
 

 

                                        

Барои расонацои хабарк 
 

Шацри Душанбе, 2 июни соли 2008 
 

Натоиҷи пажӯциши бозор оид ба шарбати зардолу, ки ахиран дар 

шацри Душанбе гузаронида шуд, цокк аз он буд, ки дизайн ва 

бастабандии шарбатцои истецсоли Тоҷикистон дар муқоиса бо таъм 

ва сифаташон бецбудии бештар талаб мекунанд.  
 

Ин маънои онро дорад, ки царчанд корхонацои Тоҷикистон мацсулоти 

хуштаъм ва баландсифат истецсол мекунанд, ки цатто аз мацсулоти бархе 

ширкатцои машцури руск бецтаранд, вале бастабандк ва дизайнашон 

таваҷҷӯци кам касеро ба онцо дар дӯконцо ҷалб мекунад. Натиҷацои ин 

пажӯциш нишон дод, ки дизайн, бастабандк ва сарпӯш то чк андоза 

метавонад дар тасмимгирии муштарижн барои хариди ин ж он мацсулот  

таъсир бирасонад.  
 

Тадқиқот дар мавриди он ки харидор чиро афзал мешуморад, ба ҷицатцои 

зоцириву дохилк ва органолептикк бунжд жфта буд. Яъне, аз ширкатдорони 

назарсанҷк пурсида шуд, ки ба фикри онцо намуди зоцирии мацсулот бояд 

чк гуна бошад, худи мацсулот бояд чк гуна бошад, таъмаш, бӯяш, рангаш ва 

ғайра. Барои ин тадқиқот мацсулоти ду ширкати қирғизк (“Домашний 

Погребок” ва “Дессерт”), як ширкатии руск (“Добрий”) ва укроинк 

(“Биола”) ва ду ширкати тоҷикк: («Элита Истаравшан» ва «Шарбатцо») 

интихоб шуда буданд. Пурсидашудагон баъд аз чашидани намунацо, ба 

шарбати ширкати тоҷикии «Шарбатцо» бацои баландтаринро сазовор 

донистанд, царчанд мацсулоти ин ширкат қабл аз таъмсанҷк ба хотири 

бастабандк ва дизайни на он қадар  ҷолиб дар охири фецраст меистод.  
 

Ҳамчунин, натиҷацои назарсанҷк маълум кард, ки маъруфтарин ширкати 

истецсолкунандаи шарбат дар шацри Душанбе «Добрий»-и руск мебошад. 

Бастабандии шарбати ин ширкат низ ҷолибтарин ва бецтарин дониста шуд. 

Вале таъми шарбати «Добрий» ба кам касоне хуш омад. 
 

Натиҷацои тадқиқоти доиршуда цокк аз он буд, ки барои харидор табик 

будани мацсулот (85%-и пурсидашудагон), мӯцлати истифодабарк (81%) ва 

нарх (75%) ацамияти зижд дорад, вале цаҷми бастабандк ва маъруфияти 

исми ширкат (бренд) барои харидор камтар муцим будаанд. (мувофиқан 

44% ва 46%-и пурсидашудагон). Тозатарин шарбат аз нигоци табик 

мацсулоти «Шарбатцо» ва «Дессерт» эътироф гардиданд. 
 

Аксари пурсидашудагон цамчунин гуфтанд, афзал мешуморанд, ки 

мацсулоти дар банкаи шишагк бо сарпӯши твистк (43,4%) ва бастабандии 

коғазк бо сарпӯши твистк (20,8 %)-ро бихаранд.  

 



Бо такя ба натиҷацои ин пажӯциш, ба масъулини корхонацо тавсия дода 

мешавад, ки ҷицати бештар қонеъ гардонидани харидорон бояд ба фикру 

андешаи онцо ба мацсулоташон ҷиддитар муносибат кунанд. Дар шароити 

иқтисоди бозорк, агар харидор ба андозаи кофк қонеъ нагардад, афзоиши 

фоидаи ширкат низ мушкил хоцад шуд. Ва аз ин рӯ, корхонацои 

тавлидкунандаи шарбати Тоҷикистонро зарур аст, ки ба завқ ва хостацои 

муштарижн бештар таваҷҷӯц намоянд. Онцо бояд сари тавлиди мацсулоти 

баландсифат ва камарзиш биандешанд.  

 

Барномаи Пешбурди Тиҷорат дар Тоҷикистон аз ҷониби Маркази 

байнулмилалии тиҷорат (МБТ) пижда шуда, аз ҷониби Ҳукумати Швейтсария 

маблағгузорк мешавад. Ин барнома боло бурдани сатци рақобатпазирии 

корхонацоро дар соцаи коркарди мацсулоти кишоварзк ва тақвияти созмонцои 

хадамотрасонро цадафи худ қарор додааст.  

 

Барои тамос: 
Абдулфаттоц Шафиев 

Мушовири миллк дар масоили тамос бо ҷомеа  

Лоицаи «Пешбурди тиҷорат дар Тоҷикистон» 

Маркази байнулмилалии тиҷорат 

http://www.intracen.org  

Телефон: + 992 918 85 45 43 

E-mail: abdulfattoh@inbox.ru 
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