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САРСУХАН 

Супоришњо ва машќњо аз фанни «Макроиќтисод» њамчун маводи таълимї-

тренингї барои донишљўѐни Донишгоњи технологии Тољикистон  (барои 

ихтисосњои 1-25 01 04 10, 1-25 01 07 07, 1-25 01 03 01, 1-40 01 02 02), ки бо системаи 

кредитї  тањсил менамоянд, тањия гардидааст. 

 Масъалањои мазкур барои иљроиши маљмўи корњои хонагї,  гузаронидани 

имтињоноти фосилавї (мобайнї) ва нињої (финалї), ки дар системаи кредитї 

пешбини шудаанд, пешнињод карда мешаванд. Онњоро инчунин омўзгорон барои 

муайян намудани савияи  дониши донишљўѐн  дар дарсњои амалї истифода 

намуда метавонанд. 

 Дар низоми кредитии таълим омўзиши мустаќилонаи  фанни мазкур  аз 

тарафи донишљўѐн барои сайќали мањорат ва дарсазхудкунї  наќши муњим 

мебозад. Аз ин лињоз, супоришњо  барои назорати аз худкунии  донишњои 

назарияивї  ва амалї аз фаннї макроиќтисод ба донишљўѐн кўмак мерасонад. 

 Супоришњо ва машќњо мувофиќи барномаи  (силлабус) - и дар Шўрои илмї-

методии ДТТ тасдиќ шудаи макроиќтисод тањия гардидааст. Супоришњо 

мавзўњои асосии  омўхташавандаи макроиќтисодро дар бар мегирад. Ба њар як  

 донишљў варианти супориш  мувофиќи №-и тартибии журнали академї интихоб 

мегардад. (Масалан, донишљў Рањимов М.С. дар сатри 17-ум ќарор дорад, пас ў 

танњо додашудањои №-и тартибии 17-ро барои иљрои маљмўи корњои хонагї   

истифода менамояд.) Барои њалли  мисолњо низ  намунаи пурраи роњи њал оварда 

шудааст. 

 Супоришњо чунон тартиб дода шудаанд, ки барои њалли дурусти он 

донишљўѐн бояд дар бораи мафумњои  асосии макроиќтисод пурра маълумот 

дошта, инчунин усулњои  њисобкунию  риѐзиро  истифода бурда тавонанд. Аз ин 

рў, дар охири дастур мафњумњои асосї ва формулањо, њамчун роњнамо барои 

донишљў оварда шудааст.  

 Муаллиф фикру мулоњизањои  хонандагони мўњтарамро  оиди ислоњи  

камбудињо ва рушди минбаъдаи дастур  бо камоли минатдорї ќабул менамояд. 
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       Ҳатто агар тамоми иқтисодчиѐнро бо як занҷир банданд ҳам, онҳо ҳаргиз ба 
анедешаи ягона намеоянд.                              (Бернард Шоу) 

Макроиқтисод - як қисми назарияи 
иқтисодӣ мебошад, ки шароит, омилҳо ва 
натиҷаҳои тараққиѐти иқтисоди миллиро 
меомӯзад. 

       “Макроиқтисод” яке аз фанҳои  
асосие, ки хусусияти тайѐр намудани 
мутахассисонро аз рўи ихтисосњои   1-40 01 
02 «Низоми технологияи иттилоотӣ (аз 
рӯи самтҳо), 1-25 01 03-«Иқтисодиѐти 
ҷаҳонӣ», 1-26 02 03–«Маркетинг», 1-25-01-
04 – «Молия ва қарз», 1-25 01 07-
«Иқтисодиѐт ва идора дар корхона», 1-26 02 02 -  
«Менеҷмент», дорост.  

Маќсади таълими фанни мазкур хислати назариявӣ-амалї 
дошта, донишљўѐнро аз нуқтаи назариявӣ ва амалї асосан 
ба омӯхтани тахассусҳои иқтисодӣ омода месозад.  
       Макроиқтисод ҳодисаҳои умумиеро тадқиқ мекунад, 
ки рафтори иқтисоди миллиро инъикос менамоянд. 

       Вазифаҳои асосии фан: дар 
мутахассисони ояндаи соҳаи 
иқтисодиѐт ташаккули 
донишҳои чуқур оид ба: 
шуғли аҳолӣ, беқурбшавии пул, рушди иқтисодӣ, 
истеъмолот,   маблағгузорӣ, талаботи умумӣ, дахолати 
давлат ба иқтисод, пешниҳоди умумӣ ва ғайра мебошад.     

Омӯзиши фанни “Макроиқтисод” донишҷӯро соҳиби 
дониш ва малакаҳои зерин мегарданд; 

 - таснифи нишондиҳандаҳои асосии макроиқтисодӣ ва 
роҳҳои ҳисоб намдани онҳо; 
- мафҳум, шаклҳо ва нишондиҳандаҳои рушди иқтисодӣ; 
- истифодаи формулаҳо, тамсилаҳо, усулҳои риѐзи барои ҳалли масъалаҳои 
макроиқтисодӣ; 
- баҳо додан ба рушди миқдорию сифатии тараққиѐти иқтисодӣ; 
- таҳлил намудани дараҷаи бекорӣ, шуғл ва суръати таваррум дар кишвар ва 
ғайраҳо. 
      Вобастагии   фанни   «Макроиќтисод» бо дигар фанњои   таълимї:  Дар    
раванди   тайѐр  намудани   мутахассисони соњаи иќтисод фанни  
«Макроиќтисод» мавќеи муњимро ишѓол менамояд. Он бо дигар фанњои   
тахассусии «Математикаи олї», «Назарияи иқтисодӣ», «Микроиқтисод», 
«Таърихи иқтисод», «Таърихи афкори иқтисод», «Омор», «Менељмент», 
«Маркетинг», «Бањисобгирии бухгалтерї», «Молия ва ќарз» ва њоказо  
алоќамандии   зич  дорад. 
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3. ТАЛАБОТИ УМУМЇ ОИДИ ИЉРОИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНА ДАР 
МАРЊИЛАЊОИ САНЉИШЊОИ ФОСИЛАВЇ. 

 
 Иљрои корњои мустаќилона дар ду давраи санљиш бояд оварда шавад.  

СФ - 1 СФ - 2 

Њафтањои 1 - 8 Њафтањои 10-17 

Супорињои инфиродии 
№1 ,2 ,3,4,5 

Супорињои инфиродии 
№  6,7,8,9,10 

Њангоми иљро гардидани супоришњои 
фардї дар мўњлатњои тасдиќгардида 
донишљў бо 30 хол сарфароз 
гардонида мешавад. 

Њангоми иљро гардидани супоришњои 
фардї дар мўњлатњои тасдиќгардида 
донишљў бо 30 хол сарфароз гардонида 
мешавад. 

 
НИЗОМИ БАЊОДИЊИИ САТЊИ АЗХУДКУНИИ ФАН  

 
 

Низоми баҳодиҳии сатҳи азхудкунии фан аз ҷониби донишҷўѐни 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

(соли таҳсили 2017-2018) 

Ифода
и 

шартӣ 

Шакли 
санҷишҳои 
марҳилавӣ 

Ҳафтаи 
санҷишҳои 
маҳилавӣ 

Миқдори холҳо 
Ҷамъбасти 

холҳои 
СМ ва 

имтиҳони 
финалӣ, % 

Даво
мот 

Иҷрои корҳои 
семестрӣ дар 

мӯҳлати 
муқаррарнамуд

аи омӯзгор 

Натиҷ
аи 

санҷи
ш 

P1 СМ1 
Ҳафтаи 9-уми 
оғози таҳсил 

0 - 20 0 - 30 0 - 50 0 – 100 

P2 СМ2 Ҳафтаи 18-ум 0 - 20 0 - 30 0 - 50 0 – 100 

Uэ 
Имтиҳони 
ҷамъбастӣ 

Ҳафтаҳои 
19, 20, 21 

  - 100 

Ou Ҳамагӣ           [
     
 

]          
 100 

Ифодаи 

рақамии холҳо 

Ифодаи 

ҳарфии 

холҳо 

Ифодаи холҳо 
бо фоиз 

Ифодаи анъанавии баҳо 

Бо рақам Бо ҳарф 

4,00 10 A 95-100 
5 Аъло 

3,67 9 A- 90-94 

3,33 8 B+ 85-89 

4 Хуб 3,00 7 B 80-84 

2,67 6 B- 75-79 

2,33 5 C+ 70-74 

3 Қаноатбахш 

2,00 4 C 65-69 

1,67 3 C- 60-64 

1,33 2 D+ 55-59 

1,00 1 D 50-54 

0,00 0 F 0-49 2 Ғайриқаноатбахш 
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4.  ВАРИАНТЊОИ ИМКОНПАЗИРИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНА ДАР 
САНЉИШИ ФОСИЛАВИИ ЯКУМ (СФ №1) 

4.1. Супоришњо барои иљрои маљмўи корњои хонагї (МКХ) дар СФ№1: 
 Варианти   донишљў мувофиќи №-и тартибии журнали академї интихоб мегардад. (Масалан, 
донишљў Рањимов М.С. дар сатри 17-ум ќарор дорад, пас ў танњо додашудањои №-и тартибии 17-
ро истифода менамояд.)                           Љадвали 1 
№ 
т\р 

Масъалаи 1 Масъалаи 2 Масъа-
лаи 3 

Масъалаи 4 

млн. сомонї 

Н
а
р
х

и
 г

а
м

б
у
р
ге

р
  
  
 

с.
 2

0
1
0
  

(с
о
м

о
н

ї
) 

 Н
а
р
х

и
 г

а
м

б
у
р
ге

р
  
  

с.
 2

0
1
2
  
(с

о
м

о
н

ї
) 

 Н
а
р
х

и
 П

еп
си

-к
о
л

а
 

с.
 2

0
1
0
  
(с

о
м

о
н

ї
) 

 Н
а
р
х

и
 П

еп
си

-к
о
л

а
 

с.
 2

0
1
2
  
(с

о
м

о
н

ї
) 

 М
а
б
л

а
ѓг

у
зо

р
ї

(I
) 

м
л

н
. 

со
м

о
н

ї
 

Д
а
р
о
м

а
д

и
 ш

а
х

си
и

 

си
х

т
и

ѐр
ї

 (
Y

d
1
) 

(с
о
м

о
н

ї
) 

Д
а
р
о
м

а
д

и
 ш

а
х

си
и

 

и
х

т
и

ѐр
ї

 (
Y

d
2
) 

(с
о
м

о
н

ї
) 

Х
а
р
о

ҷ
о
т
ҳ
о
и

 

и
ст

еъ
м

о
л

и
и

 

ш
а
х

сӣ
 (

C
)
 

И
ст

ењ
л

о
к

 

(А
м

о
р
т
и

за
т
си

я
) 

А
н

д
о
з 

а
з 

д
а
р
о
м

а
д

 

1.  60,2 3,2 2,0 1,6 5,0 4,0 9,0 22 800 1200 

2.  60,5 5,2 2,3 1,5 3,8 1,2 2,6 24 840 1250 

3.  60,6 5,4 1,6 2,3 4,0 1,3 4,0 26 900 700 

4.  61,2 6,3 3,4 2,5 5,0 1,5 3,6 30 500 800 

5.  61,5 4,2 2,6 2,2 4,8 1,8 4,0 32 600 1250 

6.  61,6 3,9 2,8 2,7 6,0 2,0 2,7 36 700 1340 

7.  63,6 3,7 2,1 3,2 6,6 2,5 4,7 42 750 960 

8.  63,0 6,5 3,0 3,4 4,1 2,6 5,3 44 800 1800 

9.  64,5 6,2 3,3 3,6 6,1 2,8 3,8 48 860 1520 

10.  66,2 6,4 3,6 3,8 9,0 2,4 4,0 46 920 1700 

11.  68,0 6,8 4,3 1,9 2,5 3,0 5,4 40 1000 1440 

12.  62,1 6,5 4,1 1,8 2,8 3,2 3,0 60 1100 1550 

13.  63,3 5,3 4,4 1,5 3,2 3,4 4,2 58 1600 1900 

14.  64,0 5,7 5,2 2,1 4,7 3,5 3,7 56 1400 1850 

15.  66,6 5,1 6,1 2,3 3,6 3,6 4,8 54 1600 2100 

16.  69,5 5,3 1,6 2,1 3,5 3,8 9,0 52 1700 1900 

17.  70,1 7,2 1,5 2,5 9,0 4,5 6,2 78 1850 2500 

18.  72,3 7,3 2,3 2,1 2,0 4,7 7,0 48 2100 1800 

19.  78,1 8,1 2,5 3,0 2,0 4,8 8,4 44 950 1350 

20.  76,3 6,0 2,2 2,8 5,4 4,4 9,6 42 800 1100 

21.  72,5 6,7 2,7 3,0 4,8 5,2 7,5 38 650 500 

22.  67,9 5,9 3,2 3,3 5,0 5,4 8,3 36 300 540 

23.  77,3 8,3 3,4 4,0 7,2 5,6 4,5 32 460 1000 

24.  76,1 6,4 3,6 4,5 5,6 5,8 9,2 28 720 940 

25.  77,7 5,1 3,8 6,0 10 5,0 7,5 20 860 1200 

26.  81,0 3,3 1,9 6,5 8,4 6,5 11,0 22 640 1140 

27.  82,5 2,2 1,8 8,0 12 6,3 8,4 24 680 1080 

28.  89,3 3,6 1,5 8,4 13 6,2 9,4 70 940 1300 

29.  64,2 4,7 2,1 7,5 9,6 6,8 7,5 72 530 800 

30.  90,2 6,5 2,3 9,0 17 6,1 6,8 74 570 700 

31.  91,2 8,3 2,1 9,5 15 5,4 9,0 60 620 800 

32.  83,2 4,1 2,5 10 21 4,6 8,2 66 1660 2200 

33.  73,4 2,3 2,1 8,6 6,5 7,2 10,5 64 1820 1600 

34.  62,5 3,1 3,0 6,0 9,4 7,5 11,0 62 1460 2000 

35.  88,8 1,6 2,8 9,2 16 6,4 10,2 52 1300 1600 
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Масъалаи 1 
Чунин маълумотҳо оиди иқтисодиѐт маълуманд (млн. сомонӣ): 

№ 
т/р 

Маълумотњо Сумма  
(млн. 
сомонї) 
 

1.  Пардохтњои трансфертї 4,0 

2.  Маблаѓгузорињои умумї (Ig) 16,2 

3.  Андозњои ѓайри мустақим барои бизнес 7,0 

4.  Андозҳои шахсӣ аз даромад [д.д.аст]* 

5.  Содироти соф (Xn) 1,1 

6.  Фоидаи тақсимнашудаи корпоратсияҳо 2,8 

7.  Истењлок (Амортизатсия) [д.д.аст] 

8.  Хароҷотҳои истеъмолии шахсӣ (C) [д.д.аст] 

9.  Андоз аз фоидаи корпоратсияҳо 1,4 

10.  Пардохтҳо барои суғуртаи ичтимоӣ 0,2 

11.  Харидҳои давлатии мол ва хизматҳо (G) 8,5 

Эзоњ: [д.д.аст]*-ин аломат истифодаи додашудањоро аз рўи љадвали 1 вариантњои 
имконпазир барои њар як донишљў мувофиќи раќами тартиби нишон медињад. 
 

Нишондињандаи ММД, МХД, ДМ ва даромади дарихтиѐрбуда ѐ даромади 

шахсии ихтиѐрӣ (ДШИ)-ро њисоб кунед. 

б) Ҳаҷми пасандозҳои шахсӣ чӣ қадаранд? 

в) Захираи капитал дар иқтисодиѐт ба кадом бузургӣ афзоиш ѐфтааст? 

 
Масъалаи 2 

Фарз мекунем, ки дар иқтисодиѐт дар соли 2015 ва 2017 танҳо ду намуди 

маҳсулот “Гамбургер” ва “Пепси - Кола” истеҳсол шуда, миқдор ва нархҳои онҳо 

мутаносибан дар љадвал оварда шудааст: 

 

Мол 
 

           Соли 2015           Соли 2017 

Гамбургер 
 

P = [д.д.аст] P = [д.д.аст] 
            Q = 4           Q = 5 

Пепси – Кола 
 

P = [д.д.аст] P = [д.д.аст] 
            Q = 3           Q = 4 

Онгоҳ ѐфта шавад : 
а) ММД – и воқеї (аслї)  соли 2017 , ки соли 2015 базисї мебошад;  
б) ММД – и ибтидої(номиналӣ)  соли 2015 ва 2017; 
в) Дефлятори ММД-и соли 2017 
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Масъалаи 3 
 

Иқтисодиѐт бо чунин маълумотҳо тавсиф карда мешавад: 
Y=C+I 

C=100+0,8Y 

I=[д.д.аст] 

Ёфта шавад: 

а) сатҳи мувозинатии даромад; 

б) сатҳи мувозинатии пасандозҳо ва истеъмолот; 

в) агар сатҳи барориш ба 800 баробар шавад, афзоиши 

пешбининашудаи захираҳои маҳсулот чи гуна мешавад? 

г) агар инвеститсияҳои автономӣ то 100 зиѐд шаванд, ҳаҷми 

барориши мувозинатӣ чи тавр тағйир меѐбад? Бузургии 

мултипликатори хароҷотҳои автономї чи гуна аст?  

Масъалаи 4. 
Истеъмолот баробар аст ба C=40+0,8 Yd (Yd1=[д.д.аст]) 

Бузургиҳои зерин ѐфта шавад: 

а) истеъмолот ва пасандоз. 

б) майли миѐна ба истеъмолот ва пасандоз 

в) майли интиҳоӣ ба истеъмолот ва пасандоз (Yd2=[д.д.аст]) 

г) бузургии мултипликатори хароҷотҳои автономӣ 
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4.2.  Супоришњо барои иљрои маљмўи корњои хонагї (МКХ) дар СФ№2. 
Масъалаи 5. 

Иқтисодиѐти кишвар тавасути нишондиҳандаҳои зерини макроиқтисодї дода шудааст. 

Нишондиҳандаҳое, ки  дар љадвал бо аломати (?) нишон дода шудааст,ҳисоб намоед. 

Нишондињандаҳо, млн. доллар. шакли кўтоњ ВАРИАНТ 

  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Харољоти истеъмолї ХИ (С) 532 ? 255 327 ? 

Харољот барои ниѐзи аввалиндараља ХБНА  85    

Харољоти молхои дарозмуддат ХМД  42    

Харољот барои хизматњо ХБХ  41    

Маблаѓгузорињои соф МС (In) 85 47 45 ? ? 

Арзиши истеъмолшудаи сармоя АИС 73 19 ? 31 94 

Истењлоки дастгоњњо ИсД   24   

Истењлоки биноњо ИсБ   12   

Маблаѓгузорињои умумї МУ (Ig) ? ? ? ? 107 

Маблаѓгузорї ба сармояи љисмонї МБСЧ    40  

Маблаѓгузорї ба сохтмон МБС    23  

Таѓирѐбии захирањои молї-ашѐї ТЗМА    -7  

Харољоти давлатї ХД (G) 124 32 ? 72 79 

Содирот  Ст (Ex) 26 46 13 59 ? 

Воридот  Вт (Im) 43 25 4 27 25 

Содирот соф СС (Xn) ? ? ? ? ? 

Даромади омилњои миллї дар хориљ ДОМ 31 9  8  

Даромади хориљиѐн дар кишвар ДОХ 23 12  21  

Даромади софи омилњо аз хориљ ДСО ? ? -6 ? 12 

Музди мехнат ММ 357 126 ? 290 424 

Иљорапулї  Ир 29 ? 16 12 13 

Пардохти иљорапулї ба таври шартї ПИр    6  

Пардохти фоизи фирмањои хусусї П% 51 8 15 18 21 

Даромад аз моликият ДАМ 84 23 42 32 ? 

Фоидаи ширкат (корхона) ФК 157 ? 61 ? 59 

Андоз аз фоидаи корхона ААФК ? 12 23 9 13 

Дивидент  Дн 63 45 17 38 35 

Фоидаи таќсимнашудаи корхона ФТК 27 11 21 15 ? 

Андозњои ѓайримустаќим АЃМ 47 15 32 ? 29 

Андоз аз даромад ААД 25 21 30 ? 27 

Пардохтњои суѓуртави иљтимої ПСИ 35 ? 20 19 31 

Пардохтњои трансфертї ПТр 52 17 11 11 22 

Кўмакпулињо барои бекорон КпББ  7 4   

Нафаќа  Нф    3  

Даромад аз фуруши сањмия (аксия) ДАФС  10   7 

Фоизи облигатсияи давлатї  %ОД 9 14 7 10 15 

Пасандози хусусї ПсХ (S) ? ? 27 25 47 

Баќия (њолат)-и буљети давлат ХБ (Tn-G) ? 15 ? ? ? 

Маљмўи мањсулоти дохилї ММД(GDP) ? ? ? ? ? 

Маљмўи мањсулоти миллї МММ(GNP) ? ? ? ? ? 

Мањсулоти холиси дохилї МХД ? ? ? ? ? 

Мањсулоти холиси миллї МХМ ? ? ? ? ? 

Даромади миллї ДМ ? ? ? ? 562 

Даромади шахсї  ДШ ? ? ? ? ? 

Даромади шахсии  ихтиѐрї ДШИ ? ? ? ? ? 
Эзоњ: Тарзи њали варианти  5.1 дар намунаи њалли вариантњои кори мустаќилона пурра оварда шудааст. 
Вариантњои 5.2, 5.3, 5.4 ва 5.5 аз тарафи њамаи донишљўѐн њал  карда мешавад. 
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Варианти   донишљў мувофиќи №-и тартибии журнали академї интихоб мегардад. 
(Масалан, донишљў Рањимов М.С. дар сатри 17-ум ќарор дорад, пас ў танњо додашудањои №-и 
тартибии 17-ро истифода менамояд.)               

Љадвали 3 

№ 
т\
р 

Масъалаи 6 Масъалаи 7 Масъалаи 8, 9 Масъалаи 10 
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ќ
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о
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 М1 М2 Р1 Р2 L  U  D rr rrи Tx G 

1.  110 130 10 12 110 32 4,2 110 400 12 3 75 25 

2.  115 135 12 15 112 34 4,5 115 410 13 5 77 27 

3.  120 150 14 18 113 35 3,6 118 412 14 4 78 28 

4.  123 145 15 19 115 36 3,4 123 415 15 4 75 30 

5.  160 175 16 20 117 38 5,5 124 420 16 5 40 32 

6.  170 182 18 21 116 40 5,6 126 422 18 3 40 33 

7.  180 210 20 23 118 41 5,7 130 415 19 5 38 34 

8.  190 245 22 25 120 43 5,9 140 430 21 5 47 36 

9.  200 220 23 27 122 45 6,1 155 435 22 4 50 38 

10.  210 205 24 28 124 47 6,5 160 500 23 7 59 39 

11.  215 220 25 30 125 49 6,4 170 520 24 5 51 37 

12.  220 245 26 31 127 51 6,7 220 960 21 6 47 40 

13.  225 246 27 32 129 53 7,1 180 530 25 7 55 39 

14.  230 265 28 33 128 55 7,6 185 531 26 4 57 46 

15.  235 263 29 35 130 56 7,9 190 534 27 3 53 48 

16.  240 250 30 37 132 57 8,6 200 700 20 5 60 50 

17.  250 275 31 36 135 58 8,4 210 720 19 4 62 51 

18.  260 283 32 38 138 60 9,1 205 750 18 2 64 51 

19.  280 260 33 39 142 59 9,5 215 732 16 3 62 53 

20.  300 340 34 40 145 57 9,7 204 745 16 5 63 54 

21.  320 300 35 42 148 52 10 206 782 15 6 68 55 

22.  350 375 36 43 150 53 11 215 810 14 7 69 45 

23.  360 395 37 45 153 50 13 220 800 14 8 57 47 

24.  380 410 38 35 157 46 4,9 230 815 13 5 60 49 

25.  400 425 39 42 159 42 6,4 235 835 12 4 57 46 

26.  410 436 40 35 162 41 8,9 240 900 11 9 55 43 

27.  420 455 41 36 164 40 7,5 280 915 10 6 60 38 

28.  430 466 42 47 168 38 7,6 310 910 8 7 44 35 

29.  450 465 43 46 172 34 14 260 936 11 5 52 46 

30.  455 500 44 50 185 25 13 330 970 12 6 58 44 

31.  460 485 45 48 190 20 11 350 965 20 4 50 42 

32.  470 510 46 51 192 36 12 370 985 19 7 56 40 

33.  485 525 47 52 196 42 10 390 999 36 2 62 50 

Эзоњ: [д.д.аст]*-ин аломат истифодаи додашудањоро аз рўи љадвали 3 вариантњои 
имконпазир барои њар як донишљў мувофиќи раќами тартиби нишон медињад. 
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Масъалаи 6. 
Дар аввал иқтисодиѐт бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда мешуд: 

миқдори пули дар муомилот буда (М) – [д.д.аст] млн. сомонӣ; сатҳи нархҳо (Р) – 

[д.д.аст] сомонӣ барои воҳиди маҳсулот; суръати гардиши пул (V)– 0,6. Дар охири 
сол нишондиҳандаҳои номбар шуда тағйир ѐфтанд: М –[д.д.аст] млн. сомонӣ; Р – 

[д.д.аст] сомонӣ; V – 0,8.Тағйирѐбии динамикаи иқтисодиро (пастравӣ ва ѐ 
болоравиро) бо ифодаи фоиз муайян намоед. 

 
Масъалаи 7. 

Шумораи аҳолӣ [д.д.аст] млн. нафар, 24 млн. наврасони то 15 сола, ва 
одамони дар муддати дароз дар изолятсия буда (дар беморхонаҳои психиатрӣ, 

маҳбасҳо ва ғайраҳо); [д.д.аст] млн. нафар аз шумораи қувваи корӣ берун 
шудаанд; [д.д.аст] млн. нафар – бекорон; 1 млн. нафар коргарони бо рӯзи кории 
нопурра таъмин буда ва бо ҷустуҷӯи ҷои кори машғул буда. Ин маълумотҳои 
омориро истифодабурда чунин нишондиҳандаҳоро ҳисоб кунед: 

а) ҳаҷми (шумораи) қувваи корӣ; 
б) сатҳи бекорӣ; 

Масъалаи 8. 
Захираҳои умумии бонки таҷоратӣ [д.д.аст] млн. сомониро ташкил мекунад. 

Депозитҳо ба [д.д.аст] млн. сомонӣ баробаранд. Меъѐри захираи ҳатмии 
депозитҳо [д.д.аст] % - ро ташкил мекунад. Пешниҳоди пул чи тавр метавонад 
тағйир ѐбад, агар бонк ҳамаи захираҳои баризофагии худро барои қарздиҳӣ 
истифода барад? 
   

Масъалаи 9. 
Меъѐри захираҳои ҳатмӣ ба [д.д.аст] % баробар аст. Бонки тиҷоратӣ боз 

[д.д.аст] % суммаи депозитҳоро дар сифати захираҳои барзиѐдӣ нигоҳ медорад. 
Ҳаҷми депозитҳо [д.д.аст] млн. сомониро ташкил мекунанд. Кадом суммаи 
максималиро бонк метавонад, барои қарздиҳӣ истифода барад? 

 
Масъалаи 10. 

Иқтисодиёт бо чунин маълумотҳо тавсиф карда мешавад ( бо њисоби млн. 

сомонї): C=20+0,8(Y–Tx+Tr) (истеъмолот); I=60 (инвеститсияҳо); Tx=[д.д.аст] 

(андозҳо); Tr=10 (трансфертҳо); G=[д.д.аст]  (хароҷоти давлатӣ). 

 

Шартҳои масъала: 

а) Ҳаҷми даромади мувозинатиро ҳисоб кунед. 

б) Ҳукумат хароҷотҳоро то 60   млн. сомонї бо мақсади ҳавасмандгардонии 

иқтисодиёт зиёд кард: 

 бо каҷхаттаи хароҷотҳои пешбинишуда чӣ мешавад? 

 сатҳи мувозинатии даромад чи тавр тағйир меёбад? 

 бузургии мултипликатори хароҷоти давлатӣ чи гуна аст? 

 бақияи буҷети давлатӣ чи тавр тағйир меёбад? 
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5. НАМУНАИ ЊАЛЛИ ВАРИАНТЊОИ МАЉМЎИ КОРЊОИ ХОНАГЇ (МКХ): 
 

5.1. Барои санљиши фосилавии якум (СФ№1) 
Масъалаи 1 

Чунин маълумотҳо оиди иқтисодиѐт маълуманд (млн. сомонӣ): 

№ 
т/р 

Маълумотњо Сумма  
(млн. 
сомонї) 

1.  Пардохтњои трансфертї 4,0 
2.  Маблаѓгузорињои умумї (Ig) 16,2 
3.  Андозњои ѓайри мустақим барои бизнес 7,0 

4.  Андозҳои шахсӣ аз даромад 2,6 

5.  Содироти соф (Xn) 1,1 
6.  Фоидаи тақсимнашудаи корпоратсияҳо 2,8 

7.  Истењлок (Амортизатсия) 7,9 
8.  Хароҷотҳои истеъмолии шахсӣ (C) 77,2 

9.  Андоз аз фоидаи корпоратсияҳо 1,4 

10.  Пардохтҳо барои суғуртаи ичтимоӣ 0,2 

11.  Харидҳои давлатии мол ва хизматҳо (G) 8,5 

 
Нишондињандаи ММД, МХД, ДМ ва даромади дарихтиѐрбуда ѐ даромади  
шахсии ихтиѐрӣ (ДШИ)-ро њисоб кунед. 
б) Ҳаҷми пасандозҳои шахсӣ чӣ қадаранд? 
в) Захираи капитал дар иқтисодиѐт ба кадом бузургӣ афзоиш ѐфтааст? 
(Масъала бо шарти баробарии ММД ва МММ ҳал карда мешавад). 

Ҳал 
а) Аз маълумотҳои дар шарти масъала додашуда, ҳаҷми ММД-ро аз рӯи 
хароҷотҳо ҳисоб кардан мумкин аст (барои бо дигар усулҳо ҳисоб кардан 

маълумотҳо кофӣ нестанд): Y = C+Ig+G+Xn. 
Хароҷотҳои истеъмолӣ (77,2), инвеститсияҳои умумӣ (16,2), хароҷотҳои давлатӣ 
(8,5) ва содироти софро (1,1) ҷамъ мекунем: 
Y = 77,2+16,2+8,5+1,1=103  
ММД ба 103 млн. сомонӣ баробар аст. 
Барои ҳисоб намудани ҳаҷми даромади шахсии ихитиѐрӣ, мо бояд дар аввал 
маҳсулоти холисии дохилиро (МХД), даромади миллиро (ДМ) ва даромади 
шахсиро ѐбем: МХД = ММД – амортизатсия; 

МХД = 103 – 7,9=95,1 млн. сомонӣ. 

ДМ = МХД – андозҳои ғайри мустақим ба бизнес; 

ДМ = 95,1 – 7,0=88,1 млн. сомонӣ. 

ДШ=ДМ–пардохтҳо барои суғуртаи иҷтимоӣ – фоидаи тақсимнашудаи 

Корпоратсияҳо – андоз аз фоидаи корпоратсияҳо+пардохтҳои 

трансфертӣ; ДШ = 88,1- 0,2-2,8-1,4+4,0 = 87,7 млн. сомонӣ. 
Даромади шахсии ихтиѐрӣ ба даромади шахсӣ тарҳи андозҳо аз даромад 

мебошад: ДШИ = 87,1- 2,6 = 85,1 млн. сомонӣ. 
б) Пасандозҳои шахсиро бо роҳи аз даромади шахсии ихтиѐрӣ тарҳ 
намудани ҳаҷми хароҷотҳои истеъмолӣ ҳисоб кардан мумкин аст: 
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Sp= 85,1 – 77,2 = 7,9 млн. сомонӣ. 
в) Захираи капитал дар иқтисодиѐт аз ҳисоби воридшавии инвеститсияҳои соф 
зиѐд мешаванд, ки дар мисоли мо ба 8,3 баробаранд (инвеститсияҳои умумӣ – 
амортизатсия (16,2-7,9 = 8,3)). 

 
Масъалаи 2 

Фарз мекунем, ки дар иқтисодиѐт дар соли 2010 ва 2012 танҳо ду намуди маҳсулот 
“Гамбургер” ва “Пепси - Кола” истеҳсол шуда, миқдор ва нархҳои онҳо 
мутаносибан дар љадвал оварда шудааст: 
 

Мол 
 

           Соли 2015           Соли 2017 

Гамбургер 
 

P = 10 в.п P = 20 в.п 

            Q = 4           Q = 5 

Пепси – Кола 
 

P = 25 в.п P = 30 в.п 

            Q = 3           Q = 4 

Онгоҳ ѐфта шавад : 
а) ММД – и воқеї (аслї)  соли 2017 , ки соли 2015 базисї мебошад;  
б) ММД – и ибтидої(номиналӣ)  соли 2015 ва 2017; 
в) Дефлятори ММД-и соли 2017 

 

Ҳал: 

а)  ММД номиналӣ YN– ин ММД, ки бо нархҳои ҷории соли додашуда ҳисоб карда 
шудаанд. ММД аслӣ YR ин ММД, ки бо нархҳои мукоисавӣ (тағйирёфта) ҳисоб 
карда шудааст, яъне бо нархҳои соли базавӣ(P0). 
ММД воқ 2012=P 0 гам * Q1 гaм + P0 пепси * Q1 пепси = 10*5+25*4=50+100=150 
ММД воқ.2012 = 150 в.п 

б)  ММД номиналӣ YN– ин ММД, ки бо нархҳои ҷории соли додашуда 
ҳисоб карда шудаанд: ММД ном. 2010 = P0 гам * Q0 гaм + P0 пепси * Q0 пепси =  
=  10*4+25*3 = 40 +75 = 115 в.п 
 
ММД – и номиналии  соли 2012:   ММД ном. 2012 = P1 гам * Q1 гaм + P1 пепси * Q1 пепси = 
20*5+30*4 = 100 +120 = 220;   ММД ибт 2012 = 220 в.п 
 
в) Дефлятори ММД-и соли 2012: Муносибати байни ММД-и номиналӣ ва ММД-
и ҳақиқӣ зиѐдшавии ММД-ро аз ҳисоби нарх нишон медиҳад, ки онро дефлятори 
ММД меноманд, яъне:  

Дефлятори ММД2012= (ММД-и номиналӣ/ ММД-и 

аслӣ)*100%=(220/150)*100=1,47*100=147% яъне дараљаи нархњо нисбати соли 2010   

47% (147%-100%) афзоиш ёфтаанд.Дефлятори соли базисї њама ваќт ба 100% 
баробар аст.  
 

Масъалаи 3 
Иқтисодиѐт бо чунин маълумотҳо тавсиф карда мешавад: 
Y=C+I 
C=100+0,8Y 
I=50 
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Ёфта шавад: 
а) сатҳи мувозинатии даромад; 
б) сатҳи мувозинатии пасандозҳо ва истеъмолот; 

в) агар сатҳи барориш ба 800 баробар шавад, афзоиши 
пешбининашудаи захираҳои маҳсулот чи гуна мешавад? 

г) агар инвеститсияҳои автономӣ то 100 зиѐд шаванд, ҳаҷми 
барориши мувозинатӣ чи тавр тағйир меѐбад? Бузургии 
мултипликатори хароҷотҳои автономї чи гуна аст?  

Ҳал: 

а) Сатҳи барориши мувозинатии ибтидои дар натиҷаи ҳал 

намудани баробарии зерин ѐфта шуданаш мумкин аст: 

Y=C+I=100+0,8Y+50 

Баъд аз дигаргунсозии алгебравӣ бузургии ҳаҷми мувозинатии 

бароришро ҳосил мекунем:  

Y= 100+0,8Y+50 

Y-0,8Y = 100+50 

0,2Y= 150 

Y=150/0,2=750. 

б) Дар ҳолати мувозинатӣ баробарии пасандозҳо ва инвеститсияҳо 

риоя карда мешавад, яъне сатҳи мувозинатии пасандозҳо S=I=50. Сатҳи 

мувозинатии истеъмолот баробар аст: 

C=Y-S=750-50=700. 

Сатҳи мувозинатии истеъмолотро бо воситаи функсияи истеъмолот низ 

ѐфта шуданаш мумкин аст: 

С=100+0,8×750=100+600=700. 

в) Агар ҳаҷми аслии барориш ба 800 баробар бошад ва сатҳи 

мувозинатии даромад ба 750 баробар бошад, дар чунин ҳолат захираҳои 

пешбининашудаи маҳсулот чунин бузургиро ташкил мекунад: 

800-750=50. 

г) Агар инвеститсияҳои автономӣ аз 50 то 100 афзоиш ѐбанд, 

каҷхаттаи хароҷотҳои пешбинишуда ба боло ҳаракат мекунад ва ҳаҷми 

барориш ба бузургии зерин афзоиш меѐбад: 

ΔY=ΔI×m, 

ки дар ин ҷо ΔY– афзоиши барориши мувозинатӣ; 

ΔI – афзоиши инвеститсияҳои автономӣ; 

m – мултипликатори хароҷотҳои автономӣ. 

Даромади мувозинатӣ ба чунин бузургї баробар аст: 

Y= 100+0,8Y+100→Y=1000. 

Афзоиши даромади мувозинати: ΔY=1000-750=250. 

Мултипликатори хароҷотҳои автономӣ: 

m= ΔY/ΔI=250/50=5. 
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Масъалаи 4. 

Истеъмолот баробар аст ба C=40+0,8 Yd (Yd1=400 сомонӣ ) 

Бузургиҳои зерин ѐфта шавад: 

а) истеъмолот ва пасандоз. 

б) майли миѐна ба истеъмолот ва пасандоз 

в) майли интиҳоӣ ба истеъмолот ва пасандоз (Yd2=600 сомонӣ ) 

г) бузургии мултипликатори хароҷотҳои автономӣ 

Ҳал: 

а) истеъмолот ва пасандозро бо таври зерин меѐбем: Даромади шахсии ихтиѐрӣ 

(Yd) ба истеъмолот ва пасандоз тақсим мешавад: Yd=C+S аз функсияи истеъмолот 

(C=40+0,8* Yd) њангоми Yd=400 сомонӣ истеъмолотро њисоб мекунем: C=40+0,8* 

400=40+320=360 сомонї 

Пасандоз: S = Yd- C=400-360=40 сомонї 

б) майли миѐна ба истеъмолот(APC) ва пасандоз(APS) баробар аст: 

 

APC=C/Yd=360/400=0,9 яъне њиссаи истеъмолот дар ҳаҷми даромад ба 0,9 баробар 

аст. 

Майли миѐна ба пасандозро (APS) бо ду роњ њисоб кардан мумкин аст: 

APS=S/Yd=40/400=0,1 ё  APC+APS=1аз ин љо  APS=1-APC=1-0,9=0,1 яъне њиссаи 

пасандоз дар ҳаҷми даромад ба 0,1 баробар аст. 

 

в) майли интиҳоӣ ба истеъмолот(MPC) ва пасандоз(MPS)-ро њангоми афзоиши 

даромад аз 400 сомонї то 600 сомонї њисоб мекунем: 

MPC=ΔC/ΔY, MPS=ΔS/ΔY 

Таѓйирёбии истеъмолот(ΔC) ва пасандозро(ΔS) меёбем: 

C2=40+0,8 Yd (Yd2=600 сомонӣ ) 

C2=40+0,8*Yd=40+0,8*600=40+480=520 сомонї 

Пасандоз: S2 = Yd2- C=600-520=80 сомонї 

MPC=ΔC/ΔY=( C2- C1)/( S2 -S1)=(520-360)/(600-400)=160/200=0,8 

MPS=ΔS/ΔY ё  MPC+MPS=1 аз ин љо,MPS=1-MPC=1-0.8=0.2 

 

г) бузургии мултипликатори хароҷотҳои автономӣ:  

Мултипликатори хароҷотҳои автономӣ: m= Δ Yd /ΔI 

 Дар ҳолати мувозинатӣ баробарии пасандозҳо ва инвеститсияҳо риоя карда 

мешавад, яъне сатҳи мувозинатии пасандозҳо S1=I1=40. S2=I2=80. 

m= Δ Yd /ΔI=(600-400)/(80-40)=200/40=5 
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5.2.  Барои санљиши фосилавии дуюм (СФ№2): 
Масъалаи 5. 

Иқтисодиѐти кишвар тавасути нишондиҳандаҳои зерини макроиқтисодї дода 

шудааст. Нишондиҳандаҳое, ки  дар љадвал бо аломати (?) нишон дода 

шудааст,ҳисоб намоед. 
Нишондињандаҳо, млн. доллар. шакли кўтоњ ВАРИАНТ 

  5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

Харољоти истеъмолї ХИ (С) 532 ? 255 327 ? 

Харољот барои ниѐзи аввалиндараља ХБНА  85    

Харољоти молхои дарозмуддат ХМД  42    

Харољот барои хизматњо ХБХ  41    

Маблаѓгузорињои соф МС (In) 85 47 45 ? ? 

Арзиши истеъмолшудаи сармоя АИС 73 19 ? 31 94 

Истењлоки дастгоњњо ИсД   24   

Истењлоки биноњо ИсБ   12   

Маблаѓгузорињои умумї МУ (Ig) ? ? ? ? 107 

Маблаѓгузорї ба сармояи љисмонї МБСЧ    40  

Маблаѓгузорї ба сохтмон МБС    23  

Таѓирѐбии захирањои молї-ашѐї ТЗМА    -7  

Харољоти давлатї ХД (G) 124 32 ? 72 79 

Содирот  Ст (Ex) 26 46 13 59 ? 

Воридот  Вт (Im) 43 25 4 27 25 

Содирот соф СС (Xn) ? ? ? ? ? 

Даромади омилњои миллї дар хориљ ДОМ 31 9  8  

Даромади хориљиѐн дар кишвар ДОХ 23 12  21  

Даромади софи омилњо аз хориљ ДСО ? ? -6 ? 12 

Музди мехнат ММ 357 126 ? 290 424 

Иљорапулї  Ир 29 ? 16 12 13 

Пардохти иљорапулї ба таври шартї ПИр    6  

Пардохти фоизи фирмањои хусусї П% 51 8 15 18 21 

Даромад аз моликият ДАМ 84 23 42 32 ? 

Фоидаи ширкат (корхона) ФК 157 ? 61 ? 59 

Андоз аз фоидаи корхона ААФК ? 12 23 9 13 

Дивидент  Дн 63 45 17 38 35 

Фоидаи таќсимнашудаи корхона ФТК 27 11 21 15 ? 

Андозњои ѓайримустаќим АЃМ 47 15 32 ? 29 

Андоз аз даромад ААД 25 21 30 ? 27 

Пардохтњои суѓуртави иљтимої ПСИ 35 ? 20 19 31 

Пардохтњои трансфертї ПТр 52 17 11 11 22 

Кўмакпулињо барои бекорон КпББ  7 4   

Нафаќа  Нф    3  

Даромад аз фуруши сањмия (аксия) ДАФС  10   7 

Фоизи облигатсияи давлатї  %ОД 9 14 7 10 15 

Пасандози хусусї ПсХ (S) ? ? 27 25 47 

Баќия (њолат)-и буљети давлат ХБ (Tn-G) ? 15 ? ? ? 

Маљмўи мањсулоти дохилї ММД(GDP) ? ? ? ? ? 

Маљмўи мањсулоти миллї МММ(GNP) ? ? ? ? ? 

Мањсулоти холиси дохилї МХД ? ? ? ? ? 

Мањсулоти холиси миллї МХМ ? ? ? ? ? 

Даромади миллї ДМ ? ? ? ? 562 

Даромади шахсї  ДШ ? ? ? ? ? 

Даромади шахсии  ихтиѐрї ДШИ ? ? ? ? ? 

Эзоњ: Вариантњои 5.2, 5.3, 5.4 ва 5.5 аз тарафи њамаи донишљўѐн њал  карда мешавад. 
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Њал: 
Варианти 5.1- ро њал менамоем. Барои ѐфтани нишондињандањои номаълум(?) 
танњо мо бояд аз маълумотњои сутуни 1-ум истифода намоем. Маблаѓгузории 
умумї ба њосили љамъи маблаѓгузории соф ва маблаѓи истењлок ѐ арзиши 
истеъмолшудаи сармоя баробар аст:    Ig=In+ АИС=85+73=158 
Ба содироти соф (Nx) фарқияти байни содирот ва воридот (Nx=Ex-Im) дохил 
мешавад:   Nx =Ex-Im=26-43=-17 
Даромади софи омилњо(ДСО) фарќи байни даромади омилњои миллї дар хориљ 
ва  даромади омилњои хориҷї дар дохили кишвар амалкунанда мебошад: 
ДСО=ДОМ-ДОХ=31-23=8 
Фоидаи ширкатҳо ба самтҳои зерин тақсим карда мешавад: ба буҷаи давлатӣ 
ҳамчун андоз, ба соҳибони саҳмияҳо ҳамчун дивиденд ва фоидаи 
тақсимнашаванда, ки барои сармоягузорӣ истифода карда мешавад: 
ФК=ААФК+Дн+ФТК аз ин љо,  ААФК=ФК-Дн-ФТК=157-63-27=67 

Маҷмӯи маҳсулоти дохилиро бо ду усули зерин ҳисоб мекунем: аз рӯи 

хароҷотҳо; аз рӯи даромадҳо;  
Мувофиқи усули якум ММД бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 
GDP(ММД)=C+I+G±Xn=532+158+124-17=797 
Мувофиқи усули даромадњо ММД бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 
ММД=ММ+Ир+П%+ДАМ+ФК+АГМ+АИС=357+28+51+84+157+47+73=797 
Фарќи байни МММ ва ММД даромади софи омилњо(ДСО) мебошад,яъне:  
МММ=ММД+ДСО=797+8=805 

МХМ - ин маҷмӯи маҳсулоти миллӣ бе дарназардошти маблағи истеҳлок 

(амортизатсия) мебошад, яъне: МХМ=МММ-АИС=805-73=732 

МХД - ин маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ бе дарназардошти маблағи истеҳлок 

(амортизатсия) мебошад, яъне: МХД=ММД-АИС=797-73=724 
Даромади миллӣ (ДМ) маҷмӯи даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои 
истеҳсолотро меноманд.         ДМ =МХД-Аѓ 

дар ин чо: ДМ - даромади миллӣ, МХД - маҳсулоти холиси дохилї, Aѓ - андозҳои 
ғайримустақим:   ДМ=МХД-АЃМ=724-47=677 ѐ бо роњи љаъм кардани даромади 
омилњо: ДМ=ММ+Ир+П%+ДАМ+ФК=357+28+51+84+157=677 
Даромади шахсӣ (ДШ) аз рӯи формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

   ДШ = ДМ – ҳиссаҷудокунӣ ба фонди суғурта - андоз аз фоидаи  ширкатҳо - фоидаи 

тақсимнашудаи ширкатҳо + пардохтҳои  трансфертӣ: 
ДШ=ДМ-ПСИ-ФК+ПТр+%ОД+Дн=677-35-157+52+9+63=609 
Даромади шахсии ихтиѐрї (ДШИ) даромадест, ки баъд аз супоридани андоз аз даромад дар 
ихтиѐри шахсони алоҳида ва ѐ оилаҳо боқӣ мондааст, ки барои муайян кардани он формулаи 
зеринро истифода кардан мумкин аст:     ДШИ = ДШ - Андоз аз даромад 
ДШИ=ДШ-ААД=609-25=584, ДШИ=C+S аз ин љо пасандози хусусї: 
S=ДШИ-С=584-532=52 
Њолати буљет њамчун фарќи байни даромад ва харољотњои давлат њисоб карда 
мешавад: 
ХБ(Tn-G)=ДД-ХД=(ААД+АГМ+ААФК+ПСИ)-(ХД+ПТр+%ОД) 
ХБ(Tn-G)=(25+67+47+35)-124+52+9)=174-185=-11 яъне, њолати буљет ба маблаѓи 
11 млн. доллар каср ё камчинї мебошад. 
Эзоњ: баъди њали пурраи масъала тамоми љавобњои ѐфташуда дар љадвали умумї 
пур карда мешавад. 
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Масъалаи 6. 
Дар аввал иқтисодиѐт бо чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда мешуд: 

миқдори пули дар муомилот буда (М) – 100 млн. сомонӣ; сатҳи нархҳо (Р) – 10 

сомонӣ барои воҳиди маҳсулот; суръати гардиши пул (V)– 0,6. Дар охири сол 
нишондиҳандаҳои номбар шуда тағйир ѐфтанд: М –120 млн. сомонӣ; Р – 15 

сомонӣ; V – 0,8.Тағйирѐбии динамикаи иқтисодиро (пастравӣ ва ѐ болоравиро) бо 
ифодаи фоиз муайян намоед. 

Ҳал: 
Ҳаҷми умумии барориш дар иқтисодиѐт бо воситаи чунин баробарӣ ѐфта 

шуданаш мумкин аст: MV=PY. Маълумотҳои додашударо ба баробарии 
додашуда мегузорем: 100*0,6=10*Y дар натиҷаи дигаргунсозии алгебравӣ ҳосил 
мекунем: Y=6 млн. сомонӣ. 

Баъд аз дигаргуншавии нишондиҳандаҳои додашуда дар охири сол ҳаҷми 

барориши умуми мувофиқан баробар мешавад ба: 120*0,8=15*Y дар натиҷаи 
дигаргунсозии алгебравӣ ҳосил мекунем: Y=6,4 млн. сомонӣ. Аз ин ҷо маълум 
мегардад, ки дар иқтисодиѐт болоравӣ ба вуҷуд омадааст, яъне: (6,4/6)*100%= 
106,66%.  
Ҷавоб: иқтисодиѐт дар давраи болоравӣ қарор дорад. 

 
Масъалаи 7. 

Шумораи аҳолӣ 100 млн. нафар, 24 млн. наврасони то 15 сола, ва одамони 
дар муддати дароз дар изолятсия буда (дар беморхонаҳои психиатрӣ, маҳбасҳо ва 
ғайраҳо); 30 млн. нафар аз шумораи қувваи корӣ берун шудаанд; 4 млн. 600 ҳазор 
нафар – бекорон; 1 млн. нафар коргарони бо рӯзи кории нопурра таъмин буда ва 
бо ҷустуҷӯи ҷои кори машғул буда. Ин маълумотҳои омориро истифодабурда 
чунин нишондиҳандаҳоро ҳисоб кунед: 

а) ҳаҷми (шумораи) қувваи корӣ; 
б) сатҳи бекорӣ; 

Ҳал: 
а) Шумораи қувваи корӣ = шумораи умумии аҳолӣ – шумораи аҳолии қобилияти 
корӣ надошта (наврасони то 15 сола ва шахсони дар муассисаҳои 

институтсионалӣ буда) – шумораи одамони бозори меҳнатро тарк намуда = 100 
млн. нафар – 24 млн. нафар – 30 млн. нафар = 46 млн. нафар. 
 
б) Сатҳи бекорӣ=(шумораи бекорон / шумораи қувваи корӣ) ×100% 

= (4,6 млн. нафар / 46 млн. нафар) ×100% = 10 %. 
Маълумотҳо оиди дар рӯзи кории пурра машғул набуда ва шумораи 
ҷустуҷӯкунандагони ҷои корӣ барои ин масъала барзиѐди мекунад. Лекин ин гуна 
маълумотҳо набояд аз ҳалли масъала дур бошанд, зеро мавҷудияти чунин 
маълумотҳо ба донишҷӯѐн имконият медиҳад, ки бо маълумотҳои ҳақиқӣ дуруст 
кор баранд ва таҳлили мантиқї гузаронанд. 
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Масъалаи 8. 
Захираҳои умумии бонки таҷоратӣ 220 млн. сомониро ташкил мекунад. 

Депозитҳо ба 950 млн. сомонӣ баробаранд. Меъѐри захираи ҳатмии депозитҳо 
20% - ро ташкил мекунад. Пешниҳоди пул чи тавр метавонад тағйир ѐбад, агар 
бонк ҳамаи захираҳои баризофагии худро барои қарздиҳӣ истифода барад? 

 

Ҳал: 
Дар ҳолати меъѐри захиравии ҳатмӣ ба 20% баробар будан, суммаи 

захираҳои ҳатмӣ (Rr) чунин бузургиро ташкил мекунад: 

Rr = 950 × 0,2= 190(млн. сомонӣ). 
Мувофиқан, захираҳои барзиѐдӣ: 

Rе = 220 -190 = 30 млн.сомонӣ. 
Агар ҳамаи ин захираҳо барои қарздиҳӣ истифода шаванд, пешниҳоди иловагии 
пулҳо чунин бузургиро ташкил мекунад: 

ΔM
S
=30×1/rr=30×1/0.2=30*5=150 млн.сомонӣ. 

  Бузургии ҳосил шуда бо худ васеъшавии максималии имконпазири пешниҳоди 
пулҳоро ифода мекунад, ба шарте, ки онҳо аз ҳудуди системаи бонкӣ берун 
набароянд. 

 
Масъалаи 9. 

Меъѐри захираҳои ҳатмӣ ба 20% баробар аст. Бонки тиҷоратӣ боз 5% 
суммаи депозитҳоро дар сифати захираҳои барзиѐдӣ нигоҳ медорад. Ҳаҷми 
депозитҳо 10000 сомониро ташкил мекунанд. Кадом суммаи максималиро бонк 
метавонад, барои қарздиҳӣ истифода барад? 

 

Ҳал: 
Ҳаҷми захираҳои ҳатмӣ чунин бузургиро ташкил мекунад: 

Rr = 10000 × 0,2 = 2000с. 
Захираҳои барзиѐдӣ ба чунин бузургӣ баробар мешавад: 

Rе = 10000 × 0,05 = 500с. 
Аз ин ҷо захираҳои умумӣ ба чунин бузургӣ баробар мешавад : 
2000 + 500 = 2500с., ва ѐ R = 10000(0,2 + 0,05) = 2500с. 
Мувофиқи ин бонк дар намуди захираҳо 2500 сомонии 
депозитҳоро нигоҳ дошта, воситаҳои боқимондаро метавонад барои 
қарздиҳӣ (L - loans) истифода барад: 
L = 10000 – 2500 = 7500c. 

 

Масъалаи 10. 
Иқтисодиёт бо чунин маълумотҳо тавсиф карда мешавад (бо њисоби млн. 

сомонї): 

C=20+0,8(Y–Tx+Tr) (истеъмолот); I=60 (инвеститсияҳо); Tx=40 (андозҳо); 

Tr=10 (трансфертҳо); G=30 (хароҷоти давлатӣ). 

Шарти масъала: 

а) Ҳаҷми даромади мувозинатиро ҳисоб кунед. 

б) Ҳукумат хароҷотҳоро то 40 воҳид бо мақсади ҳавасмандгардонии 

иқтисодиёт зиёд кард: 
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 бо каҷхаттаи хароҷотҳои пешбинишуда чӣ мешавад? 

 сатҳи мувозинатии даромад чи тавр тағйир меёбад? 

 бузургии мултипликатори хароҷоти давлатӣ чи гуна аст? 

 бақияи буҷети давлатӣ чи тавр тағйир меёбад? 

 

Ҳал: 

а) Барои ҳисоб намудани сатҳи  мувозинатии даромад, бузургиҳои C, 

I, Tx, Tr, G-ро  ба айнияти асосии макроиқтисодӣ мегузорем ва онро 

нисбат ба Y Ҳал менамоем: 

Y=20+0,8(Y–40+10)+60+30. Баъд аз дигаргунсозии алгебравӣ ҳосил 

мекунем: Y=430, яъне мувозинатии ибтидоӣ нуқтаи А (расми 1). 

 
б) Ҳангоми афзоиши хароҷоти давлатӣ ба 10 (аз 30 то 40) каҷхаттаи 

хароҷотҳои пешбинишуда ба бало ҳаракат мекунад (расми 1): Тағйирёбии сатҳи 

мувозинатии даромад ҳангоми ҳаракат аз нуқтаи А ба нуқтаи В чунин бузургиро 

ташкил мекунад: ΔY=ΔG×1/1-mpc=10×1/1-0,8=50. 

Дар нуқтаи В сатҳи мувозинатии даромад то 480 зиёд шуд. 

Мултипликатори хароҷоти давлатӣ баробар аст: 1/1-0,8=5.  

То амалигардонии экспансияи фискалӣ, буҷети давлатӣ мутаносиб буд: G + 

Tr=Tx(30+10=40). Баъд аз амалигардонии экпансияи фискалӣ дефисити буҷет дар 

ҳаҷми 10 млн. сомонї ба вуҷуд омад, чунки хароҷотҳои давлатӣ ба 10 млн. сомонї 

зиёд шуда, воридоти андозҳо бошанд тағйир наёфтанд. 
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6.  МАФЊУМЊОИ АСОСЇ 

6.1.   Мафњумњои асосии дар СФ №1 

Иқтисоди миллӣ - низоми таърихан бавуҷудомадаи такрористеҳсоли ҷамъиятӣ, ѐ 

маҷмӯи соҳаҳою шаклҳои истеҳсолоти ба ҳамдигар алоқамандеро меноманд, ки тамоми 

шаклҳои меҳнати ҷамъиятиро фаро гирифтааст. 

Таносубҳои иқтисоди миллӣ гуфта, муносибати миқдории байни қисматҳо ва соҳаҳои 

гуногуни истеҳсолоти ҷамъиятӣ, инчунин муносибати байни соҳаҳои гуногуни иқтисоди 

миллиро меноманд. Таносубҳои иқтисодиро таносубҳои макроиқтисодӣ низ меноманд, ки 

вобаста ба ҳар як низоми иктисодӣ хусусияти ташкилшавии худро доранд. 

Маҷмӯи маҳсулоти миллӣ (МММ)- арзиши бозории мол ва хизматҳое мебошад, 

ки шаҳрвандони кишвар дар дохил ва берун аз кишвар дар муддати як сол 

истеҳсол намудаанд. 

Маҷмӯи    маҳсулоти    дохилӣ    (ММД)-  арзиши    тамоми    молу хизматҳое 

мебошад, ки танҳо дар дохили кишвар истеҳсол карда шудаанд.  

Фарќи байни МММ ва ММД даромади софи омилњо(ДСО) мебошад,яъне: 

МММ=ММД+ДСО 

Даромади софи омилњо(ДСО)- фарќи байни даромади омилњои миллї дар 

хориљ ва  даромади омилњои хориҷї дар дохили кишвар амалкунанда мебошад. 

ММД-и номиналӣ- арзиши бозории молу хизматҳо бо нархҳои соли ҷорӣ 

мебошад. 

ММД-и ҳақиқӣ арзиши бозории молу хизматҳо бо нархҳои соли базавӣ 

мебошад. 

ММД бо усулҳои зерин ҳисоб карда мешавад: 

 аз рӯи хароҷотҳо;  

 аз рӯи даромадҳо;  

 мувофиқи арзиши иловашуда.  

Мувофиқи усули якум ММД бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:                                              

MMД=C+Jg+G+Nx 

Чӣ тавре ки аз ин формула бармеояд, таркиби ММД аз рӯи хароҷотҳо аз 

қисмҳои зерин иборат аст: хароҷотҳои истеъмолии шахсӣ (С), маблағгузориҳои 

умумӣ (Jg), хароҷотҳои давлатӣ (G) ва содироти соф (Nx). 

Мувофиқи усули даромадҳо ҳисоби ММД аз рӯи формулаи зерин сурат 

мегирад: 

ММД = даромад аз меҳнат (музди кор) + даромад аз моликият + фоидаи тақсимнашудаи 

ширкатҳо + рента + фоизи қарз + андозҳои ғайримустақим + истеҳлок (амортизатсия) + 

дивиденд. 

Усули ҳисобкунии МММ  мувофиқи  арзиши  иловашударо усули истеҳсолӣ 

низ меноманд. Азбаски як намуди молҳо барои намуди дигари молҳо ҳамчун 

ашѐи хом баромад мекунанд, бинобар ҳамин ҳангоми ҳисоби ММД ҳисоби 
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дубора сурат мегирад. Аз ҳамин ҷиҳат барои бартараф намудани ҳисоби дубора 

ММД-ро бо усули истеҳсолӣ, яъне аз рӯи арзиши иловашуда низ ҳисоб мекунанд.  

Маҳсулоти ниҳоӣ- ин молу хизматҳое мебошанд, ки барои истеъмоли ниҳоӣ 

харидорӣ мешаванд.  

Маҳсулоти фосилавӣ- ин молу хизматҳое мебошанд, ки бо мақсади истеҳсоли 

маҳсулоти ниҳоӣ якчанд маротиба мавриди хариду фурӯш қарор мегиранд. 

МХМ - ин маҷмӯи маҳсулоти миллӣ бе дарназардошти маблағи 

истеҳлок (амортизатсия) мебошад, яъне:         МХМ = МММ-А 

Даромади миллӣ (ДМ) маҷмӯи даромадҳои ҳамаи соҳибони омилҳои 

истеҳсолотро меноманд:                                  ДМ =МХД-Аѓ 

дар ин чо: ДМ - даромади миллӣ, МХД - маҳсулоти холиси дохилї, Aѓ - андозҳои 

ғайримустақим. 

Даромади шахсӣ (ДШ) суммаи ҳамаи даромадҳо аст, ки то супоридани андозҳо дар 

ихтиѐри шахсони алоҳида ѐ оилаҳо боқӣ мондааст.  

ДШ = ДМ – ҳиссаҷудокунӣ ба фонди суғурта - андоз аз фоидаи  ширкатҳо - 

фоидаи тақсимнашудаи ширкатҳо + пардохтҳои  трансфертӣ 

Даромади шахсии ихтиѐрї (ДШИ) даромадест, ки баъд аз супоридани андоз аз 

даромад дар ихтиѐри шахсони алоҳида ва ѐ оилаҳо боқӣ мондааст, ки барои муайян кардани он 

формулаи зеринро истифода кардан мумкин аст:  ДШИ = ДШ - Андоз аз даромад 

Талаботи умумї (AD)- ҳаҷми мол ва хизматҳое мебошад, ки истеъмолкунандагон, 

фирмаҳо ва давлат тайѐранд, онҳоро новобаста аз дараҷаи нарх харидорӣ намоянд.  

Пешнињоди умумї (AS - миқдори умумии мол ва хизматҳое мебошад, ки бо 

нархҳои гуногун ба бозор пешниҳод карда мешаванд.Бузургии пешнињоди умумї ба 

бузургии маҷмӯи маҳсулоти миллӣ (ММД) ѐ бузургии даромади миллӣ (ДМ) 

андоза карда мешавад. Яъне, 

AS=MMД ё AS =ДМ 

Мувозинати макроиқтисодӣ - мавҷуд будани мувозинатро дар ҳамаи бозорҳо 

ифода мекунад. Дар бештари адабиѐтҳои иқтисодӣ мувозинати макроиқтисодӣ 

гуфта, мувофиқати пешнињоди умумї (AS) ва талаботи умумиро (AD) меноманд.  

Дар зери мафҳуми истеъмол (С) - маҷмӯи мол ва хизматҳое фаҳмида мешавад, ки дар 

давраи муайян харида ва истеъмол карда шудаанд. 

Пасандоз (S)- он қисми даромаде мебошад, ки истеъмол карда намешавад. Пасандоз 

сарчашмаи асосии маблағгузорӣ (J) ба ҳисоб меравад. 

Майли психологии одамон гуфта, хоҳиши онҳоро оид ба истеъмоли мол ѐ ин ки пасандоз 

кардани даромад мефаҳманд. 

Майли миѐна ба истеъмол (АРС)- муносибати байни қисми истеъмолшудаи даромади 

миллиро (С) ба ҳаҷми умумии даромади миллӣ (Y) нишон медиҳад. 

Майли ниҳоӣ ба истеъмол (МРС)  - нисбати тағйиротро дар истеъмол ба тағйирот дар 

даромад нишон дода, чунин ҳисоб карда мешавад: 
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Майли миѐна ба пасандоз (APS) нисбати қисми пасандозшудаи даромади миллиро (S) ба 

ҳаҷми умумии даромади миллӣ (Y) нишон медиҳад. 

Майли ниҳоӣ ба пасандоз (MPS) муносибати тағйиротро дар   пасандоз       нисбат      ба      

тағйирот дар   даромад, ки       онро  ба   вуҷуд овардааст, нишон медиҳад ва чунин ҳисоб 

карда мешавад: 

 
 
 

Азбаски C+S=Y аст, бинобар ҳамин: а)ΔС + AS = ΔY; б)MPC + MPS=1 мебошад. 

Маблағгузорӣ-равона кардани  сармояи  давлатӣ  ѐ  хусусиро  ба соҳаҳои 

гуногуни иқТисод дар дохил ѐ хориҷи кишвар бо мақсади гирифтани фоида 

меноманд. 

Маблағгузории умумӣ(Ig) гуфта, маблағҳоеро меноманд, ки барои иваз 

кардани таҷҳизоти истеҳсолӣ (фонди истеҳлок) ва барои васеъ кардани истеҳсолот 

истифода шудаанд. 

Маблағгузории холис (In) гуфта, маблағгузориеро меноманд, ки танҳо барои 

васеъ кардани истеҳсолот равона карда шудааст. Яъне,  Ig=  In+A 

Фузунсоз(мултипликатор)- коэффисенте мебошад, ки андозаи афзоиши 

маҷмӯи маҳсулоти дохилиро (ММД) ҳангоми афзоиши маблағгузорӣ (Ig) нишон 

медиҳад. Андозаи фузунсоз (MP) бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад:                                                      

Аз ин ҷо:       

 
Суръатбахш (акселератор (Ак)) коэффисенте мебошад, ки муносибати миқдории 

маблағгузории соли ҷориро нисбати афзоиши даромади миллии соли гузашта нишон 

медиҳад, яъне: 

 
 
Рушди иқтисодӣ гуфта, афзоиши миқдории ҳаҷми нишондиҳандаҳои макроиқтисодиро 

(маҷмӯи маҳсулоти миллӣ, даромади миллӣ, маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ)меноманд. 

Рушди иқтисодии экстенсивӣ- афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилї 

(ММД) аз ҳисоби истифодаи омилҳои иловагии истеҳсолот мебошад.  

Рушди иқтисодии интенсивӣ- афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилї 

(ММД) аз ҳисоби истифодаи самаранок ва мукаммал намудани омилҳои 

истеҳсолот (хусусан, техника ва технология) мебошад.  

Рушди иқтисодии омехта- афзоиши ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилї (ММД) 

аз ҳисоби зиѐд намудани шумораи омилҳои иловагии истеҳсолот ва такмилдиҳии 

техникаю технология мебошад. 
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6.2. Мафњумњои асосї дар СФ №2. 

Даври иқтисодӣ гуфта, фосилаи вақти муайянро дар байни ду ҳолати иқтисод меноманд. 

Бӯҳрони иқтисодӣ гуфта, вайрон шудани таносубҳои умумииқтисодӣ ѐ ин ки 

таносубҳои байнисоҳавиро меноманд. Дар бештари ҳолатҳо таносуби байни истеҳсолот ва 

истеъмолот вайрон мешавад ва вобаста ба ҳамин бӯҳрони иқтисодии барзиѐдистеҳсолкунӣ ва 

бӯҳрони иқтисодии камистеҳсолкуниро аз ҳамдигар фарқ мекунанд. 

Бӯҳрони таркибӣ- чунин бӯҳрони иқтисодиест, ки дар натиҷаи вайрон шудани таносубҳои 

байнисоҳавӣ, байниминтақавӣ, дохилисоҳавӣ ва байнидавлатӣ ба вуҷуд меоянд. Шаклҳои 

асосии бӯҳрони таркибӣ инҳо мебошанд: бӯҳрони нефтӣ, энергетики, асъорӣ, экологӣ ва ғайра. 

Ин шакли бӯҳрони иқтисодӣ аз солҳои 70-уми асри XX тамоми мамлакатҳои бо иқтисоди 

бозорӣ пешравандаро фаро гирифтааст. 

Сармояи инсонӣ- маҷмӯи дониш, малакаю маҳорат, қобилият ва саломатии инсонро 

меноманд. Маҷмӯи дониш, малакаю маҳорат, қобилият ва саломатии инсон барои он сармоя 

номида мешаванд, ки онҳо сарчашмаи гирифтани фоида ва таъмини талаботҳои оянда 

мебошанд.  

Он қисми аҳолии қобили меҳнат, ки муваққатан ҷои кор надоранд ва дар ҷустуҷӯи коранд, 

бекорон мебошанд.  

Ҳосили ҷамъи шумораи шуғлдоштагон (Е) ва бекорон (U) захираҳои меҳнатӣ ѐ ин ки 

қувваи корӣ (L) номида мешавад:           E  +  U = L  

Шуғли пурра гуфта, чунин ҳолатеро дар бозори қувваи кори меноманд, ки дар 

он бекории даврӣ вуҷуд надорад. Аз ҳамин ҷиҳат мафҳуми шуғли пурра 100% ҷои 

кор доштани аҳолии қобили меҳнат, ѐ ин ки умуман, вуҷуд надоштани бекориро 

ифода намекунад. 

       Дар бозори меҳнат шуғли аҳолӣ аз рӯи нишондиҳандаи дараҷаи бекорӣ 

(KU) баҳо дода мешавад, ки он муносибати шумораи бекоронро (U) ба шумораи 

қувваи корӣ (L) (бо фоиз) ифода мекунад. 

                                                           U 
                                               KU = ---- х 100% 
                                                                                   L 

Дараҷаи бекорӣ ҳангоми мавҷуд будани шуғли пурра «дараҷаи табии бекорӣ» ва ҳангоми 

мавҷуд будани бекории даврӣ, «дараҷаи ҳақиқии бекорӣ» номида мешавад. 

Мувофиқи қонуни Оукен агар дараҷаи ҳақиқии бекорӣ аз дараҷаи табиии бекорӣ ба 

миқдори 1% зиѐд шавад, пас, ҳаҷми МММ то 2,5% кам мешавад. 

Таваррум гуфта, номувофиқ будани тақозою арзаи пул ва дигар таносубҳои иқтисодиро 

меноманд, ки дар афзоиши нархҳо намудор мешавад. 

Ҷараѐни таваррум аз рӯи нишондиҳандаи дараҷаи таваррум чунин муайян ва андоза карда 
мешавад: 

 
дар ин ҷо: JT - дараҷаи таваррум; J1 - индекси нархҳои истеъмолӣ бо нархҳои соли ҷорӣ;  
J0 - индекси нархҳои истеъмолӣ бо нархҳои соли гузашта. 
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Таварруми мӯътадил гуфта, таваррумеро меноманд, ки афзоиши дараҷаи 

нархҳоро дар як сол то 10% инъикос мекунад. Ин шакли таваррум ба фаъолияти 

иқтисодӣ ягон таъсири манфӣ нарасонида, баръакс боиси афзоиши арзаи молу 

хизматҳо шуда метавонад. 

Таварруми ҷаҳанда гуфта, таваррумеро меноманд, ки афзоиши дараҷаи 

нархҳоро дар як сол то 100% инъикос мекунад. Ин шакли таваррум ба кам 

шудани маблагғузорӣ оварда мерасонад ва боиси васеъ шудани доираи иқтисоди 

сиѐҳ мегардад. 

Таварруми аз эътидол зиѐд таваррумест, ки афзоиши дараҷаи нархҳоро дар як 

сол беш аз 1000% ва дар як моҳ то 50% ифода мекунад.  

Стагнатсия ҳолатест, ки мавҷудияти дараҷаи баланди таваррум ва сатҳи 

бекориро ифода менамояд. 

Таварруми талабот- барзиѐд будани маҷмӯи талаботро бар маҷмӯи пешнињод 

ифода мекунад.  

Таварруми пешнињод- дар натиҷаи афзоиши хароҷотҳои истеҳсолӣ ба вуҷуд 

меояд ва онро таварруми хароҷотӣ низ меноманд.  

Таварруми таркибӣ- дар натиҷаи вайрон шудани таносубҳои байнисоҳавӣ ба 

миѐн меояд. Масалан, кам шудани арзаи молҳои кишоварзӣ боиси афзоиши нарх 

мегардад ва ҳамин тавр, афзоиши нарх ба дигар соҳаҳо низ (хусусан, ба соҳаи 

саноат) таъсир мекунад ва дар маҷмӯъ дараҷаи нарх зиѐд мешавад. 

Қарз - муносибатҳои иқтиеодие мебошад, ки ба ихтиѐри шахсони воқеӣ ѐ шахсони ҳуқуқӣ 

додани амвол ѐ маблағҳои пулиро бо шартҳои мӯҳлати муайян, бозгардонидан ва пардохти 

фоизи муайян ифода мекунад. 

Қарз ( дар маънои  маҳдуд )  ҳаракати  сармояи   судхӯрӣ буда, хусусияти муваққатан 

дар ихтиѐри дигаре будан, бозгаштан ва фонда оварданро дорад. 

Қарзи молӣ- чунин намуди қарзест, ки молҳои гуногун ҳамчун объекти он 

баромад мекунад. Аз ҷумла молҳои саноатӣ, молҳои истеъмолӣ, ашѐи хом, 

захираҳо ва воситаҳои истеҳсолот, ки метавонанд ҳамчун объекти қарз баромад 

намоянд. 

Қарзи пулӣ гуфта, қарзеро меноманд, ки дар шакли сармояи пулӣ (пули нақд, 

вексел, вомбарг, облигатсияҳо) дода мешавад. 

Қарзи байнидавлатӣ- ҳаракати сармояи судхӯриро дар соҳаи муносибатҳои 

иқтисодии байналхалқӣ меноманд. Ин намуди қарзро қарзи байналхалқӣ низ 

меноманд, ки дар шакли молӣ ва пулӣ (асъорӣ) метавонад вуҷуд дошта бошад. 

Қарзи давлатї- чунин шакли қарзест, ки онро давлат ба аҳолӣ ѐ ин ки 

соҳибкорони хусусӣ пешниҳод мекунад. Сарчашмаи асосии ин намуди қарз асосан 

облигатсияҳои давлатӣ мебошанд. 

Қарзи бонкӣ- чунин шакли қарзест, ки онро муассисаҳои молиявию қарзӣ 

(бонкҳо, фирмаҳо ва ғайра) ба дилхоҳ субъектҳои хочагидорӣ (фирмаҳо, шахсони 

алоҳида ва ғайраҳо) пешниҳод менамоянд.  
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Қарзи тиҷоратӣ- чунин қарзест, ки онро як субъекти хоҷагидорӣ ба дигарон 

дар шакли фурӯши мол бо назардошти пардохти маблағи он пешниҳод 

намудааст. Ин гуна қарз асосан қарзи молӣ мебошад. 

Қарзи истеъмолӣ- чунин намуди қарзест, ки асосан ба шахсони алоҳида то 

мӯҳлати 3 сол бо фоизи баланд (то 30%) пешниҳод мешавад. Ин шакли қарз 

метавонад қарзи молӣ ѐ қарзи пулӣ бошад. 

Низоми қарзӣ гуфта, маҷмӯи муассисаҳои қарзию молиявиеро меноманд, ки 

вазифаи ҷамъоварӣ ва тақсимоти маблағҳои пулиро иҷро мекунанд.  

Низоми қарзии муосир аз се зина иборат аст: 

1. Бонки марказӣ; 

2. Бонкҳои тиҷоратӣ; 

3. Институтҳои махсусгардонидашудаи қарзию молиявӣ.  

Бонкҳои тиҷоратӣ зинаи дуюми низоми қарзӣ ба ҳисоб рафта, ба ҷалбкунӣ ва 

ҷобаҷокунии маблағҳои пулии шахсони воқеию ҳуқуқӣ сару кор доранд.  

Амалиѐти фаъоли бонкӣ гуфта, ба мизоҷон пешниҳод намудани қарзро 

меноманд, ки бонк бар ивазаш фоизи муайян мегирад. 

Амалиѐти ғайрифаъоли бонкӣ гуфта, ҷалбкунии пасандозҳои шахсони воқеию 

ҳуқуқиро мефаҳманд, ки барои онҳо бонк ба мизоҷон фоизи муайян медиҳад. 

Сиѐсати пулию қарзї (монетарӣ) гуфта, маҷмӯи чорабиниҳои давлатиеро 

меноманд, ки дар бахши пулию қарзӣ ба хотири таъмини тараққиѐти мӯътадили 

иқтисодӣ андешида мешаванд.  

Воситаҳои асосии сиѐсати монетарӣ инҳо мебошанд: 

1. Амалиѐт дар бозори кушод; 

2. Тағйирот дар меъѐри захираҳои ҳатмӣ; 

3. Тағйироти фоизи қарз. 

       Амалиѐт дар бозори кушод (идоракунии қарз) гуфта, хариду фурӯши 

қоғазҳои қиматноки давлатиро аз тарафи Бонки марказӣ меноманд. Агар Бонки 

марказӣ қоғазҳои қиматнокро фурӯшад, пас, микдори пули нақд дар муомилот 

кам шуда, фоизи қарз зиѐд мешавад.  

Тағйирот дар меъѐри захираҳои ҳатмӣ яке аз воситаҳои асосии таъсири Бонки 

марказӣ ба миқдори пул мебошад. Мувофиқи қонун бонкҳои тиҷоратӣ як қисми 

захираҳои худро ҳатман бояд ҳамчун захира дар Бонки марказӣ нигоҳ доранд, ки 

андозаи онро Бонки марказӣ муайян мекунад.  

Дараҷаи фоизи қарз гуфта, меъѐри фоизеро меноманд, ки ба воситаи он 

Бонки марказӣ ба бонкҳои тиҷоратӣ қарзи кӯтоҳмуддат медиҳад.  

Молия  гуфта, муносибатҳои иқтисодиеро меноманд, ки ба ташкил, тақсим ва 

истифодаи фондҳои маблағҳои пулӣ вобаста мебошад.  
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Муносибатҳои молиявӣ гуфта, низоми муносибатҳоро оид ба тақсимоти 

маҳсулоти ҷамъиятӣ тавассути ташкил, тақсим ва истифодаи фондҳои маблағҳои 

пулӣ меноманд.  

Буҷаи давлатӣ гуфта, нақшаи молиявии давлатиро меноманд, ки даромад ва 

хароҷотҳои дарназардошташудаи давлатро инъикос мекунад. 

Касри буҷа гуфта, маблағеро меноманд, ки зиѐдшавии хароҷотҳои буҷаро аз даромадаш 

ифода мекунад. 

Қарзи давлатӣ гуфта, қарзҳои давлатро дар назди шаҳрвандони дохилӣ ѐ шаҳрвандони 

хориҷӣ меноманд. Қарзи давлатиро маҷмӯи касрҳои буҷаи ҷамъшуда низ меноманд.  

Андоз - пардохти ҳатмиест, ки давлат аз шахсони ҳуқуқӣ ва шаҳрвандон меситонад. Аз 

ҳамин ҷиҳат андозҳо «ҳиссаи шаҳрвандонро» барои нигоҳдории давлат инъикос мекунанд. 

Андозҳои мустақим андозҳое мебошанд, ки бевосита аз амвол ва даромад 

ситонида мешаванд. Ба ин шакли андозҳо дохил мешаванд: андоз аз даромади 

аҳолӣ, андоз аз фоидаи фирмаҳо, андоз аз меросу тӯҳфаҳо ва андоз аз амвол. 

Андозҳои ғайримустақим андозҳое мебошанд, ки ба нархи молу хизматҳо 

илова шудаанд. Ба андозҳои ғайримустақим дохил мешаванд: андоз аз фурӯш, аз 

арзиши илова, аз молҳои алоҳида (аксизҳо) ва боҷҳои гумрукӣ. 

Сиѐсати фискалӣ гуфта, низоми муайяни танзими иқтисодро ба воситаи хароҷотҳои 

давлатӣ ва андозҳо меноманд. Аз ҳамин ҷиҳат сиѐсати фискалӣ маҷмӯи сиѐсати буҷа ва сиѐсати 

андоз буда, дар баъзе ҳолатҳо, сиѐсати буҷаю андоз низ номида мешавад.  

Даромад гуфта, суммаи маблағҳои пулиеро меноманд, ки дар мӯҳлати муайяни вақт ба 

даст оварда шудаанд. 

Даромади номиналӣ гуфта, миқдори маблағҳои пулиеро меноманд, ки 

шахсони алоҳида мегиранд. 

 Даромади ҳақиқӣ миқдори молу хизматҳое мебошад, ки бо даромади 

номиналӣ харида мешаванд.  

Сатҳи зиндагии аҳолӣ гуфта, дараҷаи истеъмоли неъматҳои моддӣ ва хизматҳоро 

меноманд. Дараҷаи истеъмоли неъматҳои моддию хизматҳо аз рӯи хароҷоти оилаҳо муайян 

карда мешавад.  

Сабати истеъмолӣ гуфта, маҷмӯи неъматҳои истеъмолӣ ва хизматҳоеро меноманд, ки 

барои таъмини талаботи оилаи миѐна лозим аст. Сабати истеъмолӣ аз молҳои хӯрокворӣ, 

молҳои ғайрихӯрокӣ ва хизматҳо таркиб меѐбад. 

Камбизоатӣ- мавҷуд набудан, ѐ ин ки маҳдуд будани имкониятҳои таъмини талаботи 

инсонҳоро оид ба гирифтани маълумот, таъмини тарзи ҳаѐти солим ва дастрасии захираҳои 

зарурӣ, меноманд. 

Сиѐсати иҷтимоии давлат гуфта, маҷмӯи чорабиниҳои мушаххаси давлатиро 

меноманд, ки барои паст кардани нобаробарии даромадҳои аҳолӣ равона карда шудаанд.  

Ҳифзи иҷтимоӣ низоми чораҳои мушаххаси давлатие мебошад, ки барои таъмини вазъи 

устувори моддию иҷтимоии шаҳрвандон равона карда шудааст. 
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Кафолати иҷтимоӣ ӯхдадории давлат дар назди аъзоѐнаш оид ба таъмини талаботи онҳо 

мебошад. 

Хоҷагии ҷаҳонӣ гуфта, маҷмӯи иқтисодҳои миллиро меноманд, ки дар асоси тақсимоти 

ҷамъиятии меҳнат ба ҳамдигар алоқаманд шудаанд. Дар маънои маҳдуд хоҷагии ҷаҳонӣ гуфта, 

низоми муносибатҳои иқтисодии байни давлатҳоро меноманд. 

Бозори ҷаҳонӣ гуфта, механизми иқтисодиеро меноманд, ки алоқамандии иқтисодҳои 

миллии мустақилро таъмин менамояд.  

Тиҷорати байналхалқӣ гуфта, чунин шакли муносибатҳои байналхалқӣ - иқтисодиеро 

меноманд, ки тавассути содирот ва воридоти молу хизматҳо ба амал меояд.  

Содирот гуфта, ба беруни кишвар фурӯхтани молу хизматҳо дар назар дошта 

мешавад. 

Воридот гуфта, аз беруни кишвар харидани молу хизматҳоро меноманд. 

Сиѐсати ҳимоягарӣ сиѐсатест, ки барои ҳимояи бозори миллӣ (дохилӣ) аз 

молҳою хизматҳои хориҷӣ, тавассути маҳдуд намудани воридот, сурат мегирад.  

Ҳамбастагии байналхалқӣ-иқтисодӣ гуфта, наздикшавию мутобиқшавии хоҷагиҳои 

миллиро бо ҳамдигар ва амалӣ намудани сиѐсати ягонаро дар асоси созишномаи тарафайн 

меноманд. 

Содироти сармоя кӯчиши сармоя дар шакли молӣ ѐ пулӣ ба хориҷи кишвар бо 

мақсади гирифтани даромад дар шакли фоидаи соҳибкорӣ ѐ фоизи қарз мебошад.  

Муносибатҳои асъорӣ гуфта, чунин муносибатҳои иктисодиеро меноманд, ки ҳангоми 

фаъолият намудани пул дар гардиши байналхалқӣ ба вуҷуд омадаанд.  

Низоми асъорӣ гуфта, шакли муайяни ҳуқуқии ташкили муносибатҳои асъориро аз 

ҷониби давлат меноманд. Дар назарияи иқтисод низоми миллии асъор, низоми минтақавии 

асъор ва низоми байналхалқии асъорро аз ҳамдигар ҷудо мекунанд.  

Қурби асъор гуфта, инъикоси нархи асъори як мамлакатро бо асъори дигар мамлакат 

меноманд.  
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