњит ва
зарурати тараќќиёбї љавобгў буда наметавонанд. Барои чї вазъиятеро
мадди назар намоем, ки ваќте таваккал намуда, ба мувозинаи мусбии
омилњои хавф такя намуда, мо фоида ба даст меорем.
Таваккал метавонад њам фоида орад ва њам харољоти иловагиро
ба миён орад. Њамин тавр, таваккал – ин имконияти ба даст овардани
натиљаи лоињавии мусбї ё манфї вобаста аз таъсири омилњои беруна ва
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дохилї буда, дараљаи номуайянии объект ва субъекти таваккалї ё
љараёни амалисозии онро муайян мекунад.
Идоракунии таваккал – љараёни омўзиши нишондињандањои
объект ва субъекти таваккал, омилњои беруна ва дохилии ба объект ва
рафтори

субъекти

таваккал

таъсиррасон,

муносибгардонии

он,

наќшагирї, бањисобгирї ва назорат, њавасмандгардонї ва танзими
иљроиши кор оиди идоракунии таваккал мебошад.
Объекти таваккал- њамаи чизе, ки таъсири субъект њангоми ќабули
ќарор ба он нигаронида мешавад (сармоя, лоиња, низом ва ѓайра).
Субъекти таваккал- шахси воќеї ё њуќуќї буда, ба иљроиши
вазифаи идоракунии таваккал машѓул мебошад.
Омилњои беруна – омилњои иќтисодї, сиёсї, техногенї, ахборї,
иљтимої- демографї, табиї – иќлимї ва дигари макромуњити
иќтисодии минтаќаи мазкур ва шањр мебошад, ки дар он субъект ва
объекти таваккал мављуданд.
Омилњои дохилии таваккал – раќобатпазирии муњити атрофии
субъект ва объекти таваккал мебошад, яъне њайат, технологияњо,
дараљаи ташкилї- техникии истењсолот, низоми менељмент ва ѓайра.
Эњтимолияти таваккал – сатњи таъсири сарчашмаи таваккал
(воќеъа), ки дар њудуди аз 0 то 1 санљида мешавад.
Сатњи таваккал – мутаносибии њаљми зарар (фоида) ба харољоти
тайёр ва амалисозии таваккал – ќарорњо; дар њудуди аз 0 то 1 таѓйир
меёбад.
Дараљаи таваккал – хусусияти сифатноки андозаи таваккал ва
эњтимолияти он. Дараљаи баланд, миёна, паст ва сифриро (бе таваккал)
фарќ менамоянд.
Љоиз будани таваккал – эњтимолияти ба вуљуд омадани таваккал
дар њудуди сатњи меъёрии барои ягон соњаи фаъолият ќарор дорад, ки
аз он гузаштан бе ќонунвайронкунї мумкин нест.
Тањлили таваккал – таќсимоти сохтори объект, унсурњо, љорї
намудани

робитаи

байни

онњо
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бо

маќсади

ошкор

намудани

сарчашмањо, омилњо ва сабабњои њар гуна намудњои таваккал,
муќоисаи талафот ва фоидаи имконпазир.
Бањодињии таваккал – маљмўи амалиётњои тањлили таваккал,
ошкорсозии сарчашмањои пайдоиши он, муайян намудани њаљми
имконпазири оќибатњои инъикоси омилњои таваккал ва муайян
намудани наќши њар як сарчашмаи таваккал.
Муносибгардонии таваккал – љараёни коркарди бисёр омилњои
беруна ва дохилии таваккал, ки ба сатњ ва интихоби варианти бењтарин
маљмўи омилњо таъсир мерасонанд.

9.2. Гурўњбандии таваккалњо
Дар њар сарчашмаи идоракунии таваккал гурўњбандии гуногун ба
чашм мерасад. Њоло дар адабиёти иќтисодї гурўњбандии таваккал ва
рўйхати бештар пурраи намудњои он пешнињод гардидааст. Аз ин рў
чунин намудњои таваккалро бояд ба эътибор гирифт:
• Саноатї;
• Экологї;
• Инвеститсионнї;
• Ќарзї;
• Техникї;
• Соњибкорї;
• Молиявї;
• Тиљоратї;
• Суѓуртавї;
• Сиёсї;
Намудњои

номбаршудаи

таваккалро

мегузаронем.
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муфассал

аз

назар

Дар зери таваккали саноатї, хатари расонидани зарар ба корхона
(объекти таваккал) ва шахсони дигар (сеюм) дар натиљаи халалдор
гардидани кори мўътадили љараёни истењсолї, фањмида мешавад.
Ѓайр аз ин, ба он хатари вайрон ё нобуд гаштани таљњизоти
истењсолї ва наќлиётї, хароб гаштани иморату биноњо дар натиљаи
таъсири омилњои беруна, чун ќуввањои табии ва амалњои бадќасдона,
дохил шуда метавонанд.
Дар зери таваккали экологї эњтимолияти ба вуљуд омадани
љавобгарии шањрвандї барои расонидани зарар ба муњити беруна, њаёт
ва солимии шахсони дигар (сеюм), фањмида мешавад. Он метавонад дар
љараёни сохтмон ва истифодабарии объектњои истењсолї ба вуљуд ояд
ва њамчун ќисми таркибии таваккали саноатї мањсуб меёбад. Зарар ба
муњити беруна дар намуди ифлосшавї ё нобудшавии захирањои љангал,
обї, атмосфера ва замин инъикос меёбад ё расонидани зарар ба
биосфера ва киштзори хољагии ќишлоќ.
Мафњуми љавобгарии экологї-њуќуќї љуброн намудани зарари
расондаро барои ифлосшавии муњит ва нодуруст истифодабарии
муњити табииро дар назар дорад.
Таваккали инвеститсионї бо имконияти нопура гирифтан ё аз даст
додани фоида дар натиљаи амалисозии лоињањои

инвеститсионї

вобастагї дорад. Объекти таваккал дар мавриди зерин манфиатњои
мулкии шахсоне мебошад, ки маблаѓњои худро ворид намудаанд.
Таваккалњои инвеститсионнї вобаста аз хусусияти љорї намудани
лоиња ва воситаи љалби маблаѓњо гурўњбандї мешавад. Дар њолати
умумї намудњои зерини таваккалро људо менамоянд.
а) ќарзї;
б) дар марњилаи аввали лоињаи инвеститсионї ба вуљуд омада;
в) соњибкорї, ки бо марњилаи дуюми лоињаи инвеститсионї
алоќамандаст;
г) суѓуртавї;
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Таваккали ќарзї бо имконияти барнагардонии маблаѓи ќарз ва
фоизњои он вобастагї дорад. Барнагардонидани ќарз метавонад бо
сабабњои сохтмони нотамом, таѓирёбии вазъияти умумии иќтисодї ва
бозаргонї, коркарди нокифояи маркетингии лоињаи инвеститсионї,
вазъяти фавќуллода ва ѓайра ба вуљуд ояд.
Барои ќарздињанда на танњо бозгашти маблаѓ ќарз бо фоизњояш,
балки мўњлати бозгашт низ ањамияти калон дорад. Њамин тавр, барои
ќарздињанда хавфи зарари бевосита дар њолати барнагардонидани
маблаѓи ќарз ё ќисми он мављуд мебошад,инчунин зарари ба восита
мављуд мебошад, ки бо боздошти пардохти ќарзи асосї бо фоизњояш
алоќамандї дорад.
Таваккали техникї бо сохтмони объектњои нав ва истифодабарии
минбаъдаи он вобастагї дорад. Дар байни онњо таваккалњои сохтмонїваслгарї ва истифодабариро људо менамоянд. Таваккали техникї
метавонад њамчун ќисми таркибии таваккалњои саноатї, соњибкорї ва
инвеститсионї мањсуб ёбад.
Таваккали соњибкориро ба беруна ва дохилї људо

менамоянд.

Таваккали беруна бо расонидани зарар ва нагирифтани фоидаи
мунтазиргаштаи соњибкор њангоми иљро накардани ўњдадорињои худ аз
тарафи шарикони соњибкор ё дигар сабабњо вобастагї дорад.
Таваккали дохилї бошад аз ќобилияти соњибкор оиди ташкил
кардани истењсолот ва фурўши мањсулот вобастаги дорад. Ба он
омилњои зерин таъсир мерасонанд:
1.

сифати низоми менељмент;

2.

сифати мањсулот;

3.

харољоти истењсолї;

4.

ташкили маркетинг ва ѓайра;

Ширкатњои суѓуртавї ва институтњои молиявї ба соњибкорон
барои љуброни харољоти таваккали дохилї кафолат намедињанд, зеро
он дар зери бисёр омилњои субъективї ќарор дорад.
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Зарар

аз

таваккали

соњибкорї

метавонад

бевоситава

бавоситабошад. Зарари бевосита- ин талафоти воситањои асосї ва
гардон, зарари љисмонї ба њайат, зарари љисмонї ва мулкї ба шахсони
сеюм (ањоли ва ташкилотњо). Зарари бавосита-ин нагирифтани фоида
дар натиљаи танаффус дар фаъолияти хољагидорї бо якчанд сабабњои
гуногун.
Таваккали молиявї дар љараёни идоракунии молияи корхона,
ташкилот ба вуљуд меояд. Он ба чунин намудњо људо мешавад:
1. Асъорї амалиётї (оператсионї), интиќол ї, иќтисодї;
2. Фоизнок мавќеъї (позитсионї), портфелї, иќтисодї;
3. Портфелї (низомї, ѓайринизомї).
Таваккали амалиётии асъориро њамчун имконияти ба вуљуд
омадани харољот ё нопурра гирифтани фоида дар натиљаи таѓйир
ёфтани ќурби асъор ва таъсири он ба фоидаи мунтазиршуда аз фурўши
мањсулот муайян намудан мумкин мебошад.
Таваккали интиќолии асъорї дар њолати мављуд будан дар
ширкати асосї ширкатњои фаръї (дочернее) ё филиалњо дар хориља ба
вуљуд омада метавонад. Сарчашмаи он метавонад номутобиќати байни
активњо ва пассивњои ширкат бошад, ки асъори дигар давлатњо њисоб
шуда бошад.
Таваккали

иќтисодии асъорї њамчун эњтимолияти таъсири

номусоиди ќурби асъор ба вазъияти иќтисодии ширкат арзёбї
мегардад. Он метавонад, масалаи дар натиљаи таѓйирёбии њаљми
гардиши мол дар давлат, таѓйирёбии нарх ба воситањои истењсолот ё
мањсулоти тайёр, инчунин дар натиљаи таѓйирёбии раќобатпазирии
ташкилот ба вуљуд ояд.
Дар зери таваккали фоизнок эњтимолияти пайдо шудани харољот
дар њолати таѓйир ёфтани меъёри фоизї аз рўи захирањои молиявї
фањмида мешавад. Таваккали мавќеии (позитсионии) фоизнок дар
њолате ба вуљуд меояд, ки агар фоизи истифодабарии захирањои ќарзї
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аз рўи меъёри «тахминї» партдохт гардад. Ширкате, ки ќарз медињад ё
дар банк аз рўи фоизи «тахминї» депозит дошта бошад, дар њолати
паст шудани меъёри фоиз зарар мебинад. Ва баръакс, ширкате, ки аз
рўи меъёри «тахминї» ќарз гирифта бошад, дар њолати баланд
гардидани меъёри ќарз зарар мебинад.
Таваккали фоизноки портфелї таъсири таѓйирёбии меъёрњои
фоизро ба арзиши активњои молиявї, чун сањмияњо ва вомбаргњо
инъикос менамояд. Дар навбати худ таъсир на ба намудњои алоњидаи
ќоѓазњои ќиматнок, балки ба тамоми сандуќи инвеститсионї расонида
мешавад. Зиёд шудани меъёри фоиз ба захирањои асосии ќарзї, аз рўи
ќоида арзиш сандуќи инвеститсиониро паст менамояд ва баръакс.
Таваккали фоизноки иќтисодї (сохторї) бо таъсири таѓйирёбии
меъёри фоиз ба вазъияти иќтисодии ширкат умуман, алоќамандї дорад.
Масалан, агар раќибони ширкат истењсолкунандагоне бошанд, ки
барои фаъолияти худ маблаѓњои зиёди ќарзиро истифода мебаранд, дар
њолати паст шудани меъёри фоиз, раќобатнокї низ дучанд меафзояд.
Таваккали портфелї таъсири њар гуна омилњои макро ва
микроиќтисодиро ба активњои соњибкор ё сармоягузор (инвестор)
инъикос менамояд. Партфели актив метавонад аз сањмияњо ва
вомбаргњо,

ќоѓазњои

ќимматноки

давлатї,

ўњдадорињои

њатмї,

маблаѓњои пулї, полисњои суѓуртавї, амволи ѓайриманќул ва ѓайра
иборат бошад. Омилњои алоњидаи таваккал метавонад ба намудњои
гуногуни активњо таъсири мутаќобил расонад.
Таваккали тиљоратї бо имконияти нопурра гирифтани фоида ё ба
вуљуд омадани харољот дар љараёни гузаронидани амалиётњои савдої
алоќаманд мебошад ва дар њолатњои зерин инъкос меёбад:
• Пардохт карда натавонистани маблаѓи мол аз тарафи харидор;
• Рад намудани фармоишгар пардохти мањсулотро;
• Таѓйир намудани нархи мол пас аз бастани шартнома;
• Паст шудани талабот ба мањсулот;
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Таваккали

суѓуртавї

њангоми

фаъолияти

соњибкорон

ё

сармоягузорон дар њудуди давлатњои дигар ба вуљуд омада метавонад.
Фоидаи тиљорат метавонад дар њолати номусоид гардидани вазъияти
сиёсї ва иќтисодии њамон давлат паст гардад. Талафот ё паст шудани
фоидаи тиљорат метавонад бо сабабњои гуногун ба вуљуд ояд. Сабабњои
асосии паст шудани фоидаи тиљорат инњоянд:
1. Таѓйир ёфтани сохти давлатдории мамлакат;
2. Мусодира ё милликунонии объектњои моликияти хориљиён;
3. Нобудсозї ё вайрон кардани объекти моликият дар натиљаи
амалиётњои њарбї ё тазоњуротњои шањрвандї;
4. Таѓйирёбии ќонунгузории маъмурї ва ѓайра: (гумрукї,
андозбандї ва ѓайра).
Таваккали сиёсї ќисми таркибии таваккали суѓуртавї мањсуб
меёбад. Моњияти он дар имконияти нопурра гирифтани фоида ё талафи
моликияти сармоягузори хориљї ё соњибкор дар натиљаи таѓир ёфтани
вазъияти иљтимої – сиёсї дар мамлакат инъикос меёбад.

9.3. Асосњои методии идоракунии таваккали фаъолияти
инноватсионї
Дар низоми идоракунии ташкилот идоракунии таваккал ќисми
таркибии зернизоми коркард ва амалисозии ќарорњои идоракунї ба
њисоб маравад. Њамин тавр, идоракунии таваккал на танњо барои паст
намудани таваккал, балки барои баланд бардоштани сифату асоснокии
ќарорњои идоракунї (махсусан стратегї) ташкил карда мешавад.
Љузъњои«даромад»-и

љараёни

коркарди

ќарор

метавонанд

мушкилотњои зиёдро ба вуљуд биёрад.
Љараёни коркард ва амалисозии ќарори идоракуниро бо њуљљатњои
мувофиќи меъёрї – методї, захирањои моддї – техникї, молиявї,
мењнатї ва ахборотї таъмин намудан зарур мебошад. Барои расидани
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сифати баланди љараён зарурат дорад, ки ќисматњои таъминкунандаи
он сифати баланд дошта бошанд.
Чунин

функсияњои

идоракунии

таваккали

фаъолияти

инноватсиониро људо менамоянд:
1.

Маркетинг;

2.

Муносибгардонии таваккал;

3.

Банаќшагирии кор оиди идоракунии таваккал;

4.

Ташкили иљроиши наќша;

5.

Бањисобгирї ва назорат;

6.

Њавасмандгардонии ноилшавї ба натиљањои баланд;

7.

Танзими љараёни идоракунии таваккал;

Масъалањои

иќтисодии

идоракунии

таваккали

фаъолияти

инноватсионї аз инњо иборат мебошанд:
• Тадќиќоти омилњои беруна ва дохилии таваккал;
• Тањлили кордонии субъекти таваккал;
• Тањлили нишондињандањои объекти таваккал;
• Коркарди пешнињодњо оиди бењтарнамоии нишондињандањои
объект ва субъекти таваккал;
• Асоснокии иќтисодии самаранокии кор оиди идоракунии
таваккал;
• Њавасмандгардонии ноилшавї ба натиљањои баланд;
• Раванди идоракунии таваккали фаъолияти инноватсионї њалли
чунин масъалањои ташкилиро дар бар мегирад:
• Тасвияти принсипњои ташкилии идоракунии таваккал;
• Коркарди сохтори ташкилии идоракунии таваккал;
• Интихоби модели идоракунии таваккал;
• Љамъоварї, мувофиќсозї ва коркарди ахбор;
• Њимояи натиљањои муносибгардонии таваккал дар Шўрои илмї
(техникї);
• Ислоњи маводњо ва супоридани он ба фармоишгар;
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Ба ќатори принсипњои ташкилии идоракунии таваккали фаъолияти
инноватсионї инњоро дохил менамоянд:
1)

Батартибандозии њуќуќии идоракунии таваккал бо роњи

тањияи њуљљати ягонаи меъёрї – методї оиди таваккал. Дар объектњои
калон таваккалро байни иштирокчиёни лоињаи инноватсионнї ё дигар
объект таќсим намудан;
2)

Таъминоти дараљаи баланди илмии идоракунии таваккал бо

роњи тањлили амали ќонунњои иќтисодии фаъолияти муносибатњои
бозаргонї;
3)

Таъмини мутобиќшавии љараёнњои идоракунї ба таѓиротњои

омилњои беруна ва дохилии муњити инноватсионї;
4)

Таъминоти ќиёспазирии вариантњои алтернативии ќарорњои

идоракунии раванди инноватсионї;
5)

Автоматизатсияи идоракунї;

6)

Батартибандозии љараёнњои инноватсионї;

7)

Иљроиши

принсипњои

ташкили

самараноки

љараёнњои

идоракунї ва истењсолї;
8)

Муносибгардонии таваккал.
9.4. Мониторинг ва тањлили омилњои берунава дохилии

таваккал
Мониториг – ин мушоњидаи беисти нишондињандањои объект бо
маќсади назорати иљроиши он мебошад.
Ба

омилњои

берунаи

таваккал

мансуб

мебошанд

омилњои

макромуњит, инфрасохтори минтаќа ва микромуњити ташкилот.
Ба омилњои макромуњит мансуб мебошанд байналхалќї, сиёсї,
иќтисодї, иљтимої – демографї, њуќуќї, экологї, илмї – техникї,
маданї ва ѓайра.
Ба омилњои инфрасохтори минтаќа (мезомуњит) инњо мансуб
мебошанд:
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а) инфрасохтори бозаргонї;
б) мониторинги муњити берунаи табиї, илму маориф, тандурустї,
маданият, савдо, хўроки умумї;
в) алоќа ва наќлиёт, сохтмон, хољагии манзилї – коммуналї;
г) хизматрасонии маишии ањолї, ва саноат.
Њар

як омили номбаршуда бо нишондињандањои ба худ хос

тавсиф мегардад, ки ба идоракунї ниёз дорад.
Робитаи байни нишондињандањои мутлаќ ва нисбии самаранокї,
раќобатнокї ва устувории фаъолияти њар муњит бо сатњи таваккал аён
мебошад.
Њар

чї

ќадар

нишондињандањои

омилњои

макромуњит,

инфрасохтори минтаќа (шањр) ва микромуњити ташкилот (объект)
бењтар бошад, њамон ќадар сатњи таваккал паст мегардад. Барои баланд
бардоштани сифати идоракунии таваккал тавсия дода мешавад, ки
вобастагии

миќдории

мувофиќатї

(коррелятсионнї)

байни

нишондињандањои асосии омилњои берунаи объект ва сатњи таваккал
љорї шавад.
Ба омилњои микромуњити ташкилот инњо мансуб мебошанд:
таъминкунандагон ва раќибони онњо;
 Истеъмолкунандагон ва раќибони онњо;
 Аудиторияи робитавї

(воситањои ахбори омма, гурўњњои

мусоидат, ташкилотњои љамъиятї, ташкилотњои назоратї);
 Миёнаравњои маркетингї;
 Органњоимањаллиињокимиятваѓайра.
Ба омилњои дохилии таваккал инњо мансуб мебошанд:


номутобиќат;



боэътимоднокии паст;



номунтазамї;



заифии ќисматњои алоњидаи низоми идоракунии ташкилот;



Унсурњои функсионалии намудњои менељмент ва маркетинг.
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Ба омилњои дохилии таваккал инчунин

тамоми заифият ва

«беморињои» ташкилот мансуб мебошанд.
Дар байни омилњои берунаи таваккал метавонанд дар шароити
њозира омилњои рафънашаванда мављуд бошанд ва дар дурнамо
заифињо ва «беморињое» бошанд, ки тамоми кўшишро оиди паст
намудани

таваккалњои

дохилї

бењуда

омилњои рафънашавандаи берунаи

мегардонад.

таваккал

Мављудияти

сармоягузориро

ба

инкишофи ягон объект бењуда мегардонад. Боиситаасуф аст, ки дар
таљриба тањлили вазъияти инвеститсиониро на аз муњити беруна, балки
аз муњити дохилї оѓоз менамоянд. Барои инкишофи худи низоми
маблаѓњои калон сарф карда, дар марњилаи дуюм, яъне тањлили
омилњои муњити беруна бо монеањои рафънашаванда дучор мешаванд
(воситањои ноустувори механизми бозаргонї, инфрасохтори бесифат ва
ѓайра), ки лоињањои инноватсиониро беоќибат мегардонад ва харољоти
инкишофи сохтори дохилї меафзояд.

9.5. Усулњои паст намудани таваккал
Маќсади паст намудани таваккал ин паст намудани номуайянї дар
сохтори беруна ва дохилии ташкилот, баланд бардоштани сањењияти
ояндабинии муњимияти омилњои миќдории таваккал ба њисоб меравад.
Барои ин аз як тараф, баланд бардоштани даќиќияти ояндабинии
омилњои таваккал бо роњи такмили таъмини ахбори идоракунии
таваккал зарур мебошад ва аз дигар тараф, истифода бурдани усулњои
маъмули иќтисодї ва ташкилии паст намудани таваккал. Диќќатро ба
он љалб менамояд, ки аввал бояд дараљаи илмии идорашавии таваккал
баланд бардошта шавад ва сипас истифода бурдани усулњои иќтисодї
ва

ташкилии

паст

намудани

таваккал.

Усули

таќсимнамої

(диверсификатсияи) таваккал бо роњи таќсим намудани инвеститсия ба
лоињањои гуногун. Ин усул њангоми мављуд будани якчанд объектњои
аз љињати боварибахши сармоягузорї (инвеститсия) барои сармоягузор
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истифода мегардад. Диверсификатсия метавонад соњањои гуногуни
фаъолияти инноватсионии корхона ва ташкилотро халалдор созад.
Усули мањдудсозии сарчашмаи таваккал дар њолатњои алоњида
истифода

мегардад,

ки

имконияти

аниќ

ва

даќиќ

мањдуд

ё

ошкорсохтани сарчашмаи таваккал мављуд мебошад.
Марњила ё ќисмати хатарноки аз љињати иќтисодї фаъолияти
инноватсиониро муайян намуда, таваккалро назоратшаванда кардан
мумкин мебошад ва њамин тавр сатњи нињоии таваккали корхона паст
мегардад.
Усули мутањидгардонї (диссипатсияи) таваккал њамчун воситаи
мунъатифии идоракунии таваккал ба њисоб меравад. Яке аз усули
асосии диссипатсия дар таќсимоти таваккали

умумї бо роњи

муттањидгардонї дар байни аъзоёни барои кори умуми бомувафаќќият
анљом додани лоињањои инноватсионї њавасманд, асос меёбад. Усули
диссипатсия аз усули таќсимкунии таваккал бо он фарќ мекунад, ки дар
њолати аввал таваккал (инвеститсия) байни шахсони бегонаи воќеъї ва
њуќуќї таќсим мешавад ва дар њолати дуюм – бо иштирокчиёни як
лоиња.
Усули љуброни таваккал ба усули пешгиркунандаи идоракунї бо
роњи банаќшагирии стратегии фаъолияти ташкилот мансуб мебошад.
Барои

ин

дар

марњилаи

банаќшагирии

ташкилот

бояд

дар

нишондињандањои наќшавї мушкилотњои ояндаро ва номуайяниро бо
роњи ташкили захирањо љуброн намояд.
Усули

суѓуртакунии

таваккал

дар

таъсиси

фонди

махсуси

суѓуртавї, таќсимоти он ва истифодабарї барои бартараф намудани
њар гунна талаф ва зарар бо роњи пардохти маблаѓи суѓуртавї асос
меёбад.

Суѓуртакунанда

маблаѓњои

суѓуртавиро

ба

фонди

суѓурташаванда пардохт менамояд. Дар навбати худ суѓурташаванда
ба суѓуртакунанда њангоми наздик шудани вазъияти хавфнок, ки дар
шартнома пешакї ќайд шудааст, маблаѓи суѓуртавиро пардохт
менамояд.
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Усули хеджиракунонї дар суѓуртакунї паст намудани таваккал аз
талафотњои вобаста бо таѓйирёбии нархњои бозорї ба молњо нисбат бо
он нархњое, ки њангоми бастани шартнома ба инобат гирифташуда буд
асос меёбад.
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Боби 10. Тањлили самаранокии навоварї
10.1.

Лоињаи инноватсионї њамчун шакли нави ташкили
навоварї

10.2.

Идоракунии лоињавии фаъолияти инноватсионї

10.3.

Принсипњои тањлили лоињаи инноватсионї

10.4.

Усулњои бањодињии самаранокии лоиња

10.1.

Лоињаи инноватсионї њамчун шакли нави
ташкили навоварї

Мафњуми «лоињаи инноватсионї»-ро аз якчанд нуќтаи назар
маънидод кардан мумкин аст:
- њамчун маљмўи чорабинињо барои ноилшавї ба маќсадњои
инноватсионї;
- њамчун љараёни амалисозии фаъолияти инноватсионї;
- њамчун бастаи њуљљатњое, ки чорабинињои ќайдшударо асоснок ва
тавсиф мекунад.
Љанбањои зикршуда ањамияти лоињаи инноватсиониро њамчун
шакли ташкил ва идораи маќсадноки фаъолияти инноватсионї зоњир
менамоянд.

Лоињаи

инноватсионї

дар

худ

низоми

мураккаби

љараёнњоро таљассум менамояд, ки аз рўи захирањо, мўњлат ва
марњилањо ба њам алоќаманданд.
Фишангњои бозории њамоњангсозии фаъолияти ширкатњо ва њар
гуна нињодњо дар соњаи коркард, татбиќ ва фурўши навоварї хеле
номукаммал мебошанд. Чунин хусусияти манфї доштани љараёни
навоварињо дар иќтисодиёти кишвари мо бо муњити номусоиди
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сармоягузорї, беташаббуссии ширкатњои саноатї ва нокифоягии
захирањо барои бизнеси хурд тавсиф дода мешавад.
Яке аз имкониятњои бештар мувофиќ барои ташкил ва татбиќи
навоварињо низоми махсуси идоракунї ва маблаѓгузории лоињањои
инноватсионї мебошад.
Ташаккулёбии лоињањои инноватсиониро барои њалли масъалањои
мўњими илмї-техникї, усулњои комплексї ва низомї таъмин карда
метавонанд. Дар вобастагї аз намуди лоиња дар љараёни бамалбарории
он якчанд муассисањои (ташкилотњои) лоињавї ва саноатї, њар гуна
нињодњои молиявї, муассисањои илмї, љамъиятї ва давлатї, инчунин
сохторњои тиљоратї метавонанд иштирок кунанд.
Њамин

тавр

инноватсионї
вобастагии

аз

зиёд

маълум

мегардад,

ки

бамалбарории

лоињаи

иљрокунандагони

лоиња

ташкилкунандагон

ва

дорад.

маќсаду

Гуногунии

вазифањои

рушди

инноватсионї асоси гуногуншаклии лоињањои инноватсионї ва илмїтехникиро ташкил менамояд.
Аз рўи сохтори таркибї ва вобаста ба хусусияти фаъолияти
инноватсионї, лоињањо ба намудњои зерин таќсим мешаванд:
1.

Лоињаи тадќиќотї;

2.

Лоињаи илмї-техникї;

3.

Лоињаи навсозии дастгоњи истењсолї;

4.

Лоињаи навсозии системавии корхона.

Ѓайр аз ин лоињаи инноватсионї вобаста ба ќабули ќарор дар
дараљаи идоракунї (давлатї, минтаќавї, корхонавї), вобаста ба
хусусияти маќсадњо, намуди навоварињо ва мўњлати бамалбароии
навоварињо гуруњбандї мешаванд.
Коркарди

лоињаи

инноватсионї

љараёни

дарозмуддат

ва

гаронарзиш мебошад. Аз аќидањо (идея) сар карда то бамалбарории
онњоро дар як бахши алоњида тасаввур кардан мумкин аст, ки дар онњо
се

марњилањои

асосї:-пеш

аз

сармоягузорї,

бамалбарорию натиљабардорї мављуд аст.
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сармоягузорї

ва

Лоињаи инноватсионї дар њамаи марњилањои даври инноватсионї
бо номуайянињо дучор мешаванд. Илова бар ин, навоварињои зинаи
санљиш ва дар истењсолот љорикуниро

бомуваффаќият тайкарда,

метавонад дар бозор ќабул нагарданд ва

истењсоли мањсулоти

иноватсионии онњо манъ карда шавад.
Њатто лоињањои бомуваффаќият њам

кафолати бурдборињоро

надоранд: яъне дар њар лањзаи давраи њаёташон онњо аз навоварињои
бењтарини раќибон эмин нестанд. Дар њамин даврањои њаётии навоварї
мављудияти варианти таѓйиротњо имконпазир аст, чунки чунин
таѓйиротњо асосан хоси лоињањои сармоягузорї мебошанд. Агар баъди
интихоби лоињаи инноватсионї танњо ќарори ягона барои амалкарди
он

бароварда шавад,

сершумори

назоратї

пас лоињаи инноватсионї дар нуќтањои
(санљишї)

ба

аз

нав

дидабарої

ва

азнавбањодињиро дар даврањои оянда талаб мекунад.
Навоварињо њамеша вобаста ба даврањои њаёти ва талаботњои онњо
бо вариантњои гуногуни ќарорњо асос меёбанд. Аз ин сабаб ояндабинии
љараёни навоварї мураккаб ва мушкил аст.
Ин пеш аз њама ба бањодињии мутобиќати мањсулоти ба шароити
бозорї ва раќобаттобоварии оянда алоќамандї дорад.
Навоварињо метавонанд бамуваффаќият гарданд, агар лоињаи онњо
бо амалњои марказонидашуда ва њамоњангї тарафњои манфиатдордавлат ва сохтори хусусї мустањкам гардонида шуда бошанд. Барои
коркард ва бамалбарории чунин фаъолияти аз љињати иќтисодї асоснок
ва њамоњанги статегияи инноватсионї, ташкили низоми давлатии
иттилоотї-«Сиёсати инноватсионии соњаи воќеии иќтисодиёт» ба
маќсад мувофиќ аст. истифодаи ин ба ташкилоту корхонахонањо дар
самти ташкили стратегия ва усулу ќодањои фаъолияти инноватсионии
соњибкор ёрї мерасонад.
Шарти муњими амалигардонии лоињаи инноватсионї интихоби
асоси эътимодноки ояндабинї ва тањлили навоварї мебошад. Инчунин
зарур аст, ки барои иштирок дар лоиња гурўњи муттахасисони касбии
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дараљаи

олї,

иљрокунандагони

баландихтисос,

муассис

ва

ќарздињандагони бомасъулияте љалб карда шаванд, ки нисбати анљоми
бомувафаќияти лоињаи инноватсионї њавасманд бошанд. Аксар ваќт
њангоми баамалбарории лоињаи инноватсионї дарёфтї модели асоснок
мушкилї эљод менамояд.
Хусусияти дигари лоињаи инноватсионї дар масъалаи људосозии
навоварии алоњида њамчун воњиди назорат ва тањлил зоњир мегардад.
Агар дар лоињаи инвеститсионї ин љараёни анъанавї бошад, он гоњ
људосозии як навоварї аз усулњоие зиёди ба њам алоќаманди фаъолияти
инноватсионї љараёни мустаќили мураккаб мебошад.
Вобаста ба чорањои андўхти таљриба миќдори модификатсия бо
гузашти ваќт кам шуда модели асоснок пайдо мегардад. Маълум
мешавад, ки дар ваќти рушди давраи њаётии худ наоварињои алоњида
манфиати молиявї оварда, кўњнашавии маънавии он дар ваќти таѓйири
модели асоси имконпазир мегардад. Пастшавии номуайянии техники
лоињаи инноватсионї гувоњи он аст, ки таваккали тиљоратию молиявї
низ майл ба пастшавї мекунад. Бартарафсозии таваккали техникї
њангоми коркарди як ќатор лоињањои муњими навоварї ба он оварда
мерасонад, ки камбудињои дастгоњу технологияи интихобгардида зоњир
карда шаванд. Ин кор дар навбати худ масъалаи манъсозии
маблаѓгузориро ба миён меорад.
Таваккали техникї ва тиљоратии лоињаи инноватсионї дар ягон
вобастагии коррелятсионї ќарор надоранд, аз ин сабаб бартарафсозї
ва огоњсозии хавфи таваккал бояд аз роњњои эмпирикї истифода кард.
Дар интихоби усули ояндабинї ва тањлилї бошад мутади давраи
њаётии навоварї ањамияти зиёд дорад. Кўтоњии давраи њаётии
навоварињо бештар аз њисоби дарозмуддат гардидати Корњои илмїтадќиќотї ва таљрибавию конструкторї ва пайдоиши навоварињои
раќобаткунанда таъмин мегардад.
Ба назар гирифтан зарур аст, ки муваффаќияти молияї њам аз
сариваќт ба бозор ворид намудани навоварї ва њам аз дарозмуддат
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будани даврањои он вобастагї дорад. Њангоми муќоисаи самаранокии
молиявии лоињаи навоварї муваффаќият на бар љониби мањсулоти
азхудкардашуда, балки бештар ба љониби навоварињои илмталаб аст.
Њар як лоињаи навоварї аз маќсадгузорї, нишондињандањои
амалигардонї ва муайянкунии марњилањои иљроиши он шурўъ
мегардад. Номуаянии пешбининашавандагии татќиќотњои бунёдї ва
номутобиќатии лоиња ба маќсадњои ташкилот њамчун омилњои
мањдудкунандаи иљроиши лоиња баромад мекунад. Дар марњилањои
ибтидои коркард набояд аз љузъиётњои амалигардонии лоиња, балки
мањз ба нишондињандањои самаранокии он диќќат додан зарур аст.
Доираи муайянкунии чунин нишондињандањо низ омўзиши даќиќ
ва тањлили љиддиро талаб мекунад, чунки муваффаќияти њар як лоиња
аз амиќї ва амалишавандагии нишондињандањои асосноккунандаи
маќсадњои ташкилот вобастагї дорад.

10.2.

Идоракунии лоињавии фаъолияти инноватсионї

Гузаришба иќтисоди бозорї ва барќароршавии модели муосири
рушди иќтисодї талаб менамояд, ки дар њама марњилањои даври
истењсолї љараёнњои инноватсионї фаъол гардонида шаванд. Барои
амалисозии ин кор зарур аст, ки хусусияти мењнат, техникї-технологї,
ташкилї,

инчунин усулњои идоракунии фаъолияти инноватсионї

таѓйир дода шаванд.
Чунин

таѓйирот

мукаммалагардонии

усулњои

менељменти

инноватсиониро таќозо менамояд. Мукаммалгардонии менељменти
инноватсионї асосан ба идоракунии лоињањои инноватсионие, ки ба
амалњои бисёрмаќсадаи њудуддор такя мекунанд, бештар алоќамандї
дорад.
Амали лоињавї ба фаъолияти инноватсионї ањамияти омилњои
асосии рушди фирмањоро устувор мегардонад. Вазифаи асосии
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менељери оид ба инноватсия аз идоракунии лоињавии технология,
сармоя ва мањсулнокї иборат аст. Илова бар ин љори намудани
технологияњо ва мањуслотњои нав, ташкили маблаѓгузорї, идоракунии
њавасмандгардонї ва таълими (омўзонидани) њайат низ њамчун лоиња
дида баромада мешавад.
Яке аз вазифањои асосии роњбарияти ташкилотњои калон ин сари
ваќт ивазнамоии

навъњо мањсулот, технологияњо, ивазкунии самти

истењсолоти камдаромад, ки аз таввакали зиёд ва раќобатнопазирї ба
амал меояд, ба шумор меравад. Принсипи
имконият медињад, ки
мутобиќсозї

ва

идоракунии лоињавї

бунёди шароити ќабули ќарорњои ќатъї,

сармоягузории

шаклњои

гуногуни

фаъолиятро

мувофиќи доираи рентабелнокї ва афзалиятњои стратегї

таъмин

гардад.
Яке аз хусусиятњои асосии идоракунии сармоягузории фаъолияти
инноватсионї ин ташкили маблаѓгузорињо

ба

шумор

меравад.

Мафњуми «идоракунии» маблаѓгузорињо дар шароити иттињодияњои
муосир таркибу мундариљаи васеътаро дорад. Сохтмон, таљњизот,
воситањо ва дастгоњњои технологї танњо ќисми харољотњои дарозмуњлат
мебошанд. Иттињодияњо низ ба маблаѓгузорињои мисли арзиши
технологии њуљљатнигорї, харољотњои тадќиќотњои илмї ва коркарди
мањсулотњо, тадќиќоти маркетингї, барои реклама ва рушди роњњои
фурўши мањсулот шомил њастанд. Дар харљномаи маблаѓгузорињо,
харољотњои

муљањазанонии

таљњизотњои

нав

ва

пурзўрнамоии

иќтисдори истењсолї, интихоб, омокунї ва бозомўзии њайат, яъне ба
ибораи дигар ба гурўњи харољотњои марбути инноватсияњо буда, дохил
мешаванд.
Ба рўйхати харољотњои капиталї, ки ба навоварињо алоќамандї
доранд харољоти азнавмуљањазонї, барќарорсозии иќтидори истењсолї,
харољоти интихоб, тайёркунї ва бозомўзии кормандон низ дохил
мешаванд.
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Дар чунин амали васеъи маблаѓгузорї дар фаъолияти менељерон
мушкилии зиёд пеш меояд. Роњбарият њамчун маркази стратигии
таъминкунандаи љо ба љо гузории захирањо на рўи даромаднокии љорї
балки аз рўи афзалиятњои инноватсионї амал мекунад6.
Менељери

ташкилоти

калон

интихоби

васеъи

њамкорони

молиявиро доро мебошад. Идоракунанда бояд мувозинати оќилонаи
байни харољотњо, таваккали молиявї ва назорати беруниро бо маќсади
муайянсозии

андозаи

таъминнокии

мабалѓгузоррињои

наќшагирифташуда бо бо захирањои молиявї-ро ёбад.

ба

Таносуби

бањодињии дохилии даромаднокї ва шартњои молиявии назорати
берунї асоси њисоби хољагии ширкатро ташкил менамояд, ки ба
таъмини меъёри даромаднокии инноватсињо нигаронида шудааст.
Вобастагии амалишавии лоињањо

муњити берунаи ширкатњоро

водор мекунад, ки ба ояндабинии на танњо талабот, балки рафтори
њамкорон, раќбони машѓул гардида, вазъи ояндаро тарњрезї намоянд.
Менељерро лозим аст, ки барои таъмини бомуваффаќияти љараёни
инноватсионї

вазифањои

муњимро

оиди

идоракунии

стратегї,

лоињакашї, коркард ва татбиќи навоварињо, идоракунї ва назорати
фаъолияти љории низоми амалиётии корхонаро иљро намояд.
Азбаски фаъолияти навоварї мураккаб, гуногунљабња ва натиљаи
пешгўи шаванда дорад, таќсимоти вазифањои идоракунї ногузир
мегардад. Њамин тавр, дар ширикатњо вазифаи ташкили идоракунии
љараёнњои молиявї ва истифодаи самаранокї сармояро менељери
молиявї, банаќшагирии сармоягузорї ва интихоби лоињаро муттахасис
оид ба тањлили сармоягузорї ва идоракунии инноватсионии њайати
коргаронро менељер оид ба идоракунии иљтимої амалї мекунанд. Дар
корхонаю ташкилотњои бузургтар бошад инчунин менељерон оид ба
идоракунии

таваккал,

идоракунии

Корњои

илмї-тадќиќотї

ва

таљрибавию конструкторї, бозоршинос ва менељер оид ба суѓуртакунї
Оголева Л.Н., Радиновский В.М. Инновационная деятельность предприятия: учебное пособие. М.: ФА,
1997.
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фаъолият мекунанд, то ин ки љараёнњои инноватсионї ва лоињањои
сармоягузорї бо таваккали нисбатан камтар амалї гардонда шавад.
Зери таъсири принсипњои усули лоињавии ташкили сармоягузорї
ва инноватсионї, муносибат ба масъалаи наќшагирии стратегияи
рушди ширкат ва боздењи молиявї , фаъолияти навоваронаи он ба
таври мусбї таѓйир меёбад. Мањз лоиња метавонад, ки имкониятњои
воќеии амалишавии фаъолияти иноватсиониро аз нуќтаи назари
самаранокї, даромаднокї ва раќобатпазирии корхона, нишон дињад.

10.3.

Принсипњои тањлили лоињаи инноватсионї

Дар асоси амали лоињавї ба фаъолияти сармоягузорї ва
инноватсионии корхона принсипи воридшавии пулї (cashflow) мављуд
аст. Барои њамин самаранокии тиљоратї дар асоси тавсияњои методологии
бањои самаранокии лоињањои сармоягузорї ва интихоби онњо барои
маблаѓгузорї муайян карда мешавад.
Ба сифати нишондињандањои асосии лоињањои инноватсионї
тавсияњои таълимоти муќарар карда мешавад:
- самаранокии молиявї (тиљоратї), ки натиљањои молиявиро барои
иштирокчиёни лоиња ба њисоб мегирад;
-самаранокии буљетї, ки натиљањои молиявиро барои буљети њамаи
дараљањои идоракунї (корхона, соња, минтаќа, давлат) ба њисоб
мегирад;
-самаранокии иќтисодии умумихалќї, ки харољот ва натиљањои
берун аз манфиатњои иштирокчиёни лоињаро низ ба њисоб мегирад.
Ќайд кардан зарур аст, ки баробари нишондињандањои зикршуда
хусусиятњои арзишї дошта, инчунин ањамияти иљтимої, сиёсї ва
экологии лоињаи инноватсиониро ба њисоб гирифтан зарур аст.
Хусусияти тањлили инноватсионї пеш аз њама дар васеъшавии
доираи масъалањои ташкил, бањодињї, интихоб ва маблаѓгузории он
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ифода меёбад, ки дар навбати худ кори тањлилгаронро мушкил
мегардонад. Дар тањлили лоињањои инноватсионї масъалањои зиёд
пайдо мешаванд. Якум, миќдори объектњои тањлишаванда меафзояд.
Зиёдшавии

объектњои

тањлилшаванда

асосан

бо

навигарии

мањсулот, номуайянии вазъи бозор, хусусияти интихоби маќсадноки
дастгоњи истењсолї ва технологї, тайёрї ба бозомўзии кадрњо, инчунин
бо таваккали техникї, технологї ва тиљоратї алоќамандї дорад.
Ѓайр аз инњо њангоми коркарди навоварї ба масъалањои њуќуќї,
институтсионалї, экологї ва иљтимої низ бояд диќќат дода шавад.
Дуюм, бањодињии навоварињо водор месозад, ки усулњои сифатї ва
ояндабинї истифода шаванд. Барои бањодињии сифатии зарурї њам
усулњои сандартиирегрессионї, корелятсионї, тањлили молиявї ва њам
усулњои тарњрезии вазъиятї, эњтимолї ва интерактивї истифода карда
мешавад.7
Сеюм, њангоми бањодињии навоварињо ду «љои мањдуд» вуљуд
дорад, ки ташхису ояндабинии натиљањои Корњои илмї-тадќиќотї ва
таљрибавию

конструкторї ва бањодињии амалишавандагии лоиња

мебошанд. Љараёни бањодињии амалишавандагии лоиња аз менељер на
танњо ихтисоси баланд, балки фаросати комилро талаб менамояд. Аз ин
сабаб агар њангоми тањлили лоињањои сармоягузорї истифодаи усулњои
стандартї имконпазиранд, тањлили навоварињо бошад мутобиќсозии
усулњои сифатї ва миќдории гузаронидани тањлили ќиёсии моделњои
омилиро талаб менамояд.
Умуман барои бањодињии арзишии навоварї на танњо як усул,
балки маљмўи усулњои аз рўи зарурият пайдарпай истифодашавандаро
муайян кардан лозим аст.
Тањлили иќтисодї ба истифодабарии усули «харољот-самаранокї»
асос меёбад. Нишондињандањои сифатии инноватсионї ва љолибияти
сармоягузории он дар асоси бањодињии назоратї (экспертї), ташкили

7

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и статистика, 1994. –С. 21.
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аќидањои пешнињодшуда, усули санљишї ва дарёфти хатоњо, дарахти
маќсадњо ва усули намоиши њисоб карда шуда, бањо дода мешавад.
Дар

тањлили

низомии

инноватсионї

ба

усули

«харољот-

самаранокї» мавќеи назаррас дода мешавад. Ин усул дар муайянкунии
харољоти умумї, яъне харољотњои молиявї, моддї, мењнатї ва дигар
захирањои дар љараёни инноватсионї сарфшаванда, наќши махсусро
иљро мекунад. Марњилаи банаќшагирї ва бањисобгирии харољотњо яке
аз марњилањои муњими татбиќи инноватсияњо ба шумор меравад. Мањз
дар њамин марњила маълумот оиди бањодињї ва амалишавандагии
лоињаи инноватсионї ташаккул меёбад.
Агар

харољотњои инноватсиониро тавсиф дињем, пас онњо

метавонанд дар тамоми даврањои њаётии инноватсионї

љой дошта

бошанд, ба монанди: харољот барои Корњои илмї-тадќиќотї ва
таљрибавию

конструкторї, барои истењсол ва истифодашавии

инноватсияњо. Дар навбати худ харољоти Корњои илмї-тадќиќотї ва
таљрибавию

конструкторї

чунин хурољотњоро дар бар мегирад:

харољоти коркарди назарияи инноватсияњо, тадќиќотњои бунёдї ва
амалї, харољоти тадќиќотњои лабораторї, банаќшагирии техникї,
ташкили њуљљатгузории инноватсионї, харољоти намунаи таљрибавї,
санљиши он, харољоти назорати сифат ва музди мењнати кормандони ба
Корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї љалбшуда.

10.4.

Усулњои бањодињии самаранокии лоиња

Асоси бањодињии самаранокии лоињаро тањлили ќиёсии њаљми
сармоягузорињои пешнињодшаванда ташкил медињад.
Вобаста ба даврањои гуногуни амалигардонии лоиња, бузургињои
муќоисашаванда метавонанд њархела бошанд. Аз ин сабаб масъалаи
муњими муайянкунии самаранокии лоиња низ чун муайянкунии
самаранокии техника ва технологияи нав – масъалаи муќоисаи
(таносуби) даромаду харољот ба њисоб меравад. Сабаби њисобкунии
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муќоисавї

дар чунин њолат асосан беќурбшавии пул, динамикаи

манфии сармоягузорињо, пастшавии истењсолоти саноатї, њудудњои
гуногуни ояндабинї, таѓйирот дар низоми андозситонї ва ѓайра
мебошанд.
Умуман усулњои бањодињиии самаранокии лоињаро ба ду гурўњ
људо намудан мумкин аст:
1.

Усулњои бо бањодињии муќоисавї асосёфта;

2.

Усулњои бањисобгирї.

Усулњои бањодињии самаранокии лоиња, ки тавассути бањисобгирї
сурат

мегиранд,

давраи

худхарољотбарорї,

(paybackperiod,

PP),

коэффитсиенти самаранокии сармоягузорї (averagerateofreturn, ARR)
ва коэффитсиенти пардохти ќарзро (debicoverratio, DCR) нишон
медињанд.8
Усулњои бањодињии лоиња, ки тавассути бањодињии муќоисвї сурат
мегиранд,

афзалтар

гуногуни

беќурбшавї,

њисобида мешаванд, чунки онњо намудњои
таѓйирёбии

меъёри

фоизї

ва

меъёри

даромаднокиро ба њисоб мегиранд. Ба ин гурўњи нишондињандањо
дохил мешаванд: индекси даромаднокї (phofitabilityindex, PI), даромади
софи дисконтї (netpresentvalue, NPV) ва меъёри дохилии даромаднокї
(internatnateofneturn, IRR).
Усули маъмултарини њисобкунии самаранокии сармоягузорї –
усули худхаридкунии маблаѓгузорињо ба њисоб меравад. Аммо
норасоии ин усул дар он аст, ки вай арзиши пулро бо њисобгирии
даромад дар даврањои оянда ба назар нагирифта, принсипњои
муќоисавиро эътироф намекунад.
Азбаски дар иќтисодиёти кишвари мо имрўз беќурбшавии пул,
коњишёбии меъёрњои фоизї ва меъёрњои пасти андухти дохилии
корхонањо

мушоњида

мегардад,

танњо

истифодабарии

усули

худхаридкунии сармоягузорињо кофї нест. Аз ин сабаб истифодабарии
дигар усулњои бањодињии лоињањо низ тавсия дода мешаванд.
8

Идрисов А. Планирование и анализ эффективности инвестиций. М.: ИДР «Филин», 1995. сањ.38
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Усули њисобкунии индекси даромаднокї(PI)– барои тањлили
таносуби суммаи самарањо ва бузургии сармоягузорињои гузошташуда
нигаронида шудааст:

PI- мондан лозим аст
ки дар ин љо:
PI – индекси даромаднокї;
Kn – сармоягузорї дар соли –n, бо сомонї;
Rn – натиљањо (даромад) дар соли – n, бо сомонї;
Sn – харољотњо дар соли – n, бо сомонї.
Агар индекс аз 1 зиёд бошад, он гоњ лоиња даромаднок аст, агар аз
1 кам бошад ѓайрисамаранок будани лоињаро ифода мекунад.
Усули њисобкунии даромади софи дисконтї (netpresentvalue, NPV)–
њамчун суммаи самарањои љорї дар тамоми давраи њисобї муайян
карда мешавад. баробари ин дисконт метавонад доимї ва таѓйирёбанда
бошад. Ин нишондињанда (NPV) бо формулаи зерин њисоб карда
мешавад.

кидаринљо:
NPV – арзишисофиљориилоиња;
Rn – натиљањо (даромад) дармарњилаи – n, босомонї;
Sn – харољотњодармарњилаи – n, босомонї.
n – давраињисобкунї, сол;
r – зариб (коэффитсиент), ёмеъёр, дисконт.
Самаранокии лоиња аз рўи меъёри муќоисавї– r дар асоси бузургии
NPV дида баромада мешавад: њар ќадар нишондињанда баланд бошад,
њамон ќадар лоиња самараноктар аст. Њангоми паст будани NPVаз 1
лоиња ѓайри самаранок њисобида мешавад.
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Усули

њисобкунии

меъёри

дохилии

даромаднокї

(internatnateofneturn, IRR) – њамон меъёри муќоисавиро – r зоњир
менамояд, ки дар он бузургии самарањои комёбшуда ба бузургии
сармоягузорињо баробар аст. Лоиња њамон ваќт самаранок њисобида
мешавад, ки агар IRR баробар ё зиёда аз меъёри даромади
пешбининамудаи сармоягузор бошад.
Ќайд кардан зарур аст, ки њисобу китобњо аз рўи IRR ва NPV
метавонанд натиљањои як дигарро инкоркунанда дошта бошанд. Чунки
натиљањо ё бо хатогї дар интихоби меъёри пешбинишудаи муќоисавї –
r, ё бо номуайянии талаботи сармоягузор ва менељери лоињавї нисбати
меъёри даромад, тавсиф дода мешаванд. Новобаста ба ин хулосањо,
аксарияти мутахассисон бартариятро ба усули њисобкунии даромади
софи муќоисавї (NPV) медињанд.

Боби 11. Маркетинги инноватсияњо
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11.1.

Хусусиятњои маркетингии инноватсияњо

11.2.

Муњити маркетинги муассисањои илмї-техникї ва
ќисмњои љузъии он

11.3.

Маркетинги навоварињои технологї ва ихтироот

11.1.

Хусусиятњои маркетингии инноватсияњо

Тартибу
муфассал

дар

ќоидањои
назария

маркетинги

мањсулоти

коркардашудаанд

ва

саноатї
баамал

комилан
бароварда

мешаванд. Аммо барои маќсадњои маркетинги инноватсионї наќшаи
анъанавї бояд бо назардошти хусусиятњои мањсули илмї – техникї ва
инноватсионї, њамчун моли хоса, ќатъиян аниќ карда шавад.
Бояд ба њисоб гирифт, ки раванди инноватсионї метавонад ба
маънои васеъ ва мањдуд мавриди њаллу фасл ќарор гирад. Дар маънои
мањдудаш раванди инноватсионї – ин раванди хосаи љорї намудани
навигарї бидуни њаллу фасли тартиби барпо кардани он мебошад.
Ба маънои васеаш раванди инноватсионї раванди илмиро њамчун зинаи
ибтидоии коркарди навоварињо дар бар мегирад.
Дар байни ин ду љабњањои њаллу фасли

сохтори раванди

инноватсионї якчанд шаклњои мобайнї метавонанд љой гиранд, ки дар
онњо ба љорикунии зинањои алоњида, раванди илмї илова карда
мешавад. Мисол, љорикунии љамъи корњои таљрибавию конструкторї
ва

тадќиќоти амалї ва ѓайрањо. Гуногунияти шаклњои раванди

инноватсионї бо он алоќамандаст, ки нерўи (потенсиали) навоварї
метавонад дар зинаи дилхоњи раванди илмї ба вуљуд ояд, дар мавриди
тадќиќоти бунёдї, тадќиќоти амалї, дар раванди корњои таљрибавию
конструкторї ва њатто дар давраи тайёрии муњандисии истењсолот. Дар
айни замон эњтимолияти навоварї дар њар кадоми ин зинањо бо
хусусияти технологии соњаи мушаххси саноат алоќаманд аст.
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Барои дарки тартиби маркетинг инчунин бояд дар назар дошт, ки
навоварї дар корхона дар шаклњои

асосии зерин метавонад пайдо

шавад:
 мањсули

илмї-техникии

«идеалї»

(ба

шакли

моддї

таљассумнаёфта);
 мањсули илмї-техникии дар маводи мушаххас, шаклњо ва
дорандагони технологияњои навин;
 маводи нав, таљњизоти нав таљассумёфта.
Аз мавќеи маркетинг бозорњои навоварї аз рўи аломатњои зерин
тасниф карда мешаванд;
 такя ба истеъмолкунандагони беруна ва дохилї;
 дараљаи навигарї барои тањиягар ва фурўшандаи бозори
технологияи кўњна ва бозори технологияњои нав;
 дараљаи

илмѓунљоиш (илмталабї); бозорњои технологияњои

илмталабиашон

баландтарин;

илмталабиашон

баланд;

илмталабиашон миёна; илмталабиашон паст;
 дараљаи итмомият;
 бозорњои навоварињои таљассумнаёфта.
Дар асоси хусусиятњои зерин, маркетинги инноватсияро метавон
фасл кард.
1. Дар байни коркад ва љорї кардани мањсули илмї-техникї баъзан
фосилаи басо назарраси ваќт мављуд аст, натиљаи нияти истифодаи он
метавонад дар як ё дигар давраи минбаъда ба ѓайр аз њамаи ин,
инчунин

аз

дурустии

интихоби

самти

тадќиќот

дар

давраи

гузаронидани корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибави юконструкторї оид
ба коркарди он вобаста аст.
Яъне, дар низоми маркетинги навоварї мавќеи муњимро бояд
пешбиникунии технологї ишѓол намояд, ки маќсадаш муайян намудани
чунин сатњњо, ба монанди корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибаю
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конструкторї буда, натиљањои ба амал баровардани онњо минбаъд
раќобатпазир хоњанд буд.
2. Азбаски мањсули фаъолияти илмї-техникї зинаи даромади
мањсули нињої мебошад, дар ин сурат маркетинги аввалї ба омўзиши
бозори дуюмї наметавонад самаранок бошад. Бо ибораи дигар, зарур
аст, ки самтњои таѓйироти талабот натанњо дар худи мањсули аќлонї,
инчунин дар мањсули нињої низ бо дараљаи талабкардашавандаи
аниќият тадќиќ карда шаванд. Маркетинги мањсули илмї-техникї бояд
инчунин

љамъоварї

ва

тањлили

иттилоотро

оид

ба

муњити

фаъолияткунии истеъмолгарони он дар бар гирад.
3. Арзиши истеъмолии мањсули аќлонї дар ќобилияти мењнати
зинда ва таљассум ёфтаро дар доираи истењсолоти моддї сарфа
намудан, зоњир мегардад. Бинобар ин кўшишњои маркетингї бояд ба
омўзиши њамин ќобилият равона карда шуда бошанд. Нархи мањсули
аќлонї бештар аз њаљми сарфаи номбурда вобаста хоњад буд, на аз
харољот оид ба коркарди он (дар ќатори дигар омилњо).
4.

Мањсули

аќлонї

нисбат

ба

мањсули

моддї

гирифтори

кўњнашавии маънавии басо суръатнокест. Вай то он лањзае ќиммати
тиљоратиро дорост, ки тањиягар ба худаш њуќуќи инњисориро ба мањсул
њамчун ба объекти хољагидарї таъмин карда метавонад. Нуќтаи мазкур
зарурияту равона сохтани кўшишњоро оид ба њифз ва нагоњдории
њуќуќи моликияти аќлонї инчунин оид ба таъмини тозагии патентии
он муайян менамояд. Ин кўшишњо дар раванди маракетинги мањсули
илмї-техникї ба амал бароварда мешаванд.
5. Мањсули аќлонии як маротиба ба вуљуд оварда шуда, вобаста аз
хусусият

ва

равияаш,

метавонад

дар

бозорњои

мухталиф

ва

истеъмолгарони гуногунтакрор ба такрор фурўхта шавад. Љустуљўи
тарзњои муайянкунии адади нашри мањсули аќлонї яке аз вазифањои
маркетингии он ба шумор меравад.
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Маркетинги навоварї аниќ намудани ба бозор таъсиррасонии ду
омили асосиро дар назар дорад, пешрафти техникї ва талаботи
истеъмолгарони нињої.
Дар љањони муосир на танњо технология, инчунин хусусияти
тиљоратикунонии технология низ босуръат таѓйир меёбад. Ибтидои
(мисол, дар тўли солњои 1950-1960) инноватсияњои технологї њамчун
раванди хаттии аз бозёфти илмї оѓозшаванда, марњилаи корњои илмїтадќиќотї ва таљрибаю конструкторї, коркард ва истењсолоти
муњандисиро гузаранда ва ба бозори маќбули мањсулот ё технологияи
навинњаллу фасл карда мешаванд. Модули мазкур ба номи модули
такони технологї то охири солњои 60-ум

мавриди истифода ќарор

гирифта буд.
Дертар мавриди модуле, ки мутобиќан ба он инноватсияї дар
натиљаи ба вуљудоии эњтиёљоти истеъмолї пайдо шуд, пањнгардид, ки
корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибаю конструкторї ба таври аниќ
равона кардашуда ва ба пайдошавии љараёни мањсулоти нав бурда
расонандаро талаб менамуд.
Дар солњои минбаъда њардуи ин модулњо њамчун равандњои воќеии
бењад соддакунанда мавриди њаллу фасл ќарор гирифтанд. Нуќтањои
назари раванди инноватсиониро њамчун натиљаи

аксуламали зиччї

байни имкониятњои технологї ва талаботи бозорї њаллу фаслкунанда
бештар пањн гардиданд.
Бояд дар назар дошт, ки фаъолияти инноватсионї бо ќисмњои
асосии зерин метавонад тасаввур карда шавад:
а) тадќиќоти заминавї, ки барои оянда асоси ташаккулро муайян
мекунад;
б) тадќиќот ва коркардњо оид ба истифодаи собиќ бозёфтњо,
ихтироот ва тайёр намудани онњо барои ба амал баровардан;
в) такмилоти љории нишонањои техникаи амалкунанда.
Тадќиќоти заминавї метавонад тадќиќоти бунёдї ва назариявїамалиро дар бар гирад. Вазифаи ин
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тадќиќот асосњои

коркарди

минбаъдаро

бунёд

кардан

аст, ки дар онњо принсипњои нави

назариявї гузошта мешаванд. Натиљаи онњо-бозёфтњо ва ихтирооти
навин мебошад.
Аммо миќдори асосии бозёфтњо ва ихтироот, ки ба асоси пешомади
5-10-соларо гузошта шудаанд, аллакай имрўз ба сомон расонида
шудаанд. Инчунин маъниро дорад, ки њоли њозир аз миќдори умумии
онњо њамонњоеро бояд интихоб намуд, ки минбаъд дар дами пешрафти
техникї хоњанд буд. Вазифаи мазкур аз ќобили мушкилтаринњост, зеро
хазинаи

ихтирооти мављуда хеле бузург аст. Ин ихтироотњо дорои

сатњи мухталифи
самаранокии

корношоямї барои истифодаи

иќтисодиашон

гуногун

воќеї

мебошанд,

буда,

иќтидори

инноватсиониашон якхела нест.
Интихоби ихтирооти ояндадор метавонад дар асоси маълумоти
омори патентї ва бањодињї ба љо оварда шавад. Бояд ќайд кард, ки
номгўйи

ихтирооти патентикардашуда – ин њамааш набуда танњо

номгўйи наќшањои техникии эњтимолан баљо овардашаванда мебошад,
ки оид ба тиљорати таљњизоти нави иттилоот, ихтирооти патентї
гузаронида мешаванд ва на њамаи онњо ќобили патент њастанд.
Бо норасогињои зикршуда огоњ нагардида, интихоби ихтироот,
инчунин коркардњои патенти гардонида ношуда бо сабаби дар боло
овардашуда зарур аст, чунки ихтирооти имрўза навоварии пагоњ
мебошад.
Нуќтаи муњими дигар он аст, ки пешрафти шакли навоварињои
хурд дар маљмўъ самарии ѓункунидоштаро ба худ мегирад, ки дар
њолати алоњидагї њар кадоми он навоварии кам ањмиятанд. Инчунин
маъно дорад, ки љунбиши љамъбастии калони технологї бо такмилоти
пай дар пайи хурди технологияи амалкунанда алоќаманд аст. Тамоми
ќазия-дар суръат ва
Бинобар ин

шиддатнокии љараёни такмилдињї мебошад.

пай дар пай ва бошиддат бехатаркунии мањсули

амалкунанда имкон медињад, ки дар натиљаи кор, самараи

заиёди

ѓуншуда ба дастоварда шавад. Ба ѓайр аз ин, такмилдињии хурд бештар
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љавобгўи дархости истеъмолгарони мобайнї ва нињої мебошанд. Ин бо
имкониятњои истењсолоти мушаххас, ки дар он навоварии мазкур љорї
карда мешавад, бо имкониятњои корхонањои таљњизоту масолењ
фиристонанда, инчунин бо дараљаи донишњои технологї ва равандњои
ба давраи мазкури тараќќиёти истењсолоти љамъиятї мутобиќкунанда
алоќаманд аст.
Њамчун ќоида, навоварињои љорї дар атрофии конструксияи
заминавї, ки дар муддати дароз бетаѓйир мемонад, тамазкур дода
мешаванд. Гузариш аз як конструксияи заминавї ба дигараш бо ноил
гардидан ба њудудњои техникї ба амал меояд.
Њамин тавр, мо як пањлўи ба вуљуд овардани навоварињо,
имкониятњо

ва

талаботи

мањз

пешрафти

илмї-техникиро

дида

баромадем.
Пањлўи дигар бевосита бо талаботи бозор алоќаманд аст. Гап дар
он аст, ки муасссисаи илмї-техникї ба истењсолкунандагони мушаххас
ва истеъмолкунандагони мушаххас, бароварандагони мањсулот ё
бозорњои мобайнї (ки бо истеъмолоти истењсолии минбаъда алоќаманд
аст), ё ба бозорњои истеъмолоти нињої алоќаманд аст. Аниќ аст, ки
бењбудии муассисаи илмї-техникї аз дараљаи ќонеъияти талаботи
бозорњои њарду навъ вобаста аст. Бинобар ин муассисаи илмї-техникї
бояд дарк намояд, ки кадом корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибаю
конструктори-ро бояд ба амал баровард то ки:
 пурра гардонидани бозорњои мављудаи мањсулоти «кўњна»-ро, ки
дар истењсолашон натиљањои фаъолияти илмї-тадќиќотии муассисаи
мазкур истифода шудаанд, таъмин карда шавад. Ин, чун ќоида,
такмилоти начандон калонест, ки ба даст овардани мањсулоти нав
оварда намерасонад;
 ба баровардани мањсулоти «кўњна» ба бозорњои нав мусоидат
карда шавад. Масалан, воридшавии техникаи дар минтаќаи миёна
истифодашаванда ба минтаќањои тропикї ва ё берун аз доираи ќутб
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тасмимоти мутобиќи техникї ва корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибаю
конструкториро талаб менамояд;
 ба таври системавї мањсулотро дар бозорњои «кўњна» (анъанавї)
нав карда шавад. Ин ќисми баѓоят масъулиятноки вазифаи муассисаи
илмї-техникї мебошад, зеро фаъолият дар бозорњои мазкур ба вай
њиссаи асосии даромадро меорад. Ба ин љой њамаи љабњањои фаъолияти
илмї-техникї тамазкур дода мешаванд: дастовардњои нави консентуалї
дар соњаи мазкури илм, ихтироот, такмилоти љорї;
 мањсулоти илмї-техникї, ки ба истењсолкунанда бо молњо ва
технологияи нав имконияти ба бозорњои нав баромаданро медињанд,
бунёд карда шаванд.
Њамчун муассисаи дилхоњи даромади худро аз њисоби фурўш дар
бозор

ташаккулдињанда,

муассисаи

илмї-

техникї

дархостњои

муштариёнашро иљро менамояд. Ташаббуси ташаккули аќидаи дархост
метавонад њам ба худи муассиса ва њам ба истеъмолкунандаи мањсули
аќлонии вай мансуб бошад.
Вазифаи

муассисаи

илмї-техникї–ин

идеологи

илмии

истењсолкунанда гардидан, бо бахшњои конструкторї-технологї ва
илмии он алоќаи зич бастан мебошад. Ин имкон медињад, ки фаъолияти
муштариён

таъмин

карда

шавад,

ниёзи

онњо

инчунин

ниёзи

«дархосткунанда» бењтар дониста шавад.
Дар боло ќазияњои методологии маркетинги навоварї мавриди
њаллу фасл ќарор гирифтанд. Барои
маркетинг

истифодаи амалии расму оинњои

бо дарназардошти сатњи ба амалбарории он бояд аниќ

карда шавад. Чунин дараљањоро ба чор гурўњ људо кардан мумкин
мебошад:
1)

сатњи боло (макро);

2)

минтаќавї;

3)

ассотсиативї-корпоративї;

4)

корхонавї ва ташкилотї (муассисавї).
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11.2 .Муњити маркетингии муассисањои илмї-техникї
ва ќисмњои љузъии он
Муњити маркетинги муассисањои илмї – техникї аз ќисмињои зерин
иборат мебошад:
Муасисањо. Ба муассисањои илмї-техникї муњим аст, ки инњоро ба
эътибор гиранд:
- таљњизот ва адабиёти илмї барои ба љо овардани тадќиќоти ба
наќша гирифташуда мувофиќат мекунанд ва истифода мешаванд;
- маводи барои

тайёр кардани

намунањои

лабораторї ва

таљрибавї зарур истифода мешаванд;
- ба истифодакунандаи мањсулоти илмї-техникї маводи барои
барориши силсилагии мањсулот зарур истифода мешавад.
Иттилоот дар бораи фиристодагон барои донистани он, ки
тадќиќоти мазкур метавонад амалан гузаронида шавад, муњим
мебошад, њатто агар худи аќида дар бораи тадќиќот аз љињати тиљоратї
љолиб бошад њам, кор дар маљмўъ, ё бо сабаби мављуд набудани маводи
зарурї таљњизот, асбобњо ва номумкин будан ба даст овардани онњо, ё
бо сабаби арзиши фавќуллодда баланди фиристониданаш, масалан, дар
њолати тибќи дархост тайёр намудани таљњизот ва дастгоњњои нодир,
метавонад нобарор бошад.
Раќибон. Ба инњисорчї (монополист) будани муассисањои илмїтехникї нигоњ намуда, бо сабаби мављуд будани имкониятњои аз тарафи
истењсолкунандагони ватанї ба даст овардани технологияњои хориљї,
ќазияи раќобат дар ваќтњои охир баѓоят тезу тунд мешавад. Ин
технологияњо барои иљозатномадори хориљї нав нестанд, вале нисбат
ба мањсулоти худии дар корхона мављуд буда бартарї доранд.
Ба ѓайр аз ин, комёбии воситањои молиявї дар истењсолкунандагон
ба пайдошавии намуди нави раќобат- раќобати байни харољот ба
корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї шартномавї ва
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харољот барои дигар маќсадњо оварда мерасонад. Ба оне, ки дар боло
зикр карда шуд, метавон илова намуд, ки мањсулоти илмї-техникии
аксар муассисањои илмї-техникї дорои хусусияти «ќоѓазї» мебошад ва
бинобар ин бо коркардњои корхонањое, ки чун ќоида, ба «оњан»
таљассум ёфтаанд, ба раќобат мепазирад.
Њамин тавр, муассисањои илмї-техникї бояд чор намуди асосии
раќобатро ба њисоб гиранд:
-раќобат дар харољот;
- раќобат бо технологияњои хориљї;
- раќобат бо коркардњои корхонавї;
- раќобат бо дигар муассисањот илмї-техникии соњаи якхела.
Шунавандагони алоќавї (пайвандї) Шунавандагони алоќавї –
инњо гурўњњои мухталифи ба фаъолияти муассисаи илмї-техникї
таъсиррасонанда мебошанд. Васоити ахбори умум ба фаъолияти
муассисаи илмї-техникї равшанї меандозад. Ба самъи доираи васеъи
шунавандагон расонидани иттилооти гуворо дар бораи муассисаи
илмї-техникї,

имкониятњои

татбиќи коркардњо,

хосаисамаранокии

таљрибаи

тарафи муваффаќиятии фаъолият

собиќи

ба њисоб

меравад.
Бинобар ин муассисаи илмї-техникї бо воситаи ахбори умум бояд
њар ќадар зичтар њамкорї кунад, дар замина нуфузи муассисаи дар
дами пешрафти илмї- техникї мављудбударо бунёд кунад.
Институтњои молиявї.

Бо назардошти сармояталабии раванди

илмї, инчунин тўлонияти он, дар њаљми зарурї таъмини мунтазам бо
сармоя ањамияти фавќулоддаи муњим дорад.
Сарчашмањои воситаи молиявї (ба ѓайр аз худї) метавонад пеш аз
њама бонкњо, сањњомон, гурўњњо ва фондњои сармоягузори, корхонањо,
истеъмолкунандагони мањсулоти илмї-техникї бошанд. Муассисаи
илмї-техникї бояд бо тамоми роњњои дастраси иттилоотро дар бораи
устувории молиявиаш, самаранокии баланди иќтисодии лоињањои
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ояндаи илмї-техникї пањн намояд, то ки сармоягузорони нерўмандро
(патенсиалиро) ба худаш љалб кунад.
Муассисањои њукуматї. Ваколати ќабули ќарорњоро, ки иљрояшон
барои муассисањои илмї-техникї њатмист (фармоишњо ва ќарорњои
умумииќтисодї, санадњои меъёрї ва директивї ва ѓайрањо) доранд.
Муассисаи

илмї-техникї

бояд

дар

бораи

санадњои

ќабулшуда

иттилооти аниќ дошта бошад, инчунин њаддулимкон оид ба ќарорњои
тайёршудаистода, ки ба фаъолияти ў дахл доранд, маълумот ба даст
оварад.
Ба ѓайр аз ин, (тавассути ассотсиатсия ва иттињодияњои мухталиф)
бояд ба ќабули ќонуну фармоишњои барои корхона манфиатхоњ ноил
гардид.
Гурўњњои шањрвандии амалиёт- инњо ташкилотњои
љамъиятї мебошанд, ки оид ба
баргузоргашта ва ё

мухталифи

њифзи баъзе таќсимоти воќеан

тайёршудаистода дар

љодањои мухталифи

фаъолияти њаёти (њаракатњо ба њифзи муњити атроф,

иттифоќњои

истеъмолкунандагон ва ѓайрањо), ё ин ки дар баробари онњо,фаъолияти
муайянро ба амал мебароранд.
Муассисаи илмї-техникї, бо ин гурўњњо аксуламал намуда, аз
тарафи онњо дастгирї намудани худашро, аз љумла тадќиќотњои
бурдаистодаашро, метавонад таъмин намояд. Ба ѓайр аз ин, ин имкон
медињад, ки соњасои тадќиќоте, ки аз тарафи гурўњњои мазкур дастгирї
меёбанд,

пешбинї

карда

шавад.

Дар

ин

асос

метавон

маблаѓтаъминкунї ба даст оварда шавад. Масалан, аз воситаи фондњои
мухталифе, ки бо фаъолияти ин ё он гурўњ алоќаманданд, инчунин аз
манбањои њукуматї.
Шунавандагони алоќавии мањаллї. Корхона ва муассисаи дилхоњ
ба ќаламрави мушаххас вобаста аст, бо истиќоматкунандагони мањал
алоќаи муайян дорад.
Васеъ

намудани майдонњои объектњои истењсолї, таљрибавї ва

дигарњо метавонад норозигии мардуми мањаллиро ба миён оварад ва
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зиёда аз ин, агар ин объектњо

шубњаро оид ба ифлоскунии муњити

атроф пайдо намоянд. Зиддиятњо, баръакс, метавонанд вобаста ба
пўшида шудани корхона, бахшњо ва ѓайра ба миён оянд, зеро ин њолат
ба аз даст рафтани љойњои корї оварда мерасонад.
Бинобар ин муассисаи илмї-техникї дар бораи худаш дар байни
шунавандагони мањаллї бояд тасаввуроти гуворо ба вуљуд орад, ки ин
ба таъмини кадрї аз њисоби хатмкунандагони мактабњои олии мањаллї,
аз байн бурдани

зиддиятњои имконпазири ќаламравї ва бо

муваффаќият њал кардани як ќатор масъалањои дигар мусоидат хоњад
кард.
Муштариёни муассисаи илмї-техникї, њамчун ќоида, корхонањои
истењсолї мебошанд. Ба

муассисаи илмї-тадќиќотї зарур аст, ки

омилњои њамдаркнамої натиљањои тадќиќоти мушаххасро аз тарафи
корхонањо пайдо намояд. Дар айни замон муњимияти мањз омилњои
дарккунї хеле баланд мебошад, ки номгўйи мухтасари онњо дар зер
оварда мешавад.
Сабабњои тараќќиёти нокофии

корњои илмї-тадќиќотї ва

таљрибавию конструкторї (шартномавї ва дохилї) дар бахши
истењсолї:
 корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї зарур
нестанд;
 Њавасмандї ва раќобат ба корхона дар самти фаъолияткунии
бештар самаранок фишор намеоваранд;
 Технологияи комплексї (пакетї) ворид мешавад;
 Ширкатњои хориљї ва корхонањои муштарак ба КИТТК-и
ширкатњои модарї умед мебанданд;
 Ба корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї ба
худашон мувофиќ намебинанд;
 Ширкатњо ба лоињањои кўтоњмуддати тиљоратї рўй меоранд;
 Норасогињо дар рушди зерсохтор;
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 Ба таври нокофї рўй овардани тиљорат ба бозори хориљї;
 Сиёсати

андоз

гузаронидани

корњои

илмї-тадќиќотї

ва

таљрибавию конструкторї -ро, аз он љумла шартномавиро њавасманд
намегардонад.
Омилњои

демографї.

мењнатсарфакунанда

Зарурияти

мављуд

аст.

татбиќи

Азбаски

навоварињои

омили

мазкур

дар

минтаќањои мухталиф ба таври гуногун худро нишон медињад,
муассисаи

илмї-техникї

бояд

гуногунияти

истеъмолкунандагонашро ба назар гирад. Дар баъзе

ноњиявии
минтаќањо

зиёдатии ањолии ќобили мењнат имкон дорад. Дар ин љо, навоварињо,
баръакс, метавонанд ба бунёд кардани љойњои иловагии корї равона
карда шуда бошанд.
Норасогии ањолии ќобили мењнат омили асосии пастшавии
истењсолот (дар љанбаи дарозмуддат) мебошад. Бинобар ин ањамияти
дигар хелњои инноватсиониро коњиш надода, дар

ин љо бештар

мувофиќи маќсад будани навоварињои ба паст кардани мењнатталабии
мањсулот равона кардашударо бояд ба инобат гирифт.
Омилњои иќтисодї. Дар байни гурўњи мазкури омилњо барои
муассисаи илмї-техникї инњо бештар ањамиятноканд:
- мавќеи молиявї ва таѓйироти истеъмолкунандагони истењсолї ва
нињої;
- таѓйироти майли истеъмолкунандагони истењсолї ба андўхт ба
равона кардани маблаѓњо барои гузаронидани корњои илмї-тадќиќотї
ва таљрибавию конструкторї умуман ва аз он љумла шартномавї;
- таѓйироти нархњо ва музди кор;
- арзиши ќарз;
- вазъияти умумииќтисодї дар мамлакат, пастравї, депрессия,
болоравї.
Таѓйироти даромади истеъмолкунандагони истењсолии мањсулоти
илмї-техникї ба њаљми дархостњо оид ба ќарордодњо, таъсири баѓоят
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пурзур мерасонад. Љараёни инкишофи даромади истеъмокунандагони
нињої, яъне ањолї имконияти харидории техникаи гаронбањо ва
мураккаби маиширо муайян мекунад, аз ин сабаб, ба имкониятњои
бозори

мањсулоти илмї-техникии барои бунёди намунањои нави

техникаи мазкур равона кардашуда таъсир мерасонад.
Мављудияти воситањо њанўз маънои ба самтњои аз истеъмоли љорї
фарќкунанда истифода бурдани онњоро надорад. Дар шароити
таваррум, баландравии нархњо ва музди кор манфиатњои кўтоњмуддат
дар низоми манфиатњои корхона боло мегиранд. Худи њамин омилњо ба
афзоиши харољот барои бунёди мањсулоти илмї-техникї таъсир
мерасонанд. Њамин «такякунї» бар захирањои мањдуди пулии барои
пўшонидани онњо равонакардашуда оѓоз менамояд.
Яке аз роњњои аз чунин њолат баромадан, коркарди мањсулоти
бисёрмаќсадаи илмї-техникї, ки метавонад бисёр маротиба истењсол
карда шавад, мебошад.
Ва албатта, чунин мањсулот бояд барои ба даст овардани
тасмимоти самараноки носармояталаб дар истењсолот равона карда
шавад. Талаботи њаммонанд ба мањсулоти илмї-техникї ќарзи
гаронбањо ва пастравиро дар иќтисодиёт пешнињод мекунад.
Омилњои муњити табиї. Норасогии захирањо, ќиммат гардидани
онњо дархостро ба технологияњои мавод ва нерўсарфкунанда муайян
мекунанд ва бинобар ин заминањои баланд гардидани дархостро ба
натиљаи корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї, ки ба
бунёди технологияи нави њамин ќобил равона карда шудаанд, ба вуљуд
меоваранд.
Самти дигари самаранокии корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию
конструкторї дар шароити норасогии захирањо, бунёди маводи нав ва
ивазкунии маводњои табиї мусоидаткунанда мебошад.
Омилњои илмї-техникї. Барои

муассисаи илмї-техникї ба

самтњои ояндадори тадќиќот дар доираи тахассусаш «навишта шудан»аш баѓоят муњим мебошад. Ин самтњоро донистан, воситањоро ба
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љамъоварии

иттилооти

илмї-техникии

дахлдор

гузаштан,

дар

конфронсњои илмии касбї ширкат варзидан, коркардњои лозимаи
дурнамоиро гузаронидан зарур мебошад.
Нуќтаи дигари муњим- ба назар гирифтани сиёсати давлатии рушди
инноватсионї, барномањо ва афзалиятњо, љидду љањдро бояд ба
иштирок дар ин барномањо ва гузаронидани корњо дар самтњои
афзалиятнок

равона

мебошад.

Ин

имкон

медињад,

ки

якум,

маблаѓтаъминкунии иловагї ба даст оварда шавад, дуюм, тамоилњои
пешрафти

илмї-техникї дуруст зери назар гирифта шаванд ва

барои

наслњои ояндаи инноватсионии истењсолї ќисми

коркарди

корњо иљро карда шавад.
Ќисматкунии (ба сегментњо људокунии) бозори мањсулоти илмїтехникї. Сегменти бозор ин гурўњи истеъмолкунандагони ба ин ва ё он
маљмўи

њавасмандињои

бедоркунандаи

маркетинг

як

хел

таваљљўњкунанда мебошад. Мутобиќат - ин раванди људо кардани
истеъмолкунандагон ба гурўњњои муайяни ба афзалиятњои истеъмолї
фарќкунанда мебошад.
Сабабњои ќисматкунии бозорњои истењсолии мањсулоти илмїтехникї:
а) принсипи љугрофї ба ноњияњои алоњидаи ба талаботашон ба
мањсулоти илмї-техникї фарќкунанда таќсим кардани бозорро дар
назар дорад. Барои бозори мањсулоти илмї-техникї таќсимоти
минтаќавї басо муњим аст, зеро

истеъмолкунандагони минтаќавии

мањсулоти илмї-техникї бисёр соњањо ва махсусан мањсулоти нињої, бо
талаботи истеъмолии аз тарафи онњо пешнињодшаванда фарќ мекунанд.
Дар

мавриди

ќисматкунии

љуѓрофї

бояд

њам

љанбаи

дохилидавлатї ва њам байналмиллалї ба назар гирифта шавад. Ба ѓайр
аз ин, барои мањсулоти илмї-техникї љойгиркунии љуѓрофї њам
истеъмолкунандагони

бевосита,

натиљањои

хосаи

фаъолияти

инноватсионї ва њам мањсулоти дар асоси онњо тайёр кардашуда муњим
аст. Агар аз боби хоса корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию
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конструкторї њарф зада шавад, онгоњ дар ин љанбаъ

ба назар

гирифтани сатњи умумии илмї-техникии минтаќа, дараљаи ихтисоси
кадрњои муњандисї-техникї

дар корхонањои минтаќа, раќобат аз

тарафи муассисањои илмї-техникии дар минтаќа љойгиршуда, раќобати
технологияи дигар давлатњо дар минтаќа муњим мебошад;
б) принсипи мањсулотї-соњавї барои муассисањои илмї-техникии
бисёрсамтаи

дар

соњањои

муассисањои

мањсулоти

мухталиф

илмї-техникии

коркунанда
таъиноти

ва

бисёрмаќсадаро

бароранда махсусан муњим мебошад. Ба таври умумї
сўзишворї-энергетикї, мошинсозї, саноати кимиё,

инчунин
соњањои

металгудозї ва

дигар соњањои бахши истењсолї, тандурустї ва дигар соњањои бахши
гайриистењсолиро метавон људо кард. Дар дохили њар кадом гурўњњои
номбаршуда зерсоњањои сершумор мављуданд, ки шумораашон барои
њар кадом муассисаи илмї-техникї хоса мебошад.
в) принсипи функсионалї- истеъмолкунандагони мањсулоти илмїтехникї метавонанд, тибќи функсияњои иљро кунандаашон гурўњбандї
карда шаванд. Муассисаи илмї-техникї метавонад коркардњоро барои
мањсули мушаххас, масалан, таљњизоти барќї барои вагонњои метро ба
роњ монад, инчунин метавонад мањсулоти мухталифи тањти функсияи
умумї муттањидшударо дар бар гирад.
г) принсипи фаннї – истеъмолкунандагони мањсулоти илмїтехникї метавонанд барои тадќиќот дар фонњои мушаххас, масалан
чунин фанњо ба монанди риёзиёт, физика, кимиё, биология ва ѓайрањо
дархост пешнињод намоянд. Истеъмолкунандагони тадќиќоти фаннии
якхела мањсулоти мухталифро истењсол хоњад кард, функсияњои
гуногунро иљро хоњанд намуд. Умумият барои онњо фанњои илмианд,
ки боиси мароќ зоњир кардан гардидаанд.
д) принсипи ќазиявї- ќазияњои (масоили) илмї чун ќоида,
байнифанниро доранд. Њар як ќазияи илмї метавонад таваљљўњи
истеъмолкунандагони мухталифро ба худ љалб намояд.
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11.3. Маркетинги навоварињои технологї ва ихтироот
Миќдори асосии навоварињо бевосита дар корхонаи саноатї ба
вуљуд оварда мешаванд. Ин бо як ќатор сабабњо алоќаманд аст. Пеш аз
њама, дар корхонањо миќдори зиёди кадрњои муњандисї-техникї ва
илмї тамазкур дода шудааст. Дуюм, корхонањо, дорои заминаи
озмоишї-таљрибавї буда, коркардњои худро дар шакли моддї таљассум
менамоянд ва бо њамин ба татбиќи бомуваффаќияти онњо мусоидат
мекунанд. Сеюм, корхона назар ба муассисаи илмї-техникї талаботи
бозорро бењтар медонад, ки ин њам ба раванди татбиќ таъсири мусбї
мерасонад. Чањорум, бисёр корхонањо якљоя бо муњандисони заводї ва
олимони пажўњишгоњњо иљро карда мешаванд, ки бидуни ин олимон
наметавонистанд аќидањои худро амалї созанд, ки наќши истењсолотро
дар раванди инноватсионї баланд мебардорад.
Корхона,

раванди

инноватсиониро

ба

амал

бароварда,

технологияи навро бунёд намуда, назар ба муассисаи илмї-техникї, чун
ќоида, маќсади ба берун фурўхтани натоиљи коркардро дар пеш
намегузорад.
Ба истењсолоти худї љорї намудани онњо асосї аст. Аммо дар
рафти тадќиќот ва коркард њолатњое метавонанд пайдо шаванд ваќте,
ки:
- натиљаи иловагии ба наќша гирифтанашудаи корњои илмїтадќиќотї ва таљрибавию конструкторї, ки татбиќи истењсолиаш дар
корхона тањиягар пешбинї нашудааст, пайдо шавад;
- дар асоси гузаронидани корњои илмї-тадќиќотї ва таљрибавию
конструкторї

натиљае метавонад пайдо ва ба даст ояд, ки аз рўи

имконияти молиявї дар корхона тањиягар наметавонад љорї намояд;
- мањсул ва технологияи нави ба амал овардашуда озмоиши
тиљоратии бомуваффаќиятро гузаронанд, майлу хоњиши корхонањои
онњоро бедор кунад;
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- корхона технологияро тањия месозад, вайро истифода мекунад,
вале барои иштирок дар тањия ва истењсоли ќисматнок, корхонањои
дигарро љалб менамояд, якљоя бо онњо фурўши ин технологияро ба
амал мебарорад.
Дар њолатњои номбаршуда ва дигар њолатњо корхона метавонад
фурўши технологияро баробари фурўши мањсулоти асосии худаш ба
роњ монад. Њолати «бизнеси дугонагї» ба вуљуд меояд.
Агар муаасисаи илмї-техникии тибќи коркарди тадќиќотбаранда
талаботи дархосткунандагони нерўмандро (потенсиалиро) ќаблан
омўзад, он гоњ корхона, чи тавре ки закр карда шуд, ба истифодаи
дохилии натиљањои тадќиќоти гузаронидашаванда рўй овардааст. Аз
тарафи

корхона

фурўхтани

мањсулоти

дархосткунандаро њамоно баъди ба даст

илмї-техникї

љустуљўи

овардани натиљаи илмї

(гарчанде ки њамчун истисно вариантњои дигар низ љой дошта
метавонанд) дар назар дорад.
Зимнан,

барои

муассисаи

илмї

–

техникї

дархосткунанда

(фармоишгар) ба њайси раќиби неруманд (потенсиалї) камтар ва ба
маънои дигар баромад мекунад. Барои муассисаи илмї-техникї раќиб
хадамоти муњандисии корхона мебошад, ки метавонад мустаќилона
тадќиќот барад ва бо њалли арсаи фаъолияти муассисаро танг месозад.
Раќиб барои корхона-ин худи њамон корхонаест, ки истењсоли
мањсулотро оѓоз намояд ва ќисми муайяни бозорро дар давраи љорї ва
оянда кашида гирад.
Таљрибаи љањонї интихобан маљмўи васеи олотњои иќтисодии дар
таљриба озмудашударо пешнињод мекунад, ки бо кўмаки онњо раванди
инноватсиониро дар сатњои боло ва поён метавон идора кард. Аммо
бояд ба назар гирифт, ки худи њамин як олот дар шароити мухталифи
иќтисодї комилан њархел амал мекунад.
Њоло дар Тољикистон муносиботњои молумулкї ва муносибатњои
шахсии ѓайримолумулкии бо онњо алоќамандро, ки бинобар офаридан,
њифзи њуќуќї ва истифодабарии ихтироот дар асоси ќонуни Љумњурии
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Тољикистон «Дар бораи ихтироъ» (28 феврали соли 2004, №17) танзим
карда мешаванд. Дар ќонуни мазкур омадааст, ки «ихтироъ ин
офаридаи нави техникие, ки имконият медињад масъалањои мушаххаси
истењсолот ва соњањои дигари фаъолияти инсон њал карда мешаванд».
Муассисаи

давлатии

маркази

миллии

патенту

иттилоотии

Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон оид ба њифзи
объектњои моликияти саноатї амалгардонии сиёсати ягонаи давлатиро
дар

соњаи

њифзи

њуќуќии

объектњои

моликияти

саноаттаъмин

менамояд.
Њуќуќ ба ихтироот аз љониби давлат њифз карда шуда, бо патентва
ё нахустпатент барои ихтироъ њамчун њуљљатњои муњофизатї тасдиќ
карда мешавад. Њуљљати муњофизатї аввалият, муаллифї вањуќуќи
истисноии истифодабарии ихтироъро тасдиќ мекунад.
Ихтироъ,

намунањои

саноатї,

тамѓаи

молњо,

нишонаи

хизматрасонї, номгўи тиљоратї ва ба ин монанд нишонањо ба сифати
моликияти саноатї ба таркиби объектњои моликияти зењнї дохил
мешаванд,

вале

дорои

механизмњои

тартиботи

њуќуќии

дигар

мебошанд.
Моликияти зењнї њамчун институти њуќуќї дорои дараљањои
зарурии зерин мебошад: объекти моликият, субъекти њуќуќ ба
моликияти, мазмуни њуќуќ ба маликият. Механизми асосии њуќуќии
савдо

моликияти саноатї,

амалиёти

иљозатномадињї

(лицензия)

мебошад. Онњо аз нигоњи даромаднокии баланд фарќ мекунанд ва
имкон медињанд, ки як ќисми корхонањо харољотњои худро ба корњои
илмї-татќиќотї ва таљрибавї-лоињакашї сарф намоянд ва дигарон ба
даст овардани навгонињо бо шароитњои мусоид интизоранд.
Иљозатнома-ин рухсат додан барои истифодабарї аз тарафи
шахсони њуќуќї ё воќеї, ихтироот, технологияњо, донишњои техникї ва
таљрибаи истењсолї, сири истењсолї, нишонаи савдо, ахбори тиљоратї ё
маълумоти дигар дар мўњлати муайянгардида, дар доираи шартњои дар
ќарордод нишон додашуда барои мукофоти муносиб мебошад.
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Иљозатномадињї дар асоси ќарордоди тарафњои манфиатдор ба
амал оварда мешавад ва иљозат барои иљрои фаъолияти истењсолї, ки
маќсад он ба даст овардани фоида њангоми истењсоли мањсулот бо
истифодаи объектњои моликияти саноатї ё дар оянда тањвил додани
њуќуќњо ба объекти мазкур ба шахсони сеюм мебошад.
Додани иљозатнома амалиёти тиљоратї мебошад ва дар он
иљозатномагир ва иљозатдињанда иштирок менамоянд.
Иљозатномадењ (лицензиар) дар давоми мўњлати шартнома ва
њамчунин њимояи манфиатњои

иљозатномагир (литсензиат) њангоми

ѓайриќонунї истифодабарии истењсолот аз тарафи шахсони дигар
ўњдадорињои њешро ба љо меоварад.
Интихоби намунаи иљозатнома ба њаљми бозор, хусусияти
технологї ва вазъияти бозор вобаста мебошад. Дар мамлакатњои дорои
бозори хурд дохилї одатан иљозатномаи истисної дода мешавад, чунки
якчанд иљозатномагирњо ба раќобат пардохта нархи мањсулотро паст
намоянд, ки он ба њаљми мукофоти иљозатномадењ таъсир мерасонад.
Ба ѓайр аз ин иљоистисної ба молњои мўњлаташон кўњнашуда дода
мешавад.
Эътирофи ихтироъ њамчун объекти моликияти зењнї заминаи
пешакиро дар такмилёбии муносибатњои бозорї дар байни соњаи илм
ва

истењсолот,

њамчунин

принсипњо

ва

тарзњои маблаѓгузории

тадќиќотњою коркарди мањсулотро фароњам меоварад.
Ѓунљоиши бозори ихтироот аз талаботи ќабули харидорони
имконпазир вобаста мебошад ва пешнињодоти он аз тарафи нерўи
илмї-техникии ташкилотњои илмї ва корхонањои саноатї муайян карда
мешаванд.

Бозори ихтироот аз бозори мењнат, захирањои моддї,

бозори маблаѓгузорї аз он фарќ менамояд, ки:
- ихтироъ њамчун мол њуќуќи имтиёзноки соњиби онро дар назар
дорад-шахсе, ки дорои патент барои ихтироъ мебошад;
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- пешнињоди ихтироъ чун ќоида талаботро зиёд менамояд, аммо
бозорногузорї дар ин њолат ба амал намеояд, ки он раќобатнокии
ояндаи инноватсияњои илмї-техникиро дар бозор баланд мебардорад;
- бо вобастаи фурўши ихтироот мубодилаи молу пул, њуќуќи
тиљорати моликияти зењнї ба амал меояд, ки он эътирофи арзиши
мењнати аќлонї, ки барои истењсоли данишњои нав сарф гардидааст,
шањодат медињад;
- дар шароитњои муайян аз нуќтаи назари иќтисодї харидорї
намудани ихтироъњо, патентњо ва литсензияњо назар ба сохтани
технологияњои нав манфиатовар мебошад.
Масалан Япония дар муддати дуру дароз њамасола 300млн. доллар
ба харидорї намудани патентњо, литсензияњо сарф намуд, ки дар охир
10-12млрд. доллар фоида аз фурўши мањсулоти тайёр ба даст овард. Дар
натиљаи тараќќиёти илму техника Япония бе

доштани академияи

фанњо, мактабњои машњури илмї ва институтњои тадќиќотї ба
комиёбињои бузург ноил гардид.
Савдои байналхалќї бо иљозатнома яке аз намудњои асосии
њамкорињои илмї- техникї ба њисоб меравад. Бо вуљуди он њоло савдо
ба патент дар бозори љањонї наќши ночизеро бозї менамояд, зеро
гирифтани патент аз сабаби душвории технологї наметавонад
истифодаи босуръат ва самараноки ихтироотро таъмин намояд.
Истењсоли мањсулоти патенткунонидашуда амалан бе баробар
тањвил додани сири истењсолот ва расонидани кўмаки техникї дар
азхудкунии ихтирооти патенткунонидашуда ѓайри имкон мебошад.
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Замимаи №1
Бо қарори Ҳукумати
Љумҳурии Тољикистон
аз « 30 » _апрели 2011,
№ 227____ тасдиқ
шудааст

БАРНОМАИ
РУШДИ ИННОВАТСИОНИИ ЉУМҲУРИИ ТОЉИКИСТОН
БАРОИ СОЛЊОИ 2011-2020
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МУЌАДДИМА
1)

Асоси таҳияи Барномаро нишондоди Паёми Президенти

Љумҳурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумҳурии Тољикистон дар
бораи

самтҳои

асосии

сиёсати

дохилї

ва

хориљии

Љумҳурии

Тољикистон аз 20 апрели соли 2011 ва қарори Ҳукумати Љумҳурии
Тољикистон аз 4 феврали соли 2010, №33 «Дар бораи натиљаҳои рушди
иљтимоию иқтисодии Љумҳурии Тољикистон дар соли 2009 ва вазифаҳо
дар соли 2010» оид ба таҳия ва пешниҳоди лоиҳаи «Барномаи рушди
инноватсионии Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2011-2020» љиҳати
баррасї ба Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон ташкил медиҳад.
Вазифаҳои Барнома ҳавасмандгардонии фаъолияти илмию техникї
ва инноватсионї, ташаккули заминаҳои меъёрии ҳуқуқии фаъолияти
инноватсионї, љалби имкониятҳои илмию техникии мамлакат дар
равандҳои инноватсионї, истифодаи самараноки коркардҳои илмию
технологї ва ихтироот, таъсис ва равнақи сохторҳои инноватсионї
мебошад.
Мақсади Барнома ташаккули низоми самараноки инноватсионие
мебошад, ки ба баланд бардоштани сатҳи технологї ва рақобатпазирии
истеҳсолот, ба бозори дохиливу хориљї баровардани маҳсулоти
инноватсионї,

афзоиши

молҳо

ба

ивази

молҳои

воридотї,

суръатбахшии рушди иљтимоию иқтисодї ва ноилшавї ба ҳадафҳои
стратегии миллї мусоидат менамояд.
Барои арзёбии самаранокї ва натиљанокии иљрои чорабиниҳои
Барнома нишондодҳое истифода мешаванд, ки қудратҳои инноватсионї
ва омилҳои рушди фаъолияти инноватсиониро дар истеҳсолот ва соҳаи
шуғл, самарабахшии таҳқиқоти илмї ва фаъолияти илмию техникиро
тавсиф медиҳанд.
2)

Самтҳои асосии Барнома инҳо мебошанд:
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- таҳияи санадҳои қонунгузорї ва меъёрии ҳуқуқї, тадбирҳои
иқтисодї

ва

ташкилии

фаъолгардонї

ва

дастгирии

фаъолияти

инноватсионї;
- таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионї;
- таъсис ва рушди инфрасохторҳои инноватсионї;
- ташаккул ва такомули низоми тайёр намудани мутахассисон дар
соҳаи фаъолияти инноватсионї;
-

ташкили низоми иттилоотї ва ҳамкории байналмилалї дар

соҳаи фаъолияти инноватсионї.
3)

Татбиқи Барнома дар ду марҳила пешбинї гардидааст:

- марҳилаи аввал – солҳои 2011-2014
- марҳилаи дуюм – солҳои 2015-2020
4)

Иљрои

Барнома

барои

таъсиси

низоми

инноватсионие

мусоидат менамояд, ки ба истифодаи самараноки дастовардҳои
пешқадами

илмию

техникї

ва

технологї,

баланд

бардоштани

рақобатпазирии истеҳсолот, истифодаи оқилонаи ашёи хоми табиї ва
захираҳои сармоягузори, таъмини амнияти иқтисодї, энергетикї,
озуқаворї ва экологї, ташаккули иқтисодии инноватсионї ва баланд
бардоштани некўаҳволии аҳолии мамлакат равона гардидааст.
Манбаъҳои
лоиҳаҳои

таъмини

инноватсионї

маблағгузории
ва

чорабиниҳои

сармоягузори,

Барнома,

маблағҳои

буљети

љумҳуриявї, маблағҳои хусусии ташкилотҳо, Фонди инноватсионии
Тољикистон, фондҳои инноватсионии вазоратҳо ва дигар мақомоти
идораи давлатї, захираҳои қарзии бонкҳо, инвеститсияҳои хориљї,
маблағҳои вомбаргї ва манбаъҳои дигаре мебошанд, ки љалби онҳо ба
қонунгузории Љумҳурии Тољикистон мухолифат намекунанд.
Идоракунии

татбиқи

Барнома

ва

назорати

рафти

иљрои

чорабиниҳои Барнома ба зиммаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои
Љумҳурии

Тољикистон

вогузор

мегардад.
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Назорати

истифодаи

мақсадноки

маблағҳои

буљетиро

Вазорати

молияи

Љумҳурии

идораҳои

Љумҳурии

Тољикистон амалї менамояд.
Иљрокунандагони

Барнома

вазоратҳо,

Тољикистон, мақомоти иљроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо, шаҳрҳо
ва

ноҳияҳои Љумҳурии Тољикистон, Академияи илмҳои Љумҳурии

Тољикистон, Академияи илмҳои кишоварзии Тољикистон, Академияи
илмҳои тибби назди Вазорати тандурустии Љумҳурии Тољикистон,
Академияи таҳсилоти Тољикистон, муассисаҳои таҳсилоти

олї,

муассисаҳои соҳавии илмию таҳқиқотї, корхонаҳо ва ташкилотҳои
Љумҳурии Тољикистон ба ҳисоб мераванд.
Лоиҳаи Барномаро Комиссияи байниидоравї, ки бо қарори
Раёсати Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон аз 7 майи соли 2010,
№47 таъсис шудааст, таҳия намудааст.
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1. Асосноккунии зарурати қабули Барнома. Њолат ва
мушкилоти фаъолияти инноватсионїдар Љумҳурии
Тољикистон
5)

Дар љаҳони муосир омили асосии рушди устувори иқтисодиёт

ва ноил гардидан ба сатҳи баланди зиндагии аҳолї бо роҳи ба
иљтимоиёт нигаронидашудаи рушди инноватсионї гузаштани он
мебошад.
Инноватсияҳое, ки дар технологияҳои нав, маҳсулот ва таљҳизот,
хизматрасонї, дар равандҳои нави ташкил ва такмили ихтисоси кадрҳо
инъикос ёфтаанд, рақобатпазирии баланди иктисодиётро таъмин
мекунанд. Дар мамлакатҳои аз љиҳати иқтисодї мутараққїҳиссаи
афзоиши Маљмўи маҳсулоти дохилї (ММД) аз ҳисоби истифодаи
инноватсияҳо 70-80 фоизро ташкил медиҳад.
Ҳар як мамлакат новобаста ба он, ки дар кадом сатҳи илмию
технологї ва иљтимоию иқтисодии рушд қарор дорад, бояд ба
ташаккули низоми миллии инноватсионии худ, ки он принсипҳои
умумии

фаъолияти

инноватсионї

ва

дар

баробари

ин,

бо

дарназардошти махсусиятҳои мамлакат (нерўи илмию технологї, вазъи
иқтисодиёт, захираҳои меҳнатї ва маҳсулоти хом, шароити табииву
иқлимї ва ғайра) сохта шудааст, кўшиш намояд. Барои пурзўр
намудани фаъолияти инноватсионї, ки љузъи пайвасткунандаи илм ва
истеҳсолот мебошад, бояд шароит фароҳам оварда шавад, то љузъи
инноватсионї дар соҳаи иқтисодиёт ба таври доимї афзоиш ёфта, ба
пешрафти мамлакат ва болоравии некўаҳволии халқ таъсири бештар
дошта бошад.
Аз рўйи сатҳи фаъолнокии инноватсионї Љумҳурии Тољикистон аз
рўйи нишондодҳое, ки ҳолати онро инъикос менамоянд (нерўи илмию
техникї, инфрасохтори инноватсионї, таносуби маҳсулоти аз љиҳати
технологї баланд дар сохтори истеҳсолот ва содирот, тиљоратикунонии
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коркардҳои инноватсионї ва ғайраҳо) аз мамлакатҳои мутараққии
иқтисодї хеле қафо мемонад.
Агар вазъи фаъолияти инноватсиониро дар мамлакат ба таври
умумї тавсиф намоем, пас гуфтан мумкин аст, ки он ҳоло танҳо дар
марҳилаи ташаккул қарор дорад.
6)

Дар

давоми

солҳои

Истиқлолияти

давлатии

Љумҳурии

Тољикистон аз тарафи Њукумати љумҳурї оид ба дастгирии нерўи илмї,
таљдиди соҳаи илм ва ба самти ҳалли масъалаҳои муҳими иљтимоию
иқтисодї равона кардани он чораҳо андешида шудаанд. Дар мамлакат
таҳкими нерўи илмию техникїҳамчун яке аз шартҳои зарурї дар
такмили

иқтисодиёт

ва

гузариши

давра

ба

давра

ба

роҳи

инноватсионии рушд яке аз самти стратегї дониста шудааст.
7)

Як

қатор

қонунҳо

ва

қарорҳои

Ҳукумати

Љумҳурии

Тољикистон ба тасвиб расидаанд, ки сиёсати давлатиро дар соҳаи илм,
муайян намуда, ба дастгирии нерўи илм, рушди таҳқиқоти илмї,
коркарди технологияҳои нав ва татбиқи онҳо дар истеҳсолот равона
карда шудаанд:
-

Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи илм ва сиёсати

давлатї оид ба илму техника» (соли 1998);
-Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи Академияи илмҳои
Љумҳурии Тољикистон» (соли 2002);
-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи Консепсияи
сиёсати давлатии илмию техникии Љумҳурии Тољикистон» (соли 1999);
-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи рушди
илмҳои дақиқ дар Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2005-2008» (соли
2003);
-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи тасдиқи
Стратегияи Љумҳурии Тољикистон дар соҳаи илм ва технология барои
солҳои 2007-2015» (соли 2006);
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-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи тасдиқи
Барномаи тайёр кардани кадрҳои илмї

дар Љумҳурии Тољикистон

барои солҳои 2009-2015» (соли 2008);
-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи тасдиқи
Барномаи ҳамгироии илм ва таҳсилоти олии Љумҳурии Тољикистон
барои солҳои 2010-2015» (соли 2008);
-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи Барномаи
татбиқи дастовардҳои илмию техникї дар истеҳсолоти саноатии
Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2010-2015» (соли 2009);
-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи тасдиқи
Барномаи рушди илмҳои табиатшиносї ва риёзиву техникї барои
солҳои 2010-2020» (2010);
-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи тасдиқи
Номгўйи самтҳои афзалиятдоштаи таҳқиқоти илмї дар Љумҳурии
Тољикистон барои солҳои 2010-2012 » (соли 2010);
-қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи тасдиқи
Стратегияи Љумҳурии Тољикистон дар соҳаи илм ва технология барои
солҳои 2011-2015» (Таҳрири нав, соли 2011).
8)

Дар ҳуљљатҳои дар боло зикршуда љиҳатҳое, ки то ин ё он

дараља ба масъалаи рушди инноватсионї дар мамлакат муносибати
бевосита доранд, низ инъикос ёфтаанд.
9)

Дар моддаи 11 Боби 4 Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар

бораи илм ва сиёсати давлатї оид ба илму техника»

мақсад ва

принсипҳои асосии сиёсати давлатї оид ба илму техникї аз љумла аз
инҳо иборат дониста шудаанд:
-ҳавасмандгардонии фаъолияти илмї, илмию техникї ва навоварї
(инноватсионї) ба воситаи низоми имтиёзҳои иқтисодї ва имтиёзҳои
дигар;
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- инкишофи фаъолияти илмї, илмию техникї ва навоварї
(инноватсионї) ба ташкил додани марказҳои давлатии илмї ва
сохторҳои дигар.
10) Ин масъалаҳо ҳамчунин дар фасли махсуси Стратегияи
Љумҳурии Тољикистон дар соҳаи илм ва технология барои солҳои 20112015 (Таҳрири нав) - «Ташаккули инфрасохтори инноватсионї ва
дастгирии фаъолияти инноватсионї» низ дарљ гардидаанд.
11) Дар Љумҳурии Тољикистон ҳамчунин як қатор қонунҳое қабул
гардидаанд, ки баъзе намудҳои фаъолияти инноватсиониро ба танзим
медароранд:
-

«Дар бораи намунаҳои саноатї» (соли 2004)»;

-

«Дар бораи ихтироот» (соли 2004);

-

«Дар бораи ҳифзи ҳуқуқии топологияҳои микросхемаҳои

интегралї» (соли 2006);
-

«Дар бораи нишонаҳои молҳо ва нишонаҳои хизматрасониҳо»

(соли 2007);
-

«Дар бораи Парки технологї» (соли 2010).

12) Дар қисми сеюми Кодекси граждании Љумҳурии Тољикистон
(соли 2005) Фасли «Моликияти зеҳнї» ворид карда шудааст.
Вале қабули санадҳои меъёрии ҳуқуқии зикршударо танҳо чун
оғози корҳо дар самти ташаккули низоми мақсаднок ва ҳамафарогири
қонунгузорї баррасї кардан мумкин аст, ки заминаи асосї барои
рушди васеи фаъолияти инноватсионї дар Љумҳурии Тољикистон ба
ҳисоб мераванд.
13) Барои тавсифи вазъи ҳозираи рушди инноватсионї дар
Љумҳурии Тољикистон баъзе нишондиҳандаҳоро овардан мумкин аст,
ки онҳоро дар амалияи љаҳонї барои арзёбии вазъ ва динамикаи нерўи
инноватсионии мамлакатҳо ва самаранокии умумии соҳаи илмию
инноватсионї истифода мекунанд.
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Харољоти дохилї ба таҳқиқот ва коркардҳои илмїқариб 0,12
фоизро аз Маљмўи маҳсулоти дохилї ташкил медиҳад, дар ҳоле, ки дар
мамлакатҳои мутараққї он дар ҳудуди 1-3 фоиз аз ММД қарор дорад.
Гарчанде, ки харољот ба соҳаи илм пайваста меафзояд (соли 2009 он 25
миллиону 753 ҳазор сомониро ташкил медод ва нисбат ба соли 2007 ба
қадри 31 фоиз афзоиш ёфт), таъминоти молиявии таҳқиқот ва
коркардҳои илмїҳамоно нокифоя боқї мемонад.
Таносуби маблағҳои ғайрибуљетї бар харољоти дохилї ба таҳқиқот
ва коркардҳои илмї 20-30 фоизро ташкил медиҳад. Дар низоми
Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон он дар соли 2009 53,2 фоиз,
дар низоми Академияи илмҳои кишоварзии Тољикистон 38 фоизро
ташкил дод. Ин нишондиҳандаи паст нест ва бо боварї гуфтан мумкин
аст,

ки

дар

оянда

сатҳи

истифодаи

манбаъҳои

ғайрибуљетии

маблағгузории соҳаи илм хеле меафзояд.
14) Тибқи

маълумоти

Вазорати

рушди

иктисод

ва

савдои

Љумҳурии Тољикистон дар ҳолати то 1 январи соли 2010 дар соҳаи илм
5196 нафар кормандони илмї, аз љумла 3880 нафар кормандони
дараљаҳои илмидор (780 нафар доктори илм, 3100 нафар номзади илм)
ва 1316 нафар бе дараљаҳои илмї кор мекунанд. Миқдори ҳайати
кормандоне, ки ба таҳқиқот ва коркардҳои илмї машғуланд, аз рўи
ҳисоби 10 ҳазор шахсони машғул дар иқтисодиёт 24 нафарро ташкил
медиҳад.
Миқдори дархостҳои патентї ба ихтироот аз тарафи шаҳрвандони
мамлакат дар соли 2007 – 117 адад, соли 2008 – 113 адад, соли 2009 – 116
ададро ташкил дод. Ин дар қиёс бо сатҳи фаъолияти ихтироотї
дармамлакатҳои мутараққии иқтисодї албатта нишондиҳандаи хеле
паст аст.
Дар амал ҳамаи ташкилотҳое, ки ба таҳқиқоти илмї машғуланд, ба
шабакаи

Интернет

дастрасї

доранд,

вале

барои

ташаккули

инфрасохтори муосири иттилоотие, ки ба татбиқи технологияи
249
https://bikhon.tj/

навтарини иттилоотиву иртиботї асос ёфта, қобилияти таъмини
татбиқи сохторҳои инноватсиониро дошта бошанд, корҳои зиёдеро
анљом додан лозим меояд.
Шарҳи

нишондиҳандаҳои

Тољикистон

ва

инноватсионии

муқоисаи

рушди

онҳо

мамлакатҳои

инноватсионии

бо

Љумҳурии

нишондиҳандаҳои

мутараққї

мављудияти

рушди

масъалаҳои

љиддиеро нишон медиҳад, ки бе ҳалли онҳо ташаккули низоми муосири
инноватсионї имкон надорад.
15) Ба љумлаи масъалаҳои мављуда дар соҳаи инноватсионї дар
баробари он масъалаҳое, ки қаблан зикр шуданд, инҳоро низ мансуб
донистан мумкин аст: љалби нокифояи нерўи илмї ва илмию техникї
дар

равандҳои

инноватсионї;

вуљуд

надоштани

инфрасохтори

тараққикардаи инноватсионї; суръати пасти ташаккулёбии низоми
муосири тайёр кардани кадрҳо дар соҳаи фаъолияти инноватсионї;
номутобиқатии ҳолати воқеии системаи технологияҳои иттилоотиву
иртиботї ба талабот нисбат ба ташкили системаи муосири иттилоотї
дар соҳаи фаъолияти инноватсионї; вуљуд надоштани низоми дурусти
татбиқи

натиљаҳои

таҳқиқоти

тиљоратикунониикоркардҳои

илмї

илмию

дар

техникї;

иқтисодиёт
таҳия

ва

нагардидани

тадбирҳо оид ба ҳавасмандагардонї барои таъсиси корхонаҳои хурди
инноватсионї ва соҳибкории инноватсионї; истифодаи нокифояи
имкониятҳои мављудаи ҳамкориҳои байналмилалї барои дастгирии
равандҳои инноватсионї дар мамлакат.
Вазъи

воқеии

корҳо

ва

душвориҳои

мављуда

дар

соҳаи

инноватсионї ва манфиатҳои старатегии миллї зарурати таҳия ва
қабули чораҳои маљмўиро дар бобати дастгирии давлатї ва рушди
фаъолияти инноватсионї дар мамлакат тақозо мекунанд.
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2. Маќсад, вазифаҳои асосї ва

иљрокунандагони

Барнома
16)

Мақсади

Барнома

ташаккули

низоми

самарабахши

инноватсионї мебошад, ки он ба баланд шудани сатҳи технологї ва
рақобатпазирии истеҳсолот, ба бозори дохилї ва хориљї ворид
гардидани маҳсулоти инноватсионї, афзоиши маҳсулоти содиротї,
суръатбахшии рушди иљтимоию иқтисодї ва ноил гардидан ба
мақсадҳои миллии стратегї мусоидат мекунад.
Дар ин замина Низоми миллии инноватсионие

созмон дода

мешавад, ки он шароитро барои татбиқи самарабахши дастовардҳои
илмию техникї ва технологї, баланд бардоштани рақобатпазирии
технологияҳо

ва

маҳсулоти

инноватсионї,

истифодаи

оқилонаи

захираҳои табиї, маҳсулоти хом ва сармоягузори, муваффақ шудан ба
амнияти иқтисодї, энергетикї, озуқаворї ва экологї, ташаккули
иқтисодиёти инноватсионї, афзоиши некўаҳволї ва баланд бардоштани
сатҳи зиндагии аҳолї таъмин менамояд.
17) Барои муваффақ шудан ба мақсадҳои Барнома вазифаҳои
асосии зеринро ҳал кардан мебояд:
-ҳавасмандгардонии фаъолияти илмию техникї ва инноватсионї;
-ташаккули заминаи меъёрии ҳуқуқии фаъолияти сармоягузори;
-љалби нерўи илмї ва илмию техникии мамалакат ба равандҳои
инноватсионї;
-истифодаи самараноки коркард ва ихтирооти илмию технологї;
-дар иқтисодиёт љорї намудани натиљаҳои таҳқиқоти илмї ва
тиљоратикунонии натиљаҳои фаъолияти илмию техникї;
-таъсис ва тараққїдодани инфрасохтори инноватсионї;
-таъмини молиявии татбиқи чорабиниҳои Барнома;
-таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионї.
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18) Иљрокунандагони Барнома

вазорату

идораҳои дахлдори

Љумҳурии Тољикистон, маъмурияти вилоятҳо, ноҳияҳо ва шаҳрҳои
Љумҳурии Тољикистон, Академияи илмҳои Љумҳурии Тољикистон,
Академияи илмҳои кишоварзии Тољикистон, Академияи илмҳои тибби
назди

Вазорати

тандурустии

Љумҳурии

Тољикистон,

Академияи

таҳсилоти Тољикистон, муассисаҳои таҳсилоти олї, муассисаҳои илмию
таҳқиқотии соҳавї, корхона ва ташкилотҳои Љумҳурии Тољикистон ба
ҳисоб мераванд.
19) Татбиқи Барнома дар ду марҳила пешбинї гардидааст:
-

марҳилаи якум (2011-2014) – марҳилаи омодасозию ташкилї;

-

марҳилаи дуюм (2015-2020) – марҳилаи рушди инноватсионї.

20) Дар назар дошта шудааст, ки дар марҳилаи якум заминаи
зарурї барои ба роҳ мондани фаъолияти инноватсионї омода карда
мешавад: санадҳои қонунгузорї ва меъёрии ҳуқуқї ҳамчун асоси
фаъолияти инноватсионї таҳия ва қабул карда мешаванд; чораҳои
иқтисодї ва ташкилї оид ба дастгирии фаъолияти инноватсионї
қабулкарда

мешаванд;

корҳо

оид

ба

таъсиси

инфрасохтори

инноватсионї анљом дода мешаванд; замина барои рушди минбаъдаи
он гузошта мешавад, низоми тайёр кардани мутахассисон дар соҳаи
инноватсия ташаккул дода мешавад, ҳамчунин як қатор чорабиниҳои
дигар амалї карда мешаванд.
Марҳилаи якуми татбиқи Барнома бо таъсиси љузъҳои зарурии
сохтори Низоми миллии инноватсионї анљом меёбад. Низоми миллии
инноватсионї аз маљмўи љузъҳои қонунгузорї, сохторї, ташкилї ва
функсионалие иборат хоҳад буд, ки рушди фаъолияти инноватсиониро
дар Љумҳурии Тољикистон таъмин мекунанд.
Низоми миллии инноватсионї сайъу кўшиши мақомоти давлатии
идоракунии ҳамаи сатҳҳо, ташкилотҳои соҳаи илмию техникї,
муассисаҳои таҳсилоти олї ва бахши соҳибкории иқтисодиётро, ки ба
такмили механизмҳои ҳамкориҳои байни иштирокчиёни равандҳои
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инноватсионї,

истифодаи

самараноки

дастовардҳои

илм

ва

технологияҳо барои татбиқи афзалиятҳои миллии стратегии мамлакат
равона карда шудаанд, муттаҳид менамояд.
Дар марҳилаи дуюми Барнома дар заминаи Низоми миллии
инноватсионии таъсисдодашуда бояд корҳои зиёде доир ба амалисозии
Барнома анљом дода шаванд, то ҳар сол дар иқтисодиёти кишвар љузъи
инноватсионї бемайлон инкишоф ёбад. Дар рафти татбиқи Барнома
оид ба такмили минбаъдаи Низоми миллии инноватсионї бо
дарназардошти дастовардҳои илми љаҳонї, технологияҳои пешқадам ва
таљрибаи ташкили фаъолияти инноватсионї чї дар мамлакати мо ва чї
дар хориљи он тадбирҳо андешида мешаванд.
3. Самтҳои асосии татбиқи Барнома.
Тадбирҳое, ки љиҳати ноилшавї ба мақсад ва ҳалли вазифаҳои
Барнома нигаронида шудаанд
21) Таҳияи санадҳои қонунгузорї ва меъёрии ҳуқуқие, ки барои
фаъолияти инноватсионї дар Љумҳурии Тољикистон замина фароҳам
меоваранд.
Яке аз вазифаҳои асосии давлат дар самти сиёсати инноватсионї
ташаккули

заминаи

меъёрии

ҳуқуқии

фаъолияти

инноватсионї

мебошад.
Дар Љумҳурии Тољикистон дар солҳои наздик зарур аст то дар
эљоди

заминаи

ҳуқуқии

гузариш

бо

роҳи

ба

иљтимоиёт

нигаронидашудаи рушди инноватсионї, ки асоси онро бояд принсип ва
стандартҳои

эътирофшудаи

танзими

қонунгузории

фаъолияти

инноватсионї ташкил диҳанд, бояд корҳои зиёде анљом дода шавад.
22) Дар марҳилаи якуми татбиқи Барнома (марҳилаи омодагирї ва
ташкилї,

солҳои

2011-2014)

зарур

меояд,

ки

асоси

танзими

қонунгузории фаъолияти инноватсионї дар љумҳурї гузошта шавад.
Пеш аз ҳама, таҳия ва қабули Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар
бораи дастгирии фаъолияти инноватсионї» зарур аст, ки он заминаҳои
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ҳуқуқии амалкарди Низоми миллии инноватсионї ва сиёсати давлатиро
дар ин самт ба тартиб медарорад.
Бояд чунин санадҳои қонунгузорие таҳия ва қабул карда шаванд,
ки тамоми маљмўи танзима (регулятор)-ҳои иқтисодии фаъолияти
инноватсионї, аз љумла танзимаҳои молиявї, зиддиинҳисорї, андозї,
гумрукї ва ғайраро фаро гирад. Қонунгузорї бояд шароити зарурии
ҳуқуқиро барои истифодаи натиљаҳои таҳқиқот ва коркардҳои илмї
даристеҳсолот,

таҳияи

тадбирҳо

оид

ба

дастгирии

давлатии

соҳибкории хурди инноватсионї, ба гардиши иқтисодї (хољагї) љалб
намудани объектҳои моликияти зеҳнї ва натиљаҳои дигари фаъолияти
илмї

ва

илмию

технологияҳои

техникї,

танзими

коркардшаванда,

шароити

муқаррар

ва

тиљоратикунонии
татбиқ

намудани

меъёрҳои муайянкунии маҳсулот ва хизматрасонии инноватсионї,
ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнї таъмин намояд.
Ҳамчунин, таҳияи заминаи меъёрии таъсис ва татбиқи низоми
фондҳои буљетї ва ғайрибуљетї дар соҳаи инноватсия лозим меояд.
Қабули ҳуљљатҳои меъёрии ҳуқуқї оид ба пешниҳоди имтиёзҳои
андозї ба истеҳсолкунандагони маҳсулоти инноватсионї ба Кодекси
андози Љумҳурии Тољикистон ворид намудани иловаҳои дахлдорро
тақозо мекунад. Ҳамчунин зарур аст, ки ҳуљљати меъёрии ҳуқуқї оид ба
кам кардани пардохтҳои гумрукї барои аз хориљи кишвар ворид
намудани таљҳизоти махсуси илмї ва истеҳсоливу технологие, ки шабеҳ
(аналог)-ҳои ватанї надоранд, таҳия ва қабул карда шавад.
Ба мақсади таъминоти қонунгузорїљиҳати ҳамкориҳои Љумҳурии
Тољикистон дар самти фаъолияти инноватсионї бо давлатҳои аъзои
ИДМ қабули санади махсуси қонунгузорї зарур аст, ки он барои ба
тартиб даровардани муносибатҳо дар ин самт, мувофиқасозии мақсаду
вазифаҳое, ки ба сиёсати инноватсионї ва танзими давлатии фаъолияти
инноватсионї равона шудаанд, имкон диҳад. Дар ин ҳуљљат бояд
равишҳои махсуси ба вуљуд овардани механизмҳои мушаххаси
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ҳавасмандгардонии рушди инноватсионї мутобиқ ба манфиатҳои
миллї инъикос карда шаванд. Чунин санади қонунгузорї, ки ба
мўътадилгардонии
инноватсионї

қонунгузорї

меъёрҳои
имкон

медиҳад

ва

дар

соҳаи

фаъолияти

тамоми

љиҳатҳои

рушдиинноватсиониро дар давлатҳои аъзои ИДМ фаро мегирад,
метавонад Кодекси инноватсионии Љумҳурии Тољикистон бошад.
Қабули Кодекси инноватсиониро дар ҳар яке аз давлатҳои аъзои ИДМ
Ассамблеяи

байнипарлумонии

давлатҳои

аъзои

ИДМ

тавсия

намудааст.
23) Фаъолияти

инноватсионї

ба

такмили

доимии

заминаи

меъёрии ҳуқуқии танзимкунандаи ин соҳа эҳтиёљ дорад. Дар марҳилаи
дуюми татбиқи Барнома (марҳилаи рушди инноватсионї, солҳои 20152020) санадҳои нави қонунгузорї таҳия гардида, ба қонунгузорї
тағйиру иловаҳое ворид карда мешаванд, ки ба танзими равандҳои
инноватсионї дар иқтисодиёт бо дарназардошти таљрибаи амали
низоми меъёрии ҳуқуқї дар Љумҳурии Тољикистон, таҳлили таљриба ва
анъанаҳои рушди қонунгузориҳо дар соҳаи фаъолияти инноватсионї
дар мамлакатҳои мутараққии иқтисодї нигаронида шудаанд.
3. Таъсис ва тараққї додани инфрасохториинноватсионї
(пойгоҳҳои техникию технологї)
24) Барои

таъмини

фаъолияти

инноватсионї

таъсиси

инфрасохтори инноватсионии густаришёфта талаб карда мешавад, ки
яке аз қисмҳои таркибии он пойгоҳи техникию технологї ба шумор
меравад. Баъзе сохторҳои истеҳсолию технологї, ки аллакай дар
замони Шўравї таъсис ёфта буданд, ҳоло ҳам вуљуд доранд ва зарур
аст, ки онҳо барои кор дар шароити иқтисодиёти бозаргонї мувофиқ
карда шаванд. Сохторҳои дигаре, ки љавобгўйи талаботи иқтисодиёти
инноватсионии муосир мебошанд, низ бояд таъсис дода шаванд, аз
љумла: технопаркҳо, марказҳои инноватсионию технологї, тиљорат255
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инкубаторҳо,

марказҳои

трансфераи

технологияҳо,

бюроҳои

конструкторї, ширкатҳои хурди технологї, ташкилотҳо оид ба
хизматрасонии машваратї ва ғайра.
Вазифаҳои асосї ва умумии ин сохторҳо таҳлил ва интихоби
коркардҳои

илмии

ояндадор

барои

истифодаи

амалї

ва

дар

технологияҳо татбиқ намудани натиљаҳои таҳқиқоти илмї, ба марҳилаи
намунаи саноатї расонидани коркардҳои илмї, ба роҳ мондани
истеҳсолоти таљрибавї ва трансфераи технологияҳо, яъне ба маҳсулоти
рақобатпазири бозоргир табдил додани натиљаҳои фаъолияти илмї
мебошад.
Заминаи
инфрасохтори

ҳуқуқии

ташаккули

инноватсионї

дар

пойгоҳи

техникию

мамлакат

Қонуни

технологии
Љумҳурии

Тољикистон «Дар бораи илм ва сиёсати давлати иилмию техникї»
(соли 1998)

ва Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи Парки

технологї» (соли 2010) мебошанд.
Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи Парки технологї»
имконияти таъсиси чаҳор намуди Паркҳои технологиро пешбинї
мекунад: парки инноватсионию технологї, парки илмї (таҳқиқотї),
технополис ва инкубатор (тиљорат-инкубатор). Парки технологї дар
худ сохторҳои муттаҳидаи илмї ва инноватсионї, субъектҳои дигари
фаъолият дар соҳаи илм ва инноватсия, трансфераи технологияҳо,
объектҳои хољагидор, ки дастовардҳои илм ва инноватсияро истифода
мекунанд, таљассум менамояд. Муқаррар карда шудааст, ки мақсад аз
таъсиси Парки технологї инҳо мебошанд:
рушди илмию техникї ва инноватсионию технологї; истифодаи
барнома ва лоиҳаҳои инноватсионї; таҳкими заминаи моддию техникї
ва молиявии муассисаҳои таълимї, илмию таҳқиқотї ва истеҳсолї,
дарёфти маблағҳои молиявї барои рушди илм ва технологияҳо; љалби
донишљўён, аспирантон, ҳайати профессорию омўзгорї, кормандони
илм дар равандҳои ҳамгироии илм ва истеҳсолот.
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Дар инфрасохтори инноватсионии мамлакат мавқеи муҳимро бояд
марказҳои трансфераи технологияҳо ишғол намоянд, ки мақсад аз онҳо
таъсиси пойгоҳҳои муосири технологї, азхудкунии технологияҳои
рақобатпазир, интихоби коркардҳое, ки нерўи тиљоратї доранд ва
тиљоратикунонии онҳо, ба гардиши иқтисодї (хољагї) ворид намудани
объектҳои моликияти зеҳнї, таъсиси корхонаҳои хурди инноватсионї
ва дастгирии фаъолияти онҳо мебошад.
Вазифаи

махсусан

баландтехнологии

муҳим

инноватсионї

таъсиси
–

яке

аз

корхонаҳои

хурди

унсурҳои

асосии

инфрасохтори инноватсионї мебошад. Таљрибаи љаҳонї нишон
медиҳад, ки аксари ғояҳои навоварї маҳз дар ширкатҳои хурди
инноватсионї ба таври воқеї то тиљоратикунонї расонида мешаванд.
Соҳибкории хурди инноватсионї ин қисми бештар ҳаракатманди
иқтисодиёти инноватсионї мебошад, ки қобили ољилан эҳсос кардани
талаботи бозор ба маҳсулоти баландтехнология, арзёбии ҳолати
мављуда, аз худ кардани технологияҳои нав ва бо истеҳсоли маҳсулоти
рақобатпазир равона намудани истеҳсолоти худї мебошад. Мебояд, ки
таљрибаи муфиди давлатҳои дигар оид ба дастгирии ширкатҳо ва
корхонаҳои соҳибкории хурд ва миёна, ки маҳз онҳо ҳиссаи зиёди
маҳсулоти инноватсиониро истеҳсол карда, ба бозор мебароранд, қабул
карда шавад.
Таъсиси пойгоҳи техникию технологии фаъолияти инноватсионї
раванди беҳад мураккаб ва дарозмуддат мебошад, ки ба таҳияи
санадҳои қонунгузорї ва меъёрии ҳуқуқии таъминкунандаи рушди
чунин пойгоҳ,мављудияти захираҳои молиявї, нерўи кадрї, таъминоти
техникї ва технологї ва монанди ин вобаста аст. Дар назар дошта
мешавад, ки унсурҳои инфрасохтори инноватсионї давра ба давра,
вобаста

ба

имкониятҳои

воқеї,

шароит

ва

талаботи

соҳаҳои

иқтисодиёт, сохторҳои илмї ва таҳсилотї, ширкат ва корхонаҳои
инноватсионї, яъне вобаста ба суръати рушди инноватсионї дар
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мамлакат ва дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї таъсис дода
мешаванд.
Пешбинї

мегардад,

ки

зимни

таҳияи

барномаҳои

рушди

инноватсионии соҳаҳои иқтисодиёт, соҳаи илм ва маориф, ҳамчунин
корхонаҳои алоҳида, нақшаи дурнамои ташаккули пойгоҳи техникию
технологии фаъолияти инноватсионї бо дарназардошти махсусияти
онҳо тартиб дода мешавад.
4 Ташаккул ва такомули низоми тайёр кардан, такмил додан
ва баланд бардоштани тахассуси мутахассисон дар самти
фаъолияти инноватсионї
25) Яке аз љузъҳои асосии фаъолияти инноватсионї тайёр кардани
мутахассисон дар соҳаи инноватсия ва такмилу баланд бардоштани
ихтисоси онҳо дар самти фаъолияти инноватсионї мебошад.
Лозим меояд, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олї низоми муосири
тайёр кардани мутахассисон дар соҳаи фаъолияти инноватсионї
ташаккул дода шавад. Дар муассисаҳои таҳсилоти олїљорї намудани
ихтисос оид ба фаъолияти инноватсионї пешбинї карда мешавад, то
мутахассисоне тайёр карда шаванд, ки дар азхудкунии асосҳои соҳаи
иқтисодии

соҳибкории

инноватсионї,

идоракунии

лоиҳаҳо,

тиљоратикунонии технологияҳо, менељменти технологї, маркетинг,
назария ва амалияи ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқҳои моликияти зеҳнї дониш
ва малакаҳои касбї дошта бошанд. Талаб карда мешавад, ки
стандартҳои таҳсилотии ихтисосҳои инноватсионї, боздид кардани
номгўйи ихтисосҳои тайёр кардани кадрҳо бо дарназардошти эҳтиёљот
ва дурнамои рушди инноватсионии мамлакат бо ворид намудани
тағйиру иловаҳои дахлдор ба Таснифи давлатии равишҳо ва ихтисосҳо
дар Љумҳурии Тољикистон таҳия карда шаванд.
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Дар баъзе муассисаҳои таҳсилоти олї таъсис додани кафедраҳо оид
ба фаъолияти инноватсионї ва менељмент мувофиқи мақсад аст, ки дар
онҳо корҳои илмию таҳқиқотї оид ба самтҳои инноватсионї аз рўйи
тахассуси

муассисаи

таҳсилоти

олї

гузаронида

мешаванд

ва

мутахассисон дар ин самтҳо тайёр карда мешаванд. Дар ин кафедраҳо
донишљўён бояд курси лексияҳоро гўш кунанд, вобаста ба самти
кафедра дар муассисаҳои илмї, корхонаҳо, ширкатҳо ва ташкилотҳое,
ки ба фаъолияти инноватсионї машғуланд, корҳои амалї иљро
намоянд, корҳои дипломиро оид ба мавзўи инноватсионї анљом
диҳанд.
Муассисаҳои таҳсилоти олї бояд дурнамои талабот, мониторинги
эҳтиёљот ба кадрҳо дар низоми инноватсия ва вобаста ба ин тартиб
додани нақшаи тайёр кардани кадрҳоро ташкил намоянд.
Тибқи тавсеаи муассисаи таҳсилоти олї донишљўён, аспирантон ва
кормандони љавонро аз руйи

ихтисосҳои инноватсионї аз ҳисоби

маблағҳои буљетї ва ғайрибуљетї (аз љумла бо маблағҳои грантї)
барои таљрибаомўзї ва таҳсил ба муассисаҳои таҳсилотии хориљї
фиристонидан мумкин аст.
Ба низоми муассисаи таҳсилоти олї ворид намудани љузъҳои
инноватсионї зарурати гузаронидани аттестатсия ва аккредитатсияи
муассисаҳои таҳсилоти олї ва муассисаҳои такмили ихтисосро бо
дарназардошти ҳамкории фаъолияти илмї ва инноватсионї ва ба
Низомномаи

намунавии

муассисаи

таҳсилоти

олии

Љумҳурии

Тољикистон ворид намудани фаъолияти инноватсиониро ба миён
меорад.
Мебояд, ки оид ба коркарди низоми муосири такмил ва баланд
бардоштани
инноватсионї

тахассуси
фикр

мутахассисон

намуд.

Оид

ба

дар
вобаста

самти

фаъолияти

кардани

кадрҳои

баландихтисос ба соҳаи инноватсия, фароҳам овардани шароит барои
кори эљодї ва рушди касбии онҳо ва ба ин соҳа љалб намудани
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мутахассисони љавон андешидани чораҳо зарур аст. Ба ҳалли ин
масъала дар назди институтҳои илмию таҳқиқотї, муассисаҳои
таҳсилоти

ҳамчунин

олї,

дар

корхонаҳое,

ки

ба

фаъолияти

инноватсионї машғуланд, таъсис додани марказҳои махсуси таълимию
методї аз рўйи фанҳои фаъолияти инноватсионї мусоидат карда
метавонанд.
Дар назар гирифта мешавад, ки пешниҳодоти мушаххас оид ба
амалкард ва такмили низоми тайёр кардан, такмил додан ва баланд
бардоштани

тахассуси

мутахассисон

дар

самти

фаъолияти

инноватсионї инъикоси худро дар барномаҳои рушди инноватсионии
вазорату идораҳо, муассисаҳои илмї, муассисаҳои таҳсилоти олї ва
корхонаҳо меёбад.
5. Ташкили низоми иттилоотї дар самти
фаъолияти инноватсионї
26) Яке аз унсурҳои асосии низоми миллии инноватсионї – бо
иттилооти илмии техникї таъмин намудани фаъолияти инноватсионї
мебошад, ки созмон додани он аз бисёр љиҳат ба вазъ ва рушди умумии
системаи

технологияҳои

иттилоотию

иртиботї

дар

мамлакат,

таъминоти муассисаҳо ва ташкилотҳо бо компютерҳо, пайвастшавии
онҳо ба шабакаи байналмилалии иттилоотии Интернет, гузариш ба
истифодаи технологияҳои муосири оптикию нахии алоқа вобаста аст.
Дар солҳои наздик системаи технологияҳои иттилоотию иртиботї дар
Љумҳурии Тољикистон бояд рушди минбаъдаи худро ёбад, ки ин ба
ташкил

намудани

заминаи

муосири

иттилоотии

фаъолияти

инновтсионї имкон медиҳад.
Тамоми

муассисаҳо

ва

ташкилотҳои

манфиатдорро

бо

Интернет-каналҳои боэътимод ва баландсуръат, ки асоси онҳоро
каналҳои нурию нахї ва техникаи муосири компютерї ташкил
медиҳанд, таъмин намудан зарур аст. Ин барои гузаронидани
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видеоконференсияҳо

ба

мақсади

трансфери

технологияҳои

инноватсионї (намоиш додани технологияҳо бо риояи манфиатҳои
моликияти зеҳнї), табодули таљрибаи корї, ташкили таҳсилоти
фосилавї ва тайёр кардани мутахассисон дар

соҳаи инноватсия

(инноваторҳо) имконият фароҳам меоварад.
Мебояд, ки Интернет-портали љумҳуриявии Барнома таъсис дода
шавад, механизму тартиби љамъоварии иттилоот ва пурра кардани он
муайян карда шаванд. Бо ин мақсад ташаккул додани шабакае зарур
аст, ки он аз марказҳои иттилоотию тамосии ташкилотҳои илмию
таҳқиқотї,

муассисаҳои

таҳсилоти

олї,

вазоратҳо,

корхона

ва

сохторҳои дигаре, ки ба раванди инноватсионїљалб карда шудаанд ва
барои гирифтани иттилоотии зарурї манфиатдор мебошанд, таркиб
ёфтааст.
Дар Интернет-портали Барнома иттилоот барои иљрокунандагони
Барнома оид ба рафти иљрои чорабиниҳои Барнома, натиљаҳои
мониторинги ҳолати нерўи илмї, илмию техникї ва инноватсионї,
маълумот оид ба озмунҳои лоиҳаҳои инноватсионї, навигариҳо дар
соҳаи

инноватсия

(намоишгоҳҳо,

конференсияҳо,

симпозиумҳо,

семинарҳо оид ба мавзўъҳои Барнома) љойгир карда мешаванд.
27) Ба

таври

васеътар

дар

Интернет-портали

Барнома

маълумотҳои зерин љойгир карда мешаванд:
- оид

ба

коркардкунандагони

технология

ва

маҳсулоти

инноватсионї;
- оид ба истеъмолкунандагони инноватсияҳо;
- оид ба нерўи илмї ва илмию техники мамлакат, натиљаҳои
таҳқиқоти илмї, татбиқи амалии коркардҳо;
- оид ба нашрияҳои илмии олимони Тољикистон дар мамлакат ва
берун аз он;
- оид ба дархостҳои патентгирї ба ихтироот;
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- оид ба иљрои лоиҳаҳо бо дастгирии молиявии ташкилот ва
фондҳои байналмилалї;
- оид ба коркардҳои навтарини инноватсионї;
- оид ба ташкилотҳое, ки љиҳати тиљоратикунонии коркардҳои
инноватсионї фаъолияти маркетингї мебаранд;
- оид

ба

пойгоҳи техникию

технологии

соҳаҳои гуногуни

иқтисодиёт, марказ ва муассисаҳои илмию таҳқиқотї, корхонаҳо ва
монанди инҳо;
- оид ба манбаъҳои маблағгузории инноватсияҳо;
- оид ба таҳия ва қабули санадҳои меъёрї дар самти фаъолияти
инноватсионї;
- оид ба захираҳои кадрї дар соҳаи фаъолияти инноватсионї;
- оид ба вазъи иқтисодиёт дар мамлакат, воридот ва содирот,
нархи мол ва маҳсулоти воридшаванда, ҳаљми фурўши онҳо дар марзи
мамлакат.
28) Барои самарабахш фаъолият намудани Интернет-портали
Барнома ва шабакаи марказҳои иттилоотию тамосї мебояд корҳое оид
ба фароҳам овардани захираҳои зарурии иттилоотї ва таҳлилї дар
соҳаи илм, маориф ва фаъолияти инноватсионї анљом дода шаванд, то
манфиат ва дархостҳои ҳам иљрокунандагони Барнома ва ҳам
истеъмолкунандагони дигари маҳсулот ва хизматрасонии зеҳнї таъмин
карда шаванд.
Интернет-портали Барномаро дар муассисаи давлатии «Маркази
миллии патенту итилоот»-и Вазорати рушди иқтисод ва савдои
Љумҳурии Тољикистон љой додан ба нақша гирифта шудааст, ки он
минбаъд ба маркази асосии иттилоотии Низоми миллии инноватсионї
табдил хоҳад шуд.
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6. Њамкории байналмилалї дар самти
фаъолияти инноватсионї
29) Дар љаҳони муосир вобаста ба шароити љаҳонишавїҳељ як
мамлакат қудрате надорад, ки дар алоҳидагї ба роҳи инноватсионии
рушд гузарад. Ҳар як мамлакат кўшиш мекунад, ки ҳамкориро бо
мамлакатҳои дигар ба мақсади сохтани иқтисодиёти муосир ва
самаранок амалкунанда ба манфиати худ истифода намояд.
Тавсият
стратегии

ва

таҳкими

Љумҳурии

ҳамкориҳои

байналмилалї

афзалияти

Ҳукумати

Љумҳурии

Тољикистон мебошад.

Тољикистон бо бисёре аз ташкилотҳои байналмилалї ва мамлакатҳои
љаҳон, аз љумла дар самти ҳамкориҳои илмї ва илмию техникї
шартнома ва созишномаҳое дорад, ки онҳо ба ҳалли вазифаҳои рушди
иқтисодию иљтимоии мамлакат нигаронида шудаанд.
Дар

баробари

ин,

зимни

омода

намудани

шартномаву

созишномаҳое, ки дорои мақсаду маром ва принсипҳои умумии
ҳамкориҳо мебошанд, бастани шартномаву созишномаҳои алоҳида оид
ба ҳамкории илмї ва илмию техникї бо давлатҳои мутараққии
иқтисодї, ба онҳо манзур намудани пешниҳодҳо оиди ба ин ҳуљљатҳо
ҳамроҳ кардани муқаррароти ҳамкорї дар самти инноватсионї беҳад
муҳим аст, то барои таҳия ва амалї намудани барномаву лоиҳаҳои
муштарак асосҳои ҳуқуқї фароҳам оварда шаванд.
30) Ҳамкории

байналмилалии

илмї,

илмию

техникї

ва

инноватсионї махсусан бо дарназардошти он, ки Низоми миллии
инноватсионии Љумҳурии Тољикистон дар марҳилаи пайдоиш ва
ташаккул қарор дорад, дар самтҳои зерин мусоидат мекунад:
- таҳкими ҳамгироии Љумҳурии Тољикистон дар фазои байналмилалии
илмию технологї;
- фароҳам овардани шароити мусоид барои ҳамкориҳои судманд дар
соҳаи инноватсия;
- ташаккули инфрасохтори муосири фаъолияти инноватсионї;
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- иштироки олимон ва мутахассисони хориљї дар амалисозии
лоиҳаҳои муштараки инноватсионї;
- таъсиси заминаи меъёрии ҳуқуқї, ки воридшавии инвеститсияҳои
хориљиро ба соҳаи илм ва илмию техникї ба танзим медарорад;
- рушди низоми тайёр кардани мутахассисон дар самти

фаъолияти

инноватсионї;
- ба роҳ мондани низоми тиљоратикунонї ва истифодаи амалии
технологияҳо, маҳсулот ва хизматрасонии инноватсионї.
31) Мисоли равшани ҳамкориҳои самарабахши илмию техникї
иштироки муассисаҳои илмї ва таҳсилотии Љумҳурии Тољикистон дар
фаъолияти Маркази байналмилалии илмию техникї (МБИТ) мебошад.
Ин ҳамкориҳо бо шарофати ҳамроҳ шудани Љумҳурии Тољикистон ба
Созишномаи таъсиси ин марказ имконпазир гардид.
Маркази байналмилалии илмию техникї, ки онро Иттиҳоди
Аврупо, ИМА, Љопон, Канада, Кореяи љанубї, Норвегия маблағгузорї
мекунанд, гузаронидани таҳқиқотро, аз љумла дар муассисаҳои илмии
Љумҳурии Тољикистон бо роҳи маблағгузорї кардани лоиҳаҳои
маъқулдонистаи МБИТ дастгирї менамояд. МБИТ маблағгузории
мустақими кормандон – иљрокунандагони лоиҳа ва маблағгузории
маҳдуд барои харидорї намудани таљҳизоти илмї ва реактивҳо,
сафарҳои хизматї, баргузории семинарҳо ва конференсияҳоро амалї
менамояд. Тибқи Барномаи дастгирии тиљоратикунонї ва ташаббусҳои
инноватсионї,

МБИТ

ҳавасмандгардонїљиҳати

таваљљўҳи

махсусро

ба

масъалаҳои

тиљоратикунонии натиљаҳои бадастомада

равона месозад ва иљрокунадагони лоиҳаҳоро ба таҳияи тавсияҳо оид
ба трансфери коркардҳо љалб менамояд. МБИТ оид ба асосҳои
тиљоратикунонии коркардҳои илмї барои кормандони илмї ва
муассисони Тољикистон 6 курс-тренингҳои омўзишї доир намуд. Ҳамаи
лоиҳаҳои иљрошуда ва иљрошавандаи МБИТ дар айни замон дар
муассисаҳои

илмї

ва

муассисаҳои
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таҳсилоти

олии

Љумҳурии

Тољикистон аз рўи мақсаду вазифаҳо ва натиљаҳои таҳқиқот лоиҳаҳои
инноватсионї ба шумор мераванд. Бо дастгирии МБИТ дар Љумҳурии
Тољикистон 17 лоиҳа иљро карда шуда, 27 лоиҳа дар марҳилаи иљро
қарор доранд. Ҳаљми умумии маблаѓѓузориҳои лоиҳаҳои анљомёфта ва
иљрошаванда қариб 10 миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад.
Дар натиљаи гузаронидани таҳқиқот донишҳои нави илмї ба даст
оварда шуда, тавсияҳои амалї таҳия ва дар соҳаҳои гуногуни илм ва
иқтисодиёт татбиқ карда шудаанд.
Аҳамияти махсусро дар рушди низоми инноватсионии љумҳурии
Тољикистон ҳамкорї дар ин самт бо давлатҳои аъзои ИДМ соҳиб аст.
Афзалиятҳои сиёсати ИДМ дар соҳаи инноватсия дар Стратегияи
рушди иқтисодии ИДМ дар давраи то соли 2020 муайян карда шудаанд,
ки онро Шўрои Сарони ҳукуматҳои ИДМ 14 ноябри соли 2008 тасдиқ
намудаанд. Асоси татбиқи самти инноватсионии ИДМ-ро Барномаи
байнидавлатии мақсадноки ҳамкориҳои инноватсионии давлатҳои
аъзои ИДМ дар давраи то соли 2020 ташкил медиҳад. Мақсади ин
Барнома таъсиси фазои байнидавлатии инноватсионї мебошад, ки
низоми миллии инноватсионии ин давлатҳоро муттаҳид мегардонад.
Дар

чаҳорчўбаи

фазои

байнидавлатии

инноватсионии

давлатҳо

чораҳои муштарак оид ба рушди илм, ҳавасмандгардонии фаъолияти
илмию техникї ва инноватсионї, татбиқи самараноки технологияҳои
нав қабул карда мешаванд, ки онҳо истеҳсоли технологияҳои
рақобатпазир, маҳсулот ва хизматрасонї, муттаҳидгардонии нерўи
илмию технологї ва захираҳоро ба самтҳои афзалиятдоштаи таҳқиқот
таъмин менамоянд.
Нақшаҳои тасдиқгардидаи амалиётҳо оид ба иљрои чорабиниҳои
алоҳидаи

Барномаи

байнидавлатии

мақсадноки

ҳамкориҳои

инноватсионии давлатҳои аъзои ИДМ дар давраи то соли 2020,
натиљаҳои иљрои онҳо ва тавсияҳои қабулшуда зимни ташаккул додани
Низоми миллии инноватсионї ба назар гирифта мешаванд. Мувофиқи
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мақсад дониста мешавад, ки нақшаи махсуси љумҳуриявї оид ба амалї
сохтани

Барномаи

байнидавлатии

ҳамкориҳои

мақсадноки

инноватсионии давлатҳои аъзои ИДМ дар давраи то соли 2020 тартиб
дода шавад.

7.Љалб намудани нерўи илмї баравандҳои инноватсионї
32) Яке аз омилҳои муҳиме, ки ба самарабахшии амалкарди
низоми инноватсионї мусоидат мекунад, дараљаи љалби нерўи илмии
кишвар ба равандҳои инноватсионї мебошад.
Рақобатпазирии иқтисодиёт ба татбиқи қарорҳои навтарини илмию
техникї, суръати навсозї, густариши васеи технологияҳои пешқадам ва
ҳавасмандгардонии истеҳсолоти илмталаб вобаста аст. Бинобар ин,
фароҳам овардани шароити зарурї барои тавлиди донишҳои нави илмї
ва технологї, дастгирии илми бунёдию амалї ва ба

эҳтиёљоти

иқтисодиёт нигаронидани онҳо хеле муҳим аст. Тараққї додани илм ва
технология барои такмили иқтисодиёт ва ба вуљуд овардани низоми
иқтисодиёти рақобатпазир замина мебошад.
Дар Љумҳурии Тољикистон нақш ва мавқеи илм дар мамлакат дар
Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи илм ва сиёсати давлатї оид
ба илму техника» ва Стратегияи Љумҳурии Тољикистон дар соҳаи илм
ва технология барои солҳои 2011-2015 (Таҳрири нав), ки онҳо
муҳимтарин ҳуљљатҳои муайянкунандаи сиёсати давлатї оид ба илму
техника мебошанд, муқаррар карда шудаанд. Моҳияти сиёсати давлатї
оид ба илму техника, ки ба эътирофи илм ҳамчун яке аз афзалиятҳои
миллї асос ёфтааст, ташаккул додани чунин

низоми давлатии

самарабахши дастгирии илм мебошад, ки он бояд мутамарказгардонии
имкониятҳоро ба самтҳои барои мамлакат афзалиятдоштаи таҳқиқоти
илмї, суръатбахшии ташаккули инфрасохтори инноватсионї ва
истифодаи

амалии

инноватсияҳо,
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коркарди

технологияҳои

рақобатпазир, талабгории коркардҳои илмї аз тарафи истеҳсолот,
ҳавасмандгардонии фаъолияти илмї ва инноватсионї, нуфузи баланд
ва љалби бештари меҳнати илмї, ҳамгироии илм ва маориф, ба вуљуд
овардани

шароити

мусоид

барои

тайёр

кардани

олимон

ва

мутахассисони љавон таъмин намояд.
Дар Стратегияи Љумҳурии Тољикистон дар соҳаи илм ва
технология

барои

солҳои

2011-2015

(Таҳрири

нав)

самтҳои

афзалиятдоштаи таҳқиқоти илмї муайян карда шудаанд. Соли 2010 аз
тарафи

Ҳукумати

Љумҳурии

Тољикистон

Номгўйи

самтҳои

афзалиятдоштаи таҳқиқоти илмї дар Љумҳурии Тољикистон барои
солҳои 2010-2012 (қарори Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 30 марти
соли 2010 №167) тасдиқ шудааст. Академияи илмҳои Љумҳурии
Тољикистон,

академияҳои

соҳавї,

тамоми

муассисаҳои

илмию

таҳқиқотї ва ташкилотҳои соҳаи илм аз рўи самтҳои афзалиятдоштаи
таҳқиқоти илмї таҳқиқот гузаронида, дар амалисозии самтҳои
муҳимтарини иљтимоиву иқтисодии мамлакат саҳми худро мегузоранд.
Таҳқиқот ва коркардҳо аз рўи самтҳои афзалиятдоштаи таҳқиқоти илмї
бояд ба ҳалли масъалаҳои муҳими илмию техникї ва технологї равона
гардида, натиљаҳои ин таҳқиқот ва коркардҳо бояд технология ва
маҳсулоти нави инноватсионї бошанд. Муайян кардани афзалиятҳо, аз
љумла самтҳои нав ва тезрушдкунандаи таҳқиқот имкон медиҳад, ки
имкониятҳои зарурї ба ин самтҳо мутамарказ гардонида шуда, заминаи
моддию техникї мустаҳкам гардад ва

кадрҳои илмї тайёр карда

шаванд. Дар натиља, барои дар сатҳи илмию методии муосир иљро
кардани корҳои илмї, баланд бардоштани рақобатпазирии коркардҳо
ва тиљоратикунонии онҳо шароити мусоид фароҳам меояд.
33) Ба самтҳои таҳқиқоти илмии барои Љумҳурии Тољикистон
афзалиятдошта такя карда, бо дарназардошти равишҳои рушди илми
муосир ва таљрибаи љаҳонии табдил додани донишҳо ба технология ва
маҳсулоти инноватсионии рақобатпазир, самтҳои зерини ояндадори
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таҳқиқоти илмиро

људо намудан мумкин аст, ки дар асоси онҳо

лоиҳаҳои инноватсионї тартиб дода мешаванд:
- нанотехнологияҳо ва наномавод;
- маводи филизии конструксионї (созандагї);
- маводи полимерии композитсионї;
- манбаъҳои барқароршавандаи энергия;
- технологияҳори сарфакунандаи энергия ва сарфакунандаи захираҳои
аз љиҳати экологї бехатар;
- мўътадилгардонии кори гидроқисмҳо (гидроузелҳо) бо истифодаи
усулҳои моделсозии математикї;
- биотехнология;
- гуногуншаклии

биологї,

генофонди

ҳайвонот

ва

растаниҳо,

захираҳои биологї;
- тағйирёбии иқлим, мониторинги муҳити зист, пешгирии фалокатҳои
табиї ва техногенї;
- технологияи биотиббї;
- ташкил, пешгирї ва табобати касалиҳои инсон;
- технологияи истеҳсоли доруҳои нави табобатї, аз он љумла бо
истифодаи маҳсулоти хоми маҳаллї.
34) Пешбинї мегардад, ки ба нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи
Барнома ҳамчунин тартиб додани номгўйи лоиҳаҳои инноватсионї низ
дохил карда мешавад. Номгўйи лоиҳаҳои инноватсиониро мувофиқи
мақсад аст, ки пас аз ҳар як се сол тартиб дода, ба вазорату
идораҳо,ташкилотҳои илмию таҳқиқотї, муассисаҳои таҳсилоти олї,
корхонаву ширкатҳо фиристонида шавад. Иљрои лоиҳаҳоро ба
таъйиноти мақсаднок аз ҳисоби фондҳои давлатї, аз маблағҳои
буљетие, ки ба академияҳои илмҳо, муассисаҳои таҳсилоти олї,
муассисаҳои илмию таҳқиқотии соҳавї аз рўи бахши «Илм» људо
мешаванд, ҳамчунин аз ҳисоби маблағҳои хусусии корхонаву ширкатҳо,
ки ба фаъолияти инноватсионї машғуланд, фондҳои венчурї ва
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манбаъҳои дигари ғайрибуљетї маблағгузорї кардан мумкин аст.
Ҳамчунин, гузаронидани озмунҳои лоиҳаҳои инноватсионї низ ба
нақша гирифта мешавад, ки маблағгузории онҳо ҳам аз ҳисоби
маблағҳои буљети давлатї (аз љумла, тибқи озмуни Фонди президентии
таҳқиқоти бунёдї) ва ҳам аз ҳисоби манбаъҳои ғайрибуљетї амалї
карда мешавад.
Самаранокии иштироки нерўи илмї дар равандҳои инноватсионї
аз бисёр љиҳат ба он вобаста аст, ки муассисаҳои илмию тадқиқотии
академияҳои

илмҳо,

муассисаҳои

илмию

таҳқиқотии

соҳавї,

муассисаҳои таҳсилоти олї то чї андоза дастљамъона, мақсаднок ва
муташакилона метавонанд мавзўъҳои таҳқиқот ва коркардҳои худро ба
самтҳои афзалиятдоштаи таҳқиқоти илмї мутобиқ созанд, онҳоро ба
талаботи амалия наздик кунанд ва кўшишро ба љустуљўи равишҳо
љиҳати табдил додани коркардҳо ба технология, маҳсулот ва
хизматрасонии инноватсионї равона намоянд.
Вобаста

ба

ҳамоҳангсозии

ин,
корҳои

масъулияти
илмию

махсус

таҳқиқотї

ба
дар

зиммаи

Шўрои

соҳаи

илмҳои

табиатшиносї, техникї,тиббї, гуманитарї ва љамъиятшиносї дар
Љумҳурии Тољикистон вогузор мешавад. Шўрои мазкур бояд кори
худро оид ба гузаронидани озмоиши барномаву лоиҳаҳое, ки барои
маблағгузорї аз буљети давлатї пешниҳод мешаванд, такмил дода,
мутобиқатии онҳоро ба самтҳои афзалиятдоштаи тадқиқоти илмї ва
рушди иљтимоиву иқтисодии кишвар муайян кунад ва аҳамияти
натиљаҳои

чашмдошт

(ниҳої)-и

таҳқиқотиро

барои

рушди

инноватсионї арзёбї намояд.
Бо дарназардошти он, ки фаъолияти ихтироъкорї ва истифодаи
амалии ихтироъот яке аз омилҳои муҳими баланд бардоштани сатҳи
фаъолияти инноватсионї мебошад, лозим меояд, ки барои беҳтарсозии
ташкили таҳқиқоти патентї, корҳои патентии ҳуқуқї ва литсензионї,
дастгирии олимон ва кормандони илмию техникї, ки ба фаъолияти
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ихтироъкорї машғуланд, корҳои зиёде бояд ба сомон расонида
шаванд.
Ҳамин тариқ, дар мамлакат барои љалби фаъоли нерўи илмї дар
равандҳои инноватсионї шароити муайян мављуд аст. Вазифа аз он
иборат аст, ки бо зоҳир кардани ташаббус ва кордонї онҳо оқилона
истифода карда шаванд ва минбаъд, ба қадри љамъ шудани таљриба дар
самти фаъолияти инноватсионї низоми мукаммалтари иштироки
олимон ва мутахассисон дар онҳо ташаккул дода шавад.
8. Вазифањои рушди инноватсионии соњањои иќтисодиёт, маориф
ва тандурустї
а)

Вазифаҳои рушди инноватсионии соҳаи энергетика ва саноат:

35) Татбиқи стратегияи рушди иқтисодї рушди истеҳсолоти
баландтехнологиеро талаб мекунад, ки он бояд имконияти истеҳсол
кардани

маҳсулоти

истеҳсолот,

баланд

илмталаб,

ташаккули

бардоштани

сатҳи

нерўи

содиротии

технологии

ин

корхонаҳоро

тавассути дастовардҳои илмию техникии ватанї ва љаҳонї соҳиб
бошад.
36) Дар Љумҳурии Тољикистон рушди бозори дохилии маҳсулоти
илмию техникїҳоло ба сатҳи зарурї нарасидааст. Имрўз чунин
масъалаҳо боиси нигаронї мебошанд:
- сатҳи пасти талабот ба дастовардҳои инноватсионї;
- ба

пардохти

маблағқобилият

надоштани

истеъмолкунандагони

ватание, ки ба маҳсулоти баландтехнологї манфиатдор мебошанд;
- рақобати суст дар бозорҳои дохилї дар байни истеҳсолкунандагон
ва дастраскунандагони техника ва технологияҳои нав.
37) Яке аз махсусиятҳои комплексҳои энергетикї ва саноатии
Тољикистон рушди нокифояи инфрасохтори технологї бо нерўи ками
содиротї ва

сатҳи хеле пасти истифодаи иқтидорҳои истеҳсолї

мебошад. Аксарияти корхонаҳоро дар ояндаи наздик масъалаи аз даст
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додани рақобатпазирї на танҳо дар бозорҳои берунї, балки дар
бозорҳои дохилї низ таҳдид мекунад. Яке аз муҳимтарин сабабҳои ин,
бешубҳа афзоиши нарх ба ҳомилони энергетикї мебошад, ки дар
натиљаи

он

истеҳсолоти

зиёдмасрафи

ватанї

метавонад

камрақобатпазир гардад.
38) Ба мақсади паст кардани таъсири омилҳои нобоби зикршуда
дар соҳаҳои саноат зарур аст, ки самтҳои зерини дастгирии давлатї ва
ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионї амалї карда шаванд:
- дастгирии молиявї ба таъсис ва татбиқи инноватсияҳо, мутамарказ
гардонидани

захираҳои

молиявї,

моддию

техникї

ба

самтҳои

афзалиятдоштаи илмию техникї ва фаъолияти инноватсионї;
- дастгирии қарздиҳї (кредитї);
- имтиёзҳои андозї;
- сиёсати амортизатсионї ва гумрукї, ки фаъолияти инноватсиониро
ҳавасманд мегардонад;
- мусоидат ба љалби моликияти зеҳнї дар гардиши иқтисодї (хољагї).
39) Бозсозии сохторї ва баланд бардоштани рақобатпазирии
истеҳсолоти саноатї барои муайян кардани афзалиятҳои рушди ҳар як
соҳа ва дарназардошти сохтори мављуда дар минтақаҳои љумҳурї
равишҳои гуногунро талаб мекунад.
40) Фаъолияти инноватсионии Вазорати энергетика ва саноати
Љумҳурии Тољикистон дар солҳои 2011-2020 ба ҳалли вазифаҳои зерини
асосї равона карда мешавад:
- мутамарказгардонии нерўи илмї ва илмию техникї ба самтҳои
афзалиятдоштаи таҳқиқоти илмї ва рушди энергетикаю саноат;
- таъмини рақобатпазирии маҳсулот бо дарназардошти талаботи
бозори љаҳонї ва эҳтиёљоти дохили кишвар;
- бозсозии сохтории саноат дар минтақаҳое, ки ба захираҳои аз берун
воридшаванда хеле сахт вобастагї доранд;
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- ташкили

истеҳсолоти

саноатии

маҳсулоти

рақобатпазири

воридотивазкунанда аз ашёи хоми маҳаллї дар асоси ихтирооти
олимон, ихтироъкорон ва навоварон ва бо љалби технологияҳои нави
хориљї;
- ба гардиши иқтисодїљалб намудани захираҳои соҳавї ва маҳсулоти
дахлдор дар асоси татбиқи дастовардҳои илмию техникї;
- афзоиш додани истеҳсолоти маҳсулоти илмталаб;
- кам кардани истеҳсолоти маҳсулоти зиёдмасраф ва нерўталаб;
- таҳия ва татбиқи чорабиниҳое, ки ба ҳавасмандгардонии фаъолияти
инноватсионии

корхонаҳои

саноатї

ва

истифодаи

ихтирооти

технологияҳои илмию техники навин равона карда шудаанд;
- кам кардани ҳиссаи харољот ба захираҳои энергетикї, ашёи хом ва
мавод дар арзиши маҳсулот;
- коркард ва истифодаи механизм ва тартиби маблағгузории лоиҳаҳои
инноватсионї аз ҳисоби маблағҳои буљетї ва хусусии корхонаҳо,
қарзҳои бонкї, грантҳо ва ғайра;
- такмили корхонаҳои истеҳсолї ва азнавтаљҳизонидани онҳо;
- дастгирии соҳибкории инноватсионї ва ташаккули инфрасохтори
инноватсионї (таъсиси марказҳои технологї, технопаркҳо, корхонаҳои
илмию истеҳсолї ва бюрои таљрибавию конструкторї ва бо таљҳизоти
муосири илмї, техникї ва технологї таъмин намудани онҳо);
- ҳавасмандгардонии таъсиси корхонаҳои хурди инноватсионї дар
тамоми соҳаҳои саноат;
- таҳия

ва

татбиқи

лоиҳаҳои

инноватсионї

аз

рўи

самтҳои

афзалиятдоштаи рушди энергетика ва саноат (рўйхати лоиҳаҳои
инноватсионии пешниҳодшуда дар Замима ба Барнома оварда
шудааст).
б)

Вазифаҳои

рушди

инноватсионии

агросаноатї:
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соҳаи

комплекси

41) Мақсади стратегии рушди маљмўи агросаноатї ба вуљуд
овардани низоми самараноки истеҳсолоти агросаноатї мебошад, ки он
қобилияти таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва сатҳи баланди
нерўи содиротии аз љиҳати иқтисодї мақсаднокро дорад.
Ноилшавї ба ин мақсад аз бисёр љиҳат ба он вобаста мебошад, ки
равишҳои инноватсионї ба ҳалли масъалаҳои мављуда то чї андоза
муайян карда мешаванд.
Дар истеҳсолоти кишоварзии имрўза дар Љумҳурии Тољикистон
душвориҳои зиёде љой доранд. Ба сабаби нокомил будани низоми идора
мақомоти

поёнии

идора

дар

соҳаи

кишоварзї

суст

шуда,

муносибатҳоиҳамгироии байни молистеҳсолкунандагони корхонаҳои
коркардкунанда ва шабакаҳои савдо коста гардидаанд.
Омилҳои иқтисодї, аз љумла болоравии нарх ба ҳомилони
энергетикї

ва

воситаҳои

дигари

моддию

техникии

дар

соҳа

истифодашаванда ба рушди кишоварзї таъсири манфї мерасонанд, ки
ин

имконияти

молистеҳсолкунандагони

кишоварзиро

љиҳати

васеъсозии такрористеҳсолкунї ва татбиқи лоиҳаҳои инноватсионї,
гузариш ба технологияҳои нави захирасарфакунанда ва дар ин замина
таъмин намудани татбиқи модели рушди босуръати иқтисодї маҳдуд
мекунад. Дар натиља, вазъи ғайритабиї ба вуљуд омадааст – майдонҳои
зиёди заминҳое, ки таъйиноти кишоварзї доранд, дар шароити
норасоии ғизои хусусї ва афзоиши ҳаљми воридоти он истифода
намегарданд.
Раванди инноватсионї дар маљмўи агросаноатї хусусияти худро
дорад, ки он ба истеҳсолоти агросаноатї, пеш аз ҳама ба қисми асосии
таркибии он – кишоварзї алоқаманд аст.
42) Хусусиятҳои асосие, ки ба ташаккул ва рушди пешрафти
инноватсионї дар маљмўи агросаноатї таъсир мерасонанд, инҳо
мебошанд:
-

миқдори зиёди намудҳои маҳсулоти кишоварзї;
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-

гуногунии назарраси минтақаҳои алоҳидаи мамлакат аз рўи

шароити истеҳсолот;
-

вобастагии қавии технологияҳои истеҳсолот дар кишоварзї ба

шароити табиї ва иқлимї;
- миқдори зиёди шакл ва алоқаҳои гуногуни молистеҳсолкунандагони
соҳаи кишоварзї бо сохторҳои инноватсионї;
-

набудани механизми ташкилию иқтисодии мушаххас ва илман

асосноки интиқоли дастовардҳои илм ба молистеҳсолкунандагони
соҳаикишоварзї, ки ба ин сабаб соҳа дар самти татбиқи инноватсияҳо
дар истеҳсолот қафо мондааст.
43) Бо

мақсади кам кардани таъсири омилҳои номусоиди

зикршуда дар соҳаи кишоварзї зарур аст, ки самтҳои зерини дастгирии
давлатї ва ҳавасмандгардонї дар самти фаъолияти инноватсионї
татбиқ карда шаванд:
- баланд

бардоштани

самаранокии

рушди

илмию

комплекси

агросаноатї;
- таъмини меъёрї ва ҳуқуқии фаъолияти инноватсионї, ҳифзи
объектҳои моликияти зеҳнї ва љорї намудани онҳо дар гардиши
иқтисодї (хољагї);
- суръатбахшии татбиқи дастовардҳои илм, техника ва таљрибаи
пешқадам дар истеҳсолоти кишоварзї;
- рушди инфрасохтори раванди инноватсионї, низоми сертификатдиҳї
ва пешбурди коркардҳои илмию техникї, тайёр кардан ва такмил
додани кадрҳо;
- рушд ва такмили фаъолияти иттилоотї;
- дастгирии давлатии молистеҳсолкунандагони соҳаи кишоварзї ба
мақсади барқарорсозии пардохтпазирии онҳо ва имконияти татбиқи
фаъолияти инноватсионї;
- ташаккули механизми иқтисодии идоракунї ва ҳавасмандгардонии
лоиҳаҳои инноватсионї дар тамоми соҳаҳои маљмўи агросаноатї.
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44) Фаъолияти инноватсионї дар соҳаи маљмўи агросаноатї ба
ҳалли вазифаҳои зерин мутамарказ гардонида мешавад:
- таъмини рақобатпазирии маҳсулоти кишоварзї бо роҳи беҳтар
кардани сифати он;
- кам кардани харољот дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзї;
- татбиқи технологияи захирасарфакунанда, таљҳизоти техникї ва
такмил додани соҳаи аграрї;
- таъсиси инфрасохтори инноватсионї дар маљмўи агросаноатї;
- дастгирии фаъолияти инноватсионии институтҳои Академияи илмҳои
кишоварзии Тољикистон;
- татбиқи агротехнологияҳое, ки ба даст овардани ҳосили баланд ва аз
љиҳати экологї тозаи маҳсулоти кишоварзиро таъмин мекунанд;
- баланд бардоштани самаранокии таҳқиқоти илмие, ки љиҳати ба
вуљуд овардани навъҳои нави рақобатпазир, воридотивазкунандаи
зироатҳои кишоварзї, коркарди технологияҳои интенсификатсияи
истеҳсолоти кишоварзї, баланд бардоштани ҳосилхезии хок, истифодаи
усулҳои ҳамгиросозандаи мубориза бар зараррасонандаҳои кишоварзї
нигаронида шудаанд;
- рушди биотехнология ва истифодаи дастовардҳои он дар маљмўи
агросаноатї;
- дастгирии коркард ва истифодаи технологияҳои ветеринарї;
- таҳияи лоиҳаҳои инноватсионї оид ба самтҳои афзалиятноки рушди
маљмўи агросаноатї (рўйхати лоиҳаҳои пешниҳодшуда дар Замимаи
Барнома оварда мешавад).
в)

Вазифаҳои рушди инноватсионии соҳаи маориф:

45) Ояндаи соҳаи маориф дар Љумҳурии Тољикистон аз бисёр
љиҳат ба сатҳи ташкилї ва самаранокии фаъолияти илмї, илмию
таҳқиқотї ва инноватсионї дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбї ва
муассисаҳои илмию таҳқиқотии низоми маориф вобастагї дорад. Бо
дарназардошти ин мақсади стратегї – нигоҳдорї ва рушди нерўи
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илмию техникии мактабҳои олї, комплекси илмї ва инноватсионии
соҳаи маориф, ҳамбастагии илм ва истеҳсолот, тайёр кардани
мутахассисони баландихтисос, кадрҳои илмї ва илмию омўзгорї ва
нерўи инноватсионї барои ҳалли масъалаҳои иљтимоию иқтисодї зарур
мебошад.
46) Барои ноил гаштан ба ин мақсад ҳалли вазифаҳои зерин зарур
аст:
-

тараққї

додани

таҳқиқоти

илмїҳамчун

асоси

омодакунии

мутахассисони муосир;
- рушди афзалиятноки таҳқиқоти илмї, ки ба такмили соҳаи маориф,
беҳтар кардани сифати тайёр кардан ва баланд бардоштани ихтисоси
кадрҳои илмию омўзгорї равона карда шудааст;
- муайян кардани самтҳои афзалиятноки фаъолияти инноватсионї дар
соҳаи маориф;
- мутобиқатгардонии таҳқиқоти бунёдї ва амалї ба коркарди
технология, маҳсулот ва хизматрасонии инноватсионї;
- ташаккул ва равона кардани

комплексҳои таълимию илмї ва

инноватсионии соҳаи маориф ба гузаронидани силсилаи пурраи
таҳқиқот ва коркардҳое, ки бо тайёр кардани маҳсулоти ниҳої анљом
меёбанд;
- такмил додани низоми маблағгузории фаъолияти илмї, илмию
техникї ва инноватсионї, мутамарказ гардонидани имкониятҳо дар
самтҳои афзалиятдоштаи таҳқиқот;
- коркард ва дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбї татбиқ намудани
технологияҳои инноватсионии таълимию тарбиявї;
- фароҳам овардани шароит барои дастгирии ҳуқуқї ва ташкилии
корхонаҳои хурди инноватсионї ва марказҳои инноватсионї, ки дар
муассисаҳои таҳсилоти олии касбї ва муассисаҳои дигари таълимї
таъсис дода шудаанд;
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- дастгирии рушди инфрасохторҳои инноватсионї

(технопаркҳо,

марказҳои инноватсионии технологї, комплексҳои инноватсионии
саноатї, марказҳои литсензиядиҳї ва сертификатдиҳї, маркетинг);
- фароҳам овардани шароит барои тайёр кардан ва бозомўзии кадрҳо
дар

соҳаи

инноватсия

ва

соҳибкории

илмию

технологї,

ки

баландбардории фаъолияти инноватсиониро дар соҳаи маориф ва
тиљоратикунонии натиљаҳои таҳқиқоти илмї таъмин менамоянд;
- такмил ва рушди заминаи ҳуқуқии илм ва фаъолияти инноватсионї,
бо дарназардошти ҳифзи моликияти зеҳнї ба натиљаҳои фаъолияти
илмї, илмию техникї ва инноватсионї, љалби объектҳои моликияти
зеҳнї ба гардиши иқтисодї (хољагї);
- рушди шабакаи ягонаи телекоммуникатсионии соҳаи маориф ва
татбиқи истифодаи васеи технологияҳои муосири инноватсионию
коммуникатсионї;
- ҳамоҳангсозии фаъолияти сохторҳои инноватсионии муассисаҳои
таҳсилоти олии касбї ва муассисаҳои илмию таҳқиқотии соҳаи
маорифи мамлакат.
47) Иљрои

вазифаҳои

рушди

инноватсионии

соҳаи маориф

имконият медиҳад, ки илм дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбї ба
комплекси самаранок амалкунандаи илмию техникї ва инноватсионии
љавобгўйи стандартҳои муосири љаҳонї табдил дода шавад.
г)

Вазифаҳои рушди инноватсионии соҳаи тандурустї:

48) Мақсади асосии рушди инноватсионии низоми тандурустии
Љумҳурии Тољикистон беҳтар кардани саломатии аҳолї мебошад, ки
барои он коркард ва дар ташкилотҳои тандурустї татбиқ намудани
усулҳои баландтехнологии ташхис, табобат ва пешгирии касалиҳо,
технологияҳои барқаросозї ва бо такя ба дастовардҳои муосири љаҳонї
дар соҳаи коркарди технологияҳои инноватсионии биотиббї дар
амалияи тиббї истифода кардани онҳо зарур аст.
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49) Барои муваффақ гардидан ба ин мақсадҳо таҳия ва татбиқи
лоиҳаҳои инноватсионї дар муҳимтарин самтҳои зерин пешбинї
мегардад:
- Касалиҳои сироятї. Дар Тољикистон чунин касалиҳои сироятї мисли
гепатитҳои вирусї, зуком, сил ва домана паҳн гардидаанд. Вирусҳо ва
бактерияҳое, ки боиси ин касалиҳо мегарданд, на танҳо навъи худро
тағйир медиҳанд, балки ба доруҳои истифодашаванда мутобиқ
мешаванд (асосан ба антибиотикҳо). Бинобар ин, љустуљўҳои илмї ва
дастовардҳо дар соҳаи генетика ва иммуногенетикаи вирусҳо ва
бактерияҳо имкон медиҳанд, ки механизмҳои навътағйирдиҳии онҳо
фаҳмида шаванд ва ба коркарди усулҳои нави табобат мусоидат
намоянд.
- Солимии репродуктивї. Гузаронидани таҳқиқоти илмї дар ин соҳа
барои коркард ва татбиқи усулҳои нави пешгирї ва табобати
бемориҳои занон дар давраи ҳомиладорї ва ҳифзи саломатии онҳо аз
таъсироти омилҳои манфии муҳити зист беҳад муҳим аст.
- Остеопатия. Сабабҳои бемории остеопатия гуногун аст ва таҳияи
тавсияҳо оид ба бартарафсозии онҳо замина барои пешгирї ва
таботати ин бемории вазнин мебошад.
- Бемориҳои саратонї. Масъалаи муҳим ин пешгирї ва ташкили
пешакии бемориҳои саратонї мебошад. Истифодаи дастгоҳҳои муосири
ташхисї дар мувофиқат бо коркарди усулҳои нави генетикї ва
радиоиммунологии муайян кардани аломатҳои пешакии бемориҳои
саратонї имкон медиҳад, ки самаранокии табобати ин бемориҳо хеле
баланд бардошта шавад.
- Бемориҳои дилу рагҳо. Дар муассисаҳои тиббии Тољикистон усулҳои
муосири табобати узвҳои хунгард истифода мешаванд. Барои рушди
минбаъдаи кардиология ва истифодаи самараноки технологияҳои нави
тиббї дар муассисаҳои табобатї шароити мусоид мављуд аст (заминаи
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моддию техникии муассисаҳои илмї ва тиббї, кадрҳои баландихтисос,
сатҳи баланди таҳқиқоти илмї).
- Бозгузошти узвҳо ва технологияи истифодаи ҳуљайраҳои бунёдї.
Усулҳои бозгузошти узвҳо ва истифодаи ҳуљайраҳои бунёдї дар
мамлакатҳои пешрафта хеле босуръат рушд мекунанд. Дар айни замон,
дар мамлакати мо заминаҳои ин самти тиб гузошта мешаванд, аз љумла
Маркази транспланталогияи узвҳо ва истифодаи ҳуљайраҳои бунёдї
барои табобати бемориҳои дилу рагҳо ва љигар таъсис дода шудааст.
Барои таҳия ва истифодаи лоиҳаҳои инноватсионї дар ин самти тиб
имкониятҳо фароҳам оварда шудаанд.
- Коркард ва истифодаи доруҳои нави табобатї. Новобаста ба он, ки
Тољикистон аз растаниҳои табобатї бой аст, ҳоло аз ашёи хоми
маҳаллї доруҳои табобатї хеле кам коркард мешаванд. Дар айни
замон, бисёре аз намудҳои растаниҳои табобатї хеле хуб омўхта
шудаанд ва барои коркарди технологияҳои ҳосил кардани доруҳои
табобатї ва азхудкунии истеҳсолоти он дар корхонаҳои дорусозии
мамлакат имконияти мусоид вуљуд дорад.
50) Номгўи лоиҳаҳои инноватсионї дар соҳаи тандурустї дар
Замимаи Барнома оварда мешаванд.
Татбиқи лоиҳаҳои пешниҳодшуда ба рушди минбаъдаи таҳқиқоти
илмї дар соҳаи тиб ва беҳтарсозии солимии аҳолї мусоидат мекунад.

9. Таъмини молиявии татбиқи Барнома
51) Яке аз шартҳои муҳимтарини татбиқи Барнома ташаккули
низоми муассир ва самаранок амалкунандаи маблағгузории фаъолияти
инноватсионї

мебошад.

Манбаи

асосии

таъминоти

захиравии

амалисозии Барнома – маблағгузории давлатии буљетї, ҳамчунин
маблағҳои ғайрибуљетї, маблағҳои хусусии ташкилоту корхонаҳое, ки
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ба истеҳсоли маҳсулоти инноватсионї машғуланд, маблағҳои бонкҳо,
ташкилотҳои
ҳисобмераванд.

суғуртавї

ва

сохторҳои

дигари

молиявї

ба

Сиёсати молиявї бояд ба мутамарказ гардонидани

захираву имкониятҳо ба самтҳои асосї нигаронида шавад. Ҳукумати
мамлакат барои таъсис ва дастгирии инфрасохтори инноватсионї,
иљрои лоиҳаҳои инноватсионї, ки барои рушди иљтимоию иқтисодии
мамлакат аҳамияти муҳим доранд, иљрои фармоишҳои давлатї, ки
барои рушди иљтимоию иқтисодии мамлакат аҳамияти муҳим дорад,
иљрои фармоишҳои давлатї барои истеҳсоли маҳсулоти инноватсионї
маблағҳои молиявии мақсаднок људо менамояд. Яке аз самтҳои
муҳимтарини маблағгузорї аз маблағҳои буљетї тайёр кардани кадрҳо
барои фаъолияти инноватсионї мебошад. Лозим меояд, ки низоми
сиёсати қарзу андоз, пешниҳоди имтиёз ба ташкилоту корхонаҳо, аз
љумла корхонаҳои хурд ва миёнаи инноватсионї, ки маҳсулоти
инноватсионї истеҳсол мекунанд, такмил дода шавад.
Маблағҳоеро, ки аз рўи бахши «Илм» ба муассисаҳои илмї ва
муассисаҳои таҳсилоти олїљудо мешаванд, дар асоси озмун барои
дастгирии лоиҳаҳои ояндадор ва муҳимтарини инноватсионї истифода
кардан мумкин аст.
Дар назар дошта мешавад, ки ҳангоми қабули қарорҳо оид ба
маблағгузории лоиҳаҳои инноватсионї равишҳои бозоргонї истифода
карда мешаванд, аз љумла талаботе, чун рақобатпазирии баланди
технология ва маҳсулот, људокунии маблағҳои молиявї дар асоси
озмун, амалкарди низоми баргашти маблағгузорї ва имконияти
тиљоратикунонии технология ва маҳсулот, самаранокии трансфераи
технологияҳо пешниҳод карда мешаванд.
Мебояд, ки таваљљўҳи асосї ба љустуљўйи мутобиқатии мўътадили
дастгирии давлатї бо маблағгузории тиљоратї дар заминаи таъсис ва
амалкарди фондҳои венчурии рушди технологї сохтори асосии
тиљоратикунонии лоиҳаҳои инноватсионї равона карда шавад, ки он
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љалб ва харољоти самаранокро бо баргардонидани захираҳои молиявї
ва моддї таъмин менамояд. Фондҳои венчуриро, ки ба сармоягузориҳо
дар ташкилотҳои инноватсионї махсусгардонидашуда мебошанд, аз
ҳисоби маблағҳои корхонаҳое, ки ба

фаъолияти инноватсионї

машғуланд, маблағҳои бонкҳо, ташкилотҳои суғуртавї ва сохторҳои
дигари молиявї таъсис додан мумкин аст.
Бо мақсади дастгирии фаъолияти инноватсионї таъсиси Фонди
инноватсионии

Тољикистон,

љумҳуриявии идораи давлатї,

фондҳои

инноватсионии

мақомоти

ташкилотҳои дигари давлатии тобеи

Ҳукумати љумҳурии Тољикистон пешбинї мегардад.
52) Барои иљрои чорабиниҳои Барнома манбаъҳои ғайрибуљетии
маблағгузорї – маблағҳои хусусии ташкилоту корхонаҳое, ки ба
истеҳсоли маҳсулоти инноватсионї машғуланд, фондҳои ғайрибуљетии
сармоягузори ва инвесторҳои хусусї, ки дар баланд бардоштани сифати
маҳсулот ва хизматрасониҳо манфиатдор мебошанд, қарзҳои бонкҳои
тиљоратиро истифода кардан мумкин аст. Ба сифати манбаъҳои
ғайрибуљетии

маблағгузорїҳамчунин

маблағҳои

ташкилотҳои

инноватсионї ва сармоягузории хориљї, фондҳо ва ширкатҳои хориљї,
сарпарастҳо (спонсорҳо) ва манбаъҳои дигар низ истифода шуда
метавонанд, агар људокунї ва истифодаи ин маблағҳо хилофи
қонунгузории амалкунандаи Љумҳурии Тољикистон набошанд.
Нишондиҳандаҳои

дурнамои

мақсадноки

харољоти

молиявї,

манбаъҳо ва ҳаљми маблағгузориҳо зимни таҳияи чорабиниҳои
алоҳидаи

Барнома

муайян

карда

мешаванд.

Нишондиҳандаҳои

харољоти молиявиро вобаста ба имкониятҳои буљети давлатї, воридоти
воқеии маблағҳои ғайрибуљетї ва аниқшавии талабот ба маблағҳои
молиявї тағйир додан мумкин аст.
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10. Идоракунии татбиќи Барнома. Мониторинг, нишондиҳандаҳо
ва арзёбиисамаранокии татбиқи Барнома
53) Идоракунии татбиқи Барнома ва назорати рафти иљрои
чорабиниҳои Барнома ба зиммаи Вазорати рушди иқтисод ва савдои
Љумҳурии Тољикисон вогузор мешавад. Дар назди Вазорати рушди
иқтисод ва савдои Љумҳурии Тољикистон Шўрои ҳамоҳангсозии
экспертї оид ба идоракунии амалисозии Барнома таъсис дода мешавад,
ки ба ҳайати он намояндагони вазорату идораҳо, Академияи илмҳои
Љумҳурии Тољикистон, академияҳои илмҳои соҳавї, муассисаҳои
таҳсилоти олї, корхонаву ташкилотҳое, ки ба татбиқи Барнома вобаста
карда шудаанд, шомил мегарданд.
54) Вазифаи асосии Шўрои ҳамоҳангсозии экспертї назорат ва
ҳамоҳанг сохтани фаъолияти инноватсионї мебошад. Ба сифати асбоби
назорат мониторинги фаъолияти инноватсионї истифода мешавад.
Индикаторҳои миқдории зерини татбиқи Барнома қабул карда
мешаванд:
- харољоти дохилї ба таҳқиқот ва коркардҳои илмї (бо фоизҳо аз
Маљмўи маҳсулоти дохилї);
- таносуби маблағҳои ғайрибуљетї дар харољоти дохилї ба таҳқиқот ва
коркардҳои илмї (фоиз);
- миқдори кормандони машғул ба таҳқиқот ва коркардҳои илмї аз рўи
ҳисоби 10 ҳазор шахсони машғул дар иқтисодиёт (нафар);
- зариб (коэффисиент)-и фаъолияти ихтироъкорї (миқдори дархостҳои
патентї ба ихтироот, ки аз тарафи дархосткунандагони миллї дар
мамлакат пешниҳод шудаанд, аз рўи ҳисоби 10 ҳазор аҳолї);
- таносуби технологияҳои пешқадами истеҳсолии истифодашаванда,
ки объектҳои моликияти зеҳниро фаро мегиранд, ба миқдори умумии
онҳо (фоиз);
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- таносуби ташкилотҳои саноатї, ки инноватсияҳои технологиро
истифода мекунанд, бар миқдори умумии ташкилотҳои инноватсионї
(фоиз);
- таносуби маҳсулоти саноатии инноватсионї дар содироти (экспорти)
маҳсулоти саноатї (фоиз);
- таносуби ташкилотҳои саноатї, ки инноватсияҳои ташкилиро амалї
мегардонанд, ба миқдори умумии ташкилотҳои саноатї (фоиз);
- миқдори

љузъҳои

таъсисёфтаи

инфрасохтори

низоми

миллии

инноватсионї (адад);
- миқдори фондҳои давлатї ва ғайрибуљетї, ки тадқиқоти илмї,
коркардҳо ва тиљоратикунонии технологияҳо, миқдори фондҳои
венчуриро дастгирї мекунанд (адад);
- таносуби ташкилотҳои илмие, ки ба шабакаи Интернет дастрасї
доранд, ба миқдори умумии ташкилотҳои илмї (фоиз).
55) Рафти татбиқи Барномаро Шўрои ҳамоҳангсозии экспертї
баррасї менамояд; аҳамият ва самаранокии чораҳоеро, ки ба ҳалли
вазифаҳо ва ноилшавї ба мақсадҳои Барнома равона карда шудаанд,
арзёбї

мекунад;

ташкилїљиҳати

пешниҳодҳоро

назорати

оид

ба

беҳтарсозии

иљрои чорабиниҳои Барнома

корҳои
мавриди

баррасїқарор медиҳад.
Љамъоварї, љамъбаст ва арзёбии мавод оид ба иљрои чорабиниҳои
Барнома, таҳлили масъалаҳои пайдошуда, омодасозии пешниҳодҳо оид
ба таҳияи лоиҳаҳои инноватсиониро сохторҳои дахлдори Вазорати
рушди иқтисод ва савдои љумҳурии Тољикистон ва иљрокунандгони
дигари Барнома амалї менамоянд.
56) Нақшаи чорабиниҳо оид ба татбиқи Барномаи рушди
инноватсионии Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2011-2020 ва
Номгўи муҳимтарин лоиҳаҳои инноватсионие, ки иљрои онҳо дар
солҳои 2011-2020 ба нақша гирифта шудааст замима мегарданд.
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Замимаи №2
ба Барномаи рушди инноватсионии
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020

НАҚШАИ
чорабиниҳо оид ба татбиқи Барномаи рушди
инноватсионии
Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2011-2020
№
1.

2.
3.
4.

Иљрокунандагон

Чорабиниҳо
Таъсис додани Шўрои
ҳамоҳангсозии экспертї оид
ба идоракунии татбиқи
Барнома
Таъсис додани
Интернет-портали Барнома
Тартиб додани
Номгўйи лоиҳаҳои
инноватсионї
Ташаккул ва такомули
низоми тайёр кардан,
такмил ва баланд
бардоштани тахассуси
мутахассисон дар соҳаи
фаъолияти инноватсионї

5.

Қабули чораҳо оид ба
дастгирї ва
ҳавасмандгардонии
фаъолияти ихтироъкорї ва
корҳои патентиву
литсензионї

6.

Таҳияи санадҳои
меъёрии ҳуқуқї дар самти
фаъолияти инноватсионї
Таъсиси заминаи
моддию техникї ва
технологии фаъолияти
инноватсионї (паркҳои

7.

Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Љумҳурии Тољикистон
Маркази миллии патенту
иттилооти Вазораи рушди
иқтисод ва савдои ЉТ
Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Љумҳурии Тољикистон
Вазорати маорифи
Љумҳурии Тољикистон, Вазорати
рушди иқтисод ва
савдоиЉумҳурии
Тољикистон,корхонаву
ташкилотҳое, ки ба фаъолияти
инноватсионї машғуланд
Академияиилмҳои Љумҳурии
Тољикистон, Академияи илмҳои
кишоварзии Тољикистон,
Академияи илмҳои тибби назди
Вазорати тандурустии
ЉумҳурииТољикистон,
муассисаҳоиилмию
таҳқиқотиисоҳавї, муассисаҳои
таҳсилоти олї, Маркази миллии
патенту иттилоотии Вазорати
рушди иқтисод ва савдои ЉТ
Вазорату идораҳо,
Академияи илмҳоиЉумҳурии
Тољикистон, Вазорати адлияи ЉТ.
Вазорату идораҳо,
Академияи илмҳои Љумҳурии
Тољикистон, Академияи илмҳои
кишоварзии Тољикистон,
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Мўҳлати
иљро, солҳо
2011

2011-2013
1 маротиба
дар 3 сол
2011-2020

2011-2020

2011-2020
2011-2020

8.

9.
10.

11.

12.

13.

илмию технологї,
марказҳои инноватсионї,
тиљорат-инкубаторҳо,
марказҳои иттилоотї ва
маркетинг, марказҳои
трансфераи технологияҳо ва
ғайра)
Таҳияи лоиҳаи Ќонуни
Љумҳурии Тољикистон «Дар
бораи дастгирии фаъолияти
инноватсионї»
Таҳия ва қабули
барномаҳои соҳавии рушди
инноватсионї
Таҳия ва татбиқи
барномаҳои рушди
инноватсионии корхонаҳо
Таҳия ва иљрои
Нақшаи чорабиниҳо оид ба
татбиқи Барномаи
байнидавлатии мақсадноки
ҳамкориҳои инноватсионии
давлатҳои аъзои ИДМ дар
давраи то соли 2020
Озмуни лоиҳаҳои
инноватсионї, ки аз тарафи
Фонди президентиии
таҳқиқоти бунёдї
гузаронида мешаванд
Озмуни лоиҳаҳои
инноватсионї, ки аз тарафи
Фонди инноватсионии
Тољикистон, фондҳои
инноватсионии мақомоти
љумҳуриявии идораи
давлатї ва ташкилотҳои
давлатї ташкил карда
мешаванд.

Академияи илмҳои тибби назди
Вазорати тандурустии Љумҳурии
Тољикистон, муассисаҳои
таҳсилоти олї, корхонаҳо,
ширкатҳо, ташкилотҳо
Ҳукумати Љумҳурии
Тољикистон

2012

Вазорату идораҳои дахлдори 2012-2013
Љумҳурии Тољикистон
Вазорату идораҳои дахлдори 2012-2013
Љумҳурии Тољикистон
Вазорати рушди иқтисод ва
савдои Љумҳурии Тољикистон,
вазорату идораҳои дахлдор,
Академияи илмҳои Љумҳурии
Тољикистон, академияҳои илмҳои
соҳавї, муассисаҳои таҳсилоти
олї
Шўрои Фонди президентии
таҳқиқоти бунёдї

Фонди инноватсионии
Тољикистон, фондҳои
инноватсионии мақомоти
љумҳуриявии идораи давлатї ва
ташкилотҳои давлатї
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2012

2012-2016

2013-2017

Замимаи №3

НОМГЎИ
муњимтарин лоињањои инноватсионие, ки иљрои онњо тайи
солњои 2011-2020 ба нақша гирифта шудааст
№

Номи
лоиҳа

1.

Таҳия
ва
татбиқи
моделҳои
математики
и
мўътадилга
рдонии
рељаҳои
танзими
љараёни об
барои
гидроэнерг
етика
ва
обёрї
Сохтани
дастгоҳи
фотоэлектрикии
офтобии бо
тавоноии
электрикии
2,0 кВт

2.

Таҳиягари
лоиҳа

Мўҳлат
и иљро,
солҳо

Институти
масъа-лаҳои об,
гидро-энергетика
ва
эко-логияи
Академияи
илмҳои љумҳурии
Тољикистон

20112015

Маркази
таҳқиқ
ва
татбиқи
манбаъҳои
барқароршаванд
аи
энергияи
назди Инс-титути
физикаю
техникаи ба номи
С.У.Умарови
Ака-демияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон

20112014
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Вазорату
идораҳо, ва
ташкилоту
корхонаҳое,
ки дар он љо
технологияи
инноватсионї
истифода
шуда
метавонад
Самаранокии
Вазоратҳои
истифодаи
энергетика ва
захираҳои обию
саноат,
энерге-тикї
мелиоратсия
баланд мегардад ва захираҳои
об
Натиљаҳои
ниҳої, самараи
иқтисодї

Истеҳсоли васеи
дастгоҳи
офтобии
фотоэлектрикї
бо
тавоноии
электрикии 2,0
кВт
имкон
медиҳад,
ки
масъалаи
бо
нерўи
барқ
таъмин
намудани ноҳияҳое, ки дар онҳо
рўзҳои офтобї
зиёд
буда,
норасоии нерўи
барқ мављуд аст,

Вазоратҳои
энергетика ва
саноат,
кишоварзї,
мелиоратсия
ва захираҳои
об маориф,
тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон

3.

Коркард ва
истифодаи
технология
ҳои ҳосил
кардани
кремний аз
кварситҳои
Тољикистон

Муассисаи
давлатии илмию
таљрибавї
ва
истеҳсолии
Академияи
илмҳои љумҳурии
Тољикистон

20122016

4.

Коркард ва
истифодаи
технология
и
ҳосил
кардани
хўлаҳои нав
дар асоси
алюминий
бо
нишондиҳа
ндаҳои
беҳтари
истифодаба
рї
Коркард ва
азхудкунии
технология
и
бевакуумии
истеҳсоли
лигатурҳои
алюминийстронсий ва
алюминийбарий
барои
истеҳсолот
и рехтагарї

Институти
химияи ба номи
В.И.Никитини
Академияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон

20122016

5.

6.

Институти
химияи ба номи
В.И.Ники-тини
Академияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон,
Муассисаи
илмию
таљрибавї
ва
истеҳсолии
Академияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон
Истифодаи
Институти
технология илмию
ҳои
таҳқиқотии
гуногуни
Дониш-гоҳи
физикї ва миллии
Тољихимиявї
кистон
барои
барқарор
сохтани
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ҳал шавад
Иљрои
лоиҳа
имкон медиҳад,
ки технологияи
ватании
ҳосил
кардани
кремнийи полива
монокристаллїҳ
амчун
маводи
нимноқилї
барои сохтани
унсурҳои офтобї
истифода
шаванд.
Истифодаи
хўлаҳои
алюминийасос
имкон медиҳад,
ки
мўҳлати
истифодабарии
қисмҳои мошину
таљҳизот
зиёд
карда шавад,

Вазоратҳои
энергетика ва
саноат,
мелиоратсия
ва захираҳои
об, маориф,
тандурустии
љумҳурии
Тољикистон

Вазорати
энергетика ва
саноати
Љумҳурии
Тољикистон

20122020

Имкониятҳои
содиротии
корхонаҳое, ки
маснуоти
мошинсозї
истеҳсол мекунанд,
афзун
мегарданд

ЉСК
«Тамохуш»-и
Корхонаи
кўҳии
металлургии
Исфара

20142019

Технологияи
нави
барқарорсозии
сатҳҳои
фарсудашудаи
қисмҳои мошину
таљҳизот
коркард

Вазорати
энергетика ва
саноати
Љумҳурии
Тољикистон

сатҳҳои
қисмҳои
фарсудагардидаи
таљҳизот ва
мошинҳо

7.

8.

9.

10.

Коркард ва
азхудкунии
технология
и такмил ва
истифодаи
антрасит
дар соҳаи
саноат
Коркард ва
љорї
намудани
технология
и
ҳосил
кардани
гилхок аз
кони
Курговад
(Помири
Ѓарбї)
барои
истеҳсоли
алюминий
Коркард ва
истифодаи
технология
и
ѓанигардон
ии
маъданҳои
фосфоритд
ори
кони
Қаротоѓ ва
ҳосил
кардани
нуриҳо аз
орди
фосфорї

Институти
илмию
таҳқиқотии
саноати Вазорати
энергетика
ва
саноати
Љумҳурии
Тољикистон
Институти
илмию
таҳқиқотии
саноати Вазорати
энергетика
ва
саноати
Љумҳурии
Тољикистон

20122020

мешавад.
Самаранокии
иқтисодї – ин
нигаҳдорї
ва
барқарорсозии
қисмҳои
таљҳизоту
мошинҳо
мебошад
Дар
асоси
антрасит барои
соҳаи
саноат
ашёи хом ба
вуљуд
оварда
мешавад

Корхонаи
коркарди
ангишти
«Назар
Айлоқ»,
КВД«Нафт,
газ ва
ангишт»
Вазорати
энергетика ва
саноати
Љумҳурии
Тољикистон,
КВД
«ТАЛКО»,
Саридораи
геологияи
назди
Ҳукумати
Љумҳурии
Тољикистон

20112015

Дар истеҳсоли
алюминий
гилхоки маҳаллї
ба таври васеъ
истифода
мешавад

Институти
2011илмию
2013
таҳқиқотии
саноати Вазорати
энергетика
ва
саноати
Љумҳурии
Тољикистон,
Институти
химияи ба номи
В.И.Никитини
Академияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон,
Институти
илмию
таҳқиқотии
Донишгоҳи
миллии
Тољикистон
Коркард ва
Агентии
2011288

Ҳаљми
маҳсулоти
истеҳсолшаванд
а
3
ҳазор
тоннаро дар 1
сол, самаранокї
–
342
ҳазор
сомониро
ташкил
медиҳад.
Ҳиссаи
зиёди талаботи
соҳаи кишоварзї
ба
нуриҳои
фосфорї
таъмин
карда
мешавад

Вазоратҳои
энергетика ва
саноат,
кишоварзии
Љумҳурии
Тољикистон,
Корхонаи
муштараки
«Тољик Азот»

Схемаи

Вазорати
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татбиқи
технология
и
тоза
кардани
обҳои чоҳї
(шахтавї)
ва заҳбурии
партовгоҳҳ
ои саноати
уранї
бо
истифодаи
маводи
хоми
маҳаллї

амнияти ядрої ва
радиат-сионии
Академияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон,
Институти
масъалаҳои об,
гидроэнергетика
ва
экологияи
Акаде-мияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон

2016

11.

Ихтирои
навъҳои
нави
пахтаи
маҳиннах
ва
миёнанах
дар асоси
истифодаи
аломати
клейстогам
ия

Институти
зироат-кории
Академияи
илмҳои
кишоварзии
Тољикистон,
Институти
ботаника,
физиология
ва
гене-тикаи
растании
Академияи
илмҳои
Љумҳурии Тољикистон

20112020

12.

Селексияи
навъи
гандум бо
устувории
сироятпази
рї нисбати
каса-лиҳои
занги зард
ва сиёҳтоб

Институти
зироат-кории
Академияи
илмҳои
кишоварзии
Тољикистон

20102016
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технологии људо
карда гирифтани
уран аз обҳои
урандори
партов-ҳои
саноати уранїбо
сорбентҳои
маҳаллї
коркард мешавад,
ки истифодаи он
барои
тоза
кардани об ва
беҳтар
гардонидани
ҳолати мин-тақа
имкон медиҳад
Навъҳои пахтаи
миёнанах
бо
типи IV нах ва
пахтаи маҳиннах
бо типи I-II нах
бо
хусусияти
дурудароз нигоҳ
доштани тозагии
навъ
офарида
мешавад.
Њосилнокии
пахта
15-20%
зиёд
шуда,
самаранокии
иқтисодї аз 1 га
5-6
ҳазор
сомониро
ташкил
менамояд
Дар
натиљаи
селексияи
мақсадноки
гандум
бо
устувории
сироятпазирї
нисбати
касалиҳои занги
зард ва сиёҳтоб
навъҳои
нави
гандум офарида
мешаванд,
ки
ҳосилнокии онҳо
ба 30-40% зиёд
мегардад.
Самараи иқтисодї аз 1 га
киштзори

энергетикаи
Љумҳурии
Тољикистон,
Кумитаи
ҳифзи муҳити
зисти
назди
Ҳукумати
Љумҳурии
Тољикистон,
КВД
«Востокредме
т»

Вазорати
кишоварзии
Љумҳурии
Тољикистон,
хољагиҳои
деҳқонї ва
фермерї

Вазорати
кишоварзии
Љумҳурии
Тољикистон,
хољагиҳои
деҳқонї ва
фермерї

13.

Коркард ва
љорї
намудани
технология
и
бунёди
боѓҳои
интенсивии
себ, нок ва
гелос
бо
истифодаи
такпайванд
ҳои тухмї
ва қадпаст

14.

Коркарди
технология
и
парвариши
тухмии солимгардон
идашудаи
картошка
бо
истифодаи
усулҳои
нави
биотехнологї

15.

Институти
боѓпарварию
сабзавоткории
Академияи
илмҳои
кишоварзии
Тољикистон

20112020

Институти
2011ботаника,
2015
физиология
ва
гене-тикаи
растании
Академияи
илмҳои
Љумҳурии Тољикистон,
Институти
боѓпарварию
сабза-воткории
Академияи
илмҳои
кишоварзии
Тољикистон,
Донишгоҳи
аграрии
Тољикистон ба номи
Ш.Шотемур
Истифодаи
Институти
2013чорводории
2017
усулҳои
биотехноло Академияи
гї
дар илмҳои
кишоварзии
соҳаи
чорводорї Тољикистон
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гандум 3 ҳазор
сомониро
ташкил
менамояд
Бо
истифодаи
пайванди
мобайнї
дар
такпайванди
тухмї ва қадпаст
дар 1 гаљойгир
намудани
ниҳолҳо аз 400
то 2500 бех зиёд
гашта,
ҳосилнокии майдонҳо
2-3
маротиба меафзояд.
Самараи
иқтисодї аз 1 га
майдони боѓ 1215
ҳазор
сомониро
ташкил
менамояд
Технологияи
нави
парвариши тухмии
солимгардонида
шудаи картошка
коркаркард ва
барои
татбиқ
тавсия
шуда
харољоти маблаѓ
барои ба даст
овардани тухмии
баландсифати
картошка хеле
кам мегардад ва
ҳосилнокии
картошка то 20%
баланд
бардошта
мешавад
Бо
истифодаи
усулҳои
биотехнологї
маҳсул-нокии
чорво
ва
наслнокии он 4060%
беҳтар
мегардад.
Самаранокии

Вазорати
кишоварзии
Љумҳурии
Тољикистон,
хољагиҳои
соҳаи боѓдорї

Вазорати
кишоварзии
Љумҳурии
Тољикистон,
хољагиҳои
соҳаи
картошкапава
рї

Вазорати
кишоварзии
Љумҳурии
Тољикистон,
хољагиҳои
деҳқонї
ва
фермерї

16.

Истифодаи
иловаҳои
ѓайрианъан
авии
маъдандор
дар хўроки
парранда
ва чорво

Институти
чорво-дории
Академияи
илмҳои
кишоварзии
Тољикистон

20112015

17.

Коркарди
ваксина аз
штаммҳои
таҳљої бар
зидди
касалии
гули бузҳо

Институти
ветеринарии
Академияи
илмҳои
кишоварзии
Тољикистон

20112015

КИИ
«Маводи
биологї»-и

20112015

18.
Истифодаи
хайлаҳои
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иқти-содї
аз
рўйи ҳисоби ба
1 сар чорвои
калони шох-дор
280 сомонї ва аз
рўйи ҳисоби ба 1
сар
чорвои
хурди
шохдор
120
сомо-ниро
ташкил медиҳад
Истифодаи
иловаҳои
ѓайрианъанавии
минералдори
маҳаллї(оҳаксан
г, гили бута ва
ѓайра)
дар
хўроки парранда
ва чорво барои
беҳтар шудани
маҳсулнокї,
ҳазмшавии
хўрок
ва
пастшавии
нархи
аслии
маҳсулот ба 1020
фоиз
мусоидат
менамояд
Истифодаи
ваксинаҳо
бар
зидди
касалии
гули бузҳо аз
штаммҳои
таҳљої
самарабахшии
эпизоотии онро
нисбат
ба
ваксинаҳои
истеҳсоли
хориљї
10-15
фоизро ташкил
медиҳад.
Самараи
иқтисодї аз рўйи
ҳисоби ба 1000
сар буз 200 ҳазор
сомониро
ташкил медиҳад
Аз
хайлаҳои
микроорганизмҳ
ои
ватанї

Вазорати
кишоварзии
Љумҳурии
Тољикистон,
КВД
«Саноати
паррандапава
рии
Тољикистон»,
хољагиҳои
деҳқонию
шахсии
паррандапава
рї ва
чорводорї

Вазорати
кишоварзии
Љумҳурии
Тољикистон,
хољагиҳои
чорводорї

Вазорати
кишоварзии
Љумҳурии

19.

20.

21.

(популятси
яҳои) микроорганизм
ҳои
маҳаллї
дар
истеҳсоли
маводи
биологї

Академияи
илмҳои
кишоварзии
Тољикистон

маводи
биологїва
ташхисии ватанї
истеҳсол мегарданд.
Самаранокии
иқти-содии
он
ҳар сол аз 5 то 7
млн. сомониро
ташкил медиҳад
Ташхис
ва
табобати
саривақтии
гепатити вирусї
пешгирии
сиррози љигар ва
карсиномаи
гепатоселлюлар
ї такмил дода
мешавад

Тољикистон,
Хадамоти
назорати
байторї
ва
саноати
микробиолог
ї

Такмили
усулҳои
иммунорадиолог
ї,
молекулию
генетикии
ташхис ва
табобати
бемориҳои
музмини
вирусии
љигар
ва
карсиномаи
гепатоселю
ларї
Такмили
усулҳои
иммуногене
тикии баҳодиҳии
устувории
бактерияҳо
е, ки боиси
бе-мории
сил
ва
домана бо
антибиотик
ҳо ва мониторинги
молекуляри
ву генетикї
ва
серологии
зукомдар
Љумҳурии
Тољикистон
мегарданд
Истифодаи
маркирҳои
ангиогенезу
апоптоз дар
ҳамроҳак

Институти
2011гастроэнтерологи 2020
яи
Академияи
илмҳои
тибби
назди Вазорати
тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон

20112020

Натиљабахшии
ташхис
ва
профилактикаи
бемории сил дар
Љумҳурии Тољикистон
баланд
мешавад

Муассисаҳои
тиббї

2011Пажўҳишгоҳи
2020
илмию
таҳқиқотии
акушерї,
гинекологї
ва

Истифодаи
усулҳои нав ва
таъмини
ҳомиладории бехатар
муриши

Муассисаҳои
тиббї

Пажўҳишгоҳи
илмию
таҳқиқотии
тибби
профилактикии
Тољикистон
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Вазорати
тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон

22.

23.

24.

25.

ва профили
ситокинҳои
модару
кўдак
барои
таъмини
бехатарии
ҳомила ва
таваллуд
Коркард ва
истифодаи
усулҳои
беҳтар
гардонидан
и солимии
репродукти
вї,
паст
кардани
хатари
омилҳои
техногенї
ва иқлиму
љуғрофї ба
ҳомиладор
ии занон
Коркард ва
татбиқи
технология
ҳои
навтарини
пешгирї ва
табобати
остеопатия
Коркард ва
татбиқи
усулҳои
нави
пешгирї,
ташхис ва
табобати
бемории
саратон

перинатологии
Тољикистон

пери
ва
неонаталиро кам
мегардонад

2011Донишгоҳи
давлатии тиббии 2020
Тољикистон
ба
номи
Абўалї
ибни Сино

Истифодаи
усулҳои
коркардшуда имкон
медиҳад,
ки
солимии
репродуктивии
занон
беҳтар
карда шавад

Муассисаҳои
тиббї

Коркард ва
татбиқи
технология
ҳои
ангиопласт
ика
ва
стентгузори
и

Донишгоҳи
давла-тии тиббии
Тољикистон
ба
номи
Абўалї
ибни Сино

20112020

Истифодаи
усулҳои
коркардшуда
самаранокии
табобати
остеопатияро баланд мебардорад

Муассисаҳои
тиббї

Донишгоҳи
давлатии тиббии
Тољикистон
ба
номи
Абўалї
ибни
Сино,
Маркази
љумҳуриявии
илмии
саратоншиносї

20112020

Муассисаҳои
тиббї

Маркази
љумҳуриявии
илмии љарроҳии
дилу рагҳо ва
қафаси сина

20112020

Фоизи ташхиси
бемории саратон
дар марҳилаҳои
аввал
ва
миқдори
табобатгирифта
гон
меафзояд,
харољот
ба
табобат кам мешавад, маъюбї
ва муриш кам
мегардад
Истифодаи
технологияҳои
нав
имкон
медиҳад,
ки
муддати
бистарикунонї,
ҳаљми амалиёт
ва
аворизҳои
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Вазорати
тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон,
Академияи
илмҳои тибби
назди
Вазорати

эндоваскул
ярии
шараёнҳои
периферикї

26.

27.

28.

29.

Истифодаи
технологияҳои
пешқадами
трансплантологи
я
ва
истифодаи
ҳуљайраҳои
бунёдї
Љорї
намудан ва
такмилдиҳии
технология
и
инноватсио
нї
дар
љарроҳии
барқарорсо
зї
тармимї ва
таъљилии
кўдакон
Коркард ва
татбиқи
технология
ҳои
нави
эндоэкспресс
ия
дар
амалиёти
эндодонтия
Коркарди
технология
и муосири
ҳосил
кардани
доруҳои
нав
дар
асоси
маводи
шифобахш
и
Тољикистон

тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон,
Маркази
бемориҳои
дил
Технологияҳои
Муассисаҳои
навин дар самти
тиббї
пайвандсозии
узвҳо
ва
истифодаи
ҳуљайраҳои
бунёдї аз худ
карда мешаванд
љарроҳї, фавт ва
маъюбшавии
беморон
кам
карда шавад

Донишгоҳи
давлатии тиббии
Тољикистон
ба
номи
Абўалї
ибни Сино

20112020

Донишкадаи
такмили
ихтисоси
баъдидипломии
кормандони
тибби Тољикистон,
Маркази
љумҳуриявии
илмию таълимии
љарроҳии
барқарорсозї

20112020

Миқдори
давраҳои
амалиётҳо,
фавт,
маъюбон
ва
бошиши кўдакон
дар
беморхонаҳо кам
мегардад

Муассисаҳои
тиббї

Маркази
20112020
љумҳу-риявии
илмии
стоматологї

Муолиљаи
эндодонтии
дандонҳо беҳтар
мегардад

Муассисаҳои
тиббї

Институти
гастроэнтерологи
яи Аккаде-мияи
илмҳои
тибби
назди Вазорати
тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон,
Донишгоҳи
давлатии тиббии
Тољикистон
ба
номи
Абўалї
ибни
Сино,
Маркази илмию

Вазорати
Истеҳсоли
доруҳои ватанї тандурустии
Љумҳурии
барои
Тољикистон
гузаронидани
таҳлили
токлиникавї ва
клиникавї
мувофиқи талаботи GMP ба
роҳ
монда
мешавад.
Истеҳсоли доруҳои
нав
ба
рушди саноати
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20112020

таҳқиқотии
коркарди
доруҳои
табобатї

30.

Такмили
технология
и
ҳосил
кардани
пектини
хеле
хуб
тозакардаш
уда барои
саноати
озуқаворї

Институти
химияи ба номи
В.И.Никитини
Академияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон

20112015

31.

Такмили
технология
и
тайёр
намудани
ҳомилони
моддаҳои
доругї дар
асоси
пектин
(гидрогелҳо
, микрокапсулаҳо,
эмулсияҳо)
Такмили
технология
и
ҳосил
кардани
доруи
«Трионин»,
ки
қобилияти
об кардани
сангҳои
холестерин
ї
ва
заҳраро
дорад.

Институти
химияи ба номи
В.И.Никитини
Академияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон

20112015

32.

Институти
2011химияи ба номи 2015
В.И.Никитини
Академияи
илмҳои
Љумҳурии
Тољикистон,
Институти
гастроэнтерологияи
Академияи
илмҳои тиббии
назди Вазорати
тандурустии
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дорусозии
Љумҳурии
Тољикистон
мусоидат менамояд
Технологияи
пешниҳодшаванда имкон
медиҳад,
ки
пектини хеле хуб
тозакардашуда
бе
истифодаи
кислотаҳо,
асосҳо,
намакҳои
маъданї
ва
спирти
этилї
истеҳсол карда
шуда,
низоми
моддаҳои доругї
ба даст оварда
шавад, ки ин
назорати
баровардани онҳоро аз рўда
имкон медиҳад
Ин технология
имкон медиҳад,
ки
системаи
моддаҳои доругї
ба даст оварда
шавад
ва
раванди
баровардани
онҳо аз рўда
назорат
карда
шавад
Ба
шарофати
қобилияти
нодири
доруи
Трионин
сангҳои
холестеринї ва
заҳра об шуда,
самаранокии
табобати бемории санги заҳра
баланд мешавад

Корхонаҳои
саноати
озуқаворї

Вазорати
тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон,
корхонаҳои
дорусозї

Вазорати
тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон,
корхонаҳои
дорусозї

33.

Љумҳурии
Тољикистон
Коркарди
Институти
технология илмию
и
људо таҳқиқотии
кардан,
Донишгоҳи
омўзиши
давлатии Тољитаркиб ва кистон
истифодаи
равѓани
эфирии
растаниҳои
доругии
Тољикистон
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20112015

Дар истеҳсолот
технологияҳои
нави ҳосил кардани
доруи
табобатї
аз
растаниҳои
доругї
истифода мешавад

Вазорати
тандурустии
Љумҳурии
Тољикистон

ЗАМИМАИ №3
ЌОНУНИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
«ДАР БОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ИННОВАТСИОНЇ»
БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ…………………………..297-299
БОБИ 2. СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ ВА НАМУДЊОИ ФАЪОЛИЯТИ
ИННОВАТСИОНЇ……………………………………………………………301-302
БОБИ 3. СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ИННОВАТСИОНЇ…..303-304
БОБИ 4. МАЌСАД, ВАЗИФА ВА ПРИНСИПЊОИ СИЁСАТИ
ДАВЛАТИИ ИННОВАТСИОНЇ……………………………....305-305
БОБИ 5. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ
ИННОВАТСИОНЇ…………………………………………………………..306-309
БОБИ 6. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ…………………..….310-311
Ќонуни мазкур асосњои ташкилї, њуќуќї, иќтисодї, шартњои
ташаккулёбї ва татбиќи сиёсати давлатии инноватсиониро муайян ва
муносибатњои љамъиятиро дар ин соња танзим менамояд.
БОБИ 1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
Моддаи 1. Мафњумњои асосї
Дар Ќонуни мазкур мафњумњои асосии зерин истифода мешаванд:
- фаъолияти инноватсионї – фаъолияте, ки ба тањия ва љорї
намудани инноватсия (натиљаи нав ё такмилдодашудаи тањќиќоти
илмї, корњои таљрибавию конструкторї ё дигар дастовардњои илмию
техникї) алоќаманд буда, барои расонидани он то бозор дар шакли нав
ё такмилдодашудаи мањсулот, хизматрасонї, усули истењсолот ё дигар
натиљаи самараноки љамъиятї равона карда шудааст;
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- инноватсия – навоварї дар соњаи техника, технология, кор,
хизматрасонї ё идоракунї буда, ба истифодаи комёбињои илм ва
технологияи пешќадаме асос ёфтааст, ки самаранокии баланди
истењсолї ва љамъиятї дорад;
- мањсулоти инноватсионї – натиљаи фаъолияти инноватсионї, ки
дар шакли нави мањсулот, кор ва хизматрасонињо, усули истењсолот ё
натиљаи дигари барои љамъият самаранокиаш баланд ё натиљаи
интиќоли мањсулоту хизматрасонињои мављуда, усулњои истењсолот ва
натиљањои дигари фоиданоки љамъиятї ифода меёбад;
- лоињаи инноватсионї – натиљаи нерўи зењнии шахсони воќеї ва
њуќуќї, ки ба истифодаи ѓояњои нав мусоидат намуда, бо маќсади
рушди илм ва љорї намудани технологияњои муосир тањия мегардад;
- иќтидори инноватсионї – маљмўи шаклњои гуногуни захирањои
зењнї, молиявї, истењсолию технологї, њуќуќї ва ѓайра, ки барои
татбиќи фаъолияти инноватсионї заруранд;
- сиёсати давлатии инноватсионї – фаъолияти маќомоти давлатї,
ки ба рушд, танзими давлатии фаъолияти инноватсионї, тањияи
механизм ва татбиќи он равона карда шудааст;
- стратегияи рушди инноватсионї – маљмўи тадбирњои идоракунии
давлат, ки асоси онро афзалиятњои дарозмўњлат, маќсад ва вазифањои
сиёсати инноватсионии Љумњурии Тољикистон ташкил медињанд;
- барномаи маќсадноки инноватсионї - маљмўи чорабинињои
истењсолї, иљтимої, иќтисодї, ташкилї, хољагидорї, тадќиќотї, илмї,
таљрибавию конструкторї ва ѓайра, ки барои татбиќи лоињањои
инноватсионї

дар

мувофиќа

бо

захирањо,

иљрокунандањо

ва

муњлтњоиамалигардонии онњо, ки њадафашон иљрои самараноки
масъалањои азхудкунї ва љорї намудани натиљањои инноватсионї
мебошад, равона шудаанд;
-

ташкилотњои

инфрасохтори

инноватсионї

–

технопаркњо,

технополисњо, инкубаторњои технологї, бизнес-инкубаторњо, фондњои
венчурї, фондњои инноватсионї ва дигар ташкилотњо, ки мутобиќи
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ќонунгузории

Љумњурии

Тољикистон

њамчун

инфрасохтори

инноватсионї эътироф гардидаанд;
- фонди инноватсионї – шахси њуќуќие, ки фаъолияти он мусоидат
намудан ба рушди фаъолияти инноватсионї тавассути маблаѓгузории
лоињањои

инноватсионї

ва

инфрасохторї,

инчунин

дигар

хизматрасонињо дар соњаи инноватсия мебошад;
- фонди венчурї – шахси њуќуќие, ки фаъолияти он ба андўхтани
воситањои молиявї барои сармоягузории лоињањои инноватсионии
таваккали баланддошта ва технологияи аълосифати аз љињати иќтисодї
самаранок равона гардидааст.
Моддаи 2. Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи
фаъолияти инноватсионї
Ќонунгузории

Љумњурии

Тољикистон

дар

соњаи

фаъолияти

инноватсионї ба Конститутсионї (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон
асос ёфта, аз Ќонуни мазкур, дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки
Тољикистон онњоро эътироф намудааст, иборат мебошад.
БОБИ 2. СУБЪЕКТ, ОБЪЕКТ ВА НАМУДЊОИ ФАЪОЛИЯТИ
ИННОВАТСИОНЇ
Моддаи 3. Субъектњои фаъолияти инноватсионї
Ба субъектњои фаъолияти инноватсионї дохил мешаванд:
- шахсони воќеї ва њуќуќие, ки фаъолияти инноватсиониро амалї
менамоянд;
- соњибмулкони объектњои моликияти зењние, ки дар татбиќи
фаъолияти инноватсионї иштирок менамоянд;
- сармоягузороне, ки фаъолияти инноватсиониро сармоягузорї
менамоянд;
- ташкилотњои инфрасохтори инноватсионї;
- маќомоти давлатї, ки дар њамоњангсозї ва танзими фаъолияти
инноватсионї иштирок мекунанд.
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Моддаи 4. Объектњои фаъолияти инноватсионї
Ба объектњои фаъолияти инноватсионї дохил мешаванд:
- мањсулоти инноватсионї;
- дастовардњои фаъолияти зењнї, ки дорои иттилооти нав ва
самарабахши техникї мебошанд;
- объектњои њуќуќи истисноие, ки бо офаридани мањсулоти
инноватсионї алоќаманд мебошанд;
- лоињањои инноватсионї ва сармоягузорї, барномањо, кору
хизматрасонї, ки бо офаридан, истифода ва пањн намудани мањсулоти
инноватсионї алоќаманд мебошанд;
-

дороињои

молиявї

ва

коѓазњои

ќиматноки

ташкилотњои

инноватсионї.
Моддаи 5. Намудњои фаъолияти инноватсионї
Ба фаъолияти инноватсионї дохил мешаванд:
- љорї намудани ѓояњо ва дастовардњои нави илмї дар сохтори
идоракунии давлатї;
- иљро ва хизматрасонии корњои илмию тадќиќотї, лоињавї,
кашшофї, таљрибавию конструкторї ва технологї, ки барои ба даст
овардани

мањсулоти

нав

ё

такмилдодашуда,

усули

нав

ё

такмилдодашудаи кору хизматрасонињо, љараёни технологии нав ё
такмилдодашудае, ки дар гардиши иќтисодї татбиќ мегарданд, равона
шудаанд;
- ташкили бозори фурўши мањсулот (кору хизматрасонињо)-и
инноватсионї;
- азнављињозонии технологї ва омодасозии истењсолот;
- гузаронидани озмоишњо бо маќсади сертификатсиякунонї ва
стандартонии

љараёнњои

нави

технологї,

мањсулот

(кору

хизматрасонињо);
-

истењсоли

мањсулот

(кору

хизматрасонињо)-и

нав

ё

такмилдодашуда ва ё мавриди истифода ќарор додани технологияи нав
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ё такмилдодашуда дар марњилаи ибтидої то анљоми мўњлати меъёрии
талофияти лоињаи инноватсионї;
- ташкил ва рушди инфрасохтори инноватсионї;
- тарѓиби натиљањои фаъолияти инноватсионї ва пањн намудани
инноватсия;
- њифз кардан, вогузоштан ва ба даст овардани њуќуќ ба объектњои
моликияти зењнї (аз љумла ба дастовардњои илмї, илмии техникї ва
технологие, ки пурра ошкор нагардидаанд) бо маќсади азхудкунї ва
татбиrи онњо;
-

дигар

намудњои

фаъолият,

ки

ќонунгузории

Љумњурии

Тољикистон манъ накардааст.
Моддаи

6.

Муносибатњои

шартномавї

байни

субъектњои

фаъолияти инноватсионї
1. Фаъолияти инноватсионї бо маќсади азхудкунии истењсолї,
тањвили дастовардњо ва натиљањои фаъолияти илмї ва ё илмию техникї
дар асоси шартномањои зерин амалї карда мешавад:
- оид ба иљрои корњои лоињавї, кашшофї, техникї, илмию
тањќиќотї, таљрибавию конструкторї ва технологї, ки барои татбиќи
лоињаи инноватсионї зарур мебошанд;
- оид ба хизматрасонї барои амалї намудани фаъолияти
инноватсионї ва суѓуртаи таваккалњои инноватсионїњангоми татбиќи
лоињањо;
- бо сармоягузороне, ки тартиб ва шаклњои маблаѓгузории
лоињањои инноватсионї, њисоб ва ќабули натиљањои татбиќи лоињањоро
муайян мекунанд;
- дигар шартномањое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
пешбинї намудааст.
2. Иљрокунанда тибќи шартномаи инноватсионїўњдадор мешавад,
ки истифодаи мањсулот (кор ва хизматрасонињо)-и навро омода ва
таъмин намояд. Фармоишгар ўњдадор мешавад, ки ба иљрокунанда
њуљљатњо

ва

иттилооти

дахлдорро
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пешнињод

намуда,

натиљаи

фаъолияти инноватсиониро ќабул ва маблаѓи мањсулотро пардохт
кунад.
3. Бастани шартномањо, интихоби шарикон барои иштирок дар
фаъолияти инноватсионї, муайян намудани ўњдадорињо, шартњои
дигари муносибатњои тарафайн, ки хилофи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон

нестанд,

њуќуќи

истисноии

субъектњои

фаъолияти

инноватсионї мањсуб меёбад.
4. Натиљањои фаъолияти инноватсионї моликияти њиссавии
субъектњои фаъолияти инноватсионие мебошанд, ки дар татбиќи он
бевосита иштирок намудаанд, агар дар шартнома тартиби дигар
пешбинї нашуда бошад.
БОБИ 3. СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ ИННОВАТСИОНЇ
Моддаи 7. Асосњои сиёсати давлатии инноватсионї
1. Асосњои сиёсати давлатии инноватсиониро ташкил медињанд:
- стратегияи рушди инноватсионї;
- барномањои маќсадноки инноватсионї, ки мутобиќи стратегияи
рушди инноватсионї тањия шуда, аз вазифањо барои давраи муайян,
нишондодњои назоратшаванда, номгўи чорабинињои алоњида ва
чорањои дастгирии давлатие иборат мебошанд, ки аз љониби маќомоти
давлатї ба субъектњои фаъолияти инноватсионї пешнињод мегарданд;
- иттилоот оид ба натиљаи фаъолияти инноватсионї, ки барои њар
як барномаи алоњида асоси низоми мониторинги татбиќи сиёсати
инноватсионї ба њисоб меравад.
2. Сиёсати давлатии инноватсионї инњоро дар бар мегирад:
-

принсипњои

асосии

ташаккулёбии

стратегияи

рушди

инноватсионї;
-

усулњои

татбиќ,

механизм

ва

манбаъњои

стратегияи рушди инноватсионї;
- самтњои афзалиятноки фаъолияти инноватсионї;
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маблаѓгузории

- намудњои афзалиятноки мањсулоти инноватсионї.
Моддаи 8. Стратегияи рушди инноватсионї
1. Стратегияи рушди инноватсионии Љумњурии Тољикистон аз
љониби маќоми ваколатдор дар соњаи фаъолияти инноватсионї
(минбаъд - маќоми ваколатдор) дар асоси барномањои дарозмўњлати
рушди иxтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон тањия гардида, ба
Њукумати Љумњурии Тољикистон пешнињод карда мешавад.
2. Баъди анљоми мўњлати татбиќи стратегияи рушди инноватсионї
маќоми ваколатдор оид ба татбиќи он бо тартиби муќаррарнамудаи
ќонунгузории

Љумњурии

Тољикистон

ба

Њукумати

Љумњурии

Тољикистон њисоботи љамъбастї пешнињод менамояд.
Моддаи 9. Барномањои маќсадноки инноватсионї
1. Бо маќсади рушди фаъолияти инноватсионї дар асоси
стратегияи рушди инноватсионї барномањои маќсадноки инноватсионї
тањия карда мешаванд.
2. Тартиби баќайдгирии давлатї, ташкилу гузаронидани ташхис ва
озмуни лоињањои инноватсионї, ки бо маќсади ворид намудан ба
барномаи маќсадноки инноватсионї пешнињод мегарданд, аз тарафи
Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад.
БОБИ 4. МАЌСАД, ВАЗИФА ВА ПРИНСИПЊОИ СИЁСАТИ
ДАВЛАТИИ ИННОВАТСИОНЇ
Моддаи 10. Маќсад ва вазифањои сиёсати давлатии инноватсионї
1. Маќсади асосии сиёсати давлатии инноватсионї баланд
бардоштани самаранокии истењсолот ва таъмини раќобатпазирии
истењсолкунандагони ватанї дар асоси тањия ва пањн кардани
дастовардњои заминавиест, ки инноватсияро бењтар гардонида, рушди
устувори иxтимоию иrтисодї ва ноилшавї ба њадафњои миллии
стратегиро таъмин менамояд.
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2. Вазифањои асосии сиёсати давлатии инноватсионии Љумњурии
Тољикистон инњоянд:
- фароњам овардани шароити мусоиди иљтимоию иќтисодї,
ташкилї ва њуќуќї бо маќсади баланд бардоштани самаранокии
истењсолот, бо истифода аз иќтидорњои инноватсионї, технологияњои
аз љињати энергетикї каммасраф ва аз љињати экологї тозае, ки барои
истењсоли мањсулоти раќобатпазир мусоидат мекунанд;
- ташаккули заминаи меъёрии њуќуќї, ки рушди фаъолияти
инноватсионї

ва

њимояи

манфиатњои

субъектњои

фаъолияти

инноватсиониро таъмин менамояд;
- дастгирии давлатии субъектњои фаъолияти инноватсионї ва
ташаккули инфрасохтори инноватсионb;
- љалби субъектњои соњибкории хурд ва миёна ба фаъолияти
инноватсионї;
- таъмини њамкории илм ва истењсолот;
- мусоидат ба њамкорињои байналмилалї дар соњаи фаъолияти
инноватсионї, њифзи манфиатњои миллї ва моликияти зењнї;
-

љалби

сармояи

бонкњо,

дигар

сохторњои

молиявї

ва

маблаѓгузорињои шахсї барои таъсис ва дар амал љорї намудани
инноватсия;
- мусоидат ба ташаккули низоми тайёр кардани мутахассисон,
бозомўзї

ва

такмили

ихтисоси

онњо

дар

соњаи

фаъолияти

инноватсионї.
Моддаи 11. Принсипњои сиёсати давлатии инноватсионї
Сиёсати давлатии инноватсионї ба принсипњои зерин асос меёбад:
- таъсис, нигоњдорї, рушд ва истифодаи самараноки иќтидори
инноватсионї;
- эътирофи афзалиятнокии фаъолияти инноватсионї;

- танзими

давлатии фаъолияти инноватсионї дар њамбастагї бо фаъолияти
самараноки механизми раќобатпазир дар соњаи инноватсия;
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- шаффоф ва ошкор будани интихоби самтњои афзалиятноки
фаъолияти

инноватсионї,

механизмњои

ташаккул

ва

татбиќи

барномањо ва лоињањои инноватсионие, ки ба манфиати давлат амалї
карда мешаванд;
- њамгироии фаъолияти инноватсионї, сармоягузорї, илмї, илмию
техникї ва илмию таълимї;
-

мутамарказонии

захирањо

бо

маќсади

рушди

фаъолияти

инноватсионї;
- махфияти натиљањои инноватсионие, ки аз рўи моњияти худ сирри
давлатї мебошанд;
- њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии субъектњои фаъолияти
инноватсионї ва моликияти зењнї.
БОБИ 5. ТАНЗИМИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ
ИННОВАТСИОНЇ
Моддаи 12. Шаклњои танзими давлатии фаъолияти инноватсионї
1. Маќомоти давлатї шаклњои зерини танзими фаъолияти
инноватсиониро истифода менамоянд:
- муайян намудани афзалиятњои рушди инноватсия;
-

тањия, татбиќ ва маблаѓгузории барномањои маќсадноки

инноватсионї

ва

дигар

барномањо,

аз

љумла

дар

самти

њавасмандгардонии рушди фаъолият ва инфрасохтори инноватсионї;
- пешбинии маблаѓњои буљетї барои маблаѓгузории лоињањои
инноватсионї, корњои илмию тањќиќотї, таљрибавию конструкторї ва
технологї доир ба самарабахшии натиљањои фаъолияти инноватсионї,
љойгиронии фармоишњо ба тањвили мол, иљрои корњо, хизматрасонињо
барои эњтиёљоти давлатї ва мањаллї бо тартиби муќаррарнамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон;
- љойгир намудани фармоиши давлатї барои хариди мањсулоти дар
натиљаи

фаъолияти

инноватсионї
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истењсолшуда

дар

доираи

барномањое, ки мутобиќи сиёсати давлатии инноватсионї тасдиќ
шудаанд;
- таъсиси фондњои инноватсионї ва венчурї, сармоягузории таъсис
ва рушди дигар субъектњои фаъолияти инноватсионї, сањмгузорї, аз
љумла љалби сармояи хориљї бо маќсади таъсиси субъектњои фаъолияти
инноватсионї, ки барои рушди равандњои инноватсионї муњиманд;
- андешидани чорањои зарурї оид ба тарѓиби фаъолияти илмию
техникї дар воситањои ахбори омма ва баланд бардоштани сатњи љалби
сармоя ба фаъолияти инноватсионї.
2. Танзими давлатии фаъолияти инноватсионї аз љониби маќомоти
давлатї метавонад мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон бо
истифодаи дигар шаклњо амалї гардад.
Моддаи 13. Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї
1. Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї аз љониби
маќомоти давлатї дар шаклњои зерин амалї мегардад:
-

маблаѓгузории

корњои

илмию

тањќиќотї,

таљрибавию

конструкторї ва технологї барои ба вуљуд овардани мањсулоти нав ё
такмилдодашуда, технологияи нав ё такмилдодашуда, ки барои
истифодабарии амалї таъин шудаанд;
- ба субъектњои фаъолияти инноватсионї барои ихтиёрдорї ё
истифодабарї пешнињод намудани молу мулки давлатї, натиљањои
фаъолияти зењнї ва воситањои фардикунонидашудаи ба онњо баробар;
- муќаррар намудани имтиёзњо мутобиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон;
- мусоидат ба рушди корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњое,
ки ба фаъолияти инноватсионї машѓуланд;
-

дастгирии

истењсолию

технологии

субъектњои

фаъолияти

инноватсионї;
- расонидани хизматњои махсусгардонидашуда ва машваратї;
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- маблаѓгузории корњо оид ба тайёр намудан ва баланд
бардоштани дараљаи тахассусии мутахассисон дар соњаи фаъолияти
инноватсионї;
- фароњам овардани шароити зарурии ташкилї, њуќуќї ва
иќтисодї,

ки сармоягузориро барои татбиќи сиёсати

давлатии

инноватсионї таъмин менамояд;
- ташаккули инфрасохтори инноватсионии илм, истењсолот ва
хизматрасонї;
- иштирок дар ташкили истењсолоти раќобатпазир;

- таъмини

бозори кафолатноки фурўши мањсулоти инноватсионї дар асоси
фармоиши давлатї;
- пешбарии инноватсияњои ватанї ба бозори хориљї;
- дигар шаклњои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї, ки
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ накардааст.
2. Дастгирии давлатии фаъолияти инноватсионї дар мўњлати
талофияти лоињаи инноватсионї, вале на зиёда аз панљ соли баъди
татбиќи амалии он таъмин карда мешавад.
3. Дастгирии давлатии азхудкунї ва пањнкунии мањсулоти
инноватсионї дар давраи муќарраршуда пешнињод гардида, дар ин
мўњлат он мањсулоти инноватсионїњисобида мешавад.
Моддаи 14. Талаботи асосї ба лоињањои инноватсионие, ки барои
дастгирии давлатї пешнињод мешаванд
Лоињањои

инноватсионии

барои

дастгирии

давлатї

пешнињодшаванда бояд ба талаботи зерин љавобгў бошанд:
- дорои пешнињодњое бошанд, ки бо маќсади ягонаи таъсиси
инноватсияњо муттањид шудаанд;
- дорои асосноккунии техникї ва маќсаднокии иќтисодии татбиќи
лоињаи инноватсионї бошанд;
- дар њолатњое, ки дастгирии давлаї бо шарти баргардонидани
маблаѓ ба буљет амалї мешавад, тасдиќи баргардонидани маблаѓ
пешнињод карда шавад;
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- дорои њуљљатњое бошанд, ки мављудияти навоварї, мўњлати
муайяни ваќт, ки дар давоми он мањсулот инноватсионїњисобида
мешавад, инчунин њимояи њуќуќии лоињаи инноватсиониро таъмин
карда тавонанд;
- дорои наќша ва љадвали татбиќи лоињаи инноватсионї бошанд;
- дорои хулосаи ташхисии мусбии маќоми ваколатдор бошанд, ки
маводи пешнињодгардидаи лоињаи инноватсиониро њамаљониба арзёбї
намояд.
Моддаи 15. Тартиби пешнињод ва асосњо барои рад намудани
лоињањои инноватсионие, ки барои дастгирии давлатї пешнињод
шудаанд
1. Тартиби аз љониби субъектњои фаъолияти инноватсионї
пешнињод кардани лоињањои инноватсионї барои дастгирии давлатї аз
љониби маќоми ваколатдор муќаррар карда мешавад.
2.

Агар

лоињаи

ииноватсионии

ба

дастгирии

давлатї

пешнињодшуда ба талаботи Ќонуни мазкур љавобгў набошад, маќоми
ваколатдор дар мўњлати як моњ аз рўзи мурољиати субъекти фаъолияти
инноватсионї ба он раддияи далелнок мефиристад.
3. Асосњо барои рад намудани дастгирии давлатии фаъолияти
инноватсионї инњоянд:
- мувофиќат накардани лоињаи инноватсионии пешнињодгардида
ба талаботи моддаи 14 Ќонуни мазкур;
- ќарздор будани субъекти фаъолияти инноватсионї дар назди
ташкилотњои ќарзї ва буљет.
4. Аз рўи ќарори маќоми ваколатдор оид ба рад намудани
дастгирии давлатии лоињаи инноватсионї бо тартиби муќаррарнамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба суд шикоят кардан мумкин аст.
Моддаи 16. Манбаъњои маблаѓгузории фаъолияти инноватсионї
Фаъолияти инноватсионї аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї,
маблаѓњои корхонањо, муассисањо, дигар ташкилотњо, грантњо ва дигар
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манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ накардааст,
маблаѓгузорї карда мешавад.
Моддаи 17. Салоњияти Њукумати Љумњурии Тољикистон дар соњаи
фаъолияти инноватсионї
Њукумати

Љумњурии

Тољикистон

дар

соњаи

фаъолияти

инноватсионї салоњияти зеринро дорад:
- самтњои асосии сиёсати давлатии инноватсиониро муайян
менамояд;
- стратегияи рушди инноватсиониро тасдиќ менамояд;
- маќоми ваколатдорро дар соњаи фаъолияти инноватсионї муайян
менамояд;
- татбиќи барномањои маќсадноки инноватсиониро назорат
мекунад;
- барои ташкил ва рушди инфрасохтори инноватсионї чорањои
зарурї меандешад;
- чорањои дастгирии давлатии фаъолияти инноватсиониро муайян
менамояд;
- дигар салоњиятро дар соњаи фаъолияти инноватсионї бо тартиби
муќаррарнамудаи

ќонунгузории

Љумњурии

Тољикистон

амалї

менамояд.
Моддаи 18. Ваколатњои маќоми ваколатдор дар соњаи фаъолияти
инноватсионї
Маќоми

ваколатдор

дар

соњаи

фаъолияти

инноватсионї

ваколатњои зеринро дорад:
- стратегияи рушди инноватсионї ва барномањои маќсадноки
инноватсиониро тањия намуда, барои тасдиќ ба Њукумати Љумњурии
Тољикистон пешнињод мекунад;
- ташхис ва озмуни лоињањои инноватсиониро мегузаронад;
- мониторинги фаъолияти субъектњои фаъолияти инноватсиониро
тибќи самтњои маќсадноки фаъолияти онњо, ки стратегияи рушди
инноватсионї тасдиќ намудааст, амалї менамояд;
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- ба субъектњои фаъолияти инноватсионї барои ихтиёрдорї ё
истифодабарї молу мулки давлатї, дастовардњои фаъолияти зењнї ва
воситањои

фардикунонидашудаи

ба

онњо

баробарро

мутобиќи

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешнињод менамояд;
- ваколатњои дигарро дар соњаи фаъолияти инноватсионї бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї
менамояд.
Моддаи 19. Ваколатњои маќомоти иљроияи мањаллии Њокимияти
давлатї дар соњаи фаъолияти инноватсионї
Ба ваколатњои маќомоти иљроияи мањаллии Њокимияти давлатї
дар соњаи фаъолияти инноватсионї дохил мешаванд:
- дар асоси стратегияи рушди инноватсионї ва барномањои
маќсадноки инноватсионї тањия намудани барномањои маќсадноки
инноватсионии мањал ва пешнињод намудани онњо ба баррасии
Маљлиси вакилони халќи дахлдор;
- ба субъектњои фаъолияти инноватсионї дар мувофиќа бо маќоми
ваколатдор барои ихтиёрдорї ё истифодабарї пешнињод намудани
молу мулки давлатї, дастовардњои фаъолияти зењнї ва воситањои
фардикунонидашудаи

ба

онњо

баробар

мутобиќи

ќонунгузории

Љумњурии Тољикистон;
- амалї намудани ваколатњои дигар дар соњаи фаъолияти
инноватсионї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон.
БОБИ 6. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
Моддаи 20. Њамкории байналмилалии субъектњои фаъолияти
инноватсионї
Њамкории байналмилалии субъектњои фаъолияти инноватсионї
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии
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байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф намудааст, амалї
карда мешавад.
Моддаи 21. Љавобгарї барои риоя накардани Ќонуни мазкур
Шахсони воќеъї ва њуќуќї барои риоя накардани муќаррароти
Ќонуни мазкур мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
љавобгарї кашида мешаванд.
Моддаи 22. Тартиби мавриди амал ќарор додани Ќонуни мазкур
Ќонуни мазкур пас аз интишори расмї мавриди амал ќарор дода
шавад.
Президенти
Љумњурии Тољикистон

Эмомалї Рањмон

ш. Душанбе, 16 апрели соли 2012,
№822
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