
 

ППЕЕШШББУУРРДДИИ  ТТИИҶҶООРРААТТ  ДДААРР  ТТООҶҶИИККИИССТТООНН  
 

РОҲ БА БОЗОРИ РУСИЯ 

Роци мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон ба бозори Русия цамвортар хоцад буд, агар корхонацои Тоҷикистон барои 

вуруд ба ин бозор равиши стротежитареро пеш бигиранд, то дар он рақобатпазир боқк бимонанд.  

 

Дар чацорчӯби лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон», ки аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) амалк мешавад, 

ахиран пажӯциши бозори мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагии Русия анҷом пазируфт. Дар ин пажӯциш ба маълумоте, ки барои 

корхонацои содиротии Тоҷикистон бештар муфид аст, диққати махсус дода шудааст. Рупа Гангулк, мушовири МБТ оид  ба соцаи 

нассоҷк ва дӯзандагк, мегӯяд, цадафи асосии ин тадқиқот ироаи маълумоти муфид дар бораи талабот, имкониятцо ва мушкилоти ин 

бозори бузург ба корхонацои Тоҷикистон, цукумати Тоҷикистон ва цамаи ницоду созмонцои ин кишвар, ки ба соца рабт доранд, 

мебошад. Дар тадқиқот талош шудааст, то вазъи феълии бозори мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагии Русия, назари ширкатцои харидори 

яклухт, цамчунин, маълумот доир ба  он қисмати бозор, ки ширкатцои Тоҷикистон метавонанд вориди он гарданд, бажн шавад. 
 

Сарфи назар аз бӯцрони молии ду соли охир Русия барои савдои чакана дар саросари ҷацон цамоно бозори ҷолиб бо имконоти рушд 

барои оянда мацсуб мегардад. Гардиши мол дар бозори нассоҷк ва дӯзандагии Русия 37-40 миллиард доллари амрикок тахмин зада 

мешавад ва танцо цаҷми бозори мацсулоти дӯзандагк дар ин кишвар дар алоцидагк то 25 миллиард долларро ташкил медицад. Цаҷми 

савдои чаканаи мацсулоти нассоҷк то 12 миллиард доллар афзоиш жфтааст. Бештар аз 30 дарсади фурӯши чакана дар Русия ба вилояти 

федеролии марказк (Маскав) ва 7 дарсадаш ба шацри Санкт-Петербург рост меояд. Бино бар маълумоти дастрасшуда аз сарчашмацои 

иловагк, қисми асосии бозори мацсулоти дӯзандагк (60 % дар соли 2008) аз мацсулоти занона иборат аст ва боқимондаи бозор мижни 

мацсулоти мардона (25%) ва кӯдакон (15%) тақсим шудааст. 

 

Дар Федератсияи Русия барои молцое, ки берун аз мацдудаи Иттицоди давлатцои муштаракулманофеъ (ИДМ) оварда мешаванд, 

таърифацои баланд ҷорк шудааст. Цамчунин, раванди нисбатан бюрократии коргузорк дар гумрук ба чашм мерасад. Дар чунин сурат, 

корхонацои нассоҷк ва дӯзандагии Тоҷикистон афзалияти бештар доранд, чун дар чацорчӯби созишномацои байнидавлатии ИДМ, дар 

Русия онцо танцо барои арзиши афзуда (НДС) андоз месупоранду халос, ки он барои аксари кулли мацсулоти нассоҷк ва дӯзандагк 18% 

муайян шудааст. 
 

Сацми Чин дар бозори нассоҷк ва дӯзандагии Русия аз цар кишвари дигар бештар аст ва аз рӯи омори расмк қариб 38%-и мацсулоте, ки 

аз гумрук расман мегузаранд, ба Чин тааллуқ доштаанд. Пас аз Чин дар ин фецраст Туркия ва чанд кишвари Иттицоди Аврупо ҷойгир 

шудаанд, ки цаҷми содироти ин кишварцо ба Русия бештар аз кишварцои пасошӯравк мебошад. Қирғизистон дар содироти куртацо ва 

пероцанцои кӯтоци занона (блузка) ба Русия ҷойи дуввумро мегирад. Дар маҷмӯъ, сарфи назар аз бартариятцои гумрукк ҷумцурицои 

Осижи Марказк дар рақобат бо содиркунандацои дигар дар бозори Русия дар цоли цозир мушкилк мекашанд. Яке аз сабабцои чунин 

вазъ нобоварк нисбат ба сифат, тарц (дизайн) ва дар маҷмӯъ имкони рақобатпазирии мацсулот аз ИДМ дар бозорцои Русия мебошад. 
 

Ба ширкатцои нассоҷк ва дӯзандагии Осижи Марказк, аз ҷумла Тоҷикистон, ки барои мацсулоташон дар бозорцои Русия фармоиш 

меҷӯянд, як қатор тавсияцо дода мешавад, аз ҷумла: - иштирок дар намоишгоццои тиҷоратк, махсусан дар он намоишгоццое, ки дар 

Осиж баргузор мешаванд, чун маъмулан харидорони руск мацз дар цамин гуна намоишгоццо цамкор меҷӯянд; иштирок дар 

намоишгоццо дар Русия барои омӯзиши бештари бозор; тацияи стротежии рӯшани бозоржбк (маркетингк) бо цадафи итминон додан 

ба муштарижни русиягк дар мавриди сифат ва хидматгузорк. Аз ҷумла, метавон нишон дод, ки корхона барои назорат аз болои сифат 

ва харидории таҷцизоти нав сармоягузорк мекунад ва ин масоилро ҷиддк мегирад; иттицод бо корхонацои дигари ҷумцурк бо цадафи 

тарғиботи бештари брэнди мацсулоти ин кишвар ва ж минтақа; ва цамчунин ба роц мондани цамкорицои дуруст дар Русия, то 

мушкилицои вижаи бозори содирот, ки аз имкони истецсолкунанда берун аст, саривақт цал шаванд. 
 

Илова бар маълумот оид ба сохтор ва вижагицои бозори Русия, таърифацо, роццои интиқол, талабот ба бастабандк, нишонзанк 

(маркировка), интиқол ва ғайра, дар тадқиқоти мазкур цамчунин дар бораи намоишгоццои муцим, ширкатцои тиҷоратие, ки 

метавонанд цамкори эцтимолк бошанд ва тавсияцо оид ба роццои вуруд ба бозори Русия ва таъмини рақобатпазирк маълумот дода 

шудааст. Ба цайси манбаъ аз маълумотцои расмк, аз ҷумла хадамоти гумрук ва Хадамоти федеролии омори Русия, сӯцбат бо ширкатцои 

фаъоли ин бозор ва цамчунин маълумоти дастрасшуда аз сарчашмацои иловагк, монанди маҷаллацо ва веб-сайтцои марбут ба соца 

истифода шудааст.  
 

Нусхаи электроннии пажӯциши мазкурро бо забонцои англиск ва руск метавонед бо имейл ва ж телефон дархост бинамоед.  

Барномаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» аз ҷониби Маркази байнулмилалии тиҷорат (МБТ) дар цамкорк бо ницодцои 

давлатк ва бо жрии молии Идораи давлатии Швейтсария (СЕКО) дар умури иқтисод пижда мешавад. Ҳадафи умумии тарци 

мазкур дастгирк намудани рушди устувор ва гуногунсози (диверсификатсия)-и содироти корхонацои Тоҷикистон тавассути 

боло бурдани рақобатпазирии мацсулоти саноати нассоҷк ва дӯзандагк дар кишвар ва бецтар кардани зерсохтори идораи 

сифат мебошад.  
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Абдулфаттоц Шафиев, 
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